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EL-TELESYSTEM
Denna tekniska riktlinje ansluter till AMA EL 16
Beakta projektörens ansvar att inom ramen för sitt uppdrag se till att en god arbetsmiljö
kan uppnås inom byggnadsverket.

Svensk standard
Installationer ska utföras i enlighet med:
- SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna, Utgåva 2
- TR Tekniska Riktlinjer För fastigheter El. (Denna handling)
- Scania TFP
Personals kvalifikationer
Vid arbete på elanläggningar ska arbete utföras av personal som är väl förtrogen med aktuellt
arbete och gällande föreskrifter. Kunskaper i ELSÄK-FS 2006:1 krävs.
Installation av kabelsystem för tele och datanät är ett hantverk som skiljer sig från traditionell
el- och teleinstallation. Därför ska installatör kunna visa dokumentation som styrker att han/hon
genomgått utbildning för den aktuella standarden som arbetet omfattar.
För samtliga arbeten gäller att personal som utför arbete ska arbeta enligt för entreprenaden
godkänd kvalitetsplan.
Alla arbeten som är ”heta arbeten” skall anmälas till Scania och personer som utför dessa jobb
skall ha erforderlig utbildning. Certifikat på utbildning skall uppvisas mot begäran.
All personal som skall arbeta på mobila plattformar skall ha utbildning på detta. Certifikat på
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utbildning skall uppvisas mot begäran.
All personal som skall köra truck skall ha erforderlig utbildning. Certifikat på utbildning skall
uppvisas mot begäran.

Miljöaspekter
Försiktighetsprincipen gäller för elektromagnetiska fält på permanenta arbetsplatser på Scania.
Se Scanias riktlinjer och arbetsmiljö.

63

ELKRAFTSYSTEM
All brytning av kraftmatningar och spänningsättning av nya grupper på Scania skall utföras av
Scania IM AB eller skriftligen delegeras till Entreprenören.
Kraftförsörjningen för fastighets- och produktionsutrustning skall vara separata system. Motivet
till detta är att det oftast är av störtekniska orsaker och tillgänglighet.

63.C

Transformator- och fördelningssystem
Se SJC
VVS-utrustning som betjänar ställverksrum skall matas från berörd transformator.

63.F

Belysnings- och ljussystem
Belysningsanläggningar Scania
Handlingar ska gälla i följande ordning:
1 Boverkets byggregler – BBR (Tvingande föreskrifter)
2 AFS 2009:02 (Tvingande föreskrifter)
3 TR Tekniska Riktlinjer För fastigheter El. (Denna handling)
4 SS-EN 12464-1 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser- Del 1:
Arbetsplatser inomhus- Del 2: Arbetsplatser utomhus.
5 Ljus & Rum Planeringsguide för belysning inomhus.
Vid projektering kan belysning behöva anpassas till respektive lokal och verksamhet i samråd
med nyttjaren.
Belysningsupptändning ska vara väl sektionerad. Större lokaler med flera upptändningssektioner
ska ha upptändningslayout placerad intill upptändningsplats.
I större lokaler för verkstäder, bearbetning, montering, logistikytor, lager etc installeras
belysningsskenor (strömskenor) för armaturer. Installationer utformas så att flyttning och
komplettering med nya armaturer lätt kan ske och utökas med min 20%.
Angivna belysningsstyrkor (Lux) i tabellen nedan får överskridas med max 30%. För att kunna
bibehålla önskade belysningsstyrkor över tid förordas ljusreglering i större lokaler.
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Färgtemperatur 4000K (kelvin) där annat ej anges.
Riktlinjer för belysning
Luxvärdena i tabellen nedan överensstämmer med SS-EN 12464-1:2011 och anger den lägsta
medelbelysningsstyrkan (Em lux) och jämnhet (Uo = Emin / Em) i drift inom den del av
arbetsplatsen som utgör det definierade arbetsområdet. Arbetsområdet
definieras som det delområde på arbetsplatsen där den visuella arbetsuppgiften utförs.
Till arbetsområdet räknas oftast inte hela arbetsplatsen.
T ex för en kontorsarbetsplats anges normalt arbetsområdets yta till 0,6m x 0,6m.
Belysningsstyrkorna i tabellen är avsedda för arbete under normala förutsättningar och för
personer med normal syn. Vid arbetsplatser där arbete bedrivs kontinuerligt i mer än två timmar,
får belysningsstyrkan inte understiga 200 lux.
För att göra en värdering av obehagsbländning direkt från ljusarmaturerna i en
belysningsinstallation inomhus används UGR-metoden (Unified Glare Raiting). UGR-värdet skall
inte vara högre än värdet i tabellen.
För att kunna utföra en synuppgift samt bedöma färger på bästa sätt anges krav på
färgåtergivning med så kallat CRI eller Ra-index. Högt index innebär god färgåtergivning.
Värden inom parentes i tabellen är enligt SS-EN 12464-1 men har ersatts av ett högre värde för
Scanias lokaler/ytor. Tex anges min 200 lux för städbelysning vilket är en rekommendation.
Referensnummer samt ”Typ av lokal, interiör, arbetsuppgift eller aktivitet” i tabellen som skrivits
med kursiv stil redovisas inte i SS-EN 12464-1 men är normalt förekommande på Scania.
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SS-EN 12464-1 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser- Del 1: Arbetsplatser inomhus
Ref nr

Typ av interiör, arbetsuppgift eller aktivitet
Kommunikationsytor och
korridorer

Em
Lux
200
(100)

UGRL

Uo

Ra

28

0.40

80
(40)

5.1.2

Trappor

200
(100)

25

0.40

80
(40)

5.1.3
5.1.4

Hissar
Lastbryggor, lastkajer

100
150

25
25

0,4
0.40

5.2.1

Matsalar, serveringsrum

200

22

0.40

40
80
(40)
80

5.2.2

Pausrum, vilrum

200
(100)

22

0.40

80

5.3.1

Elrum, ställverksrum

25

0.40

5.3.3a

Aggregatrum, fläktrum,
undercentraler ≤ 10 m2

400
(200)
200

25

-

80
(60)
80

5.3.3b

Aggregatrum, fläktrum,
undercentraler > 10 m2

200

25

-

80

5.3.4
5.4.1a

Apparatskåp större
Förråds- och lagerlokaler
≤ 10 m2

200
(100)

25

0.40

80
(60)

5.4.1b

Förråds- och lagerlokaler
> 10 m2
Lagerlokaler och logistikytor
med trucktrafik.

200
(100)
300

25

0.40

25

0.40

80
(60)
80

5.4.4

Skärmtak och tält med trucktrafik

300

25

0.40

80

5.13.1

Gångbara tunnlar under golv,
källare etc

50

-

0,40

20

5.13.2

Plattformar

100

25

0,40

40

5.13.6

Gjuteri

200

25

0,40

80

5.1.1

5.4.3

Anmärkning, styrning
Vertikala ytor belyses. Ledljus.
Styrning: Manuell tänd och släck /
korridorfunktion / ljusrelä / tidstyrd
släckpuls
Styrning: Manuell tänd och släck /
korridorfunktion / ljusrelä / tidstyrd
släckpuls
Min 200 lux framför hissen
Styrning: Tidstyrd tänd och släckpuls / ljusrelä / astronomiskt ur.
3000K
Styrning: Manuell tänd och släck
samt dimmer. Frånvaro-detektor
3000K
Styrning: Manuell tänd och släck
samt dimmer. Frånvarodetektor i
pausrum.
Vertikal belysning 100 lux
Styrning: Manuell tänd och släck
Belysning anpassas till övriga
installationer.
Styrning: Manuell tänd och släck.
Belysning anpassas till övriga
installationer. Ledljus.
Styrning: Manuell tänd och släck.
Ledljus släcks ca 20 min efter
huvudbelysning.
Vertikal belysning 100 lux
Styrning: Närvarodetektor om
fönster saknas annars manuell
tänd/släck och frånvarodetektor.
Ledljus. Styrning: Manuell tänd
och släck / tidstyrd släckpuls.
Ledljus. Vertikal belysning 100 lux
på ställage t o m 2m ög.
Styrning: Manuell tänd och släck /
tidstyrd släckpuls.
Ledljus. Vertikal belysning 100 lux
på ställage t o m 2m ög.
Styrning: Manuell tänd och släck /
ljusrelä / tidstyrd släckpuls.
Ledljus. Styrning: Manuell tänd
och släck samt timerfunktion.
Ledljus släcks ca 20 min efter
huvudbelysning.
Belysning anpassas till verksamhet
För övriga utrymmen i gjuteri se
SS-EN 12464-1
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Ref nr
5.18.3
5.18.4

5.18.5
5.18.6
5.18.11

5.20.5

5.24.1
5.24.2
5.24.3
5.25.5
5.24.6

5.26.1

5.26.2

Typ av interiör, arbetsuppgift eller aktivitet
Svetsning
Grov och medelfin
maskinbearbetning (toleranser ≥ 0,1mm)
Precisionsbearbetning, slipning (toleranser < 0,1mm)
Ritsning, kontroll
Montering:
-grov
-medel
-fin
precision
Kontrollrum (kraftstationer)

Em
Lux
300
300

UGRL

Uo

Ra

25
19

0,60
0,70

80
80

500

19

0,70

80

750

19

0,70

80

200
300
500
750
500

25
25
22
19
16

0,60
0,60
0,60
0,70
0,70

80
80
80
80
80

Karosseriutformning och
sammansättning
Lackerings-, sprutmålningsoch poleringsrum
Lackering: förbättring, kontroll
Slutkontroll
Fordonservice (allmän), reparation och testning
Kontor
Arkivering, kopiering etc

500

22

060

80

750

22

0,70

80

1000

19

0,70

90

4000K – 6500K

1000
300

19
22

0,70
0,60

80
80

Överväg lokal belysning

300

19

0,40

80

Skrivning, maskinskrivning,
läsning, databearbetning.

1) Inom

arbetsområdet.
omgivningen.
3) Yttre omgivningen.
2) Omedelbara

500
300
200
(100)

19
19
19

0,60
0,40
0,10

80
80
80

Anmärkning, styrning

- Kontrollpaneler är ofta vertikala
- Ljusstyrning kan krävas
- Bildskärmsarbete beaktas

Styrning: Lika övrigt kontor.
Enskilda rum närvarodetektor.
Arkiv se även RA-FS 2013:4
Alt. A med pendlad armatur över
respektive arbetsplats.
Styrning: Alt 3.
Alt. B med infällda armaturer i
system oberoende av arbetsplatsplaceringar. Bordsarmaturer kan
behöva kompletteras.
Styrning: Alt 4.

Konferensrum ≥ 10 m2
Lika 5.26.2 samt
tavelbelysning

Väggar 50-75 lux, Uo 0,10.
Tak 30-50 lux, Uo 0,10
Styrning: Separata tänd/släck för
tak och tavelbelysning, dimmer
över bord, frånvarodetektor.
PC-projektor beaktas.

5.28.1

Mötesrum, tysta rum < 10 m2
Lika 5.26.2 samt eventuell
tavelbelysning
Entréhallar

Styrning: Separata tänd/släck för
tak och ev tavelbelysning samt
över bord, frånvarodetektor
UGR endast om det är tillämpligt

5.28.2
5.28.3

Kapprum
Foajéer

5.26.5

200
(100)
200
200

22

0,40

80

25
22

0,40
0,40

80
80
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SS-EN 12464-2 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser- Del 2: Arbetsplatser utomhus
Ref nr Typ av interiör, arbetsEm
UGRL
Uo
Ra Anmärkning, styrning
uppgift eller aktivitet
Lux
5.1.1
Gångvägar
5
50
0,25
50 Styrning: Citec / ljusrelä / astrono(20) miskt ur.
5.1.2
Trafikytor
10
50
0,40
50 Styrning: Citec / ljusrelä / astronomax hastighet 10 km/tim
(20) miskt ur.
5.1.3
Trafikytor
20
45
0,40
50 Styrning: Lika trafikytor 5.1.2
max hastighet 40 km/tim
(20)
5.1.2
Gångvägar / passager på
50
50
0,40
50 Styrning: Lika trafikytor 5.1.2
ytor med lastplatser eller
(20)
svängande fordon
5.7.1
Lastplats mindre frekvent20
55
0,25
50 Styrning: Lika trafikytor 5.1.2
lastning / avlastning av stora
20
enheter
5.7.2
Lastplats (frekvent lastning /
50
50
0,40
50 Styrning: Lika trafikytor 5.1.2
avlastning av stora enheter)
(20)
5.7.3
Lastplats (lastning /avlastning
100
45
0,50
50 Vertikal belysning 100 lux.
med täckta flak)
(20) Styrning: Lika trafikytor 5.1.2
5.9.2
Parkeringsplatser (vid kon10
50
0,25
50 Styrning: Lika trafikytor 5.1.2
torsbyggnader etc)
(20)
Exempel på definition av områden för en kontorsarbetsplats.
1)
Arbetsområdet där den visuella synuppgiften utförs. Områdets storlek definieras av
ljusplaneraren i samråd med beställaren. Normalt 0,6x0,6 meter på skrivplats.
2)
Omedelbara omgivningen lika ett band min 0,5 m runt arbetsområdet. Områdets storlek
3)
definieras av ljusplaneraren i samråd med beställaren.
4)
Yttre omgivningen ett område utanför den omedelbara omgivningen till 0,5 m från väggar.
Belysningsstyrning allmänt
Alt 1. Tänd/släck med strömställare.
Alt 2. Tänd/släck med tryckknapp, frånvarodetektor släcker 10-20 min efter indikerad frånvaro.
Alt 3. Kontor pendlad belysning: Allmän tänd/släck med tryckknapp, frånvarodetektor släcker
20 min efter indikerad frånvaro. Egen armatur över arbetsplats kan tändas/släckas/
dimras med dragsnören på respektive armatur. Zonindelning och dagsljusstyrning
kan utföras om lämpligt.
Alt 4. Kontor infälld belysning i system: Allmän tänd/släck med tryckknapp, frånvarodetektor
släcker 20 min efter indikerad frånvaro. Allmän dimring, zonindelning och dagsljusstyrning
kan utföras om lämpligt.

Styrning av belysning utförs med styrsystem som kan anslutas till Scanias centrala fastighetssystem Citect. I lokaler med dagsljusinsläpp bör armaturerna vara dimbara och automatiskt
reglerbara.
Belysningsstyrning via logikrelä och tryckknapp/tryckknappar
Förslagsexempel enligt följande:
Måndag-fredag kl 07.00-18.00
- Vid 1:a ”trycket” på strömställare tänds belysningen och lyser mellan kl 07.00-18.00.
- Vid 2:a ”trycket” på strömställare släcks belysningen.
- Vid 3:e ”trycket” på strömställare tänds belysningen och lyser mellan kl 07.00-18.00.
- Osv.
- Kl 18.00 släcks belysningen automatiskt.
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Måndag-fredag kl 18.00-07.00 samt lördag och söndag
- Vid 1:a ”trycket” på strömställare tänds belysningen och lyser under 1 timme.
- Vid 2:a ”trycket” på strömställare släcks belysningen.
- Vid 3:e ”trycket” på strömställare tänds belysningen och lyser under 1 timme.
- Osv.
Belysningen kan även styras även via en dagsljussensor som släcker belysningen vid mycket
inkommande dagsljus.

63.FH

Nödbelysnings- och reservbelysningssystem
För nödbelysning, reservbelysning och belysningssystem för vägledande skyltning gäller
handlingar i följande ordning:
1 Boverkets byggregler – BBR (Tvingande föreskrifter)
2 AFS 2009:02 (Tvingande föreskrifter)
3 Brandskyddsbeskrivning upprättad för respektive projekt

4 TR Tekniska Riktlinjer För fastigheter El. (Denna handling)
Vid om- eller nybyggnation av lokaler där brandskyddsbeskrivning inte finns skall en riskanalys
upprättas avseende behov av nödbelysning, reservbelysning och belysningssystem för
vägledande skyltning.
Ljuskällor ska vara av typ LED med färgåtergivning minst RA 40.

