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Sammanfattning 

I dagens samhälle är elkvalité väldigt viktigt och framförallt något som kommer bli en 

betydligt större aspekt framåt i tiden om man jämför med hur man tar hänsyn till det idag. 

ÅF:s önskan med projekt består av tre olika delar. Ta fram en rapportmall för att kunna 

utföra nätanalyser hos olika kunder. Den innehåller hänvisningar till de viktigaste 

standarderna och vilka krav som måste uppfyllas för att en elanläggning skall anses ha god 

elkvalité. Ta fram en uppkopplingsguide för deras mätinstrument. Den innehåller hur man 

går till väga för att koppla upp instrumentet i olika elanläggningar och hur man ställer in den. 

Sen finns det även en guide för vad som skall vara med som bilagor till rapporten. Den sista 

delen i projektet är en samanställning om elkvalité. Vad elkvalité är för något och vilka 

problem som kan uppstå ifall man har dålig kvalité på sitt nät.  

Resultatet blev en sammanställning av elkvalité ur ett stort perspektiv, en väldigt tydlig 

utformad rapportmall och en lättläst uppkopplingsguide.  



  



 

Abstract 

In today's society power quality is very important and above all something that will become 

a much larger aspect in the future if you compare how you see it today. ÅF desires that the 

project consists of three parts. Produce a report template to perform power quality analysis 

for different customers. It contains references to the key standards and the limits that must 

be met for an electrical installation shall be considered to have good power quality. Develop 

an coupling guide for their instrument. It includes how to connect the instrument in various 

electrical systems and how to set it up. There is also a guide for what should be included as 

appendices to the report. The last part of the project was an abstract of power quality. What 

power quality is and the problems that can occur if you have poor quality on your network. 

The result was a compilation of power quality from a wide perspective, a very clear and well-

designed report templates and an easy to read coupling guide. 
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1 Inledning 

ÅF(Ångpanneföreningen bytte 2005 namn till ÅF) är ett svenskt teknikkonsultföretag som 
jobbar inom fyra olika divisioner, Energy, Industry, Infrastructure och Technology. Divisionen 
Industry Halmstad erbjuder en tjänst där de under en veckas tid mäter kundens 
elanläggning. Denna mätning analyseras och sammanställs sedan i en nätanalysrapport som 
lämnas till kund. Denna rapport ämnar ta upp kundens elkvalité. Rapporten grundas idag 
mestadels på praktisk erfarenhet och kan endast utföras av ett fåtal personer som besitter 
denna erfarenhet. Att det krävs mångårig erfarenhet att göra en nätanalys medför vissa 
problem då ÅF vill att fler skall kunna göra dessa rapporter och mätningar. Erfarenhet är 
alltid bra men om man inte har fakta som understryker det som skrivs i rapporten kan 
rapporten kännas bristfällig. 

ÅF har som önskemål att få fram konkreta fakta om vad som skall vara med och varför i en 
nätanalysrapport. Detta skall lösas genom framtagandet av en rapportmall där de tydligt 
framgår vilka gränsvärden som gäller för att uppnå god elkvalité. För att kunna presentera 
en bra rapportmall krävs det tydliga hänvisningar till de standarder som måste uppfyllas för 
att ge bevis på elanläggningens elkvalité. Gränsvärden gällande, godkända övertonshalter, 
hur typisk mätdata för t.ex. trasiga kondensatorbatterier, frekvensomriktare ser ut är några 
av de delar som bör finnas med i rapportmallen. Detta är ett stort problem som skall lösas då 
det inte finns några specificerade standarder som beskriver exakt vad god elkvalité 
innefattar. 

Om en bra rapportmall utformas tillsammans med en manual hur mätningarna skall utföras 
kommer detta medföra att fler på ÅF kan utföra dessa nätanalyser. 
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2 Bakgrund 

Idag byggs elanläggningar på ett helt annat sätt än vad som gjordes förr, nu finns det ett 

säkerhets- och kvalitetstänkande som skapar en bättre elanläggning. Allt detta regleras med 

Svensk standard(SS). Många som bygger en elanläggning idag vet att de vill ha 

jordfelsbrytare, men vet inte att de vill ha god elkvalité. Med god elkvalité omfattas 

spänning- och strömkvalité samt avsaknad av flimmer, transienter, spänningsdippar etc. 

Dålig elkvalité kan ge upphov till att viktig elektronik beter sig oförutsägbart, t ex datorer 

som startar om, lysrör som blinkar o.s.v. Elanvändaren kan förbruka för mycket reaktiv effekt 

från distributionsnätet som i sin tur kan leda till höga straffavgifter. Om spänningen avviker 

från den ursprungliga sinusformen kommer detta ge upphov till övertoner (det samma gäller 

för strömmen). 

Störningsbilden på elnäten har förändrats en hel del genom åren i takt med mer och mer 
olinjära laster (lågenergilampor, datorer, skrivare, batteriladdare ect.) kopplas in på elnäten. 
Som i sin tur generar att andelen övertoner ökar på näten. I SS-EN 50160 står det att den 
totala övertonshalten (THD) hos matningsspänningen (inklusive alla övertoner upp till och 
med den 40:e) skall vara mindre än eller lika med 8 %. Idag är det mer eller mindre inget 
större problem att uppfylla detta krav, men i takt med ökad andel olinjära laster kommer det 
bli svårare att hålla sig inom godkända gränsvärden. 

För att ta reda på vilka som är de stora problemen med elkvalité och om det finns någon bra 
sammanställning om detta, gjordes en grundlig förstudie genom sökning på internet och via 
kontakt med några bolag inom elbranschen, så som EON, HEM, Vattenfall, SEK (Svensk 
Elstandard), Energimyndigheten, m.m. Slutsatsen blev att elleverantörer inte har några 
större problem med övertoner på deras nät pga att kunder som ligger på stadsnätet inte 
genererar så mycket övertoner. De övertoner som genereras av några enstaka 
konsumenter/fabriker fördelas över mycket stora effekter och därav försvinner problemet. 
Men däremot anses reaktiv effekt vara ett större problem, då de flesta av elleverantörerna 
har en gräns på hur mycket reaktiv som få tas ut från nätet. Den gränsen är satt till 50 % 
(50% av aktiv effekt), detta gäller dock endast för företag då privatpersoner inte har någon 
gräns för reaktiv effekt. När en konsument överstiger denna gräns tas det ut en straffavgift. 
Angående samanställning av elkvalité hittades inte någon sådan.   

Vår uppdragsgivare erbjuder idag en tjänst där de mäter kundens elanläggning under en 
veckas tid för att sedan analysera deras elkvalité i en så kallad nätanalys. Att utföra denna 
mätning kräver mycket erfarenhet, samt kunskap om kundens elanläggning. I nuläget finns 
det ingen bra sammanställning av SS som förklarar vad som skall vara med i kundens 
elkvalitérapport. Anledning att det inte finns någon bra sammanställning är att det 
fortfarande är mycket nytt med nätanalyser av elkvalité, men detta kommer bli allt 
vanligare. 
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3 Definitioner 

Här nedan följer ett antal definitioner som beskriver olika ord som förekommer i rapporten, 

och även några som inte förekommer men som kan vara bra att känna till inom 

ämnesområdet elkvalité. Definitionerna är hämtade ur SS-EN 50160[1] och SS-EN 61000-2-

2[2].  

Obs. ANM står för Anmärkning.  

i. Nätägare 

Part som tillhandahåller el via ett allmänt distributionssystem. 

ii. Anslutningspunkt 

Punkt för anslutning av kundens installation till det allmänna elnätet. 

