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Förord 

Under arbetet med rapporten har vi fått fantastiskt bra hjälp från alla inblandade och vi vill 

rikta ett speciellt tack till: 

 Tommy Keränen, Gert Nylén och Tobias Sonesson på ÅF  

 Peter Axelberg och Johny Haraldsson på Högskolan Väst 

 Johan Östlund med flera på Västfastigheter 

 Magnus Eriksson på Beving för lån av mätinstrument. 

 Lars Håkansson och Imran Khan på Blekinge Tekniska Högskola för lån av 

vibrationsmätare. 

Arbetet med rapporten har i sin helhet genomförts gemensamt av författarna. Varje avsnitt 

har delats upp och skrivits individuellt för att sedan sammanföras och av författarna 

gemensamt skrivas ihop.  

Om rapporten ska skrivas ut rekommenderas färgutskrift för att läsaren lättare ska kunna 

läsa diagrammen i resultatdelen. 

Samtliga bilder och figurer är framtagna på egen hand av författarna. 

 

 

Ola Bolander  Ivar Erving 

 

Trollhättan, den 22e augusti 2016
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Elkvalitetsundersökning vid Sahlgrenska sjukhuset 

Sammanfattning 

Detta arbete är utfört på uppdrag av ÅF och syftar till att göra en elkvalitetsutredning åt 

Västfastigheter i ett ställverk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Avsikten är 

främst att undersöka och presentera mätdata av intresse för kunden, i det här fallet variationer 

och obalans i matningsspänning, spänningsövertoner, effektförbrukning samt neutralledar-

ström. Vidare genomförs också en specifik utredning som efterfrågats av Västfastigheter 

angående en vibrerande kanalskena som utgår från berört ställverk. Utgångspunkten för 

samtliga analyser är en teoretisk bakgrund som beskrivs i arbetets första del och 

målsättningen är att denna ska ge en god grundförståelse för begreppet elkvalitet. 

Mätningar har utförts både vid ordinarie matning och vid ett 6 timmar långt reservkraftsprov. 

Resultatet vid ordinarie matning visar enligt gällande standard godkända värden på samtliga 

parametrar förutom övertoner av ordningstal 9 och 15 där för höga nivåer registrerats.  

Vid reservkraftprovet syns inga anmärkningsvärda förändringar jämfört med normaldrift. 

Dock noteras vissa företeelser kopplade till strömmens och spänningens kurvformer som 

kan vara av intresse för en djupare förståelse av de olika driftlägena. Vid reservkraftsdrift 

ökar i Sahlgrenskas fall nätimpedansen vilket brukar beskrivas som att nätet blir svagare. 

Detta visar sig dels genom en tydligare obalans mellan fasernas spänningsnivåer, dels genom 

att strömmens distorsion till följd av övertoner i nätet får ett större genomslag på spänningen 

som därmed förvrängs i högre grad än vid ordinarie drift. 

Den vibrerande skenans last undersöks med ett elkvalitetsinstrument och vibrationerna mäts 

med en accelerometer. Då graden av vibrationer minskar i takt med att skenan effektmässigt 

lastas av på vägen ut i Sahlgrenskas anläggning görs bedömningen att detta fenomen kan 

relateras till strömmens storlek.  För att ytterligare stärka denna tes refereras till intilliggande 

kanalskenor av samma modell vilka är väsentligt lägre belastade. Vibrationer på dessa är 

noterbara men av en avsevärt lägre magnitud, vilken är jämförbar med hur den undersökta 

vibrerande skenan ter sig långt ut. 
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Electrical power quality analysis at Sahlgrenska 
hospital 

Summary 

On behalf of ÅF Consult an electrical power analysis has been made for Västfastigheter at a 

switchgear at Sahlgrenska University hospital in Gothenburg. The intention is primarily to 

investigate the data of most interest to the customer such as variations in voltage, imbalance 

in supply voltage, voltage harmonics, power consumption and neutral conductor current. In 

addition, Västfastigheter have requested an investigation of a vibrating busbar trunking 

supplied from the switchgear. The starting point of thesis work is a theoretical background 

described in the first part of the work and the goal is to deliver a good basic understanding 

of the concept of power quality.  

Measurements have been carried out both when the system was fed from the normal supply 

as well as during a 6 hours long test of the backup power supply system. The result at normal 

supply showed, according to current regulations, that all parameters are approved except for 

harmonics number 9 and 15 for which to high levels are detected. When the load was fed 

from the backup power supply the results show no significant changes compared when the 

load was fed from the normal power supply. However, some noticeable phenomena linked 

to the voltage and the current waveforms are noted. They are of interest for getting a deeper 

understanding of the different supply modes. In backup supply mode the grid impedance 

increases, this is normally described as the grid becoming weaker. This is shown as increased 

imbalance between the voltage levels of the three phases. It is also characterized as the 

current distortion having a greater impact on the waveform of the voltage leading to a larger 

level of voltage distortion compared to normal supply. 

The connected load on the vibrating busbar trunking is examined with a power quality 

analyzer and vibrations are measured by an accelerometer. Since the degree of the vibration 

decreases as the electrical power is unloaded throughout the different levels at Sahlgrenska, 

the theory is that they are related to the level of the current. To further strengthen this theory 

reference can be made to two adjacent busbar trunking of the same type that are considerably 

less loaded. They have noticeable vibrations but with a much lower magnitude, which is 

comparable with how the investigated vibrating busbar trunking behaves further out. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 

CE-märkning Är en märkning som styrker att en produkt följer de 

gemensamma krav som ställs i europastandarder, standarder 

från EU-kommissionen och europeiska typgodkännanderegler. 

DC-komponent Direct current component, likströmskomponent. 

EMC  Elektromagnetisk kompabilitet (electromagnetic compatibility) 

beskriver hur elektriska apparater bidrar till samt står emot 

störningar. 

Halvvågssymmetri Positiv och negativ periodhalva har samma kurvform när den 

negativa halvan speglas i tidaxeln.  

IEC-standard Står för International Electrotechnical Commission och de 

utarbetar internationella standarder inom el och 

elektronikområdet. 

Maskat nät  Ett nät där varje kopplingspunkt har flera inmatningsvägar. 

THD Total Harmonic Distorsion är ett mått på det totala 

övertonsinnehållet med avseende på antingen ström (ITHD) 

eller spänning (UTHD). 

TN-C 4-ledarsystem med 3 faser och PEN-ledare för gemensam jord 

och neutralledare (terra neutral combined). Normalt delas PEN-

ledaren upp i centralen och systemet benämns då TN-CS. 

TN-S 5-ledarsystem med 3 faser samt separat jord och neutralledare 

(terra neutral separate). Ger bättre potentialutjämning och 

mindre problem med vagabonderande strömmar än TN-C/TN-

CS. I sjukhusmiljö är endast TN-S eller IT-system tillåtna. 

IT Icke direktjordat nät innebär att jordledaren ansluts via en 

högohmig impedans som begränsar strömmen vid jordfel och 

möjliggör fortsatt drift. Svårövervakat system som används vid 

vissa process- och sjukhusverksamheter.    

UPS Utrustning för avbrottsfri kraft (uninterruptible power supply) 

används för att via batterier bibehålla spänning vid ett avbrott. 

Ö-drift Benämning på ett avskilt nät med egen produktion och 

konsumtion.  
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Symboler 

𝐴0 Likkomponent av ström eller spänning A/V 

𝐴𝑛 Amplitud för växelkomponent av ström eller spänning för överton av 

ordningstal 𝑛 A/V 

𝑓 Frekvens Hz 

𝑖𝑙a Linjeström fas 𝑎 A 

𝑖𝑠a Strängström fas 𝑎 A 

𝑖𝑠a1 Grundton för strängström fas 𝑎 A 

𝑖𝑠a3 Tredjeton för strängström fas 𝑎 A 

𝑖𝑠c Strängström fas 𝑐 A 

𝑖𝑠c1 Grundton för strängström fas 𝑐 A 

𝑖𝑠c3 Tredjeton för strängström fas 𝑐 A 

𝑖𝑠𝑢𝑚 Summaström A 

I Växelströmmens effektivvärde A 

𝐼0 Likströmskomponent A 

𝐼1 Växelströmskomponent för grundtonen A 

𝐼2 Växelströmskomponent för andratonen A 

𝐼3 Växelströmskomponent för tredjetonen A 

𝐼𝑛 Växelströmskomponent för överton av ordningstal 𝑛 A 

𝐼𝐿 Linjeström A 

𝐼𝑅𝑀𝑆 Växelströmmens sammanlagrade effektivvärde A 

𝑘 Konstant 

𝐿1 Fas 1 

𝐿2 Fas 2 

𝐿3 Fas 3 

𝑛 Ordningstal för övertoner 

𝑁 Högsta överton som inkluderas vid beräkningar 

P Aktiv effekt W 

𝑃0 Aktiv effekt av likkomponenter W 

𝑃1 Aktiv effekt av ström, spänning och effektfaktor av grundtonen W 

𝑃𝑛 Aktiv effekt av ström, spänning och effektfaktor av ordningstal 𝑛 W 
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Q Reaktiv effekt VAr 

S Skenbar effekt VA 

𝑡 Tid s 

𝑇 Periodtid s 

U Växelspänningens effektivvärde V 

𝑈0 Likspänningskomponent V 

𝑈1 Växelspänningskomponent för grundtonen V 

𝑈+ Spänningens plusföljdskomponent V 

𝑈− Spänningens minusföljdskomponent V 

𝑈𝑛 Växelspänningskomponent för överton av ordningstal 𝑛 V 

𝑈𝑜𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 Spänningens obalans V 

𝑈𝐿 Spänning över en last V 

𝑈𝑁 Spänningsfall i ett nät V 

𝑈𝑅𝑀𝑆 Växelspänningens sammanlagrade effektivvärde V 

𝑍𝐿 Impedans av en last Ω 

𝑍𝑁 Impedans i ett nät Ω 

𝜔 Vinkelfrekvens rad/s 

𝜔1 Grundvinkelfrekvens rad/s 

𝜑𝑛 Fasvinkel för överton av ordningstal 𝑛 rad 

λ / 𝑃𝐹 Övertonsbaserad effektfaktor 
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1 Inledning 

För att de laster som ansluts till det elektriska kraftnätet ska fungera tillförlitligt krävs en 

bestämd grundform på den el som produceras. I det svenska kraftnätet är denna grundform 

en sinusvåg med frekvensen 50 Hz. Problematiskt blir då att många moderna elektriska 

utrustningar som idag ansluts till nätet bidrar till att förvränga denna sinusvåg. I och med 

detta har begreppet elkvalitet fått en ökad betydelse under det senaste decenniet. Elkvalitet 

syftar till graden av kontinuitet i spänningens sinusform samt beständighet av frekvens och 

amplitud. Ett nät med dålig elkvalitet kan medföra stora kostnader genom driftstörningar, 

effektförluster, samt ett ökat service och underhållsbehov. 

Avsikten med den här rapporten är till en början att ge en teoretisk bakgrund till begreppet 

elkvalitet där stort fokus kommer ligga på fenomenet övertoner. Vidare kommer praktiska 

elkvalitetsmätningar utföras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Avsikten är 

dels att ge Sahlgrenska en ökad kännedom om sin anläggning och utreda eventuella problem, 

dels att implementera teorin om elkvalitet i praktiken med målsättningen att guida läsaren 

igenom detta moment på ett pedagogiskt vis. Likande typer av undersökningar har tidigare 

gjorts som examensarbeten och under arbetet med denna rapport har främst Tommy 

Keränens och Jakob Magnussons rapport Elkvalitetsanalys av VBG Groups maskinhall 

studerats. [1] 

1.1 Bakgrund  

På uppdrag av ÅF ska en elkvalitetsundersökning utföras åt Västfastigheter. Ställverket som 

mätningen ska göras på ligger i Sahlgrenska Universitetssjukhuset och heter TS078. Det är 

av äldre modell och står inför utbyte, det nya ställverket konstrueras av ÅF. På en av 

ställverkets utgående kanalskenor har vibrationer noterats vilka Västfastigheter önskar få 

ökad kännedom om. Ställverket är beläget inomhus i sjukhusets kulvert och består av en 

lågspänningsfördelning som matas av två 11/0,4 kV transformatorer på vardera 1250 kVA. 

Jordningen är utförd som TN-S system. Ifrån ställverket matas bland annat thorax-, hjärt- 

och operationskliniker. 

1.2 Syfte 

Undersökningen syftar till att identifiera avvikelser från de krav som ställs i gällande standard 

och som skulle kunna innebära problem för verksamheten eller det matande nätet. Det ingår 

också att undersöka vibrationer som noterats från kanalskena 2 på ställverkets B-skena. 
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1.3 Problembeskrivning 

Sahlgrenska sjukhuset bedriver en verksamhet som har ett stort behov av avancerat teknisk 

utrustning. Detta ställer höga krav på elkvaliteten i sjukhusets nät där störningar av olika slag 

kan påverka utrustningars funktioner, driftsäkerhet och livslängd. Den typ av utrustning som 

används är samtidigt av sådan karaktär att den själv bidrar mycket till störningar som 

exempelvis övertoner. Exempel på sådan utrustning är switchade nätaggregat för 

spänningsmatning av datorer eller frekvensomriktare för noggrann varvtalsreglering av 

motorer. Västfastigheter har vid besiktning noterat vibrationer på kanalskena 2 och vill utreda 

orsaken till dessa i syfte att förebygga problem. Anledningen till vibrationerna kan vara 

kopplat till övertoner alstrade av lasten eller bildas genom mekanisk kontakt med 

kringliggande utrustning. Kanalskenan som undersöks utgår från TS078 men liknande 

vibrationer har även noterats på en kanalskena som matas från ställverket TS031.  