63.FHB Nödbelysningssystem
79 § i AFS 2009:2 anger att ”Utrymningsvägar som kräver belysning för att en säker utrymning
ska vara möjlig ska ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott”.
BBR anger var nödbelysning skall finnas (se aktuella verksamhetsklasser) samt hur det ska
utföras. I lokaler och platser där BBR-kräver nödbelysning ska den utföras
enligt SS-EN 1838.
Nödbelysning utrymningsvägar
Minst 1 lux på golvytan längs utrymningsvägens centrumlinje. Minst 5 lux i trappor och vid
nivåändringar. Minst 50% av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och minst 100% inom
60 sekunder.
Nödbelysning samlingslokaler för > 150 personer
Minst 1 lux på hela golvytan utom 0,5m närmast vägg. Gäller även toaletter för personer med
funktionsnedsättning. Minst 50% av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och minst 100%
inom 60 sekunder. Omedelbart utanför det fria ska nödbelysning anordnas.
Nödbelysning högriskområde
Lokaler eller ytor med farliga roterande maskiner, frätande kemikalier, heta ytor etc.
Kortaste varaktighet fastställs med arbetsgivaren. Inom högriskområde ska den bibehållna
belysningsstyrkan på den yta där arbetsuppgiften utförs vara minst 10% av den erforderliga
bibehållna belysningsstyrkan för arbetsuppgiften, den ska dock inte vara lägre än 15 lux.
Erforderlig belysningsstyrka skall uppnås inom 0,5 sekunder.
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Nödbelysning kyl- och frysrum
Minst 1 lux på golvytan längs utrymningsvägens centrumlinje. 100% av krävd belysningsstyrka
inom 0,5 sekunder. Minst 2st nödljusarmaturer i respektive utrymme.
Nödbelysning industrilokaler, lager etc
Dessa lokaler tillhör normalt verksamhetsklass 1 enl BBR och har ej krav på nödbelysning.
I dessa lokaler har personer normalt god lokalkännedom, kan utrymma på egen hand och
förväntas vara vakna.
I lokaler större än 60 m2 installeras reservbelysning i form av ledljus
Nödbelysning i ställverk.
Laddbar handstrålkastare med LED ljuskälla, placerad i laddkassett. Hel och halvfart ska gå
att välja, vid spänningsavbrott ska halvfart tändas automatiskt.
Anslutes till reservkraft matat 230V vägguttag med sladd och stickpropp.
Placeras vid utrymningsdörr 0,5 m över golv.
Platser att framhäva
Gäller i utrymmen som kräver nödbelysning enligt verksamhetsklasser i BBR.
Min 5 lux vertikalljus vid brandsläckningsredskap (ej automatiska), brandlarmknappar,
brandlarmcentral, nödlarmknappar i HWC.
System och funktioner
Nödbelysning skall tändas vid spänningsbortfall av ordinarie belysning och lysa minst
60 minuter. Nödbelysning skall vara centralmatad via övervakad batteribackup.
Spänning 230V eller 24V.
Styrning av nödbelysning ska ske via underspänningsrelä eller likvärdigt relä som aktiveras vid
spänningsavbrott på hela elcentralen eller belysningsgruppen.

63.FHB Reservbelysningssystem
Utförs där verksamheten behöver fortgå eller möjliggöra att lämpliga avslutningsåtgärder
kan utföras vid ett spänningsbortfall tex i produktionslokaler. Reservbelysningssystem ansluts
enbart till reservkraft där upptändningstider på ca 15 sekunder accepteras efter ett
spänningsbortfall av ordinarie belysning. Om verksamheten kräver kortare upptändningstider
ansluts reservbelysning till centralt nödljusaggregat med batterier.

63.FJ

Belysningssystem för vägledande skyltning m m
80 § i AFS anger att ”Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas, om
det inte är uppenbart att de inte behövs”.
BBR anger var vägledande markeringar skall finnas (se aktuella verksamhetsklasser) samt hur
det ska utföras. I lokaler och platser där BBR-kräver vägledande markeringar ska den utföras
enligt SS-EN 1838.
System och funktioner
Skyltar för vägledande markering ska alltid vara tända och ska lysa minst 60 minuter efter
spänningsbortfall av den ordinarie belysningen. Vägledande markering får utgöras av
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efterlysande skyltar. Genomlysta skyltar ska vara centralmatade via övervakad batteribackup.
Spänning 230V eller 24V.
Skyltar (vägledande markering) ska finnas i anslutning till dörrar och fönster avsedda för
utrymning. vid utgångar monteras skyltar 2-3 meter över golv.

63.J

Motordriftsystem
Alla motorer skall anslutas via säkerhetsbrytare. Underspänningsskydd skall
installeras på maskiner som automatiskt startar efter strömavbrott.

63.K

Faskompenseringssystem
Skall alltid vara automatiskt med summa larm.

63.N

System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft

63.NB

System för reservkraft
Reservkraft
Endast följande system är krav på reservkraft:
- Sådan utrustning som gör att säker utrymning kan ske.
- Sådan utrustning som tillhör fastigheten och blir förstörd vid långvarigt strömavbrott.
”Uppstarten” av fastigheten efter strömavbrott ska bli så enkel som möjligt.
Ex på anläggningar som alltid ska försörjas med reservkraft:
Larm och inbrottssystem
Driftlarmssystem inkl. hisslarm
Brandlarmssystem inkl. utrymning
Gasdetektering
Släcksystem
Rökevakuering
Led och/eller nödbelysning
Grundvattenpumpar
Värmecirkulation huvudpump och/eller lokala pumpar
Luftvärmare placerade i ex slussar, avser inte dom anläggningar som
innehåller glykol.
Processystem som vid utebliven funktion innebär risk för person eller anläggning.
Andra krav från processägare kan komma för ex datahallar, målerier, härderier som handlar
om uppstart och/eller funktion.
Reservkraftsaggregat
Beskrivs under SHB.1
Hjälpkraftsystem 400V AC
- Reservkraftaggregatet ska förses med en separat central, 400V AC, för matning av bl.a.
motorvärmare och laddningslikriktare.
- Centralen ska vara plåtkapslad.
- Skyddsform IP21.
- Utförd för femledarsystem.
- Samtliga utgående ledningar ska anslutas till plint.

Skapat av Vindevåg Simon

Dokumentnamn/Document name

Info klass/Info class

Tekniska Riktlinjer

I
Kod/Code

Elstrategi Scania

Anläggning

Godkänd/Approved by

Lagringsdata/File

Reg nr/Reg. No.

Utfärdare (tjänsteställebeteckning, namn)/Issued by

Telefon/Phone

Datum/Date

Utgåva/Issue

Sida/Page

QFD Dick Eriksson

816 27

2019-06-30

K

13 (72)

-

Varje gruppnolledare ska kunna skiljas från nollskenan med anslutningsklämma av
frånskiljbar typ.
Alla grupper märkes som enfasgrupper.
Erforderliga flänsar och kabelmuffar ska ingå.
20 % reservutrymme för framtida utökning ska finnas.
Min. 20 % reservgrupper ska finnas i central vid färdigbyggd anläggning.
Säkring ska kunna bytas i spänningslöst tillstånd.
Hjälpkraftcentralen ska reservkraftmatas.

Batterisystem
- Startbatteri skall klara tio (10) upprepade startförsök.
- Manöverbatteri skall klara tio (10) timmars drift av manöversystemet vid 0 ºC.
- Batterisystemen skall ha varsin batterifrånskiljare med borttagbart vred dimensionerad för
att bryta förekommande kortslutningsström.
- Ett batteri avsett för startström och det andra för manöverström.
- Batterisystemet skall ha möjligheter till snabb- och underhållsladdning, automatiskt och
manuellt batteriprov samt vara övervakningsbart.
- Likriktarnas larmutgångar ansluts till aggregatets styrsystem.
- Batterierna ska vara ventilreglerade med övervakning av funktion.
- Startbatteri placeras på stativ vid startmotorn.
- Batterierna placeras i uppsamlingskärl avsedda för batterier.
Likspänningssfördelning 24V DC
-

Batteri för manöverström placeras i likspänningsfördelningen.
Anslutning mellan batteri och MCB skall vara kortslutningssäker.
Säkring skall utgöras av tvåpolig MCB avsedd för likspänning med signalkontakt.
Signalkontakter på MCB seriekopplas och ansluts till plint.

Följande beteckningar för hjälpspänningar likspänning skall användas
-

R=
M=
I=
S=

Relä och manöver
Motorer
Indikeringar
Larmer

Styrsystem
Styrsystemet ska under normala driftförhållanden kontrollera ,styra och övervaka
anläggningen med avseende på start, stopp, larmhantering, felhantering, blockering m.m.
Utförande med pekskärm för styrning och övervakning av systemet.
Möjlighet till manuell styrning av systemet, som är helt oberoende av den automatiska
styrningen, skall finnas. Styrningen görs då från manöverpanelen.
Omkopplare ska finnas som möjliggör val av olika driftmoder:
Automatik – Manuell – Avställd.
- Möjlighet till planerad reservkraftdrift (lastövertagande), lastfördelning mellan inkommande
nät och aggregatet ska finnas.

-
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- Samtliga indikeringar och larmer ska finnas tillgängliga för beställaren att hämta som
potentialfria kontaktslutningar eller via TCP/IP samt utskrift och utskriftsmöjlighet av
konfigureringen.
- Programvara för konfigurering och analys av styrsystem skall ingå.
- Erforderlig anslutningskabel mellan styrsystem och programmeringsverktyg ska ingå.
- Larm- och händelselistor ska kunna lagras i styrsystem och möjlighet till utskrift ska finnas.
- Styrsystemet skall kommunicera med motorn via motorns bus-system.
Larmer
Följande larmer skall kopplas till av beställaren utsedd larmcentral
t.ex. gjuteriporten/vakten:
- Hand/0
- summa

63.NC

System för avbrottsfri kraft
-

Extern bypaspanel till alla 3-fas UPS-er samt 1-fas över 2kVA
SS-EN 620 040-1 och SS-EN 502 72-2
Laddning endast enligt batteritillverkarens specifikationer
Följande funktioner skall finnas:
Automatisk periodiskt batteritest skall kunna utföras
Larmlogg skall finnas och kunna ”tankas” ur på plats.
Summa larm med potentialfri växlande kontakt.
Mätning av varje battericell skall kunna utföras via plint.
Fjärrövervakning via SNMP skall vara installerat.
Cosϕ min 0,8.
Manuellt inställbar tid när UPS tar laddning igen efter att nätet kommit tillbaka.
UPS ska ha min 10 min drifttid om den är ansluten till reservkraft. Övriga UPS-er är upp till
projektet att bestämma drifttiden.
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64

TELESYSTEM

64.B

Flerfunktionsnät i telesystem

64.BC

Flerfunktionsnät i fastighet
Korskopplingsställ:
Disponering av utrymmen för stativ och komponenter i stativ redovisas i bilaga.
Ställ, fält och utrustning i stativ förses med tydlig och varaktig märkning.
Centralutrustningar:
Centralutrustningar ska uppkopplas till ställ för vidare korskoppling till platsutrustning eller
annan tillhörande centralutrustning.
Platsutrustningar:
Platsutrustningar ska kopplas till spridningsplint för vidare korskopplingar till
centralutrustning eller annan tillhörande platsutrustning.

64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem – fastighetsnät för informationsöverföring
Spridningsnätet skall vara skärmat kategori 6a.
Vid utökning av befintligt ställ där tidigare ej kategori 6a varit installerat skall
funktionsutjämningsledare installeras om sådan ej finns, därefter kan kategori 6a av samma
fabrikat som orten i fråga valt installeras.

64.C

Teletekniska säkerhetssystem
Alla arbeten som berör säkerhetsanläggningarna skall följa Scania Crime Prevention för
tekniska säkerhetssystem i Södertälje. Kontakt skall tas med säkerhetstjänsten innan något får
in- eller urkopplas i säkerhetssystem.

64.CB

Teletekniska larmsystem

64.CBB/1 Branddetekterings – och brandlarmsystem –automatiska brandlarmsystem
2 ex. OR-ritningar samt 1 ex. serviceritningar ska upprättas.
Installation ska ske enligt gällande SBF 110 och Scania Fire Prevention. med följande
avvikelser:
- Rökdetektorer av joniserande typ skall undvikas.
- Samtliga utrymmen, där det är möjligt ska förses med rökdetektorer.
- Vid takhöjd över 6 m eller svårtillgängliga utrymmen, skall branddetektorer vara
- utrustade med hissanordning för nedsänkning till c:a 2,5 m över golv.
- Larmknappar ska anslutas till egen sektion, där det finns tillgängligt, vid
konventionell brandlarmssektion.
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- Ska strömförsörjas från reservkraftnät med likriktare med underhållsfri batterireserv enligt
SBF 110 för reservkraftmatad anläggning.
- Vid stora byggnader där fler angreppsvägar är aktuellt ska endast en brandförsvarstablå installeras och utredas om informationspanel vid alternativ angreppsväg ska installeras. Båda
ska förses med skåp för Orienteringsritningar.
- Brandlarm och utrymningslarm bör separeras för enklare provning. Styrningar aktiverade av
utrymningslarm bör övervägas. Typ avstängning bränsle och elkraft.
- Branddörrar bör utföras med lokal branddörrstängningsenhet för att förenkla provning samt
säkra funktion vid avställningar.
- Rökkammare med rökdetektor bör installeras i ventilationsaggregat, både TA och FA för
enklare avprovning.
- Vid installation av släckanläggningar ska släckcentraler vara anpassade till miljön som råder. Underhåll/Svagström konsulteras för att säkra önskad funktion.
- Vid brandlarmsinstallationer ska summastyrningar undvikas för att underlätta avprovningar i
projektet och i underhållsskedet.
- Vid installation av ny centralapparat ska protokoll kunna avläsas av annat system.
64.CBB/2 Branddetekterings – och brandlarmsystem –samplande system
Samplingsystem skall utföras så att avprovning kan göras under ordinarie
arbetstid utan stege, lift.
64.CBC Gaslarmsystem
Anläggningen ska uppbyggas som ”egen” anläggning.
Larm ska terminera i den datoriserade bevakningsanläggningen.
64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem
Handhas av Scanias säkerhetstjänst.
System skall följa SSF 130 normer och linjer för inbrottslarm, med följande tillägg:
-

Gemensamt ledningsnät ska användas
Gemensam strömförsörjning ska användas
Centralutrustning ska placeras i telerum
Säkerhetsleverantörer godkända av Scania ska användas (kontakta Scanias
säkerhetstjänst för aktuell lista).

64.CBH Nödsignalsystem
HWC och vilrum
Anläggningen ska uppkopplas till lokal larm indikering, (optiska och akustiska).
Placering enligt anvisningar från fall till fall.
Ska strömförsörjas från gemensam utrustning för 24V alt. egen trafo, där gemensam
strömförsörjning ej är möjlig.
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Nödlarm hiss
Hisslarm ska anslutas till bevakningsanläggningen.

64.CC

Teletekniska kontrollsystem

64.CCB Entré- och passerkontrollsystem
Handhas av Scanias säkerhetstjänst.
64.CCC Dörrkontrollsystem
Handhas av Scanias säkerhetstjänst.

64.D

Teletekniska signalsystem

64.DBB Entrésignalsystem
Handhas av Scanias säkerhetstjänst.
64.DBF

Personsökningssystem
Handhas av Scania IM AB teleavdelning.

64.DC

Tidsaktiverade signalsystem

64.DCB Tidgivningssystem
Systemen skall bestå av huvud-ur med antennmottagare för trådlös synkronisering. Huvuduren styr moduluppbyggda tidcentraler med impulsförstärkare som sänder polväxlande
minutimpulser till sekundär- och stämpelur samt med reläutgångar för styrning av rastsignaler.

64.E

Telekommunikationssystem
Kontakt skall tas med säkerhetstjänsten innan något får in- eller urkopplas i
säkerhetsanläggningen.

64.EB

Telefonsystem

64.EBD

Porttelefonsystem
Handhas av Scanias säkerhetstjänst.

64.EBHB Hisstelefonsystem
Se 71 Hissystem.
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64.ECC/1 Bildöverföringssystem – TV-övervakningssystem
Handhas av Scanias säkerhetstjänst.

64.ED

Datakommunikationssystem
Se 64.BCD/1, Fastighetsnät för informationsöverföring.

64.M

Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem

64.MB

System för likströmsförsörjning
-

Gemensam strömförsörjning för teletekniska system ska monteras i stativ i
teleställ och förse med batteripack enligt bilaga.
Endast ett system ska finnas per ställ. Undantag brandlarmsystem.
Driftspänning ska vara 24 V.
Vid behov av annan spänning ska DC/DC-omvandlare med galvaniskt skilda
in- och utgångar installeras.
Efter till- eller frånkoppling av belastningsobjekt ska kontroll och eventuell
justering av laddningsspänningen ske.

64.Q

Teletekniska styrsystem

64.QB

System för öppning av brandgasventilatorer m m
Rökluckor som ska styras med automatik ska styras av det automatiska
brandlarm-systemet.

64.QF

System för stängning av branddörrar m m
Dörrhållarmagneter som ska styras med automatik ska styras av det automatiska
brandlarmsystemet.
Branddörr ska kunna stängas individuellt med tryckknapp vid dörren.
Dörrhållarmagneter ska vid nyinstallation, strömförsörjas av centralt 24 v
strömförsörjning eller separat strömförsörjning, där gemensam strömförsörjning ej är möjlig.

