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1. Inledning 
 

1. 1 Bakgrund 

 

Eldistribution är en viktig del för samhället och infrastrukturens utveckling. Vindkraftverkens 

fortsatta utvidgning i landet har, ur bl.a. miljösynpunkt, positiva egenskaper men medför också 

problem. Den typen av elproduktion styrs av vädret och vindens variationer får större konsekvenser 

vid ökad mängd vindkraft, ref [1]. Följden kan bli varierande effektproduktion, vilket eventuellt kan 

ge upphov till störningar. Solenergi har en enorm potential och är under utveckling men har samma 

problem, som med vindkraft, att den typen av elproduktion är väderberoende. Teknikens integrering 

och utveckling i samhället gör att elavbrott och störningar kan orsaka stora problem, varför en säker 

och pålitlig elleverans blir allt viktigare. 

1.1.1 Sveriges elproduktion 

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, mars 2011, är kärnkraftverkens vara eller icke vara återigen en 

högaktuell fråga. Det faller givetvis naturligt att ifrågasätta kärnkraften när konsekvenserna, efter en 

sådan katastrof, blir väldigt påtagliga. Faktum är att Sveriges kärnkraftsproduktion år 2010 nådde 56 

TWh. Det var cirka 40 % av Sveriges totala elproduktion som var 145 TWh, ref [1].  Regeringen 

bedömer att kärnkraftverken kommer att fortsätta vara en viktig del av Sveriges elproduktion men 

säkerhetskraven ska ökas ytterligare, ref [2].  Regeringen har dock antagit ett nytt direktiv1 som ska 

främja användningen av förnybar energi, ett av målen är att ha 49 % förnybar energi 2020, ref [3]. 

Det finns alltså anledning att tro att utvecklingen kring förnyelsebara energikällor kommer att öka i 

framtiden, kan det komma att innebära någon svårighet för en god elleverans?  

1.1.2 Sveriges elnät 

Det svenska elnätet breder ut sig i landet med dryga 302 500 km lågspänningsledning och dryga 

190 500 km högspänningsledning, ref [1]. Till lågspännings- och högspänningsnätet är ca 5 miljoner 

elkunder anslutna, vilket innebär ett stort ansvar för nätkoncessionsinnehavare. I ellagen(1997:857) 

går det läsa om de skyldigheter och krav som gäller för nätkoncessionsinnehavare, bl.a. skyldigheten 

att leverera el av god kvalitet, ref [4]. Kraven har dessutom skärpts ytterligare, fr.o.m. 1 januari 2011 

infördes ett nytt funktionskrav som innebär att inga elavbrott får vara längre än 24 timmar. 

  

                                                           
1
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG 
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1.1.3 Energimarknadsinspektionen 

Energimarknadsinspektionen, är en tillsynsmyndighet som har i uppgift att övervaka Sveriges 

energimarknad, där övervakning av elnätets kvalitet är en av flera inriktningar i deras verksamhet. I 

energimarknadsinspektionens författningssamling, EIFS 2011:2, tas rekommendationer upp som är 

centrala för bedömningen av nätets elkvalitet, ref [5]. Det ligger således i 

nätkoncessionsinnehavarens intresse att ta hänsyns till dessa rekommendationer för att uppfylla 

kraven för att överföringen av el är av god kvalitet. 

1.1.4 Växjö Energi Elnät AB 

Växjö Energi Elnät (VEAB) ansvarar för elnätet i Växjö och det som hittills berörts i kapitel 1.1 ligger 

till grund för att de ser ett behov av att undersöka elkvaliteten i sitt nät. VEAB har identifierat några 

områden som speciellt intressanta, bl.a. är vissa belastningar anslutna till elnätet i dessa områden 

som eventuellt kan ligga bakom störningar och orsaka interferens2, område och objekt ges i  

tabell 1.1. Redan idag upplever VEAB dock störningar vad gäller elnätskommunikationen, där 

störningarna kan påverka elmätare och försvåra insamlingen av mätdata. För att möta behovet av en 

god elleverans även i framtiden ser VEAB det nödvändigt att lära sig mer om hur elnätet påverkas av 

vissa typer av belastningar. 

Tabell 1.1 VEAB:s identifierade objekt 

Område [Stadsdel]:   Objekt: 

Teleborgs Centrum, Arabyskolan [Söder, Araby]  Solcellsanläggning 

Biltema [Väster]   Frekvensstyrd fjärrvärmepump 

Hagudden [Öjaby]   Värmepumpar 

Köpcentrum [Väster]   Grand Samarkand 
 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att skapa en nulägesbild över elkvaliteten i de områden som 

presenteras i tabell 1.1. Syftet är också att få fram underlag till hur VEAB kan åtgärda och skydda sig 

mot eventuella störningar i nätet.  

1.3 Avgränsningar 

 

Rapporten faller inom ramen för ett examensarbete på 15hp som är en del av utbildningen till 

högskoleingenjör i elektroteknik 180hp vid Linnéuniversitetet.  

  

                                                           
2
 Interferens: Då störningar hos en apparat påverkar annan apparatur negativt, kan bl.a. innebära minskad 

livslängd och orsaka felfunktion hos apparaten. Fortsättningsvis kommer endast begreppet störningar 
användas, det kan dock syfta på endast störning(avvikelse i kurvform hos spänning och ström) eller interferens.   
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2. Teori 
 

I kapitel 2 presenteras elkvalitet, EMC och i avsnitt 2.3 redovisas generella metoder för att förebygga 

störningar på elnätet. Resultat från tidigare rapporter, inom ämnet elkvalitet, tas upp i avsnitt 2.4. 

2.1 Elkvalitet 

 

2.1.1 Allmänt 

Elkvalitet handlar om att bedöma kvaliteten hos en elleverans. Intresset kring elkvalitet ökar både för 

nätägaren och för kunden i takt med den ökade användningen av känslig elektronisk utrustning, som 

både kan störas och störa annan utrustning. Det vanligaste sättet att bedöma kvaliteten hos ett elnät 

är att jämföra avvikelser hos kurvform, frekvens och spänningssymmetri med ett motsvarande idealt 

elnät. De avvikelser som uppträder delas generellt sätt in i periodiska respektive ickeperiodiska 

förlopp.  De icke-periodiska förloppen består av bland annat spänningsvariationer, över- och 

underspänning, transienter och flicker.  Till de periodiska förloppen hör övertoner i ström och 

spänning, ref [6]. 

2.1.2 Spänningsvariationer 

Spänningen i elnätet kommer alltid att variera över tid, variationen beror bl.a. på hur stora laster som 

för tillfället är igång. Spänningsvariationer kan även vara ett tecken på säkerheten för ett system är 

god. Det är t.ex. viktigt att selektivt kunna koppla bort belastningar som orsakat fel i elnätet, vilket 

kan resultera i spänningsvariation.  

 I ett normalt lågspänningsnät ska den nominella fasspänningen vara 230 V och effektivvärdet vara 

högst 244 V och lägst 207 V (enligt standarden SS4211811). Det som är viktigt att känna till är att 

normer endast garanterar en högsta och lägsta nivå, ofta är de värden som uppträder i elnätet en 

kompromiss mellan kravställare och leverantör. Det betyder att även ifall elkvalitetens normer är 

uppfyllda kan utrustning ta skada. 

Nedan följer en punktlista med begrepp som tillhör spänningsvariationer, ref [6]:  

 Överspänning: 

Överspänning är en spänningshöjning som överstiger den nominella spänningens amplitud 

med minst 10 %. Vanligtvis orsakas överspänning av in- och urkoppling av belastningar eller 

av fel i elnätet. 

 Underspänning: 

Underspänning är en spänningsminskning som understiger den nominella spänningens 

amplitud med 90 %. Underspänning kan orsakas av samma orsaker som överspänning. Oftast 

är utrustningar känsliga för underspänning. En motor som utsätts för underspänning kommer 

att kräva en ökad ström vilket medför större förluster och lägre verkningsgrad. 
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 Avbrott: 

Ett spänningsavbrott uppstår när spänningen minskar till eller runt 0 V. I ett elnät kan det 

förkomma kortslutningar och andra fel som kan bero på nedfallna träd, åska, avgrävna kablar 

eller fel orsakad av djur. För att ett fel ska anses som ett avbrott måste avbrottstiden vara 

minst 100ms. Beroende på var avbrottet inträffar kommer återställningstiden att variera. I en 

bostad kan ett för stort effektuttag göra att en säkring löser ut.  Då räcker det med att byta 

säkringen. Skulle däremot ett större avbrott inträffa på högspänningsnätet kan detta 

innebära omfattande reparationsarbete som påverkar många kunder en längre tid. 

 

 Spänningsdipp: 

En spänningsdipp uppstår när ett avbrott är större än 10 % av nominell spänning och 

varaktigt mellan 10ms och 90s. Detta kan få datorer och annan känslig utrustning att starta 

om utan någon synbar anledning. En spänningsdipp kan uppstå när en stor last under start 

tar ett kortvarigt kraftigt strömuttag. Detta strömuttag ger en spänningsdipp vars djup 

kommer att avgöras av styrkan i det matande nätet och storleken på strömmen, ref [7]. 

 Transienter: 

Transient är ett begrepp som många använder för att beskriva snabbare 

spänningsvariationer. När det gäller elkvalitet så används begreppet transient vid kortvariga 

icke-oscillerande spänningsspikar eller kortvariga oscillerande överlagrade spänningsförlopp. 

En transient kan vara både positiv och negativ. Varaktigheten för transienter ska enligt 

definition vara mindre än 10ms, ref [6].  

2.1.3 Övertoner 

Sverige har ett elnät med grundfrekvensen 50 Hz. Övertoner är överlagrade signaler vars frekvens är 

heltalsmultiplar på grundfrekvensen. Spänning och ström innehåller alltid en godtycklig mängd 

övertoner vilket innebär att det är naturligt. Dock har övertonshalten de senaste decennierna ökat till 

halter som orsakar störningar eller skador på ansluten utrustning. Orsaken till den ökade mängden 

övertoner beror på den ökande användningen av olinjära belastningar som tyristiorstyrningar, 

frekvensomriktare, switchade nätaggregat och lågenergilampor, ref [6]. 

Övertonens karaktär 

Alla övertoner är unika och har ett namn, en frekvens och ett visst fasläge i förhållande till 

grundtonen. Övertonens fasläge beror på i vilken del av grundtonen som övertonen har skapats. 

 Plusföljdskaraktär: 

Om en överton är av plusföljdskaraktär så kommer den att vara medroterande. I en 

induktionsmotor kommer den alltså att skapa ett roterande magnetfält med samma riktning 

som grundtonens magnetfält.  

 

 Minusföljdskaraktär: 

Om en överton har minusföljdskaraktär så kommer den att vara motroterande i förhållande 

till grundtonens rotationsriktning. Alltså skulle också övertonsströmmen skapa ett magnetfält 

med motsatt rotationsriktning. 

 



5 
 

 Nollföljdskaraktär: 

Övertoner med denna karaktär kommer inte att ha någon rotationsriktning alls, ref [8].  

THD – Total Harmonic Distorsion 

För att få ett mått på övertonshalten hos en ström eller en spänning används THD. Det står för total 

harmonisk distorsion och anger övertonernas effektivvärde i förhållande till grundtonens 

effektivvärde. THD uttrycks normalt i procent.  

Olinjära belastningar 

En linjär belastning är en belastning som är rätlinjig och proportionell mellan effektivvärdena för 

spänning och ström.  Exempel på linjära belastningar är de ideala kretselementen motstånd, induktor 

och kapacitans. Om belastningen är olinjär råder inte detta rätlinjiga samband och elementen 

kommer att alstra övertoner. Det finns speciella fenomen som kan uppstå vid trefasiga 4- och 5-

ledarsystem. Dessa fenomen uppstår när olinjära belastningar kopplas in mellan fasledarna och 

neutralledaren. Om olinjära belastningar kopplas in på detta vis kommer inte strömmen i 

neutralledaren vara noll vid symetrisk trefasspänning. De övertonsströmmarna som bildas i de 

olinjära belastningarna har en frekvens som är heltalsmultipler av tre (3*k; k=1,2,3, ...). 

Övertonsströmmarna kommer att bilda en nollföljdskaraktär och dessa kommer att summeras i 

neutralledaren. Detta fenomen kan vara till stor fara för anläggningar då strömmen i neutralledaren 

kan bli mycket hög.  Om dessutom neutralledaren är en PEN-ledare finns det också risk för 

spänningssättning av utsatta delar och som kan vara direkt livshotande, ref [6]. 

Den tredje övertonen 

Den överton som vanligast ställer till med problem ute i elanläggningar är den överton som har 

frekvensen 150 Hz. Detta är den tredje övertonen och den är störst när enfasiga olinjära laster så 

som datorer, Tv-apparater, radioapparater, mikrovågsugnar och urladdningslampor används. 

Anledningen till att den blir så stor är för att övertonens fasläge är noll. Detta resulterar i att de tre 

150 Hz strömmarna i respektive fas inte kommer att vara fasförskjutna i förhållande till varandra. 

Konsekvensen blir då att övertonsströmmarna kommer att adderas till varandra. Den summerade 

övertonsströmmen kommer då att gå igenom neutralledaren. Därför säger man att tredje övertonen 

har nollföljdskaraktär, ref [7]. Denna ström kan vara livsfarlig eftersom neutralledaren i vissa 

installationer har halva fasledarnas kabeldimension, men också för att neutralledaren inte har någon 

säkring. Om då en för stor ström leds i neutralledaren kan anläggningens neutralledare börja brinna. 

Vagabonderande strömmar 

Vagabonderande strömmar är ännu ett fenomen i samband med övertoner. Vid normal drift flyter all 

returström igenom neutralledaren. Om däremot övertoner finns kommer neutralledarens impedans 

att öka med ökad frekvens. Detta kommer att innebära att övertonsströmmarna kommer att uppleva 

ett ökat motstånd i neutralledaren och söker sig därför till en alternativ väg. När 

övertonsströmmarna flyter en alternativ väg kallar man det för vagabonderande strömmar och dessa 

är icke önskvärde eftersom de bland annat ger upphov till ökat magnetfält i omgivningen. 

