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EXAMENSARBETE 

 i 

Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

Sammanfattning 

I detta examensarbete studeras Paradisskolans elektriska belastning med avseende på 

elkvalitet och energiförbrukning. Skolans ägare Trollhättans Tomt AB är även intresserade 

av att veta om de kan minska sina kostnader genom att säkra ned byggnadens 

mätarsäkringar. En återkommande jordfelsindikering som registreras från central A1A 

undersöks. Skolans elnät är utrustat med potentialutjämning, övertonsfilter för 

tredjetonsströmmar, femledarsystem från matande transformator samt jordfelsövervakning. 

Närmast perfekt elkvalitet var förväntad men analysen visar en hög potentialskillnad mellan 

neutralledare och skyddsjord, höga halter av spänningsövertoner, UTHD värden av 8-10% 

under vardagar. Det är över gällande gränsvärden enligt standard. Även strömövertoner 

förekommer i nätet men ej höga nog att åstadkomma någon uppvärmning i neutralledaren 

som är väl dimensionerad. Effektkurvorna uppvisar normala värden och effektfaktorn är 

cirka 0,9. Spänningsosymmetri och spänningsvariationer visar bra värden. 

 Energi kan sparas genom att justera tiderna för fläktrum styrt av apparatskåp AS1 samt om 

möjligt släcka delar av ytterbelysningen nattetid. 

Skenbar effekt samt uppmätta fasströmmar vid höglast visar att mätarsäkringarna ej går att 

säkra ned. Elkvalitets problemen undersöks och härleds delvis till övertonsfiltret, som är 

anslutet i serie med inkommande neutralledare.  

Potentialskillnaden uppkommer endast med övertonsfiltret inkopplat på grund av skillnad i 

impedans mellan neutralledare och skyddsjord. Även nivån av UTHD sänks när filtret slås 

av.  

Övertonsfiltret bör lämnas frånslaget för att minska UTHD till under gällande gränsvärden 

samt för att ta bort potentialskillnaden mellan neutralledaren och skyddsjord.  

Jordfelsindikeringen härleds till ett kallsoprum i en separat byggnad, dess 

belysningsinstallation ger upphov till jordfelsindikeringen.  

I övrigt är nätet väldimensionerat och elkvaliteten god. 
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Status check of the electrical load at Paradisskolan 

Summary 

In this thesis is studied the electrical load of Paradisskolan with respect to power quality 

and energy consumption. The school's owner Trollhättans Tomt AB is also interested to 

know if they can reduce their costs by changing to smaller meter fuses. A recurring ground 

fault that’s been recorded from powerpanel A1A has been investigated. The school's 

equipped with an electrical bonding system, harmonic filters for the third harmonic 

currents, TN-S system from feeding transformer and groundfault monitoring. 

Closest to perfect power quality was expected, but the analysis shows a high potential 

difference between neutral conductor and PE, Protective Earth, conductor, high levels of 

harmonic voltage, Uthd-values of 8-10% during weekdays. It’s over the prescribed limits 

according to standard. Current harmonics occur in the electrical network but not enough to 

produce any heating in the neutral conductor that is well dimensioned.  Power curves show 

normal values and the power factor is approximately 0.9. Voltage unbalance and voltage 

fluctuations show good values. 

Energy can be saved by adjusting the time for the ventilation room controlled by cabinet 

AS1 and if it’s possible to turn off parts of the exterior lighting at night. 

Apparent power and currents which are measured at high load shows that the meter fuses 

are not possible to change to smaller ones.  

The Power quality problems are examined and they are derived in part to the harmonic 

filter, which is connected in series with the incoming neutral conductor. The potential 

difference occurs only with the harmonic filter connected because of the difference in 

impedance between neutral and PE. The level of Uthd is reduced when the filter is turned 

off. 

The harmonic filter should be switched off to reduce Uthd to below prescribed limit values 

and to remove the potential difference between neutral and PE conductor. The ground 

fault is derived to a cold store room in a separate building. It's the buildings lighting 

installation that creates the groundfault. Otherwise, the network is well dimensioned and 

the power quality good. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts åt Trollhättans Tomt AB på uppdrag av ÅF Industry AB. 

Arbetet har från start fördelats likvärdigt för att övergå till att en författare tagit ansvar för 

bakomliggande teori, personkontakter, litteratur samt referenser. Den andra författaren har 

tagit ansvar över användandet av programvaror, eventuella beräkningar och simuleringar, 

rapport layout med avseende på tabell, figur och ekvationsdesign. 

Samtliga figurer i rapporten är egenhändigt framtagna där inget annat anges. Rapport 

utskrift bör utföras i färg för att underlätta grafavläsning 

Ett stort tack till Anders Axelsson, handledare Högskolan Väst, Tommy Keränen, 

handledare ÅF Industry AB samt Gert Nylén ÅF Industry AB. 

Tack! 

 

 

 



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

 iv 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................................................................................. i 

Summary ............................................................................................................................................. ii 

Förord ................................................................................................................................................ iii 

Nomenklatur ..................................................................................................................................... vi 

1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och mål .................................................................................................................... 1 
1.3 Avgränsningar ................................................................................................................... 1 
1.4 Översikt över tidigare arbeten ........................................................................................ 2 
1.5 Apparatförteckning/program ........................................................................................ 2 

2 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 3 
2.1 Datainsamling ................................................................................................................... 3 
2.2 Analys................................................................................................................................. 3 

3 Elkvalitet ...................................................................................................................................... 4 
3.1 Elektriska störningar ........................................................................................................ 4 

3.1.1 EMC ..................................................................................................................... 4 
3.1.2 Spänningsosymmetri .......................................................................................... 4 
3.1.3 Spänningsvariationer .......................................................................................... 5 
3.1.4 Potentialskillnad mellan neutralledaren och skyddsjord ............................... 5 
3.1.5 Neutralledarström .............................................................................................. 6 
3.1.6 Övertoner ............................................................................................................ 6 

3.2 Effekt och energiförbrukning ........................................................................................ 9 
3.2.1 Aktiv effekt .......................................................................................................... 9 
3.2.2 Reaktiv effekt .................................................................................................... 10 
3.2.3 Skenbar effekt ................................................................................................... 10 
3.2.4 Effektfaktor ....................................................................................................... 11 
3.2.5 Energiförbrukning ............................................................................................ 12 

3.3 Uppkomst av jordfelsström .......................................................................................... 12 
3.3.1 Jordfelsbrytare ................................................................................................... 13 

4 Mätningar .................................................................................................................................. 15 
4.1 Paradisskolans elsystem ................................................................................................. 17 
4.2 Mätpunkter vecka 1 ....................................................................................................... 17 
4.3 Mätpunkter vecka 2 ....................................................................................................... 18 
4.4 Mätpunkter vecka 3 ....................................................................................................... 19 
4.5 Mätpunkter vecka 4 ....................................................................................................... 19 
4.6 Mätpunkter vecka 5 ....................................................................................................... 20 
4.7 Jordfelström .................................................................................................................... 20 

5 Resultat ...................................................................................................................................... 21 
5.1 Central A1 ....................................................................................................................... 21 

5.1.1 Resultat vecka 1-3 mätt med C.A. 8335 Qualistar Plus .............................. 21 
5.1.2 Resultat vecka 4 mätt med Dranetz-BMI PX5 ............................................ 29 
5.1.3 Resultat vecka 5 mätt med C.A. 8335 Qualistar Plus. Frånslaget 

övertonsfilter ..................................................................................................... 31 
5.2 Apparatskåp AS1 ............................................................................................................ 34 
5.3 Uppmätt jordfelström ................................................................................................... 34 

6 Analys ......................................................................................................................................... 35 



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

 v 

6.1 Elektriska störningar ...................................................................................................... 35 
6.2 Effekt och energiförbrukning ...................................................................................... 37 
6.3 Jordfelström .................................................................................................................... 38 
6.4 Mätarsäkringar ................................................................................................................ 40 

7 Slutsatser .................................................................................................................................... 41 
7.1 Förslag till fortsatt arbete .............................................................................................. 42 

Källförteckning ................................................................................................................................ 43 
 

Bilagor 

A. Enlinjeschema samt data vid inmatningspunkt 

B. Central A1 

C. Central AS1 

D. Jordfelshistorik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

 vi 

Nomenklatur 

                                 ej120°, Multiplikation med   innebär fasvridning med 120° i 

positivled, moturs. 

B-larm                   Övervakningslarm som går vidare till extern larmövervakning, 

kräver återställning men ej omedelbar åtgärd. 

EMC                Electro Magnetic Compatibility, en utrustnings förmåga att 

fungera tillfredställande i sin elektromagnetiska omgivning utan 

att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan 

utrustning samt att även tåla motsvarande störningar. [8] 

IN                                Neutralledarström. 

 

I0                                Likströmskomponent. 

 

I1                                Strömmens grundton, 50Hz. 

 

IH                                Summa av valt antal strömövertoner per fas. 

 

Parallellresonanskrets     Induktor och kondensator parallellkopplade. 

 

Potentialutjämning       Begränsning av potentialskillnad mellan angränsande ledande 

delar av en utrustning genom galvanisk förbindelse. 

RMS                          Root Mean Square, kvadratiskt medelvärde, sant effektivvärde 

vid rent sinusformad ström eller spänning. 

Rogowskispole           För strömmätning, samma funktion som en strömtång fast för 

högre strömmar och i form av en kabelslinga. 

Serieresonanskrets     Kondensator och induktor i serie. 

 

THD                          (Total Harmonic Distortion) är totala övertonshaltens mått hos 

en spänning eller ström. 

THDfund                     Det procentuella förhållandet mellan effektivvärdet av summan 

för ett antal valda övertoner och effektivvärdet av grundtonen. 

THDRMS                    Klirrfaktor, består av det procentuella förhållandet mellan 

summan av ett valt antal övertoners effektivvärde och 

effektivvärdet av hela signalen. 
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Transienter             Kortvariga icke-oscillerande spänningsspikar eller kortvariga 

oscillerande överlagrade spänningsförlopp som snabbt dämpas 

ut. [7] 

TRMS                        True RMS, sant effektivvärde även vid icke rent sinusformad 

ström eller spänning. 

U0                                Likspänningskomponent. 

 

U1                              Spänningens grundton, 50Hz. 

 

Uh                              U är fasspänning samt h står för vilken multipel av grundtonen 

övertonen har som avses. 

UH                              Summa av valt antal spänningsövertoner per fas. 

 

UN-PE                          Potentialskillnad mellan neutralledare och skyddsjord. 

 

Vrms+                       Osymmetrisk storhets symmetriska komponent med plusföljd 

 

Vrms-                        Osymmetrisk storhets symmetriska komponent med minus-

följd. 

 

Vunb                            Obalansspänning, spänningsosymmetri 
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1 Inledning 

Paradisskolan invigdes januari 2001, den är belägen i nordvästra Trollhättan och har 

cirka 450 elever i åldrarna 6-16 år. Skolan är indelad i tre avdelningar, en av dessa är 

engelsktalande från förskolan till och med årskurs nio, vilket är ovanligt i Sverige. [1]  

Examensarbetet utförs på uppdrag av ÅF Industry AB, åt beställaren Trollhättans 

Tomt AB, som är ett kommunägt fastighetsbolag. 

1.1 Bakgrund 

Det är 12 år sedan Paradisskolan byggdes, under denna tid har små ändringar av 

skolans elnät utförts. Ett möte hölls med fastighetsägaren innan arbetet påbörjades för 

att få en förståelse av vilka punkter i elanläggningen Trollhättans Tomt AB vill 

undersöka. Deras intresse inriktar sig på hur belastningen uppför sig kvalitetsmässigt 

och om det finns möjlighet spara energi genom att stänga av fler förbrukare när 

skolan är tom.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att utföra en elkvalitetsanalys som jämförs mot nominella gränsvärden 

angivna i lämpliga standarder samt att undersöka effektförhållanden och 

belastningsströmmar i anläggningen, liksom om det är möjligt att byta mätarsäkringar 

till 160A istället för 200A som de har idag. Ett ytterligare syfte är att undersöka 

uppkomsten av ett oregelbundet återkommande jordfel som registreras för central 

A1A av en separat indikeringspanel. Det orsakar ett B-larm, larm som går vidare till 

extern larmtablå men ej kräver akut åtgärd, där återställning krävs av personal hos 

Trollhättans Tomt AB, detta väcker irritation. 

