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Beskrivning och vidareutveckling av en modell för 
beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma 

uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall 

Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje 

abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur 

kunder påverkar varandra. Denna modell ska beskrivas, då dokumentationen var bristfällig 

både kring det tidigare arbetet och framtagningen av modellen. Modellen ska även 

vidareutvecklas för att bli mer flexibel. 

Övertoner är ett elkvalitetsfenomen som förekommer i elnätet. Övertoner alstras av 

olinjära laster i nätet, till exempel elbilsladdare, lågenergilampor och solcellers växelriktare. 

En för hög halt av övertoner kan orsaka varmgång i motorer och transformatorer, ökade 

förluster i ledningar och att elektronisk utrustning kan fungera sämre eller inte alls. 

Det finns flertalet dokument, såsom föreskrifter, standarder och rapporter, som berör 

emissionsnivåer för övertoner. I rapporten sammanfattas tre av dessa för att ge en 

bakgrund till vad som är reglerande när denna rapport skrivs, under slutet av 2018. Två av 

dessa dokument fokuserar på spänningsövertoner, vilket även Vattenfall Eldistributions 

interna styrande dokument gör. Vattenfall Eldistribution har ett behov av att ta fram en 

metod för att bestämma emissionsnivåer för strömövertoner, där beräkningsmodellen är en 

del i processen. 

För att beskriva modellen utfördes en noggrann analys och kartläggning av dess olika 

ingående steg. Därefter vidareutvecklades modellen till att bli mer flexibel och förenklades 

jämfört med den ursprungliga modellen. 

Den ursprungliga modellen anses uppfylla sitt syfte, därför har inga strukturella 

förändringar gjorts. De förändringar som gjorts har införts för att modellen ska bli så 

flexibel som möjligt att använda. För att användaren lättare ska kunna förstå modellens 

uppbyggnad presenteras ett flödeschema som beskriver modellen. 

Författarna anser att en utförlig och detaljerad beskrivning av modellen har framställts och 

uppfyller sitt syfte i att ge representativa värden för uttagsrätt. Modellen har omarbetats för 

att bli mer flexibel och är numera mer överskådlig för användaren. Dock poängteras att den 

indata som används bör vara av god kvalitet, eftersom det starkt påverkar resultatet. 
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Description and development of a model for 
calculation of harmonic distribution in power 
networks 

Summary 

The purpose of this report is to describe and develop a model used to determine demand 

permissions regarding power quality on behalf of Vattenfall Distribution. The purpose of 

the model is to calculate the level of current harmonics allowed for different types of 

energy subscriptions by studying how harmonics spread in a power grid and how 

subscribers affect each other. This model needs to be described seeing that the 

documentation of the original model was lacking. The model also needs to be further 

developed to increase the flexibility and its ease of use. 

Harmonics are a phenomenon that occurs on the power grid and are generated by non-

linear loads like EV-chargers and photovoltaic systems. If the harmonic distortion level is 

too high, grid connected electronics can experience issues or stop working. 

There are a number of standards, reports and regulations regarding emission rights 

considering harmonics. This report summarizes three of these as a background to how 

emissions are regulated today (2018). Two of these papers focuses on voltage harmonics 

levels which is also the case for Vattenfall Distributions governing documents. Vattenfall 

Distribution needs to develop a new method to determine these current harmonics 

emission levels, and the model is a part of that process. 

A thorough analysis and mapping of the model was made to produce the documentation 

for the model. The model was then further developed to allow for more flexibility and 

could be simplified compared to the original model. 

The original model is considered to fulfil its purpose and therefore no structural changes 

has been made. The changes that have been made have been implemented to make the 

model as flexible and user friendly as possible. To help the user to understand the model, a 

flowchart was made to describe the structure and internal workings of the model. 

The authors believe that a thorough and detailed documentation of the model has been 

produced and that the model fulfills the purpose of producing representative values to 

determine demand permissions regarding power quality. The model has been restructured 

and is now perspicuous and easy to use. However the result from the model is highly 

dependent of the input data and it’s important that it is of good quality. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
Distorsion = förvridning, förvrängning av signal 

Distributions- 
transformator = Transformator vilken transformerar mellan 10/0,4 kV eller 

20/0,4 kV 

Emission = (elektromagnetisk) störning, utsläpp 

Föreskrift = bindande regler som skapats genom ett beslut i något offentligt 
organ 

HSP = Högspänning, ≥36 kV 

Likriktare = apparat som omvandlar växelström till likström 

LSP = Lågspänning, ≤1 kV 

MSP = Mellanspänning, 1-36 kV 

Netbas = grafiskt nätinformationssystem där Vattenfall Eldistributions 
anläggningar dokumenteras och stöds i arbets- och 
beslutsprocesser 

Nätstyrka = mått på antingen minimal kortslutningseffekt eller förimpedans 

PSS/E = programvara för planering och analys av transmissionssystem 

p.u. = per unit, ett sätt att ange ett värde i relation till ett givet basvärde 

Standard = standardiseringsresultat i form av beskrivningar, regler (normer) 
och rekommendationer för allmängiltig och upprepad användning 

Switchade 
nätaggregat = nätaggregat som använder effekttransistorer för att reglera 

spänningen 

THD = Total Harmonic Distortion, distorsionsfaktor eller total 
övertonshalt av alla förekommande toner 

Uttagsrätt = anger gränsvärden för hur kunden ska kunna använda sitt 
abonnemang utan att elkvalitetsproblem uppstår för kunden själv 
eller för andra kunder. 

Växelriktare = apparat som omvandlar likström till växelström 

Symboler 

𝐴𝑁𝑆  = antalet nätstationer av den givna storleken på en 10 kV-radial [st] 

𝐴𝑇𝑆  = antalet transformatorstationer på respektive radial [st] 

𝐴𝑋  = antalet abonnenter som matas av den aktuella transformatorn. Där 
index 1 avser säkringsintervallet 16-25 A, där mellansteget är 20 A. 
Index 2 avser 35 A och index 3 avser säkringsintervallet 50-63 A. 
[st] 

𝐶  = kapacitans [F] 
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𝐹  = fassammanlagringen hämtad från Elforsk 10-06, återfinns också 
IEC TR 61000-3-6. 

𝐼0  = likströmskomponenten i en godtyckligt varierande ström [A] 

𝐼𝐴𝑋

20
  = en kvot vars syfte är att tillåta en större övertonsström för större 

abonnemang. 20 avser mellansteget i intervallet 16-25 A. Detta på 
grund av antagandet att en kund med ett större abonnemang 
procentuellt genererar en större mängd övertonsströmmar. 

î𝑛  = toppvärde för strömkomponent av ordning n [A] 

𝑘  = 50, 100, 200, 315, 500, 800, 1000, 1200, vilka är 
transformatorstorlekarna [kVA] 

𝐿  = induktans [H] 

𝑁  = övertonens ordningstal 

𝑛10  = antalet radialer på 10 kV-skenan under 40/10 kV transformatorn. 

𝑛40  = antal 40 kV-radialer under matande 130/40 kV-station 

𝑛𝑟  = ordningstalet av den resonansgivande övertonen 

𝑂𝑀𝑆  = omsättningen hos den aktuella transformatorn. 

𝑄𝑐  = kondensatorbatteriets märkeffekt [VAr] 

𝑆𝑘  = kortslutningseffekten [VA] 

𝑆𝐹  = tidssammanlagringsfaktor. 

𝑆𝐹𝐻𝑠  = tidssammanlagringsfaktorn på 40 kV-skenan. 

𝑆𝐹𝑀𝑟  = tidssammanlagringsfaktorn för mellanspänningsradialen enligt 
avsnitt 4.2.1. 

𝑆𝐹𝑀𝑠  = tidssammanlagringsfaktor på 10 kV-skenan nedan 40/10 kV-
stationen 

𝑈0  = likspänningskomponenten i en godtyckligt varierande spänning [U] 

𝑈1  = effektivvärdet av spänningens grundton [U] 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;0,4  = driftspänningen 400 V 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;10  = driftspänningen 10600 V 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;40  = driftspänningen 44000 V 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;130  = driftspänningen 140000 V 

𝑈𝑛  = effektivvärdet av övertonsspänning för delton n [U] 

û𝑛  = toppvärde för spänningskomponent av ordning n [U] 

𝑍𝐻𝑁0,4(𝑓)  = den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella 

punkten enligt avsnitt 4.2.1 [p.u.] 
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𝑍𝐻𝑁10𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙(𝑓)  = den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella 
punkten enligt avsnitt 4.2.1 [p.u.] 

𝑍𝐻𝑁10𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎(𝑓)  = den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella 
punkten i p.u. enligt avsnitt 4.2.1 [p.u.] 

𝑍𝐻𝑁40(𝑓)  = den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella 
punkten i p.u. enligt avsnitt 4.2.1 [p.u.] 

𝑍𝐻𝑁130(𝑓)  = den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella 
punkten i p.u. enligt avsnitt 4.2.1 [p.u.] 

