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Sammanfattning 
Rapporten behandlar en elkvalitetsutredning vid Metsä Boards fabrik i Husum. 

Utredningen ska utföras eftersom fabriken har genomgått en förändring då kartong 

tillverkas istället för papper. Detta påverkar hur konsumtionen av el ser ut både vad 

gäller mängd men även hur den konsumeras. Exempelvis har många strömriktare 

ersatts av frekvensomriktare. Någon sammangripande bild av hur läget innan såg ut 

finns inte så en elkvalitetutredning kommer utföras på hela fabriken, även på 

massabruket där processen är lika som innan omvandlingen. Störningarna i 

elkvaliten som rapporten kommer behandla är, övertoner, spänningsdippar, flimmer 

och transienter med extra fokus på THD. Nivåerna på dessa störningar kommer 

jämföras med de avtal som finns med elleverantören samt med standarder och 

föreskrifter inom området. 

Efter att enlinjeschemat på huvudfördelningen av el har granskats, samt genomgång 

om var befintlig mätutrustning finns installerad sätts en plan upp om hur 

utredningen skall utföras. Detta leder till att mätningar utförs på inkommande linjer 

från Gideåbacka transformatorstation som distribueras av Vattenfall, men även på 

underliggande mellanställverk inne i fabriken. Resultatet ger dels en helhetsbild men 

också en aning om var eventuella störningskällor kan vara placerade i fabriken. 

Utredningen visar att elkvaliteten överlag är god, de störningar som ligger i närheten 

av de gränsvärden som finns är 7e övertonen på inkommande linjer HSM1 och 

HSM2. Utredningen visar att Metsä Boards fabrik i Husum inte är orsaken till 

uppkomsten av den höga övertonhalten. Problemet uppstår från det 

kondensatorbatteri som är anslutet till 44 kV-skenan i Vattenfalls 

transformatorstation i Gideåbacka, vilket skapar resonans med lasten som är 

ansluten. 

 

  



 
 

Abstract 
This report contains an investigation on the quality of the distributed electricity to 

Metsä Board Mill in Husum. Because the Mill has gone through large changes in the 

process, the end product is nowadays cardboard instead of paper and an investigation 

is needed. These changes have lead to a different consumption of electricity, both of 

the amount and the way it is consumed. There’s no summarizing image of how the 

electricity quality looked like before therefore a full investigation of the whole factory 

is needed. That includes an investigation of the pulp mill that hasn’t gone through 

any changes. The report investigates disturbances such as THD, voltage dips, flicker 

and transients with extra focus on THD. The result of the measurements is compared 

to agreement that’s been signed with Vattenfall but also to regulations and standards 

that exist. 

After the schedule of the main distribution of electricity for the factory has been 

studied, a plan is set for how the work should be done. Measurements is going to be 

taken at the incoming lines that are distributed by Vattenfall, but also at lower voltage 

transformers in the factory to be able to see where sources of disturbances might be.   

The result shows that the quality of the electricity overall is good, the only thing is 

that the 7th harmonic on the incoming lines sometimes is higher that the acceptable 

limits. Further the investigation shows that the factory itself isn’t the source of these 

distortions. The distortion comes from a VAr (reaktiv effect) capacitor bank that is 

installed at Vattenfalls transformer station in Gideåbacka. The capacitor bank creates 

resonance with the connected load and that leads to amplification of certain 

harmonics. 
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet 

inom Elkraftteknik. Arbetet har utförts på uppdrag av Metsä Board Husum och i 

samarbete med ÅF-industry AB under våren 2016. 

1.1 Bakgrund 

Metsä Board Husum har under året genomgått stora förändringar gällande sin 

produktion, en övergång från att producera papper till kartong och detta har skett 

under projektet Viking. Fabriken består idag av två delar, ett massabruk som är 

likvärdig som innan Viking och den nybildade kartongfabriken.  Förändring i 

produktionen påverkar elförbrukningen både gällande effektmängd men även 

gällande störningar då många nya olinjära laster har anslutits.  Anläggningens båda 

delar är elintensiv, har en förbrukning på runt 100 MW inklusive egen produktion, så 

elkvaliten är en viktig aspekt. Det finns idag avtal med nätleverantören Vattenfall på 

hur mycket störningar de får släppa ut på nätet och det finns även standarder och 

föreskrifter inom området som ska följas. Ifall störningar överskrider överenskomna 

nivåer kan åtgärder behöva vidtas för att störningarna ska hamna inom tillåtna 

gränser. 

Metsä Board Husum vill att mätningar gällande elkvaliten utförs på inkommande 

spänningsnivåer (145 kV och 40 kV) som kan jämföras med Vattenfalls siffror, 

föreskrifter och standarder, men även på lägre spänningsnivåer (6 kV) för att 

lokalisera eventuella problemområden inom fabriksområdet. 

1.2 Problembeskrivning 

I dagsläget finns ingen egen kontroll eller övervakning på de störningar som fabriken 

släpper ut på elnätet. Vattenfall utför mätningar regelbundet gällande elkvaliten 

utanför fabrikens tomtgräns. Elkvalitetsutrustning finns installerad i vissa ställverk 

idag men någon övervakning gällande störningar utförs inte. Detta ger att de avtal 

som finns med Vattenfall gällande nivåer av störningar är i dagsläget kontrollerade 

med enbart Vattenfalls mätningar. För att kunna verifiera de siffror Vattenfall har 

skall mätningar inom fabrikens område utföras.  

Då fabriken nyligen har genomgått en stor förändring och många nya laster har 

tillkommit medför detta att elkvaliten påverkas. För höga nivåer av störningar kan 

orsaka problem för apparater som är anslutna till nätet, vilket kan medföra att 

processer i fabriken blir lidande. 

Idag finns inget dokumentationsunderlag för hantering av störningsdata. Om detta 

upprättas finns möjligheten att gå igenom historiken och få uppfattningar om trender 

och orsaker till vissa händelser. 
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1.3  Syfte/Mål 

Projektet kommer att kartlägga elkvaliteten gällande spänningsgodhet. Resultatet 

kommer att jämföras med de standarder som finns men även med de avtal som är 

skrivna med Vattenfall. Dokumentationshantering av störningsdata skall ses över för 

att hitta ett lämpligt alternativ. 

Projekt kommer att innefatta: 

 Mätningar av elkvaliten på olika spänningsnivåer. 

Med mätresultaten kommer följande punkter granskas: 

 Var eventuella åtgärder behövs. 

 Jämförelse mot Vattenfalls siffror, föreskrifter och standarder. 

 Hur dokumentationen ska utformas för att kunna skapa en historik. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet kommer inte innefatta mätningar och utredningar på lägre nivå än 6 kV. De 

mätinstrument som finns installerade på vissa ställen i fabriken kommer inte få en 

djupare genomgång, utan mätvärdena som visas där kommer antas vara riktiga. 

Detta för att inte äventyra den primära uppgiften. Störst fokus kommer ligga på att 

kartlägga harmoniska övertoner i fabriken. Sammanställning av spänningsdippar, 

flimmer, transienter, långsamma spänningsändringar och spänningsosymmetri 

kommer vara sekundärt. Rapporten begränsar sig även till ovan nämnda 

störningstyper. 
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2 Teori 
Nedan presenteras teorin som ligger till grund av examensarbetet. Detta under 

rubrikerna; Övertoner, Flimmer, Spänningsdippar/Korta avbrott, Transienter och 

Spänningsosymmetri. 

2.1 Elkvalitet 

Elkvalitet är ett begrepp som används för att formulera vilken leveranskvalitet som 

finns för att anslutna enheter ska fungera som de ska gällande elförsörjningen. Alltså 

elektricitetens förmåga att tillfredställa användarnas behov. Alla avvikelser från 

bestämda gränssnitt påverkar därför elkvaliten och medför att den blir bristande. 

Avvikelserna kan gälla nivå, frekvens eller vågform. Dessa avvikelser kan medföra att 

apparater inte fungerar som de ska eller att exempelvis flimrande belysning upplevs 

störande för personer i närheten (4). 

 Idealt är spänningen vid alla punkter i nätet en ren sinusvåg med önskvärd amplitud 

men detta är givetvis omöjligt att leverera. Störningar kommer alltid att finnas och 

dessa störningar beror på en rad olika saker. Störningar kan uppkomma av 

exempelvis; laster som ansluts, kortslutningar, åsknedslag mm och dessa störningar 

sprider sig ut i nätet och påverkar elkvaliten inte bara i anslutningspunkten utan även 

i andra delar av nätet. Sedan är det inte alltid störningar från nätet som gör att en 

apparat uppför sig konstigt utan störningar kan även bero på närliggande apparater 

som sänder ut störningar i form av exempelvis radiovågor. EMC (electromagnetic 

compatibility) är begreppet som används för hur störningar påverkar apparater och 

hur apparater stör andra närliggande utrustningar (4). 