ANM – Denna punkt kan avvika från t ex mätpunkten eller punkt för gemensam 

anslutning. 

iii. Matningsspänningen 

Spänningens effektivvärde vid en given tidpunkt i anslutningspunkten, uppmätt över 

ett givet tidsintervall. 

iv. Nominell systemspänning (Un), Även kallad märkspänning 

Den spänning med vilket ett system benämns eller identifieras och till vilken hänvisas 

för speciella driftegenskaper. 

v. Lågspänning (lv) 

En spänning som används för distribution av el, vars nominella effektivvärde normalt 

inte överstiger 1 kV. 

vi. Mellanspänning (mv) 

En spänning som används för distribution av el, vars nominella effektivvärde normalt 

ligger mellan 1kV och 35 kV. 

vii. Normala driftförhållanden 

Förhållanden i ett distributionssystem när av laster förorsakade efterfrågan 

motsvaras, medräknat kopplingar och felbortkoppling med skyddsautomatik, utom 

vid exceptionella förhållanden till följd av yttre påverkan eller större händelser. 

viii. Ledningsbundna störningar 

Elektromagnetiska fenomen som utbreder sig längs ledarna i ett distributionssystem. 

ANM – I vissa fall fortplantar sig ett elektromagnetiskt fenomen över 

transformatorlindningarna och därmed mellan nät med olika spänningsnivåer. Dessa 

störningar kan sätta ner funktionen hos apparater, utrustning och system eller så kan 

det orsaka skada.  

ix. Matningsspänningens frekvens 

Frekvens hos matningsspänningens grundton mätt över ett bestämt tidsintervall. 

x. Spänningsvariation 

Ökning eller minskning av spänningen, vanligtvis till följd av variationer i den 

sammanlagda lasten i ett system eller i en del av det. 
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xi. Flimmer 

Visuellt intryck av instabilitet orsakat av ljusintryck som varierar intensitetsmässigt 

eller spektralt över tiden. 

ANM – Spänningsvariationer orsakar ändringar i ljuskällors luminans som kan 

medföra visuella fenomen som benämns flimmer. Över ett speciellt tröskelvärde blir 

flimmer besvärande.  Besvären växer mycket snabbt med variationens amplitud. Vid 

vissa repetitionsfrekvenser kan även mycket låga amplituder vara besvärande. 

xii. Gemensam anslutningspunkt 

Punkt i allmänt distributionsnät, elektrisk sett närmast en viss last, vid vilken andra 

laster är anslutna eller kan anslutas. 

xiii. Grundfrekvens 

Frekvens i det spektrum som erhålls genom Fourier-transform av en tidsfunktion, till 

vilken alla spektras frekvenser hänförs. 

xiv. Övertonsfrekvens 

Frekvens som är en heltalsmultipel av grundfrekvensen. Förhållandet mellan 

övertonens frekvens och grundfrekvensen är deltonsnumret eller övertonens 

ordningstal. 

xv. Mellantonsfrekvens 

Frekvens som inte är en heltalsmultipel av grundfrekvensen. 

ANM – Utgående från deltonsnumret (övertonens ordningstal) erhålls mellantonens 

ordningstal som förhållande mellan deltonens frekvens och grundfrekvensen. Detta 

förhållande är inte ett heltal. 

xvi. Spänningsobalans 

Förhållandet i ett flerfassystem i vilket effektivvärdet av huvudspänningarnas 

grundkomponenter, eller fasvinklarna mellan varandra följande huvudspänningar, 

inte alls är lika. Graden av olikhet uttrycks vanligen som förhållandet mellan minus- 

och nollföljdskomponenterna och plusföljdskomponenten. 
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4 Elkvalité 

Ett bra elnät är något som alla nätanvändare vill ha. Man accepterar inte att det flimrar i 

glödlampor, störningar i tv:n eller brus från radion. För att uppnå detta ska elnätet inte 

innehålla för mycket störningar. Elektriska störningar kan delas in i ett antal olika fenomen 

avbrott, verkningsgrad, övertoner, osymmetri, spänningsvariationer såsom transienter, 

spänningssänkningar och flimmer[3]. Bra elkvalité är med andra ord fritt från dessa 

störningar. 

Elkvalité kan beskrivas som en kombination av spännings- och strömkvalité och ur en ideal 

synvinkel är det en sinusformad kurva med konstant amplitud och frekvens.  

Dålig elkvalité kan vara väldigt uppenbart i vissa fall, belysning flimrar, maskiner blir väldigt 

varma, motorer stannar vid fel tillfälle osv. Men det är inte alltid lika uppenbart som   

t ex. när elektronik uppför sig märkligt, datorer som startar om, mm.  

Några av de stora bovarna som bidrar till att man får en dålig elkvalité är: 

övertoner som genereras av olinjära belastningar, snabba spänningssänkningar som kan 

förorsaka avbrott, transienter och spänningsvariationer[3]. 

Elkvalitén styrs inte endast av nätleverantören, utan kvalitén beror också på hur kundens 

anläggning ser ut. Om t ex. kunden har många stora motorer som startas upp kan det leda 

till stora spänningssänkningar som i sin tur kan påverka andra nätanvändare. Då rena 

resistiva laster försvinner mer och mer och ersätts istället av olinjära laster bidrar även detta 

till att kunden ”smutsar” ner elnätet med övertoner. Se fig. 1 för en illustration av vad som 

kan påverka elkvalitén.[4] 

 

Fig. 1 Det finns vissa krav och förväntningar på att kundens matningsspänning är av god 
kvalitet, men kraven riktas även på kunden som kan påverka elkvalitén genom sitt sätt att 

förbruka strömmen. 
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4.1 Störningstyper 

Några av de vanligaste störningstyper som finns är spänningsavbrott, långvariga och 

kortvariga spänningsvariationer, transienter, osymmetriska fasspänningar och 

flimmervärden (flicker). Dessa störningar är oberoende av spänningsnivån dvs låg- och 

mellanspänningsdistribution.  Störningarna ger i princip liknade problem för samma 

nätavsnitt[5]. 

 Lågspänning ≤ 1 kV (Märkspänning) 

 Mellanspänning 1kV ≤ U ≤ 35 kV 

4.2 Spänningsavbrott 

Ett spänningsavbrott är det tillstånd då matningsspänningen är under 1 % av den nominella 

matningsspänningen. Spänningsavbrott kan beskrivas som kortvariga eller långvariga 

avbrott, ett kort avbrott ligger mellan 10 ms och 3 minuter och ett långt avbrott är över 3 

minuter. Att identifiera ett spänningsavbrott är nog det enklaste av de olika 

störningstyperna. Därför när det blir ett spänningsbortfall beror det oftast på att någonstans 

har det uppstått ett sådant stort fel på nätet att ett eller flera spänningsskydd har löst ut.  

Fig. 2 visar två spänningsavbrott efter varandra och orsaken till felen kan vara t ex. vara 

överbelastning, kortslutning mellan 2 faser eller mellan fas och jord ute på nätet eller hos 

någon kund[5].  

 

Fig. 2 Mätning av ett vanligt spänningsavbrott 

De vanligaste kortslutningsfelen beror oftast på väder t ex. åska, nerfallna träd över 

matningsledningar, snö och is. Även djur och smutsiga isolatorer kan bidra till olika avbrott. 
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4.3 Långvariga och kortvariga spänningsvariationer 

Enligt SS-EN 50160 definieras en kortvarig spänningsvariation som en ” plötslig reduktion av 

matningsspänningen ner till värden mellan 90 % och 1 % av den angivna spänningen Un[iv], 

följd av en återvändande spänning efter en kort tidsperiod enligt konvention är 

varaktigheten hos en kortvarig spänningssänkning mellan 10 ms och 1 minut”. Djupet hos en 

kortvarig spänningsvariation beskrivs som skillnaden mellan det lägsta effektivvärdet hos 

spänningen under den kortvariga spänningssänkningen och den nominella 

matningsspänningen. En långvarig spänningsvariation är över 1 minut samt när 

matningsspänningen mer än 90 % av den nominella matningsspänningen. 