𝑍𝐾0,4  = kortslutningsimpedansen på 0,4 kV-skenan [Ω] 

𝑍𝐾10𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎  = kortslutningsimpedansen på 10 kV-skenan nedan 40/10 kV-
stationen [Ω] 

𝑍𝐾40𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎  = nätimpedansen på 40 kV-skenan [Ω] 

𝑍𝐾130  = kortslutningsimpedansen på skenan i 130 kV-stationen [Ω] 

𝑍𝐾𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  = kortslutningsimpedansen på ovansidan aktuell 
distributionstransformator [Ω] 

𝑍𝐾;𝑇𝑇01, 𝑍𝐾;𝑇𝑇02,  
𝑍𝐾;𝑇𝑇03  = kortslutningsimpedansen på uppspänningssidan av respektive 

40/10 kV-station [Ω] 

 

𝛼𝑛  = fasvinkeln [rad] 

𝜔  = vinkelfrekvensen som också kan skrivas som 2πf [rad/s] 
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1 Inledning 

Denna rapport redovisar ett examensarbete utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution 

(VE). Avsikten med rapporten är att ge en beskrivning av den beräkningsmodell som ska 

användas som verktyg för att bestämma uttagsrätt med avseende på strömövertoner. 

Uttagsrätt med avseende på övertoner anger gränsvärden för hur kunden ska kunna 

använda sitt abonnemang utan att elkvalitetsproblem uppstår för kunden själv eller för 

andra kunder. [1] Modellen är i dagsläget konstruerad för spänningsnivåerna 0,4-130 kV. 

Rapporten är tänkt att användas av anställda på Vattenfall Eldistribution, som en guide i 

hur modellen ska användas. 

1.1 Vattenfall Eldistribution 

Vattenfall Eldistribution AB är ett Svenskt företag som äger och driver elnät i Sverige och i 

Tyskland. Företaget levererar el till cirka 900 000 svenska kunder. VEs elnät är cirka 12000 

mil långt och på företaget arbetar ungefär 750 personer. [2] 

1.2 Bakgrund 

Dagens och framtidens eldistributionssystem innehåller allt fler nätanslutna utrustningar 

med övertonsalstrande kraftelektronik. Exempel på sådant som alstrar övertoner är 

lågenergilampor, laddare till elbilar, elektronik med switchade nätaggregat för till exempel 

datorer, och även solcellers växelriktare. Reidar Gustavsson konstaterar i boken Praktisk 

elkvalitet att övertoner inte har skapat så mycket bekymmer som man befarade i början på 

2000-talet, men att de ändå ger upphov till vissa problem på olika platser i nätet. [3] Allt fler 

övertonsalstrande utrustningar ansluts till nätet, [4] bland annat nätanslutna solceller som 

enligt Energimyndigheten ökade med 52% mellan 2016 och 2017. [5] Enligt boken 

Elkraftsystem 2 har övertonshalten ökat så pass mycket de senaste decennierna att de 

numera orsakar driftstörningar, skada på anslutna apparater och utgör en brandrisk. [6] VE 

ser också en ökning av solceller och elbilsladdare. [1] Detta kommer att ställa högre krav på 

nätet. 

I dagsläget (2018) är det för de flesta kunder huvudsäkringen som begränsar uttaget av 

aktiv effekt, men uttaget av övertoner begränsas oftast inte av huvudsäkringens storlek. 

Spridning av övertoner från kundanläggningar till nätet behöver därför skriftligen begränsas 

inom kundens abonnemang. 

Nätägare ansvarar för att emissionsnivån med avseende på spänningsövertoner inte 

överstiger de krav som ställs i föreskrifter etc. För att uppnå detta behöver nätägaren kunna 

reglera kundernas övertonsbidrag. Ett begrepp som används inom VE är uttagsrätt med 

avseende på elkvalitet, där VEs styrande dokument nu behöver vidareutvecklas med 

avseende på övertonsströmmar. 
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1.3 Syfte 

Sedan en tid tillbaka har en intern arbetsgrupp inom VE arbetat med att utveckla en ny 

form av nät- och beräkningsmodell från 0,4-130 kV. Syftet med modellen är att definiera 

tillåtna övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur övertoner 

sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. Denna modell behöver 

vidareutvecklas. Examensarbetet går ut på att vidareutveckla beräkningsmodellen och skapa 

förutsättningar för att uttagsrätt ska kunna nivåbestämmas. Den vidareutvecklade modellen 

ska bli ett flexibelt verktyg som ger en bättre överblick över hur övertoner sprids i en vald 

nättyp. 

1.4 Problembeskrivning och avgränsningar 

På grund av arbetets omfattning delas det upp i flera delar. Den första delen är en 

beskrivande studie där den befintliga nätmodellen ska beskrivas. Nätmodellen ska även 

uppdateras för att bli mer flexibel och pedagogiskt uppbyggd och en användarhandledning 

ska skrivas. VEs arbetsgrupp önskar också verifiera den befintliga modellen inom ramen 

för examensarbetet. Den dokumentation som i dagsläget (2018) finns kring arbetet med 

modellen och dess uppbyggnad är bristfällig eller icke existerande. 

Den andra delen är en problemlösande studie där beräkningsmodellen ska utökas för att 

kunna ta fram uttagsrätter för fler spänningsnivåer och former av abonnemang. Modellen 

bygger på indata från lågspänningskunder men ska utvecklas för att kunna ge ett resultat 

även för kunder anslutna till andra spänningsnivåer och andra typer av abonnemang. 

Dessutom ska påverkan av övertoner från underliggande nät kunna särskiljas från påverkan 

av övertoner från överliggande nät med hjälp av modellen. Därmed kan olika övertons-

bidrag studeras i förhållande till givna spänningstabeller. 

Om tid finns ska en tredje del, en utforskande studie genomföras där en vägledning ska tas 

fram om hur sammanlagring tillämpas utifrån givna uttagsrätter. Utöver det kan alternativa 

nätimpedanskurvor till modellen beskrivas, moduleras och föreslås. 

Examensarbetet avgränsas genom att endast gälla själva modellen och inte hela den process 

som modellen ingår i. 

1.5 Mål 

De etappmål som satts upp för examensarbetet är, utöver de delar som ingår i rapport-

skrivning och övriga aktiviteter kring examensarbetet, att: 

• Analysera modellen. 

• Beskriva modellen, nätbild och beräkningsdel, så att rapporten kan användas som 
instruktion. 

• Uppdatera modell, göra den mer visuell och flexibel. 

• Utöka modellen med uttagsrätter för fler spänningsnivåer och abonnemang. 
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2 Beskrivning av övertoner i elnät 

Övertoner är ett av flera elkvalitetsfenomen som förekommer i elnätet och återfinns i 

någon grad i alla delar av elnätet. Om ett nät skulle vara helt övertonsfritt skulle spänningen 

vara en ren sinuskurva med frekvensen 50 Hz. När en spänning innehåller övertoner leder 

det till att sinuskurvans vågform blir distorderad. En distorderad kurvform kan med hjälp 

av fourieranalys beskrivas som en summa av ett antal sinuskurvor med olika frekvenser och 

amplituder. [4] 

2.1 Teoretisk beskrivning av övertoner 

En periodisk godtyckligt varierande spänning, 𝑢(𝑡), eller ström, 𝑖(𝑡), kan beskrivas som en 

summering av en likströmskomponent, en grundton och heltalsmultiplar av grundtonen 

enligt 

𝑢(𝑡) = 𝑈0 + ∑ û𝑁 cos(𝑁𝜔𝑡 + 𝛼𝑁)
∞
𝑁=1  (2.1) 

𝑖(𝑡) = 𝐼0 + ∑ î𝑁 cos(𝑁𝜔𝑡 + 𝛼𝑁)
∞
𝑁=1  (2.2) 

där 

𝑈0 är likspänningskomponenten 

𝑁 är övertonens ordningstal 

û𝑁 är toppvärde för spänningskomponent av ordning 𝑁 

𝐼0 är likströmskomponenten 

î𝑁 är toppvärde för strömkomponent av ordning 𝑁 

𝜔 är vinkelfrekvensen som också kan skrivas som 2𝜋𝑓 där 𝑓 är frekvensen [Hz] 

𝛼𝑁 är fasvinkel 

Normalt jämställs grundton med nätfrekvens (50 Hz på det svenska elnätet). Det kan då bli 

aktuellt att även uttrycka mellantoner, men normalt tas bara de toner som är heltals-

multiplar av grundtonen i beaktning då de är vanligast förekommande. Mellantoner kan 

beskrivas som ett oändligt antal frekvenser utöver multiplar av grundtonen som kan 

förekomma. Dessa kan orsakas av olika elektriska drivsystem [4], exempelvis järnvägsdrift. 

Ett mått på den totala övertonshalten hos en ström eller spänning benämns THD (Total 

Harmonic Distortion). THD anger förhållandet mellan övertonernas effektivvärde upp till 

ordningen 𝑁 och grundtonens effektivvärde (𝑈1). Detta kan för spänningsövertonshalten 

skrivas matematiskt som 

𝑇𝐻𝐷 =
√∑ 𝑈𝑛

2𝑁
𝑛=2

𝑈1
 (2.3) 

där  

𝑈1 är effektivvärdet av spänningens grundton 
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𝑈𝑁 är effektivvärdet av övertonsspänning för delton 𝑁 

𝑁 begränsas till 40 enligt [7] och till 25 enligt [8] 

En för hög övertonshalt kan orsaka problem i anslutna utrustningar på elnätet. Motorer 

och transformatorer kan få problem med överhettning. Ledningar får ökade förluster. 