 Målet är att genom studier av uppmätta värden bedöma statusen av den elektriska 

belastningen och presentera förslag till förbättringar, besparingar samt förslag till att 

åtgärda det återkommande jordfelet. 

1.3  Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att omfatta mätanalys med avseende på elkvalitet samt 

energiförbrukning, med fokus på aktiv, skenbar och reaktiv effekt samt effektfaktor 

och elektriska störningar. 

 De elektriska störningarnas fokus läggs på spänningsosymmetri, spänningsvariationer, 

spännings- och strömövertoner, neutral-ledarströmmar, potentialskillnad mellan 

neutralledare och skyddsjord samt jordfels-strömmar i ett femledarsystem med 

jordfelsövervakning, potentialutjämning samt ett 3:e-tonsfilter för övertonsströmmar. 

Effektförbrukningsanalys med avseende att framföra besparingsförslag utifrån studier 

av grafer och tabeller med aktiv effekt. Kostnadsbesparingar kommer inte att 

omräknas till pengar, endast energi uttryckt i kWh. 
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1.4 Översikt över tidigare arbeten 

Det finns ett stort utbud av tidigare examensarbeten gällande elkvalitet. Det stora 

flertalet är gjorda i samarbete med nätbolag, inriktade mot distributionsnät. De två 

examensarbeten som studerats närmare inför detta arbete presenteras här. 

Det första är Elkvalitetsanalys av VBG Groups maskinhall för Högskolan Väst, i arbetet 

undersöks elkvaliteten av en tillverkningsindustri. [2] 

Det andra arbetet heter Mätning av störningar på lågspänningsnät och omfattar 

elkvalitetsmätningar av olika lågspänningsbelastningar åt Växjö Energi Elnät AB. [3] 

De största skillnaderna i dessa examensarbeten är att det första är utfört i en 

tillverkningsindustri och det andra har mestadels varuhus som mätobjekt. Det första 

arbetet går även in djupare på att förklara teorin runt arbetet matematiskt. Dessa 

arbeten ger idéer till upplägg och flöde av denna rapport samt en bild av vilka 

problem som kan uppstå under arbetsgången. 

1.5 Apparatförteckning/program 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

Mätinstrument Chauvin Arnoux C.A 8335 QUALISTAR PLUS 

Mjukvara Poweranalyser, för analysering av uppmätt data, tillhörande Chauvin 

Arnoux. 

Tångamperemeter Kaise CLAMPET SK-7620,RMS, används för punktmätningar.  

Mätinstrument Dranetz-BMI PX5 

Mjukvara Dran-view 6, för analysering av uppmätt data, tillhörande Dranetz-BMI 

PX5. 

Fluke 1653B Multifunction tester, för test av jordfelsbrytares utlösningsström 
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2 Tillvägagångssätt 

Analysera nätet med en 3-fas elkvalitetsanalysator av fabrikat Chauvin Arnoux genom 

veckomätningar vid valda inkopplingspunkter, instrumentet programmeras att endast 

mäta reaktiv effekt med avseende på grundtonen. [4] Punktmätningar, 

korttidsmätningar med tångamperemeter, görs vid behov. Felsökning av jordfelet sker 

genom att slå till och från misstänkta centralers dvärgbrytare samtidigt som 

övervakning görs av den displayen som visar aktuella jordfelsströmmar. Detta måste 

dock ske endast när jordfelet uppkommer och samtidigt ej går att återställa.  

I Skolbyggnaden finns en fritidsgård som har öppet måndag, onsdag kl.14-21 och 

fredag kl. 14-22 enligt en skylt på entrédörren. Den undersöks också med avseende att 

hitta uppkomsten av jordfelet. 

Uppmätta veckologgningar granskas även med avseende på fasströmmarnas TRMS-

värden, True RMS, sant effektivvärde även vid icke rent sinusformad ström eller 

spänning, samt skenbara effekt, för att avgöra om skolans huvudsäkringar kan säkras 

ned till 160A från 200A. Grafer och mätvärden jämförs mot standard SS-EN 50 160 

när de analyseras, där så är möjligt. [5] 

2.1 Datainsamling 

Paradisskolans huvudledningsschema studeras. Se bilaga A. En mätplan upprättas som 

utgör grund för veckomätningar, se Tabell 4.1. Uppmätt data sparas på bärbar dator 

med programvaran Power Analyser efter avslutad mätserie. Normal mätserie är en 

vecka. Mätvecka fyra loggas central A1 med mätinstrumentet Dranetz-BMI PX5 med 

tillhörande mjukvaran Dran-view 6, för analysering av uppmätt data. [6] Dock har 

författarna ej tillgång till denna mjukvara utan måste få utskrivna grafer från detta 

instrument av ÅF Industry AB. Detta ger möjlighet att jämföra båda energianalys- 

instrumenten med avseende på förmågan att mäta olika parametrar. En bekväm fördel 

med Dranetz instrumentet är att det kan programmeras till att jämföra loggade värden 

mot en förvald standard. I detta fall SS-EN 50 160. [5] 

Material som behövs för att skriva rapporten samlas in genom litteraturstudier från 

internet, tryckta böcker och tidigare rapporter.  

Utvalda mätvärden samlas i form av tabeller i kapitel 5, med hänvisningar till relevanta 

anknytande grafer som visas under bilagor. 

2.2 Analys 

Analysen av insamlat datamaterial görs genom att granska grafer och tabeller med 

uppmätta värden. Utifrån datamaterialet studeras intressanta avvikelser, vid tider inom 

och utanför den normala skolaktiviteten. Hänsyn tas till en insvängningsperiod vid in 

och ur koppling av instrumenten, mätvärden förekommer vid dessa tillfällen som ej 

ses under resterande mätperiod.  
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3 Elkvalitet 

Begreppet elkvalitet står för att bedöma kvaliteten hos en elleverans. Kvaliteten av 

elnätet bedöms genom att analysera och jämföra avvikelser hos kurvformer och 

uppmätta värden samt jämföra dessa mot ett idealt elnät utan störningar. Dessa 

avvikelser uppdelas i förlopp såsom periodiska samt icke-periodiska. Övertoner 

räknas till periodiska förlopp och till icke-periodiska förlopp räknas transienter, 

kortvariga icke-oscillerande spänningsspikar eller kortvariga oscillerande överlagrade 

spänningsförlopp som snabbt dämpas ut, flimmer, spänningsvariationer och över- 

och underspänning. [7] 

Denna rapport behandlar inte alla avvikelser, med hänsyn till gjorda avgränsningar. 

3.1 Elektriska störningar 

3.1.1 EMC 

Elektromagnetisk förenlighet, EMC, definieras som förmågan en apparat eller 

utrustning har att fungera störningsfritt och med rätt funktion i relation till 

omkringliggande elektriska system och utrustningar. [8] 

Nätanslutna apparater t.ex. mobiltelefonladdare, datorer m.m. är försedda med EMC 

filter idag enligt EG-direktiv. Detta för att förhindra radiofrekventa störningar att 

sprida sig vidare ut i elnätet. Utan filter orsakar denna typ av belastningar 

högfrekventa störspänningar som ger problem vid radiokommunikation och i känslig 

utrustning t.ex. inom sjukhus och industri. [8] 

EMC-filter monteras på apparatens fas och neutralledare, oftast utfört som en 

kondensator som sluter till jord. Filtret justeras till att kortsluta frekvenser över 50Hz 

upp till 100Hz. [9] 

Olinjära laster, laster som drar en icke sinusformad ström från nätet även om de matas 

med en sinusformad spänning, orsakar övertoner på nätet vilka kan leda till 

uppvärmning av ledningar, överbelastning av motorer, transformatorer samt 

störningar av processer. [10] Typiska olinjära laster är just laster med EMC-filter 

såsom datorer och elektronikutrustning med switchande nätaggregat. Även 

lysrörsarmaturer, lågenergilampor, vissa ljusstyrningar och frekvensomriktare tillhör 

denna kategori. 

3.1.2 Spänningsosymmetri 

Spänningsosymmetri betyder att det finns en skillnad i symmetri mellan 

fasspänningars amplituder och inbördes fasvinklar i ett trefasigt elnät. [10] 

En vanlig orsak är att enfaslaster inte är symmetriskt fördelade över de tre faserna. 

Även defekta kabelskarvar och dito trefaslaster kan orsaka symmetriskillnad. [10] 

Enligt SS-EN 50 160 skall, mätt under en vecka med medelvärdet av varje 10 

minuters samplingsintervall, matningsspänningens minusföljdskomponent, av 

grundton 50Hz, vara inom 0 till max 2 % av plusföljdskomponenten. [5] 
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Mätinstrumentet av fabrikat Chauvin Arnoux mäter spänningsosymmetri som Vunb, 

obalansspänning, enligt sambandet [4,11] 

 

     
  

                                                                                       (1) 

 

      
 

 
     [ ]        [ ]         [ ]                     (2) 

 

      
 

 
     [ ]         [ ]        [ ]                     (3) 

 

      
       

       
                                                                                  (4) 

där 

  = Multiplikation med   innebär fasvridning med 120° i positivled, moturs  

Vrms [0] = Osymmetriskt delsystem av spänningens effektivvärde med fasläge 1[V]  

Vrms [1] = Osymmetriskt delsystem av spänningens effektivvärde med fasläge 2 [V]  

Vrms [2] = Osymmetriskt delsystem av spänningens effektivvärde med fasläge 3 [V]  

Vrms+= Osymmetrisk storhets symmetriska komponent med plusföljd [V]  

Vrms- = Osymmetrisk storhets symmetriska komponent med minusföljd [V]  

Vunb = Obalansspänning mätt i procent  

 

3.1.3 Spänningsvariationer 

Enligt standard SS-EN 50 160 gäller att när normala driftförhållanden råder, med 

undantag för spänningsavbrott, bör inte spänningsvariationer överstiga ± 10 % av Un, 

nominell systemspänning 400V- [5] 

3.1.4 Potentialskillnad mellan neutralledaren och skyddsjord 

Potentialskillnad uppkommer på grund av olika impedans i neutralledare och 

skyddsjord. Impedansen ökar med ökad frekvens. Ökad impedans i neutralledaren ger 

ett spänningsfall över denna som i sin tur ger en spänningspotentialskillnad gentemot 

skyddsjord. Det finns ingen standard som anger ett värde på vilken potentialskillnad 

mellan neutralledare och skyddsjord som är tillåten, en acceptabel skillnad är 2-3 volt. 

[9] 
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Normalt fås ett spänningsfall mellan neutralledaren och skyddsjord om 

neutralledarströmmen är högre än normalt. Värden över 4 volt beror oftast på en hög 

neutralledarström. [12] 

3.1.5 Neutralledarström 

Neutralledarström uppkommer genom att olinjära laster är anslutna i nätet. De alstrar 

strömövertoner. Linjära enfaslaster som fördelas asymmetriskt i ett trefasnät 

åstadkommer också nollströmmar, men då av grundtonen 50Hz. [9] 

När ett 5-ledarsystem är separerat hela vägen från matande transformator samlas alla 

övertonsströmmar i neutralledaren. Det är sant om de hålls separerade genom hela 

elanläggningen, i samma ögonblick som neutralledare och skyddsjord läggs ihop 

någonstans i anläggningen slutar det att gälla. Då tar övertonsströmmarna lättaste 

vägen, den med lägst impedans. Neutralledarens ledararea skall vara dimensionerad 

enligt SS4364000 avsnitt 524. [13] 

3.1.6 Övertoner 

Övertoner kallas med ett gemensamt namn ström- och spänningsstörningar som har 

en högre frekvens än den 50-periodiga grundtonen. Övertoner har oftast 

heltalsmultiplar av grundtonen t.ex. tredjeton har en frekvens av 3·50 = 150Hz, 

femtetonens frekvens är 5·50 = 250Hz och så vidare, se Tabell 3.1. [9] 

Tabell 3.1 Övertoners fasläge 

Multipel  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekvens (Hz) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Fasföjld + - 0 + - 0 + - 0 

 

Övertoners inverkan på nätet beror på vilket fasläge de har, se Tabell 3.1. Positivt 

fasläge bidrar till att alstra ett medroterande magnetfält, med samma riktning som 

grundtonens magnetfält, i en induktionsmotor. Negativt fasläge bidrar till att istället 

vara motroterande vilket orsakar ett minskat vridmoment och ökade förluster i en 

induktionsmotor. Fasläge noll har ingen rotationsriktning. Strömövertoner med 

fasläge noll överlagras i neutralledaren p.g.a. att de inte tar ut varandra i varje 

ögonblick såsom övertonsströmmar med positivt eller negativt fasläge gör. Detta kan 

bidra till uppvärmning av neutralledaren om denna inte är dimensionerad för dessa 

strömmar. [9] Övertoner bidrar också till aktiv effektutveckling, vilket innebär att låga 

totala halter av övertoner i ett nät bidrar till att sänka nätets energiförbrukning, se 

ekvation 10. 