Förutom undersökningen av vibrationerna utförs en mätning av rådande elkvalitet i 

ställverket TS078. Mätningen görs dels vid normal matning från överliggande nät och dels 

vid drift via sjukhusets reservkraftsystem. En del av ställverkets laster är i behov av avbrottsfri 

kraft och är då kopplade via UPS-system. Hela sjukhusets nät kan vid avbrott försörjas av 

dieselgeneratorer. Systemet provkörs en gång i månaden och den 2 februari 2016 

genomfördes en mer omfattande provkörning under 6 timmar. Vid reservkraftsprovet 

loggades både A och B-skenorna med varsin elkvalitetsmätare i syfte att följa 

händelseförloppet. Ur mätresultaten kan bland annat förekommande ström- och 

spänningsvariationer, övertoner samt ström i neutralledaren utläsas. En analys av dessa ger 

Västfastigheter mer kännedom om sin anläggning. 

1.4 Avgränsningar 

 Mätningarna kommer att begränsas till ställverket TS078. 

 De fenomen som kommer undersökas är ström- och spänningsvariationer, obalans i 

matningsspänning, övertoner samt ström i neutralledaren. 

 Rapporten kommer enbart relatera till elkvaliten i lågspänningsnätet eftersom alla 

mätningar sker på 400 V nätet.  

 De standarder som används i rapporten är SS-EN 50160 och EIFS 2013:1 och 

rapporter från programmet Dran-View som genereras utifrån EIFS 2011:2 [2, 3, 4]. 

 Frekvens och flimmer beskrivs i EIFS 2013:1 [3] men kommer inte att studeras i 

mätresultaten då det matande nätet kan anses mycket starkt och väsentliga avvikelser 

bedöms som osannolika. 

 Enbart övertoner vilka är heltalsmultiplar av grundtonen kommer att redogöras för i 

rapporten. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Undersökningen är en utredning avseende vilka elkvalitetsrelaterade problem som finns i 

ställverket samt en fallstudie av de fenomen som ger upphov till kanalskenans vibrationer. 

Elkvalitetsutredningen utförs utifrån de kriterier som berörs i Energimarknads-inspektionens 

författning EIFS 2013:1 och med störst fokus på övertoner [3]. Studier görs även avseende 

på hur Sahlgrenskas nät är uppbyggt samt vilka speciella elkvalitetsrelaterade krav som ställs 

på sjukhusverksamheter. 

Utifrån denna studie sätts en plan upp för hur och var mätningarna ska genomföras där 

beslut togs att mätningarna skulle delas upp i tre moment. Steg ett och två är olika mätningar 

av den allmänna elkvaliteten vid normal matning och vid reservkraftsdrift. Det tredje 

momentet som genomfördes var mätningar på den vibrerande skenan med delvis annan 

utrustning och andra metoder.  

Resultaten sammanställs sedan och redogörs för som tre olika delar. Vid normaldrift görs en 

veckolång mätning där resultatet analyseras. Reservkraftsystemet provas en gång i månaden 

och då det under tiden för arbetet genomförs ett längre prov sätts mätutrustning upp för 

registrering vid detta tillfälle. Den vibrerande skenan mäts på liknande sätt men här 

genomförs också vibrationsmätningar längs skenan samt termografering av vissa 

skenskarvar.  
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2 Vad är elkvalitet? 

Elkvalitet beskriver hur olika typer av störningar påverkar strömmar och spänningar genom 

att skapa avvikelser från den ursprungliga sinusvågen. Med god elkvalitet avses ett nät med 

så låga störningsnivåer att anslutna apparater inte skadas eller drabbas av försämrad 

driftsäkerhet [5]. De aktörer som tillsammans bidrar till ett näts rådande elkvalitet är 

nätbolaget, abonnenten samt tillverkaren av inkopplade apparater och anläggningsdelar. 

Krav på elkvaliteten regleras i ellagen och specificeras med avseende på spänningens 

egenskaper i standarden SS-EN 50160. Här definieras matande spänningskvalitet utifrån 

frekvens, storlek, kurvform och symmetri mellan faserna [2]. I EIFS 2011:2 från 

Energimarknadsinspektionen ges råd om hur de i ellagen ställda kraven ska tillämpas [4].  

Störningarna kan uppkomma i nätet genom yttre påverkan som åsknedslag eller på grund av 

nätrelaterade fel så som kortslutning eller jordfel. Även anslutna apparater ger upphov till 

störningar, dels i fullt fungerande skick och dels när de är felbehäftade på ett eller annat sätt. 

Skillnaden är att en fullt fungerande apparat endast ger ifrån sig störningen inom tillåtna 

toleransnivåer [5]. Alla apparater och anläggningsdelar konstrueras utifrån förutsättningarna 

i ett störningsfritt nät men kommer vid inkoppling att utsättas för och samtidigt bidra till 

olika typer av nätrelaterade störningar. Följden blir ofta energiförluster i form av 

värmeutveckling, svårinställda reläskydd eller överbelastning i delar av nätet [6]. Att hantera 

störningarna innebär kostnader både för nätbolag och för abonnenter. Ett störningsfritt nät 

vore därmed önskvärt men kan inte uppnås med rimliga ekonomiska medel [5]. Mycket kan 

dock göras för att minimera både uppkomsten och konsekvenserna av olika störningar. Med 

ett starkt nät, väl valda komponenter, rätt typ av kompenseringsutrustning och filter kan 

störningarna minskas samt dess konsekvenser begränsas. Det finns många olika typer av 

störningar och i denna rapport beskrivs de vanligaste. 

2.1 Spänningsvariationer 

Varje anläggning eller apparat är anpassad för en viss märkspänning. Det är viktigt att denna 

spänning upprätthålls för att erhålla avsedd funktion och undvika skador. Spännings-

variationer delas ofta in i korta eller långvariga förändringar där de kortvariga varar längre än 

en halv period relativt grundfrekvensen men kortare än en minut. 

En långvarig förändring beror normalt inte på något fel i nätet utan härrör från förändringar 

i nätets totala last vilket ger upphov till spänningsvariationer. Lindningsomkopplare i 

regionnätet används då för att anpassa transformatorernas omsättning så att korrekt 

spänningsnivå erhålls [7]. 

Kortvariga förändringar kan antingen bero på inkoppling eller bortkoppling av olika laster 

eller på fel så som kort- eller jordslutning. Vid ett fel i nätet kommer storleken på spännings-

fallet att bestämmas av avståndet till felet samt storleken på felimpedansen. Ett närbeläget 

fel i ett maskat nät kommer vid bortkoppling att ge ett kort avbrott i matningen medan 
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samma fel längre ut i nätet endast märks som ett spänningsfall [7]. En kortvarig spännings-

höjning kan ske i samband med inkoppling av ett kondensatorbatteri eller vid urladdning av 

en reaktor [6]. Vid snabba variationer som kan ge problem med driftstörningar hos 

abonnenten och vid känsliga anläggningar är det vanligt att UPS-utrustning installeras för att 

bibehålla en konstant spänning till lasten [8]. Kortvariga spänningsfall kan vid sidan av fel 

ofta orsakas av en kraftigt ökad ström i nätet i samband med inkoppling av stora laster eller 

motorstarter. Storleken på det spänningsfall som uppstår beror på hur starkt nätet är samt 

anledningen till förändringen. Om nätimpedansen är hög beroende på till exempel långa 

kablar eller en transformator med hög kortslutningsimpedans säger man att nätet är svagt. 

En snabb ökning av strömmen kommer då medföra ett större spänningsfall i nätet jämfört 

med samma händelseförlopp i ett nät med låg nätimpedans [5]. 

Utifrån samma resonemang angående nätets styrka kommer också spänningens kurvform i 

olika grad att påverkas av övertoner. Källan till övertoner är olinjära laster vilka i första hand 

förvränger strömmarnas sinusformer. Beroende på typ av last och hur nätet är uppbyggt 

kommer systemets ingående strömmar få ett visst utseende. Linjeströmmarna tillsammans 

med nätets impedans kommer enligt Ohms lag ge upphov till ett spänningsfall från matande 

källa vilket i sin tur kommer resultera i att lastspänningen blir förvrängd. Hur stort genomslag 

strömmen får på spänningen beror på det matande nätets impedans 𝑍𝑁 [7]. Detta kan 

exemplifieras utifrån en enkel krets där impedansen 𝑍𝐿 i en olinjär last kommer att ge upphov 

till en ström 𝐼𝐿, se Figur 2.1. Denna ström kommer ge upphov till ett spänningsfall 𝑈𝑁 över 

nätets impedans 𝑍𝑁. Desto större nätimpedans desto större spänningsfall och 

distorsionspåverkan vilket i sin tur leder till ett större genomslag på lastspänningen 𝑈𝐿. 

Beräkningarna har här förenklas vilket också normalt kan göras då nätet ovanför 

inmatningspunkten anses vara oändligt starkt och därmed inte bidrar till någon ökning av 

nätimpedansen. Storleken på 𝑍𝑁 blir då som i exemplet enbart nätimpedansen från 

inmatningspunkten till lasten. 

 
 

Figur 2.1 Exemplifiering av nät- och lastimpedans i en enkel krets. 

 



Elkvalitetsundersökning vid Sahlgrenska sjukhuset 

6 

2.2 Transienter 

Transienta överspänningar eller spikar är plötsliga förändringar med mycket korta stigtider 

på milli- eller mikrosekunder. De kan vara både med och utan oscillation och ska enligt 

definition vara högst 10 ms vilket i ett 50 Hz nät innebär en halv period [6]. Den vanligaste 

orsaken till spänningstransienter är blixtnedslag eller inkoppling av kondensatorbatterier i 

nätet [7]. Blixtnedslag kan vara mycket förödande på grund av stora potentialskillnader och 

att varaktigheten är så kort att ledningens reläskydd inte löser ut. För att skydda och minska 

skadorna används olika typer av överspänningsskydd så som ventilavledare eller gnistgap [6]. 

2.3 Övertoner 

Övertoner är ett begrepp som i elektriska sammanhang används för att matematiskt beskriva 

distorsioner av strömmars och spänningars sinusformer [7]. En periodisk funktion 𝑓(𝑡), som 

kan vara en ström eller spänning, kan uttryckas med fourieranalys som summan av 

grundtonen och ett antal övertoner enligt ekvation 1, eventuellt tillkommer även en 

likkomponent. 

𝑓(𝑡) = 𝐴0 + ∑ 𝐴𝑛 cos(𝑛𝜔1𝑡 + 𝜑𝑛)∞
𝑛=1  (1) 

där 

𝐴0 = likkomponent 

𝐴𝑛 = amplituden för komponent av ordningstal 𝑛 

𝜔1 = 2𝜋𝑓 = grundvinkelfekvens 

𝜑𝑛 = fasvinkel 

𝑛 = övertonens ordningstal = 1,2,3,… 

Vanligtvis talas det om övertoner med frekvenser som är heltalsmultiplar av elnätets 

grundfrekvens [7], alltså att övertonens ordningstal 𝑛 är ett heltal, se ekvation 1. Intressant 

att känna till kan även vara de övertoner vilka inte är heltalsmultiplar av grundfrekvensen, 

dessa benämns mellantoner [7]. I ett idealt elnät existerar varken övertoner eller mellantoner 

utan endast grundfrekvensen förekommer, den så kallade grundtonen. Ett nät med enbart 

linjära laster (dvs laster bestående av resistanser, induktanser och kapacitanser) skulle 

innebära att spänningar och strömmar hade en och samma frekvens och de skulle skilja sig 

enbart i amplitud och fasläge [7]. Verkligheten ser dock annorlunda ut då olinjära laster finns 

i stor mängd i dagens moderna elnät. Exempel på dessa laster är apparater med 

kraftelektronik, urladdningslampor eller switchade nätaggregat. Dessa olinjära laster drar inte 

en ström som följer spänningens vågform utan har en egen kurvform vilken skiljer sig starkt 

från spänningens kurvform. En konsekvens av detta blir att övertoner med nya frekvenser, 

amplituder och faslägen skapas. Övertonerna adderas sedan till grundtonen och resultatet 

blir en förvrängning av grundfrekvensens sinusvåg, se Figur 2.2 [5, 7, 9]. 
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Figur 2.2 Fouriersyntes bestående av grundton och femteton. 

Något som framgår tydligt av figur 2 är att övertonens fasläge har betydelse för den 

resulterande kurvans form. Beroende på var på grundtonen som övertonen skapas kommer 

fasläget att variera [9]. Med denna vetskap inses att en sammanslagning av endast två kurvor 

kan resultera i många olika kurvformer. Adderas därefter ytterligare övertoner till ekvationen 

kan det slutgiltiga resultatet variera oändligt. 