I fig. 3 visas ett exempel på hur långvariga spänningsvariationer kan se ut. Mätningen är 

utförd på en distributionstransformator och nätspänningen varierar som en funktion av 

veckodag och klockslag i och med att nätbelastningen varierar. Det som presenteras i figuren 

är hur spänningsvariationen i kopplingspunkten och lastströmmens variationer som 

funktioner av tiden[5]. 

 

Fig. 3 Graf för en transformators spänningsvariationer 

  



8 
 

4.4 Transienter 

En transient kan beskrivas som kraftig förhöjd spänning under en mycket kort period och det 

kallas även ofta för spänningsspik. Se fig. 4 för ett exempel på en transient[6]. 

 

Fig. 4 Vanligt förekommande transient 

 Transienter (spänningsspik) kan delas in i två kategorier, ickeoscillerande och oscillerande. 

Den vanligaste är en icke oscillernade kortvarig spänningsspik och den varar under 10 ms, 

som överlagras på den ordinarie spänningen. Den kan vara både positiv och negativ. Då 

denna har en extremt kort stigtid (ca 1 mikrosekund) påverkas bara utrustning i närheten av 

strömkällan. Men skulle det uppstå ett blixtnedslag kan detta även störa nätet långt från 

nerslagsstället. För att skydda sig mot denna typ av transienter är det oftast bäst att 

installera ventilavledare vid ingången till anläggningen eller vid den utrustningen som skall 

skyddas. Det värsta som kan hända vid ett blixtnedslag är om det leder till ett jordfel därför 

är det upp till nätägaren att jorda på ett sådant sätt att transienterna aldrig når till kundens 

utrustning[3]. För att skydda sig mot extremt känslig utrustning t ex datorer eller 

kommunikation är den bästa lösningen att isolera med optiska fiberledningar.  

 Den oscillerande transienten kan delas upp i högfrekventa och mellanfrekventa transienter 

och de har en längre varaktighet (upp till ca 50ms) än de icke oscillerande transienterna, och 

dessa kan även ibland uppfattas som ett övertonsproblem. Dessa typer av transienter kan 

beskrivas som en mycket snabb förändring av strömmens eller spänningens polaritet och 

uppstår främst i samband med kopplingspunkter. Högfrekventa transienter uppkommer 

främst i omkopplingar där utrustningen består av kraftelektronik. Dessa högfrekventa 

transienter dämpas snabbare eftersom de har en längre varaktighet, men om problem 

uppstår kan man installera ventilavledare eller någon form av dämpmotstånd.  



9 
 

För att räkna ut transientens energiinnehåll kan man använda sig av ekv. 2, där   är tiden då 

transientens amplitud har sjunkit till 10 % av dess maximala värde.   representerar 

differensen mellan den minimala och den maximala spänningen hos varje spänningsvariation 

i transienten. Eftersom oscillerande transienter har fler och ibland större 

spänningsförändringar jämfört med icke oscillerande transienter är energiinnehållet högre 

hos oscillerande än icke oscillerande transienter[4]. 

  ∫      
 

 
       (2) 

Eftersom oscillerande transienter har ett högre energiinnehåll orsakar ofta de mer skada på 

en elanläggning. 

De mellanfrekventa transienterna uppstår nästan bara i nätomkopplingar eller i kopplingar 

av kondensatorbatteri, det medför även både över- och underspänningar. Denna typ av 

transienter sprider sig lätt vidare på nätet och kan förorsaka problem, t ex skyddsutrustning 

som löser ut eller störning av data- och elektronikutrustning. Även transformatorer och stora 

motorer kan få kortslutningar mellan lindningsvarven. Det bästa sättet att skydda sig mot 

kopplingstransienter är att se till att omkopplingen sker när spänningen är noll. Två enkla 

sätt att lösa detta är med hjälp av synkroniserade brytare eller krafthalvledare som tyristorer 

eller transistorer[3]. 
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4.5 Osymmetriska fasspänningar 

En symmetrisk trefasspänning karaktäriseras av två olika egenskaper. De tre 
fasspänningarna har samma amplitud, och den inbördes fasförskjutningen är lika stor. Om 
någon eller båda av dessa egenskaper saknas, säger man att spänningen är osymmetrisk[6]. 
Några exempel på vad som kan orsaka osymmetri kan vara stora enfasiga laster som inte är 
jämt fördelat över faserna, detta kan ge upphov till olika stora spänningsfall över 
nätimpedanserna. Det kan även vara felaktiga lindningskopplingar, dåliga skarvar, defekta 
trefaslaster osv. De fel som osymmetriska fasspänningar kan orsaka är t ex överlast på olika 
växelströmsmaskiner, frekvensomriktare kan sluta fungera osv.[6]. För att lösa dessa 
problem kan man balansera om belastningarna över de tre faserna eller kanske se till att 
högspänningsledningarna är bättre skruvade. För att kunna mäta på osymmetrin anges 
minusföljdskomponenten U- i relation till plusföljdskomponenten U+, uttryckt i procent[6]. 
 
Fig. 5a   Fig. 5b 

   
Plusföljdskomponent[5]  Minusföljdskomponent[5] 
 
Enligt standarden SS-EN 50160 är endast värdena för minusföljdskomponenten intressanta 

eftersom det är denna komponent som har betydelse för möjlig störning av apparater 

ansluta till systemet. I stycket om osymmetri i matningsspänningen står det:  

Under normala driftförhållanden skall, under varje period av en vecka, 95 % av antalet 10 

minuters medelvärden av effektivvärdet av matningsspänningens minusföljdskomponent 

vara inom 0 till 2 % av plusföljdskomponenten. I vissa områden med delvis enfas- eller 

tvåfasanslutna kundinstallationer kan en osymmetri på upp till 3 % förekomma i 

anslutningspunkten. 
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4.6 Flimmer 

Flimmer som även kallas för ”flicker” (engelska) är snabba variationer i spänningens 
effektivvärde och ger upphov till att belysning blinkar (flimrar). Blinkningarna ligger normalt 
mellan 7-25 Hz. En persons ögons känslighet för ljusvariationer är frekvensberoende och 
normalt anges detta området mellan 5-15 Hz, där en topp runt 10 Hz är det mest besvärliga 
frekvensområdet[5]. Sen kan även den enskilda individens känslighet variera vilket ökar 
svårigheten att bestämma flimmernivån med ögat. Glödlampor är mest känslig för denna typ 
av störning men även äldre lysrörsarmaturer är känsliga för spänningsvariationer. Nyare  
HF-don är däremot betydligt stabilare och tar inte lika lätt skada av spänningsvariationer. 
Flimmer kan mätas med ett flimmerinstrument där man har några olika parametrar som 
presenteras. Detta görs för att se ifall ljuskällan upplevs som störande och på så vis kunna 
åtgärda problemet och för att minska chansen att personer på t ex en arbetsplats inte får 
huvudvärk pga. belysningen. De värden som presenteras är Pst (short time severity) – värden 
som är uppmäta över 10 minuter. Om Pst > 1 anses det att flimret irriterar, och om Pst < 1 
att flimret inte stör. För att bedöma störningsnivån under en längre tid används ytterligare 
kriterium Plt där lt står för ”long time severity”, och avser successiva 2-timmarsvärden[6]. Plt 
tas fram enligt ekv. 3[5]. 
 