66.

SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

66.B

System för spänningsutjämning i elkraftsystem
Huvudjordningsskena
Skena som är ansluten till jordelektrod via en jordtagsledare
Jordningsskena
Skena som är ansluten till byggnadens huvudjordningsskena
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Funktionsjordningsskena
Skena som är ansluten till byggnadens huvudjordningsskena av andra skäl än
skyddsskäl.
Potentialutjämningsskena
Skena som är ansluten till byggnadens huvudjordningsskena/jordningsskena som är
en del av potentialutjämningssystemet.

66.BB

System för jordning i elkraftsystem
Jordning i högspänningssystem
Jordelektrod med mätsonder skall finnas för respektive transformators
högspänningssida över 25 kV.
Inom utrymmet för högspänningsställverket placeras en huvudjordningsskena för
högspänningssidan.
Till huvudjordningsskenan ansluts:
- Jordelektrodens jordtagsledare
- Transformatorlåda
- Högspänningsställverkets stålkonstruktion
- Bär- och lyftbalkar
- Staket och närliggande metallkonstruktionen
- Ventilavledare
- Jordledare som kommer med högspänningsmatningen
Jordning i lågspänningssystem
Inom utrymmet för lågspänningsställverket placeras en huvudjordningsskena för
lågspänningssidan.
Till huvudjordningsskenan ansluts:
- Transformatorns nollpunkt på lågspänningssida.
- Jordelektrodens jordtagsledare
- Lågspänningsställverket
- Lågspänningsställverkets stålkonstruktion
- Överspänningsskydd
Jordelektrod och jordtagsledare
-

-

Jordtagsledare mellan jordelektrod och mätplint utförs med minst halogenfri extra
mångtrådig 95 mm2 (Cu).
Frånskiljbar mätplint i kapslad låda uppsätts på husvägg där jordtagsledare
lämnar marken. På lockets utsida uppsättes skylt med text "MÄTPLINT FÖR
JORDELEKTROD STATION ....." På lockets insida uppsätts måttsatt skiss över
jordelektrodens läge. Skissen skall vara UV-beständig och plastad.
Mellan mätplinten och huvudjordningsskenan (stationsjord) utgörs
jordtagsledaren av isolerad kopplarledare med min 95 mm² area.
Varningsband skall förläggas ovan jordtagsledare i mark.
Jordelektrod utmärkes med markeringsstolpe och skylt.
Jordelektrod utföres med erforderligt antal jordspett av koppar så att
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-

jordtagsmotståndet 3 - 4 ohm erhålls (riktvärde) för respektive jordelektrod.
Skarvning av jordtagsledare skall ske med kontaktpressning.
Samtliga isolerade jordtagsledare förses med grön/gul märkning i båda ändarna.
Armering i betongplatta skall utgöra fundamentjordelektrod och anslutas till
huvudjordningsskenan om applicerbarhet finns.

Djupjordtag
Förläggning på frostfritt djup.
Jordtagsledare
Blank Cu-ledare min 95 mm² utanför byggnad.
Isolerad RB-ledare min 95 mm² innanför byggnad.

66.D

Åskskyddssystem
Systemet består till sina huvuddelar av:
Åskuppfångningslinor på tak.
Jordning av metallobjekt på tak (fläkthuvar etc.)
Nedföringsledare till mark.
Ringlina i mark runt byggnaden.

66.DB

System för inledningsskydd
Överspänningsskydd för telesignaler skall anslutas via gasurladdningsrör med en
tändspänning på 90V. Fabrikat - TrueNet

66.G

System för potentialutjämning
-

Armering i källarväggar och betongplatta skall anslutas och utgöra del av
potentialutjämningssystemet.
Till systemet skall anslutas bl a inkommande rör, inkommande el- och telekablar, gejdrar
i hisschakt.
Anslutningspunkter till systemet skall finnas på respektive våningsplan inom byggnaden, i
princip vid varje vertikal lina.

Varje anslutning skall anslutas på separat bult.
Vid kontorsapplikationer (ej blandat med verkstad) ansluts jordskenan för
potentialutjämning på varje våningsplan till kraftmatningens PE-ledare.
Separat potentialutjämningsledare behövs ej mellan våningsplanen.
Jordskenor för potentialutjämning märkes med orange skylt med vit text.
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7

TRANSPORTSYSTEM M.M.

71

HISSYSTEM
Normer och föreskrifter
Anläggningar skall utföras enligt:
- Starkströmsföreskrifterna.
- SS-EN 81-1 (linhissar) 81-2 (hydraulhissar).
- Boverkets föreskrifter beträffande brandskydd, säkerhets och hälsokrav.
- Denna handling.
Elleverans
Anläggningen anslutes till beställarens befintliga interna distributionsnät.
Elmatning för hissmaskin

230 V reservkraft, 400 V normalkraft

Elmatning för hisskorgBelysning

230 V reservkraft, 400 V normalkraft

LEDNINGSSYSTEM
Huvudledning för hiss
Separat huvudledning installeras för respektive hiss
Kablar i schakt och maskinrum
Elinstallation ska utföras för fast belysning och vägguttag i hissmaskinrum och
hisschakt.
Huvuddata
Allmänt utförande
Där ej annat anges gäller följande:
Hisskorg för personhiss
-

Hisskorg skall vara av stål.
Korgstyrdon skall vara av typ glidstyrdon.
Väggar av enfärgad plastlaminat
Korgdörr av lackerad stålplåt.
Golvbeläggning med plastmatta.
Tak bekläds med vit plastlaminat eller brännlackerad plåt.
Belysningsramp (ej hallogen eller glödljus) i tak.
Nödbelysning med strömförsörjningsaggregat monteras
Spegel av härdat glas på bakväggen från 900mm över golv upp till
belysningsramp.
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-

Sockel av 100mm hög mattborstad rostfri stålplåt.
Handledare av mattborstade rostfria rör.
Samtliga manöverdon i hisskorg skall ha gemensamt täcklock av mattbostad
rostfri stålplåt.
Plats för porttelefon skall finnas.
Ovanpå hisskorgen monteras ett dubbelt jordat vägguttag 230V.
På korgtaket monteras tryckknappar för körning av hissen.
Färg för hisskorg och dörrar skall godkännas av arkitekten i samråd med
beställaren.

Hisskorg för varu- och personhiss.
-

Hisskorg skall vara av stål.
Korgstyrdon skall vara av typ glidstyrdon.
Väggar kläs invändigt med brännlackerad plåt.
Golv och väggar, 1m högt, täcks med min 2 mm aluminiumdurkplåt.
Tak bekläds med vit plastlaminat eller brännlackerad plåt.
Belysningsramp (ej hallogen eller glödljus) i tak.
Nödbelysning med strömförsörjningsaggregat monteras.
Samtliga manöverdon i hisskorg skall ha gemensamt täcklock av mattborstad rostfri
stålplåt.
Plats för porttelefon skall finnas.
Ovanpå hisskorg monteras ett dubbelt jordat vägguttag 230V.
På korgtaket monteras tryckknappar för körning av hissen.
Färg för hisskorg och dörrar skall godkännas av arkitekten i samråd med
beställaren.

Säkerhetsorgan
Dörrkontroll med optisk organ, samt elektronisk säkerhetslist på korgdörrblad.
Manöver- och indikeringsdon
Manöver- och indikeringsdon skall vara handikappvänliga. Akustiskt nödsignaldon.
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Styrsystem
Där ej annat anges skall styrsystemet ha följande huvudfunktioner.
Hissar

Direktstyrning……………………………………..
Helkollektiv med väljare……………………….…
Automatisk återgång till stannplan……………..
Avstängd - indikering…………………………….
Akustisk ankomstsignal……………………….…
Akustisk ankomstsignal + färdriktningsvisare……..
Kvitteringsindikering………………………………
Upptaget indikering………………………………..
Extern nödsignal…………………………
Extern talförbindelse…………………….

1 hiss

1 hiss

2 hissar

<_ 3 plan

>_3 plan

>_ 3 plan

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Märkning hissar
Skylt med anvisning om nödutrymning av hiss skall sättas upp på
hissmaskinrumsvägg
Dörr till hissmaskinrum förses med skylt ’HISSMASKINRUM’.
Injustering och provning – hissar
Intyg och protokoll över utförd provning och mätning skall tillställas beställaren utan
dröjsmål.
Godkända typtester skall på anmodan kunna uppvisas av leverantören.

71.B

Drivsystem i hissinstallation
Hisskorgs inställningsavvikelse får inte överstiga +10mm.

71.G

Nödsignalsystem i hissinstallation
När nödsignalsknapp aktiverats i 10s skall vidaresändning av nödlarm ske. Larmet ska
kvitteras på plats i hissmaskinrum (potentialfri kontakt, NC i larmfritt).
Analog Nödtelefon Safeline MX2 alt. SL3000, SL6 som ringer upp inprogrammerat nummer till
gjuteriporten. (ank. fås av beställaren).
Nödlarm/telefon ska gå till gjuteriporten, ej extern larmcentral.
GSM förbindelse ska ej användas.
Ingen lös telefonlur i hissen.
4tråd larmkabel (ex ELQXBE 1*4*0,5) samt nätverksuttag dras till hissmaskinrum för larm och
telefon.
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76

SYSTEM MED MASKINDRIVEN PORT, GRIND, DÖRR M.M.

76.B

System med maskindriven port
Motormanövrerade portar
Installation skall utföras enligt nedanstående specifikation:
1. Portmanövrering med upp knapp (svart pil med vit botten), ner knapp (vit pil på svart
botten), röd stoppknapp med förhöjt trycke samt nödstoppsknapp på in- och utsida.
2. Monteringshöjd, centrum 1500 mm över golv/mark.
3. Frikopplingsanordning på insidan av porten (som insida räknas inåt
byggnaden).
4. Frikopplinsinstruktionen skall vara tydligt utförd, text på svenska och i tåligt utförande
och appliceras på vägg i anslutning till frikopplingsutrustning.
5. Portar förses med rött trafikljus på höger in- och utsida (lysdioder).
6. Övriga funktioner enligt nedan efter samråd med beställaren.
7. Förbudsskyltar mot gång- och cykeltrafik.
8. Kraftmatning till port via säkerhetsbrytare.

76.C

System med maskindriven grind, bom e d
Motormanövrerade grindar
Installation skall utföras enligt nedanstående specifikation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nödstoppsknappen monteras på in- och utsida.
Frikopplingsanordning, låsbart, skall finnas.
Frikopplinsinstruktionen skall vara tydligt utförd, text på svenska och i tåligt
utförande och appliceras i anslutning till frikopplingsutrustning.
Elektrisk magnet för säkrare låsning.
Kortläsaröppning.
Fjärröppning.
Nyckelöppning.
Trafikljus på höger in- och utsida, rött och grönt (lysdioder).

Motormanövrerade bommar
Före inköp av bommar kan kontakt tas med portansvarig på Scania Industrial
Maintenance AB för att rätt val av lösning och funktion.
Installation skall utföras enligt nedanstående specifikation:

1. Nödstoppsknapp monteras.
2.
3.

Frikopplinsinstruktionen skall vara tydligt utförd, text på svenska och i tåligt
utförande och appliceras i anslutning till frikopplingsutrustning.
Fotocell eller slingor i marken för att undvika ofrivillig stängning.

Skapat av Vindevåg Simon

Dokumentnamn/Document name

Info klass/Info class

Tekniska Riktlinjer

I
Kod/Code

Elstrategi Scania

Anläggning

Godkänd/Approved by

Lagringsdata/File

Reg nr/Reg. No.

Utfärdare (tjänsteställebeteckning, namn)/Issued by

Telefon/Phone

Datum/Date

Utgåva/Issue

Sida/Page

QFD Dick Eriksson

816 27

2019-06-30

K

25 (72)

8

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Utöver krav i denna beskrivning skall PLC, PC mm gällande hårdvara, program, lagring,
mjukvara, programmering, källkod, arkivering mm uppfylla kraven under kapitel J i Scanias
TFP.

81

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT
Ställverk
Allmänt
Anläggningar skall kommunicera med det överordnade systemet typ Citect via protokoll
ingående i TCP/IP och Ethernet.
Det är inte tillåtet att utan skriftligt godkännande koppla in aktiv Ethernetutrustning såsom
repeater, hubb, router eller terminal-/printerserver. Vid behov av sådan utrustning skall i god
tid systemansvarig kontaktas för eventuellt godkännande eller för tillhandahållande av sådan
utrustning mot ersättning.
Med undantag av ovanstående gäller att switch får användas i apparatskåp för
kommunicerande utrustning inom samma apparatskåp. Exempel terminal i apparatskåpsdörr.
Samtliga programvaror och anslutningskabel för programmering av PLC och operatörspanel
m.m. skall medfölja.
System och funktioner
För manöver och indikering skall en PC/PLC baserad HMI installeras.
Se bilaga.
För samtliga högspänning fack och alla lågspänningsställverks
transformatorbrytare skall mätvärden på spänning, ström, aktiv och reaktiveffekt visas.
Temperaturen på krafttransformatorer samtliga lindningar samt omgivnings temperaturen vid
krafttransformatorn skall visas på HMI.
Alla larm skall visas på HMI. Larm med hög prioritet A-B skall först indikeras på larmtablå
sedan till HMI.
Styrsystemet skall kunna spegla HMI informationen mot fastighetssystem Citect via lokalt
nätverk ethernet TCP (ej fjärrmanöver)
Alla enheter skall matas med avbrottsfri kraft 110VDC.

Skapat av Vindevåg Simon

Dokumentnamn/Document name

Info klass/Info class

Tekniska Riktlinjer

I
Kod/Code

Elstrategi Scania

Anläggning

Godkänd/Approved by

Lagringsdata/File

Reg nr/Reg. No.

Utfärdare (tjänsteställebeteckning, namn)/Issued by

Telefon/Phone

Datum/Date

Utgåva/Issue

Sida/Page

QFD Dick Eriksson

816 27

2019-06-30

K

26 (72)

Programmerbara styrsystem
Allmänt
Programmering och konfigureringverktyg skall uppfylla IEC 61131-3.
Taggarna skall följa TR Styr standard.
Vid kommunikation med Citect, skall endast en nod (IP-adress) behöva användas för att
överföra samtliga funktioner.
Tidsangivelse
GPS skall användas för att synka alla förekommande internklockor i reläskydd, HMI och
styrsystem. GPS-antennen skall vara skyddad mot åska.
Tidsangivelsen skall vara GMT +1tim utan sommartid.
Detta gäller endast för Högspänningsställverk.
PLC
Om PLC används skall fabrikatet vara Siemens eller Mitsubishi.
Fiberoptik skall användas för anslutning mellan enheterna.
Kommunikation
Drivrutin skall vara ackrediterad av minst något av följande företag för installation i aktuellt
program och version.
-

Citect Pty Limited
(Liberator)
Schneider Electric AB
(Representant i Sverige)

Efter skriftligt godkännande från beställare kan drivrutin alternativt vara utförd som OPC-server

Programvara
Följande funktioner skall kunna hanteras av separata programmeringsverktyg vilka skall
tillhandahållas för installation i dator enligt överenskommelse med systemadministratör.
Läsa, skriva, editera PLC-program och operatörspanel
Säkerhetsfunktioner
Funktion vid spänningsbortfall
Återstart efter spänningsavbrott skall ske automatiskt till full funktion av datorprogram inom
300 sek efter det att spänningen återkommit.
Vid kommunikations- eller driftavbrott på överordnat system skall larm lagras i PLC tills dess
kommunikation återupprättats alternativt systemet återstartat.
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Larmer
Vid fel på PLC-funktion
Vid fel på programexekvering.
Vid fel på kommunikation.

Driftlarmsystem
Min 20 % reservplatser skall finnas vid installerad utrustning.
Felsignalcentraler:
Varje signalpunkt skall kunna fördröjas 0-10 sek så att fel av övergående natur ej ger
obefogad signal.
Varje signalpunkt skall kunna kopplas om för att ge A- eller B-larm.
A- och B-larm skall avges via potentialfri växlingskontakt.
Samtliga signalpunkter skall ge lokalt larm via gemensam fri växlingskontakt.
Larmfunktioner
-

När signal erhållits skall larmindikering kvarstå till dess kvittering sker oberoende av
felkontaktens läge.
Vid kvittering skall utgående A- och B-larm samt lokalt larm brytas ned.
Felindikering skall utföras av lysdioder.
Isolationsnivå ska vara 2 kV.
Felsignaltablå ska vara fabrikat ELKAB typ LS200, 110V dc samt 230 ac där ej
annat anges.
Utgående larm skall vara anslutna till kopplingsplintar för anslutning till yttre
kabelförbindelse.