Beroende på vilket ordningstal som övertonen är av kommer den i ett trefassystem ha en viss 

fasföljd och därmed en viss rotationsriktning. Fasförskjutningen kan i tidplanet ses som en 

tredjedel av den totala periodtiden, alltså 𝑇/3. De tre faslägena i en viss tidpunkt för en viss 

överton med ordningstal 𝑛 kan då inbördes tecknas 

𝐿1 = sin (𝑛𝜔1(𝑡))  

𝐿2 = sin (𝑛𝜔1(𝑡 − 𝑇/3)) (2) 

𝐿3 = sin (𝑛𝜔1(𝑡 + 𝑇/3)) 

  

t

t

Grund - plus  5e - ton

Grundton

Grundton

Grund - plus  5e - ton

i

5e - ton

5e - ton
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Eftersom 𝜔1𝑇 motsvarar en hel period eller 360° kan ekvationen skrivas om som 

𝐿1 = sin (𝑛𝜔1𝑡) 

𝐿2 = sin (𝑛𝜔1𝑡 − 𝑛120°) (3) 

𝐿3 = sin (𝑛𝜔1𝑡 + 𝑛120°) 

där 

𝜔1 = 2𝜋𝑓 = grundvinkelfekvens 

𝑛 = övertonens ordningstal = 1,2,3,… 

Plusföljdskaraktär (positiv rotationsriktning) erhålls då 

𝑛 = 3 ∙ 𝑘 + 1 (4) 

Minusföljdskaraktär (negativ rotationsriktning) erhålls då 

𝑛 = 3 ∙ 𝑘 − 1 (5) 

Nollföljdskaraktär (faslikt) erhålls då 

𝑛 = 3 ∙ 𝑘 (6) 

 där för ekvation 4, 5 och 6 

𝑛 = övertonens ordningstal 

𝑘 = 1,2,3,… 

Med hjälp av ovanstående ekvationer inses att fasföljden kommer att följa ett visst mönster 

relativt övertonens ordningstal. Detta illustreras i Tabell 2.1 tillsammans med övertonernas 

frekvenser. Notera att grundfrekvens här är vald till 50Hz men att detta val inte påverkar 

fasföljd relativt ordningstal. Följaktligen förändras inte detta samband beroende på val av 

grundfrekvens. 

Tabell 2.1 Övertoners plus-, minus- och nollföljd. 

Övertoner av plus- minusföljdskaraktär är av betydelse vid drift av trefasiga induktions-

motorer eftersom rotationsriktningen på sådana styrs av det matande nätets fasföljd. Positiv 

fasföljd kommer således arbeta i motorns rotationsriktning medan negativ fasföljd kommer 

att arbeta motsatt riktning. Resultatet blir då att övertoner med negativ fasföljd kommer att 

bidra till att motverka momentutvecklingen i sådana motorer [5]. 

  

Ordningstal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekvens 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Fasföljd + - 0 + - 0 + - 0 
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Övertoner av nollföljdskaraktär är faslika och har därmed inte någon rotationsriktning. Dessa 

övertoner bidrar därmed inte till något vridande moment i induktionsmotorer utan ger endast 

upphov till energiförluster [5]. Övertoner med nollföljdskaraktär och vilka komplikationer 

dessa kan medföra redogörs för i avsnitt 2.3.1. 

2.3.1 Tredjetonsfenomenet 

Enligt Kirchoffs strömlag är summaströmmen i en nodpunkt lika med summan av alla 

strömmar in i nodpunkten [10]. Detta innebär att i ett fyrledarsystem (TN-C) eller 

femledarsystem (TN-S) med 120 graders fasförskjutning och symmetrisk Y-kopplad last 

torde summaströmmen genom de tre laststrängarna vara lika med noll. Påståendet är sant så 

länge systemet inte innehåller en frekvens vars cykel återupprepas var tredjedels period 

relativt grundfrekvensen. Existerar en sådan frekvens eller någon heltalsmultipel av denna 

benämns detta tredjetonsfenomenet [7]. Tredjetonsströmmarna från de tre faserna är faslika 

och kommer därmed att adderas i neutralledaren, se Figur 2.3. Följderna blir en ökad termisk 

belastning i neutralledaren samt en potentialskillnad mellan lastens neutralpunkt och jord. 

Det är därför av vikt att känna till nätets tredjetonshalter för att kunna dimensionera 

anläggningen på korrekt och säkert sätt.  

 

Figur 2.3 Illustrering av tredjetonsfenomenet. 

T/3

T

T/3

T/3
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Vid symmetrisk belastning kommer övertoner av plus- och minusföljdskaraktär enbart 

existera i linjeströmmarna eftersom de har en inbördes fasförskjutning på 120 grader och 

därmed tar ut varandra över lasten. I dagens elnät förekommer också oftast 

halvvågssymmetri vilket innebär att det är mycket ovanligt med jämna övertoner. Enligt 

ovanstående resonemang kan då slutsatsen dras att de övertoner som dominerar i 

lågspänningsnäts återledare är av udda tredjetonskaraktär, alltså 3,9,15 etc. Värt att påpeka är 

att övertonen av ordningstal tre är den i särklass mest dominerande av alla tredjetoner. 

Exempel på laster som bidrar till den tredje övertonen är lågenergilampor, datorer och 

swichade nätaggregat. [7] 

Om lasten istället D-kopplas kommer förutsättningarna för tredjetonerna i systemet att 

förändrads. Linjeströmmarna till en D-kopplad last är enligt Kirchoffs strömlag resultatet av 

en differens mellan två strängströmmar [10], se Figur 2.4. 

 

Figur 2.4 Princip för en D-koppling. 

Linjeströmmen 𝑖𝑙𝑎 kan skrivas som differensen av strängströmmarna 𝑖𝑠𝑎 och 𝑖𝑠𝑐 

𝑖𝑙a =  𝑖𝑠a −  𝑖𝑠c (7) 

Då de båda strängströmmarna i det här exemplet är en summa av grundtonen och tredje-

tonen skrivs de som 

𝑖𝑠a =  𝑖𝑠𝑎1 +  𝑖𝑠𝑎3   ;    𝑖𝑠c =  𝑖𝑠𝑐1 + 𝑖𝑠𝑐3    (8) 

Där det numeriska indexet representerar övertonens ordningstal. Kombinationen av 

ekvation 7 och 8 ger 

𝑖𝑙𝑎 = (𝑖𝑠𝑎1 + 𝑖𝑠a3) −  (𝑖𝑠c1 + 𝑖𝑠𝑐3) = 𝑖𝑠𝑎1 − 𝑖𝑠𝑐1 (9) 
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Alltså kommer tredjetonerna vid symmetrisk belastning endast existera i lastens delta och 

inte påverka utseendet på linjeströmmarna. Konsekvensen blir en förhöjd temperatur över 

lastens lindningar. Ovanstående resonemang förklarar även varför tredjetoner fastnar i 

deltakopplade transformatorer och därmed bidrar till temperaturökning i deltalindningarna. 

Transformatorer kan därför behöva stämplas ned till en lägre effekt än den som angetts från 

tillverkaren [11].  

2.3.2 Osymmetrisk belastning 

Vid de fenomen som hittills berörts avseende övertoner har enbart symmetriskt belastning 

antagits. För vidare läsning av den här rapporten kan det vara intressant att känna till hur 

osymmetri med aspekt på övertoner och även grundton kan påverka elnätet. Även om det är 

känt att enfaslaster med avseende på effekt bör fördelas symmetriskt mellan faserna kan det 

ändå vara svårt att uppnå total symmetri. Osymmetri i lastfördelningen mellan de tre faserna 

leder till att grundtonsströmmarna inte kommer ta ut varandra i neutralpunkten och därmed 

kommer en grundtonsström existera i systemets neutralledare. Vidare alstrar olika laster olika 

typer av övertoner vilket kommer leda till att inte alltid övertonssymmetri råder mellan 

faserna. Därmed kan strängströmmarnas och linjeströmmarnas former inbördes skilja sig åt. 

Påföljder av detta kan bli osymmetriska fas- och huvudspänningar, obalans i matnings-

spänningen samt fler övertonskomponenter i systemets neutralledare. 

Som tidigare berörts i detta kapitel är ett systems övertonsbild också beroende på hur elnätet 

är uppbyggt. Exemplen med Y- och D-kopplad last i avsnitt 2.3.1 angående tredjetons-

fenomenet gäller vid symmetrisk belastning. Om tredjetonerna i de olika faserna hade haft 

olika amplituder hade strömbilden blivit annorlunda. Vid Y-kopplad last hade fortfarande 

tredjetonerna sammanlagrats i neutralledaren men summan blir ett resultat av de olika 

övertonsamplituderna. Vid D-kopplingen hade inte tredjetonerna helt tagit ut varandra och 

därmed spridit sig ut i linjeströmmarna. På samma sätt hade osymmetri mellan övertoner av 

plus- och minusföljdskaraktär påverkat olika system på olika vis. Denna vetskap kan vara till 

nytta vid studie av diagrammen i kapitel 7, gällande både spänningsvariationer och 

övertonshalter. 

2.3.3 THD - Total Harmonisk Distorsion 

Det finns olika nyckeltal för att beskriva ett näts elkvalitet, 𝑇𝐻𝐷 (eng Total Harmonic 

Distorsion) är ett sådant och det är ett mått på hur stort övertonsinnehållet är i en ström 

(𝐼𝑇𝐻𝐷) eller en spänning (𝑈𝑇𝐻𝐷) [5]. Det är ett enkelt och jämförbart mått som ger en 

procentuell andel av den rådande övertonshaltens effektivvärde i förhållande till antingen 

grundtonens effektivvärde eller till den sammanlagrade signalens effektivvärde. En 

jämförelse med grundtonens effektivvärde benämns 𝑇𝐻𝐷𝐹 och kan beräknas för både ström 

och spänning. Här exemplifieras beräkningen med avseende på strömmen enligt 

𝑇𝐻𝐷𝐹 =
√∑ 𝐼𝑛

2𝑁
𝑛=2

𝐼1
 (10) 
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där 

𝐼1 = strömkomponentens grundton 

𝐼𝑛 = strömkomponent för övertonen av ordningstal 𝑛 

𝑁 = högsta överton som inkluderas i beräkningen 

Om övertonshalten istället ställs i förhållande till hela signalen kallas nyckeltalet för 𝑇𝐻𝐷𝑅 

eller klirrfaktor och ges enligt 

𝑇𝐻𝐷𝑅 =
√∑ 𝐼𝑛

2𝑁
𝑛=2

𝐼
 (11) 

där 

𝐼 = strömmens sammanlagrade effektivvärde 

Då en övertons amplitud är omvänt proportionell mot dess ordningstal sätts normalt en 

gräns för hur höga övertoner som anses relevanta att inkludera i beräkningen till 𝑁 = 40 [2]. 

Eftersom beräkningen av klirrfaktorn jämför total övertonshalt med hela signalen (grundton 

tillsammans med alla övertoner) kan värdet aldrig bli större än ett. Vid 𝑇𝐻𝐷𝐹 däremot 

jämförs den totala övertonshalten med enbart grundtonen vilket kan ge ett högre värde än 

ett. Det uträknade värdet på signalens 𝑇𝐻𝐷 måste därför ställas i relation till hur det är 

uträknat [7]. Vilken metod som används har historiskt varierat men 𝑇𝐻𝐷𝐹 som länge används 

i USA används numera även i Europa [6]. I EIFS 2013:1 och SS EN 50160 finns gränsvärden 

presenterade för 𝑈𝑇𝐻𝐷𝐹, vid beräkning av övertoner upp till 40:e ordningen ska gränsvärdet 

inte överstiga 8 % [2, 3,4]. 

2.3.4 Effektsamband med hänsyn till övertoner 

Som tidigare nämnts ger övertoner upphov till distorderade sinusformer av strömmar och 

spänningar. En följd av detta är att de generella effektsamband för beräkning av 

effektstorheterna P, Q och S i trefassystem förändras.  

Den aktiva effekten vid olinjär belastning uttryckas då som en summa av effekter där varje 

enskild effekt (𝑃0, 𝑃1 … 𝑃𝑛) är en produkt av ström och spänning med samma frekvens [7]. 

𝑃 =  𝑈0 ∙ 𝐼0 + ∑ 𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑛
∞
𝑛=1  (12) 

där 

𝑈0 = likspänningskomponent 

𝐼0 = likströmskomponent 

𝑈𝑛 = växelspänningskomponent för överton av ordningstal 𝑛 

𝐼𝑛 = växelströmskomponent för överton av ordningstal 𝑛 

𝜑𝑛 = vinkelförskjutning mellan ström och spänning av samma frekvens 

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑛 = effektfaktorn för överton av ordningstal 𝑛 
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Då dagens trefasiga elnät vanligtvis är starka så blir halten av spänningsövertoner låga. Det 

är även mycket ovanligt att det i näten förkommer DC-komponenter. Följden av detta blir 

att den aktiva effekten normalt är oberoende av rådande övertoner utan blir endast en 

produkt av systemets grundton [7]. 

𝑃1 = 𝑈1 ∙ 𝐼1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑1 (13) 

Skenbar effekt vid olinjärt belastade system beräknas precis som vid linjära belastningar 

genom multiplikation av strömmens och spänningens effektivvärde. Hänsyn måste dock tas 

till att effektivvärdena vid olinjär belastning blir den kvadratiska summan av samtliga 

ingående övertonskomponenters effektivvärde [10]. 

𝑆 = 𝑈𝑅𝑀𝑆 ∙ 𝐼𝑅𝑀𝑆 (14) 

𝑈𝑅𝑀𝑆 = √𝑈0
2 + 𝑈1

2 + … 𝑈𝑛
2 (15) 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √𝐼0
2 + 𝐼1

2 + … 𝐼𝑛
2 (16) 

Då det matande nätet är starkt med låga halter av spänningsövertoner och utan DC-

komponenter blir effektivvärdet av spänningen i huvudsak samma som effektivvärdet av 

grundtonen [7].  