2.1.4 Flicker 

Flicker s.k. flimmer uppstår när stora effektslukande belastningar bidrar till att öka halten av 

spänningsdistorsion i elnätet. Distorsionen som belastningarna orsakar är långsamma repetitiva 

variationer i spänningens effektivvärde. Den mest uppmärksammade effekten av flicker är den 

irritation människor upplever när ljuskällor matade med spänning innehåller flicker, ref [6].  
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2.2 EMC- Electro Magnetic Compatibility 

 

2.2.1 Allmänt 

EMC är ett centralt begrepp och betyder elektromagnetisk förenlighet. Elektromagnetisk förenlighet 

handlar om elektricitet och magnetism.  EMC brukar definieras som den förmåga en apparat, 

utrustning eller system har att fungera tillfredställande utan att medföra oacceptabla störningar för 

närliggande utrustning. Signalers benägenhet att störa andra apparater ökar i takt med att 

frekvensen ökar. Därför testas alla högfrekventa apparater noggrant med avseende på EMC för att 

undvika störandet av andra apparater, ref [9].  

2.2.2 Överföring av störningar 

Störningar kan överföras på fyra olika sätt. Dessa är induktiv, kapacitiv, luftburen och jordpotentials 

överföring. 

Induktiv överföring av störningar 

När det skapas ett magnetiskt fält kommer detta att vilja ”koppla” mot ett annat ledande föremål. 

Det innebär att alla ledande föremål inom räckhåll för det magnetiska fältet kommer att få en 

spänning inducerad. Detta fenomen återskapas avsiktligen när vi använder transformatorer. I 

praktiken uppstår detta fenomen också ofrivilligt när elkablar är buntade tillsammans. Här kommer 

alla ledare att påverka varandra eftersom alla ledare inducerar spänningar och strömmar i 

närliggande kablar.  

Kapacitiv överföring av störningar 

Närliggande ledare kommer också att överföra spänningar på grund av den kapacitiva kopplingen 

mellan dem. Denna överföring beror dock inte på ett magnetiskt fält utan på grund av ett elektriskt 

fält som uppstår när en oskärmad kabel är placerad nära andra ledare. Den kapacitiva överföringen 

av spänning kommer att uppstå eftersom det kommer att vara en potentialskillnad mellan de 

närliggande ledarna. I praktiken skapar detta stora problem om kraftkablar och svagströmskablar 

placeras nära varandra eftersom dessa kommer att störa varandra. För att undvika denna sorts 

störningar används avskiljande plåtar där kraftkablar och svagströmskablar separeras.  

 Luftburen överföring av störningar 

Luftburen (strålad) överföring är när en signal i luften inducerar en spänning i en ledare. Denna sorts 

överföring är de som används när radiosignaler sänds till mottagare. Överföringen kan dock ofrivilligt 

störa utrustning som till exempel när en mobiltelefon orsakar ett knattrande ljud i en närliggande 

radio. Av denna anledning är det förbjudet att använda mobiltelefoner på sjukhus då den kan störa 

medicinsk utrustning.  

Jordpotentialsöverföring av störningar 

När olika jordpotentialer förbinds kan dessa påverka varandra och överföra störningar. Om en 

frekvensomformare kopplas in till en central kan denna generera en högfrekvent störning till jord 

(läckström). Om en annan central i samma anläggning har utrustning som använder jord som 

referens kommer denna utrustning att störas eftersom jorden kommer driva en ström mellan 

centralerna.  
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2.2.3 Förekomst av höga frekvenser i en elanläggning  

Höga frekvenser förekommer ofta i elanläggningar. I vissa fall uppstår dessa frekvenser avsiktligt och 

i andra fall kan de vara biverkningar av störningar från olika komponenter eller maskiner. 

Frekvenserna som uppstår kan vara mellan 1 kHz upp till flera MHz, vilket kan orsaka bekymmer i en 

anläggning.  

Höga frekvenser uppstår i regel av tre olika anledningar: 

1. Kommunikation. 

2. Ansluten utrustning. 

3. Biverkningar från ansluten utrustning. 

Kommunikation: 

 Ledningsbundna datanät. 

 Trådlösa datanät. 

 Trådlösa telefoner. 

 Larmsystem. 

Ansluten utrustning: 

 Olinjära switchade nätaggregat. 

 HF-don för belysning. 

 Frekvensomformare. 

Biverkningar från ansluten utrustning: 

 Högfrekvent brus och övertoner från bland annat switchade nätaggregat och 

frekvensomformare. 

 Transienter vid från och tillslag av maskiner. 

2.2.4 Höga frekvensers påverkan på en elanläggning 

När frekvensen i en elanläggning ökar kan vi inte längre behandla denna som en 50 Hz anläggning. 

Egenskaperna och karaktäristiken hos anläggningen kommer att ändras ju högre frekvens som fås. En 

av de egenskaper som förändras hos anläggningen är ledarnas impedans. Denna kommer att öka 

kraftigt i takt med strömmens ökande frekvens. En annan egenskap som förändras hos anläggningen 

är dess förmåga att kapacitivt koppla mellan metallytor. Denna egenskap ökar kraftigt vid högre 

frekvenser och detta innebär att högfrekvent brus lättare kan spridas i anläggningen, ref [9].  
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2.3 Förebygga störningar 

 

2.3.1 Överspänningsskydd 

Överspänningsskydd är ett skydd som vanligtvis används för att förebygga transienter. Skyddet 

består bland annat av en lågspänningsavdelare. Denna komponent leder inte ström vid lägre 

spänningar (400 V) utan börjar först leda då spänningen överstiger 500 V. När detta inträffar kopplas 

lågspänningsavledaren in mellan fas och jord med funktionen att kortsluta transienten mot jord,  

ref [7]. 

2.3.2 Styrd kompensering 

Om en anläggning är känslig mot underspänning bör den utrustas med så kallad styrd kompensering. 

Det är ett system som består av kondensatorer och reaktorer. Dessa styrs och kopplas med hjälp av 

kraftledare så som tyristorer. Tyristorstyrningen gör att regleringen av den reaktiva effekten blir mjuk 

och utan underspänningar. Systemet återskapar dessutom spänningssymmetri eftersom reaktiv 

effekt avleds och tillförs fasvis i systemet, ref [19].  

2.3.3 Dynamisk spänningsreglering 

Vid jordfel och åska räcker sällan ett system med styrd kompensering till eftersom effekten sjunker 

kvadratiskt med spänningssänkningen. En lösning på detta problem är att använda sig av dynamisk 

spänningsreglering. Den kan nämligen snabbt ändra läget på den matande transformatorns 

lindningskopplare i den fas som felet uppstod i. På detta sätt kan man reglera spänningssänkningar 

på under 20 ms och därmed rädda känslig utrustning, ref [19].  

2.3.4 UPS 

Det finns anläggningar som kräver en exakt och kontinuerlig spänning. Eftersom nätet aldrig kommer 

att uppnå detta har dessa anläggningar installerat ett UPS-aggregat. UPS står för uninteruptible 

power supply och med hjälp av denna kan anläggning skydda sig mot spänningsdippar och 

transienter. När en växelström matar UPS-aggregatet likriktas denna och laddar en ackumulator. 

Ackumulatorn matar sedan en växelriktare som sen återskapar en växelström fast med en given 

frekvens och spänning.  Med hjälp av UPS-aggregatet kan också anläggningen skyddas mot 

strömavbrott eftersom den uppladdade ackumulatorn klarar av att producera ström en kortare tid, 

ref [7]. 

2.3.5 Nätfilter 

Frekvensområdet 150 kHz och uppåt används för radiokommunikation och idag finns det normer för 
apparater som kopplas till elnätet. Apparaterna ska fungera tillfredsställande, i enlighet med EG-
direktiven, för att inte störa ut radiokommunikation. Eftersom bl.a. switchade nätaggregat kan 
orsaka störningar upp till flera MHz krävs EMC- filter för att begränsa dessa störningar. EMC- filter 
används alltså till att reducera högfrekventa störspänningar, ref [9]. För att reducera lågfrekventa 
störningar används istället bl.a. nätreaktorer. Vi kontaktade också Martin Westin på ABB för att höra 
om hans erfarenheter kring nätfilter, för intervju se bilaga 6. 

2.3.6 Filtrering av övertoner 

För att minska övertonerna i ett nät används olika sorters filter. Idag finns det tre olika sorters filter 

som används.   



9 
 

Spärrfilter 

Detta filter fungerar som ett avbrott för en viss given frekvens. Om en ström med denna frekvens 

kommer till filtret så kommer filtret blockera strömmen.  Detta filter används i första hand för att 

skydda kondensatorbatterier eftersom övertoner sugs in och absorberas i dessa.  

Övertonsfilter 

Detta filter är det som är vanligast i industrinät och kallas traditionellt sett bara för övertonsfilter. 

Filtret fungerar på helt motsatt sätt än spärrfiltret eftersom denna i princip blir en kortslutning av en 

eller flera frekvenser. De frekvenser som filtreras uppfattar filtret som en kortslutning direkt till jord.  

Aktiva filter 

Under senare år har så kallade aktiva filter utvecklats. Dessa filter känner av övertonsströmmen. När 

filtret har analyserat övertonerna fasvänds och motriktas övertonerna. Filterströmmen kommer då 

att summeras med lastströmmen och ta ut alla övertoner. Efter filtreringen finns alltså bara 

grundtonen kvar, ref [8].  

Tredjetonsfilter (THF) 

Ett filter som i första hand filtrerar den tredje övertonen. Filtret kan minska den tredje övertonen 

med 95 % och kommer dessutom minska det elektromagnetiska fältet runt ledarna. Filtret består av 

en induktans, kapacitans och en resistor som kopplas in mellan neutralledaren och jord. Induktansen 

och kapacitansen parallellkopplas och trimmas in till 150 Hz för att skapa resonans där resonansen 

blir som en kortslutning mot jord.  

Övertonsanalys 

För att det ska vara möjligt att dimensionera ett filter för att minska eller eliminera övertoner krävs 

kunskap om vilka övertoner som stör och i vilken grad de förekommer.  

För att avgöra om det finns övertoner i ett nät undersöker man strömmens kurvform. Om det bara 

finns med en grundton kommer strömmen alltid att vara sinusformad. En deformerad sinuskurva 

bestå av en grundton och en mängd övertoner. För att göra en övertonsanalys används en 

spektrumanalysator som presenterar de olika frekvenskomponenterna och dess amplitud i form av 

staplar, ref[8]. 

 

Nedan finns ett exempel på hur en kurva förvrängs när den består av både grundton och övertoner . I 

exemplet finns grundton, femte övertonen, sjundeövertonen och den resulterande kurvan, ref [9]. 

 

Figur 2.1: 50 Hz 

 

 

       + 

 

Figur 2.2: 250 Hz 

 

 

        + 

 

Figur 2.3: 350 Hz 

 

 

         

 

Figur 2.4: resultat 
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2.4 Tidigare rapporter 

 

2.4.1 International Electrotechnical Commission (IEC) 

IEC är en ledande organisation som arbetar med att framställa och publicera internationella 

standarder i elektronik branschen. I en rapport från ”IEC General Meeting 2011” beskrivs problemet 

med att störningar i elnäten påverkar elnätskommunikationen.  I rapporten framgår det att 

utrustning som arbetar inom frekvensområdet 9- 150 kHz är väldigt känslig för störningar som kan 

orsaka felfunktioner hos utrustningen.  Elmätare som överför mätdata inom frekvensområdet 9- 150 

kHz nämns som speciellt utsatta, ref [15]. Höga emissioner3 från anslutna apparater beskrivs som en 

stor orsak till störningarna.  Ett arbete kring en ny standard4 för immunitet5 inom frekvensområdet 2- 

150 kHz, som ska gälla all utrustning som ansluts till det allmänna lågspänningsnätet, framgår i 

rapporten som en problemlösning. 

2.4.2 Elforsk rapport 04:46 

Mars 2004 publicerade Elforsk en rapport ”utveckling elkvalitet”, ref [16]. Rapporten är, förutom en 

kunskapsbank om elkvalitetsfrågor, en sammanställning av en förstudie om spänningsdippar, korta 

avbrott och kostnader som uppkommer pågrund av dem.  Införandet av en framtida IEC standard, 

gällande nya immunitetsgränser, ansågs vara en lösning för att minska dessa kostnader6, vilket är 

intressant eftersom IEC hade detta på agendan 2011.  

”Det är billigare och mer genomförbart att selektivt göra känslig utrustning tålig eller immun mot 

dippar och det kan därigenom införas på kortare tid” 

- Utdrag från rapporten, ref [16, s. 24]. 

 

Noterbart är att dippar och korta avbrott anses vara en ofrånkomlig företeelse och en del av 

säkerheten för elnätet, utan skyddssystemen hade bl.a. korta avbrott övergått till långa avbrott . 

Projektet beskriver en situation där det är svårt att skydda sig mot dippar för större effekter. För 

lägre effekter är det däremot möjligt att skydda sig och i stor utsträckning används därför UPS.  

Kritiska perioder för spänningsdippar och korta avbrott beskrivs vara tre månader under åsksäsongen 

varje år. Medeltalet för spänningsdippar i Sverige nämns som 20st/år i varje eluttag, där nästan alla 

inträffar under åsksäsongen. Intressant är att rapporten endast prioriterade dippar och korta avbrott, 

övertoner ansågs inte vara tillräckligt stort problem för att tas upp. 

”Beträffande undersökningar om övertoner och hf-brus i elnätet var den allmänna meningen att 

dessa inte utgör något stort problem och kan nedprioriteras” 

- utdrag från rapporten, ref [16, s. 3]. 

I övrigt beskrivs(förutom åskurladdningar) kabelfel, grävningsskador och inkoppling av stora 

motordrifter som vanliga felkällor till dippar och korta avbrott.  

                                                           
3
 Emission: Ett begrepp inom EMC som beskriver förmågan, hos elektrisk utrustning, att störa övrig elektrisk 

utrustning 
4
 IEC 61000-4-19 

5
 Immunitet: Ett begrepp inom EMC som beskriver hur bra elektrisk utrustning tål störningar från övrig elektrisk 

utrustning.   
6
 I rapporten framgår att kostnaden för spänningsdippar och korta avbrott, 2003, uppskattades till 1,0- 1,5 

miljarder kronor. 
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2.4.3 Elforsk rapport 04:43 

Juni 2004(tre månader efter publiceringen av rapporten i avsnitt 2.4.2) sammanställde Elforsk en 

rapport av mätresultat från 12 olika mätpunkter, fördelat strategiskt över Sverige, med avsikt att 

kartlägga spänningsdippar i olika typer av nät. Mätningarna pågick mellan 1997-2003, ref [17].  

Spänningsdippar bedömdes vara bland de mest besvärliga elkvalitetsfenomenen och ligger till grund 

för denna studie.  