Det är i huvudsak elnätsägare som ansvarar för att elkvaliten på sitt nät är bra vid 

anslutningspunkter, men nätägaren bär inte ensam detta ansvar utan nätets kunder 

har också ansvar i hur mycket störningar de släpper ut på nätet. Sedan finns det krav 

ställda på apparater gällande emissionsnivåer. Stora förbrukare skrivs det i regel 

avtal med gällande hur mycket störningar de får släppa ut på nätet (4). 

2.2 Övertoner 

Övertoner är ström – och spänningskomponenter som avviker ifrån 

grundfrekvensen. Övertonerna i 3-fasnät består i största mängd av udda ordningstal, 

dvs. 3,5,7,9 osv. och detta multipliceras med grundfrekvensen. Svenska 

nätspänningens frekvens är 50 Hz och då ligger övertonerna på 150 Hz, 250 Hz, 

350 Hz osv. Övertonerna ligger överlagrade på grundtonen och gör att den blir 

deformerad. En ren sinusvåg har enbart en frekvens men så fort kurvan ser lite 

annorlunda ut betyder det att det finns övertoner överlagrade. Ofta anges nivån av 

övertoner i procentsats av grundfrekvensen. Om man samlar alla övertonerna och 

översätter det till procentsats så får man det som kallas THD-Total Harmonic 

Distortion. Det är oftast det som är intresserant då spänningsgodheten i elnätet 

bedöms (6). 
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THD i spänning: 𝑇𝐻𝐷 = 100√∑ (
𝑈𝑛

𝑈𝑟𝑚𝑠
)

2
∞
2 (%)  n= övertonsnummer 

2.2.1  Hur övertoner uppkommer 

Så länge linjära laster är anslutna som matas av en ren sinusvåg finns det inga 

övertoner på spänningen men så fort olinjära laster ansluts påverkar det spänningen 

och deformerar sinuskurvan. Detta pga. att olinjära laster drar ström som avviker 

ifrån sinusformen (6). Strömmen orsakar i sin tur ett spänningsfall som påverkar den 

inkommande spänningen och förvränger den. Enfaslaster ger ett övertonspektra på 

3e, 5e, 7e, 9e osv. medan trefaslasters hoppar över var tredje överton och ger tillbaka 

till nätet övertoner på 5e, 7e, 11e, 13 osv. ordningen. Övertoner närmare 

grundfrekvensen är oftast större i magnitud. Figur 1 och 2 visar hur strömmens 

kurvform avviker sig från spänningen då olinjär last är ansluten (4). 

 

Figur 1. Spänning och ström vid linjär last [5]      Figur 2. Spänning och ström vid en olinjär last [5] 

Övertoner skapas i samband med strömmen apparater använder avviker från 

spänningens sinusvåg. Strömmens övertoner appliceras sedan över till spänningen 

och det genererar övertoner i spänningen som sedan sprider sig ut i nätet. Hur stor 

påverkan blir på spänningen beror på hur hög kortslutningseffekt nätet har (3). 

Största delen av övertonerna kommer ifrån utrustningar som är tyristorstyrda (4). 

Exempel på laster som är tyristorstyrda: 

 Strömriktare 

 Ljusbågsugnar 

 Drivsystem med varvtalsreglering 

 Statiska omformare för högfrekvensugnar 

 Svetsanläggningar med statiska omformare 
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2.2.1.1 Resonans 

Övertoner kan också förstärkas i samband med anslutning av kondensatorer till nätet 

sker, detta eftersom nätet i sig oftast är induktivt. Om exempelvis ett 

kondensatorbatteri kopplas parallellt med lasten kan detta leda till att vissa övertoner 

förstärks. Detta inträffar för frekvenser som leder till att nätreaktansen och 

kondensatorreaktansen är lika och dessa frekvenser benämns som 

resonansfrekvenser. Strömmen kommer uppfatta XC och XL lika stora och svänga 

fram och tillbaka mellan nätet och kondensatorn, detta leder då till att strömmar som 

har den aktuella frekvensen förstärks.  Nätreaktansen inte konstant eftersom nätets 

last kan variera och detta leder till att resonansfrekvensen varierar (5). Figur 3 visar 

en förenklad modell av ett nät med en kondensator kopplad parallellt med lasten och 

var resonansfrekvensen uppstår. 

 

Figur 3.  Förenklat nät där nätreaktansen varierar [4]. 

Figur 3 visar hur nätets reaktans ökar med ökande frekvens medan kondensatorns 

reaktans minskar med densamma. Resonansfrekvensen ligger då mellan f1 och f2.  

Förstärkningen uppstår även vid närliggande frekvenser men med fallande storlek 

desto längre från resonansfrekvensen frekvensen ligger, slutligen dämpas strömmar 

vars frekvens ligger tillräckligt långt ifrån resonansfrekvensen (5). Figur 4 förklarar 

hur resonansfrekvensen förstärker impedansen inom vissa frekvenser när ett 

kondensatorbatteri är anslutet, jämfört med om kondensatorbatteriet är bortkopplat. 

 

Figur 4. Nätets impedans med och utan kondensatorbatteri anslutet [1]. 
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Förstärkningen i resonansfrekvensen kan beräknas med följande formel (9): 

 
𝐹𝑜 =

√𝑆𝑘 ∗ 𝑄𝑐

𝑃
 

 

 

Där: 

 Sk= kortslutningseffekten på transformatorn 

 Qc= Reaktiv effekt på kapacitansen 

 P= aktiv effekt på förbrukare som inte genererar övertoner 

I samband med att kondensatorbatterier ansluts till nätet används ofta nedanstående 

formel för att undvika resonans i frekvensområden där harmoniska övertoner ligger. 

𝑛 = √
𝑆𝑘

𝑄𝑐
 

För att undvika resonans vid anslutning av kondensatorbatteri bör värdet på n inte 

var i närheten av de harmoniska övertonerna som finns i nätet, vanligtvis 5e, 7e, 11e 

eller 13e (5). 

Anledningen varför kondensatorbatterier ansluts till nätet är för att kunna generera 

reaktiv effekt nära reaktiva förbrukningskällor. Detta för att slippa långa 

leveranssträckor som tar plats ifrån den aktiva effekten som ska levereras (10). 

2.2.2  Skador från övertoner 

Övertoner kan orsaka olika sorters skada beroende på vilket ordningstal de tillhör. 

Detta för att karaktäristiken i övertonerna kan vara av plus, minus eller nollföljd och 

fördelar sig enligt tabell 1. 

Tabell 1. Övertoners karaktäristik. 

Övertonnr. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Karaktäristik + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 

 

Anledningen till varför övertoner har olika karakteristik beror på de olika 
frekvensernas relation till övriga fasernas frekvenser. Övertonsfrekvenserna har 
samma fasförskjutning som den fundamentala frekvensen och detta skapar olika 
karaktäristik på de olika övertonerna, se figur 5. 
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Figur 5. Frekvensers relation till varandra i ett 3-fassystem 

Figur 5 representerar sinuskurvor med frekvenserna; 50 Hz (blå), 150 Hz (röd) och 
250 Hz (grön) på tre faser. I figuren ses att 150 Hz har samma läge vid samma 
tidpunkt i alla faser, alltså blir den av nollföljdskaraktäristik. 250 Hz är relationen 
mellan faserna i omvänd ordning jämfört med 50 Hz vilket leder till att den 
övertonen är av minusföljdskaraktäristik. 

Beroende på karaktäristiken på övertonen är problemen olika. I ett 3-fasnät ska de 
tre faserna som ligger fasskiljt släcka ut varandra vilket leder till att ingen ström går 
igenom nolledaren. Har man mycket övertoner med nollföljdskaraktäristik orsakar 
detta att dessa komponenter adderas i nolledaren och detta kan leda till att 
nolledaren blir överhettad och brinner av (6). 

 Övertoner med minusföljdskaraktäristik kan hämma bildande av magnetfält i 

exempelvis induktionsmotorer (6). 

Störningar på exempelvis ljud och ljus kan orsakas av högfrekventa övertoner (6). 

2.2.3  Påverkan på komponenter i nätet 

 Transformatorer: ström- och spänningsdistorsion kan leda till att dels 

transformatorer avger missljud men framförallt leder det till ökade förluster, 

dessa förluster är då värmeförluster i lindningarna. Detta eftersom det är bara 

den fundamentala frekvensen som leder den användbara energin, energi som 

tillkommer med andra frekvenser leder således till förluster. Övertoner med 

nollföljdskarakteristik transformeras inte över i de flesta transformatorer 

(undantag för YY-kopplade transformatorer som är jordande på bägge sidor) 

utan den stannar kvar och kan leda till vivelströmmar i transformatorns 

närliggande metallkapslingar (3). 