Den skenbara effekten blir då 

𝑆 = 𝑈1 ∙ √𝐼1
2 + 𝐼2

2 + … 𝐼𝑛
2 (17) 

Reaktiv effekt vid olinjär belastning kan sedan tecknas med hjälp av ekvation 13 och 17 i 

kombination med Pythagoras sats. Notera att den reaktiva effekt som erhålls i ekvation 18 

gäller då matande nätet är starkt. 

𝑄 = √𝑆2 − 𝑃2 (18) 

Utveckling av ekvation 18 ger 

𝑄 = √𝑈1
2 ∙ 𝐼1

2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜑1 + 𝑈1
2 ∙ (𝐼2

2 + 𝐼3
2 + … 𝐼𝑛

2) (19) 

Det bör noteras att den reaktiva effekten som är baserad på grundtonen är den dominerande 

i de allra flesta fall. Följaktligen är det effektfaktorn relaterad till grundtonen som är av största 

intresse vid faskompensering. Dock skall hänsyn tas till att effektfaktorn inte enbart är en 

kvot mellan aktiv och skenbar effekt relaterade till grundtonen. I stället divideras ekvation 12 

med ekvation 14 och en övertonsbaserad effektfaktor erhålls vilken brukar betecknas λ eller 

𝑃𝐹 ifrån engelskans Power Factor. Observera att om överliggande nät är starkt kan ekvation 

12 och 14 ersättas med ekvation 13 och 17. 

𝜆 = 𝑃𝐹 =
𝑃

𝑆
=

𝑃0+𝑃1+…𝑃𝑛

𝑈𝑅𝑀𝑆∙𝐼𝑅𝑀𝑆
 (20) 
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3 Gränsvärden för god elkvalitet 

En bristande elkvalitet kan som tidigare nämnts innebära problem till exempel genom ökade 

driftstörningar och servicekostnader. För att minimera dessa problem är det viktigt att 

nätbolag, tillverkare och användare gemensamt arbetar för att uppnå en bra elkvalitet. De 

krav som ställs på elkvaliteten som anges i standarder och föreskrifter gäller i nät för allmän 

distribution. Det är dock praxis att samma gränsvärden även används för fastighets- och 

industrinät.  Ett starkt nät kan minska eller eliminera många problem men kontroll av den 

utrustning som ska anslutas är minst lika viktig. Många av de elkvalitetsrelaterade problem 

som finns i ett nät härrör från de i samma nät inkopplade utrustningarna. Att alla gränsvärden 

ligger inom tillåtna ramar är ingen garanti för ett problemfritt nät. 

3.1 Krav på elkvalitet 

De gränsvärden och råd om krav som beskrivs i EIFS 2013:1 grundar sig i 16 § 

elförordningen (2013:208) och relaterar till spänningens utförande. Inga krav ställs på hur 

stor distorsionen maximalt får vara hos uppmätta strömmar. Förändringar i spänningsnivån 

tillåts med variationer på ±10% vid normala driftförhållanden i låg- och 

mellanspänningsnätet [3]. Enligt SS-EN 50160 kan det vid avsides belägna anslutningar vara 

godtagbart med något större avvikelser och toleransen är då satt till +10% / -15 % [2]. 

Kraven på spänningsdistorsionen utifrån 𝑈𝑇𝐻𝐷𝐹 kategoriseras för jämna och udda 

övertoner samt beroende på om dess ordningstal är en multipel av 3 och därmed av 

tredjetonskaraktär. Vid en veckomätning med 10 minuters mätintervall ska 95 % av varje 

enskild övertons medelvärde (effektivvärde) vara som högst enligt värdena i Tabell 3.1. 

Därutöver får 𝑈𝑇𝐻𝐷𝐹 för samtliga övertoner upp till den 40:e inte överstiga 8 % [3]. 

Tabell 3.1 Gränsvärden för övertoner (gäller upp till 36 kV) [2]. 

 

Udda övertoner Jämna övertoner 

Ickemultiplar av 3 Multiplar av 3 

Ordningstal Relativ spänning Ordningstal Relativ spänning Ordningstal Relativ spänning 

5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 % 

7 5 % 9 1,5 % 4 1,0 % 

11 3,5 % 15 0,5 % 6 - 24 0,5 % 

13 3,0 % 21 0,5 %   

17 2,0 %     

19-25 1,5 %     
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En snedfördelning av olinjära enfaslaster mellan faserna kommer leda till olika halter av 

övertoner i de tre faserna. Följden av detta blir en obalans i trefassystemets fasspänningar. 

Ett osymmetriskt trefassystem kan konstrueras utifrån teorin om symmetriska komponenter 

med hjälp av en plusföljdskomponent tillsammans med en minusföljdskomponent och en 

nollföljdskomponent (notera att detta inte får förväxlas med plus-, minus- och 

nollföljdskaraktär som beskrev övertoners rotationsriktning i avsnitt 2.3). Obalans i 

matningsspänning definieras som minusföljd dividerat med plusföljd [12]. 

𝑈𝑜𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 =
𝑈−

𝑈+
∙ 100% (21) 

där 

𝑈𝑜𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 = spänningens obalans 

𝑈− = spänningens minusföljdskomponent 

𝑈+ = spänningens plusföljdskomponent 

Enligt SS-EN50160 ska vid normala drifttillstånd, varje veckomätning resultera i att 95 % av 

alla 10 minuters medelvärden understiger 2 % för minusföljdskomponenten dividerat med 

plusföljdskomponenten. I vissa områden kan en osymmetri på upp till 3 % förekomma [2]. 

Även gällande neutralledaren ställs tydliga krav, dessa är definierade i SS 436 40 00. Neutral-

ledaren kan i vissa nät bli hårt belastad då strömmen i denna inte bara innehåller grundtons-

ström utan även innehåller strömövertoner, främst av tredjetonskaraktär. Enligt SS 436 40 

00 gäller att vid lågspänningsinstallationer upp till 16 mm2 koppar eller 25 mm2 aluminium 

får neutralledarens area inte understiga den för fasledarna. Där nätet består av fasledare med 

större area än så måste neutralledaren vara minst av 16 mm2 koppar eller 25 mm2 aluminium 

[13]. 

Genom begreppet EMC som står för elektromagnetisk kompabilitet ställs krav på vilken nivå 

av störningar som en apparat får avge samt vilken förmåga den har att själv inte påverkas av 

störningar i nätet. Detta benämns som en apparatens immunitet och emission. Gällande krav 

för EMC-nivåer finns beskrivet i ett antal olika standarder beroende på vilken typ av 

störningar som avses. Det kan till exempel vara ledningsbundna elektriska störningar, 

elektrostatiska urladdningar eller radiofrekventa elektromagnetiska fält [6]. Vid utfärdande av 

CE-märkning innan en apparat tas ut till försäljning ingår provning av immunitet och 

emissionsnivå. Avsikten är att alla produkter som säljs på marknaden ska ligga inom ramen 

för gällande standard och därmed inte avge störningar över en viss nivå samtidigt som de är 

robusta nog att klara de störningar som ändå förväntas finnas på nätet. I praktiken är detta 

ingen garanti för att undvika problem eftersom produkten testas som ett isolerat objekt och 

förutsättningarna kan förändras vid installation och anpassning till en anläggning [5]. 
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3.2 Mätning av elkvalitet 

För mätning av rådande elkvalitet i ett nät används speciell mätutrustning som registrerar 

spänningens och strömmens kurvformer under ett definierat tidsintervall. Oftast görs 

mätningen nära anläggningens inkommande matning eller direkt efter en transformator för 

att hela det underliggande nätet ska omfattas. Resultatet presenteras med mätvärden och 

eventuellt grafiskt med aktuella kurvformer. Mätinstrument delas in i två olika kategorier 

beroende på hur de ska användas, fast installerad eller portabel utrustning. Fast installerad 

utrustning lämpar sig vid kontinuerliga mätningar och där man arbetar aktivt med 

anläggningens elkvalitet. Det är utrustning som installeras på väl utvalda platser i 

anläggningen och per automatik lagrar mätdata i någon form av databas för att förebygga 

problem i nätet. Portabel utrustning används främst till felavhjälpning och tillfälliga 

mätningar. 

Elkvalitetsmätare är avancerade mätinstrument och skillnaden är stor mellan kvaliteten på de 

instrumenten som finns på marknaden. Beroende på vilket syfte mätningen har kan kraven 

på noggrannhet variera. Då kraven på tillförlitlighet är stora som till exempel vid besiktning, 

dimensionering eller tvistefrågor ska instrumenten uppfylla IEC 61000-4-30 klass A [14]. Vid 

loggning av rådande kurvformer för ström och spänning kan förändringar tydligt analyseras. 

Exempelvis ger en mätning vid en anläggning möjlighet att se exakta tidpunkter för 

spänningsfall eller strömspikar i ett nät. Den informationen skulle därefter kunna leda till att 

specifika anläggningsdelar kan kopplas till problemet och därmed kan lämpliga åtgärder 

vidtas. Vid analysering av övertoner använder sig elkvalitetsinstrument av FFT (Fast Fourier 

Transform) för att frekvensuppdela signalen i grundton och övertoner [15]. Instrumentet 

redovisar förekommande övertoner eller total övertonshalt i respektive ledare. Vid mätning 

på ett trefassystem kopplas instrumentet in med spänningsprober och strömtänger till 

systemets respektive fas samt eventuell neutralledare. För att återge en representativ bild av 

nätet ska mätningen enligt EIFS 2013:1 ske över en veckas tid med loggning minst var 10:e 

minut [3]. Utöver detta finns möjlighet att trigga (göra en automatisk extra avläsning) mot 

specifika värden på ström eller spänning. Med hjälp av en anpassad mjukvara analyseras 

sedan resultatet som kan ligga till grund för till exempel val av utrustning, filter eller skydd. 
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4 Beskrivning av reservkraftsystem 

Ett reservkraftsystem kan vara uppbyggt på olika sätt beroende på vilka krav som ställs på 

verksamhetens driftsäkerhet. Med en egen generator kan anläggningens nät drivas i så kallad 

ö-drift vilket innebär att kopplingen till överliggande nät bryts och anläggningen körs som 

en isolerad enhet. Reservkraftsystemets kapacitet styr i vilken omfattning verksamheten kan 

drivas vidare även om nätet runt om är spänningslöst. För akutsjukhus bör fast installerad 

reservkraft kunna täcka mer än 100 % av sjukhusets behov vid fullast. Motiveringen till att 

överdimensionera kapaciteten bygger på att viss täckning bör finnas om verksamheten 

behöver växa. Andra anläggningar kan kombinera fast och mobil reservkraft för mer 

flexibilitet [16]. Eftersom ett avbrott är en oförutsedd händelse och uppstart av 

generatordriften inte är momentan måste ställning tas till hur känslig verksamheten är för att 

bli spänningslös. Normalt visar behovet att vissa anläggningsdelar kan bli spänningslösa i 

väntan på reservkraft medan andra behöver avbrottsfri kraft. Utrustning som kan vara känslig 

för avbrott är datorer, servrar, produktionssystem, operationsutrustning, passersystem, 

brandlarm eller olika typer av styr och övervakningssystem [8]. Vid sjukhus finns många olika 

processer där driftstopp på grund av spänningsfall kan vara förödande. Avbrott mitt under 

en operation skulle mycket väl kunna orsaka dödsfall. För att upprätthålla spänningen under 

tiden som generatorerna startas upp används UPS-system. 

Ett UPS-system för avbrottsfri kraft (uninterruptible power supply) används för att behålla 

spänningsnivån vid ett avbrott så att känslig utrustning inte faller ur. Drift sker då via UPS-

systemets batterier som normalt dimensioneras för att med god marginal klara 

energiförsörjningen tills reservfrakten är i drift. Enligt skriften Reservkraftsystem för sjukhus från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör generatorerna ha kopplats in och avlastat 

UPS-systemet inom 15-20 sek efter avbrott. [17]. Oftast brukar UPS-systemets batterier 

dimensioneras för en kapacitet motsvarande 5-30 min vid fullast. För de viktigaste delarna 

av verksamheten finns då en betryggande tidsmarginal i samband med övergången. UPS-

system är en stor investering samtidigt som batterierna har en begränsad livslängd. För en 

god totalekonomi i systemet bör en snabb och smidig inkoppling av reservkraften prioriteras 

framför möjligheten att klara en längre drift via batterier. Vid anläggningar utan reservkraft 

görs en bedömning av den tid man behöver för att spara ner viktig data och avsluta processer 

på rätt sätt.  

UPS-systemet består främst av tre delar, en likriktare, ett batteri och en växelriktare. 

Beroende på typ av UPS kan matningen antingen ske kontinuerligt från växelriktaren, så 

kallade Online UPS, alternativt som Off-line UPS då inkoppling sker efter detekterat fel 

vilket adderar en inkopplingstid på några millisekunder. I båda fallen måste batterireserven 

dimensioneras för att kunna tillgodose lasten med energi tills generatorn har fasats in. Vid 

Online UPS kommer avbrott i matande nät inte alls märkas efter växelriktaren, en annan 

fördel med kontinuerlig drift via växelriktaren är att störningar och distorsion i det matande 

nätet filtreras bort vid likriktning i UPS-systemet. Alla UPS-system har även en så kallad 

statisk bypass som leder strömmen förbi UPS: en vi fel eller service .[8] 
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5 Metod för vibrationsmätning 

Runt en elektrisk ledare bildas ett magnetfält vars storlek bestäms av strömmen i ledaren. 