 

Dipparna för de 12 mätpunkterna noterades till i medeltal 1,8st/månad, där åska bedömdes stå för 

ca 60 % av alla dippar. Mestadels inträffade åskrelaterade dippar under sommaren. Intressant 

resultat i rapporten är att dipparnas karaktär och förekomst kan kopplas till kortslutningseffekt och 

starka nät. Rapporten beskriver situationen som att hög kortslutningseffekt bidrar till grundare 

dippar men ett starkt nät kan bidra till en större exponeringsyta för åska med fler antal dippar som 

följd. 

2.4.4 Värmepumpar och elkvalitet 

Värmepumpen är en elektrisk apparat som kan överföra energi från kall till varm luft. Dess funktion 

påminner en hel del om kylanläggningar, och den största skillnaden är tillämpningsområdet. 

Värmepumpen är en stor belastning och kan antingen belasta nätet som en stor motor eller med en 

frekvensomriktare.  

 

I en studie gjord av Jan Welinder ”Värmepumpar och elkvalitet” beskrivs hur olika störningar kan 

uppträda beroende på hur värmepumpen belastas, ref [18]. De möjliga störningarna är:  

 Startström. Precis som en vanlig motor har värmepumpen en kraftig startström som kan 

orsaka blink i lampor, speciellt i ett svagt nät. Detta problem brukar oftast avhjälpas med en 

frekvensomriktare eftersom pumpen då kan mjukstartas. 

 Övertoner. Värmepumpen kan utsända övertoner mellan 150 och 2kHz på nätet. Vanligtvis 

reduceras övertonerna med hjälp av en power factor correction. 

 Höga frekvenser. Det finns idag krav på att frekvenser över 150 kHz ska filtreras bort för att 

skydda radiokommunikation. Dock utsänder värmepumpar frekvenser i 2 kHz-150 kHz 

området, som fortfarande är utan krav.  

De EMC-krav som finns för hushållselektronik gäller också för värmepumpar. 

Tabell 2.1 EMC - Krav för värmepumpar. 

Fenomen Krav på imunitet Krav på emission 

Spänningsdippar Ja Ja 

Snabba transienter Ja Nej 

Stötspänningar Ja Nej 

Övertoner <2 kHz Nej Ja 

HF 2 kHz-150 kHz Nej Nej 

HF > 150 kHz Ja Ja 
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Elpatron 

Elpatroner är en komponent som kan används i värmepumpen som reserv eller tillskott för de dagar 

då pumpen inte räcker till för att få upp tillräckligt med värme. Elpatronen är en stor elförbrukare då 

dess värmeeffekt är av samma storleksordning som kompressorns värmeeffekt. Lasten är dock rent 

resistiv och därmed enkel att hantera. Elpatronen regleras i allmänhet med till- och frånslag av ett 

eller flera steg upp till full effekt. Regleringen är långsam och ger inte upphov särskilda  

startströmmar. Däremot medför det ökad belastning.  

2.4.5 Frekvensomriktare, Elforsk rapport 04:44  

”Frekvensomriktare – Guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet” är en rapport 

som behandlar EMC – problematik som kan uppstå i samband med frekvensomriktardrift, ref [22]. 

Rapporten ger en bra bild av vilka fenomen som kan tänkas uppstå vid frekvensomriktardrift och 

vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå en så störningsfri miljö som möjligt. Det som klart 

framgår i rapporten är att en bristande installation, ur ett EMC- perspektiv, ofta ligger till grund för 

påtagliga störningar. Det kan bl.a. handla om felaktig förläggning av kablar, t.ex. olycklig blandning 

mellan skärmade och oskärmade kablar. Eftersom frekvensomriktaren är en potentiell 

störningssändare, av både lågfrekventa och högfrekventa fenomen, betonar rapporten vikten av en 

god förundersökning. 

”Vi måste alltid planera frekvensomriktarinstallationen, så att den tar hänsyn till övriga 
installationer… Frekvensomriktare är en potentiell störningskälla och risken för störningar kan 
minimeras om förundersökningen görs med tanke på denna risk.” 
- utdrag från rapporten, ref [22, s. 15]. 
 
I övrigt beskrivs bl.a. att högfrekventa störningar utgör ett mycket större problem än de lågfrekventa 

störningarna. Högfrekventa störspänningar kan t.ex. sprida sig till både nätanslutningar och andra 

ansluta apparater. Högfrekventa störningar ökar även risken för vagabonderande strömmar, då den 

induktiva reaktansen blir större med ökad frekvens. 

2.4.6 Nätpåverkan av lågenergibelysning 

”Nätpåverkan av lågenergibelysning” är en rapport som utreder hur användning av energisnålare 
belysning och elektronikutrustning påverkar elnätet. Mätningar har utförts i en realistisk modell av 
ett hus för olika typer av belastningar i nätet. Rapporten behandlar främst ljuskällor som glödlampor, 
lågenergilampor, LED-lampor och dess påverkan på elnätet, där lågfrekventa och högfrekventa 
störningar analyseras ingående, ref [25].  
 
 

 
 
Figur 2.5 Principskiss över en lågenergilampa med driftdon, ref[25, s 41]. 
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Rapporten beskriver två kritiska moment i samband med drift av lampan längst till höger i figur 2.5.  

1. Likriktningen genererar lågfrekventa strömövertoner (se även 6.2.2).  

 

2. Transistorn switchas för att få önskad växelspänning och för att få bästa energieffektivitet 
drivs lampan med relativt hög switchfrekvens. Denna switchfrekvens genererar en 
högfrekvent ström till lampan. Mätningar i rapporten påvisade att där switchfrekvensen för 
en lågenergilampa låg på 40 kHz hittades ström i frekvensplanet runt 40 kHz(grundton) men 
det gick också att hitta en ström vid 80 kHz(2:a övertonen).  Switchtekniken genererar 
således högfrekventa störningar.  

 
Noterbart är att det framgår att högfrekventa störningar främst verkar vandrar mellan apparater och 
laster. Under mätningarna påvisades dock inga skador eller annan feldrift hos armaturerna, men då 
bör det tilläggas att mätningarna endast pågick mellan 20- och 40 timmar. Möjligheten att dessa 
störningar orsakar driftstörningar eller skador på apparater är ändå relativt stor. Rapporten betonar 
dock att det finns en bristfällig kunskap om frekvensområdet över 2 kHz och i vilken utsträckning 
apparater påverkar varandra.  
 

 
Figur 2.6 Lågfrekventa störningar vandrar främst mot matningskällan, ref[25 s 46]. 

 

 
 
Figur 2.6 Högfrekventa störningar vandrar främst mellan lasterna, ref[25 s 48].  



14 
 

3. Kritiska komponenter 
 

I kapitel 3 presenteras komponenter som eventuellt orsakar, eller skadas av, störningar på elnätet. 

Det bör tilläggas att kapitlet endas tar upp komponenter som är speciellt intressanta för denna 

rapport. 

3.1 Strömriktare7 

 

3.1.1 Allmänt 

Huvudkomponenter för strömriktare är dioden, tyristorn och transistorn s.k. ventiler. Likriktare, 

Växelriktare och frekvensomriktare är olika typer av strömriktarkopplingar som används vid 

strömriktardrift, där användningsområde t.ex. kan vara att omvandla en växelspänning till 

likspänning(gäller även det omvända) eller omvandla en växelspänning av en frekvens till en 

växelspänning med annan frekvens. Rent praktiskt kan det innebära varvtalsreglering av motorer 

eller värmereglering. För rapporten är enbart nätstyrda strömriktare intressanta, varför övriga 

strömriktare utelämnas. 

Med nätkommutering(nätstyrd) avses att en ström förflyttas från en strömkrets till en annan och att 

källan för strömmen kommer från matningsnätet. 

 Ett litet exempel på nätstyrd(nätkommutering) strömriktare: 

En transformator är ansluten till ett matningsnät, 10kV~, 50Hz och på sekundärsidan är en 

tvåpuls diodlikriktare ansluten. Under första halvperioden av spänningen leder två dioder, D1 

och D3. Under andra halvperioden leder de andra två dioderna, D2 och D4. Strömmen 

kommuterar och källan är matningsnätet, dvs. nätstyrd strömriktare. 

 

Figur 3.1 Diodlikriktare med tvåpulskoppling. 

  

                                                           
7
 Samtliga källor till kapitel 3.1 är hämtat från ref [11, s. 243- 341]. 
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3.1.2 Likriktare 

Likriktare avser omvandling av en växelspänning till en likspänning. Det finns ostyrda- och styrda 

likriktare. För det sistnämna ingår tyristorer i kopplingen för ostyrda likriktare används enbart dioder. 

Figur 2.2 visar insignal och utsignal från en diodlikriktare med tvåpulskoppling. Dioderna hindrar 

spänningen från att anta ett negativtvärde på utgången.  

 

Figur 3.2
8
 Matningsspänning och utspänning för en tvåpuls diodlikriktare, sett över en period. 

På grund av utsignalens kurvform skapas antingen ström- eller spänningsrippel, dvs.  ström eller 

spänning antar inga konstanta värden.  

3.1.3 Växelriktare 

Växelriktare avser omvandling av likspänning till växelspänning. Likspänningen delas upp med hjälp 

av tyristorer eller med transistorer, som slås av och på, för att skapa fyrkantspulser som sedan 

sammanfogas för att efterlikna en sinussignal.  Pågrund av att växelspänningen sammanfogas av en 

mängd fyrkantspulser blir kurvformen något förvrängd.  

 

Figur 3.3 Utspänningens kurvform vid växelriktning med PWM
9
.    

  

                                                           
8
 Figur hämtad från simulering, i LTspice IV, av en diodlikriktare med tvåpulskoppling. Matningsspänning: 

230V~, 50Hz. Simuleringstid: 20ms.  
9 PWM (Pulsbreddsmodulering): En teknik som i detta sammanhang innebär att en växelspänning fås genom 

att pulser med varierande bredd skapar, av likspänningen, olika medelvärden som anpassas efter kurvform hos 

en sinussignal.       
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3.1.4 Frekvensomriktare 

Frekvensomriktare avser omvandling av en växelspänning av en frekvens till en växelspänning med 

annan frekvens.  Omvandlingen kan ske i två steg, vilket är den vanligaste metoden, som innebär att 

växelspänningen först likriktas och sedan växelriktas. Likriktning och växelriktning förklaras i avsnitt 

3.1.2 och 3.1.3. Användningsområdet för en frekvensomriktare kan bl.a. vara att styra motorers 

hastighet.    

3.1.5 Störningar förorsakad av strömriktare 

Strömriktare är en kritisk komponent, vad gäller elkvalitet. 

Här är några exempel på varför:  

 När strömriktare ansluts till matningsnätet kan strömmarna uppträda, i matningsnätet, i 

form av fyrkantspulser. Dessa fyrkantspulser innehåller övertoner som förorsakas pågrund av 

att strömriktare är en olinjär last. En viss mängd strömövertoner skapas således för alla 

strömriktare. I komponenter eller apparater som använder sig av diodlikriktning kan även 

fenomenet att ström endast tas ut under begränsad del av varje halvperiod uppstå, vilket kan 

orsaka spänningsfall i matningsnätet. 

 

 En viss mängd rippel uppträder vid likriktning(se avsnitt 3.1.2) vilket kan ge upphov till 

störningar hos den aktuella belastningen.  

 

 Frekvensomriktaren skapar en utspänning enligt figur 3.3 med hjälp av korta 

spänningspulser. Spänningspulsernas stigtider10  kan ge upphov till högfrekventa 

spänningsövertoner. Störningarna kan förekomma upp till flera MHz och kan förorsaka 

diverse felfunktioner hos bl.a. mätgivare, elmätare och datorkommunikation, ref [22]. 

3.2 Transformator 

 

3.2.1 Allmänt 

Transformatorn är en av våra viktigaste länkar inom elkraftsöverföring. Med hjälp av transformatorn 

kan överföringsspänningen med hög verkningsgrad höjas och sänkas.  Denna transformering av 

spänningen gör att en ekonomisk överföring kan ske på stora avstånd. Transformatorer som används 

i överförings- och distributionsnät kallas ofta krafttransformatorer. 

3.2.2 Krafttransformatorer 

Vid transformering av trefasspänning i distributionsnät används vanligtvis trebenta 

kärntransformatorer. Denna transformator har båda lindningarna jämnt fördelade på två ben. 

Eftersom de tre faserna är 120° inbördes fasförskjutna behövs inget extra ben för returledning av 

flödet.  Transformatorn har tre primärlindningar och tre sekundärlindningar. Dessa kan antingen Y- 

eller D-kopplas. För att beteckna transformatorns koppling skrivs först transformatorns 

uppspänningssida ut med stor bokstav och sedan transformatorns nedspänningssida ut med liten 

bokstav, ref [12] . Om det finns en nolla ansluten lägger man till ett n efter beteckningen. Ett 

exempel är en Dyn-kopplad transformator där nollan har anslutits till nedsidan. 

 

                                                           
10

 Stigtid: Den tid det tar för spänningen att växa från 10% till 90% av amplituden.  
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Tabell 3.1 Förklaring till transformatorns olika beteckningar. 

Koppling på uppspänningssida Koppling på nedspänningssida Beteckning 

Y y Yy 

Y d Yd 

D d Dd 

D y Dy 

 

3.2.3 Driftförhållanden för transformatorn vid störningar 

Vissa typer av belastningar kan påverka att en transformator skapar övertoner. Som behandlades i 

avsnitt 2.2.4 är fyrkantspulser, i ström, vanligt vid strömriktardrift och kan skapa övertoner i 

transformatorströmmen. Dessa transformatorströmmar kan i sin tur alstra förluster11 i 

transformatorn pågrund av övertonshalten.    

Utsätts transformatorn för ström- och spänningsövertoner kan det innebära en ökning av förluster i 

transformatorn. Förlusterna kan leda till att transformatorn överhettas, vilket kan innebära en 

sänkning av effektuttaget för att inte transformatorn ska ta skada av värmeutvecklingen, ref[11].   

Om en transformator belastas med likström kan det leda till osymmetrisk magnetisering av 

transformatorn som i sin tur leder till ökade förluster och ett ökat brum12. Elleverantörer tillåter t.ex. 

inte att distributionstransformatorer belastas med likström. 

3.3 Belysning 

3.3.1 Allmänt 

Belysning finns i stort sett överallt och utgör en stor del av den totala elförbrukningen.  

I en undersökning, 2007, framgick att belysning utgjorde hela 25 % av den totala elanvändningen för 

hushåll, en siffra som var störst i sammanhanget. Kyl och frys kom på andra plats med 20 %, ref [1]. 

Det har hänt mycket sedan 2007, bl.a. har glödlampor i stor utsträckning ersatts av lågenergilampor 

och idag sker också kraftig utveckling kring LED13-lampor. 