    √∑
    

 

  

  
   

 

      (3) 

 
Det finns olika saker som kan vara orsaken till att flimmer uppstår t ex svetsmaskiner, 
kopieringsmaskiner, värmepumpar, hissmotorer, kompressorer osv. I samtliga fall är det 
snabba lastvariationer som påverkar spänningen. Enkelt sätt kan man säga att det är 
förhållandet mellan variationer i belastningen och kortslutningseffekten i punkten som är 
avgörande för flimmernivån[6]. En lösning på detta problem kan vara att minska 
nätimpendansen i kopplingspunkten. Men då denna lösning inte alltid är ekonomiskt 
försvarbar kan det även vara en idé att se ifall andra belysningskällor kan eliminera 
problemet, t ex att byta ut vanliga glödlampor till lågenergilampor. 

4.7 Effektfaktor - PF (Power Factor) 

Effektfaktor är förhållandet mellan aktiv effekt och skenbar effekt. Effektfaktorn kommer att 

vara "ledande" eller "släpande" beroende på vilket håll lasten skiftar strömmens fas med 

avseende på spänningens fas. Induktiva laster orsakar att strömmen släpar efter spänningen, 

medan kapacitiv last kommer ge upphov till att strömmen ligger före spänningen. 

Ofta beskrivs effektfaktorn (PF) vara lika med cos , och därför man kan räkna ut både PF 

och cos  med samma värden. 

      
 

 
 ,    

 

 
                  =    

Men denna      gäller endast för den grundläggande frekvensen (50 Hz) och skiljer sig 

därför ifrån PF när det finns övertoner i installationen, det vill säga att detta gäller endast för 

linjära laster. När PF är annorlunda (lägre) än den uppmätta      är detta en tydlig 

indikation på att det finns betydande mängder övertoner i elinstallationen[7].  
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4.8 Verkningsgrad 

Att ha god verkningsgrad innebär små förluster och god överföringsförmåga. 

Verkningsgraden kan förbättras genom tillförandet av reaktiv effekt så nära 

förbrukningsstället som möjligt, detta görs oftast genom utplacering av kondensatorbatteri. 

För att verkningsgraden skall vara 1 krävs det att enbart aktiv effekt finns närvarande. Den 

aktiva effekten utför nämligen endast nyttigt arbetet. Störningar i nätet som t.ex. reaktiv 

effekt, övertoner och spänningsvariationer bidrar till försämrad verkningsgrad då dessa inte 

enbart utför nyttigt arbete. 

En hög verkningsgrad har många fördelar, dels förbrukas mindre ström vilket leder till lägre 

kostnad. Och dels får elanvändaren (detta gäller inte privatpersoner, utan endast stora 

elanvändare med effektabonnemang) en straffavgift vid för stort uttag av reaktiv effekt. 

Men i en anläggning med god verkningsgrad är detta aldrig något problem. 

*Detta stycke refereras till [3]  
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4.9 Övertoner 

Övertoner i elsammanhang används som ett mått på hur mycket spänningen eller strömmen 

avviker från den ursprungliga sinusformen som idealt skall finns i elnätet. Denna avvikelse 

presenteras i THD(Total Harmonic Distortion), som används för både spänning och ström 

(UTHD,ITHD eller THDu, THDi ). Det finns olika sätt att räkna ut THD men vanligast i Europa är 

THD-R(även kallad klirr-faktor) 

UTHD-R=
√∑     

   
   

    
 Denna ger en distorsionsnivår i % av URMS [5] 

Övertonerna uppkommer då lasten som ansluts till elnätet är olinjär(Fig. 6). Matas en sådan 

last med en sinusformad spänning kommer lastströmmen inte vara sinusformad. Skulle 

däremot en linjär last(Fig.7) anslutas kommer denna till skillnad från den olinjära lasten att 

dra en sinusformad ström då spänningen är sinusformad(enl. Ohms lag). 

 

Fig. 6 Ström och spänning på en olinjär last. 

 

Fig. 7 Ström och spänning på en linjär last. 

För att veta vilka övertoner som finns närvarande i en ström eller spänning använder 

majoritet av alla nätanalysatorer FFT(Fast Fourier Transform)[5]. Sedan presenteras 
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resultatet i ett övertonsspektrum(Fig. 8) som visar hur stor del av RMS värdet en viss 

multipel har. Detta övertonsspektrum gäller endast för de harmoniska 

övertonerna(Heltalsmultiplar av grundfrekvensen).  

 

Fig. 8 Övertonsspektrum för UTHD-R och ITHD-R. 

Enligt SS-EN 50160[1] skall den totala spänningsövertonshalten i en elanläggning vara ≥8% 

(detta gäller för de 40 första övertonerna).Den säger även att: 

”Under normala driftförhållanden skall, under varje period av en vecka, 95 % av antalet 10-

minutersmedelvärden för effektivvärdet för varje enskild överton i spänningen vara mindre 

än eller lika med värdena i tabell 1.”[1] 

Denna gräns på 8 % som anges i [1] kan anses lite hög då denna kan orsaka problem pga. låg 

spänning. I en rapport som elforsk.se[6] givet ut rekommenderar de att industrier samt elnät 

för allmän distribution skall ha ett THDu ≥6% för att undvika dessa långa spänningsnivåer, 

detta kan leda till stabilare drift av elektronik.  
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4.9.1 Olika problem med övertoner 

 
Då övertoner finns närvarande i ett elsystem kommer detta ge upphov till ökade förluster 

både i apparater och kablar. Övertoner kan även orsaka överbelastning av 

kondensatorbatterier som är avsedda för faskompensering, detta medför förkortad livslängd 

och eller haveri. I ett trefassystem med en symmetrisk linjär last kommer strömmarna i 

nolledaren summeras till noll, om strömmarna istället innehåller övertonen behöver inte 

detta vara fallet, vissa övertoner adderas nämligen i nolledaren. För den tredje 

strömövertonen är detta ett känt fenomen som kallas tredjetonsfenomnet[5]. Vilket kan ge 

upphov till vagabonderande strömmar. Varför just tredjeövertonen adderas kan enkelt visas 

genom addition av tre sinusfunktioner (ekv. 1). 

A, B, C = Strömmens amplitud 

n= Heltalsmultipel (överton) 

    (        )      ( (      

 
))        (      

 
)    (1) 

För tredje övertonen blir detta. 

    (        )      ( (      

 
))        (      

 
)   

                (       

 
)      (        

 
)  

                                         

                   

Övertoner med högre ordningstal, t.ex. 23:e och 25:e kan orsaka missljud i olika apparater. 

De kan även ibland uppfattas som brum i analoga telefonsystem[6]. Övertoner har även olika 

fasläge gentemot grundtonen(Fig. 9) och delas upp i tre olika kategorier 

 Plusföljdskaraktär 

 Minusföljdskaraktär 

 Nollföljdskaraktär 

Namn G 2:a 3:a 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e 

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

Fasläge + - 0 + - 0 + - 0 

Fig. 9 Tabell som visar olika övertoners fasläge gentemot grundton. 