 Ledningar: Övertoner leder till ökade förluster i ledningar och kablar. Ökad 

frekvens leder till större förluster eftersom ledningens induktiva reaktans ökar 

med ökad frekvens (3). Även överbelastning av N-ledaren kan orsakas av 

nollföljdskomponenterna (6). 

 Kondensatorbatterier: Framförallt övertoner i högre nummertal kan leda 

till överhettning av kondensatorbatterier. Detta beroende på att 
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övertonsströmmarna förstärks när kondensatorns reaktans sjunker, detta 

proportionellt mot frekvensen (5). 

 Motorer: Övertoner ger upphov till ökade förluster i samband med värme 

men det kan även leda till momentpulsationer, alltså att momentet varierar 

beroende på minusföljdskomponenternas i vissa perioder minskar motorns 

moment (6). 

 Datorer: Övertoner kan orsaka funktionsfel som kan vara svåra att förklara 

(6). 

Övrigt: Problem övertoner kan orsaka på övriga delar i nätet (6): 

– Felaktiga brytarutlösningar 

– Elektroniska reläer kan störas 

– Funktionsfel i elektronikutrustningar 

– Reglerutrustning kan störas 

– Rundstyrningsutrustning kan störas 

– Felaktiga energimätningar 

– Felfunktioner i jordfelsövervakning i 

lågspänningsbrytare, beroende på nollföljdsströmmar. 

– Magnetfält orsakade av vagabonderande strömmar som 

kan uppstå i samband med övertoner med 

nollföljdskaraktär. 

– Potentialskillnader i anläggningar med TN-C-system. 

2.2.4  Åtgärder  

Beroende på vad man vill åstadkomma finns olika tillvägagångssätt för att komma till 

bukt med övertonsproblem. Har man exempelvis en anläggning där mycket 

elektronikprodukter är anslutna kan det vara lämpligt att dimensionera upp 

nolledaren så att den klarar av eventuella strömmar orsakade av 

nollföljdskomponenterna (6). Man kan också installera ett tredjetonsfilter, se avsnitt 

2.2.5.3. Om möjlighet till vart placering övertonsgenererande apparater finns är det 

bra ifall dessa apparater ansluts separerade fån varandra. Ifall problem med 

övertoner med nollföljdskaraktäristik finns kan de hindras från att sprida sig vidare i 

nätet genom att D/Y-koppla transformatorer. Detta leder dock till att 

nollföljdströmmarna går ut som virvelströmmar i närliggande metallkapslingar vilket 

leder till förluster genom värme (6). 

Sedan finns det olika sorters övertonsfilter man kan installera, både passiva och 

aktiva.  
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2.2.5  Filter 

De passiva filtrena består av passiva komponenter och där finns det i huvudsak två 

varianter, bandpassfilter och högpassfilter. Bandpassfilter filtrerar genom att en 

kondensator är seriekopplad med en reaktor vilket leder till att höga och låga 

frekvenser blockas och ett passband skapas med frekvenser som kommer igenom (2). 

Högpassfilter blockerar låga frekvenser från att ta sig igenom antingen med en 

reaktor eller en kondensator. När det gäller aktiva filter bygger principen på 

generering av övertoner likt det som finns på nätet men dessa övertoner adderas i 

motfas till nätets övertoner och därmed släcker ut övertonen (2). Vid 

resonansproblem i samband med anslutning av kondensatorbatterier kan med fördel 

filter anslutas som filtrerar bort resonansfrekvensens övertoner, se avsnitt 2.2.5.1 och 

2.2.5.2. 

2.2.5.1 Finavstämt filter 

Finavstämda filter används för att blockera en viss frekvens. Den funkar genom att 

filtrets resonansfrekvens sammanfaller med den frekvens som önskas filtreras. Om 5e 

ton ska filtreras så dimensioneras filtret för 250 Hz. Om parallellkoppling av filter 

görs kan filtrering av fler övertoner åstadkommas (9). 

2.2.5.2 Snedavstämt filter 

Principen för snedavstämt filter är samma som för finavstämt men dimensioneras för 

att exempelvis en stor del av 5e ton filtreras och en lite mindre del av 7e ton osv. 

Detta filter filtrerar inte bort lika mycket av en specifik överton men istället så 

filtreras fler övertoner av samma filter. Dessutom blir filtret mer anpassningsbar ifall 

resonansfrekvensen ändras (9). 

2.2.5.3 Tredjetonsfilter 

Tredje övertonen är av nollföljdskarakteristik, se avsnitt 2.3.2. Stor del tredje ton kan 

leda till stor ström i nolledaren. Genom att seriekoppla filtret med neutralledaren och 

justera filtret till att filtrera bort 150 Hz begränsas strömmen som skulle uppstå i 

nollan (6). 
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2.3 Flimmer 

Flimmer är snabba variationer i spänningen effektivvärde. Variationerna som blir 

orsakar störningar på ljuskällor vilket kan upplevas störande. När mätningar av 

flimmernivån görs så baseras resultatet på ögats subjektiva förmåga att uppfatta 

ljusvariationer från en 60 W gasglödlampa. En typkurva har tagits fram från en 

referensgrupp och gränsvärdena är satta då 50 % av referensgruppens medlemmar 

upplever störningar (4). Figur 6 visar flickerkurvan som är framtagen och där ser vi 

att vid runt 8-9 Hz är ögat bäst mottaglig för att uppfatta spänningsfluktuationer. 

 

Figur 6. +=Sinusformade fluktuationer □= Fyrkantsformade fluktuationer [2]. 
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2.3.1 Hur flimmer uppkommer 

Flimmer orsakas av en viss typ av anläggningar, ser man till högspänningsnivåer är 

en källa till flimmer på nätet ljusbågsugnar. Det är ljusbågen som orsakar 

uppkomsten av flimmer och det kan då sprida sig långt ut på nätet. Vid lägre 

spänningsnivåer kan exempelvis svetsning, kopieringsapparater, järnvägsdrifter mm 

orsaka flimmer. Anledningen till att flimmer uppstår beror på snabba 

lastförändringar i apparater. Även vindkraftverk kan orsaka flimmer och detta beror 

på att varje gång ett propellerblad passerar tornet så uppstår en momentpåverkan på 

axeln och detta leder till att flimmer uppstår och sprider sig ut på nätet. I figur 7 visar 

en kopieringsmaskins lastförändringar som i sin tur påverkar spänningen (3). 

 

  

Figur 7. Strömmen en kopieringmaskin drar till vänster och resulterande spänningsfluktationen 
till höger [2]. 

 

2.3.2  Skador från flimmer  

Eftersom flimmer är spänningsvariationer som är små och snabba så orsakar detta 

vanligtvis inga problem på teknisk utrustning utan det största problemet är att det 

uppfattas störande för människor som vistas i närheten av exempelvis belysning som 

är utsatt för flimmer. Sedan är störningarna subjektiva dvs. det som upplevs störande 

för ena personen behöver inte ens uppfattas av andra (4). 

2.3.3  Åtgärder 

Det som kan göras ifall flimmernivåer i anläggningen är till besvär är att vanliga 

lampor byts ut till lågenergilampor. Om åtgärder till själva problemkällan vill uppnås 

kan seriereaktorer kopplas i serie med den störande lasten, eller ansluts en styrd 

kompensering som väger upp det reaktiva effektuttaget från lasten (4). 



12 
 

2.4 Spänningsdippar och kortvariga avbrott 

Spänningsdippar definieras enligt SS-EN 50160 som sänkningar av spänningsnivån 

ned till mellan 90 % och 1 % av den nominella spänningsnivån, detta under en 

tidperiod mellan 10ms till 60 s. Efter spänningsdippen så återgår spänningsnivån till 

±10 % av nominella spänningen. Spänningssänkningen definieras som den aktuella 

spänningen mot den nominella spänningen, detta oftast uttryckt i procentsats (7). 

Till kortvariga avbrott räknas sänkningar i spänningsnivån till under 1 % av 

nominella spänningen (7). 

Kortvariga spänningsdippar anses vara största anledningen till bristande elkvalitet 

(1). 

2.4.1 Hur spänningsdippar uppkommer 

Fel antingen i kraftnätet eller i anläggningen kan orsaka spänningsdippar men även 

start av stora motorer eller transformatorer kan påverka den matande spänningen. 

Fel i kraftnätet orsakas oftast av åska eller andra problematiska väderförhållanden 

(1). Vid kortvariga avbrott så är det oftast jord – eller kortslutningar som är orsaken. 