PEN-ledare kan få en kraftigt ökad strömgenomgång. Elektronisk utrustning kan fungera 

sämre eller inte alls. [3] 

2.2 Övertoners fasföljd 

I ett trefassystem får olika övertoner olika fasföljder. I tabell 2.1 visas fasföljderna för de 9 

första övertonerna. Övertoner med positiv fasföljd alstrar i trefasiga elmaskiner ett 

roterande magnetfält med samma rotationsriktning som grundtonen medan övertoner med 

negativt fasföljd alstrar ett magnetfält som roterar i motsatt riktning. [4] 

Övertoner som är heltalsmultiplar av tre uppvisar en nollföljdskaraktär vilket innebär att de 

tre fasernas amplituder ligger i fas med varandra. De saknar fasförskjutning och alstrar 

därför inget roterande magnetfält utan orsakar enbart förluster i trefasiga maskiner. [3] Ett 

annat problem som uppstår till följd av strömövertoner med nollföljdskaraktär är att i Y-

kopplade system summeras dessa strömmar i systemets neutralledare eller PEN-ledare och 

kan orsaka farliga varmgångar. Ytterligare ett tredjetonsfenomen som uppstår till följd av 

den saknade fasförskjutningen är att i delta-kopplade transformatorer kommer övertoner 

som är multipler av tredjetonen att cirkulera i transformatorns deltalindning. [4] 

Tabell 2.1 Faslägen för olika övertoner 

 

2.3 Resonans 

Då kapacitiva komponenter såsom kondensatorbatterier kopplas in i nätet skapas en 

resonanskrets i kombination med det induktiva nätet. Då impedansen för en kapacitiv last 

är med frekvensen avtagande och för en induktiv last är impedansen ökande med 

frekvensen, kommer dessa induktanser för någon frekvens till beloppet vara lika stora, 

varpå resonans uppstår. Resonansfrekvensen för en krets kan beräknas med 

𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 (2.4) 

där 

𝐿 är kretsens induktans 

𝐶 är kretsens kapacitans 

Deltonsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Fasföljd + - 0 + - 0 + - 0
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I de fall där nätets reaktans är okänd finns en metod där den ton närmast resonans-

frekvensen kan uppskattas med formeln [6] 

𝑛𝑟 = √
𝑆𝑘

𝑄𝑐
 (2.5) 

där  

𝑛𝑟 är ordningstalet av den resonansgivande övertonen 

𝑆𝑘 är kortslutningseffekten vid kondensatorbatteriets anslutningspunkt 

𝑄𝑐 är kondensatorbatteriets märkeffekt 

Det finns två typer av resonanskretsar, parallellresonans och serieresonans (se figur 2.1). I 

parallellresonanskretsar ligger den induktiva och kapacitiva komponenten parallellt 

kopplade och ger upphov till en impedans som har sitt maximum i resonansfrekvensen. I 

serieresonanskretsar ligger den induktiva och kapacitiva komponenten i serie och får en 

impedanskurva med ett minimum i resonansfrekvensen.  

Serieresonans Parallellresonans
 

Figur 2.1 Serie- och parallellresonanskretsar 

Vissa resonanskretsar kan ge upphov till ström- eller spänningsförstärkning. Resonans-

kretsar kan också uppstå genom andra kapacitiva komponenter i nätet som t.ex. kablar. 

Resonanser uppstår vid många olika punkter i elnätet, vilket gör att den av frekvensen 

varierande impedansen i elnätet blir nyckfull att bestämma. [9] 

2.4 Källor till övertoner i elnät 

Övertoner orsakas i huvudsak av olinjära laster som finns inkopplade på nätet som 

förorsakar olinjära lastströmmar. Dessa lastströmmar kan beskrivas som en summa av 

många sinusformade strömmar med olika frekvens och amplitud enligt Ekvation 2.2. När 

en olinjär ström flyter genom elnätets impedans uppstår ett spänningsfall över impedansen 

enligt Ohms lag. Detta visas i figur 2.2 där 𝑍𝐿  är en olinjär last som drar en ström 𝐼𝐿 vilken 

innehåller övertoner. Dessa strömövertoner kommer att generera ett spänningsfall 𝑈𝑁 över 

nätimpedansen 𝑍𝑁 innehållande spänningsövertoner. Ett annat vanligt sätt att visualisera 

generering av spänningsövertoner är att låta lasten vara en strömgenerator vilket visas i 

figur 2.3. 
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Figur 2.2 exempelkrets med nät- och lastimpedans 
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Figur 2.3 En strömgenerator som genererar övertonsströmmar 

Detta innebär att i ett starkt nät där nätimpedansen är låg blir spänningsövertonerna små, 

medan i ett svagt nät där nätimpedansen är hög blir spänningsövertonerna högre. Några 

exempel på olinjära laster är likriktare, växelriktare, lysrör och lågenergilampor. [3] Allt 

eftersom solcellsanläggningar och elbilsladdare, som använder sig av växelriktare och lik-

riktare, blir vanligare kommer antalet övertonsgenererande apparater på nätet att öka. 

2.5 Nationella och internationella standarder och regelverk 
kring övertoner 

Det finns flertalet dokument, såsom föreskrifter, standarder och rapporter, som berör 

emissionsnivåer för övertoner. I följande stycken kommer ett urval av dessa att samman-

fattas för att ge en bakgrund till vad som är reglerande när denna rapport skrivs, under 

slutet av 2018. 

Energimarknadsinspektionens författningssamling, EIFS 2013:1, definierar vilka krav som 

ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god elkvalitet. I denna rapport 

kommer endast de stycken i EIFS 2013:1 som handlar om övertoner att behandlas. EIFS 

2013:1 presenterar gränsvärden för en procentuell relativ övertonshalt per delton, enbart i 

spänning. Under en veckas tid ska tiominutersvärden för varje delton inte överskrida 

gränsvärdena som presenterats. Gränsvärdena presenteras i två tabeller, där den ena gäller 

för referensspänningar upp till och med 36 kV och den andra för referensspänningar över 

36 kV. För spänningar upp till och med 1 kV avser EIFS att tabellen ska användas med 

fasspänning, medan för spänningar över 1 kV ska huvudspänning användas. Gränsvärden 

som presenteras i EIFS kan utläsas i tabell 2.2. [8] 
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SS-EN 50160, Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution, är en standard som beskriver 

spänningens egenskaper vid allmän distribution. Den delas upp i egenskaper vid låg-

spänningsdistribution, egenskaper vid mellanspänningsdistribution upp till och med 36 kV 

och egenskaper vid högspänningsdistribution där den nominella spänningen är över 36 kV 

men mindre än 150 kV. I standarden presenteras värden för hur stor övertonshalt av den 

relativa spänningen som får förekomma i anslutningspunkten. Värdena är uppdelade i de 

tre kategorier som presenterats ovan. Se tabell 2.2. SS-EN 50160 väljer att ange värden för 

andra till 25e tonen, med motiveringen att toner av högre ordning vanligtvis är små till 

amplitud och på grund av resonansfenomen i stor utsträckning oförutsägbara. [7] 

IEEE standards association har skrivit standarden IEEE Recommended Practice and 

Requirements for Harmonic Control in Electric Power System. Standarden beskriver mål för design 

av elektriska system som innehåller både linjära och olinjära laster. Vågformen för både 

ström och spänning beskrivs, även distorsion i vågformen. Standarden är tänkt att 

användas som guide vid design av elektriska system med olinjära laster. IEEE lägger större 

fokus på distorsionen av strömmar till skillnad från övriga rapporter och standarder. De 

värden på övertonshalter i form av spänning som presenteras i IEEE visas i tabell 2.2. 

Detta trots att IEEE lägger större fokus på och presenterar mer utförliga tabeller för 

övertonsströmmar. Anledningen till att det är spänningen som presenteras i tabell 2.2 är för 

att kunna jämföra de olika dokumenten. [10] 

De värden som presenteras från SS-EN 50160 och IEEE i tabell 2.2 är 95%-värden. Det 

innebär att under en vecka med normala driftförhållanden ska 95% av alla tiominuters 

medelvärden av effektivvärdet för varje överton vara mindre än de värden som presenteras. 

Dessutom ska den totala övertonshalten, THD, hos matningsspänningen vara mindre än 

det värde som presenteras i den översta raden i tabell 2.2. Det innebär att under 5% av 

tiden sätts inga gränser alls. [7][10] De värden som presenteras från EIFS 2013:1 är 100%-

värden och effektivvärdet skall alltså inte överstiga dessa värden.  