Magnetfältet ger upphov till en dynamisk kraftverkan som vid växelström kommer orsaka 

svängningar i ledaren då magnetfältet byter riktning i takt med strömmens riktning [6]. 

Ledarens svängningsfrekvens är dubbelt så stor som strömmens frekvens vilket åskådliggörs 

genom ekvationerna 22-25. Detta samband ligger till grund för de tolkningar som görs av 

mätningarna [10].  

Aktiv elektrisk effekt beräknas enligt 

𝑃(𝑡) = 𝑈 ∙ cos(𝜔𝑡) ∙ I ∙ cos(𝜔𝑡)  = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos2(𝜔𝑡) (22) 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 (23) 

där 

𝑈 = växelspänningens effektivvärde 

𝐼 = strömmens effektivvärde 

𝜔 = vinkelfrekvens 

𝑓 = frekvens 

𝑡 = tid 

Enligt potensreglerna för trigonometriska formler är 

cos2 𝛼  =  
1

2
∙ (1 + cos 2𝛼) (24) 

Med hjälp av ekvation 23 kan ekvation 22a skrivas om som  

𝑃(𝑡) = (U ∙ I) ∙
1

2
(1 + cos 2𝜔𝑡) (25) 

För mätning används en accelerometer som beroende på användningsområde kan vara 

konstruerad på olika sätt. En mycket vanlig typ är den som bygger på trådtöjningsprincipen 

och känner av sträckningen av en fjäder mellan en fast punkt och en fritt hängande seismisk 

massa enligt Figur 5.1. Den kan mäta i två eller tre dimensioner och kännetecknas av att den 

kan konstrueras för att klara mycket stora krafter [18]. 
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Vid vibrationsmätningar används ofta en accelerometer baserad på en piezoelektrisk kristall. 

Den består av ett hus innehållande en seismisk massa som via sin tröghet utövar ett tryck på 

kristallen då huset accelererar enligt Figur 5.2 [18]. 

 

Figur 5.2 Modell av piezoelektrisk givare. 

En piezoelektrisk kristall är ett material som alstrar en laddning då det pressas samma. 

Laddningen är proportionell mot det fysikaliska trycket och tack vare att fjädern vid 

stillestånd skapar ett grundtryck på kristallen kan acceleration i två riktningar mätas som 

minskad eller ökad laddning. Beroende på konstruktion kan accelerometern mäta 

accelerationen i en eller flera riktningar. En enaxlad accelerometer mäter rörelse i en axel 

medan en treaxlad mäter i tre axlar enligt Figur 5.3 [18]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accelerationens riktning

Fjäder

Seismisk massa

Piezokristall

Seismisk massa

Fjäder

GivareFigur 5.1 Modell av trådtöjningsgivare. 

Figur 5.3 Mätdimensioner för en accelerometer. 
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6 Berörd del av Sahlgrenskas elanläggning 

Sahlgrenskas nät har en distributionsspänning på 11 kV som matas via tre parallella 

anslutningar från ett 132/11 kV ställverk som ägs av Göteborg Energi. I inkommande-

ställverket MS089 finns en A- och en B-skena till vilka inkommande matningar ligger 

anslutna enligt Figur 6.1. Sjukhusets nät kan drivas av det överliggande nätet så länge minst 

två av matningarna är i drift. Från inkommandeställverket MS089 går två redundanta 

matningar till varsin 1250 kVA, 11/0,4 kV transformator i TS078. Precis som i MS089 finns 

även här en A- och en B-skena som sammankopplas med en sektioneringsbrytare för att ge 

möjlighet till omkoppling och underhåll utan att hela ställverket måste tas ur drift. I normalt 

driftläge matas hela TS078 från en transformator medan den andra är spänningssatt men 

frånkopplad på sekundärsidan. Detta tomgångsläge ger en till synes onödig energiförlust men 

driftsättet finns reglerat i skriften Reservkraftsystem för sjukhus utgiven av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap [17]. Från TS078 matas bland annat thorax-, hjärt- och 

operationskliniker. Samtliga underliggande laster är TN-S jordade medan det i andra delar av 

sjukhuset finns IT-jordade nät avskilda med isolertransformatorer. 

 

Figur 6.1 Förenklat enlinjeschema över berörda delar av sjukhusets nät. 

 

Inkommande matning

A

MS089

TA2

B

A

B
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6.1 Reservkraft på Sahlgrenska 

Sahlgrenskas laster är uppdelade på O-last, A-last och B-last vilket är ett vanligt upplägg vid 

denna typ av verksamhet. O-last kommer från benämningen omriktarlast och hit 

kategoriseras alla sjukhusets laster som är UPS-matade för avbrottsfri kraft. A-last eller 

prioriterad last kallas de laster som ligger anslutna så att de vid ett avbrott återfår spänning 

omedelbart då generatorerna kopplas in till nätet. B-lasterna däremot anses mindre viktiga 

för verksamheten och kommer vid ett avbrott att återfå spänning i en bestämd prioriterings-

ordning vartefter generatorkraften blir tillgänglig. Anläggningen är utrustad med fem 

dieselgeneratorer på vardera 2,5 MVA som startas upp och fasas in varefter laster kopplas 

till. Vid ett avbrott på minst två av de tre inkommande anslutningarna kommer den icke 

felande anslutningen att kopplas bort och anläggningen övergår i ö-drift. Som 

reservkraftsystemet på Sahlgrenska är uppbyggd ska uppstart och infasning av en generator 

inte behöva ta längre tid än 20 sekunder.  

6.2 Kondensatorbatteri 

För att driva en last förbrukas aktiv effekt och det är också denna effekt som abonnenten 

betalar för. Den totala skenbara effekten som utgör belastningen på nät och anläggningsdelar 

består dock även av reaktiv effekt. Den reaktiva effekten sänker effektfaktorn och därmed 

nyttjandegraden vilket betyder att förlusterna i nätet ökar [6].  Om det reaktiva effektuttaget 

överstiger 50 % av abonnentens maximala aktiva effektuttag tar dessutom nätbolaget ut en 

avgift som kompensation för ökad nätbelastning (gäller högspänningskunder) [19]. Ett visst 

behov av reaktiv effekt finns dock då en del utrustning som till exempel asynkronmotorer 

inte kan användas i ett nät med bara aktiv effekt. Vid behov av reaktiv effekt är det därför 

lönsamt att den produceras nära den last som ska förbruka den. För att kompensera för den 

reaktiva effekten i nätet kan anläggningsägaren installera kondensatorbatterier. Beroende på 

typ av verksamhet kan de antingen placerar direkt vid lasten eller högre upp i nätet och då 

dimensioneras för att täcka det totala behovet [8].  

I Sahlgrenskas fall finns kondensatorbatterier utplacerade i ställverken för att täcka under-

liggande lasters behov. I TS078 finns två kondensatorbatterier på vardera 325 kVAr, de 

varierar sitt reaktiva effektbidrag i steg om 25, 50 och 100 kVAr (1∙25, 2∙50 och 2∙100 kVAr). 

Detta för att kunna kompensera den reaktiva effekten då behovet varierar över dygnet. 

Kondensatorbatterierna kompenserar för den totala sammanlagrade effekten från alla tre 

faserna, merparten av lasterna där reaktiv effekt förbrukas är dock enfasiga. Effektfaktorn 

per fas kommer därmed skilja sig från varandra även fast kondensatorbatterierna arbetar för 

att den totala effektfaktorn hela tiden ska ligga så nära ett som möjligt. 
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6.3 Kanalskena 

Den kanalskena där vibrationer noterats i TS078 är av fabrikat Schneider, modellen är Canalis 

KSA, 800A, 3L + N + PE. En kanalskena är ett alternativ till kabel som ger en stor flexibilitet 

när det kommer till att ansluta olika typer av laster. Längs skenan finns platser där olika typer 

av uttagsboxar, undercentraler och brytare kan anslutas utan att kanalskenans 

beröringsskyddande hölje behöver öppnas. Utrustning kan sedan enkelt flyttas längs skenan 

vid tillexempel ombyggnader. Kanalskenan kan konstrueras för stora strömmar och ger i 

vissa typer av anläggningar en mer flexibel lösning jämfört med en kabel. Vid montering sätts 

skenan ihop av färdiga sektioner, raka eller svängda beroende på hur utrymmet ser ut [20].  

Från TS078 matas ytterligare två kanalskenor av samma modell. De är förlagda parallellt men 

matas från olika grupper i ställverket och är byggda i varierande längder beroende hur de 

matar laster på sjukhusets olika våningsplan. I de andra kanalskenorna existerar vibrationer 

men av väsentligt lägre magnitud. Belastningen skiljer sig kraftigt mellan skenorna, den 

vibrerande kanalskenan, kanalskena 2, lastas med 400-500 A medan de andra två ligger runt 

100 A respektive 200 A.  
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7 Mätningar på elanläggningen 

Mätningar på ställverket TS078 har gjorts i ett antal steg utifrån tillgången på mätinstrument. 

När elkvaliteten i ett nät ska mätas säger gällande standard att en veckolång mätning med 10 

min loggningsintervall ska göras. Mätningar mot den vibrerande kanalskenan kan däremot 

utföras med en kortare mätperiod eftersom vibrationerna förekommer kontinuerligt. Under 

mätningarna har instrumenten kopplats in i mätpunkterna A och B enligt Figur 7.1.  

 

Figur 7.1 Enlinjeschema över TS078 med aktuella mätpunkter. 

I arbetet med mätningarna har tre olika standarder berörts på olika sätt. Vid arbetet med 

rapporten har EIFS 2013:1 främst använts [3]. På grund av begränsningar i vilka standarder 

som mätinstrumenten och mjukvaran stödjer har även SS-EN 50160 och EIFS 2011:2 

studerats [2],[4]. Skillnaden i de för rapporten relevanta delarna av standarderna är små varför 

detta inte upplevs som ett problem.  

De instruments som använts för elkvalitetsmätningen tillverkas av amerikanska Dranetz. Två 

olika modeller har använts under arbetet och båda har lånats av leverantören Beving 

Elektronik. Modellerna heter Dranetz Power Visa och Dranetz HDPQ Visa, båda mäter effekt, 

ström, spänning, övertoner, transienter och flicker i enlighet med SS-EN 50160 och IEC 

61000-4-30 klass A [2],[14]. De har 8 kanaler varav 4 används för spänning och 4 för ström. 

Skillnaden mellan instrumenten är att HDPQ Visa är en nyare modell med nytt 

användargränssnitt och med dubbelt så snabb sampling, 516 punkter per sinusvåg samt 

bredare frekvensregister. Den har också andra funktioner för kommunikation via Bluetooth, 

mobilapplikationer och möjlighet att upprätta ett eget nätverk för dataöverföring och 

fjärrstyrning. [21, 22]. 
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I programvaran Dran-View som används för analys av den data som instrumenten samlar in 

nyttjas en rapportgenerator för att på ett överskådligt vis presentera resultaten av 

mätningarna [23]. Dran-View jämför uppmätta värden mot EIFS 2011:2 då denna standard 

är den av ovanstående nämnda som finns att tillgå i programmet. Data som presenteras av 

rapportgeneratorn är den som anses vara av intresse för kund, i det här fallet variationer och 

obalans i matningsspänning, spänningsövertoner samt effektförbrukning, se bilaga 1. 

Rapporteringen ger information om mätningen klarar rådande gränsvärden men säger inget 

om bakomliggande orsaker till eventuella problem. I avsnitt 7.1 - 7.3 analyseras mätningarna 

mer ingående med avsikt reda ut påträffad problematik samt att guida läsaren av denna 

rapport genom mätdata av intresse.  

Observera parentesen bakom serieindexeringen under figurerna i detta kapitel, exempelvis 

L1 Urms (medel). Detta anger att utritade värden på L1-kurvan i aktuellt diagram är baserade 

på ett medelvärde av antalet registrerade värden under ett 10 minuters loggningsintervall. 

Parentesen kan även ange, min, max eller värde samt kombinationer av dessa. Min och max 

anger som förstås lägsta respektive högsta värdet som uppmäts. Värde anger samtliga 

registrerade värden i samtliga loggningsintervall. Vilken av de olika parametrarna som väljs 

beror på vad för sorts information som ska redovisas. 
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7.1 Mätning allmän elkvalitet 

Mätning av ställverkets allmänna elkvalitet görs enligt rådande normer som en veckomätning 

med tiominuters loggningsintervall. Instrumentet Dranetz HDPQ ansluts i mätpunkt A enligt 

figur 9. Direktanslutning för mätning av ström och spänning på ställverkets samlingsskena 

bedöms som en allt för stor säkerhetsrisk. Fasströmmarna hämtas därför med strömtänger 

från sekundärsidan på A-skenans strömtransformatorer. Omsättningen på dessa är 1600/5 

vilken också synkroniseras mellan strömtänger och mätinstrument. Spänningarna hämtas 

från lediga säkringsplatser i en gruppcentral ansluten till A-skenan. Ställverkets 

neutralledarskena är lättåtkomlig och väl avskild från fasskenorna vilket möjliggör 

direktanslutning med strömtång. Aktuella inställningar av instrumentet görs och mätningarna 

väljs att anpassas mot IEC standard. 