Dessa kan både ske i anläggningar och ute på elnätet. Många luftledningar är 

försedda med automatisk återkoppling, som vid fel kopplar från ledningen för att 

sedan efter 0,4-90 sekunder prova koppla till ledningen igen. Oftast är då problemet 

borta och ledningen fungerar som den ska igen men det har då lett till ett kortvarigt 

avbrott. Spänningsdippar i ett 3-fassystem kan vara av olika karaktär beroende på 

felsort. Felen kan vara av typerna 3-fasigt, 2-fasigt till jord, 2-fasigt, enfasigt till jord 

(3). Figur 8 visar en illustration av en 3-fasig spänningsdipp. 

 

Figur 8. Exempel på 3-fasig spänningsdipp [2]. 
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2.4.2  Skador från spänningsdippar  

Skadan som uppstår beror på hur lång en spänningsdipp och hur djup i magnitud 

den är. Kortvariga spänningsdippar där spänningen sjunker till strax under 90 % av 

nominella spänningen är oftast inga problem, men då spänningsdippen är längre och 

djupare kan problem uppstå med att motorstyrningar slås ifrån vilket medför att 

motorer måste startas om och detta stör givetvis processen (1). 

2.4.3  Åtgärder 

Idag klarar de flesta apparater av spänningsdippar pga. att användare har ställt krav 

på tillverkarna att apparater ska klara dessa. Underspänningsskydd finns även för att 

klara av spänningsdippar (4). Skydd mot spänningsdippar för känsliga apparater 

finns, exempelvis DVR (Dynamic Voltage Restorer). I korthet är DVR ett energilager 

som går in och täcker upp spänningen när en spänningsdipp uppstår, den injicerar 

spänningen som saknas till matningsspänningen, se figur 9 för en enkel beskrivning 

hur en DVR är uppbyggd (8). 

 

Figur 9. Static Series Compensators (DVR) uppbyggnad [3]. 

 

Att förse luftledningar med skyddsledare, s.k. topplinor ovanför faslinorna reducerar 

risken för direkta blixtnedslag i faslinorna, skyddsledarna agerar som åskledare. 

Jordade topplinor kan vara motiverade att använda på högre spänningsnivåer (13). 

Strömbegränsare kan även installeras, de består av en reaktor och en kondensator 

som ansluts i serie. Dessa reducerar spänningsdippar pga. att en tröghet för snabba 

spänningsändringar skapas i strömbegränsaren (13). 

Internt bör UPSer och batterisystem användas vid kritiska positioner, detta för att vid 

exempelvis ett kort avbrott förhindra stopp i processen (14). 
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2.5 Transienter 

Med transienter menas störningar där amplituden på spänningen ändras plötsligt för 

att försvinna lika snabbt. Det brukar kallas för spänningsspikar och studeras 

spänningen ser transienter ut som spikar i vågformen (4). 

Transienterna kan vara av två olika typer, oscillerande och icke oscillerande. I den 

oscillerande transienten överlagras en svängande störning till spänningen, icke 

oscillerande är det ”spikar” som överlagras till spänningen. Eftersom den oscillerade 

transienten pågår över ett antal cykler så är energiinnehållet större i dessa än 

”spiktransienterna” och orsakar därmed mer skada på elektronikprodukter som blir 

utsatta (4). 

2.5.1 Hur transienter uppkommer 

Åska och kopplingar ute på elnätet är det som orsakar uppkomsten av transienter. 

Gällande åska kan transienter uppstå både vid direkt nedslag i exempelvis luftledning 

men även ifall blixtnedslaget sker i närliggande omgivningen. Till och frånkoppling 

av stora elutrustningar kan orsaka transienter i små lokala nät, exempelvis 

industrinät. I lågspänningsnätet kan frånkoppling av stora motorer bilda en transient 

på matningsspänningen. Storleken på ”spikarna” varierar beroende på var och hur 

transienten uppstår (4). 

2.5.2  Åtgärder 

Åtgärder varierar beroende på vilken anläggning det avser. En åtgärd är att styra 

inkopplingen av kondensatorbatterier så att detta görs innan känslig utrustning 

ansluts. Vid åsknedslag är det svårt att göra några åtgärder ute på nätet utan då 

måste potentialen vid ledningarna slut för alla inkommande nät vara lika, detta kallas 

inledningsskydd och för att det ska fungera så måste induktansen i det 

spänningsutjämnande element begränsas så mycket som möjligt. Problemet med 

inledningsskydd är att potentialen mellan ledning och mark kan bli väldigt stor och 

orsaka byggnadsskador, detta kan förhindras genom att potentialutjämna marken 

närmast byggnaden (4). 

Även åtgärder som topplinor och strömbegränsare som förklarades tidigare dämpar 

transientens magnitud, se avsnitt 2.4.3. 
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2.6 Spänningsosymmetri 

I ett idealt 3-fassystem är de tre faserna lika i amplitud och förskjutna 120˚ från 

varandra. Avvikelser från något av detta skapar osymmetri. Osymmetrin mäts med 

hjälp av minusföljdskomponentens relation till plusföljdskomponenten. 

Plusföljdskomponenten är den önskade trefasspänningen. Minusföljdskomponenten 

liknar ett 3-fassystem men med omvänd fasordning. Spänningsosymmetri kan uppstå 

om lasterna på faserna skiljer sig mycket, exempelvis om många enfaslaster kopplas 

in på samma fas. Spänningsfallet över nätimpedansen kan då skilja sig mycket och 

osymmetri har skapats. Problem som kan uppkomma i samband med osymmetri i 

spänningen att överlast på växelströmsmaskiner, frekvensomriktare slutar fungera 

och även att omriktare genererar övertoner i fler frekvenser än de karaktäristiska (4).  
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3 Utförande 
Detta avsnitt behandlar de tillvägagångssätt som använt för att komma fram till 

resultaten som presenteras i rapporten. 

3.1 Schemastudier 

För att på bästa sätt angripa uppgiften behövs fabrikens elschema studeras, detta för 

att förstå fabrikens uppbyggnad gällande vart matningarna kommer in och vart 

mätningar bör utföras. Fabriken lagrar ritningar via Sitebase och genom det kunde 

ett enlinjeschema över fabrikens huvudfördelning hittas och studeras närmare. I 

Bilaga A återfinns enlinjeschema för huvudfördelningen. 

För att få en bra helhetsbild om hur elkvaliteten ser ut gällande övertoner ska 

mätningar göras vid inkommande matning till fabriken. Tre linjer (HSM1,HSM2 och 

HSM3) kommer in från Gideåbacka varav två av dessa på 40 kV (HSM1 och HSM2) 

matar massabruket och en på 145 kV (HSM3) matar kartongbruket.  

På kartongbruket transformeras spänningen ned från 145 kV till 40 kV genom 

transformatorn KT152-101 och från 145 kV till 11 kV genom transformatorn KT152-

102. Dessa två transformatorer matar kartongbruket. 40 kV transformeras till 6 kV 

via 2 st transformatorer (T6 och T7). Från dessa nivåer transformeras spänningen ner 

till lämplig arbetsspänning vilkens nivå är beroende på vad som är anslutet. Figur 10 

visar enlinjeschema för huvudfördelning av el på kartongbruket. 

 

Figur 10. Enlinjeschema kartongbruk 
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Massabruket har som tidigare nämndes två inkommande linjer som matar 

massabruket. Inkommande spänning är där 40 kV och detta tranformeras ned till 

6 kV via transformatorerna (T8, T5, T1, T2 och KT154-201). Dessa transformatorer 

matar sedan massabrukets olika delar. Figur 11 visar enlinjeschema för 

huvudfördelningen av el på massabruket. 

 

Figur 11. Enlinjeschema massabruk 

  

När fördelningen är känd känns det rimligt att mätningar av övertoner utförs på 

inkommande fack på 40 kV ställverket KE153-101 på massabrukssidan och i KE151-

101 på kartongbruket för att få en bra inblick i totala summan av störningar. Sedan 

utförs mätningar på 11 kV och 6 kV nivå för att en mer detaljerad bild om var 

eventuella störningskällor befinner sig. Mätningarna sker på sekundärsidan av 

transformatorerna. Eftersom HSM1 och HSM2 i normalfallet drivs som en ledning 

räcker det med mätvärden från en av dem. 
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Mätningar kommer utföras på nedan nämnda punkter, visas även markerat i figur 10 

och 11. 

Kartongbruk 

 KE151-101 (145 kV) 

 KT152-102 (11 kV) 

 T6 (6 kV) 

 T7 (6 kV) 

Massabruk 

 KE153-101 (40 kV) 

 T8 (6 kV) 

 T5(6 kV) 

 T1(6 kV) 

 T2(6 kV) 

 T4(6 kV) 

 KT154-201 (6 kV) 

Vad gäller mätningar av spänningsdippar/korta avbrott, transienter, flicker och 

spänningsosymmetri kommer detta endast att utföras på inkommande 

högspänningslinjer HSM1, HSM2 och HSM3. Detta för att de flesta av dessa 

störningar kommer utifrån nätet.  