Här följer ett utdrag från ett pressmeddelande av energimyndigheten, ref [13]: 

 September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor  

 September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor  

 September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor  

 September 2012 Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor  

 September 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor  

 September 2016 Skärpta krav på halogenlampor 

I meddelandet går även läsa att LED- belysning spås att ta över marknaden inom överskådlig tid.  

  

                                                           
 
11

 Förlusterna kallas tillsatsförluster och uppstår i transformatorlindningarna i form av virvelströmsförluster.  
12

  Ökat brum uppstår pågrund av att järnkärnan i transformatorn mättas och upplevs som ett störande ljud. 
13

 LED: Light Emitting Diode   
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3.3.2 Störningar förorsakad av LED- och lågenergilampor 

Fördelen med LED- och lågenergilampor är att de förbrukar mindre energi jämfört med glödlampor. 

Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är detta positivt. Utbredningen av dessa ljusarmaturer 

kan dock ha negativ påverkan på nätets elkvalitet. LED- och lågenergilampor är olinjära laster som 

förorsakar strömövertoner, främst övertonsström av 3:e ordningen med nollföljdskaraktär. Idag är 

det också vanligt att ljuskällor drivs med elektroniska driftdon s.k. HF-don för att bl.a. minska 

energiförbrukningen. HF-donet driver ljuskällan med en betydligt högre frekvens än 50 Hz, ref [10]. I 

avsnitt 2.5.6 har vi presenterat problematiken med att elektronisk utrustning arbetar med hög 

frekvens. 

3.4 Kondensatorbatterier 

 

Om det existerar övertoner i ett elnät så kommer detta troligtvis att märkas på 

kondensatorbatteriets livslängd. Anledningen till att kondensatorbatteriet skadas av övertoner är för 

att dess impedans minskar med ökad frekvens .  

Om ett kondensatorbatteri används som faskompensering kommer den att ta skada om det uppstår 

parallellresonans mellan kondensatorbatteriet och elnätet. När parallellresonans uppstår medför det 

att små övertonsströmmar förstärks och blir så höga att kondensatorbatteriet överbelastas. 

          
     ekvation 1 

                                 

                       

                                

Ekvation 1 ger en uppskattning av resonanspunkten. Ordningstalet multipliceras med 50 Hz och 

jämförs sedan med frekvenser för befintliga övertoner i nätet, är frekvenserna i närheten av varandra 

finns det stor risk för resonans fenomen. Kortslutningseffekten för ett komplext nät är svårt att få 

exakt och det beräknade värdet ger endast en uppskattning. 

För att undvika kondensatorhaveri så kopplas ett filterbatteri in istället för kondensatorbatteriet. 

Filterbatteriet är uppbyggt av ett eller flera filter bestående av en kondensator i serie med en 

reaktor. Filterbatteriet reducerar strömövertoner och fungerar samtidigt som faskompenserande 

utrustning för grundtonsfrekvensen, ref [6].  

3.5 Solceller 

 

Solceller är en energikälla som genererar en svag likspänning. Av denna anledning seriekopplas 

solcellerna för att få upp spänningen till önskvärd nivå. Eftersom solcellerna generar likspänning 

måste spänningen således växelriktas för att kunna tillämpas i elnätet.  

Det har utförts flera elkvalitets mätningar på solcellsanläggningar runt om i landet. Såhär långt har 

mätningarna påvisat att solceller håller jämn och hög kvalitet. I avsnitt 3.1.3 är det dock visat att 

växelriktare kan orsaka störningar i nätet. Detta innebär alltså att det inte är helt riskfritt att använda 

solceller som genererar spänning till nät med växelspänning, ref [14].  
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4. Metod 
 

Genom att utföra mätningar på och runt omkring objekten som VEAB identifierat(se tabell 1.1) är 

målsättningen att mätresultatet ska ge underlag till att besvara rapportens syfte. I Kapitel 4 redovisas 

vilka mätinstrument som använts och hur mätningarna utförts. 

4.1 Mätinstrument 

 

4.1.1 Metrum SPQ 

Metrum SPQ är ett portabelt elkvalitetinstrument som uppfyller klass A i enlighet med gällande 

normer, ref [20]. Instrumentet kan bl.a. mäta och lagra storheter som spänning, ström, övertoner, 

transienter och flimmer i samtliga faser.  Metrum SPQ användes vid alla trefasmätningar 

(se avsnitt 4.2).  

För mätinställningar se Bilaga 2. 

4.1.2 Metrum PQSmart 

Metrum PQSmart är ett portabelt mätinstrument som kan anslutas direkt till väggutaget (230V) och 

uppfyller mätstandard klass A, ref [20]. Instrumentet kan bl.a. mäta och lagra storheter som 

spänning, övertoner, transienter och flimmer. Metrum PQSmart användes vid alla  

enfasmätningar (se avsnitt 4.2).  

För mätinställningar se Bilaga 3 . 

4.1.3 PQ Controller System 

PQ Controller System är en klientprogramvara utvecklad av Metrum, ref [21]. Denna programvara 

har använts som verktyg vid både konfigurering av mätinstrument och vid analys av mätdata från 

mätningarna i kap. 4.2.  

4.2 Mätningar 

 

 

Figur 4.1 Metod för trefasmätning i ett direkt jordat 4-ledarsystem, TN-C system.  

Alla mätningar utfördes av kompetent personal från VEAB, Jimmy Nilsson och Mikael Borgström, 

tillsammans med studenterna Patrik Johansson och Jack Falkenström.  
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4.2.1 Solcellsanläggning 

Mätningar utfördes på två olika solcellsanläggningar, en äldre- och en modernare typ. 

 Solcellsanläggning av äldre typ (Teleborgscentrum): 

Denna solcellsanläggning är ansluten i Fastighet 72 (TC skolan) på smedsvängen.  Fastigheten är 

inkopplad i nätstationen Blåsbäljen, N264. Stationen matas med 10,5 kV och på 

lågspänningssidan(400 V) är sju grupper anslutna och i drift. Belastningarna utgörs av fastigheter.  

För att undersöka elkvaliteten i området gjordes mätningar enligt tabell 4.1. Nätkarta över 

mätpunkter går att finna i bilaga 1. Mätningar påbörjades 2012-03-01 och avslutades 2012-03-05.  

Vid anslutning av mätinstrumentet var väderförhållandet molnigt och solcellsanläggningen 

genererade endast 3 kW, där max kapacitet är 69 kW. De följande dagarna såg väderförhållandet ut 

enligt figur 4.2, t.ex. på fredagen(2012-03-02)  kl. 13.00 genererade solcellsanläggningen 43 kW.  

   

Figur 4.2 Väderförhållanden för mätperiod från 2012-03-01 till 2012-03-05. 

Tabell 4.1 Mätpunkter för solcellsanläggning av äldre typ 

  Mätpunkter: Ledn. längd [m]: Säk. [A]: stn: 

1. Trefasmätning i central till solcellsanläggning, TC skolan       

          

2. enfasmätning i central till solcellsanläggning, TC skolan 
   

     3. Trefasmätning i utgående servis till Fastighet 72 45,6 200 N264 

Info bel. Skola och fritidsgård       
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Solcellsanläggning av modernare typ (Arabyskolan): 

Denna solcellsanläggning är ansluten i Arabyskolan. Fastigheten är inkopplad i nätstationen Graniten, 

N037. Stationen matas med 10,5 kV och på lågspänningssidan(400 V) är åtta grupper anslutna och i 

drift. Belastningarna utgörs av fastigheter.  

För att undersöka elkvaliteten i området gjordes mätningar enligt tabell 4.2. Nätkarta över 

mätpunkter går att finna i bilaga 1. Mätningar påbörjades 2012-03-09 och avslutades 2012-03-12.  

Vid anslutning av mätinstrumentet var väderförhållandet molnigt och solcellsanläggningen 

genererade endast 3 kW. Vid nedplockning av instrumentet(2012-03-12)  kl. 10.00 genererade 

solcellsanläggningen 11,42 kW.  

   

Figur 4.3 Väderförhållanden för mätperiod från 2012-03-09 till 2012-03-12. 

Tabell 4.2 Mätpunkter för solcellsanläggning av modernare typ 

  Mätpunkter: 
  4. Trefasmätning i central till solcellsanläggning, Arabyskolan     

Info bel. 
 

    

        
 

4.2.2 Frekvensstyrd fjärrvärmepump 

Objektet fjärrvärmepump är inkopplat i nätstationen Handlaren, N384. Detta objekt valdes av VEAB 

eftersom deras mätavdelning upplevt störningar när de hämtat mätdata från objektet. Mätdata 

härifrån har i vissa fall uteblivit och i vissa fall varit missvisande. Sakkunniga på VEAB har pekat ut 

frekvensomriktaren till fjärrvärmepumpen som sannolik störkälla.  

Nätstationen Handlaren är belägen i Växjös västra del i nära anslutning till varuhuset Biltema. 

Handlaren matas med 10,5 kV och på lågspänningssidan(400 V) är fyra grupper anslutna och i drift. 

För att undersöka nuläget i och omkring det aktuella objektet gjordes mätningar enligt tabell 4.3.  

Nätkarta över mätpunkter går att finna i bilaga 1. 

 I samråd med VEAB bestämdes att mätningen skulle sträcka sig över en vecka.  Mätningar skulle 

påbörjas 2012-01-23 och avslutas 2012-01-31. Mätinstrumentet i utgående servis till Biltema kom 

inte upp förens 2012-01-24 pågrund av komplikation, samtliga mätinstrument plockades därför ner 

en dag senare än planerat (2012-02-01). 
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Tabell 4.3  Mätpunkter för objekt fjärrvärmepump 

  Mätpunkter: Ledn. längd [m]: Säk. [A]: stn: 

1. Trefasmätning i servispunkt till fjärrvärmepump 468 80 N384 

Info bel. Pumpar vatten till och från fjärrvärmestationen       

          

2. Trefasmätning i servispunkt till pumpstationen 167 63 N384 

Info bel. Pumpar avfallsvatten till och från Biltema       

          

3. Enfasmätning i ”gasbollens" central 255 50 N384 

Info bel. Används för att belysa skylten "Europas grönaste stad"       

          

4. Trefasmätning i utgående servis till Biltema 300 250 N384 

Info bel. bl.a. uppvärmning och belysning men också till kartong komprimatorer     

Notering: Utgående servis till Biltema består av två st. Parallella kablar. Mätning med strömtång visade 84,3 A resp. 84,6 A.  

Mätinstrumentets strömtänger anslöts endast i en av kablarna (anslutning i båda var inte möjligt).   
 

 

Figur 4.4 Till vänster ”gasbollen”, till höger mätning i servisskåp till fjärrvärmepump.  
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4.2.3 Värmepumpar 

Objektet Värmepumpar är inkopplat i nätstationen Hagudden, N339. Stationen är belägen på 

Ringblomsvägen i Växjö och matas med 10,5 kV. På lågspänningssidan(400 V) är tre grupper anslutna. 

Belastningarna utgörs av bl.a. värmepumpar och flertalet bostadshus.  

För att undersöka elkvaliteten i området gjordes mätningar enligt tabell 4.4. Nätkarta över 

mätpunkter går att finna i bilaga 1. Mätningar påbörjades 2012-02-01 och avslutades 2012-02-08. 

Under denna mätperiod inföll månadens kallaste dagar.   

Tabell 4.4  Mätpunkter för objekt Värmepumpar 

  Mätpunkter: Ledn. längd [m]: Säk. [A]: stn: 

1. Trefasmätning i utgående ledning till kabelskåp 80144 103,2 315 N339 

Info bel. Från kabelskåp går serviser till värmepumpar och bostadshus       

          

2. Trefasmätning i utgående ledning till kabelskåp 80143 23,6 250 N339 

Info bel. Från kabelskåp går serviser till bostadshus       
 

 

Figur 4.5 Mätningar i station Hagudden, N339.  
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4.2.4 Grand Samarkand 

Objektet Grand Samarkand är ett nybyggt köpcentrum(öppnades 28 april 2011) och innehåller en 

mängd butiker, restauranger och cafeér. Objektet är en mellanspännings14 kund till VEAB, där 

fastighetens abonnentstation matas med 10,5 kV.   

För att undersöka elkvaliteten i området gjordes mätningar enligt tabell 4.5. Nätkarta över 

mätpunkter går att finna i bilaga 1. Trefasmätningar i fördelningscentralen påbörjades 2012-02-08, 

övriga mätningar påbörjades 2012-02-20 och samtliga mätningar avslutades 2012-02-27.   

Tabell 4.5  Mätpunkter för objekt Grand Samarkand 

  Mätpunkter:     

1. Trefasmätning i fördelningscentral     

Info bel. Butik med bl.a. ljusamaturer och datorer.     

        

2. Trefasmätning i Jack & Jones central     

Info bel. Butik med bl.a. ljusamaturer och datorer.      

        

3. Trefasmätning i Stadiums central     

Info bel. Butik med bl.a. ljusamaturer och datorer.     

        

4. Enfasmätning i ett av Stadiums vägguttag     

Info bel.  Se ovan     

        
Notering: Från abonnentstationen går ledning till en fördelningscentral. Fördelningscentralen matar flera butiker i 
fastigheten. Vid trefasmätningen i fördelningscentralen anslöts instrumentet i utgående huvudledning till Butik 68.  
Inkommande huvudledning till Stadiums central består av två st. parallella kablar(parallellning) och strömtänger anslöts 
runt båda kablarna för L1, L2 och L3. Anslutning runt båda N- ledarna var inte möjlig, varför strömmätning i N- ledarna 
utelämnades.  

 

 

Figur 4.5 Mätning på inkommande huvudledning i stadiums central. 

                                                           
14

 Mellanspänning avser spänningsnivåer 1kV- upp till 50kV växelspänning. 
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5. Resultat 
 

I kapitel 5 redovisas resultat från samtliga mätningar. Figurer till detta kapitel redovisas i bilagor 8-18. 

5.1 Solcellsanläggning 

 

5.1.1 Resultat från mätning 1, trefasmätning i central till solcellsanläggning, TC skolan 

 

Uteblivet resultat pågrund av mätfel.  

5.1.2 Resultat från mätning 2, enfasmätning i central till solcellsanläggning, TC skolan 

 

Tabell 5.1 Solcellsanläggning, TC skolan - Mätvärden. 