I rapporten Elforsk 10-06 sammanfattas flera olika metoder som presenterats i olika 

rapporter avseende tilldelning av störutrymme. Enligt Elforsk definieras begreppet stör-

utrymme som tillåten emissionsnivå av övertoner för enskilda abonnemangskunder. Dessa 

olika metoder analyseras i Elforsk-rapporten och författarna drar slutsatsen att de metoder 

som används baseras på olika parametrar. [12] Till exempel baserar IEC/TR 61000-3-6 

tilldelningen på spänning, [11] medan IEEE har fastställt gränsvärden i ström. [10] På 

grund av detta anser författarna till Elforsk 10-06 att en ny metod bör tas fram. [12] 

I Elforsk 10-06 visas på ett behov att se över de dokument som i dagsläget reglerar till-

delningen av störutrymme och emissionskrav för högre spänningsnivåer. Dessutom 

betonar rapporten att det är angeläget att titta på fördelning av ett givet störutrymme 

mellan olika kunder, där sammanlagringseffekter också måste ingå. Därefter presenteras 

behovet av en ny metod och även förslag till hur denna nya metod ska utformas. Enligt 

denna nya metod beräknas de aktuella parametrarna; planeringsnivå, kortslutningseffekt, 

totalt kontrakterbar effekt, redan kontrakterad effekt och nuvarande emissionsnivå. Om det 
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då finns störutrymme kvar, tilldelas kunden en sammanlagringsexponent baserat på vilken 

kategori kunden tillhör, exempelvis hushåll eller industri. Den befintliga störnivån får inte 

överskrida planeringsnivån. Om det ändå skulle vara fallet tilldelas kunden istället det 

minsta beräkningsbara störutrymmet. Eftersom Elforsk hämtar sina gränsvärden från de 

presenterade rapporterna eller standarderna kan dessa utläsas i kolumnen för respektive 

standard i tabell 2.2. [12] 

Tabell 2.2 Sammanställning av gränsvärden för spänningens totala övertonshalt THD och deltonernas relativa 
övertonshalt [%]. 
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THD 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 8,0 8,0 2,5 1,5

2 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 1,9 1,9 1,5 1,0

3 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 1,5 1,0

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

5 6,0 5,0 6,0 6,0 3,0 5,0 5,0 1,5 1,0

6 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

7 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 1,5 1,0

8 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

9 1,5 5,0 1,5 1,5 3,0 1,3 1,3 1,5 1,0

10 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

11 3,5 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,0

12 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

13 3,0 5,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 1,5 1,0

14 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

15 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

16 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

17 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,5 1,0

18 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

19 1,5 5,0 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 1,5 1,0

20 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

21 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

22 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

23 1,5 5,0 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 1,5 1,0

24 0,5 5,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0

25 1,5 5,0 1,5 1,5 3,0 1,5 1,0 1,5 1,0



Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät 

 9 

2.6 Vattenfall Eldistributions styrande dokument 

VE har styrande dokument vilka definierar gränser för vilka spänningsnivåer med avseende 

på övertoner som avses med god elkvalitet, vilka VE använder vid kommunikation med 

kund. Däremot måste man i praktiken ha högre ambitionsnivåer i form av planeringsnivåer 

för det interna arbetet så att det praktiskt skall fungera. Dessa nivåer vill man ofta inte 

kommunicera för att det kan ge felaktiga förväntningar samt att dessa nivåer kan komma 

att ändras. VEs styrande dokument är därför interna, varför de inte kommer att diskuteras 

närmare. Behovet har uppstått att vidareutveckla dessa med avseende på övertons-

strömmar. 

VE har valt att inte använda uttrycket störutrymme utan väljer istället uttrycket uttagsrätt 

med avseende på övertoner. Begreppet uttagsrätt med avseende på övertoner beskriver 

gränsvärden för hur kunden ska kunna använda sitt abonnemang utan att elkvalitets-

problem uppstår för kunden själv eller för andra kunder. Begreppet störutrymme används 

på olika sätt av olika organisationer och har enligt VE en negativ klang. Störutrymme kan 

antyda att kunderna stör varandra men övertoner ska snarare förväntas genereras från alla. 
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3 Befintlig nätmodell för studie av övertoner 

Arbetsgruppen som påbörjat projektet med tilldelning av uttagsrätt med avseende på 

övertoner hade före examensarbetet skapat en modell för detta. Denna innehåller en 

grafisk översikt av ett generellt landsbygdsnät hos VE. Modellen beräknar hur övertoner 

sprids i nätet från lågspänningskunder med säkringsabonnemang mellan 16 A och 25 A. 

Modellen testar en antagen uttagsrätt och visar huruvida denna sedan kan tilldelas kunden 

utifrån angiven begränsning av nivå för övertonsspänningar. 

Modellen har utvecklats av en arbetsgrupp på VE. Beräkningsdelen har främst utvecklats 

av Erik Torkildsson. Syftet med modellen är att skapa förutsättningar för att ta fram en 

uttagsrätt för olika abonnemangstyper och för att utveckla VEs styrande dokument med 

denna tilldelning. 

Standarder och föreskrifter har använts i examensarbetet för att se var projektet har sitt 

ursprung och för att ta teori från. 

Modellen är en del i en större process som innefattar mer än bara beräkning av uttagsrätt 

med avseende på övertoner. För att kunna använda modellen krävs förarbete i form av att 

ta fram information om det nätavsnitt för vilket uttagsrätt önskar beräknas. Beräkningar på 

det aktuella nätet i nätberäkningsprogram såsom NETBAS eller PSS/E krävs också för att 

få fram de olika frekvensberoende nätimpedanser som krävs som indata i modellen. Dessa 

beräkningar baseras på information om nätavsnittet som hämtas från nätinformationen. 

Dessutom matas gränsvärden, baserade på gällande standarder och föreskrifter, in i 

modellen för att jämföra med de resulterande övertonsspänningarna. Från modellen fås 

sedan godkända nivåer på uttagsrätt utifrån satta gränsvärden. Ett översiktligt schema över 

processen visas i figur 3.1 
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Databas
Nätinformation

Styrande dokumentNätmodellStatistik
Uttagsrätt

strömövertoner

Bearbetning /
Beräkningar

Statistik

Föreskrifter
Standarder

Vattenfalls värdering
God elkvalitet

om spänningsövertoner

Gränsvärden
spänningsövertoner

• Dimensionering av nät
• Fastställd leveranskvalitet
• Fastställd uttagsrätt för kund 

 

Figur 3.1 Modellens placering i processen 

Den ursprungliga Excelfilen hade tre blad. Det första bladet innehöll endast översiktsbilden 

av modellnätet. Det andra bladet bestod av beräkningsdelen. Denna var uppdelad i tre olika 

kanaler; landsbygd, tätort/landsbygd och tätort/city, detta på grund av de olika förut-

sättningarna i de olika nätkonstellationerna. De olika kanalerna har således olika indata på 

till exempel kundtäthet, antal stationer av viss storlek, antal utledningar från varje station 

och kortslutningsimpedans. Tankesätt och uppbyggnad av beräkningar är dock samma för 

de olika kanalerna. I detta blad var all indata utspridd mellan beräkningarna. Det tredje 

bladet är ett villkorsblad som håller koll på om spänningsövertonerna överskrider gräns-

värdena i någon punkt. Detta blad ska inte användas av användaren utan finns som stöd 

för de makron som används i modellen. 
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4 Vidareutvecklad nätmodell för studier av 
övertoner 

I detta kapitel beskrivs modellen i detalj, inklusive de förändringar som gjorts under 

examensarbetet. Hur modellen såg ut innan dessa förändringar gjordes kan läsas i slutet av 

varje avsnitt där en ändring gjorts. 

4.1 Modellens uppbyggnad 

Modellen består av en Excelfil som är tänkt att användas tillsammans med det flödes-

schema och den beskrivning som återfinns i denna rapport. Excelfilen är uppbyggd av fyra 

blad, vilka är sammankopplade.  

För att beskriva den befintliga modellen för uttagsrätt med avseende på övertoner har den 

analyserats. Analysen har lett fram till flödesschemat enligt bilaga A. Flödesschemat 

förklaras i detalj i avsnitt 4.2.2. Detta flödesschema har anpassats till de förändringar som 

gjorts i modellen. Vidare kommer en beskrivning av den vidareutvecklade modellen med de 

förändringar som gjorts under examensarbetet. 

Det första bladet är en översikt där användaren väljer vilken indatagrupp som ska användas 

och då får en översikt över vald data. Denna indata speglas från Indatabladet. Dessutom 

finns en generell nätbild för att användaren ska få en känsla över hur nätet ser ut och vart i 

nätet de olika punkterna för beräkningar finns. I detta blad presenteras hur många celler i 

beräkningsbladet som överskrider satta gränsvärden (se bilaga A). Dessa celler blir röda 

enligt villkorsstyrningen som förklaras närmare i beräkningsbladet. Den information som 

visas i översiktsbladet hämtas från indatabladet, blad fyra i modellen, se bilaga B. Inga 

förändringar ska göras i översiktsbladet. 

Det andra bladet är beräkningsbladet. Här sker alla beräkningar som beskrivs i avsnitt 4.2.2, 

genom att använda data från översiktsbladet. I detta blad görs inga förändringar av 

användaren. Om något värde i indata skulle medföra för höga värden i utdata så kommer 

detta att synas i beräkningsbladet genom att de celler som innehåller dessa värden blir röda, 

vilket utförs med hjälp av villkorsstyrd formatering. Exempel på detta kan ses i bilaga C. All 

indata som tidigare fanns i detta blad har flyttats till Indatabladet. 

Det tredje bladet är ett villkorsblad som inte har förändrats från den ursprungliga modellen. 

Detta blad ska inte användas av användaren utan finns som stöd för de makron som 

används i modellen. Detta blad innehåller enbart ettor och nollor varpå det inte anses vara 

intressant att visa för läsaren. 