3.2 Gränsvärden 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter står till grund för de gränsvärden som 

finns gällande elkvalitet. Områden där Energimarknadsinspektionen inte har några 

gränsvärden används SSG då Metsä Board är ansluten till SSG (Standard Solution 

Group), som är en organisation som upprättar standarder och står för utbildning och 

rådgivning. Även svensk elstandard (SS-EN) används då SSG-standarderna refererar 

till dem. Nedan presenteras de nivåer som EI, SS-EN och SSG har satt gällande 

elkvalitet.  
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3.2.1 Övertoner 

För att elöverföringen ska var av god kvalitet har energimarknadsinspektionen tagit 

fram föreskrifter gällande elkvaliten. 

För spänningsnivåer från 36 kV-150 kV gäller enligt EIFS:2013:1 att 

tiominutersvärden under en vecka av THDU inte får överskrida 8 % och vad gäller 

specifika övertoner, se tabell 2. 

Tabell 2 Gränsvärden övertonhalt specifika övertonsnummer. 

 

Värdena ska inom tiominutersintervall under en vecka vara mindre eller lika med 

värdena i Tabell 2. 

SS-EN 50160 skiljer sig från EIFS 2013:1 i det avseende att SS-EN inte har skillnad 

beroende på spänningsnivå. Denna rapport tar då bara med 

energimarknadsinspektionens föreskrifter eftersom den är lite striktare gällande 

högre spänningsnivåer. 

3.2.2  Spänningsdippar och korta avbrott 

Enligt SS-EN 50160 definieras en kortvarig spänningssänkning som: 

”En plötslig reduktion av maningsspänningen ner till värden mellan 90 % och 1 % 

av den angivna spänningen, med en varaktighet mellan 10 ms och 60 sekunder.” 

Enligt samma standard definieras ett kort avbrott som: 

”Ett tillstånd under vilket spänningen i anslutningspunkten är lägre än 1 % av den 

angivna spänningen, med en varaktighet mellan 10 ms och 3 minuter. Vid 

trefassystem menas normalt att spänningen i alla tre faser samtidigt är lägre än 

1 % av den angivna spänningen (7).” 
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Enligt EIFS 2013:1 gäller Tabell 3 för spänningsnivåer upp till 45 kV. 

Tabell 3. Gränsvärden spänningsfall för spänningsnivåer ≤ 45 kV. 

 

Enligt samma föreskrift gäller Tabell 4 för spänningsnivåer över 45 kV. 

Tabell 4. Gränsvärden för spänningsfall för spänningsnivåer > 45 kV  

 

Spänningssänkningar till område B i tabell 3 och 4 medför att nätägaren är skyldig 

utföra åtgärder som är rimliga i förhållande till kundernas påverkan av 

spänningssänkningen. Spänningssänkningar till område C får inte inträffa. 

Spänningsdippar inom område A accepteras. Detta enligt EIFS 2013:1 (16). 

3.2.2.1  Långsamma spänningsvariationer 

EIFS 2013:1 har även riktlinjer vad gäller spänningsvariationer under en längre tid. 

”Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av 

spänningens effektivvärde vara mellan 90 procent och 110 procent av 

referensspänningen (16).”  

SS-EN 50160 har riktlinjer som skiljer sig lite ifrån EIFS 2013:1 

10 min rms värde av fasspänningen ska alltid ligga inom +10/-15 % av nominellt 
värde och inom ±10 % under 95 % av en vecka (7). 

 

 



21 
 

3.2.3  Flimmer 

Enligt SS-EN 50160 gäller: 

”För normala driftförhållanden gäller att Plt skall vara högst 1 för 95 % av tiden för 

en veckomätning.” 

Plt=”long time severity” avser successiva 2-timmarsvärden. Beräknas genom: 

 

𝑃𝑙𝑡 = √
1

12
∑ 𝑃𝑠𝑡(𝑖)3

12

𝑖=1

3

 

 

 

Pst är 10 minuters värden från flimmermätningen, Pst erhålls genom (12): 

𝑃𝑠𝑡 =  √0,0314𝑃(99,9) + 0,0525𝑃(99) + 0,0657𝑃(97) + 0,28𝑃(90) + 0,08𝑃(50) 

Där P(90) är det värde som är större än 90 % av alla sampel osv. 

Acceptabla nivåer enligt SS-EN 61000-2-2: 

Pst= 1 

Plt= 0,8 

Tillåtna nivåer skiljer sig mellan standarderna men då gränsvärdena skiljer sig åt 

angående hur mätningar ska utföras blir en jämförelse svår att göra. 

3.2.4  Spänningsosymmetri 

EIFS 2013:1 gränsvärden gällande spänningsosymmetri är att under en period 
motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av 
spänningsosymmetrin vara mindre än eller lika med 2 % (16). 
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3.3 Mätdatainsamling 

I fabriken finns det mätinstrument installerade i vissa ställverk. I 145 kV och 40 kV 

sitter det fast installerade elkvalitetsinstrument tillverkad av Dranetz . Instrumenten 

omvandlar analoga signaler till digitala och skickas till datorn via nätverkskablar. Via 

ett programmet InfoNode erhåller access till informationen som instrumentet 

skickar. Instrumentet loggar var 5e minut värden och kan ses i realtid eller efter en 

angiven tidsram.  

I InfoNode finns möjligheten att titta på grafer på en rad olika storheter, det som är 

mest intressant för denna rapport är Waveform Distortion som behandlar övertoner 

och Event Summaries som loggar alla störningar i form av dippar och transienter. 

InfoNode sparar informationen den loggar sex månader.  Fullständiga mätningar för 

THDU samt för specifika harmoniska övertoner på HSM1 och HSM3 visas i Bilaga B-

E. Sammanställning av årets (2016) händelser gällande spänningsdippar visas i 

Bilaga N.  

Figur 12 visar ett exempel på en spänningsdipp taget från InfoNode. Spänningens 

RMS-värde sjunker till under 90 % av nominella spänningen, se blå kurva. 

 

Figur 12. Spänningsdipp InfoNode 
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Figur 13 visar ett exempel på en transient taget från infoNode. 

 

Figur 13. Transient InfoNode 

I kartongbruket finns instrument av en annan tillverkare (Janitza) installerade innan 

transformatorerna KT152-102, T6 och T7. Dessa instrument mäter på primärsidan av 

transformatorerna, 145 kV-nivån för KT152-102 och på 40 kV-nivå för T6 och T7. 

Informationen Janitzainstrumentet loggar erhålls access till via ett program kallat 

GridVis. 

Kartongbruket matas av transformatorerna T6 och T7, så mätningar av strömmens 

övertoner där ger en mer detaljerad bild på vart eventuella källor finns. Även 

mätningar på ställverk KT152-102 som matar BM1 tas med då den är ansluten till 

samma skena som matas av HSM3. Då distorsionen i spänningen har en tendens att 

sprida sig över nätet kollas det istället på hur stora de distorderade strömmarna är för 

att kunna lokalisera från vilken del av fabriken eventuella övertoner skapas. 

Frekvensanalyser på hur stora de distorderade strömmarna i T6, T7 och KT152-102 

är visas i Bilaga F. 

Ställverken på 6 kV som matar massabruket har idag inga fast installerade 

instrument utan mätningar på denna nivå utförs med bärbara mätinstrument från 

Dranetz. Informationen som loggas kommer bara att vara under den tid som 

mätinstrumentet är anslutet, ett dygn per för varje mätplats.  Mätningar kommer 

utföras när massabruket har alla processer igång. En av Mestä Boards elkrafttekniker 

bistod med hjälp när dessa mätningar utfördes. Mätningarna utfördes på spänningar 

och strömmar i inkommande fack ifrån överliggande transformator. Kretsschemat för 

facken studerades för att lokalisera vart inkopplingar skulle ske. Mätresultat från 

dessa mätningar visas i Bilaga G-L. 

Vattenfalls mätdata gällande elkvalitet från 2015 finns även att tillgå (11). 
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3.4 Mätdatabehandling 

Eftersom mätdata hämtas ifrån instrument från olika tillverkare sammanställs 

resultaten i Excel för att en klarare bild om läget. Mätdata från instrument där 

historik finns tas min, medel och maxvärden ifrån detta år (2016). Från övriga 

instrument där ingen längre tillbakablick finns tas mätvärden utifrån den tidsrymd 

som finns loggat. 

Resultatet sammanställs med hänsyn till var mätningarna är utförda. Inkommande 

matnings mätresultat visas för sig och mätresultat från fördelningen på 6 kV för sig. 