A-larm:
-

El-larm, skall omfatta försvinnande matningsspänning, försvinnande
manöverspänning
VVS-larm

B-larm:
- Indikeras endast lokalt.
- Driftlarmcentral och strömförsörjning är centralutrustning och uppkopplas till
Tele ställ.
- Larmgivare är platsutrustning och uppkopplas till spridningsplint.
HÄNDELSELISTA

LARMHANTERING
Åtkomst till larmlista skall ske via särskild knapp.
Larm presenteras i display med, larmpunktens namn med beteckning samt datum, tidpunkt i
omvänd kronologisk ordning med senaste larmet överst.
Exempel:

UTLÖST RELÄSKYDD H10

2005-09-19 14:00:25
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Återställning av berörd larmpunkt sker genom lokal ”kvittering” av larm på larmbild.
Mjukvarularm typ låg, hög och avvikelse skall återställas automatiskt när larmvillkor inte längre
föreligger.
Återställt larm skall försvinna från larmlista.
Larm skall kunna genereras i följande fall:
-

Via slutande och brytande potentialfria kontaktfunktioner.
Vid gränsvärdesövervakning på analoga signaler, hög- och låglarm.
Via mjukvarubyggda larm.
Vid fel på PLC eller kommunikation.
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B

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M.

BE

FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING
Alla installationer och anläggningar inom entreprenadområdet som saknar funktion efter
ombyggnaden eller ersätts med ny skall demonteras i sin helhet
Ledningar som demonteras skall demonteras i hela sin längd.
Rivet (demonterat) material förblir beställarens egendom och upplägges av entreprenören på
av beställaren anvisad plats. Sådant materiel som beställaren ej önskar tillvarata bortforslas av
entreprenören på dennes bekostnad. Beställarens ordinarie sopcontainers får ej användas.
Ledningar i mark som inte är förlagda i rör demonteras där schakt i mark skall utföras. Övriga
ledningar kapas, skalas upp och kortsluts samt isoleras och lämnas i mark. Lämnade
ledningar i mark redovisas på relationsritning.
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S

APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M.M. I EL- OCH TELESYSTEM

SB

ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M.M.

SBD.2

Kabelstegar och kabelrännor
Kabelstegar och kabelrännor skall vara av fabrikat WIBE.
Generellt:
- Sidohängd konsol.
- Avgreningsdetaljer för X-T-L avgreningar till samma stegbredder ska vara prefabricerade
standarddetaljer.
- Avgrening till andra stegbredden där prefabricerade detaljer ej kan utnyttjas används
avgreningsplåtar.
- Böjar och avgreningar anpassas till kablarnas böjningsradie.
- Kabelstegar respektive kabelrännor får inte passera genom brandklassad vägg.
- Avstånd i vertikalled mellan kabelstegar samt mellan kabelstege och tak får ej vara
mindre än 300 mm.
- Under installationsgolv skall kabelstegar för ledningar monteras på distans från golv.
- Kabelstråk skall förses med mekaniskt skydd upp till 1,5 m över golv.
Ytbehandling:
- I Inomhusklimat skall tjockleken på zinkbehandlingen vara minst 20 µm
alternativt kan den vara 12 µm + skyddande lack typ pulverlack eller likvärdig.
- Utomhusklimat och i kulvertar skall tjockleken på zinkbehandlingen vara minst
55 µm.
Förläggning:
Kanalisation ska utföras så att kablar kan förläggas enligt SS-424 14 38 gällande utgåva.

SBD.21 Kabelstegar
Generellt;

Samtliga stegar dimensioneras som tunga kabelstegar.
SBD.212 Tunga kabelstegar
SBD.4

Bärtråd och bärlinor
Tråd och lina skall tjockleken på zinkbehandlingen vara minst 55 µm.
Maximalt tillåten nedböjning med last är 150mm.

SBE

DOSOR
-

Reservutlopp för anslutning av framtida ledningar ska finnas.
Dosor skall vara halogenfria
Doslock skall fästas med skruv
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-

SBE.2

Apparatdosor
-

SBE.3

Dosor placeras symmetriskt och på ett estetiskt tilltalande sätt i förhållande till
andra apparater och installationer.
Doslock ska sättas upp efter målning och tapetsering.
Apparater och täcklock ska ha polarvit kulör där ej annat anges.
Dosor för utomhusbruk skall vara UV-beständiga. (monteras där det går på
norrsida).

Täcklock för apparatdosor ska vara gemensamma vid placering bredvid varandra
och ha polarvit kulör där ej annat anges.

Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem
Kopplingsdosor bredvid varandra ska placeras med ett inbördes avstånd av 200 mm.

SBE.311 Infällda kopplingsdosor
Kopplingsdosa på vägg ska monteras lätt åtkomlig, om möjligt med centrum 200 mm
från fast tak.

SBE.321 Kapslade kopplingsdosor
Dosa på kabelstege eller ränna ska monteras med fästdon så att den inte hindrar
ledningsförläggning eller minskar stegen/rännans åtkomlighet eller kapacitet.

SBF

KANALSYSTEM

SBF.3

Installationskanalsystem
System med tillhörande detaljer skall vara Schneider Electric Inka 161-2 färg vit eller
Alu Anod Anodiserad aluminiumberoende på miljö.
Ljudtätning ska utföras i kanal på båda sidor om vägg till minst väggens ljudklass
Brandtätning ska utföras i kanal på båda sidor om brandklassad vägg till minst
väggens brandklass
På ytterväggar med radiatorer monteras kanaler på distanser/konsoler som
kompletteras med galler.

SBK

STATIV

SBK.2

Stativ för teleutrustning
Stativ skall vara av fabrikat Ericsson.
Trådledare ska monteras i mitten av varje plintrad på både fram- och baksida av
stativens ståndarprofiler. Främre trådledare ska användas för korskoppling av data med
KK- kablage och bakre för korskoppling av telefon med KK- tråd. Trådledare skall ha öppen
bygel.
Avstånd mellan stativ ska där utrymme finnes, vara 300 mm.
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Stativ och komponenter i stativ redovisas i bilaga 1, blad 2-9.

SBL

FÄSTDON FÖR APPARATER, EL OCH TELE

SBL.121 Bandklammer, balkklammer, buntband e.d.
SBL.1213Buntband
Buntband skall vara halogenfria.
Buntband som monteras utomhus skall vara UV-beständiga.

SC

EL – OCH TELEKABLAR M.M.
Samtliga kablar för inomhusbruk skall vara halogenfria.
PDS kabel (data-kabel) skall fästas med buntband av typ kardborrband.
Kablar med area mindre än eller lika med 1mm² skall fästas med buntband.
Kablar med area över 1mm² skall fästas med najtråd.
Kablar för tele/data och brandlarm, som förläggs på stege eller i ränna tillsammans med
kraftkablar, ska ha avskilt utrymme.
Kabel för M-Bus skall vara partvinnad kopparkabel.
Kablar för M-Bus, som förläggs på stege eller i ränna tillsammans med kraftkablar, ska ha
avskilt utrymme. Kan dock förläggas med eventuella tele/data och brandlarmskablar.
Avstånd mellan kraftkabel (max 700V) och tele-/data-/brandlarmkabel skall vid
parallell förläggning vara minst 100mm.
Kablar ska vara brandspridningsklass enligt EN 50575:2014+A1:2016 gällande
utgåva där inte särskilda krav föreskrivs på brandhärdighet.
Kabel, som ska vara skyddad mot direkt påverkan av brand, ska i sig själv
motstå en normenlig brandprovning under 30 min utan att förlora sin avsedda
funktion. Sådan kabel ska vara typgodkänd.
Utvändigt synligt förlagda ledningar på vägg inom kontor, pausrum eller likvärdiga
utrymmen. skall förläggas i ellist.
Vid nyförläggning av mångledarkabel med fler eller lika med 10 par ska det finnas minst 20 %
reservparter, dock minst 4 parter.
Spänningsfall får max vara 5% av nominell spänning, dock lägst 220/380V längst ut i
anläggningen.
Ledningspart ska vara:
- Extra mångtrådig vid förläggning i apparatskåp, ställverksskåp och anslutning till
rörlig del.
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- Flertrådig vid fast förläggning på rörlig del.
- Enkeltrådig vid övrig förläggning.

SCB

KRAFTKABLAR
Strömbelastade kablar får inte förläggas i mer än ett lager.
Till högspänningstransformatorer:
Skall kabeltyp AXQJ LT 95 mm², färg gul användas, alternativt skall gul klister
markering med texten ”HÖGSPÄNNING” användas varannan meter.
Parallellt med högspänningskablar ska förläggas isolerad jordlina gul/grön Cu 95 mm2
En separat signalkabel 19x1,5
En separat busskabel 4x2x0,5
Till annan station:
Skall kabeltyp AXQJ LT 240 mm², färg gul användas.
Parallellt med högspänningskablar ska förläggas isolerad jordlina svart Cu 95 mm2
En separat signalkabel 27x1,5

SCC

INSTALLATIONSKABLAR
Flerledarkabel skall vara skärmad
Ledningar skall förläggas så att utbyte alternativt komplettering kan utföras.
Ledningar skall genom sin förläggning eller på annat sätt genom kabelskydd vara skyddad mot
mekanisk åverkan.

SCF

TELE- OCH DATAKABLAR
Kabel mellan teleställ ska innehålla minst 100 par och ha minst 50% reservkapacitet
samt alltid oavsett förläggningssätt vara av skärmad typ, t.ex. ELAKY-HF.
Kablar för teleinstallationer innehållande färre än 10 par skall i de fall de förläggs på
kabelstege förläggas i rör eller teleränna

64.BCD/1, Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem – fastighetsnät för
informationsöverföring
Kabel enligt länkklass EA(kategori 6a) i SS-EN 50 173 gällande utgåva.
Kabel skall vara partvinnade kopparkabel.
Datakabel ska vara skärmad av Schneider kat 6a F/FTP MX 4P BLÅ LSZH 500m
E49 341 95

SCG

BRANDLARMSKABLAR
Kablar ska vara partvinnade och motsvara de krav som föreskrivs i gällande SBF
110.
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Matarkabel ska vara 1 mm² och innehålla minst 10 par och ha minst 50%
reservkapacitet efter färdig driftsatt system.

SCJ

FIBEROPTISKA KABLAR
Till stam- och områdesnät för datakommunikation ska optokabel av typ GASQBDUV
installeras.

SCK

ANSLUTNINGSKABLAR FÖR TELE- OCH DATAUTRUSTNING
Korskoppling och anslutningskablage skall vara 1,0, 2,0, 3,0 eller 5,0 m med böjskydd
i anslutning till kontaktdon och uppfylla kraven för kategori 6.

SCM

KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING
För ström- och spänningskretsar ska separata ledningar användas.
Ledningarna ska ha följande miniarea:
-

Ström- och spänningskretsar
Ledningar mellan apparater

min 2,5 mm2
min 1,5 mm2

Största tillåtna spänningsfall i kretsar för
-

SC-.1

Mätändamål
övriga kretsar

max 0,5%
max 1,0%

Ytmonterade kablar
Under gemensam klammer får förläggas högst 5 st. ledningar.
Vertikal förläggning av installationskabel (gäller ej kabel av typ FK eller liknande avsedd att
installeras i installationsrör) får ej överstiga 2m.

SC-.4

Kablar på kabelstege, kabelränna e d
Kablar med area ≤ 1mm2 skall fästas med buntband.
Kablar med area > 1mm2 skall fästas med najtråd.
PDS-kabel (datakabel) skall fästas med kardborrband.
Fiberkablar skall fästas med buntband.
Kabel på horisontell stege fästs på var 4:e stegpinne samt där ledning lämnar stege.
Vid vertikal förläggning av kablar 1,5mm2-16mm² skall najtråd användas.
Kablar fästs på varannan stegpinne samt där ledning lämnar stege.
Vid vertikal förläggning av kablar > 16mm² krävs fäste på varannan stegpinne med
pol/ankarklammer (inte najtråd). Pol/ankar-klamman skall vara något för stor så att kabeln kan
tillåtas expanderas. En toleransmån mellan klamma och kabel på ca 5-10 mm ska finnas.
Mellanrummet fylls ut med för ändamålet passande material, t.ex. kabelmantel.
Synligt monterade kablar skall riktas.
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Färg på najtråd skall så nära som möjligt överensstämma med kabelns färg.
(Vit/grå kabel- vit najtråd, svart kabel- svart najtråd.)

SC-.7

Kablar i mark och under vatten
- Kabelände ska märkas i samband med utläggning.
- Fiberkabel eller tomrör avsedd för Tele/fiberkabel förses med märkband med
metalledare för signalidentifiering. Skarvning av metalledare skall vara
fack-mannamässigt utfört. Metalledaren termineras åtkomligt i varje ände.
- Kraftkablar förlägges på min 100 mm avstånd från varandra.
- Avstånd mellan kraftkablar och styr-/telekablar ska vara min 200 mm.
- Ledningar i mark skall inmätas och dokumenteras med GPS koordinatsystem i hela sin längd
enligt koordinatsystem Sweref 99 18°00'. Max fel marginal 3 dm. Även dragbrunnar,
draggropar och skarvar skall mätas in.

SD

SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O.D. I EL- ELLER
TELESYSTEM

SDB

ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR

SDB.23 Skarvar på kabel i telesystem
Skarvar skall undvikas, där det ej är möjligt skall skarven vara av typ krympskarv.

SDC

FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

SDC.3

Kopplingsplintar
Plintar i ställ skall vara i brytutförande av fabrikat TrueNet LSA E 50 140 22 vid
vertikalt montage, respektive E 50 140 31 vid horisontalt montage. Plintarna skall monteras på
plinthållare av fabrikat TrueNet E 50 011 00. Plintar monteras om 10 per panel.
Ej tätmonterade.

SDC.32 Spridningsplintar
Plintar ska vara i brytutförande av fabrikat TrueNet LSA E 50 140 22 vid vertikalt montage,
respektive E 50 140 31 vid horisontalt montage.
Spridningsplintar för brandlarm: skall vara i brytutförande av fabrikat
TrueNet LSA E 50 140 54.

SEB

RELÄER OCH RELÄSKYDD
Data för kontakter i styrkretsar:
6 A, 250 V, 50 Hz vid AC11
2 A, 110 V vid DC11

Skapat av Vindevåg Simon

Dokumentnamn/Document name

Info klass/Info class

Tekniska Riktlinjer

I
Kod/Code

Elstrategi Scania

Anläggning

Godkänd/Approved by

Lagringsdata/File

Reg nr/Reg. No.

Utfärdare (tjänsteställebeteckning, namn)/Issued by

Telefon/Phone

Datum/Date

Utgåva/Issue

Sida/Page

QFD Dick Eriksson

816 27

2019-06-30

K

36 (72)

SEB.1

Reläer
Reläer ska vara av instickstyp (sockelmonterade).
Försedda med LED-indikering och testknapp.

SEB.11 Tidreläer
Tidreläer ska vara av typ elektroniska.

SEB.18 Signalreläer
Signalreläer ska vara försedda med indikering av felläge, kvitterat felläge och normalt
driftläge. Vid fel med kortvaraktighet ska felindikeringar kvarstå tills kvittering sker.
Signalreläer får ej användas som hjälprelä för manöverfunktioner.

SEB.2

Reläskydd
Instruktion för inställning av reläskydd i högspänning nät.
Allmänt.
Som grund för inställningen gäller märkström på transformator eller strömvärde
för kabel.
Märkström på transformatorer:
630 kVA
1000 kVA
1600 kVA
2500 kVA

2000 kVA

Strömvärden för kablar:
Al
3 x 95 =
180 A
3 x 120 =
225 A
3 x 150 =
260 A
3 x 185 =
290 A
3 x 240 =
360 A

=
=
=

Cu
3 x 95
3 x 120
3 x 150

250 A
300 A
350 A

Provning:
Provning skall utföras som sekundärprov och avser då endast kontroll av reläskydd.
Primärprov utföres för prov av helhet, reläskydd, manöverkretsar och brytare.
Båda proven skall protokollföras.
Signaler:
Utlösningssignal.
Utlösningssignal löser ut effektbrytare.
Larm till larmtablå.
Larmsignaler.
Larmsignal för inre relä fel (IRF) kopplas till larmtablå.
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Blockering:
I stn 01 och 15 skall inkommande effektbrytares reläskydd
blockeras vid funktionsstart på relä i utgående grupp.
Reläskydd
Protokoll som skall användas är IEC 61850.
Överföringshastighet skall vara minst 1,5 Mbs mellan reläskydd och operatörspanel.
Tidstämpling av mätvärden, larm mm skall ske i reläskyddet.
Inställningsprincip för reläskydd i Södertälje i transformatormatning:
Nivå 1.
Överströmsskyddet
Funktionskarakteristik
Överströmsskyddet
Ström-/tid-karakteristik
Överströmsenhetens lågströmssteg I>
Funktionstid för lågströmssteget It>
Överströmsenhetens högströmsteg I>>
Funktionstid för högströmssteget It>>
Jordfelsskyddet
Funktionskarakteristik.
Jordfelsströmenheten Io>
Funktionstid för jordfelsströmenheten Iot>
Frigivningsnivå för nollpunktsspänningssteget Uo>
Basvinkel.
Jordfelsströmenhetens riktningsfunktion.