Övertoner med plusföljdskaraktär har ett medroterande magnetfält och kommer gynna 

magnetfältet i t.ex. en induktionsmotor. Men övertoner med minusföljdskaraktär kommer 

hämma magnetfältet. De som har nollföljdskaraktär har varken med- eller motroterande 

magnetfält men kommer adderas i nolledare enl. ekv.1.[5]. 
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5 Metod  

5.1 Identifiering av problem 

Innan inläsning på ämnesområdet kunde ske var de viktigt att identifiera problemet. Finns 

det några problem med elkvalitén idag på det svenska stads/stam näten, om det finns några 

problem vad görs för att åtgärder dem idag? Hur kan man veta att en elanläggning har god 

elkvalité, och hur definieras denna? För att få svar på dessa frågor kontaktades några av de 

Svenska elleverantörerna och myndigheter i elbranschen.  

Frågorna som ställdes var: 

 Hur gör ni för att leverera el med god kvalité? 

 Har ni några problem med övertoner? 

 Vilka standarder/lagar reglerar kvalitén på det ni levererar till kund? 

 Märker ni av störningar från kund t.ex. spänningsdippar? 

Efter kontakt med några elleverantörer märktes tydligt att de inte hade så mycket matnyttig 

information utan hänvisade ofta till föreskrifter som EI(energimarknadsinspektionen) och 

Svenska kraftnät tagit fram för att garantera god elkvalité. Vid den andra kontakten med 

samma elbolag frågades mer exakt vad de gjorde för att garantera elkvalité, t.ex. hur de 

gjorde för att övertonshalten på spänningen låg inom godkända gränsvärden. Denna fråga 

var det mycket få som kunde svara på utan började istället prata om reaktiv effekt som var 

deras stora problem vid leverans av el. Det var först när det refererades till den standard 

som EI utgivit (EIFS 2011:2) som behandlar elkvalité vid överföring som vissa frågor svarades 

på. Överlag var kunskapen hos de elleverantörer som kontaktades bristfällig när det gäller 

övertoner. Den enda information som var av nytta efter kontakt med elleverantörerna och 

myndigheter var följande: 

 Det finns inget problem med spänningsövertoner idag på de svenska elnäten, men 

vissa elleverantörer visste att de hade ett system för detektering av detta och att 

åtgärder måste vidtas om gränsvärdet på 8% överstigs. 

 Vid leverans av el finns de standarder och lagar som beskriver hur denna spänning 

och ström skall se ut, men ingen sammanställning hur elen skall se ut hos en 

elanvändare för att denna skall anses ha god elkvalité. 

 SEK har en uppsjö av föreskrifter och EMC-direktiv som beskriver kompabilitets- 

nivåer och kvalité men alla dessa är fördelade i ett flertal dokument. 

Problemet ang. vilka standarder som skall användas för att hitta en definition för elkvalité 

och vilka gränsvärden som finns för detta kvarstår. 
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5.2 Inhämtning av fakta 

Vid ett uppstartsmöte med handledaren (Pär-Åke Svensson) på ÅF diskuterades elkvalité och 

upplägget på examensarbetet. Handledaren hade tillgång till ett antal böcker som 

behandlade ämnet elkvalité. Dessa böcker användes sedan för inläsning i ämnesområdet. 

För att veta vilka standarder och gränsvärden som var av intresse för ämnet elkvalité fanns 

det bara en sak att göra, läsa på SEK:s, EI:s och SVK:s hemsidor för att se vilka standarder 

som finns. De standarder som var av intresse och som bestämdes att införskaffa var: 

 SS 436 40 00  

Elinstallation för lågspänning -  

utförande av elinstallationer för lågspänning (SEK) 

 SS-EN 50160  

Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution (SEK) 

 SS-EN 61000-2-2  

Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) - 

Del 2-2: Miljöförhållanden - 

Kompabilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på 

elnät(SEK) 

 SS-EN 61000-2-4  

Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) - 

Del 2-4:Miljöbetingelser - 

Kompabilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar i industrimiljö(SEK) 

 EIFS 2011:2 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara 

uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet;(EI) 

 SS-EN 55024 

Utrustning för informationsbehandling - 

Immunitet mot elektromagnetiska störningar - 

Gränsvärden och mätmetoder(SEK) 

 SS-EN 61000-3-3 

Elektromagnetisk kompabilitet(EMC) -  

Del 3-3: Gränsvärden - 

Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i 

lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 

A per fas utan särskilda anslutningsvillkor.(SEK) 

 TR6-01 

Tekniska riktlinjer för elkvalite 

Del 1: Spänningens egenskaper i stamnätet(SVK) 
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När böcker och standarder var genomgångna upptäcktes att det i vissa fall kunde stå en sak i 

litteraturen och en annan i standarder. Problemet var oftast gällande gränsvärden, detta 

anser lite konstigt då boken var utgiven efter gällande standard som tar upp dessa 

gränsvärden. En möjlig anledning till detta kan vara att det i viss litteratur används 

”tumregler” istället för gränsvärden från en standard. Detta ställde givetvis till en del 

problem då det är svårt att veta vart författaren till boken har inhämtat sin information när 

referenser saknas. Efter det första problemet med olika gränsvärden uppdagats krävdes att 

alla gränsvärden i litteraturen granskas så att ingen felaktig information kommer i 

examensarbetet. Denna del var mycket tidskrävande. 

5.3 Sammanställning av elkvalité 

Innan en sammanställning av elkvalité gjordes började arbetet med rapportmallen. Efter 

bara några dagars arbete med denna rapportmall visade det sig att vårt arbete med denna 

skulle underlättas om sammanställningen redan var gjord. (Denna sammanställning ligger 

under kapitel 4 elkvalité) Det är denna sammanställning som hela rapportmallen är grundad 

på. När examensarbetet började var de stora delarna att analysera problemen som uppstår i 

anläggningar pga. t.ex. dålig elkvalité. De visade sig att det redan fanns bra analyser som tar 

upp detta och med facit i hand hade det inte funnits tid att göra detta också. Att skapa 

sammanställningen av elkvalité, en rapportmall samt lathund visade sig bli de stora delarna i 

detta examensarbete. 
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5.4 Mätning elkvalité D-Hus 

Mätningen på D-Huset, Halmstad Högskola gjordes tillsammans med ÅF och av två 

anledningar. Dels för att se hur ÅF kopplar upp utrustningen idag, så skapandet av 

uppkopplingsguiden (bilaga 2)skulle underlättas. Och dels för att få in mätdata som sedan 

skall analyseras och testas i rapportmallen som skall skapas. Valet att mäta på D-Huset 

gjordes för mätdatan som sparas kommer vara med hög THDi halt. Vilket kommer vara till 

fördel vid genererandet av rapporten genom rapportmallen. För mer information om 

mätningen se testrapport 1. 

Efter mätningen på D-Huset var utförd ville vår uppdragsgivare att ett antal andra tester 

skulle utföras. De tester som skulle utföras var. 

1. Går det att mäta motorstarter med instrumentet? 

En uppkoppling av instrumentet gjordes i lab-lokalen på Halmstad högskola för att se 

om en motorstart kunde mätas och loggas. Efter noga genomgång av alla parametrar 

i instrumentet och läsning av manual fastställdes att det är omöjligt att mäta och 

logga en motorstart med detta instrument pga. den mäter bara med fasta 

mätintervall. 

 

2. Hur kopplas instrumentet in för mätning på Δ-kopppling? 

För att få reda på hur uppkoppling skulle göras på Δ-kopppling gjordes ett antal 

uppkopplingar och mätningar. Efter dessa uppkopplingar samt läsning i manual togs 

en modell fram för uppkoppling av instrumentet för Δ-koppplade transformatorer. 