Då de distorderade strömmarna är uppmätta på olika spänningsnivåer på 

kartongbruket transformeras strömmarna till 145 kV-nivån med hjälp av 

transformatorns varvsomsättning, se nedan (15). 

𝐼1 = 𝐼2 ∗ (
1

𝑛
)  𝑑ä𝑟 𝑛 = 𝑣𝑎𝑟𝑣𝑠𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  

Detta är för att en jämförelse ska kunna göras på ett bättre sätt. Jämförs enbart 

strömmarna på olika spänningsnivåer kan resultatet bli väldigt missvisande. Även om 

jämförelse görs med THDI blir det missvisande då resultatet baseras på den 

fundamentala strömmens storlek. Detta ger ingen exakt bild då vissa övertoner skulle 

filtreras bort genom en transformator men det ger ändå en uppskattning om hur 

stora de är i jämförelse med varandra. 

Mätningarna gällande övertoner är det endast en fas som presenteras då de övriga 

faserna ser liknande ut. 

Mätresultaten gällande spänningsdippar, flimmer och transienter sammanställs med 

hjälp av InfoNodes verktyg och presenteras under Resultat. Då mätresultat för 

flimmer inte sparas tas realtidsvärden på Pst en gång om dagen varje dag i två 

arbetsveckor. Spänningsosymmetri tas inte med då mätdata inte finns sparat 

gällande det. 

Under rubriken Resultat visas sammanställningar gjorda utifrån Bilaga B-O.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras sammanställda resultat av mätningar som är utförda. Resultat 

presenteras för varje störningstyp. 

4.1 THDU inkommande linjer, HSM1 och HSM3. 

Sammanställning utifrån värdena som behandlades under avsnitt 3.4 visas i tabell 5. 

Tabell 5. 

 THDU V(%)      

  min medel max 

HSM1 0,8 3 5,4 

HSM3 0,2 0,8 1,4 

 

Värdena innefattar mätdata under tidperioden 2016-01-01 till 2016-04-08. 

Mätningar på inkommande linje HSM3 visar på en elkvalitet som är god gällande 

THD. Som tabell 5 visar så ligger THD under de gränsvärden som presenterades i 

avsnitt 3.1.1. HSM1 som matar Massabruket har ett högre värde än HSM3 men båda 

linjernas värden ligger under de tillåtna 8 % som finns angivet i avsnitt 3.2.1. 

Vattenfalls mätningar från 2015 (11) visar att THD ligger på samma nivåer på HSM1 

och HSM3 som de värden denna rapport har sammanställt för 2016. 
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4.1.1 Harmoniska övertonerna 3, 5, 7, 9, 11, 13 på inkommande 

linjer. 

Sammanställning av de harmoniska övertonerna 3-13 för linjerna HSM1 och HSM3 

visas i tabell 6. 

Tabell 6. 

HSM1 V(%)        

 Övertonnr. min medel max 95% CPF 

     

3 0,05 0,11 0,22 0,15 

5 0,4 1,3 2,1 1,5 

7 0,4 2,5 5,2 3,7 

9 0,006 0,014 0,058 0,022 

11 0,01 0,11 0,47 0,39 

13 0,01 0,04 0,29 0,21 

     

HSM3 V(%)        

 Övertonsnr. min medel max 95% CPF 

     

3 0,037 0,071 0,184 0,108 

5 0,04 0,33 0,59 0,47 

7 0,04 0,21 0,43 0,31 

9 0,005 0,018 0,047 0,033 

11 0,04 0,17 0,39 0,24 

13 0,01 0,14 0,32 0,24 

 

Värdena innefattar mätdata under tidperioden 2016-01-01 till 2016-04-08. 

Tabell 6 visar att medelvärdet på övertonshalten på linjen HSM1 är bra men 

maxvärdet av 7e övertonen under 2016 överskrider den tillåtna maxnivån 4 % enligt 

tabell 2 i avsnitt 3.2.1. Figur 14 visar ett exempel på en tidpunkt då 7e övertonen vid 

vissa tillfällen var för hög. 
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Figur 14. 7e spänningsöverton 2016-03-21 till 2016-03-22 

 

På inkommande linje HSM3 ligger de harmoniska övertonerna på en låg och bra nivå. 
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4.2 Övertoner Massabruk 

Sammanställning av strömmens övertoner från olika matningar till massabruket 

visas i figur 15. 

 

Figur 15. Strömövertoner massabruk 

Strömövertonerna på massabrukets mätningar ger inga indikationer på att det är 

fabriken som orsakar de höga nivåerna på 7e spänningsöverton på inkommande 

linjer HSM1 och HSM2. De strömövertoner som finns ligger på en låg och bra nivå 

jämfört med de fundamentala strömmarna och framförallt är det 5 e överton som 

genereras, se figur 14. Högsta strömövertonsnivåerna ger matningarna från 

transformatorerna T1 och KT152-201 men nivåerna ligger på runt 2-4 % THDI. 
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4.3 Övertoner Kartongbruk 

Sammanställning av strömmens övertoner från kartongbruket samt BM1 visas i 

figur 16. Strömvärdena är översatta till 145 kV nivå. 

 

Figur 16. Strömövertoner kartongbruk 

De harmoniska övertonerna i spänningen ligger som visat i avsnitt 4.1.1 på en låg nivå 

men en närmare koll på mer detaljerad nivå gjordes ändå gällande strömmens 

övertoner. Figur 16 visar att det genereras mest strömövertoner från det som matas 

utav transformator KT152-102. Denna transformator matar bland annat 

bestrykningsmaskinen BM1 samt Imerys (tillhör ej Metsä Board). Dock är värdena 

väldigt låga då den fundamentala strömmen har ett RMS-värde på runt 105 A.  
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4.4  Spänningsdippar 

Sammanställning av de spänningsdippar som har förekommit under perioden 2015-

01-01 – 2016-04-19. Tabell 7 är sammanställd med hjälp av Bilaga N och O. 

Tabell 7. Registrerade spänningsdippar inkommande linjer 

 HSM1    

 Tidpunkt Varaktighet (ms) Spänning (%) Fas Orsak 

2015-07-15 03:48. 90 86,6 T Okänd 

2015-07-25 16:42. 60 79,7 S Okänd 

2015-09-21 22:53. 480 50,8 RST Åska 

2015-09-21 23:11. 320 80 RT Koppling 

2016-04-11 02:53. 150 84,6 A Okänd 

2016-04-17 19:01. 90 78 B Okänd 

     

 HSM2    

 Tidpunkt Varaktighet (ms) Spänning (%) Fas Orsak 

2015-07-15 03:48. 100 86,6 T Okänd 

2015-07-25 16:42. 60 79,8 S Okänd 

2015-09-21 22:53. 470 51 RST Åska 

2015-09-21 23:11. 320 80 RT Koppling 

2016-04-11 02:53. 90 77,7 B Okänd 

     

 HSM3    

 Tidpunkt Varaktighet (ms) Spänning (%) Fas Orsak 

2015-03-06 13:16. 100 85,6 S Okänd 

2015-03-06 15:11. 60 88,9 S Okänd 

2015-03-06 16:05. 60 88,7 S Okänd 

2015-03-06 16:17. 60 88,6 S Okänd 

2015-03-21 23:11. 50 89,8 S Autom. ÅI 

2015-07-15 03:48. 110 81,7 T Okänd ÅI 

2015-07-25 16:42. 70 73,2 S Okänd 

2015-09-21 22:53. 480 29,6 RST Åska 

2016-04-11 02:55. 90 68,9 B Okänd 

 

Spänningsdipparna ligger inom område A enligt tabell 2 som visas i avsnitt 3.2.2 

förutom vid ett tillfälle då spänningssänkningen nådde ner till område B. Detta 

skedde i samband med ett åsknedslag 2015-09-21 och drabbade alla tre linjer. 

Vattenfall är enligt EIFS 2013:1 skyldiga att utföra rimliga åtgärder när en 

spänningsdipp hamnar i område B. De åtgärder som Vattenfall utför är att få till ett 

reläskyddssamarbete mellan stationen i Gideåbacka som matar fabriken och stationer 

i närområdet (Domsjö, Gabrielsberg och Floxen). Dessa åtgärder förväntas att korta 

ned avbrottstiden från 0,4 sekunder till 150 millisekunder. 
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Fabriken har idag anslutet batterier och UPSer till styrsystem och datorer som gör att 

det som är anslutet vid sådana system klarar spänningsdippar och korta avbrott. 

Problemen finns vid de äldre drivsystemen och lågspänningsställverken som kan falla 

ur vid korta avbrott. 

Kostnader för åtgärder gällande fabrikens tålighet mot spänningsdippar och korta 

avbrott bör ställas mot förluster i inkomster i samband med dessa händelser. 

