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Abstract 
The (electricity) grid consumers in Sweden have been equipped with smart meters since 
2009. The local electricity provider reads the smart meter remotely every month and 
generates a bill. Before 2009, the invoice was sent less frequently to the households and 
the invoice was based on the household’s consumption history. The new system with 
smart meters was introduced with the purpose to make the consumers more aware of 
their consumption. This awareness was thought to be an important tool to reduce the 
power consumption. 
 
The majority of the grid companies are using power line communication (PLC) to send 
information back and forth to the meter. PLC is a smart way of establishing a big 
communication network, since the infrastructure is already there.  
 
This bachelor thesis was accomplished in cooperation with Värnamo Energi. The 
purpose of the thesis was to investigate the factors that negatively affect the 
communication and how their PLC system, Addax, works in more detail. A more in depth 
analysis was carried out concerning the Addax interface unit (AIU), which is an interface 
between the district heating meters and the Addax system. This was of interest because 
about 10 percent of the metering data from the district heating is missing every month.    
 
To solve the assigned task in a structured way the work was initiated with a thorough 
research within the subject by reading reports and technical manuals. In addition, 
communication failure troubleshooting sessions on the field were observed, which 
provided a better understanding of the complexity of the issue. A few typical 
communication problems that were encountered during the fieldwork are presented in 
the report. Following this work, it was considered necessary to isolate the disturbances 
from the grid in order to be able to evaluate the AIU, therefore was a special lab 
environment built. The lab environment and in-lab experiments are also described in 
this thesis.  
 
Results show that the circulation pumps in the district heating facilities, which were 
predicted to be the main source of communication failure, were not the issue. The main 
identified problem was that the AIU unit was limited to establish contact on a specific 
frequency. In-lab experiments also show that the time varying characteristic of the grid 
and the high frequency harmonics that some loads generate make it a tough 
environment to communicate in. The communication system must possess some 
communication flexibility to avoid narrow band noise. 
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Sammanfattning 
 
Sedan 2009 fjärravläses och faktureras alla Sveriges elnätskunder varje månad. 
Fakturan bygger på senaste månadens förbrukning, tidigare fakturerades man efter 
uppskattad förbrukning med avseende på tidigare historik. Det nya systemet infördes i 
syfte att skapa mer medvetenhet hos kunden om dess elförbrukning och därmed en 
bättre förutsättning att ändra beteendemönster.  
 
Majoriteten av elnätsbolagen använder sig av elnätskommunikation för att skicka 
information till och från elmätarna. Det är ett smidigt sätt att upprätta ett större 
kommunikationsnät eftersom infrastrukturen redan finns där, elnätet.    
 
Examensarbetet utfördes i samarbete med Värnamo Energi. Syftet med examensarbetet 
är att utreda vad som påverkar kommunikationen och hur deras elnätskommunicerande 
system Addax fungerar mer i detalj. En djupare analys utfördes kring AIU–enheten, som 
är ett kommunikationsgränssnitt mellan fjärrvärmemätaren och Addax–systemet. 
Analysen utfördes på grund av att cirka 10 procent av mätdatan saknas varje månad.    
 
För att lösa uppdraget på bästa vis inleddes arbetet med en grundlig förstudie inom 
ämnet genom läsning av rapporter och tekniska manualer. Under examensarbetets gång 
deltog jag i felsökningsarbete ute på nätet för att kunna koppla teorin bättre till 
verkligheten. I rapporten redovisas några typiska exempel ifrån felsökningsarbetet av 
vanligt förekommande fel. För att kunna utvärdera AIU–enheten byggdes en mindre 
laborationsmiljö för att effektivt isolera påverkan av de störningar som förekommer på 
nätet.   
 
Resultaten visar att fjärrvärmeanläggningens cirkulationspump som förespåddes vara 
störkällan inte var problemet. Det visade sig att AIU–enheten var begränsad till att 
etablera kontakt vid en frekvens. Elnätet tidsvarierande karaktäristisk och de störningar 
som vissa anslutna apparater genererar ställer krav på att kommunikationssystem har 
viss kommunikationsflexibilitet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Värnamo Energi är en energikoncern som ägs av Värnamo Kommun. Värnamo Elnät AB 
äger och ansvarar för den utrustning som krävs för distribuera el inom ett bestämt 
geografiskt område i Värnamo. Som nätägare ansvarar de för att alla deras nätanslutna 
kunder ska få elektricitet levererad oberoende på kundens elhandelsavtal. I koncernen 
finns tre bolag; Värnamo Energi AB, Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion 
AB. Det är i Värnamo Energi AB som merparten av de olika verksamhetsområdena 
bedrivs. Dessa är Elhandel, Värme, Kommunikation, Gas, Tjänster, Elnät och produktion. 
Företaget har 40 anställda som arbetar inom dessa områden och omsätter 300 miljoner 
kronor.  
 