 

3. Går det att mäta 7dagar med 10min intervall utan att minnet tar slut? 

Detta test skulle genomföras då ÅF mätte med 15min intervall men enl. standard SS-

EN 50160 skall mätningar ske med 10min intervall. Enligt de uträkningar som visas i 

testrapport 1 skall det gå att mäta 7dagar med 10min intervall med instrumentet.  
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5.5 Skapandet av uppkopplingsguide 

För att fler personer på ÅF skall kunna koppla upp instrument och på det viset öka antalet 

nätanalyser skulle en form av manual för detta skapas. Skapandet av denna manual började 

efter mätningen på D-Huset var avklarat. När uppkopplingsguiden var klar insågs att 

problemet inte var löst, ÅF skulle inte öka antalet nätanalyser med enbart 

uppkopplingsguide. Problemet med analysering av data och rapportskrivningen kvarstod. 

Lösningen på detta problem blev att utöka uppkopplingsguiden till en nätanalysguide som 

skulle innehålla: 

1. Uppkoppling 

2. Konfigurering 

3. Nedkoppling 

4. Skapande av bilagor Dran View 6 

5. Rapport generering med hjälp av rapportmall 

Punkt 3-5 var de nya punkterna som skulle skapas. Punkt 3 beskriver hur instrumentet skall 

kopplas ned för att på ett säkert sätt skall behålla data som denna har loggat under 

mätperioden. Punkt 4 är den del som förklarar hur bilagorna exporteras från Dran View för 

att sedan ingå i rapporten. Denna del gjordes efter ett möte med ÅF där de visade grunderna 

i programmet. Punkt 5 är en manual för den rapportmall som är skapad för att underlätta vid 

rapportskrivning. Denna del i guiden tar upp vad som skall fyllas i för att en fullständig 

rapport skall genereras till kund. 
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5.6 Rapportmall skapande 

Rapporten som ÅF lämnar till sina kunder i nuläget bygger inte på någon mall, utan måste 

skrivas om från början när en ny nätanalys utförts. För att en rapport skall kunna skrivas på 

ett effektivare sätt önskades att någon form av mall skulle skapas för detta ändamål. För att 

kunna effektivisera detta lästes några av ÅF:s gamla rapporter igenom. Det visade sig efter 

granskning av några rapporter att en del information saknar i rapporten, det fanns t.e.x inga 

referenser till standarder och ingen sammanfattning. För att underlätta för uppdragsgivaren 

skapades en mall i Microsoft Excel som är uppbyggd av tre olika blad(fig. 10). 

 Blad 1 Rapport. Här genereras rapporten som sedan skrivs ut till kund. 

 Blad 2 Data. Här förs all data in från mätningen. 

 Blad 3 Inställningar. Här kan vissa inställningar och gränsvärden ändras. 

 

Fig. 10 Denna figur visar de tre bladen i rapportmallen. 

Valet att mallen skulle göras i Excel var från början inte självklart, utan den första skapades i 

Open Office Writer. Detta visade bli problem då detta ej är 100 % kompatibelt med 

Microsoft Word. När problemet med kompabiliteten var upptäckt togs beslutet att gå över 

till Word. Även detta visade sig bli problem då det inte fanns något bra och överskådligt sätt 

att både generera en rapport och föra in data. Att gå över till Excel löste problemen med 

inmatning av data och rapportgenerering. Rapporten som genereras från denna mall har sex 

olika delar plus bilagor: 

1. Försättsblad 

2. Sammanfattning 

3. Spänningsnivåer 

4. Spänningsövertoner 

5. Strömövertoner 

6. Effektfaktor 

Mallen är gjord så att när parametrarna förs in på blad 2(data) kommer denna automatiskt 

generera ”ok” eller ”ej ok” på rapporten. De uträkningar som utförs för detta är gjorda enligt 

de gällande standarder och gränsvärde[1], [2], [8]. Skulle en mätning göras på ett såda sätt 

eller på ett sådant ställe att de gränsvärden som standarden uppger ej är applicerbara kan 

vissa gränsvärden justeras via blad 3(inställningar). Skulle detta gränsvärde ej vara justerbart 

via blad 3 finns det en ruta att kryssa i för att det i sammanfattningen skall stå ”ok” fast 

mallen tycker att detta är ”ej ok” fig. 11. Det finns även möjlighet att föra in egna 

inteckningar till den rapport som genereras. 
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Fig. 11 visar funktionen som skriver över gränsvärdena i rapportmallen 
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5.7 Funktionstest 1 av Uppkopplingsguide 

När en ”beta” version av uppkopplingsguide hade tagits fram, var nästa steg att testa den på 

någon person som ansågs ligga på samma kunskapsnivå. Anledning till att utföra ett test av 

uppkopplingsguiden var för att få så mycket feedback som möjligt, för att på så vis kunna 

förbättra den om det skulle behövas. Student 1 som studerar andra året till Elektroingenjör 

och har en bakgrund som elektriker ansågs vara en lämplig kandidat. För att utföra testet så 

ritades det upp ett ställverk på en white-board (fig. 12), och Adam fick en tydlig förklaring 

om vad allt var för något. Eftersom det var uppritat på en white-board ombads han visa vilka 

strömtänger och spänningsprober han valde samt rita ut dem och var han tyckte de skulle 

anslutas. 

Nedan följer de förutsättningar Adam fick inför testet: 

 En förklaring av testet och dess tillbehör. 

 Ett uppritat ∆-kopplad ställverk med kopparskenor och en strömmätare på framsidan 

av ställverksskåpet med en skalfaktor på 5 ggr. 

 Instrumentet Dranetz 4300. 

 Uppkopplingsguiden. 

 

Fig. 12 Bild på det uppritade ställverket 

Redan under själva uppkopplingen av instrumentet uppstod det flera problem. Adam tyckte 

beskrivningen val av att välja vilka tillbehör (spänningsprober och strömtänger) som skulle 

användas till instrumentet var väldigt otydlig. Det var svårt att förstå ”var” och ”hur” 

spänningsproberna och strömtängerna skulle anslutas i ställverket. Men när han kom till 

delen där det är dags för inställning av de olika parametrarna i instrumentet gick det hyfsat 

bra. Slutresultatet av detta test bidrog till att det gjordes en hel del förbättringar i 

uppkopplingsguiden. Så som tydligare förklaringar, fler bilder och en mer utförlig beskrivning 

av själva uppkopplingsdelen. 
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5.8 Funktionstest 2 av Uppkopplingsguide 

Efter det första funktionstestet gjordes en del förbättringar i uppkopplingsguiden. För att ta 

reda på ifall det ytterligare behövdes några förändringar i guiden så gjordes ännu ett test. I 

detta test tillfrågades en ny person, pga. att det skulle bli samma förutsättningar som för 

vem som helst. För om Adam hade fått göra om testet, så skulle det varit en fördel eftersom 

han redan hade fått utföra ett test tidigare. Student 2 som studerar 3:e året till 

elektroingenjör och har en bakgrund som elektriker kändes som en lämplig person för test nr 

2. Testet utfördes i en av Halmstad Högskolans laborationssalar och bestod av tre st.  

∆-kopplade effektmotstånd som var i sin tur kopplad till en trefaskälla (fig. 13). Först fick 

Mattias en förklaring om vad det skulle föreställa och vad testet gick ut på, och de 

förutsättningarna han fick var: 

 En förklaring av testet och dess tillbehör. 

 Ett ”låtsats ställverk” i form av tre ∆-kopplade effektmotstånd med trefasmatning 

och en strömmätare men en skalfaktor på 5 ggr. 

 Teknisk data: 500 A, 100 V huvudspänning. 

 Dranetz 4300. 

 Uppkopplingsguiden. 

