
 

 

 

 

 

 

Erfarenheter efter test av reservkraft. 

Den 9 december 2020 test av reservkraften i Örebro. 

När och hur testas reservkraften. Tiden som testar. 

Reservkraften i Örebro testas 4 ggr per år under 4 tim. Vid dessa tillfälle bryts strömmen kontrollerat. Det 

innebär att strömmen fasas in och man går från inkommande el till reservkraft på diesel. Den test vi 

gjorde nu innbär att vi testar all funktion av reservkraft. Testen utfördes genom att inkommande ström 

bröts direkt. Det innebär att UPS batterierna fick leverera ström initialt. 

Reservkraften har 2 st UPSer som försörjer SOS och Nerikes brandkår med ström i steg 1. Steg 2 går 

dieselverket in och försörjer både SOS och Nerikes brandkår med ström. Under år 20018 installerades 

solceller på brandstationen som kan hjälpa till med elförsörjningen. Solcellerna ligger efter huvudbrytaren 

som vi bryter vid provkörningen. Vid tidigre prov har man inte stängt av strömmen från solcellerna vilket 

har inneburit att dessa har gått in och hjälpt till strömbortfall. Vid detta prov stängdes solcellerna för att vi 

skulle få en indiktion på att UPSerna gick in och klarade belastningen. I fastigheten är rödmarkerade uttag 

kopplade till UPS och blå eller vita ligger på reservkraft dieselmotor. 

Erfarenheter av testet. När strömmen går ner kommer det att bryta strömmen på ej prioreterade uttag. 

Detta kan innebära att datorer som är uppkopplade kan tappa ej sparat material.  

Vad hände på SOS?  

• All belysning slocknade inne på SOS. 

• Vänster TV-skärm på väggen slocknade. 

• Alla bord på vänster sida inklusive LB bordet gick ej att höja/sänka och lamparmaturen fungerar 

ej på borden. 

SOS har varit i kontakt med Nationella operativa samordnare (NOS) efter testet. En felanmälan skickas 

internt SOS till teknikenheten för åtgärd. 

Vad hände på Nerikes brandkår?  

• Brandvägg/switchar i teknikrummet stannade, de var kopplade till det blåa uttaget. Switchar 

startade när dieselkraften gick in. Detta innebar att all nätverks kommunikation låg nere till 

dieselkraften tog över. 

• Kontakt har tagits med Nora IT för att flytta swichar från blå till röd. Futurum är informerade om 

detta och ska bygga bort detta genom att all kraft ska vara röd i teknikrummet. 

Fortsättningsvis kommer det en gång per år att göra fullskaletest för att kunna se eventuella felkällor. 

Den 27/9-21 gjordes ett nytt fullskaleprov, resultatet av testet var till belåtenhet. 
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Svar på interkontroll punkter för Teknikenheten. 

16. RiB: I samband med t.ex. materielleverans eller annat besök på RiB-stationen kontrolleras rökdykar-

/skadeplatsradio, med avseende på hörbarhet i både sändning och mottagning. Testet utförs på samtliga 

radiovästar (7st PTT-knappar och öronsnäckor) och radioapparater (6st). Utrustningen kontrolleras 

okulärt så att skadad utrustning kan bytas ut innan allvarliga driftstörningar uppstår.  

Heltid: Utrustningen kontrolleras okulärt så att skadad utrustning kan bytas ut innan allvarliga 

driftstörningar uppstår. Då radiovästarna (PTT-knapp och öronsnäcka) är personliga, förväntas resp. 

brandman upptäcka brister i den egna utrustningen och se till att den defekta utrustningen blir utbytt 

senast nästkommande vardag. Lager med reservdelar finns på Teknikenheten. 

 

18. Reservkraften i Örebro provkörs 4 ggr per år. Vid ett tillfälle bryts strömmen helt och UPS-erna träder i 

kraft. Vid tre av tillfällena bryts strömmen och dieselkraften fasas in. I samband med testerna kontrolleras 

motorn okulärt samt kontrolleras mängden diesel i tanken. Dieselaggregatet med generator servas 

regelbundet, UPS-batterierna testas och kontrolleras av externt företag regelbundet. 

 RiB: I samband med t.ex. materielleverans eller annat besök på RiB-stationen utförs ett enklare test på 

24-voltssystemet till utalarmeringen. 

Testet genomförs på så sätt att spänningen bryts till likriktaren så att utalarmeringsanläggningen går på 

batteribackupen. Efter 30min kontrolleras batterispänningen med en voltmeter och då ska resp. batteri 

ha minst 12,0 volt. 

Batterierna kontrolleras okulärt. De får inte ha börjat svälla, läcka eller kännas varma. 

 

 

  


