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 Abstract 

The purpose of this report was to evaluate the costs of an UPS-device (Uninterruptible Power 
Supply) at Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) in Borås. Study has been made at one of the 
devices, an UPS at 10 kVA at building 7. The batteries used as backup power are Ni-Cd 
(Nickel-Kadmium). The UPS is of double-converting type. This type generates a lot of 
overtones, but its advantage is its load protection ability against impulse voltage.  

Measurements on the UPS have been made to determine the usage of UPS. This was also 
needful to do for the cost calculation. Additional help has been gotten in form of bills and 
UPS-suppliers (Ups-teknik and Eurotech AB). 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att beräkna vad det kostar att ha UPS-kraft 
(Uninterruptible Power Supply). Arbetet utfördes för Västfastigheter på Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS) i Borås. Studien utfördes på en UPS i drift i byggnad 7. UPS: en i denna 
byggnad har 10 kVA kapacitet och är av dubbelkonverterande typ. Batterier av Ni-Cd 
(Nickel-Kadmium) typ används till backup med  UPS: en. UPS av dubbelkonverterande typ är 
känd för att skapa mycket övertoner, men är fördelaktig för dess skyddande förmåga mot 
spänningsspikar.  

Mätningar har gjorts för att beräkna kostnadsberäkningarna. Ytterligare hjälp har fåtts i form 
av räkningar och UPS-leverantörer (Ups-teknik och Eurotech AB).  
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1. Inledning 

Västfastigheter i Borås jobbar inom fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Största kunder 
är sjukhus, men andra kunder, t.ex. olika skolor, vårdcentraler och museum förekommer. Hela 
Västfastigheter har ca 350 anställda, varav 110 jobbar i distriktet Borås-Mariestad. 
Omsättningen 2007 låg på 1,6 miljarder kronor. Se ref. [D], [1] 

 

 

 

Byggnad 7 

Byggnad 7, vilket är sjukhusets östra tvärflygel. Byggnaden är utrustad med en UPS med 
kapacitet på 10 kVA. Batteripaketet är av Ni-Cd (Nickel-Kadmium) typ och har en kapacitet 
på minst 30 minuter räknat vid fullast.  

UPS med tillhörande batterier i byggnad 7. För att få en backup på 30 minuter har 52 stycken 
Ni-Cd batterier installerats vardera av storleken 48 Ah. 

   

 

Bild 1.1.a: UPS och batterierna                           Bild 1.1.b: UPS (10 kVA) 
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2. Teori om UPS 

UPS uppbyggnad och funktion  

Det finns olika UPS-typer. Önskat pris och funktion styr inköpet. Tre största typerna tas upp 
här: enkel-konverterande, dubbel-konverterande och delta-konverterande. Principen för alla 
UPS-system är densamma. Vid strömavbrott ska den uppehålla strömmen till valda laster. den 
ska även skydda lasterna från spänningsspikar och andra variationer från nätet. UPS-enheten 
uppehåller strömmen genom att likspänningen från batteripaket växelriktas till en frekvens på 
50 Hz. Hur lång tid en UPS kan uppehålla strömmen beror mycket på hur stort batteripaketet 
är och lastens storlek. På sjukhuset i Borås har en tid på 30 till 60 minuter valts till buffert. 
Siffrorna grundar sig på att aktuella lasten är topplasten UPS-systemet klarar. Se ref. [A] 

Driftlägen för UPS 
 

Normaldrift: 

Kraften från nätet likriktas. En liten del av denna likspänning underhållsmatar batterierna, 
medan den större delen växelriktas och sedan matar lasterna. 

 

Figur 2.1.1.a: Normaldrift 
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Batteridrift: 

Om nätspänning faller bort växlas driften automatiskt till batteridrift (30 minuters drift för 
byggnad 7 vid full last). På sjukhuset blir UPS-driften är 14 till 20 sekunder långt. Så lång tid 
tar det att starta dieselgeneratorerna.  