Det fjärde bladet är indatabladet där all information som behövs för att köra kalkylen ska 

matas in. Olika alternativ eller test kan göras i olika kolumner. Den information som är 

känd om nätet matas in i detta blad, till exempel spänningsnivåer, nätimpedanser, kort-

slutningseffekter, omsättningar på transformatorer och antal kunder. Framförallt så är det i 

detta blad, se bilaga B, som den antagna uttagsrätten matas in per ton för att testas i 
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beräkningsbladet. Det är i detta blad som användaren kommer mata in all information som 

beräkningarna bygger på. Genom att införa detta blad kan beräkningsdelen minskas till en 

kanal. 

För att modellen ska vara mer funktionell så används ett antal makron i modellen. Makron 

är program skrivna i programmeringsspråket Visual Basic for Applications, VBA. VBA 

används när man vill automatisera uppgifter eller när Excels vanliga funktioner inte räcker 

till. [13] I den här modellen används makron till exempelvis att ta fram den högsta ström 

för varje överton som kan emitteras utan att de angivna gränsvärdena för spännings-

övertoner överskrids i någon punkt. Man kan också ta fram den nätstyrka som behövs för 

att en given nivå på strömövertoner ska hålla sig inom gränsvärdena för spännings-

övertoner. I modellen finns makron vilka kan göra justeringar för varje ton. Om inmatat 

värde orsakar spänningsövertoner som överskrider tillåtna gränsvärden så kan makrot köras 

för att justera detta. Makrot tar då fram det värde på uttagsrätt eller nätstyrka som krävs för 

att gränsvärdet för spänningsövertoner ej ska överskridas för den aktuella tonen. 

4.2 Beskrivning av beräkningsdel 

Modellen är generellt uppbyggd kring en matande 130/40 kV transformator där modell-

nätet är radiellt. De spänningsnivåer som är satta för nätet är 40 kV, 10 kV samt 0,4 kV. 

Varje spänningsnivå har ett antal utgående linjer med ett antal transformatorer anslutna på 

respektive linje och antalet linjer och transformatorer på respektive linje är ett statistiskt 

medelvärde för det nät som representeras. En översiktsbild över det generella nätet kan ses 

i Figur 4.1. 

Alla linjer/radialer antar samma struktur och behöver därför bara räknas en gång. På 10 kV 

linjen används ett antal olika 10/0,4 kV transformatorer med de vanligast förekommande 

märkeffekterna. Dessa placeras längs linjen i fallande ordning eftersom elnät enligt VEs 

erfarenhet generellt ser ut på detta vis. [9] 
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Figur 4.1 Översiktsbild över modellnätet 

4.2.1 Förtydliganden av gjorda antaganden i modellen 

De antaganden och beräkningar gjorda i den befintliga modellen är baserade på VEs nät. 

Som tidigare nämnts är detta en del i processen som ligger utanför modellen och kräver ett 

visst förarbete. 

Sammanlagring 

De i modellen använda tidsammanlagringsfaktorerna grundas på ett grovt antagande om att 

det existerar en korrelation mellan grundtonsströmmen och övertonsströmmarna i elnätet. 

Grundtanken är att maximal emitterad övertonsnivå inträffar när kunden har ett maximalt 

lastuttag. Minskar kundens lastuttag så minskar även den emitterade övertonsnivån. 

Genom att analysera mätserier för grundtonsströmmar i olika delar av nätet har de olika 

tidssammanlagringsfaktorerna kunnat tas fram. [9] Dessa värden är interna hos VE, varför 

de inte presenteras i rapporten. 
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Nätimpedans 

Ett elnät innehåller resistiva, kapacitiva och induktiva nätdelar, såsom luftledningar, kablar, 

transformatorer, shuntkondensatorer och reaktorer. Beroende på nätets utformning och 

specifika beståndsdelar uppstår olika kombinationer av serie- och parallellresonanskretsar 

som resulterar i en med frekvensen varierande nätimpedans. Nätimpedansens frekvens-

beroende är komplex att beskriva då den påverkas dels av nättopologin men även tids-

varierande faktorer såsom belastningsgrad och rådande driftläggning. 

Följande stycken beskriver översiktligt VE tillvägagångssätt för att beräkna nätimpedansen. 

Vid användning av modellen måste hänsyn tas till det egna nätet och beräkningar göras för 

detta. I de olika nivåerna i nätmodellen tillämpas grovt estimerade frekvensberoende nät-

impedanser bedömda som representativa för VEs elnät. 

För nedspänningssidan i 10/0,4 kV-stationerna har en med frekvensen linjärt ökande nät-

impedans ansatts. Den linjära ökningen grundas på att punktens nätimpedans domineras av 

den matande distributionstransformatorns induktans. För uppspänningssidan i 10/0,4 kV-

stationerna och nedspänningssidan i 40/10 kV-stationerna estimeras nätimpedanser genom 

kretsanalys av typiska kabelnät. För uppspänningssidan i 40/10 kV-stationerna och därovan 

estimeras nätimpedanserna genom nyttjande av en existerande modell och beräknings-

system för lastflödesberäkningar. Denna modell manipuleras så att nätimpedansen för en 

godtycklig frekvens kan erhållas. Impedanskurvorna i modellen är presenterade i per unit 

(p.u.). [9] Dessa värden är interna hos VE, varför de inte finns med i rapporten. 

I modellen har hänsyn endast tagits till det övertonsbidrag som generaras av abonnenter i 

nätet. Hänsyn har inte tagits till att övertoner som är multiplar av tredjetonen cirkulerar i 

delta-lindningen i transformatorer. Nätkunder med säkring större än 63 A samt effekt-

kunder är till antalet så få att de inte beaktas i detta skede. Hänsyn har inte tagits till att 

nätimpedansen förändras i alla punkter när fler radialer adderas eller att nätimpedansen är 

varierande längs radialen. 
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4.2.2 Stegvis förklaring av modellen 

Till denna förklaring har ett flödesschema tagits fram vars syfte är att ge läsaren en 

överblick över modellen. Denna kan ses i Figur 4.2. Tanken är att flödesschemat kan vara 

ett grafiskt verktyg att följa vid användning av modellen. 

 

Steg 1: Tilldelad uttagsrätt till kund 

I första steget i modellen antas en uttagsrätt, uttryckt som ström i Ampere, som en 16-25 A 

kund ska få nyttja. Detta betecknas i nästkommande steg som 𝐼𝐻𝑁, där 𝑁 betecknar 

övertonens ordningstal. Uttagsrätten för nätkunder inom andra säkringsintervall är 

proportionellt uppskalat i förhållande till 16-25 A. Uttagsrätt är angett som strömmar för 

respektive överton upp till 25:e övertonen. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.4, analyseras inte 

övertoner av högre ordning än 25:e på grund av liten förekomst, svårighet att mäta och 

dess oförutsägbarhet på grund av resonansfenomen. 

Dessa strömmar sammanlagras sedan uppåt i nätet för att prova huruvida spännings-

distorsionen kommer att överskrida de tillåtna nivåerna i någon punkt. Spännings-

distorsionen tas även i beaktning nedåt i nätet. 
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Steg 2: Summa övertonsström på nedsida distributionstransformator 10/0,4 kV 

I detta steg beräknas den totala övertonsströmmen, vilket benämnes 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡;0,4, per ton på 

nedsidan av distributionstransformatorn i en 10/0,4 kV-station. 𝑁 betecknar övertonstalet. 

Övertonsströmmen 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡;0,4 består av de övertonsströmmar som genereras av de 

abonnenter som matas från den aktuella stationen, med beaktande av både fas- och tids-

sammanlagring. Beräkningen görs för respektive ton samt för varje storlek på trans-

formator. Detta beräknas enligt 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡;0,4 = (𝐼𝐻𝑁
𝐹 ∙ 𝑆𝐹 ∙ (𝐴1 +

𝐼𝐴2

20
∙ 𝐴2 +

𝐼𝐴3

20
∙ 𝐴3))

1
𝐹⁄

 (4.1) 

där 

𝐹 är fassammanlagringen hämtad från Elforsk 10-06, återfinns också IEC TR 61000-3-

6 [11][12] 

𝑆𝐹 är en tidssammanlagringsfaktor 

𝐴𝑋 är antalet abonnenter matas av den aktuella transformatorn. Där index 1 avser 

säkringsintervallet 16-25 A, där mellansteget är 20 A. Index 2 avser 35 A och index 3 

avser säkringsintervallet 50-63 A. 

𝐼𝐴𝑋

20
 är en kvot vars syfte är att tillåta en större övertonsström för större abonnemang. 

20 avser mellansteget i intervallet 16-25 A. Detta på grund av antagandet att en kund 

med ett större abonnemang procentuellt genererar en större mängd övertons-

strömmar. 

Steg 3: Procentuell övertonsspänning för lågspänning, 0,4 kV 

I detta steg beräknas den procentuella övertonsspänningen per ton, 𝑈𝐻𝑁0,4𝑘%, orsakad av 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡;0,4 från steg 2. Den punkt som avses är nedsidan på distributionstransformatorn 

och betyder således att denna beräkning även skall utföras för varje storlek på distributions-

transformator. 

𝑈𝐻𝑁0,4;k% =
𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡0,4∙𝑍𝐾0,4∙√3∙𝑍𝐻𝑁0,4(𝑓)

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;0,4
∙ 100 (4.2) 

där 

𝑘 är 50, 100, 200, 315, 500, 800, 1000, 1200, vilka är transformatorstorlekarna i kVA. 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;0,4 är driftspänningen 400 V 

𝑍𝐾0,4 är kortslutningsimpedansen på 0,4 kV-skenan 

𝑍𝐻𝑁0,4(𝑓) är den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella punkten 

enligt avsnitt 4.2.1. 