Inverttid.
Nivå 1.
Extremely inverse.
Transformatorns märkström.
k = 0,1.
Inställes på 8ggr.
t = 0,05 sek.

Konstanttid.
Strömmen 3A.
t = 0,1 sek.
U10% av UH.
Basvinkel skall vara 0º.
Inställningen skall känna fel i utgående riktning.
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Inställningsprincip för reläskydd i Södertälje i distributionsgrupp:

Överströmsskyddet
Funktionskarakteristik
Ström-/tid-karakteristik
Överströmsenhetens lågströmssteg I>
Funktionstid för lågströmssteget
It>
Överströmsenhetens högströmsteg I>>
Funktionstid för högströmssteget
It>>
Jordfelsskyddet
Funktionskarakteristik.
Jordfelsströmenheten Io>
Funktionstid för jordfelsströmenheten Iot>
Frigivningsnivå för nollpunktsspänningssteget Uo>
Basvinkel.
Jordfelsströmenhetens riktningsfunktion.

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Inverttid.
Extremely inverse.

Inverttid.
Extremely inverse.

Kabelns märkström.
k = 0,3.

Inverttid.
Extremely inverse.
Kabelns märkström.
k = 0,5.

Inställes på 8ggr.

Inställes på 8ggr.

Inställes på 8ggr.

t = 0,2 sek.

t = 0,4 sek.

t = 0,6 sek.

Konstanttid.
Strömmen 3A.
t = 0,3 sek.

Konstanttid.
Strömmen 3A.
t = 0,5 sek.

Konstanttid.
Strömmen 3A.
t = 0,7 sek.

U10% av UH.

U10% av UH.

U10% av UH.

Basvinkel skall
vara 0º.
utgående riktning.
I de fall jordfelsskydd används vid
effektbrytare som
inkommande brytare kan annan
riktning väljas. Efter samråd med
beställaren.

Basvinkel skall
vara 0º.
utgående riktning.
I de fall jordfelsskydd används
vid effektbrytare
som inkommande
brytare kan annan
riktning väljas.
Efter samråd med
beställaren.

Basvinkel skall
vara 0º.
utgående riktning.
I de fall jordfelsskydd används vid
effektbrytare som
inkommande brytare kan annan
riktning väljas. Efter samråd med
beställaren.

Kabelns märkström.
k = 0,7.

Överströmsskydd
Högspänningsställverk
Överströms- och kortslutningsskydd utföres på utgående fack 2-fasiga med inverttidreläer och på inkommande fack 3-fasiga med inverttidreläer.
Reläskyddstyp Extremely Inverse.
Lågspänningsställverk
Effektbrytare förses med 3-fasigt kortslutningsskydd med inställbar utlösningstid och
termiskt överlastskydd. Krav på full selektivitet mellan lågspänningshuvudbrytare och
högspänningseffektbrytare för transformator föreligger ej.
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Jordfelsskydd
Konstanttidskarakteristik
Riktat
Tidsfunktion

SEC

SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE
Skydd skall monteras 400-2100 mm över golv. Knivsäkringar skall bryta på både upp
och ner sida (säkringslastbrytare).
I kontorsmiljö accepteras även dvärgbrytare men säkringar skall användas då torra
utrymme finns. Där övervakning krävs används dvärgbrytare (MCB).
Skydd 0-25A ska vara av typ diazed DII.
Skydd 32-63A ska vara av typ diazed DIII.
Skydd 80-160A kan utgöras av knivsäkring, MCCB eller ACB brytare.
Skydd 250A och uppåt skall vara av typ MCCB eller ACB.
Vid systemspänning 690/400 V skall aldrig diazed säkringar användas. Knivsäkringar
godkända för 690V eller alternativt MCCB eller ACB skall användas.
Utöver i centraler och utmatningsgrupper i ställverk insatta smältpatroner ska för varje
storlek som är aktuell levereras 20 % i reserv, dock minst 3 st. av varje typ.

SEC.3

Dvärgbrytare

SED

JORDFELSBRYTARE

SED.1

Strömkännande jordfelsbrytare
Generellt
Jordfelsbrytare:
- Brytförmåga minst 10 kA eller beroende på föregående nät med hänsyn till
kortslutningsströmmar.
- Likströmskänslig typ A.
- Stötströmsäkra 250A.
- Temperaturområde -25°C till +50°C.
Självmotionerande jordfelsbrytare installeras från fall till fall efter samråd med
fastighetsägare.
Uttag (inomhus max 20A / utomhus max 32A) indelas i huvudsak i grupper
enligt följande:
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- Allmänna uttag (i huvudsak för mobila objekt) skall föregås av jordfelsbrytare.
- Arbetsplatsuttag (i huvudsak för datorer, platsbelysning, skrivare etc) skall
föregås av jordfelsbrytare.
- Dedicerade uttag (i huvudsak för kyl, frys, micro, datastativ, etc där
apparaten ”fysiskt blockerar” uttaget eller där man inte förväntas att uttag kan
användas
för mobila objekt) behöver inte föregås av jordfelsbrytare.
-Belysningsuttag för takarmaturer skall ej vara försedd med jordfelsbrytare.
Max avsäkring 10A för schukouttag.
Allmänuttag och arbetsplatsuttag skall inte anslutas till samma
jordfelsbrytare/gruppsäkring.
Normalt bör max 2st 3-fasgrupper/6st 1-fasgrupper anslutas till gemensam
jordfelsbrytare. Uttagscentraler med uttag 1-fas max 20A/3-fas max 32A skall
ha inbyggd jordfelsbrytare och dvärgbrytare.
Vid utökning av befintlig uttagsgrupp behöver jordfelsbrytare inte installeras.
Vid utökning med ny uttagsgrupp skall jordfelsbrytare installeras.
Larm
Larm från jordfelsbrytare utförs endast där fastigheten kan ta skada av utlöst
jordfelsbrytare. Larmkontakter skall vara av typ signalkontakter
(ej hjälpkontakter).
SEF

MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER
Infällda instrument skall vara för 48x48, 72x72 eller 96x96, visar instrument skall ha
kvadrantskala

SEF.1

Mätinstrument för elektriska storheter
Universalmätinstrument.
Indikeringsdon.
Provuttag.
Utlösning av överliggande brytare.
Temperaturmätinstrument.
Se bilaga.

SEF.2

Elmätare
I inkommande skåp ska finnas 1 st. kWh-mätare för statistikmätning, 3-fasmätning.
kWh-mätaren ska vara försedd med M-buskontakt för fjärrmätning med ledning
neddragen till plint, komplett fungerande inklusive erforderlig strömförsörjning.
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kWh-mätare placeras i normal ögonhöjd i skåp (ej i front). M-bus slingan
sammankopplas i korskopplingsskåp så att en anslutningspunkt fås.
Elektronisk mätare
Klass:
Mätpuls:

1
2400 baud

Fabrikat, typ och utförande se bilaga.

SHB.1

Kolvmotordrivna generatoraggregat
Huvudsakliga funktionskrav
- Ljudnivån från reservkraftaggregatet får inte överstiga 65 dB(A) vid tomgång och
70 dB(A) vid uttagen märkeffekt på aggregatet mätt i valfri punkt i en cirkel tio
meter runt/från aggregatet.
- Reservkraftaggregatet ska vara utfört för parallelldrift med nätet och därmed vara
försett med utrustning för automatisk och manuell infasning samt avbrottsfri
nätåtergång.
- Vid indikering om start ska aggregatet starta, kopplas in mot nät och vara
pålastningsbart med 100 % märklast inom 15 sekunder efter ett nätspänningsfall.
- Vid återkommande nätspänning skall återinkoppling ske avbrottsfritt efter fyra
minuter genom automatisk infasning av generator mot nät. Därefter ska aggregatet
gå i tomgång fyra minuter innan stopp ges.
- Under driftprov bör förhållandena efterlikna de normala driftvillkoren, dvs. provet
bör initieras genom frånslag av nätbrytare, automatisk start, pålastning och mjuk
återgång med infasning mot nät. Driftprov bör kunna göras efter varje
ingrepp/serviceåtgärd samt planerat minst en gång per månad. Drifttiden vid
driftprov bör vara tillräckligt lång och helst inställbar (5 till 50 minuter) för att
aggregaten ska nå normal arbetstemperatur (fortvarighet).
- Störningar mot omgivande nät accepteras inte under driftprov.
- Generatorn skall vid kortslutning avge minst tre gånger märkströmmen i 10 sek
och ha ett magnetiseringssystem som ej påverkas av olinjär last.
- Övergående frekvensändring får uppgå till max 10 % av märkfrekvens vid till- och
frånslag av 60 % av märklast.
Dimensionerade data
- Märkfrekvens:
- Omgivningstemp:

50Hz.
-30 °C – +40 °C.

Reglernoggrannhet
- Spänning:
- Frekvens:
Dieselmotor

Bättre än ±1 % av nominell spänning.
Bättre än ±0,5 % av nominell frekvens.

- Dieselmotorn till reservkraftverket skall vara av Scanias fabrikat.
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Generator
- Utförd enligt isolationsklass H och temperaturklass F.
- Skyddsform lägst IP21.
- Radioavstörd enligt VDE0875 klass N.
Bränslesystem
- Aggregatets bränslesystem ska uppfylla gällande myndighetskrav och utföras för högsta
möjliga driftsäkerhet och flexibilitet samt utformas för att minimera riskerna för läckage. Min
10% invallning med läckagevakt.
- Bränslesystemet skall ha förrådstank och dagtank, i rostfritt utförande, med erforderliga
givare och vakter.
- 2 extra genomföringar samt manluckan på topp.
- Förrådstank avsedd för manuell bränslepåfyllning med möjlighet till påfyllning under drift.
- Dagtank skall ha möjlighet till automatisk och manuell bränslepåfyllning från förrådstank.
- Dagtank ska innehålla en volym bränsle motsvarande en 6 timmars drift.
- Dagtanken skall vara inbyggd i förrådstanken
- Larmer ansluts till aggregatets larmtablå.
- Anslutningar till aggregatet utförs med flexibla slanganslutningar.
- Avluftningsrör.
- Nivågivare av flottörtyp med mekanisk visning.

SJ

APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING,
TRANSFORMERING FAS- KOMPENSERING, OMRIKTNING M.M.

SJB

BATTERIER
Batteri ska vara:
- Utfört för stationär drift för en livslängd längre än 10 år.
- Ska ej kräva ventilation eller vattenpåfyllning.
- Ventilreglerade batterier med absorberad elektrolyt (rekombinerbara).
- Uppbyggda i blockkärl.
- Spänningsförande delar ska vara beröringsskyddade.
- Dimensionering samordnad med likriktare.
- Anordning för belastningsprov ska finnas.

I ställverk gäller:
-

Nominell spänning 110 V, 54 celler.
Högsta tillåtna spänningsvariation 110 V ± 10 %.
Dimensionerat för 10 timmar. Dimensioneringen ska baseras på fullt utbyggd
grundlastström och korttidsström (t ex brytarmanöver).
Placerade på ställning i trappnivåer så att kontroll och service kan utföras utan
svårighet.
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I teletekniska anläggningar gäller:
-

Driftspänning ska vara 24 V.
Likriktare och batterier ska dimensioneras efter största tänkbara belastningsström
x1,3.
Batterier ska klara minst 5 timmars drift av anslutna anläggningar vid nätbortfall
när laddningslikriktare är ansluten till reservkraft.
Saknas reservkraft skall batteripack klara 12 timmars drift vid nätbortfall.

SJC

TRANSFORMATORER

SJC.1

Krafttransformatorer
I överenskommelse med beställaren installeras ventilavledare (överspänningsskydd)
typ MWK (fabrikat ABB) vid krafttransformator.
-

Verktygshållare med upphängningskrokar skall monteras. Fabrikat Ragnar
Stålskog typ JOS 13.
3-fas Jordningsdon för krok anslutning av 95 mm2 Cu-lina fabrikat Ragnar
Stålskog typ JFS21-JLA31 donlina ESTPR95 Längd 3 m.
Manöverstång för Jordningsdon fabrikat Ragnar Stålskog typ MRS 24.
Kontaktdon för anslutning av 95 mm2 Cu-lina fabrikat Ragnar Stålskog typ JKS
22.
Nertill på stativet och lätt tillgängligt utifrån skall monteras kontaktdon mot jord
fabrikat Ragnar Stålskog typ JBF 50 Cu.
Vid primär eller sekundär spänning 400 V skall mellantransformatorer vara YN/yn0.
Brytare skall finnas på primärsida.
Vid kabel längre än 3 m på sekundärsidan skall denna skyddas.

Märkström på transformatorer:
630 kVA
1000 kVA
1600 kVA
2500 kVA

2000 kVA

Transformatorskåp:
- Skåpstorlek skall medge inspektionsmöjlighet runt transformatorn, skåpet
dimensioneras för närmast större transformatorstorlek.
- Innanför frontdörrar på skåpkapslingar skall skyddsbarriärer vara monterade i tre
nivåer.
- Transformatorkapsling förses med tät takplåt som skydd mot eventuellt
inträngande vatten.
- Skåpkapslingen förses med frontdörrar för att möjliggöra termografering och
jordning av transformators HÖGSPÄNNING sida. Dörrarna skall begränsas i
storlek så att utrymningsvägar ej blockeras av uppställd dörr. Byte av
transformator görs genom demontering av front.
- Flexibel anslutning mellan transformator och inmatnings skenor till
lågspänningsställverk.
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- Ventilationsöppningar placeras så att god självcirkulation erhålls.

SJC.12 Torrisolerade krafttransformatorer
Torrisolerad - alternativt gjuthartsisolerad krafttransformator
Specifikation
- SS 427 02 08 Del 1-3
- SS-EN 600 76-11
- 3-fastransformator för uppställning inomhus.
- Självkyld, torrisolerad.
- Koppling: Dyn 11
- Frekvens: 50 Hz
- Driftart: kontinuerlig
- Isolationsnivå: 125-50 kV
- Temperaturklass: 155 C (F)
- Nätkortslutningseffekt: 250 MVA vid 21 kV
- Kortslutningsspänning: 6 %
- Kylart: AN
- Ljudnivå: Enligt NEMA standard för transformatorer
- Märkeffekt standardstorlekar:
1000 kVA
1600 kVA
-

SJC.4

PT100 med givareinstrument användas.
Omsättningskopplare för manuell omkoppling i spänningslöst tillstånd. +/- 2x2,5%
Plana omställbara transporthjul.
Lyft- och dragöglor.
2 st. dataskyltar med data enligt SEN samt uppgift om isolationsklass, vikt och
tillverkningsår. Ena skylten monteras på kapslingens utsida.
Beteckningsskylt enligt Scanias märkningssystem.
Fullständiga instruktioner, kopplingsscheman och måttskisser på svenska för
montage, skötsel, underhåll, lyftning, omkoppling m.m. ska medlevereras i 2 ex.

Transformatorer ska uppställas så att högspänningskabel kan anslutas framifrån.

Mättransformatorer
Märkbörda ska vara sådan att minst en tredjedel är outnyttjad då för anläggningen
aktuell utrustning anslutits.

SJC.41 Strömtransformatorer
I alla faserna
Sekundärström ska vara 5 A.
Strömtransformatorer för energimätning (statistikmätning) i lågspänningsställverk ska
vara av lägst noggrannhetsklass 0,5 (C).
Noggrannhetsklass 1,0 (B) för reläskydd.
Utföres torrisolerade vid inomhusmontage.
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Kabelströmstransformator ska kunna primärströmprovas från kopplingslåda i
ställverkens front.

SJC.42 Spänningstransformatorer
Mätning skall ske på alla faserna.
I anläggningar med systemspänning 24 kV ska mätspänningstransformator med 110
V sekundärspänning finnas för kretsar där spänningsmätning ingår.