 

Figur 2.1.1.b: Batteridrift 
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Bypassdrift: 

Bypassdriften uppkommer vid fel på UPS. Vid detta driftläge kommer lasten inte att skyddas 
mot spänningsspikar och spänningsvariationer. 

 

Figur 2.1.1.c: Bypassdrift (inre) 

 

Vid önskemål kan yttre bypassen aktiveras manuellt. Switchen till detta bör ligga utanför 
UPS-rummet av säkerhetsskäl.  
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Enkelkonverterad UPS  
 

En enkelkonverterad UPS består av ett batteripaket, en omformare och en reaktor. 
Omformaren fungerar likt en likriktare åt ena hållet och växelriktare åt andra hållet. Vid 
normaldrift går strömmen från nätet genom reaktorn och matar lasten. Eftersom strömmen 
inte omformas vid normaldrift så skapas inga stora förluster. Inga övertoner genereras och 
effektfaktorn varierar med belastning. Se ref. [E], [F] 

 

Figur 3.1.1: Enkelkonverterad UPS 

 

Dubbelkonverterad UPS  
 

En dubbelkonverterad UPS är av den vanligaste modellen. Trefasspänningen likriktas, den 
likriktade spänningen underhållsladdar batteripaketet och fortsätter vidare till växelriktaren 
där den växelriktas. Systemet är försett med ett bypass för att kunna mata lasterna vid på fel 
UPS-systemet. Egentligen ska alla UPS-system bestå av en inre och ett yttre bypass. Ett yttre 
bypass behövs för manuell manövrering. I jämförelse med ett enkelkonverterade UPS, så 
skapas större förluster, det genereras mer övertoner och en låg effektfaktor fås. Se ref. [E], [F] 

 

 

Figur 3.1.2: Dubbelkonverterad UPS 
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Deltakonverterad UPS  
 

Det mest optimala UPS idag. Med en effektfaktor på ungefär 1 och ingen övertonsgenerering 
har ett Deltakonverterat UPS en klar fördel framför alla andra UPS. Energiförlusten är på 
mindre än 4 %. En viktig funktion har tillkommit i förhållande till ett enkelkonverterat eller 
dubbelkonverterat UPS-system. Detta UPS-system jämnar ut ström och spänning från nätet 
om det skulle hända att DE är för låga eller för höga. Bilderna nedan visar hur denna reglering 
sker. Idag byggs inga deltakonverterade UPS med en kapacitet på 10 kVA. En nackdel måste 
nämnas med denna UPS. Lasten skyddas inte mot spänningsspikar. Se ref. [E], [F] 

 

 

Figur 3.1.3: Deltakonverterad UPS 

 

Batterier 

Både blybatterier (Pb) och nickel-kadmium batterier (Ni-Cd) kräver rätt luftfuktighet och 
temperatur. Rekommenderade värden ligger på 50 % och 20-25 oC. Värden ska efterlevas för 
bästa prestanda och maximal livslängd. Se ref. [C] 

Data för batterier 
 

Eftersom SÄS endast har antingen blybatterier eller nickel-kadmium batterier, så kommer 
endast deras data att tas upp. 

Tabellen på nästa sida visar rekommenderad data för Pb och Ni-Cd.  

AGM: Elektrolyten är uppsugen i glasfiberkloss. 

GEL: Elektrolyten är gelad. 