Kortslutningsimpedansen på lågspänningsskenan beräknas ur ett medelvärde av kort-

slutningseffekten på ovansidan av distributionstransformatorn och standarddata på aktuell 

transformatorstorlek. 
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Steg 4: Summa övertonsström på ovansida distributionstransformator 10/0,4 kV 

I steg fyra beräknas, liksom i steg två, den totala övertonsströmmen per ton. Här beräknas 

dock nivåerna på ovansidan av distributionstransformatorn. Beteckningen har därför satts 

till 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘. Hänsyn tas även till hur många distributionstransformatorer av denna storlek 

som finns i denna gren av nätet. Det antalet har beräknats baserat på statistik ur VEs nät. 

Beräkningen sker enligt 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘 =
𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡0,4

𝑂𝑀𝑆
∙ 𝐴𝑁𝑆 ∙ 𝑆𝐹𝑀𝑟 (4.3) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡0,4 är övertonsströmmen från steg 2 

𝑂𝑀𝑆 är omsättningen hos den aktuella transformatorn 

𝐴𝑁𝑆 är antalet nätstationer av den givna storleken på en 10 kV-radial 

𝑆𝐹𝑀𝑟 är tidssammanlagringsfaktorn för mellanspänningsradialen enligt avsnitt 4.2.1. 

Steg 5: Procentuell övertonsspänning på ovansida 10/0,4 kV transformator  

I detta steg beräknas övertonsspänningen per ton på ovansidan distributionstranformatorn 

för respektive storlek på transformator, 𝑈𝐻𝑁10;𝑘% där 𝑘 betecknar transformator-

storleken. Alla övertonsströmmar som genereras från last nedströms transformatorn i den 

aktuella punkten summeras. Dessa multipliceras sedan med nätets kortslutningsimpedans, 

𝑍𝐾 , som beräknats för respektive transformatorstorlek. Därefter summeras de med 

spänningsövertonerna uppströms längs radialen. 

Som exempel kan spänningsövertonerna för 50, 500 och 1200 kVA-transformatorerna, 

vilka är placerade längs radialen enligt Figur 4.1, med beteckningar 𝑈𝐻𝑁10;50%, 

𝑈𝐻𝑁10;500% samt 𝑈𝐻𝑁10;1200% beräknas enligt 

𝑈𝐻𝑁10;50% =
∑ (𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘∙𝑍𝐾𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑘)
1200
𝑘=50 ∙𝑍𝐻𝑁10𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙(𝑓)∙√3

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;10
∙ 100 (4.4) 

𝑈𝐻𝑁10;500% =
(∑ (𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘)

500
𝑘=50 ∙𝑍𝐾𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙500+∑ (𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘∙𝑍𝐾𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑘)

1200
𝑘=800 )∙𝑍𝐻𝑁10𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙(𝑓)∙√3

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;10
∙ 100 (4.5) 

𝑈𝐻𝑁10;1200% =
∑ (𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘)
1200
𝑘=50 ∙𝑍𝐾𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙1200∙𝑍𝐻𝑁10𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙(𝑓)∙√3

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;10
∙ 100 (4.6) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘 är övertonsströmmen från steg 4 

𝑘 är 50, 100, 200, 315, 500, 800, 1000, 1200, vilka är transformatorstorlekarna i kVA 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;10 är driftspänningen 10600 V 

𝑍𝐾𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 är kortslutningsimpedansen på ovansidan aktuell distributionstransformator 

𝑍𝐻𝑁10𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙(𝑓) är den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella 

punkten enligt avsnitt 4.2.1. 



Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät 

 19 

Kortslutningsimpedansen beräknas ur ett statistiskt medelvärde av förekommande kort-

slutningseffekter på ovansidan av förekommande distributionstransformatorer. 

Steg 6: Summa övertonsström på 10 kV-radial 

I detta steg beräknas den totala övertonsströmmen per ton för hela 10 kV-radialen. 

Hädanefter kallad 𝐼𝐻𝑁𝑟 där 𝑁 liksom tidigare står för övertonstalet och 𝑟 står för radial. 

Detta beräknas genom att summera övertonsströmmarna för varje transformatorstorlek. 

Beräkningen sker enligt 

𝐼𝐻𝑁𝑟 = ∑ 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘
1200
𝑘=50  (4.7) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10𝑘 är övertonsströmmen från steg 4 

𝑘 är 50, 100, 200, 315, 500, 800, 1000, 1200, vilka är transformatorstorlekarna i kVA. 

I den ursprungliga modellen beräknades detta istället genom att hämta 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡0,4 och 

hänföra till 10 kV med omsättning och multiplicera med tidssammanlagringen. Eftersom 

detta redan beräknats för 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10 i steg 4 ansågs det vara överflödigt att räkna detta igen. 

Steg 7: Procentuell övertonsspänning från övriga radialer på 10 kV  

I detta steg räknas det totala övertonsspänningsbidraget ut från de övriga radialer som 

ligger anslutna i matande 40/10 kV station. Detta kan räknas ut enligt 

𝑈𝐻𝑁(𝑛10−1)10% =
(𝑛10−1)∙𝐼𝐻𝑁𝑟∙𝑆𝐹𝑀𝑠∙𝑍𝐾10𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎∙𝑍𝐻𝑁10𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎(𝑓)∙√3

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;10
∙ 100 (4.8) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑟 är övertonsströmmen från steg 6 

𝑛10 är antalet radialer på 10 kV-skenan under 40/10 kV transformatorn. Alla radialer 

antas vara lika 

𝑆𝐹𝑀𝑠  är tidssammanlagringsfaktor på 10 kV-skenan nedan 40/10 kV-stationen 

𝑍𝐾10𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎 är kortslutningsimpedansen på 10 kV-skenan nedan 40/10 kV-stationen 

𝑍𝐻𝑁10𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎(𝑓) är den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella 

punkten i p.u. enligt avsnitt 4.2.1. 

I den ursprungliga modellen beräknades detta genom att summera 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10 för varje 

storlek på distributionstransformator, då detta redan görs i steg 6 så används 𝐼𝐻𝑁𝑟 istället. 

Steg 8: Procentuell övertonsspänning på ovansida 10/0,4 kV transformator med 
bidrag från övriga radialer 

I detta steg beräknas övertonsspänningen 𝑈𝐻𝑁10𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎;𝑘% på 10 kV-skenan på ovansidan 

av respektive 10/0,4 kV transformator. I beräkningen summeras de övertonsspänningar 

som genereras från den egna distributionstransformatorn tillsammans med de övriga 

distributionstransformatorerna längs radialen och de övriga radialerna. De övriga radialerna 
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antas i enlighet med steg 7 vara identiska med den aktuella radialen. Denna beräkning sker 

enligt 

𝑈𝐻𝑁10𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎;𝑘% = 𝑈𝐻𝑁10;𝑘%+𝑈𝐻𝑁(𝑛10−1)10% (4.9) 

där 

𝑈𝐻𝑁10;𝑘 är övertonsspänningen från steg 5 

𝑈𝐻𝑁(𝑛10−1)10 är övertonsspänningen från steg 7 

𝑘 är 50, 100, 200, 315, 500, 800, 1000, 1200, vilka är transformatorstorlekarna i kVA. 

Steg 9: Summa övertonsström på ovansida 40/10 kV transformator 

Här omsätts den totala övertonsströmmen från 10 kV-radialerna till 40 kV-sidan. Denna 

ström är samma för samtliga 40/10 kV transformatorer. Detta beräknas enligt 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40 =
𝐼𝐻𝑁𝑟∙𝑛10∙𝑆𝐹𝐻𝑠

𝑂𝑀𝑆
 (4.10) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑟 är strömmen från en 10 kV radial vilken beräknades i steg 6 

𝑆𝐹𝐻𝑠 är tidssammanlagringsfaktorn på 40 kV-skenan 

𝑂𝑀𝑆 är omsättningen på den aktuella transformatorn. 

Steg 10: Procentuell övertonsspänning från övriga radialer på 40 kV 

I detta steg beräknas övertonsspänningsbidraget, 𝑈𝐻𝑁(𝑛−1)40%, från de övriga radialerna 

på 40 kV-skenan i matande 130/40 kV-station. Hänsyn tas till hur många 40/10 kV trans-

formatorer som finns på varje radial. Övertonsspänningen beräknas enligt 

𝑈𝐻𝑁(𝑛40−1)40% =
(𝑛40−1)∙𝐴𝑇𝑆∙𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40∙𝑍𝐾40𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎∙𝑍𝐻𝑁40(𝑓)∙√3

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;40
∙ 100 (4.11) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40 är övertonsströmmen från steg 9 

𝑛40 är antal 40 kV-radialer under matande 130/40 kV-station 

𝐴𝑇𝑆 är antalet transformatorstationer på respektive radial 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;40 är driftspänningen 44000 V 

𝑍𝐾40𝑆𝑘𝑒𝑛𝑎 är nätimpedansen på 40 kV-skenan 

𝑍𝐻𝑁40(𝑓) är den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella punkten i 

p.u. enligt avsnitt 4.2.1. 