Fas U1   Tidpunkt: 

Max 239 V 2012-03-02 08:00 

Min 232 V 2012-03-03 12:50 

THDmax 2,60% 2012-03-03 18:20 

5:e övertonen 1,50% 2012-03-02 07:50 

7:e övertonen 1,00% 2012-03-01 13:30 

11:e övertonen 1,30% 2012-03-02 07:40 
 

5.1.3 Resultat från mätning 3, trefasmätning i utgående servis till Fastighet 72 

För figurer se bilaga 8. 

 

Tabell 5.2 Solcellsanläggning, TC skolan – Ström, Aktiv- och reaktiv effekt. 

    Tidpunkt: 

S max: 75 kVA 2012-03-01 12:10 

S min: 3,8 kVA 2012-03-04 13:10 

Q max: 1,7 kVAr 2012-03-04 13:10 

Q min: - 11 kVAr 2012-03-07 09:50 

I4 max 22,4 A 2012-03-01 12:00 

3:e strömtövertonen(I4) 14,4 A 2012-03-01 12:00 
 

Tabell 5.3 Solcellsanläggning, TC skolan – THD för spänning. 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 1,98 2012-03-02 07:50 

U2   8 2,1 2012-03-02 07:50 

U3   8 2 2012-03-02 08:10 
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5.1.4 Resultat från mätning 4, trefasmätning i central till solcellsanläggning, Arabyskolan  

För figurer se bilaga 9. 

 

Tabell 5.4 Solcellsanläggning, TC skolan – Aktiv- och reaktiv effekt. 

    Tidpunkt: 

S max: 13 kVA 2012-03-11 12:00 

S min: 0,2 kVA 2012-03-12 05:10 

Q max: 0,6 kVAr 2012-03-11 17:30 

Q min: - 0,8 kVAr 2012-03-11 12:00 
 

Tabell 5.5 Solcellsanläggning, TC skolan – THD för spänning 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 2,7 2012-03-12 08:50 

U2   8 2,9 2012-03-12 08:50 

U3   8 2,8 2012-03-12 08:50 
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5.2 Fjärrvärmepump 

 

5.2.1 Resultat från mätning 1, trefasmätning i servispunkt till fjärrvärmepump 

För figurer se bilaga 10. 

 

Ström- och effekvariation: 

Figur 5.7 i bilaga 10 visar total aktiv- och total reaktiv effektförbrukning, sett över hela mätperioden. 

Bl.a. noterades fem st. spikar för den aktiva effekten som återges i tabell 5.6. Strömkurvan för alla tre 

faser följer den aktiva effektens kurva vilket betyder att fjärrvärmepumpen utgör en symmetrisk 

belastning. En tydlig trend visade att strömmen ökade mellan klockan 06.00 och 07.00 varje morgon. 

De första dagarna gick strömmen vid denna tidpunkt upp till 25-30 Ampere.  De sista dagarna var 

dock strömökningen annorlunda. Nu ökade strömmen till 34-42 Ampere mellan 06.00 – 07.00 för att 

sedan sjunka mer än tidigare dagar. Maxnotering för strömmen var 42,5 A och minsta värdet var 6,7 

A. 

 

Tabell 5.6 Fjärrvärmepump- Aktiv- och reaktiv effekt. 

  P/Q [kW/kVAr]: Tidpunkt: 

1*: 22 2012-01-24 06:24 

2*: 22 2012-01-25 06:59 

3*: 29 2012-01-30 06:38 

4*: 24 2012-01-31 06:41 

5*: 23 2012-02-01 06:52 

Ptot max: 29 2012-01-30 06:38 

Ptot min: 4 2012-01-30 10:25 

Qtot max: 3 2012-01-30 06:18 

Qtot min: 0,1 2012-01-30 10:25 
 

Transienter: 

Mätningen registrerade två transienter. Nedan redovisas transient 1 och transient 2. Se figur 5.8, 5.9, 

5.10 och 5.11 i bilaga 10. 

Transient 1, 25 jan 2012: 

Klockan 10:41:16, registrerades den första transienten i fas två. Varaktigheten för denna transient 

var 0.08 ms, den uppträder i spänningens negativa halvperiod och når ett min värde på – 457,4 V. 

Transienten påverkade både fas ett och fas tre.   

Transient 2, 30 jan 2012:  

Klockan 10:44:16, registrerades den andra transienten i fas två. Varaktigheten för denna transient var 

0.08 ms, den uppträder i spänningens positiva halvperiod och når ett max värde på 405,8 V. 

Transienten påverkade både fas ett och fas tre.   
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Tabell 5.7  Fjärrvärmepump- THD för spänning 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 3 2012-01-30 06:50 

U2   8 3,6 2012-01-30 06:50 

U3   8 3,5 2012-01-30 07:40 

Fas Individuella övertoner Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1 5:e övertonen 6 2,66 2012-01-25 07:10 

U2 -ΙΙ- -ΙΙ- 3,2 2012-01-30 08:00 

U3 -ΙΙ- -ΙΙ- 3,3 2012-01-30 08:00 

U1 7:e övertonen 5 1,54 2012-01-29 09:40 

U2 -ΙΙ- -ΙΙ- 1,26 2012-01-28 09:00 

U3 -ΙΙ- -ΙΙ- 0,8 2012-01-28 08:50 

          

Notering: Resultatet från övriga övertoner visade för lågt THD och tas således inte upp. 

 

Tabell 5.8  Fjärrvärmepump- Individuella övertoner för ström 

Fas Inviduella övertoner   Uppmätt max [A ] Tidpunkt: 

I1 Grundton   37,4 2012-01-30 06:40 

I2 -ΙΙ-   38,1 2012-01-30 06:40 

I3 -ΙΙ-   39,5 2012-01-30 06:40 

I1 5:e övertonen   15 2012-01-30 06:20 

I2 -ΙΙ-   15 2012-01-30 06:20 

I3 -ΙΙ-   15 2012-01-30 06:20 

I1 7:e övertonen   7,5 2012-01-28 06:30 

I2 -ΙΙ-   7,5 2012-01-28 06:30 

I3 -ΙΙ-   7,5 2012-01-28 06:30 

          

Notering: Resultatet från övriga individuella övertoner visade för lågt värde och tas således inte upp. 
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5.2.2 Resultat från mätning 2, trefasmätning i servispunkt till pumpstationen 

 

För figurer se bilaga 11. 

 

 

Ström- och effektvariation: 

De tre figurerna 5.13, 5.14 och 5.15 i bilaga 11 visar aktiva effekten i varje fas, sett över hela 

mätperioden. En belastning är ansluten till alla tre faser och tas i drift kortvarigt, minst en gång om 

dagen. Till fas tre är även en ytterligare belastning ansluten som kontinuerligt är i drift.  

 

Tabell 5.9 Pumpstationen- Ström, aktiv- och reaktiv effekt. 

 
P/Q [kW/kVAr]: Tidpunkt: 

P1max: 1,9 2012-01-26 13:59 

P2max: 1,9 2012-01-26 13:59 

P3max: 4 2012-01-26 13:59 

Qtot max: 5,8 2012-01-26 13:59 

  Ström [A]: Tidpunkt: 

I1max 6,3 2012-01-26 13:59 

I2max 6,2 2012-01-26 13:59 

I3max 11,6 2012-01-26 13:59 
 

Tabell 5.10  Pumpstationen- THD för spänning. 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 1,9 2012-01-24 07:30 

U2   8 1,8 2012-01-24 07:30 

U3   8 1,9 2012-01-24 07:30 

Fas Individuella övertoner Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1 5:e övertonen 6 1,8 2012-01-24 07:50 

U2 -ΙΙ- -ΙΙ- 1,8 2012-01-24 07:50 

U3 -ΙΙ- -ΙΙ- 1,8 2012-01-24 07:50 

U1 7:e övertonen 5 0,9 2012-01-25 00:40 

U2 -ΙΙ- -ΙΙ- 0,9 2012-01-25 00:40 

U3 -ΙΙ- -ΙΙ- 0,9 2012-01-25 00:40 

          

Notering: Resultatet från övriga övertoner visade för lågt THD och tas således inte upp. 
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Tabell 5.11  Pumpstationen- Individuella övertoner för ström. 

Fas Individuella övertoner   Uppmätt max [A ] Tidpunkt: 

I1 Grundton   6 2012-01-26 14:00 

I2 -ΙΙ-   6 2012-01-26 14:00 

I3 -ΙΙ-   11,5 2012-01-26 14:00 

I1 5:e övertonen   0,7 2012-01-31 09:10 

I2 -ΙΙ-   0,7 2012-01-31 09:10 

I3 -ΙΙ-   0,7 2012-01-31 09:10 

I1 7:e övertonen   0,13 2012-01-31 09:10 

I2 -ΙΙ-   0,12 2012-01-31 09:10 

I3 -ΙΙ-   0,12 2012-01-31 09:10 

 

5.2.3 Resultat från mätning 3, enfasmätning i uttag på central i ”gasbollen” 

 

För figurer se bilaga 12. 

 

Tabell 5.12 ”Gasbollen”- Mätvärden. 

Fas U1   Tidpunkt: 

Max 240 V 2012-01-30 15:00 

Min 229 V 2012-01-31 10:10 

THDmax 1,94 % 2012-01-24 07:30 

5:e övertonen(max) 1,80 % 2012-01-24 07:50 

7:e övertonen(max) 1,00 % 2012-01-31 00:40 
 

5.2.4 Resultat från mätning 4, Trefasmätning i utgående servis till Biltema 

 

För figurer se bilaga 13. 

 

Observera att mätresultatet är från mätning i en av två st. utgående serviser till Biltema 

(parallellning).  

Ström- och effekvariation: 

En tydlig trend för biltemas mätning visade att strömmen steg vid 07.00-08.00 och sjönk vid  

19.00–20.00. Maxnotering för Strömmen var 112 A och minsta värdet var 18 A. Se figur 5.20 i bilaga 

13 för strömkurva. 
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Tabell 5.13 Handlaren- Aktiv- och reaktiv effekt 

  P/Q [kW/kVAr]: Tidpunkt: 

Ptot max: 73,5 2012-01-26 18:48 

Ptot min: 15,5 2012-01-26 20:40 

Qtot max: 14,5 2012-01-27 11:30 

Qtot min: -2,77 2012-01-26 20:40 
 

Tabell 5.14 Handlaren- THD och individuella övertoner för spänning 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 1,9 2012-01-27 07:40 

U2   8 1,8 2012-01-27 07:40 

U3   8 1,8 2012-01-27 07:40 

Fas Individuella övertoner Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1 5:e övertonen 6 1,8 2012-01-27 07:40 

U2 -ΙΙ- -ΙΙ- 1,7 2012-01-27 07:40 

U3 -ΙΙ- -ΙΙ- 1,8 2012-01-27 07:40 

U1 7:e övertonen 5 1,0 2012-01-31 00:40 

U2 -ΙΙ- -ΙΙ- 0,9 2012-01-28 04:20 

U3 -ΙΙ- -ΙΙ- 0,9 2012-01-31 00:40 

          

Notering: Resultatet från övriga övertoner visade för lågt THD och tas således inte upp. 

 

Tabell 5.15 Handlaren- Individuella övertoner för ström 

Fas Individuella övertoner   Uppmätt max [A ] Tidpunkt: 

I1 Grundton   115,5 2012-01-25 17:10 

I2 -ΙΙ-   109 2012-01-27 18:00 

I3 -ΙΙ-   96,4 2012-01-26 18:40 

I4 -ΙΙ-   17,8 2012-01-28 16:50 

I1 3:e övertonen   6,5 2012-01-28 17:00 

I2 -ΙΙ-   3,5 2012-01-27 20:40 

I3 -ΙΙ-   3,7 2012-01-31 13:10 

I4 -ΙΙ-   13,7 2012-01-25 16:50 

I1 5:e övertonen   4,2 2012-01-26 06:30 

I2 -ΙΙ-   3 2012-01-18 16:30 

I3 -ΙΙ-   4,3 2012-01-27 06:30 

I4 -ΙΙ-   2,7 2012-01-17 07:40 

I1 7:e övertonen   3 2012-01-29 08:20 

I2 -ΙΙ-   2,4 2012-01-31 14:40 

I3 -ΙΙ-   2,1 2012-01-31 14:40 

I4 -ΙΙ-   1,8 2012-01-31 17:20 

          

Notering: Resultatet från övriga individuella övertoner visade för lågt värde och tas således inte upp. 
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5.3 Värmepumpar 

5.3.1 Resultat från mätning 1, trefasmätning i utgående ledning till kabelskåp 80144 

 

För figurer se bilaga 14. 

 

Tabell 5.16 Hagudden- Ström, skenbar- och reaktiv effekt 

    Tidpunkt: 

S max: 109,5 kVA 2012-02-07 06:00 

S min: 45 kVA 2012-02-08 01:30 

Q max: 11,9 kVAr 2012-02-01 19:40 

Q min: -6,2 kVAr 2012-02-06 11:20 

I1 max 157,8 A 2012-02-07 06:00 

I2 max 155,4 A 2012-02-07 07:00 

I3 max 165 A 2012-02-03 07:20 

I4 max 37,6 A 2012-02-04 18:30 
 

 

Tabell 5.17 Hagudden- THD och individuella övertoner för spänning 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 0,8 2012-02-06 07:30 

U2   8 0,8 2012-02-06 07:30 

U3   8 0,75 2012-02-06 07:30 

Fas Inviduella övertoner Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1 5:e övertonen 6 0,69 2012-02-06 07:30 

U2 ΙΙ -ΙΙ- 0,63 2012-02-06 07:30 

U3 ΙΙ -ΙΙ- 0,6 2012-02-06 07:30 

U1 7:e övertonen 5 0,6 2012-02-05 12:40 

U2 ΙΙ -ΙΙ- 0,66 2012-02-05 12:40 

U3 ΙΙ -ΙΙ- 0,65 2012-02-05 12:40 

          

Notering: Resultatet från övriga övertoner visade för lågt THD och tas således inte upp. 
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5.3.2 Resultat från mätning 2, trefasmätning i utgående ledning till kabelskåp 80143 

 

För figurer se bilaga 15. 

 

Tabell 5.18 Hagudden- Ström, skenbar- och reaktiv effekt 

    Tidpunkt: 

S max: 163,9 kVA 2012-02-07 07:07 

S min: 30,4 kVA 2012-02-02 13:50 

Q max: 6,6 kVAr 2012-02-04 16:58 

Q min: - 1,5 kVAr 2012-02-06 07:45 

I1 max 255 A 2012-02-03 07:30 

I2 max 222 A 2012-02-03 07:30 

I3 max 193,8 A 2012-02-03 06:40 

I4 max 100 A 2012-02-04 18:20 
 

THD för spänning noterades till samma värden som i mätning 1, se tabell 5.17.   