3.1.6.1 THD 

THD, Total Harmonic Distortion, är totala övertonshaltens mått hos en spänning 

eller ström. THD delas upp i THDfund och THDRMS. Då THDRMS, som består av det 

procentuella förhållandet mellan summan av ett valt antal övertoners effektivvärde 
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och effektivvärdet av hela signalen, ej berörs av någon standard tas ingen hänsyn till 

denna i detta arbete. [9, 10] 

THDfund är det procentuella förhållandet mellan effektivvärdet av summan för ett 

antal valda övertoner och effektivvärdet av grundtonen. [9, 10]  

I arbetet används beteckningen ITHD och UTHD vid presentation i tabeller och 

löpande text. Dock åsyftas ITHDfound och UTHDfound, ej THDRMS (klirrfaktor). 

 

         
  

  
      (5) 

         
  

  
      (6) 

   √  
    

                           (7) 

   √  
    

      
  (8) 

där 

IH = Summa av valt antal strömövertoner per fas [A] 

UH = Summa av valt antal spänningsövertoner per fas [V] 

I1 = Effektivvärde av grundtonsström [A] 

U1 = Effektivvärde av grundtonsspänning [V] 

In = Ström av annan delton [A] 

Un = Spänning av annan delton [V] 

 

THD uttrycks i procent, THDfund kan överstiga 100 %. [9, 10] 

Enligt SS-EN 50 160 är gränsvärdet för UTHDfund 8 %. För ITHDfund finns inget 

gränsvärde. [5] UTHDfund ses i veckomätningarna under menyn VTHD i båda 

energianalysinstrumenten som använts i arbetet. [4] 

Det förklaras i SS-EN 50 160 att Uh är fasspänning samt att h är vilken multipel av 

grundtonen övertonen som avses har. [5] Detta bör ej förväxlas med UH i ekvation 8, 

som står för totala antalet valda spänningsövertoner per fas. 

3.1.6.2 Tredjetonsfilter 

Två typer av passiva finavstämda, för endast hela multiplar av grundtonen, 

tredjetonsfilter finns.  

En typ fungerar som en serieresonanskrets, kondensator och induktor i serie 

installerade mellan neutralledare och skyddsjord, i princip en kortslutning mot jord vid 

en given frekvens. I det här fallet 150Hz, det är denna filtertyp som vanligen avses när 

man talar om övertonsfilter för 3:e ton, tredje multipeln av grundtonen 50Hz. [9, 10] 



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

 8 

Den andra filtertypen har motsatt funktion med en parallellresonanskrets, induktor 

och kondensator parallellkopplade sedan installerade i serie med huvudneutralledaren. 

Här fungerar filtret istället som ett avbrott vid en given frekvens. [9] Det betyder att 

en ström med denna frekvens blockeras av filtret och stannar kvar på nätet. Denna 

filtertyp kallas spärrfilter. [10] Om övertonerna tvingas stanna kvar på nätet, d.v.s. att 

man spärrar neutralledaren som transportväg för dessa övertoner, är risken stor att de 

ser sig om efter en annan väg än att gå i neutralledaren. [9] Då är risken stor att de 

istället vandrar ut i skyddsjord och potentialutjämningssystemet, för utjämning av 

potentialskillnad mellan angränsande ledande delar av en utrustning genom galvanisk 

förbindelse, vilket i så fall leder till ökade magnetfält i byggnaden då 

potentialutjämningssystemet är sammanbundet galvaniskt med skyddsjord, 

kabelstegar, åskskyddssystem samt andra ledande anläggningsdelar. [9] Dessa utvalda 

anläggningsdelar kan variera från byggnad till byggnad, i nya byggnader ingår oftast 

betongarmeringen. [13] 

Det filter som är installerat i Paradisskolans elnät är av typen finavstämt, 150Hz, 

spärrfilter för 3:e tonsströmmar. Vilket har framgått genom en telefonintervju med 

filtrets tillverkare, se Figur 3.1. [14,15] 

Figur 3.1 Tredjetons spärrfilter med parallellresonanskrets i serie med neutralledaren. 

Olinjära laster och voltmeter är inkopplade utöver filtret. 

 

Det är mycket ovanligt att ett tredjetonsfilter är av denna typ förutom som skydd av 

kondensatorbatteri i hög och mellanspänningsnät. [10] 

Paradisskolans elnät har inget kondensatorbatteri installerat i anläggningen. 
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3.2 Effekt och energiförbrukning 

För beräkning av trefaseffekt multipliceras respektive effektsamband med √ . 

3.2.1 Aktiv effekt 

Aktiv effekt är den effekt som bidrar till nyttigt arbete eller värme. Aktiv effekt ökar 

vid övertoner i elnätet. [7, 10] 

Aktiv effekt vid linjära laster har sambandet    

 

                 (9)  

där 

P = aktiv effekt i en krets utan övertoner [W] 

URMS = spänningens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [V] 

IRMS = strömmens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [A] 

cos φ = effektfaktor när endast grundtonen förekommer 

 

Vid olinjära laster gäller ej detta samband, utan måste istället beräknas enligt formeln 

[7]   

 

                              (10)  

där 

P = kretsens aktiva effekt när övertoner förekommer, varje frekvenskomponent  

  behandlas för sig [W] 

U0 = Likspänningskomponent [V] 

I0 = Likströmskomponent [A] 

U1 = Spänning av grundton [V] 

I1 = Ström av grundton [A] 

Un = Spänning av annan delton [V] 

In = Ström av annan delton [A] 

 

Konsekvensen av detta är att effektfaktorn ej längre kan sammankopplas med vinkeln 

φ, den gäller endast vid linjära laster, utan övertoner, då ström och spänning har 

samma frekvens och är sinusformade. [9] Detta behandlas senare i detta kapitel. 
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3.2.2 Reaktiv effekt 

Reaktiv effekt har till uppgift att ladda upp kondensatorer samt att skapa magnetfält i 

spolar. Denna effekt utvecklar ingen värme och utför inget nyttigt arbete. 

Sambandet för reaktiv effekt är samma för linjära och olinjära laster. Det är den 

reaktiva effekten av grundtonen som är intressant att minska med faskompensering. 

Faskompensering innebär att man använder faktumet att en kondensators lastström är 

90° fasförskjuten före spänningen, vilket är i motsats till att en induktors lastström 

som är fasförskjuten 90° efter spänningen. Det ger att dessa båda strömmar är 

inbördes fasförskjutna med 180° i relation till varandra, i motfas. Detta gör att man 

kan faskompensera en induktiv belastning med en kondensator och en kapacitiv 

belastning med en induktor. [7] 

 

                        (11) 

där 

Q = kretsens reaktiva effekt vid olinjära samt även linjära laster [var] 

URMS = spänningens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [V] 

 IRMS = strömmens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [A] 

 

3.2.3 Skenbar effekt 

Skenbar effekt S bestämmer en anläggnings maxström och definieras som produkten 

av effektivvärdena för ström och spänning, för sinusformad enfasspänning blir denna: 

[7] 

 

            (12) 

där  

S = skenbar effekt i en krets utan övertoner [VA] 

URMS = spänningens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [V] 

IRMS = strömmens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [A] 
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I ett nät med övertoner gäller ekvation 13 för icke sinusformade strömmar och 

spänningar. [7] 

 

             √  
    

      
      √  

    
           (13) 

där 

S = kretsens skenbara effekt när övertoner förekommer, varje frekvenskomponent behandlas  

för sig [VA] 

 

Ekvation 13 visar att sambandet vid beräkning av skenbar effekt ändras vid olinjära 

laster. Då måste varje frekvenskomponent behandlas var för sig, på samma sätt som 

vid aktiv effekt dock utan effektfaktor.  

En elanläggnings säkringar dimensioneras efter den skenbara effekten. 

3.2.4 Effektfaktor 

Effektfaktorn definieras som kvoten mellan aktiv och skenbar effekt. Det visar hur 

effektivt nätet utnyttjas till att överföra aktiv effekt, se Figur 3.2. [7] 

 

Figur 3.2 Aktiv, Reaktiv och Skenbar effekt när endast grundton förekommer. 

 

Vid linjära laster används sambandet [7] 

 

     
 

 
 

              

          
      (14) 

där 

cos φ = effektfaktor när endast grundtonen förekommer 

P = aktiv effekt i en krets utan övertoner [W] 

URMS = spänningens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [V] 

IRMS = strömmens effektivvärde när endast grundtonen förekommer [A] 

 



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

 12 

Vid olinjära laster upphör ekvation 14 att gälla och istället används ekvation 15. [7] 

 

   
 

 
 

                 

            
 (15) 

där 

PF = effektfaktor när övertoner förekommer 

P = kretsens aktiva effekt när övertoner förekommer, varje frekvenskomponent  

behandlas för sig [W] 

S = kretsens skenbara effekt när övertoner förekommer, varje frekvenskomponent  

behandlas för sig [VA] 

 

3.2.5 Energiförbrukning 

Sambandet för elektrisk energiförbrukning består av aktiv effekt multiplicerat med tid 

i timmar enligt ekvation 16. [10] 

 

                                                                                        (16) 

där 

Wh = förbrukad energi  

P = aktiv effekt av linjär eller olinjär last [W] 

t = tid i timmar 

 

3.3 Uppkomst av jordfelsström 

Jordfelsströmmar orsakas genom överledning mellan fas och skyddsjord t.ex. genom 

fukt och damm. Även kabelskador och felaktiga elanslutningar samt 

övertonsströmmar som tar den vägen som har lägst impedans kan ge detta fel. Även 

läckströmmar av felfri utrustning, dessa läckströmmar har alla frekvensen 50Hz i ett 

idealt nät, se Tabell 3.2. [10] 
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Tabell 3.2 Läckströmmar hos hushållsapparater [16] 

Apparat Läckström [mA] 

Tvättmaskin 3 

Elspis med ugn 5 - 7 

Kyl och frys 2 

Elpanna 3 - 5 

Microvågsugn 5 

Diskmaskin 3 

 

När övertoner förekommer i anläggningen summeras övertonsströmmarna av 

nollföljdskaraktär i neutralledaren. Om neutralledaren sedan med hjälp av ett 

spärrfilter blockerar för transport av dessa övertonsströmmar kommer de istället att 

välja skyddsjordsledaren samt sammanhängande potentialutjämningssystem för vidare 

transport mot inkopplingspunkt, servis. Detta medför att hela byggnaden blir utsatt 

för vagabonderande strömmar och ökad halt av magnetfält. [9] 

Viktigt att notera är att även en linjär last som en trefasmotor drar en ström 

innehållande övertoner om dessa finns i systemet. Det gör att det är höga halter av 

övertonsströmmar speciellt vid uppstart av trefasmotorn då startströmmen kan vara 

5-9 gånger TRMS-strömvärdet.[12] 

3.3.1 Jordfelsbrytare 

Funktionen hos en enfas jordfelsbrytare bygger på att fas och neutralledare går 

igenom en summaströmstransformator. Där mäts eventuell obalansström mellan de 

båda ledarna, skall normalt vara 0A. Vid en obalansström av 30mA, gäller 

jordfelsbrytare för personskydd, samt 300mA, gäller jordfelsbrytare för brandskydd, 

skall en spänning induceras i kretsen som styr jordfelsreläet och aktivera detta som 

bryter kretsen. [13] Se Figur 3.3. [17] 

Jordfelsbrytare är oftast avstämda till ett frekvensområde mellan 45-60Hz eller 50-

60Hz, information från ABB, det gör dem okänsliga för övertonsströmmar. [18] 
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Figur 3.3 Principfunktion för tvåpolig jordfelsbrytare i femledarsystem (TN-S). Figur 
tagen från Kjell & Company med tillstånd från Karl Emil Nikka. [17,19]  
 
Enligt Figur 3.3 och 3.4 [17] visas att jordfelsströmmar som endast återfinns i 

skyddsjordsledaren, som ej uppkommer på grund av obalansström i relation till fas 

och neutralledare. Kan passera förbi utan att få jordfelsbrytaren att lösa ut. Då denna 

är utanför summaströmstransformatorn. 