Efter genomförd veckomätningen analyseras mätfilen i mjukvaran Dran-View. Med hjälp av 

rapportgeneratorn fås en elkvalitetsrapport utifrån EIFS 2011:2 som visar en samman-

ställning av efterfrågade mätparametrar relaterade till kraven i standarden. Rapporten bifogas 

som bilaga 1 och i den kan utläsas att övertoner av ordningstal 9 och 15 är de enda som 

avviker från tillåtna värden. För en djupare analys har mer detaljerade diagram skapats utifrån 

parametrar av intresse vilka redovisas nedan.  

Vid normaldrift ligger spänningsvariationerna med god marginal inom rådande gränsvärden 

på ±10 % enligt gällande standard, se Figur 7.1. Spänningsvariationen under aktuell mät-

period är som mest 15V med ett maxvärde på 235V och ett minimum på 220V. Tydligt är 

att variationerna i verksamheten följer i stort sett samma mönster i avseende på veckodag 

och tid på dygnet. Strömförbrukningen är som högst vardagar mellan klockan 06:00 och 

18:00, kväll- och nattetid samt helgdagar är förbrukningen väsentligt lägre. 

En viss osymmetri i lastfördelningen råder mellan faserna och är som högst mellan L2 och 

L3 med ett ungefärligt medelvärde kring 100A, se figur 10. Denna osymmetri grundas i en 

snedfördelning av enfaslaster över de tre faserna, företeelsen beskrivs något mer ingående i 

avsnitt 2.3.2. Studeras strömdiagrammet inses att L3 är den högst belastade fasen följd av L1 

och därefter L2. Denna snedfördelning är dock inte tillräcklig för att i detta fall bidra till en 

otillåten obalans i matningsspänningen. Det rådande gränsvärdet på 2 % överskrids därmed 

aldrig under den aktuella mätperioden. Att obalansen i matningsspänningen blir låg kan även 

inses vid studie av spänningskurvorna i Figur 7.3 då spänningsvariationen mellan faserna i 

samma ögonblick är liten.  
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En intressant notis är att fasspänningarnas magnituder inte är omvända gentemot 

strömmarnas, se Figur 7.2. Om spänningsnivåerna upplevs som otydliga i diagrammet 

hänvisas till Figur 7.3 vilken visar medelvärden av loggningsintervallerna och därmed blir 

enklare att uppfatta. Fas L2 är rimlig med tanke på högst spänning och lägst ström. Däremot 

blir fallen L1 och L3 mer svårtolkade eftersom högst ström påträffas i fas L3 samtidigt som 

spänningsnivån där är högre än i fas L1. Någon förklaring till detta har inte kunnat påvisas. 

Skillnaden i spänningsnivå är dock låg, medelvärdet sett till hela veckomätningen uppgår till 

knappt 0,7 volt. 

 

Figur 7.2 Spänning- och strömdiagram TS078 mätpunkt A. 
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I och med att graden av övertoner förändras med rådande lastsituation kommer värdet på 

𝑇𝐻𝐷𝐹 att variera över aktuell tidsperiod. I Figur 7.3 visas ett av de ögonblick för mätningen 

då värdet på 𝑈𝑇𝐻𝐷𝐹 var som störst, omkring 4 % på samtliga tre faser vilket motsvarar 

värden på ungefär 8,5 till 9 volt. Individuellt sett ligger endast överton 9 och 15 över rådande 

gränsvärde. I ögonblicket som gäller i Figur 7.3 är det dock enbart niondetonen som faller 

över sin gräns. I övrigt är de övertoner som dominerar av ordningstal 3, 5, 7, 9, 11 och 13.  

Intressant kan vara att reflektera över magnitud av övertonshalt i detta ögonblick, fas-

belastningen är enligt tidigare konstant L3, L1, L2 i fallande ordning. Individuellt behöver 

inte övertonsmagnituderna följa detta förhållande, istället är dessa beroende av vilken typ av 

last som är i drift i vilket ögonblick, företeelsen är beskriven i avsnitt 2.3.2. 

 

Figur 7.3 Spänningsnivå och övertonsspektrum TS078 mätpunkt A. 
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Figur 7.4 visar hur övertoner av ordningstal 9 och 15 varierar över genomförd veckomätning 

med avseende på spänningen. Niondetonen skjuter över sin gräns under den dagliga 

vardagsverksamheten på Sahlgrenska med start omkring klockan 07:00, femtondetonen 

ligger då under sin gräns. Ungefär klockan 18:00 växlas detta förhållande om och omvänd 

relation gäller fram till klockan 07:00 påföljande morgon. Under helgen råder samma 

förhållande som vid kvälls- och nattetid då endast femtondetonen överskrider sitt 

gränsvärde. I Figur 7.4 har även tidpunkten tisdag 07:00 till 13:00 markerats för niondetonen. 

Detta för att kunna göra en enkel jämförelse med rådande niondetonshalt vid 

reservkraftsprovet vilket utfördes tisdagen 2016-02-02 klockan 07:00 till 13:00, se Figur 7.10 

i avsnitt 7.2 (enbart niondetonen felade vid reservkraftsprovet). I Figur 7.4 kan notis även 

tas angående hur övertonernas individuella magnitud inte kan kopplas samman med total 

lastbild. Niondetonen följer rådande lastbild men femtondetonen gör det inte. 

 

Figur 7.4 Nionde och femtonde övertonen TS078 mätpunkt A. 

9:e- och 15:e-tonen

2016-03-03

Torsdag

2016-03-04

Fredag

2016-03-05

Lördag

2016-03-06

Söndag

2016-03-07

Måndag

2016-03-08

Tisdag

2016-03-09

Onsdag

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

%

L1 U HG09 (max) L2 U HG09 (max) L3 U HG09 (max)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

%

A U HG15 (max) L2 U HG15 (max) L3 U HG15 (max)

Gränsvärde  
9:e-ton 

Gränsvärde  
15:e-ton 

Tisdag 07:00 – 13:00 
 



Elkvalitetsundersökning vid Sahlgrenska sjukhuset 

29 

Från Dran-View erhålls en effektrapport över den aktuella mätperioden, se bilaga 1. Aktuella 

värden av förbrukade medeleffekter samt medelvärde av effektfaktor under perioden 

sammanställs i tabell 3. Observera dock att de generella effektsambanden inte gäller vilket 

beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3.4. Total förbrukad energi redovisas också i bilaga 1 och 

uppgår där till 79517 kWh. Notera att denna effektförbrukning inte stämmer överens med 

produkten av total aktiv medeleffekt multiplicerat med antalet timmar på en vecka (vilket 

skulle resultera i 80069 kWh). En anledning till detta är att programmet inte räknar över hela 

den angivna mätperioden vilket kan tydas i bilaga 1. Även om hänsyn tas till tidsbortfall 

stämmer inte effektförbrukningen helt överens med Dran-Views redovisade värde. Exakt 

orsak till detta har inte kunnat hittas då Dran-Views beräkningsmetoder inte är kända. 

Tabell 7.1 Sammanställning av medelvärden av effekter under veckomätningen i TS078 mätpunkt A. 

 L1 (medel) L2 (medel) L3 (medel) Total (medel) 

Aktiv effekt 158,93 kW 148,28 kW 169,38 kW 476,6 kW 

Skenbar effekt 160,20 kVA 150,90 kVA 170,66 kVA 481,8 kVA 

Reaktiv effekt 2,007 kVAr -16,107 kVAr 4,567 kVAr -9,53 kVAr 

Effektfaktor 0,366 -0,982 0,592 -0,530 

 

De beräkningsmetoder för aktiv och skenbar effekt som presenteras i avsnitt 2.3.4 stämmer 

väl överens vid en kontrollräkning med Excel gentemot de värden som presenteras i tabell 

3. Grundtonsrelaterad ström, spänning och effektfaktor har erhållits från Dran-View och med 

ekvation 13 har den aktiva effekten beräknats vid varje 10 minuters loggningsintervall. 

Medelvärden för hela mätperioden har därefter beräknats både per fas och totalt vilket sedan 

jämförts med tabell 3. Skenbar effekt har via samma procedur kontrollerats enligt ekvation 

17 men endast ström baserad på grundton och andraton har tagits med i beräkningarna. 

Denna avgränsning anses tillräcklig för kunna göra en rimlig jämförelse med de värden på 

skenbar effekt som presenteras i tabell 3. Motivationen är att eftersom strömmens amplitud 

är omvänt proportionell mot övertonernas ordningstal enligt avsnitt 2.3.3 bidrar inte 

övertoner av högre grad till någon större ökning av strömmens totala effektivvärde.  

Den reaktiva effekten har varit svårare att kontrollera och som tidigare nämnts är en 

anledning till detta att Dran-Views beräkningsmetoder inte är kända. Vid kontrollberäkning 

har medelvärde av ström, spänning och effektfaktor av grundtonen används och detta ger 

ett något högre värde än vad som presenteras i tabell 3. Om strömmens kvadratiska 

medelvärde enligt ekvation 16 tagits i beaktning hade skillnaden ökat ytterligare. 

Effektfaktorn som presenteras i 1 och även av Dran-Views rapportgenerator är ett medelvärde 

av samtliga 𝑃𝐹-värden som registrerats i det totala mätintervallet. Detta kan lätt bli 

missvisande, i synnerlighet i fallen för fas L1 och L2 eftersom deras last pendlar mellan 

induktiv och kapacitiv karaktär, se Figur 7.5. Effektfaktorn kommer därmed i Dran-Views 

beräkningsmetod att växla tecken mellan plus och minus beroende på lastsituation. Följden 

blir att medelvärdena inte ger en tydlig bild av rådande lastsituation och ska därför inte ses 

som dimensionerande vid eventuell faskompensering. För att få en korrekt bild av 



Elkvalitetsundersökning vid Sahlgrenska sjukhuset 

30 

effektfaktorn kan den studeras i mätfilen i varje registrerat ögonblick som då visar att den 

aldrig ligger under 0,97 då tecken frånses. Detta är rimligt med tanke på att kondensator-

batterierna jobbar mot ett cos (𝜑) på ett.  

Av 1 framgår att den reaktiva medeleffekten i faserna L1 och L3 är av induktiv karaktär 

medan L2 är kapacitiv. Figur 7.5 visar hur den reaktiva effekten varierar individuellt mellan 

faserna samt den totala sammanlagrade reaktiva effekten. För tydlighetens skull återges ett 

dygnsförlopp i närbild vilket dock speglar hela mätperioden väl. Fas L2 är dominerande vilket 

medför att den totala lastbilden blir kapacitiv. Tydligt är också att fas L2 är konstant kapacitivt 

lastad medan L1 och L3 växlar mellan induktiv och kapacitiv lastkaraktär. Variationerna av 

reaktiv effekt kommer periodvis leda till att den totala lastbilden även kommer att vara 

induktiv. Det kan också konstateras att anläggningen nästan är fullt ut faskompenserad då 

den reaktiva effekten är mycket liten i förhållande till den skenbara. Kondensatorbatterierna 

i TS078 verkar därmed fungera tillfredställande. 

  

Figur 7.5 Reaktiva effekten under ett dygn TS078 mätpunkt A. 
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Figur 7.6 visar strömbilden i systemets neutralledare över den aktuella mätperioden samt ett 

övertonsspektrum för en godtycklig tidpunkt. Av veckomätningen framgår att effektivvärdet 

av returströmmen i TS078 har ett högsta medelintervall på drygt 210 A. Om diagrammet 

istället ritas med avseende på maxvärden kulminerar kurvan på ungefär 255 A men då det 

handlar om väldigt korta perioder anses en sådan kurvform missvisande. Enligt kurvans form 

är neutralledarströmmen i TS078 som högst under den dagliga verksamheten på Sahlgrenska. 

Ur diagrammet kan ett medelvärde uppskattas på omkring 175 A mellan klockan 06:00 och 

18:00 vardagar. Som beskrivet i avsnitt 2.4 kommer övertoner av plus- och minuskaraktär till 

stor del ta ut varandra över lasten och därmed inte sammanlagras i neutralledaren. 

Tredjetonerna adderas däremot i neutralledaren vilket syns tydligt på en spektrumanalys av 

övertonerna i figuren. Det kan även utläsas att ett visst mått av grundtonen existerar i 

återledaren. Orsaken till detta är osymmetriskt fördelning av enfaslaster vilket förklaras i 

avsnitt 2.3.2 

 

Figur 7.6 Ström och övertoner i neutralledaren TS078 mätpunkt A. 

Ström

2016-03-03

Torsdag

2016-03-04

Fredag

2016-03-05

Lördag

2016-03-06

Söndag

2016-03-07

Måndag

2016-03-08

Tisdag

2016-03-09

Onsdag

100

125

150

175

200

A
m

p

Neutralledare Irms (medel )

Övertoner

THD

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1.k

1.05k

1.1k

1.15k

1.2k

1.25k Hz

0

25

50

75

100

125

Amp

Neutralledare IHarm

Tidpunkt för 
övertonsspektra 



Elkvalitetsundersökning vid Sahlgrenska sjukhuset 

32 

7.2 Mätning reservkraftsprov 

I samband med ett längre reservkraftsprov av Sahlgrenskas elnät den 2 februari 2016 

genomfördes en elkvalitetsmätning i TS078 för att ta reda på vilken påverkan övergången till 

ö-drift får på anläggningen. För insamling av information används två instrument ansluta vid 

mätpunkt A respektive B i Figur 7.1.  