 

5.4 Grand Samarkand 

5.4.1 Resultat från mätning 1, trefasmätning i fördelningscentral 

 

För figurer se bilaga 16. 

 

Tabell 5.19 Grand Samarkand- Ström, skenbar- och reaktiv effekt 

    Tidpunkt: 

S max: 17 kVA 2012-02-21 09:12 

S min: 0,7 kVA 2012-02-25 22:05 

Q max: 0,8 kVAr 2012-02-10 08:06 

Q min: -3,4 kVAr 2012-02-24 19:17 

I1 max 26 A 2012-02-21 09:20 

I2 max 22 A 2012-02-19 10:00 

I3 max 23 A 2012-02-13 16:50 

I4 max 1,2 A 2012-02-10 14:40 
 

Tabell 5.20 Grand Samarkand- THD för spänning 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 2,8 2012-02-20 13:20 

U2   8 2,7 2012-02-20 13:20 

U3   8 2,6 2012-02-20 13:20 
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5.4.2 Resultat från mätning 2, trefasmätning i Jack & Jones central 

 

För figurer se bilaga 17. 

 

Tabell 5.21 Grand Samarkand- Ström, skenbar- och reaktiv effekt 

    Tidpunkt: 

S max: 10,6 kVA 2012-02-21 09:40 

S min: 0,3 kVA 2012-02-20 22:30 

Q max: -0,3 kVA 2012-02-21 01:50 

Q min: -9,4 kVA 2012-02-21 09:40 

I1 max 16,5 A 2012-02-25 10:00 

I2 max 18 A 2012-02-21 09:40 

I3 max 14 A 2012-02-24 14:10 

I4 max 9,0 A 2012-02-21 09:40 
 

Tabell 5.22 Grand Samarkand- THD för spänning 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 2,8 2012-02-20 13:20 

U2   8 2,7 2012-02-20 13:20 

U3   8 2,6 2012-02-20 13:20 
 

 

5.4.3 Resultat från mätning 3, trefasmätning i Stadiums central 

 

För figurer se bilaga 18. 

 

Tabell 5.23 Grand Samarkand- Ström, skenbar- och reaktiv effekt 

    Tidpunkt: 

S max: 46 kVA 2012-02-20 16:11 

S min: 3,9 kVA 2012-02-20 23:11 

Q max: -2,4 kVA 2012-02-20 20:11 

Q min: -8,3 kVA 2012-02-21 12:19 

I1 max 77,5 A (11°) 2012-02-22 13:10 

I2 max 68,8 A (-111,4°) 2012-02-21 11:50 

I3 max 50 A (132,3°) 2012-02-23 12:00 

I4 max, beräknat värde 20,6 A (-51,4°)  
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Tabell 5.24 Grand Samarkand- THD för spänning 

Fas   Norm max [%] Uppmätt max [% ] Tidpunkt: 

U1   8 2,4 2012-02-20 13:20 

U2   8 2,5 2012-02-20 13:20 

U3   8 2,6 2012-02-20 13:20 
 

5.4.4 Resultat från mätning 4, Enfasmätning i ett av Stadiums vägguttag 

 

Tabell 5.25 Grand Samarkand- Mätvärden 

  

Fas U1   Tidpunkt: 

Max 238 V 2012-02-20 21:40 

Min 229 V 2012-02-21 11:00 

THDmax 2,40% 2012-02-20 13:20 

3:e övertonen 1,00% 2012-02-20 14:40 

5:e övertonen 1,59% 2012-02-20 13:20 

7:e övertonen 1,20% 2012-02-20 16:50 
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6. Analys 

6.1 Solcellsanläggning 

 

6.1.1 Solcellsanläggning, TC skolan 

Station Blåsbäljen: 

 Effektvariationer: 

I stationen förekommer osymmetri då L3 belastas betydligt mer än övriga faser. Det högsta 

effektuttaget uppkommer i alla tre faser samtidigt men L3:s högsta skenbara effekt är 31 

kVA, då L1 och L2 endast uppnår i 22 kVA. Osymmetrin hänvisas till enfasbelastningar i 

fastigheten, där en- eller flertalet belastar L3 mer än övriga faser. Effektuttaget varierar 

också beroende av veckodag och tidpunkt. På eftermiddagarna sjunker effekten till 5 kVA och 

under helgen ligger effekten under 5 kVA. Strömmens kurvform i matningsnätet (figur 5.4) 

hänvisas till växelriktaren, se avsnitt 6.2.2. 

 

 Spännings THD: 

Spänningens THD ligger förhållandevis lågt och uppnår endast vid något enstaka tillfälle 2 %. 

THD ökar under morgon timmarna och sjunker framåt 17-18 tiden. Vi kan också se att THD 

ligger fast på 1 % under helgdagarna.  THD följer effektuttagets kurva vilket förespråkar att 

övertonerna kommer inifrån fastigheten.  

 

 Individuella övertoner: 

De övertoner som ansågs intressanta var den femte, sjunde och den elfte eftersom dessa 

hade störst procentuell del av spänningens THD. Eftersom detta var den första mätningen 

där elfte övertonshalten var relativt hög valde vi att undersöka dess uppkomst. Vi antog att 

elfte övertonen alstrades pågrund av solcellsanläggningen och undersökte därför hur en 

spektralanalys såg ut för en växelriktare.  

 Enligt dess FFT15 ska femte, sjunde och elfte strömövertonen var störst.  

 
              Figur 6.1 FFT för en växelriktare, ref [23]. 

 Tredje strömövertonen: 

Enligt tabell 5.2 är tredjeövertonen 14,4 A, det är 64 % av totala strömmen som återleds i 

neutralledaren. Det som bör noteras är att de övriga 6 grupper, som är anslutna i stationen, 

även dem kan alstra 3:e övertonsströmmar. Summan av neutralströmmarna kan alltså bli en 

onödig belastning för transformatorn, detta står dock helt i relation till strömmens storlek.  

                                                           
15

 FFT: Fast Fourier Transform. Verktyg som används vid spektralanalys.  
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Enfasmätning i central till solcellsanläggning, TC skolan: 

 THD för spänningen ligger, likt blåsbäljen, på runt 2 %. Spänningens varierar mellan 232 V och 239 V  

6.1.2 Solcellsanläggning, Arabyskolan 

Faserna belastas väldigt symmetriskt. 3:e strömövertonen är försumbar och inga kritiska händelser 

inträffade under mätperioden. Max kapaciteten för denna anläggning ligger på 16 kW, betydligt lägre 

än solcellsanläggningen på TC skolan.        

6.2 Fjärrvärmepump 

6.2.1 Transienter 

Transient 1 och 2, som registrerades i trefasmätningen i servispunkt till fjärrvärmepumpen, har flera 

saker gemensamt. Båda uppträder i fas två, ungefär vid samma klockslag på olika dagar, och 

varaktigheten för båda var 0,08 ms. Ur Figur 6.1 uppskattades periodtiden för transienterna till 600µs 

som ger frekvensen 1667 Hz. För att uppskatta energiinnehållet användes ekvation 2. 

           
 

 
 ekvation 2 

                                                                     

                                                           

                                              

Dessa transienter beror inte på kopplingar av kraftelektronik i högspänningsnätet, vilket kan medföra 

mer allvarliga följder för elektroniskutrustning. Dessa transienter har ett väldigt lågt energiinnehåll 

och det är mer troligt att transienterna uppstått i den aktuella anläggningen. Vi kan inte utesluta att 

transienterna är frekvent förekommande trots att mätningen endast registrerade två transienter 

under mätperioden. Den korta stig- och falltiden gör att störningen sannolikt endast påverkar 

ansluten utrustning i närheten av störkällan.  

 

Figur 6.2 Närbild på transient 1 och 2 från figur 5.8 och figur 5.9 

6.2.2 Strömmens kurvform i matningsnätet 

Det har redan berörts i avsnitt 3.1.5 att ström distorsion, i matningsnätet, förekommer vid 

strömriktardrift. Eftersom det var känt sedan tidigare att en frekvensomriktare var ansluten i 

servispunkten till fjärrvärmepumpen var resultatet från den mätningen inte helt oväntad. 

Frekvensomriktaren är från ABB, modell ACS550-01-087A-4, och arbetar med omvandlingstekniken 

PWM. Det innebär att likriktning ingår som en funktion i komponenten.  För att undersöka hur 

likriktningen påverkar strömmens kurvform gjordes en kompletterande simulering i LTspice av ett 

trefassystem med likriktning.  
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Figur 6.3 Kretschema av en spänningsstyv
16

 sexpulslikriktarkoppling, anslutet till ett trefassystem, med resistiv 
last. Simuleringstid: 100ms.  

Simulering av Figur 6.2 gav ett intressant resultat. Med rätt komponentvärden kunde strömmens 

kurvform från mätningen i servispunkt till fjärrvärmepumpen återskapas. En FFT gjordes av den 

simulerade strömmen och det bekräftade, som mätningen visade, att 5:e och 7:e övertonen 

dominerade.  Dessutom innehåller 5:e och 7:e övertonen 10A respektive 6A, vilket stämmer väl 

överens med det uppmätta värdet för samma individuella övertoner, 15A respektive 7,5 A. En 

betydande del i övertonshalten beror alltså på likriktningen i frekvensomriktaren.  

Vi kan nu konstatera följande: Frekvensomriktarens likriktningsdel ligger till grund för att strömmen 

förvrängs i matningsnätet och antar kurvform enligt Figur 6.4. Resultatet blir lågfrekventa 

strömövertoner som förekommer i 250 Hz(5:e övertonen) och 350 Hz (7:e övertonen), vilket i sin tur 

skapar lågfrekventa spänningsövertoner i samma grad. Storleken på spänningsövertonerna är en 

funktion av nätets kortslutningsimpedans vid respektive frekvens och strömövertonernas storlek.   

 

 

Figur 6.4 Strömmens kurvform i matningsnätet från simulering av Figur 6.2.   

                                                           
16

 Spänningsstyv koppling: Kondensator parallellkopplas med belastning, dvs. spänningsglättning erhålls. 
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Figur 6.5 Strömmens kurvform i matningsnätet från trefasmätning i servispunkt till fjärrvärmepumpar. 

 

Figur 6.6 FFT av simulerad ström, I1(Figur 6.4).  

6.2.3 THD och tredje övertonen 

När vi undersökte spänningens THD, från resultatet i avsnitt 5.2, kom vi fram till att alla hade en 

liknande form. THD ökade i alla mätpunkter mellan 06.00-08.00 på morgonen och sjönk nattetid. 

Möjligheten ifall objekten påverkar varandra verkar inte vara en helt utesluten spekulation eftersom 

alla uppträder på liknande sätt vid samma tidpunkt. THD är dock inte i något av fallen i riskzonen för 

normgränserna, men dess inverkan på kringliggande utrustning kan fortfarande vara betydande. 

Trefasmätningen i servispunkt till fjärrvärmepumpen visade högst spännings THD, vilket beror på 

frekvensomriktarens PWM teknik (se avsnitt 6.2.2). I samtliga mätpunkter var 5:e och 7:e 

spänningsövertonen dominerande.  

Vi studerade även strömmens THD och individuella övertoner. Här var 5:e och 7:e övertonen 

dominerande hos fjärrvärmepumpen och pumpstationen.  Hos Biltema var 3:e övertonen 

dominerade vilket går att förklara med att Biltema har många enfasbelastningar anslutna i 

fastigheten. 3:e strömövertonen är den mest besvärliga eftersom att den har nollföljdskaraktär och 

summeras i neutralledaren. I tabell 5.15 framgår att 3:e strömövertonen i neutralledaren står för 

13,7 A, det är ca 65 % av totala strömmen i neutralledaren.    
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6.2.4 Ström- och effektvariationer 

Strömvaiationer i Biltema kan direkt hänvisas till arbetstiderna på företaget. Effektuttaget ökade 

mellan 06.00-08.00 för att sedan sjunka vid 19.00–20.00. Hos fjärrvärmepumpar ökade effektuttaget 

mer varierat men med toppar på morgonen mellan 06.00-08.00. Vi kan inte se att effektvariationen 

hos Biltema eller fjärrvärmepumpen har påtaglig negativ inverkan på övriga mätobjekt .  

Osymmetrin i pumpstationen är försumbar då strömmen i neutralledaren var mycket liten. 

Osymmetrin i Biltemas fastighet är en följd av många enfasbelastningar, där maxvärde för strömmen 

i neutralledaren noterades till ca 21A, där alltså mestadels var 3:e strömövertonen.  

6. 3 Värmepumpar 

 

Det finns inte så mycket att tillägga om dessa två mätningar tack vare god elkvalitet i området. Den 

reaktiva effekten är förhållandevis låg varför nätet visar på god effektfaktor. THD för spänningen är 

också låg. 3:e strömövertonen är störst vilket var väntat på grund av bostadshusen i området med 

sina enfasbelastningar. 3:e strömövertonen står dock endast för ca 14 % av totala strömmen i 

neutralledaren. Strömmen i neutralledaren är mestadels grundton och är ett resultat från obalansen 

i nätet. Neutralledaren har dimensionen 240 mm² och är således väl dimensionerad för denna ström. 

Spänningsobalansen når ett maxvärde på 0,35 %, där normen ligger på 2 %. De störningar som 

eventuellt kan föreligga vid drift av värmepumpar(se avsnitt 2.4.4) ser vi inga tecken på i detta 

område.  

6.4 Grand Samarkand 

6.4.1 THD och tredje övertonen 

Övertonshalten för spänningen är ungefär densamma i alla mätpunkter. Övertonshalten är relativt 

låg, där maxnoteringen ligger på 2,8 %. Det vi dock tydligt kan se är att 3:e spänningsövertonen 

förekommer i större utsträckning i denna mätning.  Hos övriga mätningar i denna rapport har 3:e 

spänningsövertonen inte varit nödvändig att redovisa eftersom övertonshalten varit för låg. För 

Grand Samarkand är alltså 3:e spänningsövertonen mer framstående och är t.o.m. större än 5:e- och 

7:e övertonen vid vissa tidpunkter, vilket visade sig vara lördagar och söndagar. Detta är sannolikt ett 

resultat av 3:e strömövertonens utbredning i anläggningen pågrund av den större mängd icke-linjära 

enfasbelastningar i fastigheten. Något som stödjer den teorin är att kurvformen för 3:e 

spänningsövertonen följer Grand Samarkands effektförbrukning.  