 

 

Figur 3.4 Inkoppling av jordfelsbrytare i femledarsystem. Figur tagen från Kjell & 
Company med tillstånd från Karl Emil Nikka. [17,19] 
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4 Mätningar 

Instrumentet som används är Chauvin Arnoux C.A 8335 Qualistar Plus, utom för 

central A1 mätvecka 4, då Dranetz-BMI PX5 används. Varje enskild central med egen 

stigarkabel och apparatskåp för de tre fläktrummen veckologgas med en samplingstid 

av 10 minuter för att kunna följa lämplig standard, SS-EN 50 160. [5] Dock ej 

centralerna för matning av personhiss och träslöjdsal, de är små förbrukare som 

används sällan. Tångamperemeter av fabrikat Kaise CLAMPET SK-7620 används för 

punktmätningar.  

På grund av problem som uppkommit under veckologgningar, gällande 

mätutrustningen, utförs punktmätningar med tångamperemeter för att försöka täcka 

upp luckor i mätvärden där prestandan hos mättänger och spolar ej är tillräckliga. 

Detta för att få ett bättre underlag för analys. Dock mäter tångamperemetern endast 

IRMS, vilket gör att endast uppmätta nollvärden av strömmar under låglast kan jämföras 

för att se om dessa mätobjekt varit helt avstängda denna tid eller ej. 

Mätningarna utförs enligt upprättad mätplan, se Tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Mätplan  

Mätapparat C.A 8335/1 C.A 8335/2 C.A 8335/3 C.A 8335/4 Dranetz-BMI PX5 

Mätvecka Mätpunkt 

1 AS1 A1 AS3 AS2 (A1J) - 

2 A1A A1 A1B A1C - 

3 A1D A1 A1J A1F - 

4 AS3 A1H - - A1 

5 - A1 - - - 

 

Strömtängers och Rogowskispolars egenskaper, samma funktion som en strömtång 

fast för högre strömmar och i form av en kabelslinga, har försvårat insamlingen av 

korrekt mätdata då dessa mätprober inte har prestanda att individuellt täcka hela det 

mätspann som de olika mätpunkterna kräver. Här avses strömtänger och spolar 

avsedda att användas med Chauvin Arnoux-instrumentet. Alla grafer måste därför 

analyseras med detta i åtanke. Data för dessa, se Tabell 4.2. [4] 
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Tabell 4.2 Data för Mättillbehör 

Mättillbehör Mätområde TRMS [A] Feltolerans 

Min 

 

Max 

 

Max fel ITRMS 

[%] 

Max fasfel 

ϕ 

Rogowskispole Typ: Mini-

AmpFlex MA193 

10,0 6 500,0 ± 3,0 ± 1,0° 

Strömtång Typ: MN93A 

5A/100A 

0,1 120,0 ± 0,7 ± 0,7° 

 

Upprepade mätningar visar att Rogowskispolarna registrerar mätvärden som startar 

vid 8,5A per fas och att strömtängerna registrerar strömmar från och med 0,1A.  

Punktmätningar görs på alla stigarledningar, enligt tidigare mätplan, som utgår från 

central A1 för att verifiera att uppmätta strömmar under låglast verkligen inte är 0A. 

På grund av mätproblemen kan standard SS-EN 50 160 inte användas tillfullo för alla 

elcentralers mätvärden. Då denna standard kräver 10 minuter mellan samplingarna 

kontinuerligt under en vecka. [5] 

Problemen är att strömtång MN93A har ett mätområde av min 0,1A till max 120A 

och att värden över detta blir missvisande, samt att Rogowskispolarna visar 0A på de 

faser som har lägre strömmar än 8,5A. Det är något som kan inträffa på de flesta 

centraler under låglast, utom central A1. 

Central A1 ger de mest tillförlitliga mätvärdena då denna central är huvudcentral och 

har övriga centraler inkopplade under sig. A1 ger även bäst värden på effekt då den 

inte har någon fas med mätvärdet 0A vid någon tidpunkt, detta ger även en skev bild 

av effektförbrukningen. 

Jordfelsindikeringscentralen loggas manuellt, parallellt med centralers veckomätningar. 

Mäthistorik för de två centraler som uppvisat varningar och larm med avseende på 

jordfelsström upprättas i två tabeller en för central A1A och en för A1AC. Se Bilaga 

D. 
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4.1 Paradisskolans elsystem 

Skolans elsystem består av följande: 

 Femledarsystem, TN-S, från transformator till central A1 

  Potentialutjämning 

  Jordfelsövervakning  

 Tredjetonsfilter, spärrfilter i serie med inkommande neutralledare  

 Transientskydd, skydd mot överspänning före varje central. Åskskydd. 

Data vid inmatningspunkt enligt uppgift från Trollhättan Energi, se Tabell A.1 bilaga 

A. 

Cirklar visar inkopplingspunkten av respektive mätinstrument, se Figur 4.1- 4.5. 

 

4.2 Mätpunkter vecka 1 

Veckomätning pågår mellan 2013-04-05 till 2013-04-12. 

 

Figur 4.1 Mätpunkter Vecka 1 för mätinstrument C.A. 8335 Qualistar Plus 

Mätpunkter vecka 1 är huvudcentral A1 samt fläktrummen A1H AS1, AS3, A1J AS2 

enligt mätplan 1, se Figur 4.1 samt Tabell 4.1. 

Rogowskispolar används vid alla inkopplingspunkter på grund av att utrymme saknas 

för att kunna använda strömtänger samt för att kunna mäta strömmar över 120A. Lab 

tekniker Johny Haraldson, Högskolan Väst, bistår med inkopplingshjälp vecka 1.  

Ett problem som upptäcks efter avslutad mätvecka är att under lågförbrukning fås 

uppmätta strömvärden som är noll under alla loggningar utom för central A1. Efter 

noggrannare granskning under början av mätvecka 2 framgår det att detta är på grund 

av att Rogowskispolarna ej kan registrera strömmar under 10A per fas enligt 

information från generalagenten i Sverige, CA Mätsystem. För fullständiga data, se 

Tabell 4.2. [4] 

Efter avslutad mätvecka upptäcks att instrumentet loggat strömmar från 8,5A och 

högre. Kvällar och helger uppvisas dock värdet 0A vid flera loggningar. Det ger 

mätvärden med snedbelastning, vilket även missvisar uppmätt effekt i dessa fall.  



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

 18 

4.3 Mätpunkter vecka 2 

Veckomätning pågår mellan 2013-04-12 till 2013-04-19. 

 

Figur 4.2 Mätpunkter vecka 2 för mätinstrument C.A. 8335 Qualistar Plus 

Vecka 2 kopplas instrumenten in vid central A1, A1A, A1B samt A1C, se Figur 4.2. 

Huvudsäkringar beaktas och punktmätningar utförs med tångamperemeter för 

bedömning av strömstorlekar. Mätapparaterna ansluts och uppvisar strömvärdet noll 

på enstaka faser för två mätare. De som mäter A1A och A1C. Mätningar pågår under 

helgen, allt är rätt uppkopplat.  

På måndagen byts Rogowskispolar mätande A1A och A1C ut mot strömtänger, efter 

att studerat mätutrustningens prestanda över helgen samt samtal med kundsupport 

för instrumentet över telefon. [4] Detta för att använda rätt mätprober och ge 

användbara resultat. Dock avlutas mätveckan på fredag som planerat, vilket inte ger 

en full mätvecka med utbytt mätutrustning. Avslutad veckologgning uppvisar 

fortfarande uppmätta strömmar av värdet 0A, under helgen innan bytet. Ytterligare ett 

problem är att strömtång MN93A har ett mätområde som når sitt maximum vid 

120A, vilket gör att uppmätta värden över 120 A måste förkastas. Dock registrerar 

MN93A strömmar från 100mA, minimum. [4] 

När denna veckas loggning granskas noggrannare upptäcks att mätinstrumenten för 

loggning av centralerna A1A och A1C har uppmätt höga oscillerande strömmar efter 

utbytet av mätprober. Bytet av mätutrustning är utfört under drift utan att stänga av 

instrumenten, dessa uppvisar ett chocktillstånd efter detta med höga oscillerande 

strömmar som lugnar ned sig efter några mätdagar. Dessa mätningar måste förkastas. 
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4.4 Mätpunkter vecka 3 

Veckomätning pågår mellan 2013-04-19 till 2013-04-26. 

 

Figur 4.3 Mätpunkter vecka 3 för mätinstrument C.A. 8335 Qualistar Plus 

Mätarna ansluts för att logga central A1, A1J, A1D samt A1F, se Figur 4.3. 

Endast A1 mäts med Rogowskispolar resterande mäts med strömtänger. Efter 

avslutad mätvecka upptäcks att central A1D inte uppvisar några uppmätta strömmar 

överhuvudtaget. Effekter registreras dock, inget inkopplingsfel ses. Punktmätning 

med tångamperemeter visar mellan 2-4A i de tre faserna för A1D, detta utförs direkt 

efter att problemet upptäkts när mätdata förs över från instrument till dator. 

Strömtång MN93A skall visa strömmar över 100mA, dock registreras inga strömmar 

för central A1D. 

 

4.5 Mätpunkter vecka 4 

Veckomätning pågår mellan 2013-04-29 till 2013-05-06. 

 

Figur 4.4 Mätpunkter vecka 4 för mätinstrument C.A. 8335 Qualistar Plus samt vid 

A1 instrument Dranetz-BMI PX5 

Mätarna ansluts till central A1, A1H samt AS3, se Figur 4.4. 

Rogowskispolar mäter A1 övriga mäts med strömtänger. Då central A1D under 

mätvecka 3 inte uppvisat några uppmätta strömmar tas beslutet att inte mäta om 

A1D. På grund av att den uppvisat så låga värden vid punktmätning av strömmen att 

den anses som ointressant i ett större perspektiv. Vid central A1 ansluts nu Dranetz-

BMI PX5, en trefas elkvalitetsanalysator liknande C.A. 8335 Qualistar Plus, för att 

jämföra mätprestanda och mätmöjligheter. [6] 

Innan denna veckologgning avslutas kopplas övertonsfiltret förbi och en kortare 

mätning av detta scenario registreras innan instrumentet mätande A1 kopplas ned. 
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4.6 Mätpunkter vecka 5 

Mätning vecka 5 pågår mellan 2013-05-06 till och med 2013-05-09. 

 

Figur 4.5 Mätpunkt vecka 5 för mätinstrument C.A. 8335 Qualistar Plus 

Mätaren ansluts vid central A1, se Figur 4.5. 

Central A1 mäts under några få dygn för att se verkningarna av frånslaget 

övertonsfilter. Detta sker med mätinstrumentet Chauvin Arnoux C.A. 8335 Qualistar 

Plus. Vid tre valda tillfällen punktmäts, med tångamperemeter, alla utgående grupper 

som tidigare mätts vid huvudcentralen A1. På grund av varierande problematik under 

utförda loggningar. Dessa tre tillfällen är vardagkväll klockan 19.30 när skolan är 

närmast tom, utan tillslagen ytterbelysning, helg kl. 12.00 samt vardag 11.00 vid 

normaldrift, se Tabell B.1. 

 

4.7 Jordfelström 

Jordfel kraftiga nog för att utlösa B-larm bokförs och historik upprättas under 

mätveckorna, se Tabell D.1 och D.2. 

Felsökning av jordfelets uppkomst pågår parallellt med centralernas veckomätningar.  

När jordfelet uppkommer, från central A1A, intervjuas skolpersonal för att försöka 

hitta källan. Detta för att undersöka vilka aktiviteter som pågått vid felindikeringen.  