Vid fritt ventilerad utförande behövs vattenpåfyllning men inte vid ventilreglerat utförande. 
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Tabell 2.2.1: Data för batterier. Se ref. [C]  

Batteri typ Bly Nickel-kadmium 

Fritt ventilerat (FV) VR FV VR FV 

Ventilreglerat (VR) AGM GEL   

Temperaturområde (˚C) 0… +30 0… +40 -20… +45 

Livslängd (år vid 20 ˚C) 4-12 10-15 10-15 20-25 

Typisk urladdninigstid 1 min-10 h 0,5 h-10 h 1 h-10 h 1 min-10 h 

Vattenpåfyllning behövs ej möjlig behövs ej möjlig 

Utrymmesbehov Medger kompakt 
installation 

Förutsätter synlighet av vätskenivå 
på batterikärl och åtkomlighet för 
påfyllning av vätska, begränsar 
möjlighet till kompakt uppställning 
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3. Mätningar  

Mätningarna utfördes med hjälp av Unipowers mätinstrument. detta instrument mäter 
kontinuerligt, så länge det behövs eller så långt minnet varar. Ett mätningsintervall ställs in, 
alltså hur många mätningar per timma skall göras. Fördelen med detta instrument är också att 
åtta olika mätningångar, och därmed kan den mäta åtta olika värden samtidigt. För att 
apparaten ska mäta, måste apparaten kopplas till en dator och med hjälp av program 
konfigureras in önskade mätningsintervall och vad varje klämma ska mäta. 

 

Figur 3.a: Fönster för programmering av mätapparaten. Se ref. [3]         

                            

Till mätningarna valdes sex mätningar 
per timma. detta gjordes på över en 
veckas tid.  

 

 

 

 

 

Figur 3.b: Utrustning med tillhörande mätanordningar 
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Figur 3.c: Mätapparat 

Diagrammen visar belastningskurvor. Det kan ses att störst belastning sker dagtid, vardagar. 
Diagrammen börjar på måndag morgon och slutar en vecka senare på måndag. det saknas en 
topp på fredagen. Detta beror på att på fredagen den 20: e inföll midsommarafton.  

I kostnadsberäkningar har detta tagits hänsyn till och snittförbrukning har räknats med fem 
vardagar per vecka. 

Effekten ut från UPS 

Effekterna ut från UPS 16-23/06 -08
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Figur 3.1: Trendkurvor över UPS  i byggnad 7. 

Från den första figuren kan utläsas hur effektförbrukningen varierar under en vecka. det 
framgår tydligt när på dygnet störst effektförbrukning är. Kurvorna varierar på detta viset 
eftersom under dagen är aktiviteten på sjukhuset störst. Under nattimmarna matas system 
såsom datorer, larm, ventilation och nödvändig belysning. Se ref. [1], [2] 

Det kan också ses att effektförbrukningen inte överstiger det maximala effekten för UPS-
systemet. Detta diagram visar dock inte om systemet är snedbelastad, vilket också kan vara en 
viktig parameter för dimensioneringen. 
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Mellan likriktningen och växelriktningen är det likström, alltså (S) och (Q) förekommer inte 
här. Detta betyder att ineffekten är endast aktiv (P). Detta kommer att räknas med i 
kostnadsberäkningarna. Aktiva effekten in i UPS är den skenbara effekten (S) ut ur UPS delad 
med verkningsgraden (η) för UPS: en. 

Pin = Sut  ut //  ηη  

  

Strömmarna ut ur UPS 

Strömmarna ut från UPS 16-23/06 -08
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Figur 3.2: Kurvorna för strömmarna ut ur UPS 

Figur 3.2 visar att problemet med snedbelastning inte förekommer. Här kan också ses att 
belastningen är ungefär 50 % högre under dagtid än nattetid. 
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Strömmarna in i UPS 

Strömmarna in i UPS 16-23/06 -08
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Figur 3.3: Kurvorna för strömmarna in i UPS 

Strömmarna in i UPS: en ska, vilket framgår av figurerna 3.2 och 3.3 jämföras. En liten 
likström matar batteripaketet och resten växelriktas i växelriktaren.  