 

Fig. 13 Bild på labbplatsen 

Mattias lyckades utföra testet mer eller mindre problemfritt. Det enda som han hade att 

anmärka på var att det inte fanns någon bra bild över anslutningspanelen på instrumentet. 

Detta åtgärdades och då ansågs guiden vara fullbordad.  



25 
 

6 Testrapport 1 Mätning på elcentral med Dranetz 4300 

Detta test utfördes på elcentralen för D-hus på Halmstad Högskola. 

Målet med testet var att mäta strömmar, spänningar, övertoner, effekter osv. för att sedan 

kunna göra en nätanalys och även se hur mycket minne av instrumentet som användes. 

Vid mätningen användes en Dranetz 4300 med ett 32 MB minneskort. Instrumentet var 

inställt att mäta en period var 15:e minut. 

Mätning pågick under fem dagar mellan måndag den 17:e t.o.m. 21:a oktober 2011. 

För nätanalys se bilaga 2. 

Minneskort 

Det är intressant att veta hur mycket data som lagras på minneskortet för att kunna räkna ut 

hur mycket minne som krävs vid mätning med ett mätintervallet inställt på 10 min istället för 

15 min, då detta är önskvärt enligt SS-EN 50160. 

Vid 15 minuters intervall gick det åt 8192 Kb (ca 8 MB) av minneskortet och då sparades  

2310 st. mätningar till minneskortet vilket ger: 

8192/2310 = ca 3.6 Kb/mätning  

Eftersom mätinstrumentet var inställt på 15 minuters intervall kan man räkna ut hur många 

mätningar det blir på ett dygn, vilket blir: 

 4*24 = 96 mätningar per dygn. 

Under fem dagar ger det: 

96*5 = 480 mätningar. 

Men då det sparades ner 2310 mätningar, sparades även allt ner som var utanför de 

gränsvärden som instrument var inställt för. Vilket ger att det detekterades (2310-480=1830) 

1830 st. fel. Detta är väldigt många för ett elnät. Alltså blev det ca 5 ggr fler mätningar än 

vad som var inställt. (2310/480 = ca 5) 

Ställer man in instrumentet att mäta varje 10 minutersintervall istället ger detta:  

10 min. intervall per dygn  6*24 = 144 st. mätningar/dygn. 

Med felvärden  144*5 = 720 st. mätningar/dygn. 

Hur mycket minne som krävs  720*3.6Kb = 2592 Kb/dygn, ca 2.6MB/dygn. 

Minneskortet är på 32 MB  32/2.6 = ca 12 dagar.  

Slutsats Alltså att mäta 7 dagar med ett 10 minutersintervall bör inte var något problem.  
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7 Diskussion  

I vårt första möte med ÅF var det mycket diskussion kring nätanalyser, och att de ville att vi 

skulle ta fram någon form av sammanställning för vad som är de vanligaste och mest farliga 

felen som kan uppstå i en elanläggning eller på ett elnät. Denna sammanställning skulle 

innehålla hur man identifiera olika problem och hur man kan eliminera dem. Dock även ha 

ett stort fokus på hur övertoner påverkar elanläggningarna. Efter mycket inläsning i ämnet 

och diskussion om det kom vi rätt snabbt fram till att det redan fanns bra sätt att analysera 

felen som kan komma uppstå och att övertoner inte har så stor betydelse som vi till en 

början trodde. Detta gjorde att vi fick tänka om hur vi skulle utforma vårt examensarbete. 

Efter mer inläsning på ämnet och en del kontakt med elleverantörer och några myndigheter 

kom vi fram till att det inte fanns någon bra samanställning om elkvalité. Detta blev den nya 

grunden för vårt examensarbete. Efter ytterligare några möten med ÅF kom vi fram till att vi 

skulle ta fram en väldigt tydlig kopplingsguide för mätinstrumentet Dranetz 4300 och en 

rapportmall. Rapportmallen skulle tas fram för deras mall de använder idag är väldigt 

bristfällig. Vår nya mall innehåller hänvisningar till standarder och har en utformning som 

gör att en rapport till kund kan göras betydligt effektivare och har tydligare direktiv på vilka 

värden som är ”ok” eller ”ej ok”. 

I framtiden tror vi att denna typ av elkvalitétstänk som har tagits upp i vår rapport kan bidra 

till att elanläggningar blir mer miljövänliga och att man kan minska den reaktiva 

effektförbrukningen om man följer de olika hänvisningarna. Problemet med övertoner 

kommer förmodligen öka i takt med att fler och fler olinjära laster ansluts till elnäten. Sen 

tror vi även att det kommer bli allt vanligare att stora elkunder kommer vilja göra 

nätanalyser pga. fler blir allt mer medvetna om elkvalité och elanläggningars brister. Då kan 

vår rapport vara till stor hjälp eftersom det är en sammanfattning med standarder och 

elkvalité. 

För ÅF:s del kan det vara en idé att börja kika efter nya instrument då deras Dranetz 4300 

har relativt få valmöjligheter om man jämför med liknade nya instrument som finns på 

marknaden idag. Ifall de införskaffar sig ett nytt instrument längre fram i tiden så tror vi att 

rapportmallen som har tagits fram i vårt examensarbete kommer kunna användas med 

några få förändringar. Däremot kommer uppkopplingsguiden inte kunna användas då det är 

helt och hållet uppbyggd efter Dranetz 4300. 
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8 Slutsats 

Efter kontakt med elleverantörer kan slutsatsen dras att deras kunskap ang. elkvalité och då 

speciellt övertoner är begränsad. Detta beror med stor sannolikhet på att det inte är något 

stort problem med elkvalitén i Sverige idag. De enda problemenen som finns på elnätet idag 

är reaktiv effekt, dippar, transienter och avbrott. Varför konsumenter anser att detta är 

problemen är ingen slump då detta kan kosta dem stora pengar. Dippar, transienter och 

avbrott kan orsaka produktionsstopp pga. att elektroniken hänger sig, datorer startar om. 

Eliminera ett sådant problem kan i många fall vara svårt, det kan för det första vara svårt att 

mäta fram ett sådant fel då det inte inträffar så ofta. Om en stor last skall skyddas går det 

inte att ansluta upser (batterier) för att skydda sig mot detta. Gällande reaktiv effekt är 

konsumentens problem att vid för stort uttag av reaktiv effekt får de en typ av straffavgift 

från elleverantören. Detta är dock relativt lätt att förhindra med hjälp av faskompensering. 

Efter avslutad förstudie visade det sig att ingen hade gjort någon mall för rapportering av 

elkvalité. Att vara först att sammanställa alla standarder samt skapa en rapportmall var lite 

problematiskt då det inte gick att se hur andra löst de problem som uppstod. 

Rapportmallen och nätanalysguiden som skapades kommer vara till stor hjälp för 

beställaren. Dock hade vissa förbättringar kunnat göras. Den programvara som används för 

analys av mätvärdena har vissa brister och saknar en del funktioner. Den kan t.ex. inte få ut 

något medelvärde för den totala THDu halten under hela mätperioden. Steget med 

rapportgenerering och analys i programvaran hade kunnat göras lite lättare och snabbare 

om ett nytt program hade skapats. Detta program skulle importerat de mätvärden som 

loggats under en vecka och sedan genererat en rapport till kund. Detta gjordes inte då den 

mät-fil som skapas av instrumentet är krypterad.  
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Läs detta innan uppkoppling 
Denna lathund är endast utformad för Dranetz Power Platform 4300.  