En dialog förs även med personalen i skolans fritidsgård, då felet ibland uppkommer 

sent på kvällen. Deras köksutrustning provkörs utan att generera några larm. 

Jordfelsbrytare testas med stickprov. 3 uttag i storköket samt ett städuttag i korridor 

vid central A1A testas, vid ett tillfälle under 5:e mätveckan. 
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5 Resultat 

I kapitel 5 sammanfattas resultat, sammankopplade med hänvisningar till motsvarande 

grafer i bilagor, från utförda mätningarna enligt kapitel 4. Tabeller och grafer i 

kombination utgör bas för vidare analys i kapitel 6. 

Dock presenteras ej alla resultat från samtliga mätningar, vid felaktiga mätvärden, på 

grund av att det är ett mycket stort datamaterial utan substans eller analysvärde.  

Tabellvärden från mätvecka 1-3 samt 5 fås från Poweranalyser i form av Excel 

dokument. 

De centraler och apparatskåp som ej gått vidare till resultat är: A1A, A1B, A1C, A1D, 

A1F, A1H, A1J-AS2, AS3. 

Skolan har problem med potentialskillnad mellan neutralledare och skyddsjord. 

Mätningar visar en potentialskillnad mellan neutralledare och skyddsjord av cirka 15 

volt. Även en ström på mellan 9-19 ampere mäts upp i neutralledaren samt cirka 1,5 

ampere i skyddsjordsledare vid huvudcentral A1, dessa värden uppmätta med 

tångamperemeter med inbyggd voltmeter. 

 

5.1 Central A1 

Mätperiod från och med 2013-04-05 till och med 2013-05-09. 

5.1.1 Resultat vecka 1-3 mätt med C.A. 8335 Qualistar Plus 

Resultat vid central A1 under de tre första mätveckorna sammanfattas och redovisas 

nedan, se Tabell 5.1 till 5.9. 

För grafer som relaterar till tabeller, se Bilaga B:1-B:10. 

Tabell 5.1 Max värden för spänningsosymmetri samt potentialskillnad mellan 
neutralledare och skyddsjord 

Vecka Storhet Uppmätt värde Tidpunkt 

1 VUNB  [%] max 0,2 2013-04-05 11:10 

  UN-PE [V] max 21,4 2013-05-09 14:30 

2 VUNB  [%] max 0,2 2013-04-17 01:50 

  UN-PE [V] max 21,8 2013-05-17 11:20 

3 VUNB  [%] max 0,3 2013-04-24 17:10 

  UN-PE [V] max 22,8 2013-05-23 12:00 

Se även Figur B.1, B.2. 
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Tabell 5.2 Spänningsvariation, systemspänning 

Vecka Storhet Uppmätt värde [V] Spänningsvariation [%] Tidpunkt 

1 Un1 min 390,4 -2,4 2013-04-11 10:20 

  
max 402,1           0,5 2013-04-07 16:50 

 
Un2 min 389,3 -2,7 2013-04-09 06:40 

  
max 402,5             0,6 2013-04-07 02:10 

 
Un3 min 390,3 -2,4 2013-04-09 06:40 

  
max 402,8             0,7 2013-04-07 16:20 

2 Un1 min 390,8 -2,3 2013-04-12 13:20 

  
max 403,2             0,8 2013-04-15 18:00 

 
Un2 min 390,3 -2,4 2013-04-12 13:20 

  
max 404,1             1,0 2013-04-17 00:40 

 
Un3 min 391,0 -2,3 2013-04-12 13:20 

  
max 404,2             1,1 2013-04-18 01:40 

3 Un1 min 391,0 -2,3 2013-04-23 07:10 

  
max 403,7             0,9 2013-04-20 13:20 

 
Un2 min 390,5 -2,4 2013-04-23 07:10 

  
max 403,9             1,0 2013-04-21 14:30 

 
Un3 min 391,3 -2,2 2013-04-23 07:10 

  
max 404,8             1,2 2013-04-21 14:30 

Se även Figur B.3. 
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Tabell 5.3 Fas- och neutralledarström 

Vecka Storhet Uppmätt värde 
[A] 

Tidpunkt 

1 I1 TRMS  min 16,3 2013-04-06 14:20 

    max 232,9 2013-04-10 13:00 

  I2 TRMS  min 17,3 2013-04-07 08:50 

    max 216,1 2013-04-10 13:00 

  I3 TRMS  min 13,4 2013-04-07 18:20 

    max 09,9 2013-04-10 13:00 

  IN TRMS  max 38,3 2013-04-12 09:50 

2 I1 TRMS  min 16,5 2013-04-17 05:30 

    max 221,8 2013-04-18 11:40 

  I2 TRMS  min 13,8 2013-04-13 13:00 

    max 223,1 2013-04-18 11:20 

  I3 TRMS  min 13,0 2013-04-14 18:50 

    max 215,3 2013-04-18 11:10 

  IN TRMS  max 37,4 2013-04-15 09:50 

3 I1 TRMS  min 15,9 2013-04-21 14:50 

    max 240,4 2013-04-19 11:00 

  I2 TRMS  min 14,5 2013-04-21 16:20 

    max 228,6 2013-04-25 11:00 

  I3 TRMS  min 12,9 2013-04-20 20:20 

    max 221,4 2013-04-25 11:00 

  IN TRMS  max 34,7 2013-04-25 09:50 

Se även Figur B.4. 
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Tabell 5.4 Maxvärde för UTHD 

Vecka Fas Norm Max [%] Uppmätt maxvärde [%] Tidpunkt 

1 1 8,0 9,4 2013-04-10 13:20 

  2 8,0 9,2 2013-04-10 13:20 

  3 8,0 9,3 2013-04-10 13:20 

2 1 8,0 9,6 2013-04-17 11:20 

  2 8,0 9,4 2013-04-17 11:20 

  3 8,0 9,5 2013-04-17 11:20 

3 1 8,0 10,0 2013-04-23 12:00 

  2 8,0 9,9 2013-04-23 12:00 

  3 8,0 9,8 2013-04-23 12:00 

Se även Figur B.5. 
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 Tabell 5.5 Spänningsövertoner av multipel 3,5 och 7 av grundton 

Vecka Fas Spänningsöverton 

           [Hz] 

Norm 

Max [%] 

Uppmätt 

maxvärde [%] 

Tidpunkt 

1 1 150 5,0 9,4 2013-04-10 13:20 

  2 150 5,0 9,2 2013-04-10 13:20 

  3 150 5,0 9,3 2013-04-10 13:20 

  1 250 6,0 0,8 2013-04-11 09:50 

  2 250 6,0 0,7 2013-04-11 09:50 

  3 250 6,0 0,7 2013-04-11 09:50 

  1 350 5,0 1,0 2013-04-10 23:40 

  2 350 5,0 0,7 2013-04-10 23:40 

  3 350 5,0 0,7 2013-04-10 23:40 

2 1 150 5,0 9,5 2013-04-17 11:20 

  2 150 5,0 9,4 2013-04-17 11:20 

  3 150 5,0 9,5 2013-04-17 11:20 

  1 250 6,0 0,7 2013-04-16 08:10 

  2 250 6,0 0,7 2013-04-12 13:20 

  3 250 6,0 0,7 2013-04-12 13:20 

  1 350 5,0 1,3 2013-04-17 00:30 

  2 350 5,0 1,3 2013-04-17 00:30 

  3 350 5,0 1,1 2013-04-17 00:30 

3 1 150 5,0 9,9 2013-04-23 12:00 

  2 150 5,0 9,8 2013-04-23 12:00 

  3 150 5,0 9,8 2013-04-23 12:00 

  1 250 6,0 0,7 2013-04-23 09:10 

  2 250 6,0 0,6 2013-04-24 14:10 

  3 250 6,0 0,6 2013-04-24 14:10 

  1 350 5,0 1,3 2013-04-17 00:30 

  2 350 5,0 1,3 2013-04-17 00:30 

  3 350 5,0 1,2 2013-04-21 18:50 
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Tabell 5.6 Maxvärde ITHD. Norm max finns ej 

Vecka Fas Uppmätt maxvärde [%] Tidpunkt 

1 1 13,1 2013-04-06 14:20 

  2 13,9 2013-04-12 01:30 

  3 15,2 2013-04-06 11:20 

2 1 14,7 2013-04-17 05:30 

  2 14,5 2013-04-17 19:10 

  3 16,1 2013-04-14 08:40 

3 1 15,8 2013-04-23 18:20 

  2 16,0 2013-04-23 20:30 

  3 16,7 2013-04-20 20:20 

Se även Figur B.6. 
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Tabell 5.7 Strömöverton av multipel 3,5 och 7 av grundton 

Vecka Fas Strömöverton [Hz] Uppmätt maxvärde [%] Tidpunkt 

1 1 150 2,4 2013-04-08 06:30 

  2 150 2,7 2013-04-05 21:00 

  3 150 2,8 2013-04-08 14:20 

  1 250                 19,4 2013-04-09 19:10 

  2 250                 19,6 2013-04-05 19:40 

  3 250                 20,1 2013-04-05 19:40 

  1 350                 10,7 2013-04-05 20:30 

  2 350                 11,8 2013-04-05 20:30 

  3 350                 10,8 2013-04-05 20:30 

2 1 150                 11,2 2013-04-17 05:30 

  2 150                 10,8 2013-04-17 19:10 

  3 150                 10,0 2013-04-15 20:30 

  1 250 7,3 2013-04-18 19:00 

  2 250 7,0 2013-04-19 00:00 

  3 250 7,9 2013-04-18 19:10 

  1 350 9,9 2013-04-16 23:10 

  2 350                 10,1 2013-04-16 01:00 

  3 350                 10,7 2013-04-16 00:10 

3 1 150                 10,6 2013-04-24 05:20 

  2 150                 10,5 2013-04-23 20:00 

  3 150                 11,9 2013-04-19 18:30 

  1 250 7,4 2013-04-23 01:10 

  2 250 7,9 2013-04-26 01:40 

  3 250 8,0 2013-04-20 19:00 

  1 350 7,0 2013-04-22 01:20 

  2 350 6,6 2013-04-23 19:30 

  3 350 7,6 2013-04-22 00:10 
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Tabell 5.8 Aktiv-, Reaktiv- samt Skenbar effekt 

Vecka Storhet Uppmätt värde Tidpunkt 

1 P [kW] min 11,1 2013-04-07 18:20 

    max     145,5  2013-04-10 13:00 

  S [kVA] min       11,6 2013-04-07 18:20 

    max     150,2 2013-04-10 13:00 

  Q [kvar] Min       -0,4 2013-04-13 11:10 

    max       35,9 2013-04-08 11:30 

2 P [kW] min       10,3 2013-04-14 14:40 

    max     145,0 2013-04-18 11:20 

  S [kVA] min       10,8 2013-04-14 14:40 

    max     149,7 2013-04-18 11:20 

  Q [kvar] Min       -0,5 2013-04-12 18:40 

    max      35,3 2013-04-15 11:40 

3 P [kW] min      10,0 2013-04-21 20:10 

    max    153,8 2013-04-25 11:00 

  S [kVA] min      10,5 2013-04-21 20:10 

    max    158,6 2013-04-25 11:00 

  Q [kvar] Min       -1,5 2013-04-22 20:50 

    max      37,5 2013-04-23 11:10 

Se även Figur B.7- B.9. 

 

Tabell 5.9 PF Power Faktor [%] 

Vecka Min  Max Medel 

1 84,2 98,1 95,0 

2 86,6 98,1 94,9 

3 85,7 98,0 93,9 

Se även Figur B.10. 
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5.1.2 Resultat vecka 4 mätt med Dranetz-BMI PX5 

Resultat vid central A1 för mätvecka 4 sammanfattas och redovisas nedan, se Tabell 

5.10 till 5.15.  

Tabellvärden är estimerade ur graferna i Bilaga B.11-B.17. 

Tabell 5.10 Max värden för spänningsosymmetri samt potentialskillnad mellan 
neutralledare och skyddsjord 

Storhet Uppmätt värde Tidpunkt 

VUNB [%] max 1,1 - 

UN-PE [V] max              21,2 - 

Se även Figur B.11-B.12. 