I figur 3.2 visas att DE tre strömmarna inte är lika stora. Strömmarna är olika för att 
belastningen inte är jämnt fördelad mellan olika faser. Snedbelastningen skapar inga problem 
för den matande transformatorn. Se ref. [8] 

Inventering av byggnad 7 

En kort invertering utfördes i byggnad 7. Fotografierna 3.4.a och 3.4.b visar en reducerad risk 
för överbelastning. Personalen använder UPS-kraft endast vid mycket viktiga laster, t.ex. 
servrar. Detta visar även mätdata tidigare i kapitlet (se figur 3.1). Vissa av datorerna hade sina 
egna mindre UPS-enheter (Bild 3.7.a), för att försäkra sig om säker drift. Bidragande orsak till 
att en överbelastning inte sker är att uttag för favoriserad kraft (gröna eluttag) och 
konventionell kraft (gula eluttag) placerats i alla rum på ett sätt att DE blir lättillgängliga för 
personalen, när en mindre viktig apparat ska inkopplas. En annan viktig sak att tänka på är att 
undvika rent resistiva laster såsom kaffekokare, laserskrivare och värmeelement. Resistiva 
laster skapar en stor strömderivata (di/dt) 

 Med formeln (se ref. [G]) 

L
U

dt
di

=     [1] 
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kan ses att ju mindre induktansen L är, fås allt högre strömderivata (di/dt). Detta kan leda till 
att känsliga komponenter i växelriktaren går sönder. 

Införskaffande av fördelningsdosor borde ses över, för att undvika att grön- och gulmärkta 
uttag tar slut. Händer detta så ökas användningen av UPS-kraft. Problemet med många 
fördelningsdosor är överbelastning på ett uttag kan ske vilket leder till att säkringen löser ut. 

 

 

Bild 3.4.a: Server med egen UPS. 
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Bild 3.4.b: Ett exempel på hur uttag från de  olika linjerna har placerats. 

4. Kostnadsberäkning 

Kostnadsberäkningen är mer en jämförelse mellan vanligt matad el, alltså utan UPS och 
nuvarande UPS-matad el. Denna kostnadsberäkning visar också vad det kostar i kr/kWh med 
DE fasta kostnaderna inräknat. Till våran hjälp har vi fått fakturor, räkningar, och från UPS-
leverantörer samt batteriförsäljare. Här nedan har vi skrivit siffror på kostnader. 

Priser: Se ref. [7] 

Elhandelspris per kWh: 45,94 öre  

Bra miljöval per kWh: 0,85 öre 

Energiskatt per kWh: 27,0 öre 

Kostnad per kWh: 73,79 öre 

Detta följs av energiöverföringsavgift. 

Högpristid: 3,0 öre/kWh 

Högpristiden gäller i regel då mest el förbrukas. Tiderna är: november-mars, måndag-fredag, 
kl. 06.00-22.00. 

Lågpristid: 1,7 öre/kWh 

Tillvägagångssätt 

För att summera kostnaden, togs hänsyn till UPS: en verkningsgrad. Siffrorna erhölls från 
Eurotech. Vid halvlast är verkningsgraden 88 %. Vid fullast ligger verkningsgraden på 92 %. 
I siffrorna är även förlusten för fläktarna inräknade. För att enklare summera kostnaderna, där 
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även hänsyn togs till lågpristid och högpristid, sattes en verkningsgrad till 90 % för alla 
lastsituationer. Se ref. [11] 

Ej UPS-matad el 

Rörliga kostnader 
 

Effektförbrukning under dagtid är 6,0 kW. För nattetid gäller motsvarande 3,7 kW. Tredje 
stycket under figur 3.1 förklarar hur detta har beräknats.  