Eftersom ingen strömtång anslöts runt N-ledarna vid trefasmätningen i Stadium har vi inget uppmätt 

värde för den strömmen och dess övertoner. Vid mätningen noterades dock fasströmmarnas 

fasförskjutning för att kunna beräkna ett teoretiskt värde för N-ledarens ström. Fasförskjutning och 

beräknat värde återges i tabell 5.23. 3:e strömövertonen har nollföljdskaraktär och summeras i N-

ledaren, varför vi kan bilda oss en uppfattning om dess storlek i N-ledaren. Vi noterade 3:e 

strömövertonen i L1, L2 och L3 till 5,3A, 5A och 4A vilket ger 14,3A. Det är ca 69 % av det beräknade 

värdet(20,6A) för N-ledaren. För Jack & Jones står 3:e övertonen för ca 62 % av totala strömmen i N-

ledaren.  
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6.4.2 Elektromagnetiska fält  

En förvånande händelse inträffade i ställverket(abonnentstation = K12.WA1) på Grand Samarkand. 

Där var det helt enkelt inte möjligt att utföra en trefasmätning på utgående ledningar i ställverket, 

mätningar presenteras under Mätförsök 1 och Mätförsök 2. Möjligtvis kan denna händelse ha sin 

grund i att det förekommer starka elektromagnetiska fält i ställverket, orsakad av bl.a. 3:e 

strömövertonen, som orsakat felfunktion hos mätinstrumentet. Det krävdes dock kompletterande 

mätningar (se EMC-undersökning) för att få bättre kunskap då detta bara var en spekulation. Vi 

kontaktade Sven-Erik Berglund på SEB elkonstult, och Hans Bäck på HB power, för att höra om vilka 

eventuella fenomen som kan tänkas uppstå i samband med 3:e strömövertonen, för intervjuer se 

bilaga 4 och 5. 

Mätförsök 1: 

Vi valde att koppla in spänningsklämmorna i en tom spänningsskena och strömtängerna runt ledarna 

hos en belastning i ställverket . Strömtängerna kopplades in på Dressmans ledare men började i 

samma stund vibrera, där framför allt neutralledarens tång vibrerade mest. Tängerna undersöktes 

men strömmen i anläggningen låg i rätt intervall för tängerna arbetsområde. Innan vi spänningssatte 

instrumentet kontrollmätte vi fasernas spänning. Spänningen var 230 V i respektive fas och vi 

kopplade därför in instrumentet. När instrumentets spänningsklämmor kopplades in i anläggningen 

löste omedelbart säkringen i L1s kabel ut. Vi kontrollerade då spänningen ännu en gång men kunde 

då se att det fortfarande var 230 V. Säkringen byttes ut och instrumentet kopplades in igen då 

återigen säkringen löste ut. Ett par liknande ansatser gjordes innan försöket ansågs som misslyckat. 

Mätförsök 2: 

Denna gång valde vi att koppla in ett annat instrument för att förvissa oss om att inte instrumentet 

var felkällan. Vi hade kvar strömtängerna på Dressmans grupp, men precis som tidigare började 

tängerna vibrera. Det nya instrumentets spänningsklämmor kopplades denna gång på plintar i ett 

intilliggande apparatskåp. Kontrollmätning gjordes där spänningen låg runt 230 V respektive fas. När 

instrumentet kopplades in löste säkringen i kabeln till instrumentet på samma sätt som i försök 1. 

Även detta försök misslyckades och vi valde att göra mätningen i en gruppcentral istället. I 

gruppcentralen fungerade instrumentet utan anmärkningar. 

EMC- undersökning: 

Eftersom vi inte kunde förstå varför instrumentet vägrade fungera i abonnentstationen gjordes 

kompletterande mätningar för att undersöka det elektromagnetiska fältet.  

Mätningarna upprättades efter figur 6.6 och gjordes på tre olika höjder.  Vid mätförsök 1 (se ovan) 

mätte vi spänning i punkt M och ström i punkt K. I försök 2 mätte vi spänning i punkt L och ström i 

punkt K.  
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Figur 6.7 Planritning över abonnentstationen. 

Tabell 6.1 Resultat från mätningar enligt figur 6.6. 

 

Som vi ser i tabell 6.1 är det starkaste magnetfältet i abonnentstationen 102,3  µT. Det bör noteras 

att detta värde var mätinstrumentets maxvärde, magnetfältet kan alltså vara högre. Detta uppmättes 

i punkten K som är samma punkt som vi försökte göra våra elkvalitets mätningar. Det visade sig att 

det var kablarna till Dressman som hade magnetfältet på 102,3 µT. Vi misstänker att magnetfältet är 

anledningen till att strömtängerna började vibrera. Säkringen som löste ut i kabeln, vid mätförsök 1 

och 2, kan helt enkelt bero på att startströmmen till instrumentet var för stor för aktuell säkring, dvs. 

säkringen var för liten i detta fall. Vi utestluter dock inte att magnetfältet och vagabonderande 

strömmar eventuellt kan ha orsakat felfunktioner hos mätinstrumentet. 

Vi har i samband med undersökningen letat efter normer och rekomendationer men det verkar inte 

finnas underlag av detta slag. I april 2012 kommer nya EU-direktiv om elektromagnetiska fält. Denna 

föreskrift kommer att ge gränsvärden för elektromagnetiska fält i arbetslivet, ref [24]. 
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6.4.3 Armaturer på Grand Samarkand 

Haveri av ljuskällor 

Efter mätningen vid Grand Samarkand kontaktades vi av Bravida. De kontaktade oss eftersom 

Bravida är ansvarig för Grand Samarkands elanläggning. Det framgick då att ljuskällor i anläggningen 

frekvent havererade. Både butiksbelysning, korridorbelysning och ute belysning hade en tendens att 

gå sönder. Det visade sig också att kvartsglaset till vissa halogenlampor fått en svärtande yta. Vi valde 

därför att undersöka om vi kunde förstå varför ljuskällorna havererade. 

Haveri av ljuskällor i butiksmiljö 

En av de butiker som klagade på ljuskällornas livslängd var butiken Jack & Jones. När vi pratade med 

dem fick vi veta att ett flertal ljuskällor konstant gick sönder. Personalen hade inte fört någon logg på 

hur ofta och exakt vilka ljuskällor som gick sönder men vi kunde tidigt förstå varför problemen 

uppstått. I butiken användes handlampor som hängde ner från taket. Handlamporna var av sådant 

utförande att ingen luftcirkulation kunde uppstå. Vi inspekterade aldrig lamporna noggrannare men 

vi misstänker att värmen i lampan och sockeln helt enkelt blir för stora. Vi gjorde dock en temperatur 

logg i butiken för att undersöka omgivningstemperaturen i taket. Vi kunde då se att temperaturen i 

anläggningen aldrig översteg 24 grader vilket vi ansåg som godkänt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.8 Temperatur logg för butik Jack & Jones 

Det bör också noteras att ljuskällorna är i drift mer än 10 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Räkna 

med minst 3650 timmar per år. Beroende på lampornas livslängd kan maximal brinntid snabbt nås. 

Är lamporna av dålig kvalitet har de sannolikt också lägre livslängd.  Har man inte koll på när lampan 

har bytts kan det lika väl vara så att lampan har nått sin livslängd. Vi kontaktade Bo Arvidsson på 

One- Nordic för att höra om hans erfarenhet inom området, för intervju se bilaga 7. 

Haveri av ljuskällor i korridorbelysning och ute belysning 

Vi fick ta del av resultat från tidigare mätningar som gjorts på Grand Samarkand, mätningar är 

utförda i central N2N1F17. Centralens grupper är bl.a. fastighetsdrift, snurrgrindar, ytterbelysning 

och elvärme. Under mätperioden, från 2011-12-05 till 2012-01-18, registrerades åtta intressanta 

transienter och fyra spänningsdippar. Spänningsdipparna kunde knytas till omkopplingar i 

högspänningsnätet. Transienterna redovisas enligt tabell 6.2.  
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Tabell 6.2 Registrerade transienter för mätperiod från 2011-12-13 till 2012-01-18 

Transient: Typ: Fas: Varaktighet [ms]: Tidpunkt: 

1.  Impulstransient 1 0,16 2011-12-19 06:28 

2. Impulstransient 1 0,16 2011-12-20 15:28 

3. Impulstransient 3 0,08 2011-12-21 00:23 

4. Impulstransient 1 0,08 2011-12-21 15:43 

5. Impulstransient 3 0,08 2011-12-25 15:12 

6. Impulstransient 1 0,08 2012-01-08 15:42 

7. Impulstransient 1 0,08 2012-10-10 15:47 

8. Impulstransient 1 0,08 2012-01-12 15:12 
 

 

Vi kan säga att det är impulstransienter av två skäl. Varaktigheten är mycket kort och enligt ekvation 

2 är energimängden låg. Transienterna påverkar då sannolikt endast elektroniskutrustning i närheten 

av störkällan pågrund av den korta stig- och falltiden. Återkommande transienter av detta slag, under 

lång tid, kan ha negativ påverkan på ansluten utrustning. Det krävs dock ytterligare mätningar för att 

göra en utredning kring hur ofta transienterna återkommer och i samband med det eventuellt utreda 

störkällan. Det går i nuläget inte konstatera vad transienterna orsakats av då grupperna utgör flera 

olika belastningstyper som i sig kan orsaka störningar, vilket gör det mer komplext. I fastighetsdriften 

ingår t.ex. frekvensstyrt fläktsystem och hissar, belastningar som i sig är möjliga 

störningskällor(SS 436 40 00, utg. 2). 

 

Figur 6.9 Transient 2 i tabell 6.2 

 

Figur 6.10 Transient 4 i tabell 6.2  
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7. Slutsats 
 

7.1 Åtgärder 

7.1.1 Högfrekventa störningar 

VEAB har upplevt störningar vad gäller elnätskommunikationen i anläggningen hos 

fjärrvärmepumpen och det går i nuläget, med god grund, misstänka att frekvensomriktaren till 

fjärrvärmepumpen förorsakar dessa högfrekventa fenomen som stör anläggningen. För att 

undersöka hur störningarna breder ut sig i mätområdet krävs ytterligare insatser. Kompletterande 

mätningar skulle förhoppningsvis öka kunskapen om vilka högfrekventa störningar som förekommer.  

Enligt VEAB är idag anslutning av ett filter planerat. Filtret är från TESCH med funktion att släppa 

igenom frekvenser 50- och 60 Hz men dämpa frekvenser 10 kHz och uppåt. Bör noteras att 

inkoppling av detta filter inte med säkerhet skulle åtgärda problemen.  Den första anledningen är att 

filtret kortsluter frekvenser högre än 50- och 60 Hz mot jord, vilket eventuellt kan leda till att det 

uppstår ”nya” fenomen i jordplanet. Den andra anledningen är att filtret inte ser skillnad mellan 

signaler som används av elnätskommunikationen(oftast 9-95 kHz) och störsignaler. Det kan innebära 

att elnätskommunikationen fortfarande störs pågrund av att önskade signaler dämpas tillsammans 

med oönskade signaler.  

Vi har inga mätresultat som påvisar att det förekommer högfrekventa störningar i anläggningen på 

Grand Samarkand, för detta krävs ytterligare mätningar med annan mätutrustning. Det vi dock kan 

säga är att högfrekventa fenomen sannolikt inte skulle påverka VEAB:s nät utan detta är ett problem 

som uppträder för kunden.  Rapporten har påvisat att ljusarmaturer och apparater främst påverkar 

varandra som eventuellt kan leda till skada och driftstörningar(här kan eventuellt VEAB drabbas av 

att deras elmätare störs). Elansvariga för fastigheten har påvisat att de upplevt att lampor gått 

sönder ovanligt ofta, att havereringen skulle bero på förekomsten av högfrekventa störningar är i 

nuläget omöjligt att svara på. 

7.1.2 Lågfrekventa Störningar 

Vi har bildat oss en god kunskap om de lågfrekventa störningar som uppträder i nätet. 

Strömdistorsionen hos t.ex. fjärrvärmepumpen är ett kontinuerligt fenomen som går att reducera 

med nätfilter(nätreaktor) och det skulle således sänka spänningsdistorsionen. Spänningsdistorsionen 

ligger dock, som för alla mätningar, inom normen. Beroende på känsligheten hos övrig utrustning kan 

distorsionen fortfarande förorsaka störningar, men utan kunskap om kringliggande utrustning kan 

inga slutsatser dras huruvida störningarna leder till Interferens eller inte. Resultatet ger dock 

underlag till att kunna påpeka att lågfrekventa störningar i VEAB:s elnät inte utgör något större 

problem. Nätet är starkt i mätområdena och det är väl dimensionerat.   
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7.1.3 Tredje övertonen 

Mätningarna visar tydligt att med ökad mängd olinjära enfasbelastningar ökar 3:e strömövertonen, 

vilket i sin tur påverkar strömmens storlek i neutralledaren. Varmgång i transformator, Oönskade 

elektromagnetiska fält-, oönskade effektförluster - och oönskad värmeutveckling i neutralledaren är 

några exempel på följder som kan föreligga vid ökad ström i neutralledaren. Är installationen av 

kabeln dessutom underdimensionerad medför det försämrat skydd av personer, husdjur och 

egendom.  För Biltema och Grand Samarkand såg vi tydligt att strömmen i neutralledaren mestadels 

bestod av 3:e strömövertonen. Storleken på strömmen i neutralledaren hos Biltema är förhållandevis 

låg och har sannolikt ingen större negativ påverkan på transformatorn, i station Handlaren. 

Kabeldimensioneringen är väl tilltagen och risken för överbelastning i neutralledaren är således 

försumbar. Vi anser att det inte behövs någon åtgärd för att reducera 3:e övertonen i detta område. 

Sker framtida byggnationer av varuhus etc. som ansluts till stationen bör hänsyn tas till lågfrekventa 

störningar vid projekteringen.   

Med kunskap från tidigare rapporter ger lågfrekventa strömövertoner i Grand Samarkand sannolikt 

inte upphov till förkortad livslängd hos armaturer i anläggningen utan de lågfrekventa störningarna 

vandrar uppåt, tillbaka till matningspunkten pågrund av att matningspunkten har lägre impedans. Vi 

har konstaterat från våra mätningar i butikerna att neutralledaren mestadels består av 3:e 

strömövertonen. Det betyder att strömmen i neutralledaren för alla butiker i hela fastigheten leds 

tillbaka och summeras i ställverket. Det resulterar i att strömmen sannolikt är relativt stor. Ökat 

magnetfält för 150 Hz(3:e övertonen) kan vara anledningen till varför kompletterande mätningar 

påvisar höga nivåer av magnetfält i ställverket.  Huruvida Strömövertonerna påverkar transformatorn 

och anslutningar står i relation till strömmens storlek. I ställverket har vi även en övergång från 4- till 

5-ledare. I denna punkt ökar risken för vagabonderande strömmar som kan orsaka diverse 

felfunktioner i anläggningen. Sugtransformatorer ansluts därför ofta i övergångspunkten för att 

minska den risken. Vi har tagit del av elritningar för Grand Samarkand och vi är av den uppfattningen 

att lågfrekventa störningar inte utgör något större problem då anläggningen är väl dimensionerad. 