 

Tabell 5.11 Spänningsvariation, fasspänning 

Storhet Uppmätt värde [V]  Spänningsvariation [%]  Tidpunkt 

Uf1   min  224,7 -2,3 - 

   max  234,0  1,7 - 

Uf2   min  225,9 -1,8 - 

   max  233,8  1,7 - 

Uf3   min  225,2 -2,1 - 

   max  234,7  2,0 - 

Se även Figur B.12. 

 

Tabell 5.12 Fas- och neutralledarström 

Storhet Uppmätt värde [A] Tidpunkt 

I1TRMS min   14,7 - 

  max 218,3 - 

I2TRMS min   14,4 - 

  max 216,5 - 

I3TRMS min   12,9 - 

  max 208,8 - 

IN TRMS max   39,1 - 

Se även Figur B.13. 
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Tabell 5.13 Maxvärde för UTHD 

Fas Norm Max [%] Uppmätt maxvärde [%] Tidpunkt 

1 8,0 9,4 - 

2 8,0 9,4 - 

3 8,0 9,4 - 

Se även Figur B.14. 

 

Tabell 5.14 Maxvärde för ITHD. Norm finns ej 

Fas Uppmätt maxvärde [%] Tidpunkt 

1 16,8 - 

2 14,9 - 

3 18,5 - 

Se även Figur B.15. 

 

Tabell 5.15 Aktiv-, Reaktiv- samt Skenbar effekt 

Storhet Uppmätt värde Tidpunkt 

P [kW] min 10,0 - 

  max             130,0 - 

S [kVA] min - - 

  max - - 

Q [kvar] min -1,0 - 

  max 36,0 - 

Se även Figur B.16 och B.17. 

Värden för skenbar effekt förs ej in i tabellen då de är per fas och instrumentet inte 

summerade dem, se Figur B.17. 

Tabell för PF, Powerfaktor, presenteras ej på grund av att den är missvisande. 

Förmodligen sammankopplad med reaktiveffekt, se Figur B.16.  
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5.1.3 Resultat vecka 5 mätt med C.A. 8335 Qualistar Plus. Frånslaget 
övertonsfilter 

Mätning vecka 5 pågår mellan måndag 2013-05-06 kl.16.00 till torsdag 2013-05-09 

kl.13:20. 

Se resultat i Tabell 5.16 - 5.24.  

För grafer, se Bilaga B:18 - B:22. 

Tabell 5.16 Max värden för spänningsosymmetri samt potentialskillnad mellan 
neutralledare och skyddsjord 

Storhet Uppmätt värde Tidpunkt 

VUNB [%] max 0,2 2013-05-08 17:30 

UNF RMS [V] max 0,0 2013-05-08 17:30 

Se även Figur B.18 och B.19. 

 

Tabell 5.17 Spänningsvariation, systemspänning 

Storhet Uppmätt värde [V] Spänningsvariation [%] Tidpunkt 

Un1  min  392,5                   -1,9 2013-05-07 07:10 

   max  404,0                    1,0 2013-05-07 18:50 

Un2  min  391,7                   -2,1 2013-05-07 07:10 

   max  403,4                    0,8 2013-05-07 18:50 

Un3  min  392,6                   -1,8 2013-05-07 07:10 

   max  404,4                    1,1 2013-05-07 18:40 

Se även Figur B.20. 

 

Tabell 5.18 Fas- och neutralledarström 

Storhet Uppmätt värde Tidpunkt 

I1TRMS [A] min 1,3 2013-05-07 04:40 

  max              197,2 2013-05-07 12:10 

I2TRMS [A] min                15,4 2013-05-09 06:00 

  max              192,5 2013-05-07 11:00 

I3TRMS [A] min                12,9 2013-05-07 21:30 

  max              173,9 2013-05-07 12:10 

IN TRMS [A] max                39,5 2013-05-07 09:40 

Se även Figur B.21. 



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

 32 

Tabell 5.19 Maxvärde UTHD 

Fas Norm Max [%] Uppmätt maxvärde [%] Tidpunkt 

1 8,0 1,9 2013-05-08 09:00 

2 8,0 1,8 2013-05-08 09:00 

3 8,0 1,7 2013-05-08 09:00 

Se även Figur B.22. 

 

Tabell 5.20 Spänningsöverton av multipel 3,5 och 7 av grundton 

Fas Spänningsöverton 

[Hz]  

Norm Max 

[%] 

Uppmätt maxvärde 

[%] 

Tidpunkt 

1 150 5,0 0,4 2013-05-07 09:00 

2 150 5,0 0,4 2013-05-07 09:20 

3 150 5,0 0,2 2013-05-07 13:40 

1 250 6,0 1,2 2013-05-08 09:40 

2 250 6,0 1,1 2013-05-08 09:50 

3 250 6,0 1,1 2013-05-08 09:50 

1 350 5,0 1,5 2013-05-09 07:40 

2 350 5,0 1,6 2013-05-09 08:00 

3 350 5,0 1,5 2013-05-09 07:40 

 

 

Tabell 5.21 Maxvärde ITHD. Norm max finns ej 

Fas Uppmätt maxvärde [%] Tidpunkt 

1 27,8 2013-05-07 21:20 

2 19,5 2013-05-08 18:20 

3 32,8 2013-05-09 12:30 

Se även Figur B.23. 
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Tabell 5.22 Strömöverton av multipel 3,5 och 7 av grundton 

Fas Strömöverton 

[Hz] 

Uppmätt maxvärde  

[%] 

Tidpunkt 

1 150 20,3 2013-05-08 20:30 

2 150 16,4 2013-05-08 18:20 

3 150 21,7 2013-05-08 20:40 

1 250 12,7 2013-05-07 20:20 

2 250 8,8 2013-05-07 20:00 

3 250 16,6 2013-05-07 20:10 

1 350 12,7 2013-05-06 21:10 

2 350 7,4 2013-05-09 07:30 

3 350    14,0 2013-05-09 12:30 

 

Tabell 5.23 Aktiv-, Reaktiv- samt Skenbar effekt 

Storhet Uppmätt värde Tidpunkt 

P [kW] min 2,7 2013-05-07 21:30 

  max 123,0 2013-05-07 12:10 

S [kVA] min 10,7 2013-05-09 06:00 

  max 127,3 2013-05-07 12:10 

Q [kvar] Min -1,1 2013-05-08 20:00 

  max 37,0 2013-05-07 11:20 

Se även Figur B.24 – B.26. 

 

Tabell 5.24 PF Power Faktor [%] 

Min Max Medel 

78,4 96,5 93,9 

Se även Figur B.27. 

 

Punktmätningen med tångamperemeter utförs vid tre tillfällen denna vecka. Fredag 

2013-05-03 kl.19.30, lördag 2013-05-04 kl.12.00 och måndag 2013-05-06 kl.11.00. Se 

Tabell B.1. 
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5.2 Apparatskåp AS1 

Mätperiod från och med 2013-04-05 till och med 2013-04-12. 

Resultat under denna punkt redovisas i en graf över aktiv effekt. Där de onödiga till 

och frånslagen har ringats in för att framhävas tydligare, se Figur C.1. 

 

5.3 Uppmätt jordfelström 

Historik samt larm uppkomna under arbetstidens gång från central A1A och A1AC 

har skrivits upp manuellt. För samtliga värden se Tabell D.1 och D.2.  

Bevis på att samtliga övervakade centraler ser ut att uppvisa lägre jordfelsströmmar 

efter frånslaget övertonsfilter, se Figur D.1. 

De jordfelsbrytare som testas i kök och korridor vid centralnisch A1A löste ut för 

19mA. Dessa test ses som rena stickprov, för total säkerhet bör alla testas. 
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6 Analys 

På grund av problem som kan relateras till instrumentovana hos författarna samt stora 

skillnader i prestanda hos mätutrustningen. Har analysens fokus riktats mot 

huvudcentral A1, där övriga utgående grupper ansluts. Vilket innebär att hela nätets 

prestanda återfinns i denna punkt. 

Under punkt 6.2 har härledning av förbrukad energi undersökts ned på 

apparatskåpsnivå för att hitta onödig förbrukning som bör ses över. 

Jordfelström är en elektrisk störning, författarna behandlar den under separat punkt 

för att följa arbetets tidigare uppdelning. 

Figurer i detta kapitel ligger under avsnittet bilagor. 

6.1 Elektriska störningar 

Huvudcentral A1 uppvisar låga värden av spänningsosymmetri, mellan 0 och 0,3 % 

uppmätt med Chauvin Arnoux C.A. 8335, se Figur B.1 och B.18. 

Mätvecka 4:a används Dranetz-BMI PX5 för mätning av A1, dess insamlade data 

uppvisar en spänningsosymmetri med medelvärden av cirka 0,2 % med flera spikar 

uppemot 1 %, se Figur B.11. 

De båda instrumentens uppmätta värden är låga och klart under de tillåtna maxvärden 

som gäller enligt standard SS-EN 50 160. Standarden säger att osymmetrin uppgå till 

max 2 % under 95 % av antalet 10-minuters medelvärden under en veckas mätning. 

[5]  

Spänningsvariationen under normala förhållanden bör inte överstiga standardiserat 

gränsvärde av ±10 % av systemspänningen 400V. Skolan uppvisar även här goda 

värden långt under gällande standard med värden från -2,7 % upp till 1,2 %, vilket ger 

cirka 4 % variation totalt med avseende på systemspänningen, uppmätt vid central A1. 

[5] Se Tabell 5.2 och 5.17 

Neutralledarström vid huvudcentral A1 varierar under mätvecka 1-4 med värden 

mellan 20 och 40A, se Figur B.4 och B.13.  

Efter att spärrfiltret förbikopplats nås uppmätta nivåer av mellan 30 till 40A vid 

höglast mätvecka 5, se Figur B.21. Dock måste påpekas att sista mätveckan, vecka 5, 

bara är mätt under två höglastdagar. Här behövs utökad mätning för att nå säkrare 

resultat.  

Teoretiskt skall neutralledaren vara dimensionerad för √  · fasströmmen. Det är på 

grund av att strömövertoner med de multiplar av grundtonen som är delbara med 3 

summeras i neutralledaren och att när dessa når sitt maximum kan åstadkomma en 

neutralledarström som är cirka √  · fasströmmen.  I detta fall vid mätpunkt A1 och 

maxlast blir fasströmmen 200A per fas, vilket ger 346A som dimensionerande ström 

för neutralledaren. Det ger en neutralledardimensionering av PVC Al. 240mm2, vars 

kontinuerliga strömtålighet är 375A, vilket här är korrekt dimensionerat. [20,21]  
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Neutralledaren i ett TN-S system har samma area som fasledarna. Det betyder att det 

inte finns någon risk för farlig uppvärmning vid de låga neutralledarströmmar som 

uppmätts. [20]  

Potentialskillnad mellan neutralledaren och skyddsjord uppmätt under mätvecka1 till 

och med 4, visar mätvärden mellan 6 V till cirka 22 V. Mätvecka 5 är spärrfiltret 

avstängt och denna spänning går ned till noll, vilket är normalt för ett nät av denna 

typ, se Figur B.2, B.12 och B.19. 

Detta visar att neutralledaren inte är överbelastad, även om det fanns en 

potentialskillnad högre än 2-4 V med filtret inkopplat. Det är impedansen i 

neutralledaren som gör att denna potentialskillnad uppkommer med filtret inkopplat. 

Det uppnås många fördelar med övertonsfiltret avstängt, UTHD minskar till långt 

under standardiserade gränsvärden, se Figur B.5, B.14 och B.22. Särskilt tredjetonen 

minskar från 9,9 % ner till 0,4 %, se Tabell 5,5 och 5.20.  

Fler fördelar med avstängt filter är att potentialskillnaden mellan neutralledare och 

skyddsjord försvinner samt att effektkurvorna uppvisar lägre toppvärden, se Figur 

B.7, B.16 och B.24. 

Enligt SS-EN 50 160 skall, under normala driftförhållanden, UTHD hos 

matningsspänningen vara mindre än eller lika med 8 %. [5] 

Innan filtret kopplades ifrån uppmättes höga halter av UTHD vid central A1 enligt 

ovan. Mellan 8 och 10 % under höglast, se Figur B.5 och B.14. Vilket är högre än 

gällande standard. Det kan förklaras med att filtret spärrar neutralledaren för transport 

av dessa spänningsövertoner vilket gör att de blir kvar på den sida filtret som de 

alstras, inuti byggnaden.  