Åtgärder varierar beroende på vad som ska skyddas, se avsnitt 2.4.3. 

4.4.1  Långsamma spänningsvariationer 

Inga händelser som överskrider de tillåtna gränsvärdena finns under tidsperioden 

2016-01-01 till 2016-05-01. 

4.5 Flimmer 

Sammanställning av flimmervärden, ett värde om dagen under två arbetsveckor visas 

i tabell 8.  

Tabell 8. Flimmervärden (Pst) 

 Pst(p.u)   

 HSM1 HSM2 HSM3 

18-apr 0,13 0,13 0,15 

19-apr 0,11 0,11 0,14 

20-apr 0,12 0,12 0,14 

21-apr 0,11 0,11 0,13 

22-apr 0,12 0,12 0,11 

25-apr 0,11 0,11 0,11 

26-apr 0,13 0,11 0,12 

27-apr 0,12 0,11 0,12 

28-apr 0,12 0,12 0,13 

29-apr 0,13 0,12 0,12 

 

Flimmernivåerna ligger på en låg nivå jämfört med de gränsvärden som 

presenterades i avsnitt 3.2.3. 

4.6 Transienter 

Under den period som InfoNode har loggat har det endast vid ett tillfälle uppmätts en 

transient, detta skedde 2016-04-17 kl 19:02:59. Transienten var av oscillerad sort 

med en egenfrekvens på 1 562,5 Hz och varade i 5,31 millisekunder. Magnituden på 

transienten låg på 27,2 V.  
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4.7 Anledningen till hög 7e överton  

Utredningen visar på att THD ligger på en acceptabel nivå men där 7e övertonen i 

vissa fall överskrider tillåtna gränser. De detaljerade mätningarna gav ingen 

indikation på att någon del av massafabriken är orsaken till detta. 

Efter konversation med Christer Kauma på Vattenfalls elkvalitetavdelning 

konstateras att den troliga orsaken är att resonans uppstår. Detta orsakas av 

kondensatorbatteriet som finns anslutet vid Gideåbacka transformeringsstation och 

lasten som är anslutet till samma skena. Som Bilaga B och figur 16 visar sjönk THD-

värdet 10-11 april ifrån 3-4 % till 1 %, detta är samma tidpunkt som 

kondensatorbatteriet kopplade bort enligt Vattenfall. Det är inte bara 7e överton som 

påverkas utav kondensatorbatteriet utan även 5e överton förstärks, en dämpning av 

11e och 13e ton sker också i samband med att kondensatorbatteriet är anslutet till 

nätet, se Bilaga D. Figur 17 visar THD på inkommande spänning vid den aktuella 

tidpunkten. 

 

Figur 17. THDU HSM1 2016-04-09 till 2016-04-12. 

Likvärdig mätning från Vattenfall finns i Bilaga M. 

Uppkomsten av de höga värdena på 7e övertonen är alltså inte orsakat av Metsä 

Boards fabrik i Husum, nivåerna orsakar inga problem med processen i fabriken. 

Långsiktigt kan det dock leda till överhettning av transformatorer och uppvärmning 

av motorer, vilket kan medföra kortare livslängder på drabbade komponenter, se 

avsnitt 2.2.3. Mätvärdena visar att resonansfrekvensen troligtvis ligger nära 7e 

övertonens frekvens (350 Hz) då förstärkningen är större vid den frekvensen än vid 

5e övertonens frekvens (250 Hz). Förstärkningen av 7e överton kan med hjälp av 

Bilaga D uppskattas till cirka 3,5 ggr större när kondensatorbatteriet är anslutet. För 

5e överton blir förstärkningen cirka 2 ggr större. 
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4.7.1 Beräkning av resonansfrekvens 

Christer Kauma från Vattenfall uppgav att kortslutningeffekten (Sk) vid skenan där 

kondensatorbatteriet finns anslutet är 431 MVA. Kondensatorbatteriet har också 

enligt Vattenfall en kapacitet på 20 MVAr. 

Kortslutningsimpedansen beräknas med ekvation 1: 

  
𝑆𝑘 =

𝑈2

𝑍𝐿
 

 

 1 

Impedansens förhållande till resistans och reaktans visas med ekvation 2  

  𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 

 

 2 

Reaktiva effektens samband med kondensatorns reaktans erhålls genom ekvation 3 

  
𝑄𝐶 =

𝑈2

𝑋𝐶
  

 

 3 

Kondensators kapacitans (C) och nätets induktans (L) beräknas med ekvation 4 och 5 

  
𝑋𝐶 =

1

𝑗𝜔𝐶
 

 4 

  𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿  5 

 

Resonans uppstår när XC och XL är lika stora. Sätts ekvation 4 och 5 ihop kan 

resonansfrekvensen (fo) lösas ut, se ekvation 6. 

  
𝑓𝑜 =

1

2𝜋√𝐿𝐶
 

 6 

 

Ekvation 1 ger en kortslutningsimpedans (ZL) på 4,49 Ω. Genom ekvation 2 

uppskattas kortslutningsreaktansen (XL) till 2 Ω, XL kan vara ett värde mellan 0 och 

4,49 Ω. Med ekvation 3 räknas kondensatorbatteriets reaktans (XC) till 96,8 Ω. Alla 

dessa värden räknas med en nätfrekvens på 50 Hz. Värdena sätts in i ekvation 6 och 

resultatet är att resonansfrekvensen är 347 Hz. 

Uträkningen visar trots vissa antaganden att resonansfrekvensen ligger väldigt nära 

7e övertonen som ligger på 350 Hz. Ökas värdet på kortslutningsreaktansen minskas 

resonansfrekvensen. 

Denna uträkning stödjer alltså att mätresultaten som visar att 5e och framförallt 7e 

övertonerna förstärks medan 11e och 13e dämpas när kondensatorbatteriet är 

anslutet, se figur 4 i avsnitt 2.2.1.1. 
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4.8  Rekommendationer 

Med tanke på att värdena på 7e övertonen stundtals ligger på en för hög nivå när 

kondensatorbatteriet är anslutet bör krav ställas på Vattenfall att de utför åtgärder. 

Rekommendation är att ett snedavstämt filter, se avsnitt 2.2.5.2 installeras på samma 

skena som kondensatorbatteriet. Genom det snedavstämda filtret kan både 5e och 7e 

övertonerna filtreras samtidigt som möjlighet till faskompensering finns, även att 

förutsättningarna kan ändras utan att filtrets funktion påverkas allt för mycket. 

Filtrets avstäms till en viss frekvens och i detta fall kan det vara aktuellt att filtrets 

avstämningsfrekvens ligger under 350 Hz (5).  

Om en sådan investering skall utföras bör en utredning gällande kostnader som 

tillkommer i samband med att exempelvis förkortad livslängd på anslutna 

transformatorer och motorer. Men då problemet är orsakat av Vattenfalls anläggning 

och fabriken håller sig inom de avtalade gränsvärdena gällande reaktiv effekt 

förbrukning bör ansvaret ligga hos Vattenfall att åtgärda problemet. 

Ifall ingen åtgärd utförs måste värdena på 7e överton övervakas, framförallt om mer 

last som genererar övertoner ansluts till nätet.  Eftersom förstärkningen på 7e 

övertonen är runt 3,5 ggr när kondensatorbatteriet är anslutet kan ny 

övertonsgenererande utrustning leda till att 7 e överton ökar avsevärt. Bilaga B visar 

att variationen mellan topp och botten av övertonsnivåerna varierar mer när 

kondensatorbatteriet är anslutet och detta beror då på förstärkningens påverkan, se 

även figur 17 i avsnitt 4.7. 
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5 Dokumentationsunderlag 
Som nämnts i inledningen av rapporten saknades dokumentationsunderlag för 

störningsdata, detta var delvis felaktigt då programvaran InfoNode loggar och 

registrerar störningar som överskrider satta gränsvärden. I dagsläget är InfoNode 

inställd på att summeringar av data sparas i 300 dagar, eventuella händelser sparas 

dock bara i 30 dagar. I dagsläget sparas händelser längre då data rensas först när 

databasen är full. Om hantering av data ska sparas längre bör databasen utökas. 

Hanteringen av mätdata kan också justeras så mätningarna direkt utförs mot 

standarder.  

Vad gäller mätdata från Janitzainstrumenten finns det problem då många av 

instrumenten inte sparar någon data utan mäter bara i realtid, vissa instrument är 

även inaktiva. Möjligheter till lagring av mätdata bör ordnas så att störningshistorik 

kan sparas. 