November-Mars (22 veckor) 

Högpristaxa: 

Phög1= 6,0 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 22 (v) = 5 280,0 kWh  [2] 

Phög2= 3,7 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 22 (v) = 3 256,0 kWh  [3] 

Lågpristaxa: 

Plåg1= 3,7 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 22 (v) (vardagar)  [4] 

       + 3,7 (kW) * 24 (h/d) * 2 (d/v) * 22 (v) (helgdagar)  [5] 

       = 7 163,2 kWh 

 

Mars-November (30 veckor) 

Plåg2= 6,0 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 30 (v) = 7 200,0 kWh  [6] 

Plåg3 = 3,7 (kW) * 16 (h/d) * 5 (d/v) * 30 (v) (vardagar)  [7] 

        + 3,7 (kW) * 24 (h/d) * 2 (d/v) * 30 (v) (helgdagar) 

        = 14 208,0 kWh 

 

Summa elpris vid högpristaxa:    [8] 

(Phög1 + Phög2) * pris vid högpristaxa = (5 280,0 + 3 256,0) kWh * 0,969 kr/kWh = 8 271,4 kr 

Summa elpris vid lågpristaxa:    [9] 

(Plåg1 + Plåg2 + Plåg3) * pris vid lågpristaxa 

= (7 163,2 + 7 200,0 + 14 208,0) kWh * 0,953 kr/kWh = 27 288,4 kr 

Totalpris: 8 271,4 kr + 27 288,4 kr = 35 559,8 kr   [10] 
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UPS-matad el 

Rörliga kostnader 
 

DE rörliga kostnaderna innefattas av priset per år vilka betalas i form av förbrukad elenergi, 
eventuellt byte av batteri och t.ex. reseersättning. 

För att räkna ut kostnaderna för förbrukad elenergi ska först den årliga energiförbrukningen 
räknas ut. Till detta har Effekt ut –diagrammet (3.1) använts. Med en verkningsgrad på 90 % 
och en medelförbrukning på effekten under dagen (7.00-15.00) på 6,0 kVA samt under natten 
(15.00-7.00) på 3,7 kVA.  

 

 

Effekten in i antas helt aktiv (P), alltså blir ineffekten: 

Under dagen: kWkVASP ut
in 67,6

90,0
0,6

===
η

   [11] 

Under natten: kWkVASP ut
in 11,4

90,0
7,3

===
η

   [12] 

 

November-Mars (22 veckor) 

Högpristaxa: 

Phög1 = 6,67 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 22 (v) = 5 869,6 kWh  [13] 

Plåg2 = 4,11 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 22 (v) = 3 616,8 kWh  [14] 

 

Lågpristaxa: 

Plåg3= 4,11 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 22 (v) (vardagar)  [15] 

       + 4,11 (kW) * 24 (h/d) * 2 (d/v) * 22 (v) (helgdagar) 

       = 7 957,0 kWh 

 

Mars-November (30 veckor) 

Phög4= 6,67 (kW) * 8 (h/d) * 5 (d/v) * 30 (v) = 8 004,0 kWh  [16] 
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Plåg5 = 4,11 (kW) * 16 (h/d) * 5 (d/v) * 30 (v) (vardagar)  [17] 

        + 4,11 (kW) * 24 (h/d) * 2 (d/v) * 30 (v) (helgdagar) 

        = 15 782,4 kWh 

 

Summa elpris vid högpristaxa:    [18] 

(Phög1 + Plåg2) * pris vid högpristaxa = (5 869,6 + 3 616,8) kWh * 0,969 kr/kWh = 9 192,3 kr 

Summa elpris vid lågpristaxa:    [19] 

(Plåg3 + Phög4 + Plåg5) * pris vid lågpristaxa 

= (7 957,0 + 8 004,0 + 15 782,4) kWh * 0,953 kr/kWh = 30 251,5 kr 

Totalpris: 9 192,3 kr + 30 251,5 kr = 39 443,8 kr   [20] 

Fasta kostnader 
 

Under fasta kostnader infaller såsom inköpspris för UPS och batterierna, installation, service 
lokalhyra och inköp av elcentralerna. Alla priser är inklusive moms. 