Steg 11: Procentuell övertonsspänning på ovansida 40/10 kV transformator med 
bidrag från övriga radialer  

Här beräknas den totala spänningsdistorsionen 𝑈𝐻𝑁40;𝑇𝑇03% i punkten ovanför 40/10 kV 

transformatorn TT03, se figur 4.1, med bidraget från övriga 40/10 kV-stationer på radialen 
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och bidrag från övriga 40 kV-radialer beräknas enligt nedan. Beräkningen görs för varje 

40/10 kV-station längs radialen, dock bör beaktas att formeln ändras något med avseende 

på vilken ström som möter kortslutningsimpedansen i punkten. Till exempel beräknas i 

TT02 övertonsspänningen genom att strömmen från både TT03 och TT02 summeras 

innan multiplikation med kortslutningsimpedansen i TT02. Övertonsspänningen i TT03 

beräknas enligt 

𝑈𝐻𝑁40;𝑇𝑇03% =
𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40∙(𝑍𝐾;𝑇𝑇01+𝑍𝐾;𝑇𝑇02+𝑍𝐾;𝑇𝑇03)∙𝑍𝐻𝑁40(𝑓)∙√3

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;40
∙ 100 + 𝑈𝐻𝑁(𝑛40−1)40%(4.12) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40 är övertonsströmmen från steg 9 

𝑈𝐻𝑁(𝑛40−1)40 är övertonsspänningen från steg 10 

𝑍𝐾;𝑇𝑇01, 𝑍𝐾;𝑇𝑇02, 𝑍𝐾;𝑇𝑇03 är kortslutningsimpedansen på uppspänningssidan av respektive 

40/10 kV-station 

𝑍𝐻𝑁40(𝑓) är den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella punkten i 

p.u. enligt avsnitt 4.2.1. 

Steg 12: Total procentuell övertonsspänning på 130 kV-skena 

I detta steg beräknas den procentuellt totala övertonsspänningen per ton på ovansidan 

130/40 kV-transformatorn. Här beräknas övertonsspänningen, 𝑈𝐻𝑁130, med hänsyn till 

hur många 40/10 kV-stationer det finns på varje utgående radial och hur många radialer 

som finns, hänfört till 130 kV enligt 

𝑈𝐻𝑁130% =
𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40%∙𝐴𝑇𝑆∙𝑛40∙𝑍𝐾130∙𝑍𝐻𝑁130(𝑓)∙√3

𝑂𝑀𝑆∙𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;130
 (4.13) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40 är övertonsströmmen från steg 9 

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;130 är driftspänningen 140000 V 

𝑍𝐾130 är kortslutningsimpedansen på skenan i 130 kV-stationen. 

𝑍𝐻𝑁130(𝑓) är den med frekvensen varierande nätimpedansen i den aktuella punkten i 

p.u. enligt avsnitt 4.2.1. 

Steg 13: Totalt procentuell övertonsspänning på 10 kV skena samt 
transformatorer längs radial 
I detta steg beräknas den totala övertonsspänningen per ton i punkter ovanför 10/0,4 kV 

transformatorer, längs 10 kV radialen. Övertonsspänningens bidrag från överliggande nät 

summeras med den tidigare uträknade spänningsdistorsionen från steg 5. 𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10;𝑘% i 

punkten ovanför transformatorn 𝑘 beräknas enligt 
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𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10;𝑘% =
𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40∙(𝑍𝐾;𝑇𝑇01+𝑍𝐾;𝑇𝑇02)∙𝑍𝐻𝑁40(𝑓)∙√3∙100

𝑈𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡;40
+ 𝑈𝐻𝑁10;𝑘%+

𝑈𝐻𝑁(𝑛40−1)40%+𝑈𝐻𝑁(𝑛10−1)10% (4.14) 

där 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40 är övertonsströmmen från steg 9 

𝑈𝐻𝑁10;𝑘 är övertonsspänningen i punkten ovanför tranformatorn från steg 5 

𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡40 är övertonsströmmen från steg 9 

𝑍𝐻𝑁40(𝑓) är impedanskurvan för 40 kV spänningsnivå 

𝑍𝐾;𝑇𝑇01, 𝑍𝐾;𝑇𝑇02 är kortslutningsimpedansen för de övriga 40/10 kV-transformatorerna 

längs radialen 

𝑈𝐻𝑁(𝑛40−1)40 är spänningsövertonsbidraget från övriga radialer på 40 kV skenan från 

steg 10 

𝑈𝐻𝑁(𝑛10−1)10 är spänningsövertonsbidraget från övriga radialer på 10 kV skenan från 

steg 7 

Steg 14: Total procentuell övertonsspänning på 0,4 kV-skena 

Här beräknas den totala övertonsspänningen på 0,4 kV-skenan, 𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡0,4;k%, för varje 

transformatorstorlek. I denna beräkning tas alla tidigare beräknade ovanliggande och 

underliggande bidrag med. Den totala övertonsspänningen per ton blir då 

𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡0,4;k% = 𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10;k%+𝑈𝐻𝑁0,4;k% (4.15) 

där 

𝑘 är 50, 100, 200, 315, 500, 800, 1000, 1200, vilka är transformatorstorlekarna i kVA. 

𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10;k är övertonsspänningen från steg 13 

𝑈𝐻𝑁0,4;k är övertonsspänningen från steg 3 

𝑈𝐻𝑁0,4;k% finns sedan tidigare medräknat i 𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10;k% men har då liten betydelse då 

den är mycket mindre än 𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10;k%. Med avseende på punkten på 0,4 kV-skenan har 

den däremot större betydelse varför den adderas till 𝑈𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10;k% för att få fram den totala 

övertonsspänningen. 
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Steg 15: Kontroll 
De övertonsspänningar som beräknats kontrolleras mot de gränsvärden som angetts. Till 

exempel kan EIFS 2013:1 användas för att jämföra det resultat man får med gällande gräns-

värden för övertonshalt. 

4.3 Sammanställning av förändringar 

I den ursprungliga modellen låg all den indata som beräkningarna baseras på utspridda i 

beräkningsbladet. För att öka flexibiliteten och underlätta justering av värden flyttades allt 

detta till ett nytt blad som döptes till Indata. Samtliga värden som t.ex. spänningar vilka 

återfanns direkt i formler har ersatts med variabler och har också flyttats till bladet Indata. 

Det ursprungliga beräkningsbladet återfinns i bilaga D. 

Mer detaljerade förändringar som gjorts i beräkningsbladet är att alla namngivna celler 

döptes om för att istället heta sin ursprungliga cellreferens (kolumn och rad). Detta för att 

öka spårbarheten. I beräkningsbladet har även de olika stegen ramats in och märkts upp för 

att kunna tydliggöra samband med beskrivningen. Det uppdaterade beräkningsbladet visas i 

bilaga C. 

Följande förändringar har gjorts i formler i modellen;  

• Vid beräkning av 𝐼𝐻𝑁𝑟 beräknades i den ursprungliga modellen detta genom att 

hämta 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡0,4 och hänföra till 10 kV med omsättning och multiplicera med 

tidssammanlagringen. Eftersom detta redan beräknats för 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10 i steg 4 ansågs 

det vara överflödigt att beräkna detta igen. Se avsnitt 4.2.2, steg 6. 

• Vid beräkning av 𝑈𝐻𝑁(𝑛10−1)10% beräknades detta i den ursprungliga modellen 

genom att summera 𝐼𝐻𝑁𝑡𝑜𝑡10 för varje storlek på distributionstransformator och 

omsätta till den aktuella spänningsnivån. Då detta efter förändringen av steg 6 

redan görs där så används 𝐼𝐻𝑁𝑟 istället. Se avsnitt 4.2.2, steg 7. 

• I det nya bladet Indata matas all den data som beräkningarna baseras på in i en 

kolumn. Varje parameter behöver enbart matas in på ett ställe och fler kolumner 

kan fyllas i för att kunna välja mellan olika kombinationer av data. En bild över 

bladet Indata återfinns i bilaga B. 

• I det blad som kallas Översikt visades ursprungligen enbart figur 4.1 som 

återspeglar det nät som används i beräkningarna. Detta blad utökades med att även 

visa vilka värden som är valda för alla parametrar som modellen använder. Ett 

skärmklipp på detta blad återfinns i bilaga A. I översiktsbladet väljer användaren 

vilken indatagrupp som ska beräknas i modellen efter vad som finns definierat i 

Indatabladet. 

• Det blad som kallas Villkor har enbart minskats från att hantera tre nät till att 

hantera ett nät, till följd av de förenklingar som gjorts i beräkningsbladet. 
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4.4 Exempel på beräkningar i modellnät 

Ett exempel har skapats och provats i modellen där all indata är fiktiva värden framtagna av 

författarna. I översiktsbladets övre vänstra hörn finns en rullgardinsmeny. Där väljs 

indatagruppen ”Exempeldata”. Då hämtar översiktsbladet den indata från den specificerade 

kolumnen i indatabladet. Översiktsbladet ser då ut som i bilaga A. Ett urval av den indata 

som används i testet visas i bilaga B. Från översiktsbladet matas all information in i 

modellens beräkningsblad, bilaga C. Då beräkningarna utförts kan det ses i beräknings-

bladets villkorsstyrda celler huruvida den antagna uttagsrätten per ton är godkänd i alla 

punkter i nätet. Godkända värden blir gröna och icke godkända värden blir röda. Hur detta 

ser ut kan ses i bilaga E. För de värden som testas kan ses att de ger en icke-godkänd nivå 

av spänningsövertoner för ton 6 bland annat i alla testpunkter på 10 kV-radialen samt 

nedspänningssidan av alla 10/0,4 kV-stationer. Vidare kan ses att ton 16, 18, 20, 21 och 25 

överskrider gränsvärdena på nedspänningssidan av vissa 10/0,4 kV-stationer. 