Inkoppling i mätpunkt A sker med en Dranetz Power Visa enligt beskrivning i början av avsnitt 

7.1. Data som hämtas i punkt A ger information om hur den allmänna elkvaliteten ser ut i 

TS078 då reservkraftsgeneratorerna tas i drift och visar även hur lång tid ställverkets A- och 

B-skena ligger utan matning.  

I mätpunkt B enligt Figur 7.1 kopplas en Dranetz HDPQ Visa in. Mätinstrumentet ansluts 

efter brytaren till kanalskena 2 där vibrationerna noterats eftersom den även ska användas 

för att utvärdera orsaken till vibrationerna. För strömmätning ansluts instrumentet med 500 

A strömtänger då den förväntade strömmen i varje fas är mellan 400-500 A. Instrumentet 

ställs in för att mäta med 10 minuters intervaller samt för att trigga vid strömmar över 500 

A. Detta för att registrera toppvärdena och visa om strömmarna kan antas ha blivit för höga 

för tängerna och därmed påverkat deras funktion och noggrannhet. Tängerna är klassade för 

500 A men förväntas klara cirka 10 % ytterligare utan att tappas sin funktion eller ta skada. 

Inställningar för lagring av kurvformer och anpassning till IEC standard väljs. Då 

strömtänger och spänningsprober hängs direkt på lågspänningsställverkets skenor behövs 

ingen omsättning ställas in i instrumentet.  

I detta avsnitt redovisas bara diagram över de fenomen där förändring sker vid övergång till 

ö-drift. Där mätresultaten överensstämmer med de gjorda vid normal matning sker ingen 

vidare fördjupning. Ett exempel på detta är övertonshalten i neutralledaren som inte skiljer 

sig nämnvärt jämfört med då matningen sker från ordinarie nät. Detta är rimligt med tanke 

på att lasten är densamma och att reservkraftsgeneratorerna inte bidrar med några ytterligare 

övertoner ner till lågspänningsnivån.  

I analysen av reservkraftsprovet har mätresultaten från de två inkopplade 

elkvalitetsinstrumenten jämförts. Då strömmen och spänningens kurvformer och 

händelseförlopp är mycket lika har fokus lagts på analys av mätresultaten i mätpunkt A, 

eftersom den mätningen görs direkt efter transformatorn och därmed inkluderar alla 

underliggande grupper.  
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Ur Figur 7.7 avläses att Sahlgrenskas inkommande matning slås ifrån ungefär 07:00:18 i och 

med att TS078 blir spänningslös. Reservkraftsgeneratorerna startas upp och cirka 27 

sekunder senare 07:00:45 är spänningen tillbaka på skena A i TS078. Detta innebär att den 

eftersträvade inkopplingstiden för reservkraftsystem på sjukhus som omnämns i avsnitt 4.2 

överskrids med 7 sekunder. Klockan 07:01:55, ungefär en minut och 37 sekunder efter yttre 

avbrott kommer spänningen även tillbaka på skena B. Varje inkoppling genererar en ström-

spik med en amplitud ungefär motsvarande tre gånger den efterföljande driftströmmen.   

 

Figur 7.7 Övergång mellan normaldrift och reservkraft. Mätning i TS078 mätpunkt A. 
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Dran-Views rapportgenerator underkänner en kortvarig spänningssänkning relaterad till 

provet. Dock är denna underspänning av kategori C:1 enligt EIFS 2011:2 vilket innebär en 

spänningsnivå på noll till 70 % av normalspänningen under en tidsperiod av en till 60 

sekunder. Alltså måste detta icke godkännande bero på själva avbrottet och inte vara relaterat 

till när reservkraften var i drift enligt analys av Figur 7.8. För att verifiera denna hypotes 

utförs en rapportgenerering med starttid 07:01:00 vilket är 15 sekunder efter att spänningen 

är tillbaks på skena A i TS078. Vid denna analys försvinner underspänningsfelet och därmed 

bekräftas att generatorerna driver anläggningen under hela provet inom tillåtna 

spänningsvariationer. Gränsen ±10 % som gäller vid normala driftförhållanden klaras av med 

god marginal, se Figur 7.8.  

 

Figur 7.8 Spänningsvariationer vid övergång till reservkraft. Mätning i TS078 mätpunkt A. 
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Om y-axelns skala för volt studeras i närbild enligt Figur 7.9 uppträder en mindre obalans 

mellan faserna under reservkraftsprovet. Skillnaden är marginell utifrån gällande gränsvärden 

men ändå intressant att analysera. Med hjälp av en spektrumanalys, Figur 7.9, för tiden då 

reservkraftsprovet pågår kan förekommande övertoner och total övertonshalten 𝑈𝑇𝐻𝐷𝐹 

utläsas. Vid generatordrift når den totala övertonshalten ett max på nära 5 % vilket ungefär 

motsvarar en amplitud på 10,5 V. Dominerande övertoner är 3, 5, 7, 9, 11 och 13.  

Vid ungefär klockan 13:00 syns ett tydligt spänningsfall på samtliga faser följt av att obalansen 

försvinner. Detta sker på grund av att ordinarie matning från överliggande nät återansluts 

och generatorerna kopplas bort. Skillnaden i obalans har inget att göra med förändring i 

lasten utan beror på att nätimpedansen minskar vid övergång från ö-drift. Samtidigt noteras 

en spänningssänkning på ungefär 2 volt, orsaken till detta antas ligga hos 

lindningsomkopplaren i de 132/10 ställverk som matar sjukhuset.  

 

Figur 7.9 Spänningsnivå och övertonsspektrum vid övergång till reservkraft. Mätning i TS078 mätpunkt A. 
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I det ögonblick som generatorerna tas i drift noteras en koncentration av 𝑇𝐻𝐷 på upp mot 

25 % av spänningens effektivvärde. För att inte få en missvisande bild av vilka övertoner 

som eventuellt inte klarar gränsvärdena vid generatordrift utförs som tidigare nämnts en 

rapportgenerering med startpunkt efter reservkraftstillslaget. Utfallet blir då endast att 

niondetonen överstiger tillåten gräns, se Figur 7.10. Med kännedom om hur 𝑇𝐻𝐷𝐹 förhåller 

sig vid normal drift enligt avsnitt 7.1 figur 7.4 är detta inget som avviker. 

 

Figur 7.10 Spänningens nionde överton vid övergång till reservkraft. Mätning i TS078 mätpunkt A. 
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I Figur 7.11 visas strömmens och spänningens distorsion på grund av övertoner och även 

här syns tydligt skillnaden i hur starkt nätet är vid ordinarie matning och vid ö-drift. I kurvan 

𝐼𝑇𝐻𝐷 visas den totala övertonshalten i strömmen, den följer samma mönster under alla 

vardagar då verksamheten är likartad. I kurvan 𝑈𝑇𝐻𝐷 visas spänningens totala övertonshalt. 

Här syns en tydligt ökad distorsion vid tidpunkten för reservkraftsprovet. Detta beror på att 

strömdistorsionen får ett större genomslag på spänningen under tiden för generatordrift på 

grund av det svagare nätet. Skillnaden är dock liten och inom ramen för kraven i EIFS 2013:1 

[3]. 

 

Figur 7.11 THD för spänning och ström vid övergång till reservkraft. Mätning i TS078 mätpunkt A. 
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7.3 Mätning på vibrerande kanalskena 

Mätningarna på den vibrerande skenan görs med tre olika instrument, en elkvalitetsmätare, 

en vibrationsmätare samt en värmekamera. I mätpunkt B används den Dranetz HDPQ Visa 

som kopplats in inför reservkraftsprovet enligt beskrivning i avsnitt 7.2. Utifrån mät-

resultaten för kanalskenan kan samma noteringar göras som beskrivits i avsnitt 7.1. Alla olika 

parametrar förutom övertonerna av ordningstal 9 och 15 ligger under gällande gränsvärden. 

Mätning med vibrationsmätaren utförs på ett antal platser längs kanalskenan som sträcker 

sig från ställverket TS078 beläget i sjukhusets kulvert och upp till femte våningen, se Figur 

7.12. Detta görs för att se om de förändras längs skenans sträckning. Mätaren består av I/O 

enheten NI USB-4431 från National Instrument till vilken en accelerometer ansluts. Den 

accelerometern som använts är en enaxlad Brüel & Kjær 4507 B med ett arbetsområde mellan 

0,3 Hz till 6 kHz. I/O enheten ansluts sedan till en dator och styrs med programkod i 

mjukvaran MatLab. 

 

Figur 7.12 Skiss över dragningen av kanalskena 2 med mätpunkter vid vibrationsmätning. 

Mätresultaten visar amplituden i accelerationen som funktion av tiden. Vid genomförande 

av mätningen är kanalskenan i drift och mätning sker genom att givaren fästs med tejp utanpå 
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I samtliga fall konstateras liknande mönster men större utslag vid lodrätt mätning och därför 

läggs fokus på analysering av dessa mätvärden. Mätsekvensen pågår i 10 sekunder och i 

samtliga fall bedöms amplituden på vibrationerna som kontinuerlig, se Fel! Hittar inte r

eferenskälla.. Det är också tydligt att amplituden minskar i takt med att skenan lastas av på 

varje våningsplan enligt Figur 7.12.  

 

Figur 7.13 Vibrationernas amplitud vid olika delar av kanalskena 2. 

 

 



Elkvalitetsundersökning vid Sahlgrenska sjukhuset 

40 

Störst är vibrationerna i mätpunkt A-B. Mätpunkt C och D ligger bara en dryg meter från 

varandra och det som skiljer dem åt är att skenan mellan punkterna svänger med 90 graders 

vinkel. Från ställverket och fram till mätpunkt C är skenan förlagt under ett installationsgolv 

och från punkt D-F går den lodrätt mellan våningsplanen fäst med konsoler i väggen.  

I de fyra första mätresultaten i Figur 7.13 är strömbelastningen på skenan densamma men 

amplituden på vibrationerna minskar med avståndet från ställverket. Här ska dock noteras 

att någon form av mätfel kan förekomma i några fall då amplituden skiljer sig en del mellan 

positivt och negativt utslag och därmed råder inte en förväntad halvvågssymmetri i 

vibrationerna. I början på mätsekvensen vid A och D syns en ökad acceleration som bedöms 

bero på mätfel. 

I mätpunkt B mäts även de andra två skenorna som är förlagda parallellt med den vibrerande 

skenan. Här noteras vibrationer även i de andra två skenorna med en amplitud som förhåller 

sig ungefär lika i jämförelse med strömmen på respektive skena. Vid mättillfället lastas 

kanalskena 1 med knappt 100 A, kanalskena 2 med 450 A och kanalskena 3 med 200 A. Figur 

7.14 visar amplituden hos vibrationerna på de tre skenorna. 

 

Figur 7.14 Vibrationernas amplitud på kanalskena 1-3. 
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I den del av skenan där vibrationerna är som störst, närmast ställverket har skenan 

fotograferats med en termokamera. Detta för att se om någon onormal värmeutveckling 

förekommer vilket kan tyda på för dåligt åtdragna skarvar eller andra kontaktproblem. 

Bilderna som visas i Figur 7.15 är tagna i mätpunkt A och D, de anses kunna representera 

hela sträckningen från A-D. Skillnaden i belastning syns tydligt som en temperaturskillnad 

mellan skenorna, denna skillnad bedöms som helt normal. Där uttagsmöjligheter finns på 

skenan syns en större värmeutveckling vilket beror på att värmen släpps igenom höljet vid 

dessa punkter.  

 

Figur 7.15 Foton från termokamera. Temperatur i hårkorset visas uppe till vänster och bildens aktuella 
temperaturområde syns till höger. 
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8 Diskussion  

I detta avsnitt följer författarnas diskussioner utifrån genomförda undersökningar och 

erhållna resultat. För överskådlighet har diskussionerna delats upp utifrån om de relaterar till 

elkvalitetsmätningar eller vibrationsmätningar. 

8.1 Elkvalitetsmätningar 

Mätning av elkvaliteten i en anläggning eller ett nät kan vara värdefullt då kända fel finns 

noterade men även i ett fullt fungerande nät. Ur ett elkvalitetsinstrument kan mycket 

information tas fram, men att analysera resultaten kräver god kunskap och förståelse för 

elektriska anläggningar. Det är viktigt att fundera över syftet med mätningen och utifrån det 

bestämma var i anläggningen som inkoppling bör ske. De instrument som använts i projektet 

har en mängd olika inställningsmöjligheter och för att rätt data ska sparas är det viktigt att 

vara väl införstådd även i hur instrumentet fungerar. Den stora mängden val som kan göras 

vid uppstart av en mätning gör att det är relativt lätt att missa någon viktig inställning. I 

arbetet med denna rapport har några mätningar behövt göras om då en inställning för 

registrering av rätt triggningsintervall och kurvlagring missats. Viktigt att tänka på är även att 

mätperioden bör spegla hur verksamheten normalt ser ut för det driftläge som ska 

undersökas. Exempelvis stördes mätningen av den allmänna elkvaliteten på grund av 

ytterligare prov av reservkraften vilket därmed bidrog till att mätarbetet drog ut på tiden. 

Normalt görs mätningar med 10 minuters intervall men i många fall är syftet inte att jämföra 

med gränsvärden i en standard utan tillexempel att registrera nätets belastning eller händelser 

kopplade till en motorstart. Då kan mätningen ske under en kortare period och instrumentet 

bör då justeras till att registrera mätvärden med väsentligt tätare intervall eller till och med 

kontinuerlig loggning. Viktigt att tänka på är minnets kapacitet och instrumentets 

strömförsörjning vid mätning på platser där nätanslutning saknas. 

