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Arbete med spänning
Arbete Med Spänning (AMS) innebär att underhåll- och
reinvesteringsarbeten utförs på spänningssatta anläggningar.
AMS-metoden har stora fördelar för våra kunder och vi
utvecklar hela tiden vår spetskompetens inom området.

ENKELT - Med AMS blir underhållsarbetet mycket enklare såväl för dig som nätägare
som för dina kunder. Du slipper till exempel planera avbrott, avisera kunder,
administrera och utföra omkopplingar.

LÖNSAMT - Eftersom AMS förenklar drift- och arbetsplaneringen blir de administrativa
kostnaderna lägre. Dessutom minskar intäktsbortfallet som hade uppkommit vid ett
vanligt planerat avbrott. Kostnaderna blir också lägre tack vare att arbetet kan utföras
under normal arbetstid.

SÄKERT - Hög kompetens, noggranna riskanalyser och stort fokus på säkerhet bland
våra medarbetare gör AMS till en mycket säker arbetsmetod. Enligt vår erfarenhet är
AMS till och med säkrare än traditionella arbetsmetoder.

Våra AMS-tjänster
AMS-metoden går att använda i de flesta underhålls- och reinvesteringsarbeten, både
hos nätägare och industrier. Några exempel:

FRILEDNINGSNÄT - Byte av stolpar och stolpkonstruktioner, isolatorbyte, slacknings-
och shuntningsarbete, reparation av ledare, frånskiljararbete, raseringsarbete samt
anslutningar.

LÅGSPÄNNINGSANLÄGGNING - Byte och kompletteringar av apparater i kabel- och
mätarskåp, anslutning av kabel på luftledning, stolpbyte, byte av säkringsapparat på
friledning.

STÄLLVERKSMILJÖ - Apparatunderhåll, förbikopplingar, oljepåfyllning samt rengöring
av ställverk, nätstationer, isolatorer, transformatorer och skensystem. Vattenfall Services
är en av få aktörer i Norden som har kompetensen och utrustningen att utföra
kvalificerade AMS-arbeten i ställverksmiljö. 

Säkert

Hög kompetens, noggranna riskanalyser
och stort fokus på säkerhet gör AMS till
en mycket säker arbetsmetod.

Vattenfall Services är en av få aktörer i
Norden som har kompetens och
utrustning att utföra kvalificerade AMS-
arbeten i ställverksmiljö och på ledningar
upp till 400kV.

GODA KUNDRELATIONER - Alla typer av
avbrott är störande. Genom att arbeta
enligt AMS-metoden säkras kvaliteten i
elleveransen till kunderna. Det stärker
relationen med kunderna både på kort
och lång sikt och gör det möjligt att leva
upp till ökade krav från myndigheter.