SJD

STRÖMFÖRSÖRJNINGSAGGREGAT

SJD.1

Strömförsörjningsaggregat med Laddningslikriktare
Laddningslikriktaren ska utföras som konstantspänningsreglerande laddningslikriktare

SJE

KONDENSATORUTRUSTNING

SJE.1

Kondensatorer för faskompensering
Kondensatorbatteri för lågspänningsutrustningar.
-

När Cos φ <0,85 skall Faskompensering installeras.
Modulstorlekar på 12,5 kVAr.
Kondensatorer skall uppfylla kraven enligt SS-EN 608 31-2.
Utrustning skall vara automatisk och övervakad med summa larm.

Kondensatorbatteri för Högspänningsanläggningar:
-

Kondensatorbatteri placeras i separat utrymme som förses med
tryckavlastningsluckor i yttervägg enligt tillverkarens anvisningar.
Modulstorlekar på max 400 kVAr.
När Cos φ <0,85 skall Faskompensering installeras.
Utrustning skall vara automatisk och övervakad med summa larm.

SJF

OMRIKTARE

SJF.1

Likriktare för samdrift med batterier

SJF.11 Konstantspänningsreglerande laddningslikriktare
Strömförsörjningsanläggning för teletekniska anläggningar ska utföras enligt 64.MB.
Se även Bilaga teletekniska system.
Nätaggregat ska matas med reservkraft.
Rippelström får max vara 6 % av batteriets Ah-tal.
Instrument för mätning av ström och spänning.
Utförd för batterispänningsavkännande reglering.
Min IP20.
Överströmsskydd skall finnas.
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Nätaggregatet skall ha summa larm och visa minst följande larmpunkter:
-

Jordfel
Underspänning
Överspänning
Batterifel
Nätbortfall
Säkringsfel
Likriktarfel

Ställverk
-

-

-

Märkström min 10 A.
Nominell systemspänning 110 V.
Batteriövervakningsutrustning ska innehålla inställningsmöjlighet med noggrannhetsklass
så att signal erhålles vid spänningsvariationer större än ± 1 %. Signalen ska kunna
fördröjas 0,5 - 5 minuter.
Jordfelsövervakning utföres högohmigt.
Battericentral ska vara av isolermaterial och utförd med plintar och uttag för
belastningsprov av likströmsbatteri. Anslutning av portabelt batteri för försörjning
då provning pågår skall finnas.
Uttaget för belastningsprov skall vara av typ "ABB 263RAU6" E-nr 241 66 83

SJF.41 Frekvensomriktare för motordrift
Frekvensomformare skall vara av fabrikat Vacon typ NX eller ABB, för motorer enligt
beskrivning.
Frekvensomformare ska monteras så nära motorn som möjligt och på så sätt att god kylning
erhålls.
Kapsling skall motsvara IP54.
Frekvensomformare betjänande motorer 11 kW eller större skall vara försedd med
nätverkskort Profibus DP och skall anslutas till betjänande PLC.
Frekvensomformare över 45 A skall kunna anslutas till nätet med aluminium kabel.
Frekvensomformare ska vara försedd med radiostörningsskydd och med övertonsfilter.
Störning från enskild överton får vara högst 3% av grundtonen i nätet vid 430/250V. Den totala
övertonshalten får samtidigt inte överstiga 4% av grundtonen.
Frekvensomformare med installation skall uppfylla EMC-direktivets krav för anslutning till
publika nät.
Kabel mellan frekvensomformare och motor ska vara utförd och förläggas enligt krav från
tillverkaren av frekvensomformaren.
Alternativt ska kabeln ha sådant skydd mot störningar att den kan förläggas tillsammans

med andra kablar.
Kabelskärmen ska vara obruten och jordad i båda ändar till skyddsledaren. Se bilaga.
Frekvensomformaren ska vara utförd så att inbyggt skydd.
Kan ej detta krav uppfyllas ska motorerna förses med lindningsvakt.
Frekvensomformarna ska bla. vara utrustade med följande:
-

Analog in-/utgång
Seriell in-/utgång
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-

Rampfunktion acceleration/retardation
Larmsignal vid fel
Övervakning av motortemperatur
Möjlighet till programmering av frekvensomformaren så att kritiska varvtal undviks
Display för avläsning av mätvärden, feldiagnostik mm
Funktion för mjukstart av motor

Entreprenören skall samråda med beställare för slutligt val av frekvensomformare så att en väl
samverkande driftekonomisk anläggning med av beställaren önskad reservkapacitet erhålls.
För Profibus DP ansluten omformare gäller följande kommunikation:
-

Styrsignal
Frekvens
Maxfrekvens
Minfrekvens
Ström
Effekt
Startvillkor
Driftindikering
Summalarm

%
Hz
Hz
Hz
A
kW

SK

KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB

KOPPLINGSUTRUSTNINGAR
Kopplingsutrustningar skall vara utförda med en bryttid på mindre än 0,1 sek.
Märkdata för samtliga ingående komponenter ska kunna avläsas under normal drift.
Apparater får ej monteras på sådant sätt, att betjäning och underhåll försvåras.
Samlingsskenor ska vara av koppar.
Skarvning och avgrening på skenor utföres på sådant sätt, att inte krav på framtida
kontroller eller underhållsåtgärder behövs.
Mjuka multiflänsar får ej användas.
Driftförhållanden:
Följande gränser gäller för omgivningstemperatur utomhus:
- Högst 40 °C och dess medelvärde under en 24-timmarsperiod högst 25 °C.
- Lägst -35 °C.
Följande gränser gäller för omgivningstemperatur inomhus:
- Högst 40 °C och dess medelvärde under en 24-timmarsperiod högst 35 °C.
- Lägst -5 °C.

SKB.2

Inomhusställverk
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Jordledare i ställverk- och transformatorrum
Jordledare ansluts till jordkopplingsskena (stationsjordskena) i ställverksrum.
Jordkopplingsskena placeras 500 mm över golv och skall vara utförd så att
sektionering mellan hög- och lågspänningsjord samt skyddsutjämningsledare kan
utföras utan påverkan av anslutna jordledare.
För separat placerade utrustningar som t ex högspänningsställverk,
lågspänningsställverk, transformatorer, kontrolltavlor, apparatlådor,
metallkonstruktioner etc. drages separat isolerade gul/gröna jordlinor till
jordkopplingsskena.
Varje skena skall ha erforderligt antal anslutningsklämmor/-hål och minst 3 st.
reservklämmor/-hål eller så många som erfordras för framtida utbyggnad/anslutna
objekt.
Se bilaga.

STÄLLVERKSRUM
Utformning av ställverksrum
1 Följande tillbehör och utrustning skall finnas i ställverksrum:
- Jordnings- och kortslutningsdon
- Skyddsskärmar
- Stationsschema
- Stigarschema
- Varningsanslag enligt starkströmsföreskrifterna
- På dörrars utsida skall förutom varningsanslag även finnas skylt
med uppgift om stationsnummer enligt beställarens anvisningar.
- Bärbar brandsläckare utanför rummet intill dörr (beställaren levererar).
- Jordkopplingsskena (stationsjordskena)
- Handtag för byte av knivsäkringsapparater (om det finns sådana i rummet).
-

Serviceskåp av metall på hjul med plats för reservdelar och relationshandlingar
och uppfällbar hylla. (från Hammarel.)
Specialverktyg som erfordras för ingrepp i ställverk inkl verktygstavla.

2 Ställverksrum för högspänning (s k station) skall dessutom utrustas med:
-

Likspänningsförsörjning (110 V =)
Kontrollskåp med avståndsmanövrering i eget rum.
Tryckavlastningsöppning i vägg. Ställverksleverantör levererar och
Byggentreprenör monterar efter samråd.
Täckskiva i ytterfasad skall harmonieras samman med fasad.
Uttag för data vid kontrollskåpet.
Översiktsschema.
Reservutrymme för 4 fack för framtida utbyggnad skall finnas.

3 Korskopplingsskåp, larm och manöverskåp:
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4
-

Skåp med felsignaltablå samt erforderlig manöver- och indikeringsutrustning skall
finnas i fördelningsstation för högspänningsställverk.
Felsignaltablå skall vara av typ LS 200.
Plintar för utgående fjärrlarm till gjuteriport skall separeras och vara A- och B-larm
och dimensionsanpassad för telekabel av typ ELAKY .
Samtliga plintar skall vara frånskiljbara och försedda med 2,3 mm mäthylsa på
båda sidor.
Likspänningssystem:
Se SJB, SJD, SJF

SKB.21 Högspänningsställverk inomhus
Högspänningsställverk
Ledning i hjälpströmkrets ska vara utförd enligt kapitel SC.
Separat avskärmat utrymme för styr- och övervakningsapparater.
Ljusbågsvakt alt trycksensor ska finnas i respektive skåp.
Konstruktionen ska uppfylla följande normer:
SS-EN 62 271-200 beträffande konstruktion
SS-EN 61482-1-2 beträffande ljusbågsprov
SS 436 21 40 skyddsskärmar
HSP-ställverken ska vara radialmatade.
Minst en redundant matningsväg skall finnas.
Ställverkstyp för inomhus skall utföras med utdragbara elkopplare i
kassettutförande/truckmodell.
Byggnadens väggar, golv och tak får ej användas som del i tryckavlastningskanal.
Tryckavlastningsluckor och täckskiva som skall vara behandlingsfri och harmoniera
med fasaden.
Jordningskopplare monteras för samlingsskena samt i samtliga in- och
utmatningsskåp för jordning av kabel, jordningskopplare skall vara blockerade så att
det ej går att jorda med spänning.
Provhandske, ska sitta i anslutning till reläskydd. Typ ABB 18-polig

Prestanda
Märkdata

Utgående fack
transformator

Utg/ink fack ringen
(Södertälje/Luleå, Oskarshamn)

(Södertälje/Luleå, Oskarshamn)

Märkspänning
Stötspänningshållfasthet
Växelspänningshållfasthet

24/12 kV
125 kV
50 kV

24/12 kV
125 kV
50 kV
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Märkström samlingsskena
Ljusbågshållfasthet
Märkstötström
Inställningsvärde ström

630 A min
20 kA/1 s
20 kA
Enligt transformator

630 A min
20 kA/1 s
20 kA
360 A vid 240mm²

Utrustning
Apparatdata:
- Märkspänning 24 Kv.
- Märkström min 630 A.
- Effektbrytare skall ha motormanövrerat fjäderspännverk som medger till/från
manöver sedan fjädrarna spänts. Möjlighet till manuell fjäderspänning skall finnas.
Motorspänning 110 VDC.
- Brytaren skall mekaniskt kunna manövreras från.
- Brytaren skall kunna manövreras på brytaren samt med tryckknappar
(fjärrstyrning)
- Mekanisk lägesvisning synlig från fronten.
- Till- och frånslagsmagneter i shuntutförande för 110 VDC.
- Låsbar i frånskilt läge.
Jordningskopplare:
- Fast monterad

-

Handmanövrerad

Inmatningsskåp skall innehålla:
-

Effektbrytare inkl. reläskydd.
Jordningskopplare för jordning av samlingsskena och ink. Matning.
Tryckknapp med lock för utlösning av brytare i matande ställverk.
Lägesvisare för visning av brytarläge i matande ställverk, treläges diodkors.
Voltmeter för visning av spänning på samlingsskenan och kabelsidan.
Amperemeter, 1-fas med 1/4-timmes medelvisning.
Apparatutrymme för plintar, hjälpapparater etc.

Utmatningsskåp skall innehålla:
- Effektbrytare inkl. reläskydd.
- Jordningskopplare för utgående kabel.
- Strömtransformatorer.
- Amperemeter, 1-fas med 1/4-timmes medelvisning.
- Apparatutrymme för plintar, hjälpapparater etc.
Mätfack skall innehålla:
- Spänningstransformatorer för visning och reläskydd.
- Voltmeter för visning av spänning på samlingsskenan.

SKB.22 Lågspänningsställverk inomhus
Lågspänningsställverk
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-

-

Skydd eller anordning för buntning av ledningar ska medge komplettering med
ytterligare ledningar.
Ställverket skall ha enlinjeschema på front i skala 1:1 som visar ställverkets
strömbanor
Apparat placeras så att den är lättåtkomlig för betjäning och underhåll.
Anslutning mellan matande transformator och ställverk utföres med
skenbrygga. Närmast transformatorns anslutningar insättes flexibla
förbindningar.
Kabelfack för utgående kablar ska ha bredd min 600 mm.
Utrymme för styr- och övervakningsapparater. Se bilaga ställverk.
Strömtransformatorer för utmatningsgrupp ska kunna monteras i varje fas av
utgående grupp.
TN-S i samtliga ställverk.
Brytare (MCCB, ACB) skall vara av kassettutförande/pluggin.
Vid 1-fas mätning används L1.
Ställverket ska ha tillräckligt utrymme för anslutning av parallella
aluminiumkablar till apparater med märkström 125 A och högre.
Ställverkets skyddsledarskena (PE-) skall vara av koppar och placeras inom
skåp.
Skensystemet skall vara utfört som TN-S med 100% N-ledare och 50%
PE-ledare.
Ljusbågsvakt skall finnas i varje fack samt i transformator kapslingen.
Ställverkets huvudbrytare skall följande funktionen kopplas upp på plint;
- Brytare till
- Brytare från
- Brytare trippad

Prestandakrav
Konstruktionen skall uppfylla gällande normer SS-EN 61439
Märkdata
Märkspänning
Märkfrekvens
Märkström
Märkkorttidström
Märkstötström min
Kapslingsklass min

Utförandekrav
Inmatningsskåp skall innehålla:
- Universalmätinstrument.
- Indikeringsdon.
- Provuttag för ström och spänning.
- Utlösning av överliggande brytare.
- Temperaturmätinstrument.

400 V,525 V, 690 V
50 Hz
2500 A
50 kA/1 sek
105 kA
IP 21/FORM 4a
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-

Energimätare.
Inmatningsskenor från transformator.
Skenförbindning från transformatorns 0-pkt förbindes med PE- och N-skenan.

Skåp för utmatningsgrupper förses med:
Ampere-metrar, 1-fas med 1/4-timmes medelvisning för resp. utmatningsgrupp.

SKB.4

Lådkapslade kopplingsutrustningar

SKB.42

Kapslade kopplingsutrustningar för lågspänning

SKB.421 Kapslade centraler
Samtliga i entreprenaden ingående centraler ska levereras i enhetlig kulör.
Centraler ska vara av plåt och utförda med dörrar. Dörrar skall kunna öppnas utan
verktyg. Dörrar i produktionslokaler skall kunna förses med hänglås med bygel 6mm.
Flänsar skall vara utförda för förskruvningar.
Kapslingsklass:
- min IP30 i kontor och torra rena utrymmen.
- min IP44 i rena produktionslokaler, tekniska utrymmen etc.
- min IP55 i verkstäder, monteringshallar, logistikytor, skärmtak, tält etc pga
nedsmutsning från bla trucktrafik.
Central ska vara utförd för TN-S system vid samtliga spänningar.
Huvudbrytare ska ha anslutningsklämmor anpassade enligt följande:
≤ 63A CU-kablar 2,5-25mm²
> 63A AL-kablar 50-240mm².
Samtliga utgående fasledare och styrda ledare skall kopplas till skruvplintar. Nolla
och skyddsjord skall anslutas till skruvplintar alternativt till nollskena respektive
skyddsjordsskena. Inkoppling av gruppledning skall kunna ske med spänningssatt
central. Strömmätning av inkommande och utgående ledare ska kunna utföras med
tångamperemeter. Min 20 % reservgrupper ska finnas i central vid färdigbyggd
anläggning. Tryckknappar, omkopplare etc placeras bakom dörrar om inte samtlig
personal skall kunna manövrera dessa. Min 30% reservutrymme.
Beträffande jordfelsbrytare se SED.1 och Bilaga ”Principuppbyggnad central med
jordfelsbrytare.
Central uppsättes på vägg med ledningsutrymme bakom centralen.
SKB.5