Vid utformning av rapportens resultatdel har mycket arbete lagts på vilken data och vilka 

diagram som presenteras. Målsättningen har genomgående varit att guida läsaren genom 

begreppet elkvalitet med hjälp av en grundläggande teori som sedan tydligt kan kopplas till 

verklighetsbaserade exempel. 

Mycket tid har åtgått till att bli insatt i Dran-View. För att kunna arbeta effektivt med 

programvaran, ta fram information av intresse och presentera denna på ett överskådligt vis 

krävs en förståelse för hur programmet arbetar. Trots viss handledning och ett relativt 

användarvänligt gränssnitt har mycket tid gått åt till att prova sig fram och reflektera över 

hur data presenteras. 

Med hjälp av Dran-View kan mycket information presenteras och de diagram som valts är de 

som anses ge tydligast bild av anläggningen. Vid de flesta parametrar kan visning av max-, 

min- eller medelvärde väljas varför det är viktigt att reflektera över syftet med respektive 

diagram. Vid framtagning av viss information som till exempel övertonsspektrum redovisas 

bara en ögonblicksbild och här är istället valet av tidpunkt avgörande för resultatet. 
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8.2 Vibrationsmätningar på kanalskena 

Vid vibrationsmätningen har som beskrivs i avsnitt 7.3 små vibrationer mäts upp i två andra 

skenor som finns förlagda parallellt med den som primärt undersökts. Vibrationernas 

amplitud förhåller sig lika jämfört med skillnaden i ström mellan skenorna varför ett 

antagande är att en ökad last på övriga skenor kan ge samma vibrationsfenomen även där. 

Under nattetid och helgtid minska strömmen på skenan till ungefär halva storleken. En 

mätning av skenans vibrationer vid en sådan tidpunkt skulle visa om även de minskar. 

Sannolikheten till detta bedöms stor men på grund av tillträde till ställverket har prov inte 

kunnat genomföras.  

I övrigt skulle orsaker till vibrationer kunna vara mekaniska brister så som felaktigt 

momentdragna skenskarvar eller för långa avstånd mellan infästningspunkterna. Under 

arbetet har kontroll av detta inte genomförts. 
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9 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Totalt sett visar resultaten att elkvaliteten i ställverket TS078 vid Sahlgrenska är god. Som 

beskrivet i avsnitt 7.1 är en för hög halt av övertonerna 9 och 15 det enda som ligger utanför 

tillåtna värden enligt rådande standard. Vid arbetet med rapporten har därför stort fokus lagts 

på att titta närmare på värden, kurvformer och händelseförlopp som utmärker sig även om 

de håller sig innanför rådande gränsvärden. De avvikelser som då hittats är små ur ett helhets-

perspektiv men har valts att lyftas fram då de anses ge en god förståelse för mätresultaten. 

För att komma tillrätta med övertonerna 9 och 15 rekommenderas en undersökning längre 

ut i nätet genom mätning med elkvalitetsinstrument. Detta för att ringa in vilka underliggande 

laster som genererar dessa övertoner. 

Vid ö-drift förändras matningsvägen i nätet vilket kan påverka hur starkt nätet till lasten är. 

Om nätet blir svagare kan problem som till exempel ökad spänningsdistorsion och större 

påverkan på spänningsnivån vid lastinkopplingar eller motorstarter uppstå. Eftersom 

reservkraftsystemet endast matar anläggningen då ordinarie matning fallit ur är det naturligt 

att förutsätta en större tolerans hos användaren. Det är dock viktigt att förändringen inte 

orsakar skador på nät eller utrustning. Vid ett svagare nät sjunker även den maximala 

kortslutningsströmmen vilket skulle kunna innebära problem med att skydd inte löser ut vid 

vissa typer av fel, detta är naturligtvis mycket allvarligt. I mätningarna syns skillnaden tydligast 

som en ökad obalans mellan faserna och en ökad distorsion på spänningen vilket beskrivs i 

avsnitt 7.2. Skillnaderna är dock mycket små varför det inte bedöms bidra till några praktiska 

problem. 

Vid TS078 råder enligt avsnitt 7.1 figur 7.2 en osymmetri i belastningen med i genomsnitt 

100 A. Vid kommande ombyggnation av ställverket och vid framtida lastutökningar 

rekommenderas därför att fördelningen mellan faserna görs så att belastningen jämnas ut. 

Vibrationerna som utretts på kanalskena 2 anses vara strömberoende då de avtar utmed 

skenan när strömmen minskar. Kanalskenan ligger lastad mellan 50-60% procent av sin 

kapacitet och även om vibrationerna i dagsläget inte anses vara något problem bör man ta de 

i noga beaktning om en förändring planeras där ökad belastningen på skenan är aktuellt. 

Bedömningen är att vibrationerna ökar om strömmen ökar. 

För att vidare utreda vibrationerna på kanalskena 2 bör en impedansmätning av skenan 

göras där värdena jämförs med tillverkarens specifikation. Skenans infästning måste också 

kontrolleras så att de uppfyller tillverkarens rekommendationer. 

Vid en förändring som ökar lasten på kanalskena 2 ska en uppföljning göras för att 

kontrollera om vibrationerna ökar. Detta gäller även som rekommendation för kanalskena 1 

och 3 då de vid vibrationsmätning uppvisar samma beteende om än med en lägre amplitud. 
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A: Elkvalitetsrapport enligt EIFS 2011:2 i ställverk TS078, 
mätpunkt A 

ÖVERSIKTSDIAGRAM - SPÄNNINGAR 
Plats 1, Mätt från 2016-03-02 09:59:59,0 till 2016-03-09 09:40:00,0 
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ÖVERSIKTSDIAGRAM - VTHD 
Plats: 1 
Mätt från 2016-03-02 09:59:59,0 till 2016-03-09 09:40:00,0 
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ÖVERSIKTSDIAGRAM - SPÄNNINGSOBALANS 
Plats: 1 
Mätt från 2016-03-02 09:59:59,0 till 2016-03-09 09:40:00,0 
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Energimarknadsinpektionens författningssamling EIFS 2011:2 
Plats: 1 
Mätt från 2016-03-02 09:59:59,0 till 2016-03-09 09:40:00,0 
MATNINGSPäNNING: 230 V 
 
 
Variationer i matningspänningen 
Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av spänningens  
effektivvärde vara mellan 90 procent och 110 procent av referensspänningen. 
 Kompatibilitet:  
Område CHA CHB CHC  
230 V +10%/-10% 100.0% 100.0% 100.0%  OK 

 
Spänningsövertoner 
Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden för varje enskild 
överton 
vara mindre än eller lika med värdena i nedanstående tabell och varje tiominutersvärde av den 
totala  
övertonshalten ska vara mindre än eller lika med åtta procent. 
 Gräns(% av Un) A B C Status 
THD <8.00% 3.93% 3.99% 4.13% OK 
H02 <2.00% 0.09% 0.10% 0.10% OK 
H03 <5.00% 0.99% 1.17% 0.21% OK 
H04 <1.00% 0.03% 0.03% 0.03% OK 
H05 <6.00% 2.67% 2.57% 2.77% OK 
H06 <0.50% 0.06% 0.06% 0.06% OK 
H07 <5.00% 1.62% 1.59% 1.79% OK 
H08 <0.50% 0.06% 0.06% 0.06% OK 
H09 <1.50% 1.72% 1.76% 2. UNDERKÄND 
H10 <0.50% 0.08% 0.07% 0.08% OK 
H11 <3.50% 1.35% 1.27% 1.39% OK 
H12 <0.50% 0.10% 0.11% 0.10% OK 
H13 <3.00% 1.15% 1.45% 1.71% OK 
H14 <0.50% 0.06% 0.10% 0.08% OK 
H15 <0.50% 0.53% 0.70% 0.92% UNDERKÄND 
H16 <0.50% 0.05% 0.05% 0.04% OK 
H17 <2.00% 0.76% 0.54% 0.81% OK 
H18 <0.50% 0.04% 0.05% 0.05% OK 
H19 <1.50% 0.69% 0.77% 1.20% OK 
H20 <0.50% 0.03% 0.04% 0.03% OK 
H21 <0.50% 0.19% 0.16% 0.28% OK 
H22 <0.50% 0.02% 0.02% 0.01% OK 
H23 <1.50% 0.35% 0.26% 0.27% OK 
H24 <0.50% 0.02% 0.02% 0.02% OK 
H25 <1.50% 0.21% 0.25% 0.33% OK 
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Obalans i matningsspänningen 
Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av 
spänningsosymmetrin  
vara mindre än eller lika med två procent. 
Område Kompatibilitet    
0-2% 100.0%    OK 

 
Kortvarig spänningssänkning 
Det ska inte inträffa några kortvariga spänningssänkningar med sådan kvarstående spänning 
och  
sådan varaktighet som framgår av område C i tabell nedan. Nätägaren är skyldig att åtgärda 
kortvariga  
spänningssänkningar inom område B i nedanstående tabell i den utsträckning åtgärderna är 
rimliga i  
förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med de kortvariga 
spänningssänkningarna. 
 
Kortvarig överspänning 
För referensspänningar upp till och med 1000 volt gäller följande: 
Det ska inte inträffa några kortvariga spänningshöjningar med sådan spänning och sådan 
varaktighet  
som framgår av område C i nedanstående tabell. Nätägaren är skyldig att åtgärda kortvariga  
spänningshöjningar inom område B i nedanstående tabell i den usträckning åtgärderna är 
rimliga i  
förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med de kortvariga 
spänningshöjningarna. 
 

 
Underspänningar kategori A: 0 
Underspänningar kategori B: 0 
Underspänningar kategori C: 0    OK 
Överspänningar  kategori C: 0    OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 - 0.2 s 0.2 - 0.5 s 0.5 - 1 s 1 - 5 s 5 - 60 s

> 135%

115 - 135% C: 0

111 - 115% B: 0

110 - 111% A: 0
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70 - 80% A: 0

40 - 70% B: 0

5 - 40% C: 0

 - 5%
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Spänningssprång 
Med snabba spänningsändringar menas en ändring spänningens effektiv värde som är 
snabbare än  
0.5 procent per sekund och där spänningen före, under och efter ändringen är mellan 90 
procent och  
100 procent av referensspänning. 
 
Antalet snabba spänningsändringar adderat med antalet kortvariga spänningsändringar som  
överensstämmer med område A i tabellen ovan, ska inte överstiga antalet angivet nedan. 
 
   Max antal per dygn 
dUStationär >= 3% + antalet i kategori A 24 
dUmax >= 5% + antalet i kategori A 24 
 
Datum RVC Kat.A Totalt 
2016-03-02 0 0 0  OK 
2016-03-03 0 0 0  OK 
2016-03-04 0 0 0  OK 
2016-03-05 0 0 0  OK 
2016-03-06 0 0 0  OK 
2016-03-07 0 0 0  OK 
2016-03-08 0 0 0  OK 
2016-03-09 0 0 0  OK 
2016-03-10 0 0 0  OK 
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EFFEKTRAPPORT MIN/MAX/MEDEL 
Plats: 1 
Mätt från 2016-03-02 09:59:59,0 till 2016-03-09 09:40:00,0 

 
EFFEKT 
 
AKTIV EFFEKT, P (W) 
 A B C  TOTAL  
Min kW  113.19 101.77 121.72  340.8 vid 2016-03-06 
03:40:00 
Max kW  264.33 250.95 275.51  785.7 vid 2016-03-09 
09:20:00 
Median kW  143.53 133.77 153.90  431.7 
Medel kW  158.93 148.28 169.38  476.6 
 
SKENBAR EFFEKT,S (VA) 
 A B C  TOTAL  
Min kVA  114.54 104.58 123.04  346.6 vid 2016-03-06 
03:40:00 
Max kVA  265.90 252.53 277.17  791.5 vid 2016-03-09 
09:20:00 
Median kVA  144.63 136.43 155.13  436.5 
Medel kVA  160.20 150.90 170.66  481.8 
 
REAKTIV EFFEKT Q FöR GRUNDTONEN (VAR) 
 A B C  TOTAL  
Min kVAR  -17.761 -37.546 -17.374  -67.27 vid 2016-03-02 
18:30:00 
Max kVAR  24.930 11.277 31.564  67.75 vid 2016-03-09 
03:00:00 
Median kVAR  2.458 -15.674 4.789  -8.14 
Medel kVAR  2.007 -16.107 4.567  -9.53 
 
EFFEKTFAKTOR, PF 
 A B C  TOTAL  
Min   -0.996 -0.995 -0.997  -1.000 vid 2016-03-02 
10:50:00 
Max   0.997 0.994 0.997  1.000 vid 2016-03-02 
11:50:00 
Median   0.992 -0.983 0.993  -0.994 
Medel   0.366 -0.982 0.592  -0.530 
 

FöRBRUKNING 
AKTIV EFFEKTFöRBRUKNING 
 A B C  TOTAL  
Min kWh/h      384.7 vid 2016-03-06 
02:45:00 
Max kWh/h      671.8 vid 2016-03-07 
12:15:00 
Median kWh/h      426.2 
Medel kWh/h      476.0 

ENERGI 
ENERGI - INTEGRERAD AKTIV EFFEKT (W-TIMMAR) 
 A B C  TOTAL  
 kWh  26516 24741 28262  79517 vid 2016-03-09 
09:30:00 
 