Installationskostnad: Denna kostnad kan variera, elinstallationsfirmor har olika priser för 
timkostnad och reseersättning. Här nedan har vi listat priser från två olika installationsfirmor. 
Installationskostnaden antas till totalt 4000 kr. 

 

Tabell 4.2.2.a: Priser inklusive moms från två elinstallationsfirmor. 

 Timkostnad Milersättning 

Bravida i Borås 475 kr 63 kr 

Elgruppen i Borås 444 kr 75 kr 

 

Priserna kan variera. Om en överenskommelse görs så kan ett fast pris kommas fram till, dvs. 
oavsett hur många timmar arbetet tar så betalas en viss summa för arbetet. 

 

Inköpspris för UPS: 81 250 kr  (Dubbelkonverterande UPS) 

Inköpspris för batteripaket (Ni-Cd: 196 250 kr) (Pb: 81 250 kr)  

Service per år: 17 750 kr   (Första året: 1 750 kr) 
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Tabell 4.2.2.b: Data för beräkning av övriga kostnader. 

Lokalhyra [kr/m2, år] 500
Lokalarea [m2] 15

Elcentralpris [kr/st] 20 000
Antal elcentraler [st] 18
Kabelpris [kr/m] 40
Kabellängd [m] 1 000
 

Livslängd räknat i år: 

Tabell 4.2.2.c: Livslängd för olika delar i UPS-systemet. 

UPS 15 

Batteripaket Ni-Cd: 20 Pb: 10 

Elcentral 20 

Kabel 40 

 

Beräknad fast årskostnad inklusive moms. Se ref. [1]  

UPS: 81 250 [kr] / 15 [år] = 5 400 [kr/år]   [21] 

Batteripaket Ni-Cd: 196 250 [kr] / 20 [år] = 9 800 [kr/år]  [22] 

Batteripaket Pb: 81 250 [kr] / 10 [år] = 8 125 [kr/år]   [23] 

Kabel: 1 000 [m] * 40 [kr/m] / 40 [år] = 1 000 [kr/år]   [24] 

Hyra: 500 kr/m2, år * 15 m2 = 7 500 [kr/år]   [25] 

Elcentral: 20 000 [kr/st] * 18 [st] / 20 [år] = 18 000 [kr/år]  [26] 

Kylning: 3 [kW] * 8760 [h/år] * 0,957 [kr/kWh] = 25 150 [kr/år]   [27] 

Installation: 4000 [kr] / 15 år = 270 [kr/år]   [28] 

(medelvärde på elpris, se tabell 4.2.2.e) 

Tabellen på nästa sida visar hur mycket totala fasta årskostnader kan kosta beroende på 
batterityp jämfört med vanlig el.  
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Tabell 4.2.2.d: Prisjämförelse för fasta kostnader.                                      

Pris/år UPS (Ni-Cd) UPS (Pb) utan UPS
Inköpspris 5 400 5 400 - 
Service 17 750 17 750 - 
Batteribyte 9 800 8 125 - 
Hyra 7 500 7 500 - 
Elcentral 18 000 18 000 - 
Kabel 1 000 1 000 - 
Kylning 25 150 25 150 - 
Installation 270 270 - 
Summa 84 870 83 195 0 
 

Tabell 4.2.2.e: Beräkning av energipris med fasta kostnader inräknade. 

Batterityp Ni-Cd Pb 

Total förbrukad energi/år 41 230 kWh 

Uträknat medelvärde för el-pris 0,957 kr/kWh 

Fasta kostnader per år/förbrukad energi 2,06 kr/kWh 2,02 kr/kWh 

TOTAL 3,02 kr/kWh 2,98 kr/kWh 

 

Totalkostnader 
 

Tabell 4.2.3: Prisjämförelse för totala kostnader. 