För att kunna följa gällande standard måste filtret behållas avstängt. När 

övertonsfiltret är frånslaget är den uppmätta maxnivån av UTHD mellan 1,1 till 1,9 % 

vid central A1, se Figur B.22. Detta är en rejäl förbättring. 

ITHD berörs ej av SS-EN 50 160, men de övertonsströmmar av deltoner som har 

nollföljd överlagras på neutralledaren, delton 3,6,9,12 med flera, i och med detta kan 

de orsaka överbelastning samt farlig uppvärmning av denna ledare. Är neutralledaren 

dimensionerad för denna extra övertonsström finns det ingen risk för uppvärmning 

av ledaren, eller i sin förlängning någon brandrisk.  

Neutralledaren vid central A1 visar en ökning av 3:e strömövertonen efter det att 

filtret stängts av. Från att vara cirka 3 % till att vara uppemot 20 %, se Tabell 5.7 och 

5.22.  

Dock har strömmen i neutralledaren endast ökat något vid höglast, från 25-30A med 

filtret inkopplat, se Figur B.4, B.13 och B.21. Till att uppvisa en ökning av strömmen 

med uppmätta värden av 30 till 35A vid avstängt filter. Studerar man Itrms ur ekvation 

13 ser man att när man tar hänsyn till alla ingående deltoner kan detta resultat vara 

rimligt, se Tabell 5.7 och 5.22. 
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6.2 Effekt och energiförbrukning 

Vid granskning av grafer över central A1 med avseende på reaktiv effekt ses vid 

låglast under lördag, söndag samt vardagar efter skolans slut innan ytterbelysningen 

tänds, att skolans elnät uppvisar värden som är mycket nära att gå över till att bli rent 

kapacitivt, se Figur B.9, B.16, B.26. 

Vilket kan förklaras av all kabel i nätet som har hög kapacitans. [7] Det räcker med att 

ytterbelysningen tänds för att den skall gå över till att bli en rent induktiv belastning 

och kompensera bort den kapacitiva reaktiva effekten.  

Detta scenario kvarstår under mätvecka 5 i och med att mätning av reaktiv effekt görs 

av endast grundtonen. Då det är den som är intressant att kompensera bort, så sker 

ingen förändring av den med urkopplat övertonsfilter, se Figur B.26. 

PF, Power Faktor, uppvisar goda värden, se Figur B.10, B.22. Men den säger inget om 

närvaron av reaktiv effekt, då detta är ett system med övertoner där man ej kan 

relatera till cosφ på grund av förekomst av övertoner. Den reaktiva effekten verkar 

inte uppnå 50 % av den totala aktiva effekten någon gång under mätningarna, vilket är 

maxvärdet av reaktiv effekt som får förbrukas utan avgift enligt den fria uttagsrätten. 

[22] Se Tabell 5.8, 5.15 och 5.23. 

När det gäller skenbar effekt vid inmatningspunkt central A1 så uppvisas ofta värden 

mellan 130 och 140kVA vid höglast under mätveckorna, se Figur B.25. Dagar mätt 

med övertonsfiltret frånkopplat uppvisar att det förbrukas mellan 124 och 127kVA 

under höglast, vilket tyder på en minskning, se Figur B.25. Det behöver mätas under 

en längre period för att se om det stämmer, men enligt ekvation 13 skall en minskning 

av det totala antalet övertoner ge en lägre skenbar effekt. 

Oavsett är mätarsäkringarna rätt dimensionerade, då 140kVA ger strömmen cirka 

200A, vilket är den mätarsäkringsstorlek som skolan är bestyckad med idag. 

Aktiva effektens grafer vid central A1 uppvisar lägre värden än för den skenbara 

effekten, vilket är korrekt, då man multiplicerar med PF som ger en sänkning då 

denna är lägre än 1,0.  

Även här ses en minskning av aktiv effekt efter frånslaget filter. Från cirka 130-

140kW, se Figur B.7 och B.16. Till att uppvisa maxvärden av 120kW efter att filtret 

slagits från, se Figur B.24. Det har inte gjorts några detaljerade beräkningar över hur 

mycket energi som skulle kunna sparas genom att lämna filtret av. Det behövs längre 

mätningar för att avgöra detta. 

Tidpunkterna för effektförbrukningarnas ökningar samt minskningar verkar rimliga i 

relation till byggnadens aktiviteter förutom fläktaggregatens grafer.  

Där kan man se att fläktanläggningen styrd av apparatskåp AS1 uppvisar underliga 

klockslag för till och frånkoppling som skapar onödiga startströmmar och reaktiv 

effektförbrukning. Anläggningen stoppar vid 17.00 på tisdagar för att sedan återstarta 

17.10 till kl.19.30 då den stängs av. På torsdagar stängs AS1 av kl.17.00 och startar 
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igen kl.18.00 för att stängas av vid 20.00. Även under fredagar återstartar anläggning 

efter att varit avstängd mellan kl.17.00 och 19.00. Då är den i drift mellan kl.19.00 och 

21.00, se Figur C.1. 

Varje gång AS1 återstartar är den i full drift och drar då cirka 11.6kW från nätet. Det 

ger under ett år cirka                        . En tillsynes enkel 

besparing. 

Ett alternativ är att programmera om tiderna så de passar fritidsgårdens verksamhet, 

och låta AS1 gå utan stopp och återstart tills det stoppar för kvällen. 

Utöver detta så ser belastningstiderna rimliga ut för nätet som helhet, mer energi 

skulle kunna sparas genom att om möjligt släcka ner viss ytterbelysning under natten. 

6.3 Jordfelström 

Jordfelsströmmar kan som tidigare nämnts uppkomma genom apparaters 

läckströmmar, se tabell 3.2, eller från överledning vid utrustningars kopplingsplintar 

genom damm och fukt. Övertonsströmmar kan också uppkomma som jordfelström 

då impedansen kan vara lägre i skyddsjordsledaren än neutralledaren, t.ex. på grund av 

ett övertonsfilter, spärrfilter. 

Paradisskolans elnät har under en längre tid haft problem med uppkomst och 

indikering av svårfunna jordfelsströmmar. 

Troliga felkällor som prövas av författarna är golvvärmeslingor, skurmaskin, 

tvättmaskin och torktumlare för skurutrustning, samtliga diskmaskiner, kaffebryggare, 

mikrovågsugnar. Även all utrustning i teknikrummet i korridor vid central A1AB. 

Framförallt provkörs kopieringsmaskinen i detta rum. 

När samtliga 3 dvärgbrytargrupper slås ifrån som matar värmegolv, i den del av skolan 

som går under berörda centraler där jordfelsindikeringarna uppkommer, försvinner 

dock en stor del av jordfelsindikeringarna. Från att ha varit nästan varje vardag under 

flera veckor, till att uppkomma 1 till 2 gånger per vecka. Detta ses som ett steg i rätt 

riktning och ett framsteg. 

Det mest besynnerliga är att skolans alla berörda centralers dvärgbrytare övervakas av 

30mA jordfelsbrytare och att dessa inte löser ut när jordfelet uppkommer. Det jordfel 

som registreras är oftast cirka 800mA, vilket med god marginal borde lösa ut en 30mA 

jordfelsbrytare. 

 Jordfelsbrytare testas, med Fluke 1653B Multifunction tester, i storkök och korridor 

vid central A1A. Bara tre stycken uttag testas totalt, samtliga löser ut vid 19mA vilket 

är fullt korrekt. [13] 

Om centralen där felet registreras har neutralledare och skyddsjord sammankopplade, 

vilket ger ett TN-C system, förklarar varför jordfelsbrytaren ej löser ut. 

Är neutralledare och skyddsjord sammankopplade i matande stigarkabel såsom en 

klämskada eller dylikt, innan centralen med felet, kan ett jordfel indikeras utan att en 
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jordfelsbrytare löser ut. Enfaslaster som fördelats ojämnt kan då bidra till en 

strömskillnad i neutralledaren som leds ut i skyddsjord via skadan. Alternativ orsak är 

att jordfelsbrytaren bryter för strömmar inom frekvensintervallet 50 till 60Hz och att 

jordfelsindikeringscentralen indikerar för strömmar inom ett bredare frekvensspann. 

Ett telefonsamtal med tillverkaren av indikeringscentralens kundsupport ger svaret, att 

denna central inte har inbyggt övertonsfilter för filtrering av jordfelsström utan 

uppfattar även andra frekvenser än 50Hz. De nya indikeringscentralerna som 

företaget erbjuder har dock denna funktion. [23] 

Stigarkabeln som matar central A1A fortsätter och matar fler centraler, se Figur A.1. 

Hela kedjan av dessa centralers jordfelsströmmar bör till stor del komma att 

summeras i den summaströmtransformator som slutligen övervakar central A1A.  

Förutom de jordfelsströmmar som eventuellt vandrar ut i potentialutjämnings-

systemet och skyddsjord. 

Jordfelströmmarna från A1A och A1AD halveras när övertonsfiltret manuellt slås 

över i förbikopplat läge. Det tyder på att 3:e tonsströmmar är inblandade i problemet, 

se Figur D.1. 

 För att finna jordfelet utförs test av all misstänkt elutrustning inuti skolbyggnaden 

dels genom samtal med personal även bokföring av tvättmaskinens och torktumlarens 

användningstider utförs. Analys av indikeringstider då felet förekommer, pekar till de 

tider fritidsgården har öppet. Ingen elutrustning som används av personalen inuti 

fritidsgården uppvisade något fel efter avslutad test. 

 Fritidsgården har öppet senare än övrig skolverksamhet, måndag, onsdag kl.14-21 

samt fredag kl.14-22.  

Genom att i detalj fråga om hela förloppet av aktiveteter vid tider för utlöst 

jordfelslarm riktades tillslut misstankarna mot en separat byggnad i form av ett uthus 

för sopsortering, där personalen slänger sopor på kvällen. Vid ett test provas 

belysningstimern i sophuset och jordfelslarmet aktiveras omedelbart.  

Sophuset är relativt nybyggt, vid en inhägnad grusplan som tidigare varit plats för ett 

nu rivet pannrum. Dess elinstallation ger upphov till jordfelslarmet. Den gamla 

pannrumsmatningen har skarvats och dragits in som ny matning till sophuset. Tyvärr 

är all elinstallation i detta hus omärkt och byggnaden står inte med på något 

gruppschema eller någon ritning. Felet uppkommer och indikeras som en cirka 

800mA stark jordfelström när man slår på belysningstimern i sophuset, som sedan 

behåller belysningen på cirka 55minuter. Under hela denna tid kan jordfelslarmet ej 

återställas. Dock finns inte tid att felsöka djupare i detta problem, för att se om det är 

en dålig kabelskarv, överslag vid kopplingsplint i en lysrörsarmatur eller något annat 

som är den exakta orsaken till felindikeringen. Det får bli ett förslag till fortsatt arbete. 
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6.4 Mätarsäkringar 

För att kunna åstadkomma en kostnadsbesparing med avseende på mätarsäkringar 

måste det vara möjligt att gå ned till nästa stegs säkring, i det här fallet 160A. Det är 

inte är möjligt, då den skenbara effekten vid A1 pendlar uppemot 140kVA vid 

höglast, vilket ger en ström av cirka 202A. [24]  
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7 Slutsatser  

När arbetet påbörjades ansåg författarna mätobjektet som tråkigt, då en skolas elnät 

med femledarsystem hela vägen från matande transformator och därtill med ett 

övertonsfilter borde vara närmast felfritt och därmed hopplöst att hitta fel. 

Det var ett felaktigt antagande, anläggningen uppvisade en stor potentialskillnad 

mellan neutralledare och skyddsjord samt jordfelsindikeringar med tillhörande B-larm 

nästan varje dag. 

Även UTHD var långt över gällande standards gränsvärden. 

När övertonsfiltret, en nästan unik filtertyp för ett lågspänningsnät, ett spärrfilter som 

uppvisar en hög impedans i neutraledaren för strömmar av frekvensen 150Hz stängs 

av, börjar anläggningen uppvisa normala värden av UTHD och potentialskillnaden 

försvinner. Tyvärr uppvisas en ökning av neutralledarströmmen men utan att utgöra 

någon uppvärmningsfara av denna då ledaren är rejält dimensionerad. Dock kvarstod 

det återkommande jordfelet. 