Vad gäller massabruket är det bara helhetsbilden från inkommande linjer som kan 

övervakas via dator idag. Det finns Janitzainstrument installerade på vissa 

lågspänningställverk men inte alla och många av dem används inte aktivt. Ifall 

instrument installeras på 6 kV-nivån i inkommande fack till ställverken erhålls en bra 

bild om hur fördelningarna ut till massabrukets delar ser ut.  

  



36 
 

6 Diskussion 
Rapporten syfte har varit att genomföra en elkvalitetsutredning på fabriken. 

Inkommande linjer som distribueras av Vattenfall har undersökts men även 

förgreningen i fabriken undersöktes. Detta för att kartera övertonerna i fabrikens 

olika delar. Rapporten har behandlat störningar i elkvaliten i form av harmoniska 

övertoner, spänningsdippar, flimmer och transienter och då med huvudsakligt fokus 

på harmoniska övertoner. Det finns fler störningar som också skulle vara intressanta 

att undersöka, som exempelvis osymmetri, men då de fast installerade instrumenten 

inte var inställda på att spara sådana värden uteslöts det ur rapporten. 

Tanken med utredningen var att undersöka harmoniska övertoner ned till 6 kV nivån 

och detta lyckades. Nu finns en bra bild över övertonerna på fabrikens olika delar. 

Det skulle vara intressant att titta på lägre spänningsnivåer för att kunna undersöka 

eventuella 3e toner (150 Hz) då dess karaktäristik gör att den allt som oftast stannar 

på den spänningsnivå där den uppstår. Men för att undersöka dessa utökas 

mätpunkterna avsevärt och detta skulle aldrig hinnas med i detta projekt då 

tidsramen är ganska snäv. 

Mätningarna som utfördes visade på en överlag bra elkvalitet med undantag av att 

inkommande linjer HSM1 och HSM2 stundtals visade ett för högt värde på 7e 

spänningsövertonen (350 Hz). Gällande spänningsdippar och korta avbrott var det en 

händelse som ledde till att alla tre inkommande linjers spänning hamnade i icke 

tillåtna värden, detta i samband med ett åsknedslag. En transient fanns registrerad 

via de fast installerade Dranetz instrumenten men denna transient var liten i 

magnitud.  

Det som främst stack ut gällande mätresultaten var det höga värdet på 7e övertonen 

på inkommande 40 kV-linjer när kondensatorbatteriet var anslutet. Problematiken 

med kondensatorbatterier visar sig då förstärkningen av resonansfrekvensen blir upp 

till 3,5 ggr på 7e övertonen, detta var något jag personligen inte hade någon större 

inblick i innan arbetet började så det var intressant att fördjupa sig i. Tycker att en 

bra utredning utfördes i rapporten om vad som ger upphov till en så pass hög nivå 

gällande 7e överton. Eftersom övertonen i fråga ökas med ungefär 3,5 ggr medför 

detta att ifall den genererade övertonshalten ökas med 1 V så förstärks denna till 

3,5 V, 2 V ger en ökning av 7e överton till 7 V. Detta leder till att om ny 

övertonsgenererande utrustning snabbt kan leda till ännu högre nivåer av störningar. 

Angående rekommendationer är detta svårt att ge då problematiken ligger utanför 

fabrikens anläggning. Fabriken konsumerar idag självklart mycket reaktiv effekt och 

kondensatorbatteriet kanske är anslutet för att klara fabrikens konsumtion av reaktiv 

effekt, men om avtal med Vattenfall gällande mängden uppfylls bör ändå inte 

ansvaret ligga hos Metsä Board. 

En mer grundlig utredning kan göras om företaget önskar då mätinstrumenten i 

anläggningen inte har används till sin fulla potential.   
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8 Bilagor 
Bilaga A, Enlinjeschema huvudfördelning 
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Bilaga B, THDU inkommande linje HSM1 2016-01-01 – 2016-04-19 
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Bilaga C, THDU inkommande linje HSM3 2016-01-01 – 2016-04-19 
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Bilaga D, Harmoniska övertoner(3,5,7,9,11,13) HSM1 
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Bilaga E, Harmoniska övertoner(3,5,7,9,11,13) HSM3 2016-04-19 
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Bilaga F, Frekvensanalys T6,T7 och KT152-102, samt sammanställd tabell 

på 145 kV-nivå. 

 

Harmonic current T6 

 

Harmonic current T7 

 

Harmonic current KT152-102 

 

  T6(A) T7(A) 

KT152-

102(A) 

THD I 0,824405 1,958333 1,93 

3 0,0375 0,014881 0,11 

5 0,482143 1,669643 1,86 

7 0,184524 0,883929 0,95 

9 0,020833 0,005952 0,03 

11 0,098214 0,577381 0,36 

13 0,056548 0,22619 0,22 
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Bilaga G Övertoner Fas A sekundärsida T2 

Frekvensanalys av spänningens övertoner 

 

Frekvensanalys av strömmens övertoner 

  

Total RMS: 3647.10 V
DC-nivå: 0.00 V
Grundtons-RMS(H1): 0.00 V
Total Harmonisk Distortion THD: 83.26 V (Jämn: 7.84 V, Udda: 82.89 V)
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Total RMS: 535.89 A
DC-nivå: 0.73 A
Grundtons-RMS(H1): 535.73 A
Total Harmonisk Distortion THD: 12.53 A (Jämn: 1.23 A, Udda: 12.47 A)
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Bilaga H Övertoner Fas A sekundärsida T4 

Frekvensanalys av spänningens övertoner 

 

Frekvensanalys av strömmens övertoner 

 

 

  

Total RMS: 3566.55 V
DC-nivå: 0.00 V
Grundtons-RMS(H1): 0.00 V
Total Harmonisk Distortion THD: 83.76 V (Jämn: 3.25 V, Udda: 83.69 V)
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Total RMS: 693.06 A
DC-nivå: 0.58 A
Grundtons-RMS(H1): 692.98 A
Total Harmonisk Distortion THD: 13.21 A (Jämn: 1.18 A, Udda: 13.16 A)
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Bilaga I Övertoner Fas A sekundärsida T8 

Frekvensanalys av spänningens övertoner 

 

Frekvensanalys av strömmens övertoner 

 

  

Total RMS: 3589.30 V
DC-nivå: 0.00 V
Grundtons-RMS(H1): 0.00 V
Total Harmonisk Distortion THD: 75.21 V (Jämn: 4.76 V, Udda: 75.05 V)
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Total RMS: 1191.15 A
DC-nivå: 0.52 A
Grundtons-RMS(H1): 1190.90 A
Total Harmonisk Distortion THD: 20.17 A (Jämn: 1.67 A, Udda: 20.10 A)
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Bilaga J Övertoner Fas A sekundärsida T5 

Frekvensanalys av spänningens övertoner 

 

Frekvensanalys av strömmens övertoner 

 

  

Total RMS: 3606.62 V
DC-nivå: 0.00 V
Grundtons-RMS(H1): 0.00 V
Total Harmonisk Distortion THD: 76.61 V (Jämn: 13.87 V, Udda: 75.34 V)
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Total RMS: 997.86 A
DC-nivå: 0.54 A
Grundtons-RMS(H1): 997.72 A
Total Harmonisk Distortion THD: 19.43 A (Jämn: 1.20 A, Udda: 19.40 A)
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Bilaga K Övertoner Fas A sekundärsida T1 

Frekvensanalys av spänningens övertoner 

 

Frekvensanalys av strömmens övertoner 

 

  

Total RMS: 3611.58 V
DC-nivå: 0.00 V
Grundtons-RMS(H1): 0.00 V
Total Harmonisk Distortion THD: 128.39 V (Jämn: 8.35 V, Udda: 128.12 V)
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Total RMS: 1251.23 A
DC-nivå: 0.50 A
Grundtons-RMS(H1): 1253.67 A
Total Harmonisk Distortion THD: 35.05 A (Jämn: 1.30 A, Udda: 35.02 A)
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Bilaga L Övertoner Fas A sekundärsida KT154-201 

Frekvensanalys av spänningens övertoner 

 

Frekvensanalys av strömmens övertoner 

 

 

 

  

Total RMS: 3674.80 V
DC-nivå: 0.00 V
Grundtons-RMS(H1): 0.00 V
Total Harmonisk Distortion THD: 139.45 V (Jämn: 7.67 V, Udda: 139.24 V)
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Total RMS: 545.56 A
DC-nivå: 1.44 A
Grundtons-RMS(H1): 545.65 A
Total Harmonisk Distortion THD: 37.24 A (Jämn: 1.57 A, Udda: 37.21 A)
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Bilaga M, Vattenfalls mätningar av THDU 2016-04-01 till 2016-04-26 
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Bilaga N, Spänningsdippar inkommande linjer HSM1,HSM2 och HSM3 
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Bilaga O, Spänningsdippar från Vattenfalls mätningar 2015 

 

 

 