 UPS (Ni-Cd) UPS (Pb) Utan UPS 

Rörliga kostnader (kr) 39 400 39 400 35 600 

Fasta kostnader (kr) 84 600 83 000 0 

TOTAL (kr) 124 270 122 670 35 600 
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5. Elanläggningens uppbyggnad 

Sjukhusets elnät 

 

Figur 5.1.1: Sjukhusets elnät 

Ringarna A och B är båda matade av Borås Energi (TS1 och TS8), för att försäkra sig om 
säker drift. Alla matningspunkter klarar full last vilket betyder att ändringar, omkopplingar 
och bortfall av matningar inte orsakar överbelastning. Se ref. [5] 

Ring A 

Ring A är det viktigaste nätet och matas direkt från två dieselgeneratorer. Generatorerna går 
igång vid elbortfall från både TS1 och TS8. Den blåa och den gröna linjen matas av Ring A, 
vilka först kommer att få el tillbaka.  

När elen kommit tillbaka, antingen från nätet eller dieselgeneratorerna, så kommer UPS-
matad last att upphöra att försörjas av batteripaket och gå över till normalläge.  

Ring B 

Vid elbortfall blir Ring B längst tid utan el. En dieselgenerator klarar att mata båda ringarna, 
men ändå blir Ring B inte spänningssatt direkt. Brytarna mellan ringarna kommer, när Ring A 
är helt spänningssatt, att med en tidsstyrning öppna sig en och en. Bilden på nästa sida visar 
en bild över detta. 
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Figur 5.1.2.a: Schema över de olika linjerna 
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Figur 5.1.2.b: Dieselgenerator 

Figur 5.1.2.b visar en bild över en av generatorerna. Batterierna till höger är startbatterier. 
Generatorerna måste starta snabbt, därför hålls de föruppvärmda.  

Provning av elsystemet 

Genom att prova anläggningen kan fel upptäckas och en uppfattning fås om allt verkligen 
fungerar. Provning görs elva gånger per år, varav två gånger är fullskaleprov och andra 
vanliga prov. Lämplig tid för provning ligger på ungefär 1 timma. 

Vid fullskaleprovning och vanlig provning gäller samma sak, skillnaden är att vid 
fullskaleprovning meddelas inte sjukhuspersonalen och elnätet bryts bort. Detta test utförs två 
gånger per år med några månaders mellanrum. 

Innan start av provning skall dieselgeneratorerna kontrolleras så att inga läckage förekommer. 
Läckagekontroller ska även kollas under provning. När generatorerna startas, fasas DE in mot 
nätet och ställer in sig till förvalt effektläge. Dieseltankarnas nivå skall kontrolleras vid varje 
provning och inga högspänningsbrytare ska ha löst ut i ställverket. Se ref. [5] 

På nästa sida finns en mer detaljerad lista att följa vid provning. 
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Figur 5.2: Punktlista för provning av systemet 
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6. Slutsats  

Användningen av UPS i byggnad 7 med beräknad energiförbrukning kostar 3,5 gånger mer 
jämfört med om konventionell kraft används (se tabell 4.2.3). Tabell 4.2.2.e visar totala 
energipriset när fasta kostnader är inräknade.  

Ren UPS-drift kommer sällan till användning, men säkerheten den ger kan i bästa fall rädda 
liv och underlätta för sjukhuspersonalen. Andra viktiga apparater är alla servrar och 
datalagringar. Vid strömbortfall förloras lagrad data. 

Förutom att UPS: en skyddar mot elavbrott, så skyddas lasterna från spänningsspikar 
(dubbelkonverterande UPS) vilka kan förstöra känsliga apparater eller skapa störningar. 

Rent resistiva laster kan förstöra UPS: ens komponenter och bör därmed undvikas. 
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Bilaga 1.a: Effekterna ut från UPS 16-23/06 -08 
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Bilaga 1.b: Strömmarna ut från UPS 16-23/06 -08 
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Bilaga 1.c: Strömmarna in i UPS 16-23/06 -08 
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Bilaga 2: Karta över sjukhusområdet med byggnad 7 i mitten. 
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