För att ta fram godkända värden på de toner som överskrider gränsvärdena körs makron 

för de tonerna och ett nytt värde på uttagsrätten fås fram. Detta presenteras i översikts-

bladet och ser ut enligt bilaga F. Jämförelse av värden före och efter visas i bilaga G, där 

kolumn ”Exempeldata” är före makrona kördes och kolumn ”Exempeldata 2” är efter. För 

ton 16 var förändringen så liten att det inte syns i bilaga G, dock syns det i beräknings-

bladet i bilaga F. 

Makron kan även köras för samtliga toner samtidigt för att utreda vilka nivåer som är de 

högsta tillåtna, men då ändras alla toner till sitt högsta tillåtna värde. 
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5 Diskussion 

Den första delen av examensarbetet bestod av att beskriva modellen. Dokumentationen 

om tidigare arbete och modellens uppbyggnad var knapp. Behovet var därför stort att 

strukturera modellens uppbyggnad för att kunna förstå och använda den. På grund av 

modellens komplexitet och att den utvecklats i flera etapper över lång tid bidrog detta till 

tidsåtgången med beskrivningen blev större än förväntat. På grund av att modellen 

utvecklats över lång tid så var modellens uppbyggnad av varierande struktur. Detta gjorde 

beräkningar inkonsekventa och att beräkningsstegen inte alltid var i logisk följd. Detta har 

förändrats och förbättrats i den vidareutvecklade modellen.  

Dokumentationen av modellen anses vara av stor vikt för det framtida arbetet med 

uttagsrätter och därför lades mycket tid vid detta. Detaljnivån behövde vara hög eftersom 

modellens komplexitet gör att vid diskontinuerlig användning glöms detaljer lätt av. Detta 

var något vi själva märkte av under examensarbetet. Det behöver vara lätt att hitta det man 

söker för att kunna friska upp minnet. Därför har beskrivningen, modellen och flödes-

schemat strukturerats på samma sätt. 

Den ursprungliga modellen anses uppfylla sitt syfte. Därför har inga strukturella för-

ändringar gjorts. De förändringar som gjorts har införts för att modellen ska bli så flexibel 

som möjligt att använda. Det är upp till användaren att se till att indata är tillförlitlig. Den 

ursprungliga modellen var begränsad till ett fast nät med tre olika grupper av indata och 

förutsättningar vilka beräknades parallellt. Ytterligare en begränsning var att indata var 

integrerad med beräkningarna. Justeringar kunde göras men det var komplicerat då in-

gående variabler var inbakade i formler och ändringar behövde i sådana fall göras i många 

celler. Detta har ändrats för att bli mer flexibelt. All aktuell nätdata matas istället in i ett eget 

blad där en parameter endast matas in på ett ställe, vilket underlättar för användaren att 

införa förändringar samt att risken för fel vid inmatning minskar. Dessa förenklingar anses 

vara en fördel. 

För att användaren lättare ska förstå modellens uppbyggnad har vi gjort ett flödesschema. 

Syftet med detta var att skapa en överskådlig helhetsbild av modellen. Först gjordes ett 

detaljerat flödesschema men detta ansågs vara för komplicerat för att vara överskådligt. 

Dock var framställningsprocessen av denna version av flödesschemat av stor nytta för vår 

egen kartläggning av modellen och det förenklade skrivandet av beskrivningen. Istället 

förenklades flödesschemat för att kunna användas som en översikt och tydliggöra 

beroenden mellan de olika beräkningarna. I det förenklade flödesschemat togs alla 

förklaringar och förtydliganden bort för att istället beskrivas i rapporten. Flödesschemat 

fungerar således inte utan rapporten utan tanken är att de tre dokumenten, modell, flödes-

schema och rapport ska användas tillsammans. Eftersom flödesschemat var ett av de 

initiala momenten för att kartlägga modellen var det en viktig del i arbetet med att förstå 

modellens uppbyggnad. 
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I modellen har flertalet antaganden gjorts vilket påverkar reliabiliteten. Som nämnts har 

antaganden gjorts för tidssammanlagringar och nätimpedanser. 

Den frekvensberoende nätimpedansen är svår att beräkna eftersom den påverkas av 

varierande parametrar såsom driftläge och belastning. Dessa beräkningar kan behöva 

justeras och medvetenheten finns att detta är en parameter i modellen som kan behöva 

optimeras. Impedanskurvorna kan utvecklas genom att göra ett grundligare förarbete och 

att impedanskurvor tas fram för fler punkter i nätet. Ett möjligt utfall är att genom att 

använda fler olika impedanskurvor sammanfaller inte kurvornas lokala minimum och 

maximum och den resulterande spänningsdistorsionen blir något lägre. Detta kan leda till 

att modellen anpassas mer efter lokala förhållanden vilket ger ett mer verklighetstroget 

resultat. Dock är huvudsyftet inte att kunna titta på specifika nät utan att kunna ta fram en 

generell uttagsrätt. 

De sammanlagringsfaktorer som antagits är grovt estimerade på grund av att mätningar av 

övertonsströmmar är få och mätpunkterna ligger glest, vilket gör att någon statistisk 

sammanlagringen inte kan göras. För att möjliggöra detta skulle mätningar på samman-

kopplingspunkter behövas där man mäter övertonsströmmar på samtliga linjer för att få 

konkreta mätresultat för de individuella tonerna. Detta skulle också behöva göras på många 

ställen i nätet för att få ett tillförlitligt underlag. Vi kan därför konstatera att pålitligheten 

hos dessa antaganden kan ifrågasättas. 

Många antaganden i modellen tenderar att ta höjd för att den tilldelade uttagsrätten inte ska 

överskrida gränsvärden. Detta kan resultera i att den uttagsrätt som tilldelas kunden blir 

något lägre än om beräkningarna hade varit exakta. Modellen tar ej i beaktning att 

övertoner av nollföljdskaraktär ej transformeras i transformatorer med deltakopplade 

lindningar. Detta är något som måste tas i beaktning vid tillämpning av resultatet. 

De förändringar som gjorts i modellen anser vi har förenklat användandet. Den 

ursprungliga modellen kan anses vara något statisk då den endast tillät tre olika grupper av 

indata och förutsättningar och endast med svårighet kunde varieras. Genom att alla para-

metrar är flyttade från beräkningarna till indatabladet ges mer möjlighet att variera 

förutsättningarna. 
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6 Slutsatser 

Syftet med detta arbete har varit att vidareutveckla den beräkningsmodell som 

ursprungligen skapades av VE till att bli ett flexibelt verktyg som ger en bättre överblick 

över hur strömövertoner sprids i en vald nätkonfiguration. 

Vi anser att en utförlig och detaljerad beskrivning av modellen har framställts. Tack vare 

detaljnivån på beskrivningen anses att den tillsammans med flödesschemat fungerar som 

instruktion till modellen. Den ursprungliga modellen har även omarbetats för att bli mer 

flexibel och är numera mer överskådlig för användaren. Under arbetet med att analysera 

modellen anser vi att vi kan bekräfta att modellen uppfyller sitt syfte i att ge representativa 

värden för uttagsrätt. Dock har vi kommit fram till att det är av stor vikt att den indata som 

används är av god kvalitet eftersom det starkt påverkar huruvida resultatet blir 

representativt eller inte. 

På grund av att den beskrivande delen av examensarbetet krävt mer tid än planerat har inte 

alla uppsatta mål uppnåtts. Ett mål som inte hunnits med inom ramen för detta 

examensarbete var målet att utöka modellen med uttagsrätter för fler spänningsnivåer och 

abonnemangsstorlekar. Utöver detta hanns inte målet att särskilja övertoners påverkan från 

olika nätdelar med. Modellen anses dock vara strukturerad på ett sådant sätt att detta är 

möjligt att implementera i en framtida version. 

Nästa steg i modellens utveckling bör fokuseras på att utöka den med ytterligare 

abonnemangsstorlekar och typer av abonnemang på fler spänningsnivåer. Utöver det bör 

det undersökas om behov finns att beräkna spänningsdistorsionen på 10 kV-skenan, vilket 

inte görs i den modell som utvecklats i detta examensarbete. 

För att ytterligare öka tillförlitligheten hos modellen bör vidare undersökningar göras 

avseende de nätimpedanser som används i modellen. På grund av de många antagandena är 

detta en parameter som har optimeringsmöjligheter. 
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A: Översiktsbladet från den vidareutvecklade modellen med exempeldata 
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B: Indatabladet från den vidareutvecklade modellen med 
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C: Beräkningsbladet från den vidareutvecklade modellen med exempeldata 
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D: Ursprungliga beräkningsbladet med exempeldata 
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E: Övertoner som överstiger gränsvärden i beräkningsbladet. Från exemplet i 4.4. 
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Bilaga F:1 

F: Övertoner som ej överstiger gränsvärden i beräkningsbladet. Från exemplet i 4.4. 
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G: Jämförelse av tilldelad uttagsrätt per ton i exemplet i 4.4. 

 