Apparatskåp, apparattavlor m m
Golvskåp förses med sockel.
Reservutrymme min 20% ska finnas för framtida utbyggnad.
Apparatskåp ska vara av plåt och ska ha skruvplintar för utmatningsgrupper, nolla
och skyddsjord. Alla faser ska ha egen noll och skyddsjordsplint
Kappslingklass min IP41. IP55 i verkstäder, monteringshallar, logistikytor, skärmtak,
tält etc pga nedsmutsning från bla trucktrafik. Dörrar skall kunna öppnas utan verktyg.
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Samtliga ledningsparter skall kopplas till skruvplint, huvudbrytaren skall klara koppar
och aluminium kabel.
Gruppcentraler (D-säkringar) och säkringsautomater ska vara monterade i separat
utrymme i skåpet med egen frontdörr till vänster. Utrymmet ska vara skilt från övrig
utrustning såsom kontaktorer, motorskydd etc. Reglercentraler och tillhörande
transformatorer o dyl. monteras på motsvarande sätt.
Inre förbindningar skall förläggas i ledningskanaler.
Spänningsförande delar i skåp och på insidan av dörrar ska vara beröringsskyddade.
Varje apparatskåp bestyckas med ett 2-pol. 2-vägs uttag 230 V samt belysning, som
tänds automatiskt då dörren öppnas.
Uttag och belysning matas från separat grupp matad från annan central via
jordfelsbrytare.
Apparater ska i största möjliga mån monteras på DIN-skena.
Tryckknapp för lampprov ska finnas. Signallamporna ska vara av LED-typ.
Färger på tryckknappar, lampor mm se Scanias TFP.
Uppbyggnaden ska vara sådan att iakttagelser och åtgärder av följande typ kan ske
under drift på ett riskfritt sätt.
-

Huvudbrytare ska kunna manövreras från skåpets utsida. Om huvudbrytaren
placeras innanför skåpdörr skall dörren kunna öppnas oberoende av brytarläge
Driftläge hos frånskiljare, lastbrytare, manöverställare, kontaktorer och hjälpreläer.
Märkdata för samtliga ingående komponenter.
Kontroll av ledningars anslutning och märkning.
Kontroll av inställningsvärde på relä eller utlösare.
Observation av indikeringsorgan.
Strömmätning i utgående kablar med tångamperemeter.
Anslutningsklämmor för flertrådiga ledare ska vara åtkomliga för efterdragning
under drift med användning av lämpliga isolerande verktyg.
Kontroll av apparaternas pos-märkning.
Manövrering av handmanövrerad elkopplare
Inställning av under drift omställbara reläer och utlösare
Återställning av relä och indikeringsorgan
Byte signallampa
Inkoppling av instrument i förberedda anslutningspunkter t ex mätarprovplint

Huvudbrytare ska ha anslutningsklämmor anpassade enligt följande:
CU-kablar 1-6mm²
AL-kablar över 6mm².
Utrymmet vid huvudbrytaren skall vara dimensionerat för AL-kablar och vara
tillräckligt stort för att anslutningen kan göras på ett ordentligt sätt och möjligt att
komma åt med tångampere meter.
Förbindning mellan inre och yttre apparater ska ske via kopplingsplintar.
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Matningskabel ska anslutas direkt till huvudbrytaren.
Kopplingsplint ska vara anpassad till de ledningar som inkopplats
Överkoppling på plint betraktas som inre förbindning (utföres på insida).
Kopplingsplint med partnummer i stigande nummerordning och i en rad efter
varandra.

SKC

SKENSYSTEM

SKC.1

Kanalskenfördelning
Skensystemet skall vara utfört som TN-S med 100% N-ledare och 25% PE-ledare.
Uttagslådor ≥ 800A skall driftströmen kunna avläsas utifrån.
Kanalskensfördelningar ska monteras på sådant sätt att uttagslådor blir monterade
väl synliga från golv.
Strömskenorna monteras så att max 5 ° snedvridning av skenorna uppstår efter
montage av uttagslådor.

SKF.1

Effektbrytare

SKF.11

Effektbrytare för lägst 1kV
Apparatdata:
- Ska ha motormanövrerat fjäderspännverk, motor 110 V likspänning med
motorskydd. Motorskyddet får ej placeras på brytaren. Möjlighet till manuell
fjäderspänning ska finnas. Fjäderspännverket ska ge möjlighet till manöver
FRÅN-TILL-FRÅN sedan fjädrarna spänts.
- Ska ha mekanisk lägesvisare synlig från skåpfront. OBS! Tydlig och entydig
märkning erfordras!
- Ska ha till- och frånslagsmagneter av shuntutförande för 110 V likspänning som
medger manöver från kontrolltavla alternativt fjärrkontroll.
- Ska ha erforderliga hjälpkontakter för indikering (växlingskontakt) i
lågspänningsställverk.
- Ska kunna manövreras från manöverdon (mekaniskt) samt elektriskt med
tryckknappar i skåpfront.
- Ska vara utrustad med mekanisk förregling, som hindrar felmanöver, såsom
tillslag mot sluten jordningskopplare.
- Hjälpströmkretsar ska anslutas via stickpropp och uttag.
- Ska vara låsbar i frånskilt läge.
- Frånkopplingstid max 0,15 sek inklusive reläskyddstid och eventuellt ljusbåge i
felstället ska eftersträvas. Uppgift specificeras i anbud.
- Effektbrytare ska uppfylla krav enligt SS-EN 62271-100

SKF.12

Effektbrytare för högst 1kV
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Apparatdata:
-

Märkbrytström min 50kA/1s vid 400 V.
Märkbrytström min 40kA/1s vid 525 V.
Märkbrytström min 30kA/1s vid 690 V.
Kassettutförande/Pluggin.
Mekanisk lägesvisare synlig från fackfronten.
Ska vara låsbar i frånskilt läge.
Elektroniskt reläskydd.

Effektbrytare ska uppfylla krav enligt IEC 609 47 part 1 och 2.
För att undvika oavsiktlig manövrering av brytare på fjärrmanövreringtablå
skall manövrering endast kunna ske via dubbelkommando.
Sektioneringsbrytare som är avsedda för redundantmatning men normalt i driftläge är
ifrån skall vara 4-poliga enl. SS 436 40 00.
SKF.3

Lastbrytare och lastfrånskiljare

SKF.32

Lastbrytare och lastfrånskiljare för högst 1kV
Vid utmatningsgrupper placeras lastbrytare före säkring.

SKF.6

Kontaktorer

SKF.62

Lågspänningskontaktorer
Kontaktor, som sätts upp utanför kopplingsutrustning, ska vara utförd i kapslingsklass
IP54.
Kontaktor skall ha möjlighet och plats att förses med 2 st. brytande och 2 st. slutande
hjälpkontakter utöver hållkontakt.
Kontaktorer skall dimensioneras enligt driftkategori i AC23

SKY

DIVERSE APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR KOPPLINGSUTRUSTNINGAR
OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKY.1

Don för jordning och manövrering
Frånskiljare och jordningskopplare för lägst 1 kV
Gemensamma apparatdata:
- Märkspänning 50 Hz.
- 3-poligt utförande.
- Tydlig mekanisk lägesvisning synlig i skåpfront.
- Manövrering med handmanöverdon (mekaniskt).
- Låsbar i såväl tillslaget som frånslaget läge.
- Krav enligt SS-EN 622 71-102 ska uppfyllas.
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Jordningskopplare monteras i samtliga in- och utmatningsskåp.
Mekanisk korsförregling ska finnas mellan jordningskopplare och till skåpet hörande
brytare/frånskiljare.

SL

APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM

SLF

GIVARE, VAKTER M.M. I ELSYSTEM

SLF.1

Ljusreläer och ljusgivare

SLF.11 Ljusreläer
Ljusrelä ska ha inbyggd justerbar tidsfördröjning resp. ljuskänslighet. I givaren skall inga
inställningar finnas.

SM

UTTAG I ELKRAFTSYSTEM

SMB.11 Vägguttag högst 16A för allmänbruk
Schukouttag 16A för allmänbruk avsäkras max 10A Diazed och 13A MCB.
Schukouttag 16A för motorvärmaruttag eller billaddning avsäkras max 10A.
Uttag i laddstationer för billaddning skall vara av typ 2.
SMC

UTTAGSCENTRALER
Uttagscentraler får aldrig användas för fasta installationer. Matningen skall tas från närmaste
lämplig central, matningen får sys. Det skall finnas 1 st. 32A 3-fas CEE uttag, min 1 st. 16A
3-fas CEE uttag och min 4 st. 16A schuko uttag. Hela centralen får skyddas med 1
jordfelsbrytare, respektive uttag skall ha egen säkring (MCB).

SN

LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M.M.
Bländskydd i öppna industriarmaturer skall vara utförda med vajer eller likvärdig
anordning för att minimera risken att bländskydd faller ner.
HF-don som inte skall ljusregleras skall vara i industriutförande.
Ljuskällor skall ha en hög verkningsgrad och lång livslängd.
Ljuskällor skall i huvudsak vara av typ LED.
Ljuskällor inomhus skall ha ett Ra index min 80.
Ljuskällor utomhus skall ha ett Ra index min 50.
Färgtemperatur 4000 kelvin där inte annat anges.
(Se även 63.F Belysning och ljussystem.)
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LED
Mätreferens CIE 1964 MacAdam-elipser SDCM. 5 eller lägre.
Standard 1964 har krav på 10 graders synfält.
MacAdam 1-3 SDCM i miljöer med höga krav på färgåtergivning.
MacAdam 3-5 SDCM i normala inomhusmiljöer.
MacAdam 5-7 SDCM i utomhusmiljöer.
Produktgaranti 25-30 000 timmar med en avvikelse på +/- 5 %.
Max strömbelastning 500 mA gäller för konstantströmsdioder.
Max effekt per diod är 3 W.
Lysrör
Lysrör skal vara av typ 840.
Lysdiodrör
Lysdiodrör, LED-lysrör (retrofit) som kräver ombyggnad av armatur och
CE-märkning skall inte användas.

SR

ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH
ELEKTRISK SEPARATION

SRC

ANORDNINGAR FÖR ÅSKSKYDDSYSTEM

SRC.1

Ledare i åskskyddsystem
Se Bilaga.

SRD

SPÄNNINGSUTJÄMNINGSLEDARE O.D.

SRD.1

Jordledare och potentialutjämningsledare i elkraftsystem
Se Bilaga.

Skapat av Vindevåg Simon

Dokumentnamn/Document name

Info klass/Info class

Tekniska Riktlinjer

I
Kod/Code

Elstrategi Scania

Anläggning

Godkänd/Approved by

Lagringsdata/File

Reg nr/Reg. No.

Utfärdare (tjänsteställebeteckning, namn)/Issued by

Telefon/Phone

Datum/Date

Utgåva/Issue

Sida/Page

QFD Dick Eriksson

816 27

2019-06-30

K

58 (72)

T

APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE– OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

TB

APPARATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM

TBB.115 Detektorer
I samtliga utrymmen, där det är möjligt utan att förorsaka onödiga larm, skall optiska
rökdetektorer installeras.
TBB.11521 Joniserande rökdetektorer
Installation av joniserande RD skall undvikas.

TBB.153 Hissanordningar för rökdetektorer
Knap och block ska vara anpassade för rep 4 mm. Vid knapet skall extra skylt med
detektorns adress monteras.

TE

APPARATER I TELETEKNISKA SIGNALSYSTEM

TEC

APPARATER I TIDSAKTIVERANDE SIGNALSYSTEM

TEC.11 Huvudur
Huvudur skall ha antennmottagare för trådlös synkronisering.

TEC.12 Undercentraler
Undercentraler skall vara Westerstrand Pro-Line moduluppbyggda tidcentraler med
impulsförstärkare som sänder polväxlande minutimpulser till sekundär- och stämpelur samt
med reläutgångar för styrning av rastsignalanläggningar m.m.

TEC.132 Digitala sekundärur
Sekundärur som placeras på vägg eller i tak, högre än 3 meter över golv, skall ledningen
förläggas via en lättåtkomlig skarvdosa c:a 2,5 meter över golv. Vid dubbelsidiga sekundärur
skall separat ledning förläggas från skarvdosa till respektive ur (sida).

TG

APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

TGD.1

Korskopplingspaneler i datanät
Korskopplingspaneler cat6a:
Schneider panel utan dammskydd E51 268 51. Vid montage på Ericssonstativ skall
adapter E25 987 38 användas. På varje sida av panelen skall kabelhållare med
kardborreband E25 987 58 monteras.
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TGD.2

Uttag i datanät
Spridningsnät, fastighetsnätnät för informationsöverföring
Kontaktdon cat6a: skall anslutas enligt EIA/TIA 568 B:
Schneider Actassi S-One DPM C6a(1st/förpackning) E51 463 85
Schneider Actassi S-One DPM C6a(12st/förpackning) E51 463 86
Schneider Actassi S-One DPM C6a(96st/förpackning) E51 463 87

TGD.3

Uttag i fiberoptiska datanät
Fiberkontakter
Kontakter ska vara typ SC och uppfylla kraven enligt gällande SS-EN 50173
Insvetsning av fiberkontakter utförs av Scania IM AB teleavdelning.
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U

APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UFB.5

In- och utenheter för datorenheter

UFB.51 Enheter med digitala ingångar
Digitala ingångar med potentialfria kontakter som tål minst 5 mA, 24 V.
Varje ingång skall vara försedd med lysdiod för indikering av insignal.
Ingång ska vara galvaniskt isolerad samt strömförsörjas från spänning skild från datordelens
elektronik.
Min 10% reservkapacitet skall utföras.

UFB.52 Enheter med analoga ingångar
Analoga ingångar skall vara anpassade till ingångssignal av standardtyp enligt följande:
-

Mätgivare Pt 100, Ni 1000
Mätvärdesomvandlare 4 – 20 mA och 0 – 10 V

Anslutna givare skall kunna matas valfritt internt eller externt.
Mätfelet får ej överstiga 0,2% av mätområdet.
Min 10% reservkapacitet skall utföras.

UFB.53 Enheter med digitala utgångar
Utgång skall vara utförd för manövrering av 0 - 24 V DC, min 1A transient last, 200 mA
kontinuerlig last.
Utgång skall vara galvaniskt isolerad från datordelens elektronik.
Varje utgång skall vara försedd med lysdiod för indikering av datordelens order samt ha
möjlighet till manuell styrning TILL-FRÅN-AUT.
Min 10% reservkapacitet skall utföras.

UFB.54 Enheter med analoga utgångar
Utgången skall lämna en signal 0-10 V max belastningsbar 1 Mohm alt. 4 - 20 mA.
Varje utgång skall ha möjlighet till manuell styrning AUT-MAN.
I läge MAN skall utgångssignalens storlek manuellt kunna ställas in från operatörspanel.
Min 10% reservkapacitet skall utföras.

UFG.81 Betjäningsenheter
Operatörspanel (HMI)
Operatörspanel skall vara monterad i apparatskåpets front.
HMI skall minst följande bilder finnas.
- Enlinjeschema.
- Händelselista.
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-

Aktiva, inaktiva och kvitterade aktiva larm skall visas med olika färger.
Trendkurver

Lagringkapacitet och visning av mätvärden skall vara minst 12 månader för U,I,P.
Uppdatering av mätvärden skall ske minst var 3:e sekund.
Alla in- och utgångar skall vara kortslutningsskyddade.

UG

MÄTARE
Mätomvandlare
Vid systemspänning 24 kV skall mätomvandlare anslutas via mellantransformator med 110 V
sekundärspänning.
Mätomvandlare cos φ -mätning 0 - 20 mA.
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Y

MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M.M.

YT

MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M. M. AV INSTALLATIONER

YTB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER
Märkning skall lämna all erforderlig information för entydig och säker driftorientering.
Märkning skall utföras enligt Starkströmsföreskrifternas respektive annan myndighets
krav, Svensk Standard, övriga för anläggningen gällande bestämmelser.
Med märkning avses även varnings-, förbuds- och upplysningsanslag.
All varnings-, förbuds- märkning skall vara uppsatt innan anläggning tas i drift.
Märkning skall anpassas till befintliga märksystem i samråd med beställaren.
Alfanumerisk uttagsmärkning skall utföras enligt SS-EN 60 446 gällande utgåva.
Märkning (skylt) placeras så att ingen tveksamhet råder vart den hör. Den utförs så
att den inte följer med apparat eller enhet vid utbyte.
Se bilagor:
- Märkning.
- Jordning och potentialutjämningssystem.
- Teletekniska system.

YTB.161 Märkning av kanalisation
Där separata kabelstegar finns för olika system i huvudstråk märks dessa, tex
Högspänning, tele/data osv.

YTB.163 Märkning av Elkraftsinstallationer
Varningsanslag med text "ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID
ISOLATIONSMÄTNING SKALL BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV" skall
sättas upp i elcentralrum eller driftrum.
Varningsanslag värmekablar.
Skyltar och skyltning skall utföras enligt beställarens standard. Se bilaga märkning.
Kablars läge i mark redovisas med skyltar på vägg eller på markeringsstolpe där
byggnad ej kan användas samt införes på beställarens dokumentation Kablar I Mark.

YTB.16311Märkning av ställverk, instrumentskåp o.d.
Anvisning för åtgärder vid olycksfall.
Anvisning för skyddsskärm.
I ställverksrum skall följande skyltar monteras:
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-

Översiktsscheman för ställverksanläggning.
Översiktsscheman över berörda anläggningsdelar för högspänningsnät.