 

OBS innan påbörjad mätning läs igenom hela dokumentet och alla punkter noggrant! 
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Del 1 Uppkoppling 

1. Kolla om anläggningen är Y- eller Δ-Kopplad. 

2. Kolla vilken ström som går i de ledningar du skall mäta på. Välj amperetång efter ström 

 Svart tång 500A 

 Blå tång 10A 

3. Anslut strömtänger enligt fig.1-2 för Y. Fig.5-6 för Δ. Observera att pilen på tängerna pekar i 

strömmens riktning. 

OBS! Se nästa sida för bild och förklaring för anslutningspunkter på instrumentet. 

 
Fig.1 Schema för Y-Koppling 

 

 

Fig.2 Schema för Y-Koppling 
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Anslutningspanel 

 

Fig. 3 Beskrivning av anslutningspanelen 

 

Fig. 4 Bild på anslutningspanelen 
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Fig.5 Schema för Δ Koppling

 
Fig.6 Schema för Δ Koppling 

 

 

4. Koppla in spänningarna.  

Först skall mätproben anslutas i instrumentet och sedan på mätpunkt. 

Anslut aldrig en spänning som överstiger 600V RMS  
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Del 2 Konfigurering 

Starta upp instrument  

Tryck yes på frågan ”selecte current probe(s)?” (Fig.7) för att välja vilka strömtänger som är 

valda. Står som model på strömtängerna. 

 
Fig.7 Startskärm på instrument 

 

1. Kontrollera att mätvärdena är rimliga. 

Detta görs i Scope Mode (Fig. 8) som kommer efter strömtänger är valda. 

 Välj Meter mode för att kontrollera effektriktning. 

 Kontrollera även rätt fasföljd genom att välja Next Meter tills visardiagram visas. Ligger 

spänning och ström i motfas? Om den gör detta vänd då strömträngerna (Ändra pilens 

riktning på strömtängerna). 

 
Fig.8 Här visas Scope Mode 
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OBS! Alla snabbval nedan utgår från setup menu (Fig.9) som ligger i scope mode. 

 

 
Fig. 9 Här visas setup menu 

2. Stäng av all loggning och händelseregistrering. 

Snabbval 3, Turn monitoring off 

 

3. Välj auto transfer disabled, detta görs för att inte det skall skapas en databas på 

minneskortet. 

Snabbval 4, 2, Auto Transfer Disable 

 

4. Ange namn på mät-filen som kommer sparas på minneskortet. 

Snabbval 2, 2, Entersite/file name 

 

5. Formatering av externt minneskort. Detta görs för att frigöra minne. 

Snabbval 4, 1 Format card 

 

6. Välj lagringstyp Overwrite. Detta val används för att internminnet kommer skrivas över med 

ny data efter den ”gamla” datan förts över till det externa minneskortet. 

Snabbval 4, 4, Overwrite 

 

7. Ställ in om mätningen är på 1- eller 3-fas Δ/Y (Singel phase eller 3 phase delta/Wye). 

Snabbval 5, 1, 1 

 

8. Välj vilka kanaler som är inkopplade (A,B,C,D). OBS kanal D har tre lägen Off, Low (0-20v), 

High(0-600v) A = L1, B =L2, C = L3, D = N 

Snabbval 5, 1, 2 
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9. Val av skalfaktor. Om mätningen sker direkt på ledare utan någon strömtrafo skall 

skalfaktorn vara på 1. I andra fall skall denna faktor ställas in till den aktuella skalfaktorn. 

Ex. Om strömtången är ansluten till en strömvisare i ett ställverk. Strömmen som går i 

matande kabel (den kabel som mätaren avser) är max 500A och kabel till mätaren får max 5A 

då denna är nertransformerad, detta ger en skalfaktor 100. 

Snabbval 5, 1, 3 

 

10. Val av synk-typ. Välj external Sync Mode(spänningen måste vara ansluten till instrumentet). 

Och nominal frequency till den frekvens som nätet har som mätningen utförs på. 

Snabb val 5, 1, 4 

 

11. Välj önskat loggningsintervall. För att följa gällande standard skall mätningarna göras var 10:e 

min. Välj även vilka kanaler som skall spela in kurvformen. Detta måste göras för att kunna 

utföra en övertons analys. Rekommenderat är att mäta kurvformen på alla kanaler.  

Snabbval 5, 1, 5 Selecte Wave för vilka kanaler som skall spara kurvform. 

 

12. Inställning av tröskelvärden, Dessa behöver inte ändras då de inte är några speciella 

tröskelvärden som instrumentet skall trigga på. 

Snabbval 5, 2 Set Threshold 

 

13. Radera internminnet på PP4300 

Snabbval 4, 3, Clear Memory 

 

14. För att instrumentet skall göra en databas på minneskortet sätts Auto Transfer Enable. 

Snabbval 4, 2 Auto Transfer Enabled 

 

15. För att starta mätningen välj turn monitoring till on. 

Snabbval 3, Turn monitoring on 
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Del 3 Nedkoppling 

1. Stoppa mätningen 

Snabbval 3, Turn monitoring off 

 

2. Stäng av auto transfer 

Snabbval 4, 2 Auto Transfer Disable 

 

3. Koppla ned spänningsproberna. 

 

4. Koppla ned strömtängerna. 
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Del 4 Skapa bilagor i Dran View 6 

Nedan följer de delar som bör vara med i rapporten. Se bildexempel för varje punkt. 

Det som skall vara med som bilagor är följande: 

1. Spänning, Ström och spänningstransienter, fig. 10 

2. Sinuskurvor spänning och ström L1-L3, fig. 11 

3. Spänning, och ström för varje kanal, fig. 12 

4. Spänning, ström, Uthd och Ithd, fig. 13 

5. Totala övertonshalten för spänningarna L1-L3, fig. 14 

6. Totala övertonshalten för Ström L1-L3, fig. 15 

7. Fördelning av övertonerna på de olika faserna av RMS-värdet taget ur en mätperiod då nätet 

är normalt belastat, fig. 16 

8. Översiktsbild för Spännings, ström, cosFi, aktiv- och reaktiv effekt, fig. 17 

9. Översiktsdiagram för effektfaktorn på de tre faserna, fig. 18 

10. Översiktsdiagram för varje fas över effekterna, fig. 19 

 

1 

 

Fig. 10 Bild (Vänster sida) från programmet för Spänning, UTrans och Ström 

  



41 

2 

 

Fig. 11 Bild (Höger sida) från programmet över Sinuskurvor för spänning och Ström, L1-L3  

3 

 

Fig. 12 Bild (Vänster sida) från programmet för spänning- och strömöversikt, kanal A, L1 
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4 

 

Fig. 13 Bild (Vänster sida) från programmet över spänning ström i förhållande till respektives 

övertoner 

 

5 

 

Fig. 14 Bild (Vänster sida) från programmet för övertonshalten av grundspänningen för varje kanal 
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6 

 

Fig. 15 Bild (Vänster sida) från programmet för övertonshalten av strömmens RMS-värde för varje 

kanal 

 

7 

 

Fig. 16 Bild (Höger sida) från programmet av fördelning av övertonerna i % av RMS-värdet för alla 

kanaler 
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8 

 

Fig. 17 Bild (Vänster sida) från programmet över spänning och ström i förhållande till aktiv- och 

reaktiv effekt och effektfaktorn 

9 

 

Fig. 18 Bild (Vänster sida) från programmet, översiktsdiagram för effektfaktorn PF över de tre faserna 
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10 

 

Fig. 19 Bild (Vänster sida) från programmet visar översiktsdiagram för de olika effekterna på L 
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Bilaga 2 
Nätanalys D-Hus (Denna nätanalys är tagen från den PDF-fil som genereras från rapportmallen) 
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