Det vi dock kan konstatera är att reducering av 3:e strömövertonen hade minskat energiförlusterna 

följt av reducering av elektromagnetiska fält. Huruvida det är ekonomiskt försvarbart att installera ett 

filter för 100 000kr och uppåt låter vi vara osagt.  

7.1.4 Förundersökning 

Vi har påvisat att högfrekventa störningar oftast beror på att installation brustit ur ett EMC-

perspektiv. En väl genomförd förundersökning innan installation i en anläggning, av t.ex. känslig 

elektronisk utrustning, kan alltså i många fall minska risken för störningsproblem.  

I elinstallationsreglerna (SS 436 40 00, utg. 2) framgår t.ex. att känslig elektronisk utrustning inte bör 

placeras i närheten av möjliga störningskällor. Några störningskällor som nämns är bl.a. 

kopplingsapparater för induktiva laster, lysrörsarmaturer, likriktare, frekvensomriktare, hissar och 

kopplingsutrustningar. Denna rapport har också visat att frekvensomriktaren är en potentiell 

störkälla till både lågfrekventa - och högfrekventa störningar.  Vid framtida installationer av 

frekvensomriktare tycker vi att projektören eller installatören ska göra en bedömning utifrån 

störningsrisken och överväga att ha med ett tilläggsfilter redan från början, då en komplettering i 

efterhand kan vara svårare och det kan samtidigt innebära en högre kostnad.    
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Bilaga 1 Kartor över mätpunkter  
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Bilaga 2 Mätinställning vid trefasmätning 
 

 

Nominell spänning 
230,00 V 

Norm EIFS 2011 UNDER 1KV 

Udiff- Sag (%) 10 

Udiff+ Swell (%) 10 

Udiff- Transient (%) 50 

Udiff+ Transient (%) 50 

Flags Ja 

Spänningssprång som händelser Nej 

Glidande referens Ja 

Inkoppling 4W P-N 

Frekvens 50 Hz 

 

Långtidsdata: 

Spänning RMS/min/max, U1-U4 

THD, U1-U3 

Frekvens 

Obalans %/+/-/0 

Flimmer, Pst 

Flimmer, Plt 

Ström RMS/min/max, I1-I4 

THD, I1-I4 

Effekt PF/cos phi 

Effekt P/Q/S 

Individuella övertoner, U1-U3 

Individuella strömövertoner, I1-I4 
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Bilaga 3 Mätinställning vid enfasmätning 
 

Nominell spänning 230,00 V 

Norm EN 50160 LV 

PT U1-U4       

CT I1-I4       

Udiff- Sag (%) 10 

Udiff+ Swell (%) 7 

Udiff- Transient (%) 50 

Udiff+ Transient (%) 50 

Flags Ja 

Spänningssprång som händelser Nej 

Glidande referens Ja 

Inkoppling -  

Frekvens 50 Hz 

 

Långtidsdata: 

Spänning RMS/min/max, U1-U2 

Frekvens 

THD, U1-U2 

Flimmer, Pst, U1-U2 

Flimmer, Plt, U1-U2 

Individuella övertoner, U1-U2 
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Bilaga 4 Intervju med Sven-Erik Berglund17 
Datum: 2012-03-12 

Sven-Erik Berglund arbetar på SEB elkonsult med elkvalitet och har över 20 år i branschen. 

Hur påverkas ett elnät och en anläggning vid hög halt av 3:e övertonsström? 

Det mest bekymmersamma med 3:e strömövertonen är att den har nollföljdskaraktär och 

övertonsströmmen summeras i neutralledaren. Risken ökar för vagabonderande strömmar som kan 

ha negativ påverkan på en elanläggning. Det elektromagnetiska fältet är det stora problemet, stor 

halt av 3:e strömövertonen i neutralledaren orsakar ett magnetfält i 150 Hz, vilket inte är önskvärt. I 

de fall arean för neutralledaren är mindre än i fasledaren kan man ha otur att N-ledaren överbelastas 

och det föreligger risk för brand. Varmgång i transformatorer och varmgång i anslutningar är också 

risker som ökar i takt med ökad 3:e övertonsström. Vad gäller Grand 

Samarkand(mellanspänningskund) orsakar 3:e övertonsströmmen inget större problem i VEAB:s nät 

utan detta är ett problem för kunden. Reducering av övertonsströmmen skulle bl.a. reducera 

förluster. 

Du har jobbat i över 20 år i branschen, vilket utveckling har du sett inom området 

elkvalitet? 

Kunden har i många år efterfrågat lösningar på att reducera övertonsdistorsionen. Idag ser vi att 

övertonsdistorsionen är väl reglerad i normer men tekniken för att åtgärda bl.a. 3:e-, 5:e-, 7:e 

övertonen har gjort att man förflyttat fenomen högre upp i frekvensbandet. Idag ser vi behovet av 

att lösa högfrekventa fenomen. Erfarenheten från alla år i branschen är framförallt att många 

elkvalitetsproblem löses genom att ha bra kontakt och dialog mellan kund, nätbolag och leverantör.    

  

                                                           
17 Kontaktuppgifter: SEB-Elkonsult | Storsveden 27 | 783 92 Stora Skedvi, Tel: 0225-421 00 E-post: 

info@sebelkonsult.se  
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Bilaga 5 Intervju med Hans Bäck18 
Datum: 2012-03-09 

Hans Bäck arbetar på HB Power och varit i branschen sedan 1987. 

Hur påverkas ett elnät och en anläggning vid hög halt av 3:e övertonsström? 

Bl.a. kan det komma att innebära varmgång i transformatorn, energiförluster och elektromagnetiska 

fält.   

För några år sedan var du med att installera ett tredjetonsfilter i en byggnad som heter 

Karolinen i Karlstad där man bl.a. uppmätte en ström på 150 A i neutralledaren. Vilka 

positiva effekter gav det att installera ett tredjetonsfilter? 

Reducering av en kraftig ström i neutralledaren resulterade i att effektförlusterna minskade och 

magnetfältet vid 150 Hz försvann. Då man filtrerade bort den tredje övertonen upplevde man klart 

positiva effekter då störningarna försvann både i elnätet och i anläggningarnas funktion. Noterbart 

var också att man även upplevde att ljusarmaturerna höll bättre. 

  

                                                           
18 Kontaktuppgifter: HBPower AB, Fiskaregatan 11, 30242 Halmstad, Tel: +46 705 46 8872 
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Bilaga 6 Intervju med Martin Westin19 
Datum: 2012-03-12 

Hur påverkas ljusarmaturer som t.ex. lågenergilampor och lysrör av den 3:e 

strömövertonen? 

Westin har inget underlag för att ljusarmaturer skulle ta skada av den tredjeövertonen. Han tror dock 

att så är fallet. Den komponent som han upplever som mest utsatt är kondensatorn. Den är 

framförallt känslig om den sitter mellan fas och nolla då den absorberar övertoner tills den 

havererar.  

Vad kostar ett filter idag?  

Det finns i huvudsak två olika sorters filter, aktiva och passiva filter. Tidigare användes bara 
passiva filter men idag använder man aktiva filter som mer eller mindre kan skräddarsys för 
varje unik anläggning. Eftersom de aktiva filtren kan anpassas efter anläggningarna är 
prisskillnaden mellan de aktiva och passiva filtren stor. Ett aktivt filter kostar idag från 100 000 
kronor och uppåt, medans ett passivt filter är betydligt billigare. De passiva filtren 
marknadsförs dock inte längre eftersom denna teknik anses som ineffektiv.  

  

                                                           
19 Kontaktuppgifter: martin.westin@se.abb.com  



58 
 

Bilaga 7 Intervju med Bo Arvidsson20 
Datum: 2012-03-20 

Arvidsson är anställd hos företaget One-Nordic som arbetar med energiproduktion, 

energidistribution och energianvändning. Arvidsson har specialiserat sig på elkvalitet och har 

undersökt elkvaliteten hos mindre anläggningar med givare och mätare, men också på 

högspänningsnät med 400 kV matning. 

Hur påverkas anläggningar av den tredje övertonen? 

Den tredje övertonen uppkommer framför allt pågrund av olinjär belysning men också pågrund av 

andra olinjära enfas belastningar. Den tredje övertonens inverkan på en anläggning beror på om 

anläggningen har fyrledarsystem eller femledarsystem. Om anläggningen har fyrledarsystem är 

risken större för elektromagnetiska fält och vagabonderande strömmar. 

Vad kommer magnetfält ifrån? 

Magnetfält uppstår alltid vid elektriska anläggningar men det som är intressant är att ta reda på är 

magnetfältets frekvens. Frekvensen kan nämligen tala om vad det är för ton som har gett upphov till 

fältet. På så sätt kan man få veta vad som bör åtgärdas för att minska fältet. 

Hur påverkas ljusarmaturer av strömövertoner? 

Enligt E-normen ska ljusarmaturer klara av övertonshalter under normgränsen (8 %). Det är dock inte 

helt ovanligt att HF-donen i ljusarmaturer inte uppfyller dessa krav eller har andra fabrikationsfel.  

Grand Samarkand har ytterbelysning som frekvent går sönder. Vad kan det finnas för anledning till 

det?  

Den vanligaste anledningen till att ljuskällor går sönder är överspänningar. Under nattetid går i regel 

spänningen upp vilket skulle kunna resultera i att belysningen går sönder, men i detta fall är det 

tveksamt eftersom kabeldimensioneringen är så pass god. Det krävs mätningar ute vid 

ljusarmaturerna för att kunna fastställa någon specifik anledning till problemet. 

  

                                                           
20 Kontaktuppgifter: Telefon: 0706559825  



59 
 

Bilaga 8 Solcellsanläggning: Figurer till avsnitt 5.1.3  

 
Figur 5.1 THD för U1,U2 och U3(övre figur). Total skenbar(blå)- och total reaktiv(röd) effekt(undre figur) 
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Figur 5.2 Strömmen I4(övre figur). 3:e strömövertonen för I1, I2 och I3(undre figur). 
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Figur 5.3 Strömmens kurvform i matningsnätet från trefasmätning i utgående servis till Fastighet 72 
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Bilaga 9 Solcellsanläggning: Figurer till avsnitt 5.1.4 

 

Figur 5.4 THD för U1,U2 och U3(övre figur). Total skenbar(blå)- och total reaktiv(röd) effekt  



63 
 

 

Figur 5.5 Strömvariation för I1, I2, I3 och I4(orange, grön, turkos, och lila) sett över hela mätperioden. 
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Bilaga 10 Fjärrvärmepump: Figurer till avsnitt 5.2.1 
 

 

Figur 5.6 Strömvariation för I1, I2 och I3(orange, grön och turkos) sett över hela mätperioden. 

 

Figur 5.7 Total aktiv(svart)- och total reaktiv(röd) effektförbrukning sett över hela mätperioden. 
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Figur 5.8 Transient 1, U2(övre kurva) och I2. 

 

Figur 5.9 Transient 2, U2(övre kurva) och I2. 
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Figur 5.10 Transient 1, U1-U3. 

 

Figur 5.11 Transient 2, U1-U3. 
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Figur 5.12 THD för U2(övre kurva). 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U2. 
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Bilaga 11 Fjärrvärmepump: Figurer till avsnitt 5.2.2 
 

 

Figur 5.13 Aktiv effekt, P1. 

 

Figur 5.14 Aktiv effekt, P2.  
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Figur 5.15 Aktiv effekt, P3. 

 

Figur 5.16 Strömvariation för I3 sett över hela mätperioden. 
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Figur 5.17 THD för U1,U2 och U3(övre figur). 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U1(undre figur). 
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Bilaga 12 Fjärrvärmepump: Figurer till avsnitt 5.2.3 

 

Figur 5.18 Spänning(övre figur)- och THD(undre figur) för U1. 
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Figur 5.19 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U1. 
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Bilaga 13 Fjärrvärmepump: Figurer till avsnitt 5.2.4 

 
Figur 5.20 Strömvariation för I1,I2 och I3(orange, grön och turkos) sett över hela mätperioden. 

 

Figur 5.21 Handlaren- Total aktiv(svart)- och total reaktiv(röd) effektförbrukning sett över hela mätperioden. 
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Figur 5.22 THD för U1,U2 och U3(övre figur). 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U1(undre figur). 
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Bilaga 14 Värmepumpar: Figurer till avsnitt 5.3.1  

 

Figur 5.23 I1, I2, I3 och I4(övre figur). Skenbar(svart)- och reaktiv(röd) effekt(undre figur). 
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Figur 5.24 THD för U1,U2 och U3(övre figur). 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U1(undre figur). 
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Figur 5.25 Individuella övertoner för strömmen I1. 3:e(röd)-, 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen. 
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Bilaga 15 Värmepumpar: Figurer till avsnitt 5.3.2 

 

Figur 5.26 I1, I2, I3 och I4(övre figur). Skenbar(svart)- och reaktiv(röd) effekt(undre figur). 
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Figur 5.27 Individuella övertoner för strömmen I1. 3:e(röd)-, 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen. 
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Bilaga 16 Grand Samarkand: Figurer till avsnitt 5.4.1 

 

Figur 5.28 I1, I2, I3 och I4(övre figur). Skenbar(svart)- och reaktiv(röd) effekt(undre figur). 
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Figur 5.29 THD för U1,U2 och U3(övre figur). 3:e(svart)-, 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U1(undre figur). 
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Bilaga 17 Grand Samarkand: Figurer till avsnitt 5.4.2 

 

Figur 5.30 I1, I2, I3 och I4(övre figur). Skenbar(svart)- och reaktiv(röd) effekt (undre figur). 
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Figur 5.31 THD för U1,U2 och U3(övre figur). 3:e(svart)-, 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U1(undre figur). 
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Bilaga 18 Grand Samarkand: Figurer till avsnitt 5.4.3 

 

Figur 5.32 I1, I2, I3 och I4(övre figur). Skenbar(svart)- och reaktiv(röd) effekt(undre figur). 
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Figur 5.33 THD för U1,U2 och U3(övre figur). 3:e(svart)-, 5:e(grön)- och 7:e(blå) övertonen för U1(undre figur). 
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