I reservkraftrum skall följande skyltar monteras:
- Översiktsschema för reservkraftanläggning.

YTB.16315Märkning av apparatskåp
Märkning av kopplingsutrustning
Apparater märkes med postbeteckningar. Skylt som anger effektbrytares
typbeteckning, märkdata och inställningsvärden monteras väl synlig.

YTB.1632Märkning av ledningssystem i Elkraftsinstallationer.
Märkning av ledningsnät, ledningar och ledare.
Texthöjd min 3 mm.
Huvudledningar skall förses med klartextmärkning. tex ”till central 14A401-2”.
Högspänningskabel märkes med varningsskylt på var 10:e meter. Vid dolt montage
placeras märkning även synligt. Skylttext " HÖGSPÄNNINGSKABEL".
Ledning inom kopplingsutrustning numreras i löpande nummerserie

YTB.16373Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och ljussystem
Strömställare för belysning, dosor och uttag skall märkas.
Se bilaga.

YTB.16374Märkning av platsutrustningar i Motordriftsystem
Se bilaga.

YTB.164 Märkning av teleinstallationer
Se bilaga.

YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer
Samtliga nätkomponenter skall märkas i enlighet med SS 455 12 01.
Monteringsritning skall hängas på vägg vid ställ och skyddas av glasklar plast. Varje fält i ställ
märkes med ställbeteckning och fältnummer.
Löpnummer för nytt ställ erhålles av Scania IM AB teleavdelning.
I stativ skall första plint per linjal märkas med den tvåsiffriga plintbeteckningen.

YTB.1663 Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsystem
Se bilaga.
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YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

YTC.1

Kontroll av installationssystem
Entreprenören skall till beställaren, när denna så begär, överlämna prov på material
för kontroll.

YTC.16 Kontroll av el-och telesystem
YTC.163 Kontroll av Elkraftsystem
I entreprenaden skall ingå idrifttagning, prov och injustering samt samordnad
funktionsprovning av i entreprenaden ingående utrustningar och komponenter, så att avsedd
funktion erhålles.
Provning och injustering skall delas upp i följande delar:
1.
2.

Prov av utrustning vid fabrik före leverans.
Idrifttagning och injustering.

Vissa anläggningar/anläggningsdelar skall injusteras av fabrikanten eller av denne godkänd
representant.
3.

Kontroll av enskild utrustning i driftsatt anläggning.

Samtlig materiel levererad och monterad inkl alla anslutningar samt märkning och skyltning
utförd.
Alla apparater är driftsatta, d v s elanslutna apparater är spänningssatta och provade i
förekommande fall med avseende på funktion etc. samt att tillhörande hjälpsystem är
driftsatta.
Underlag för relationshandlingar är framtaget.
4.

Samordnad funktionsprovning.

Vid funktionstest skall olika anläggningsdelar samtrimmas dels med varandra, dels med
befintlig utrustning eller angränsande utrustning. Hela funktionskedjor skall provas.
När samordnad funktionsprovningen är klar kan slutbesiktning ske.
Etapp 1 - 4 utföres före beställarens övertagande av entreprenaden.
All reläprovning göres som primärprov.
Intyg och protokoll över föreskriven provning och mätning tillställes beställaren utan dröjsmål.
Godkända typtester skall på anmodan kunna uppvisas av leverantören.
Provning skall genomföras och bekostas av leverantören som även svarar för och bekostar
dokumentation av provning.
Entreprenören skall bekosta och tillhandahålla all erforderlig utrustning som erfordras för
injustering och provning av utrustning enligt denna handling.
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Förekommer elektronikkomponenter, som kan skadas vid isolationsmätning eller
stötprovning skall de bortkopplas före mätning och prov. Bortkopplade komponenter
anges i protokoll. Entreprenören ansvarar dock för att installationerna uppfyller ställda
krav på isolationsmotstånd.
Isolationsmotståndet för ledning med systemspänning under 60 V får inte understiga
100 Mohm mätt med 100 V isolationsprovare.
Provning skall omfatta men ej begränsas till:
-

Isolationsmätning av ställverk och av samtliga strömbelastade kablar.
Isolationsprov.
Kontroll och uppmätning av skydds- och systemjordning samt jordtagsresistans.
Reläprov.
Funktionsprov avseende funktioner och funktionssamband.
Kontroll av givare etc. i alla skydds- och övervakningskretsar.
Test av högspänningskabel
Samprovning av larm
Provning av reläskydd och utlösningskretsar
Batterikontroll, uppmätt batteribelastning och effektuttag vid olika driftsituationer
Injustering av likriktare
Transformatorprov i fabrik (krafttransformatorer)
Typprov (på begäran av beställaren)
Kalibreringsprotokoll för strömtransformatorerna

YTC.164 Kontroll av telesystem
OTDR-mätning för optofiberkablar.
Fastighetsnät provas med instrument av noggrannhetsklass IIIe eller bättre.
Instrumentet skall vara kalibrerat de senaste 12 månaderna.
Alla länkar skall mätas enligt permanent link kategori 6a.
Överlämnas i 2 omgångar på summa mätning på samtliga uttag. Övriga mätvärden
överlämnas på diskett eller CD Rom skiva senast vid slutbesiktningen.

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER
TEKNISK DOKUMENTATION:
Handlingar skall om möjligt levereras på Svenska annars Engelska.
Original skall ha sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålls.
Plan- och detaljritningar, försedda med grafisk skala, såväl horisontellt som vertikalt.
Handlingar skall företrädesvis vara utförda i AutoCAD.
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Teleregistrering skall vara utförd enligt SS 455 12 00 utgåva 5 (ej giltig) i Isilon (fd
Adress teleregistreringssystem).
Utföraren lämnar monteringsritning samt panelkort i valfritt format samt alla korskopplingar
redovisade på från beställaren erhållen ”mall förbindningsschema” i dwg format till beställaren.
Det är viktigt att ”block reference” för ställ, fält, plint, klämbeteckning samt rithuvud används på
erhållen ”mall förbindningsschema”.
Beställaren lämnar ovanstående dokument till Scania IM AB teleavdelning som lägger in
dessa dokument i Scanias registreringsprogram.
Kretsscheman
-

-

Skall ritas i raka kretsar och apparaterna "sprängas isär" och utplaceras så att
bästa möjliga läsbarhet erhålls.
Apparats verkliga placering skall framgå av Pos. Beteckning och kopplingsplintars
beteckning.
Högsta använda 0-nummer anges på första bladet.
Dubbelriktad hänvisning skall finnas.
Kretsscheman skall ha symboler enligt normer förtecknade i SEK Handbok 412.
Om en apparat (annan än relä eller kontaktor) har fler än en (1) kontakt skall
samtliga kontakter, med hänvisning, visas vid den krets där dess huvudfunktion är
inkopplad.
Apparats huvuddata skall anges i schemat, t ex omsättning, tid, spänning, ström.
Schemat ritas i opåverkat tillstånd.

Apparatlista
I apparatlista skall anges positionsnummer, typ, fabrikat, data, antal och var i
anläggningen de är placerade (anläggningstillhörighet).

YUC

BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUC.6

Bygghandlingar för el- och teleinstallationer
Entreprenören skall för egna arbeten tillhandahålla håltagningsritningar samt
anvisningar för byggnadstekniska åtgärder.

YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer
Bygghandlingar - belysning, elvärme, motordrift
Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar:
-

Beräkningar
Måttskisser
Uppställningsritningar
Monteringsritningar för centraler och apparatskåp
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-

Enligt SS-EN 610 82-1
Apparatlista
Yttre förbindningsschema
Kabellistor för apparatskåp
Skyltlista

Bygghandlingar - ställverks-, transformator- och reservkraftsanläggningar
Byggnadshandlingar skall tillställas beställaren för genomgång, före tillverkning.
Dokumentlista, ritningsförteckning
Översiktsscheman, HSP-nät, (underlag för beställarens komplettering)
Översiktsscheman, blockscheman för skydd (för mera komplicerad utrustning)
Översiktsscheman, hjälpkraftförsörjning
Stationsschema (1-linjeschema)
Uppställningsritningar (inkl rumsritning skala 1:50)
Apparatlista
Monteringsritningar för apparater (skåpritningar)
Kretsscheman utförda enligt SS-EN 610 82-1
Funktionsbeskrivning
Kabellistor
Yttre förbindelseschema
Skyltlista
Måttskisser
Håltagningsritningar
Typprovningsintyg (på begäran av beställaren).
Måttritning för installationsgolv.
Ovanstående handlingar där hänvisning görs till annan handling, skall även denna
levereras.
Dokumentation som erfordras för genomförande av provningar levereras efter
överenskommelse.

YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer
Handlingar skall levereras till beställare för granskning innan tillverkning eller
montering påbörjas.

YUC.8

Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
Bygghandlingar - programmerbara datorsystem och styrsystem.
Två databärare med programmet och kommentarer skall ingå.
Funktionsbeskrivning skall skrivas med programmeringshjälpmedel.
Ovanstående handlingar där hänvisning görs till annan handling, skall även denna
levereras.
Dokumentation som erfordras för genomförande av provningar levereras efter
överenskommelse.
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YUD

RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
Skall lämnas till beställaren innan slutbesiktning digitalt och utskrivet.
Handlingarna skall omfatta alla i entreprenaden ingående system.
Befintliga relationshandlingar som berörs av entreprenaden skall uppdateras av
entreprenören.
Vara försedd med text ”RELATIONSHANDLING” samt datum och ej innehåll,
revideringsnot eller arbetsbeskrivningar.
Utförda enligt SEK Handbok 412, 419 och 422.
Vara utförda i A-format.
Utförda enligt aktuell utgåva av Scanias INS-4001 tillhandahålls av beställaren vid
begäran.

YUD.6

Relationshandlingar för el- och Teleinstallationer
Varje data / tele uttag skall märkas med uttagsnummer.
Varje brandlarmsenhet skall märkas med adressnummer.

YUD.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer
Armaturförteckningen skall sparas i arkivet under ”kraft och belysning”
Relationshandlingarna skall omfatta följande handlingar:
1
-

2
3

Generellt:
Planritningar
Översiktsscheman, flödesscheman med funktionsförklaring
Kretsscheman
Inre förbindningsscheman/tabell
Yttre förbindningsscheman/tabell
Apparatlistor
Dokumentlista
Ritningsförteckning med numrering enligt beställarens system
Manualer
1-linje- och stigarscheman för de spänningar som förekommer i entreprenaden,
reparering för resp. spänning. Huvudledningars typ, area, längd och
förläggningsfaktor anges.
Skyltlista
Gruppförteckning
Huvudledningslista
Provningsprotokoll för:
Utförda kontroller, tester, mätningar och prover.
För elektronikutrustning skall dessutom medlevereras:

Skapat av Vindevåg Simon

Dokumentnamn/Document name

Info klass/Info class

Tekniska Riktlinjer

I
Kod/Code

Elstrategi Scania

Anläggning

Godkänd/Approved by

Lagringsdata/File

Reg nr/Reg. No.

Utfärdare (tjänsteställebeteckning, namn)/Issued by

Telefon/Phone

Datum/Date

Utgåva/Issue

Sida/Page

QFD Dick Eriksson

816 27

2019-06-30

K

69 (72)

4
5
-

Komponentplaceringsritning för kretskort och moduler
Komponentlista för kretskort och moduler
Placeringsritning för kretskort och moduler
Felsökningsanvisningar och intrimningsanvisningar
Grafer
För styrprogramdokumentation skall dessutom medlevereras:
Funktionsbeskrivning
Programöversikt
Tillordningslista
Programutskrift i kontaktplan
Korsreferenslista
Beläggningsplan
Förteckning över in- och utgångar
Kablar, kabelskyddsrör, kabelbrunnar, jordspett och jordplåtar i mark:
GPS inmätas och ritas in på befintliga handlingar.

YUD.64 Relationshandlingar för teleinstallationer
Följande relationshandlingar skall levereras:
- Installationsritningar (planritningar) som visar placering, märkning och typ av
ledningsförbindelser för central-utrustningar, platsutrustningar, ställ,
spridningsplintar och belastningsobjekt.
- Nätschemor.
- Nätkarta för installationer utanför/mellan byggnader. Befintliga nätkartor skall
uppdateras.
- Förbindningsschema.
- Plint och panelkort.
- Monteringsritning ska utföras enligt SS 455 12 01.

YUD.8

Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

YUD.81 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
för fastighetsdrift
Handlingarna skall vara uppdelade på mappar och märkta enligt följande:
Pärm 1
Flik 1
Flik 2
Flik 3
Flik 4
Flik 5
Flik 6
Flik 7

Dokumentförteckning.
Variabeltagglista originalformat.
Variabeltagglista Excelformat.
Applikationsprogram för PLC.
Applikationsprogram för operatörspanel.
I/O-disposition.
Lista över undertryckta följdlarm.
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Flik 8 Specifikation över inställningar på kretskort och övriga enheter.
Flik 9 Specifikation över inställningar av komponenter anslutna till
systemen. Exempelvis frekvensomformare.
Flik 10 Filer med driftskort inkluderande flödesbild både i originalformat
samt i Acrobat pdf-format. Filer skall vara öppna för ändringar.
Flik 11 Programvarulicenser Inkl. eventuella nyckelkoder.
Flik 12 Förteckning över datamedia.
Flik 13 Förteckning av leverantörer.
Pärm 2
Flik 1
Flik 2
Flik 3
Flik 4

Drivermanual ”Drivernamn version”.
Driver ”Drivernamn version”.
Programmeringsverktyg PLC ”Namn version”.
Programmeringsverktyg operatörspanel ”Namn version”.

Driftlarmsystem
Driftlarmsystem registreras med yttre förbindningsschema och plintkort.

YUE

UNDERLAG FLR REKATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
Omfattning enligt YUD.

YUH

DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER
Samlingspärmar skall vara försedda med:
-

-

Tydlig märkning på pärmens rygg.
Innehållsförteckning med angivande:
- Förteckning över samtliga pärmar ingående i dokumentationen.
- Innehållsförteckning för aktuell pärm.
- Förteckning skall uppta samtliga för leveransen ingående dokument, inklusive
manualer, beskrivningar, apparatdatablad etc.
Flikar med orienteringsbeteckningar svarande mot innehållsförteckningen och
med innehållsförteckning för resp. flik.
Flikar enligt ovan skall insättas mellan handlingar tillhörande skilda anläggningar.
Under resp. flik skall anges antal ingående blad i dokumentationen (ex. flik 3, blad
2 av 5).
Vara försedda med text "RELATIONSHANDLING" införd i revideringskolumn samt
datum och ej innehålla revideringar eller arbetsbeskrivningar.

Manualer, tekniska beskrivningar, apparatdatablad skall vara leveransanpassade,
dvs. information som ej tillhör leveransen skall uteslutas. Entydig hänvisning skall
finnas till objekt på datablad. Skall vara skrivna med maskin på papper.

YUH.6

Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer
Entreprenören upprättar och tillhandahåller följande instruktioner och
samlingspärmar:
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-

Allmän beskrivning av elanläggningarna.
Beskrivning inklusive funktionsscheman över utrustningens verkningssätt med
hänvisning till ritningar och scheman.
Åtgärder som skall vidtagas vid olika driftfall.
Underhållsinstruktioner

Samlingspärmar skall vara försedda med:
Tydlig märkning på pärmens rygg.
Innehållsförteckning med angivande:
Förteckning över samtliga pärmar ingående i dokumentationen.
Innehållsförteckning för aktuell pärm som skall om möjligt följa nedanstående utförande:
Flik

Innehåll

1

Kraft / Kanalskenor

2

Centraler / Gruppförteckningar

3

Belysningsanläggning

4

Kanalisation

5

Tele allmän / Säkerhet

6

Fastighetsnät

7

Brandlarm / Anläggarintyg

8

Broschyrmaterial

9

Provningsprotokoll

10

Besiktningsprotokoll

11

CD med relationsritningar/PLC-program

12

–

Förteckning skall uppta samtliga för i leveransen ingående dokument, inkl. manualer, beskrivningar, apparatblad etc.
Dokumentation under flik 9-11 behöver endast sättas in i en uppsättning av pärmarna

YUK.6

Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer
Se YUH.6

YUP

INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.6

Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer
Leverantören skall före överlämnande av anläggningen informera beställarens
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drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt om drift och underhåll av i
entreprenaden ingående utrustning.
Information till personalen utförs med för anläggningen upprättad driftsinstruktion som
grund och skall bestå av två huvuddelar:
1.

Teoretisk genomgång.

2.

Genomgång på platsen.

Information skall ske i omgångar, och uppdelat på minst två tillfällen.
Dessa genomgångar skall ske max 3 veckor efter slutbesiktning.