Övertonsfiltret bör hållas avstängt för att hålla nivån av UTHD under gällande 

standards riktvärde. 

De aktiva effektgraferna visar att fläktanläggningen styrd under apparatskåp AS1 

återstartar omotiverat vissa vardagkvällar då skolan ej är i drift. Vilket leder till onödig 

energiförbrukning. Ett Alternativ är att programmera om fläktiderna för att passa 

fritisgårdens öppettider, men utan onödiga stopp och återstarter. Låta 

fläktanläggningen vara på tills den stängs av för kvällen. 

Jordfelets uppkomst, som ger larm, härleds och isoleras till elinstallationen i en separat 

byggnad för sopsortering. 

Befintliga mätarsäkringar måste behållas då det ej är möjligt att säkra ned till lägre 

amperetal. 

Förövrigt anses elkvaliteten som god i anläggningen och nätet uppvisar korrekt 

dimensionering förövrigt, sedan filtret stängts av. 

Det finns strömövertoner i nätet, men med tanke på verksamheten i byggnaden får 

dessa halter anses normala i sammanhanget. 

Övriga uppmätta storheter ligger inom gällande gränsvärden och nätet uppvisar inga 

andra problem utöver de som redan tagits upp här. 
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7.1 Förslag till fortsatt arbete 

 Mäta central A1 under en vecka för att kunna räkna på hur stor 

energibesparing ett avstängt övertonsfilter medför. 

 Programmera om start- och stopptider för fläktaggregat matat av AS1 för att 

spara energi eller för att passa fritidsgårdens öppettider. 

 Kontrollera om det finns möjlighet att stänga av vissa ytterbelysningspunkter 

nattetid, för att spara energi. 

 Undersöka jordfelet i sophuset ytterligare, först pröva med att koppla ur 

lysrörsarmaturerna för att se om de är felkällan, annars utföra en impedans-

mätning av stigarkabeln om felet kvarstår.  

 Försöka hitta centralen och gruppen som matar sophuset för att se om det är 

en jordfelsbrytare på denna grupp och att femledarsystemet är intakt, då inga 

jordfelsbrytare löser ut fast 800mA indikeras vid fel. 

 Testa alla jordfelsbrytare. 

 Slå på golvvärmekablarna som är anslutna under central A1A, för att se att 

dessa är felfria och inte ger upphov till något jordfel. 
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A. Enlinjeschema samt data vid inmatningspunkt 

 

 

 

 

Figur A. 1 Enlinjeschema elcentraler, Paradisskolan 

 
 
 
 

Tabell A.1 Data vid inmatningspunkt 

Förimpedans Kortslutningsström 
System 

spänning  
Toppeffekt Kortslutningseffekt 

Zjmax Ik3max Uh Pmax Sk 

26mΩ 13kA 398V 107kW 8,96MVA 
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B. Central A1 

 

Figur B.1 Spänningsosymmetri vecka 1-3, se även Tabell 5.1 
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Figur B.2 Potentialskillnad mellan neutralledare och skyddsjord vecka 1-3, se även Tabell 
5.1 
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Figur B.3 Spänningsvariation, systemspänning vecka 1-3, se även Tabell 5.2 
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Figur B.4 Fas- och neutralledarström vecka 1-3, se även Tabell 5.3 
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Figur B.5 UTHD vecka 1-3, se även Tabell 5.4 
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Figur B.6 ITHD vecka 1-3, se även Tabell 5.6 
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Figur B.7 Total Aktiv effekt vecka 1-3, se även Tabell 5.8 
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Figur B.8 Total Skenbar effekt vecka 1-3, se även Tabell 5.8 
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Figur B.9 Total Reaktiv effekt vecka 1-3, se även Tabell 5.8 
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Figur B.10 Medelvärde Power Faktor vecka 1-3, se även Tabell 5.9 

 
 



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

Bilaga B:11 

 

 Mätning med Dranetz-BMI 

 

 

Figur B.11 Spänningsosymmetri vecka 4, se även Tabell 5.10 

  

 

 Mi n Max Med el

A Vo bal (A vvMed el ) 0.02313 1.085 0.1673

B Vo bal (A vvMed el ) 0.01718 0.8781 0.1797

CVo bal (A vvMed el ) 0.02322 0.9277 0.1826
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Figur B.12 Spänningsvariation per fas och potentialskillnad mellan Neutralledaren och 
skyddsjord vecka 4, se även Tabell 5.10 och 5.11 

 

  

 

 Min Max Med el

Fas 1 Vrms 224.7 234.0 230.0

Fas 2 Vrms 225.9 233.8 229.9

Fas 3 Vrms 225.2 234.7 230.0

Neu tral ledare Vrms 0.4475 21.18 14.38
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Figur B.13 Fas- och neutralledarström TRMS vecka 4, se även Tabell 5.12 

  

 

 Mi n Max Med el

Fas 1 Irms 14.74 218.3 51.77

Fas 2 Irms 14.35 216.5 49.47

Fas 3 Irms 12.86 208.8 46.60

Neu tral ledar e Irm s 4.274 39.06 8.658

2013-04-30

Tisdag

2013-05-01

Onsdag

2013-05-02

Torsdag

2013-05-03

Fredag

2013-05-04

Lördag

2013-05-05

Söndag

2013-05-06

Måndag

50

100

150

200

A
m

p

Fas 1  Irms (medel )

50

100

150

200

A
m

p

Fas 2  Irms (medel )

50

100

150

200

A
m

p

Fas 3  Irms (medel )

5

10

15

20

25

30

35

40

A
m

p

Neutral ledare  Irms (medel)

C re ate d wi th Dr an V iew  6 .2 .1



Statuskontroll av Paradisskolans elektriska belastning 

Bilaga B:14 

 
Figur B.14 Spänningsövertoner UTHD vecka 4, se även Tabell 5.13 

 
  

 

 Min Max Med el

A VThd 1.561 9.430 6.466

B VThd 1.478 9.386 6.341

CVThd 1.337 9.368 6.379
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Figur B.15 Strömövertoner ITHD vecka 4, se även Tabell 5.14 

 

 Min Max Med el

A ITh d 1.579 16.76 10.20

B ITh d 1.627 14.93 8.490

CITh d 1.415 18.53 10.74
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Figur B.16 Aktiv och Reaktiv effekt vecka 4, se även Tabell 5.15 
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Figur B.17 Skenbar effekt vecka 4, se även Tabell 5.15 

 
  

 

 Min Max Med el

A S(kVA ) 3.422 49.78 11.85

B S(kVA ) 3.341 49.18 11.34

CS(kVA ) 2.969 47.29 10.69
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Mätningar A1 vecka5 med frånkopplat övertonsfilter 

 

 
Figur B.18 Spänningsosymmetri vecka 5, se även Tabell 5.16 

 
 
 
 

 
Figur B.19 Potentialskillnad mellan neutralledare och skyddsjord vecka 5, se även Tabell 
5.16 
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Figur B.20 Spänningsvariation, systemspänning vecka 5, se även Tabell 5.17 

 

 

 

 

 

 
Figur B.21 Fas- och neutralledarström vecka 5, se även Tabell 5.18 
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Figur B.22 UTHD vecka 5, se även Tabell 5.19 

 

 

 

 

Figur B.23 ITHD vecka 5, se även Tabell 5.21 
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Figur B.24 Total Aktiv effekt vecka 5, se även Tabell 5.23 

 
Figur B.25 Total Skenbar effekt vecka 5, se även Tabell 5.23 

 

Figur B.26 Total Reaktiv effekt vecka 5, se även Tabell 5.23 
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Figur B.27 Medelvärde Power Faktor vecka 5, se även Tabell 5.24 
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Punktmätning med tångamperemeter utförd 2013-05-03 till 2013-05-06 

 
 

Tabell B.1 Punktmätning av RMS-ström 

Tid Mätvärde RMS [A] 

   Mätpunkt 

  

A1 A1A A1B A1C A1D A1F A1H A1J 

              (AS1 + AS3) (AS2) 

Fredag L1 17,8 8,4 - 2,8 0,9 2,1 2,3 0,6 

 2013-05-03 L2 20,5 3,1 - 1,0 0,4 3,7 1,7 1,0 

kl 19.30 L3 13,6 5,1 3,1 1,5 1,2 2,8 2,3 0,4 

  N 6,8 3,7 1,9 2,5 0,9 2,4 1,2 0,3 

Lördag L1 18,1 7,3 - 2,7 0,6 1,4 2,4 0,6 

2013-05-04 L2 13,3 2,6 - 1,0 0,4 3,2 1,6 0,9 

kl 12.00 L3 17,2 4,0 2,4 1,0 1,4 2,3 2,3 0,4 

   N 3,7 4,2 4,4 2,4 1,2 2,4 1,2 0,2 

Måndag L1 181,0 18,5 - 6,9 11,3 16,6 37,4 33,0 

2013-05-06 L2 181,0 12,5 - 8,5 9,5 28,0 36,0 33,5 

kl 11.00 L3 168,0 14,5 42,0 13,0 4,3 9,0 37,0 33,5 

  N 30,5 7,5 4,8 4,8 6,5 21,5 1,0 0,7 
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C. Central AS1  

 

 

Figur C.1 Aktiv effekt 
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D. Jordfelshistorik  

                       Tabell D.1 Historik jordfelslarm central A1A 

Datum Tid (Från) Tid (Till) Tid Uppmätt värde [mA] 

2013-01-28 - - - mellan 800 - 900 

2013-01-30 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-01 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-04 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-05 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-06 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-07 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-08 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-12 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-20 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-21 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-25 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-27 - - - mellan 800 - 900 

2013-02-28 14:11 - - 4 398 

2013-03-04 - - - mellan 800 - 900 

2013-03-06 - - - mellan 800 - 900 

2013-03-07 10:52 - - 826 

2013-03-15 06:43 - - 985 

2013-03-19 13:48 - - 827 

2013-03-20 09:44 - - 812 

2013-03-27 08:30 08:37 00:07 4 509 

2013-04-03 15:42 16:39 00:57 995 

2013-04-04 09:49 10:45 00:56 994 

2013-04-12 13:34 14:30 00:56 807 

2013-04-15 09:29 09:29 00:00 5 935 

2013-04-15 19:13 20:10 00:57 973 

2013-04-16 12:51 13:47 00:56 986 

2013-04-17 07:34 08:30 00:56 820 

2013-04-19 22:18 23:14 00:56 978 

2013-04-24 09:42 09:43 00:01 4 833 

2013-04-24 13:31 13:35 00:04 4 813 

2013-04-29 09:27 10:23 00:56 841 

2013-05-06 14:03 15:00 00:57 808 

2013-05-06 17:39 18:35 00:56 808 

2013-05-09 22:39 23:35 00:56 824 

2013-05-10 22:05 23:01 00:56 1 010 
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              Tabell D.2 Historik jordfelsvarning ej larm för central A1AC 

Datum Max värde  

Från Till [mA] 

2013-03-31 -  mellan 200 - 300  

2013-04-02 -  mellan 200 - 300  

2013-04-03 -  mellan 200 - 300  

2013-04-04 -  mellan 200 - 300  

2013-04-05 -  mellan 200 - 300  

2013-04-12 06:06 -  mellan 200 - 300  

2013-04-13 06:02 -  mellan 200 - 300  

2013-04-14 05:51 -  mellan 200 - 300  

2013-04-16 05:42 -  mellan 200 - 300  

2013-04-17 05:28 -  mellan 200 - 300  

2013-04-18 06:14 -  mellan 200 - 300  

2013-04-19 05:50 -  mellan 200 - 300  

2013-04-20 05:19 -  mellan 200 - 300  

2013-04-30 04:50 - 267 

2013-04-30 21:28 2013-05-01 04:48 265 

2013-05-01 21:24 2013-05-02 05:02 261 

2013-05-02 21:32 2013-05-03 04:50 260 

2013-05-03 21:33 2013-05-04 04:55 260 

2013-05-04 09:50  Övertonsfilter frånslaget. 

2013-05-08 21:13 2013-05-09 04:49 283 

2013-05-09 22:39 2013-05-10 04:33 283 

2013-05-10 21:45 2013-05-11 04:50 281 
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Figur D.1 Jordfelsindikering med och utan övertonsfiltret inkopplat 

 