Elmarknaden i Sverige har förändrats på många sätt sedan den blev avreglerad 1996 
och fram till idag. Avregleringen innebar att marknaden blev konkurrenssatt då kunden 
själv fick möjlighet att välja leverantör av elenergi (Alfredsson, 2011). Miljö och 
klimatpåverkan kring vårt energianvändande har även prioriterats högt de senaste åren 
av EU som ständigt strävat mot att skapa gemensamma regler och marknad för 
elproduktion och konsumtion. Som ett resultat av detta kom direktivet att alla 
elnätsföretag från och med 1 juli 2009 ska fjärravläsa elmätarna hos sina kunder med en 
säkring upptill 63 ampere en gång i månaden. Sedan 1 oktober 2012 kan dessa kunder 
även begära avläsning varje timme utan merkostnad (Näselius, 2013). 
Energimarknadsinspektionen anser att detta ökar möjligheterna för elkonsumenterna 
att minska sin totala förbrukning och ändra sitt förbrukningsmönster. 
 
För att möjliggöra detta behövdes nya elmätare installeras som kan skicka information 
om elenergiförbrukningen. Sveriges nätägare har valt att lösa den kommunikationen på 
lite olika sätt med varierat resultat.  De system som används för fjärravläsning går under 
samlingsnamnet AMR-system, som står för Automatic Meter Reading. Det finns flera 
olika AMR-system för nätägaren att använda sig till att samla in elförbrukningsdata ifrån 
sina kunder. Värnamo Energi har valt att använda sig av elnätskommunikation på låg 
och mellanspänningsnivån som utnyttjar elnätet som överföringsmedium för de 
informationsbärande signalerna till och ifrån elmätarna. Den engelska termen PLC 
(Power Line Communication) är frekvent förekommande.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera de faktorer som påverkar 
elnätskommunikationen genom egna studier, fältarbete och laboration. Med ökad 
förståelse kan kommunikationsmiljön optimeras bättre i enskilda fall där störningar 
förekommer. 
  
Insamlingsstatistiken för fjärrvärmen är inte tillräckligt bra. Därför kommer 
cirkulationspumparna i fjärrvärmeanläggningar studeras mer ingående, då dessa 
misstänks vara en potentiell störkälla. Även AIU-enheten som inblandad i avläsningen 
av fjärrvärmen kommer att analyseras och utvärderas. Mer kunskap om hur 
kommunikationssystemet signalerar är också något som är önskvärt.  
 
Värnamo Elnät är intresserade att se över de regelverk och förordningar som finns 
angående signalering och emissionskrav på frekvensbandet 9 – 95 kHz. Idag finns 
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många apparater som genererar övertoner, vilket stör ut elnätskommunikationen. 
Därför kommer elnätsägare och kunds rättigheter respektive skyldigheter att utredas.   
 

 1.3 Avgränsningar 
Detta arbete kommer att fokusera kring högfrekventa störningar av frekvensinnehåll 
mellan 9-95 kHz som tillhör A-bandet och är reserverat för energibolag. 
Uppdragsgivaren är främst intresserad av ledningsbundna störningar. Fysiska 
mätningar kommer att utföras på lågspänningssidan, dvs. efter nätstationen eftersom 
där anses de största källorna till störningarna finnas. Examensarbetet är 15 
högskolepoäng vilket motsvarar 16 veckors heltidsarbete.  
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2 Elnätskommunikation 

När Sveriges elnätsbolag började arbetet med att upprätta fjärravläsning så stod de inför 
flera viktiga beslut, så som vilken tillverkare av elmätare de skulle använda sig av och 
hur kommunikationen skulle upprättas. PLC är det mest kostnadseffektiva sättet att 
upprätta ett större kommunikationsnät eftersom infrastrukturen redan finns där. Så 
länge det inte finns för mycket störningar på nätet så är det effektivt sätt att samla ihop 
data ifrån flera mätare till en punkt, dvs. till nätstationen. Tekniken bygger på att den 
högfrekventa kommunikationssignalen överlagras på grundfrekvensen som är 50 Hz i 
Sverige. Den högfrekventa signalen ligger mellan 9 – 95 kHz, beroende på tillverkarens 
val av frekvens. Figur 1 visar den principiella tanken.  
 

 
Figur 1 Här visas en 230 volts sinussignal av 50 Hz med en överlagrad PLC-signal. 

Elnätskommunikationen sker idag på frekvensbandet 9-95 kHz. Det är satt av en 
gemensam organisation i Europa som heter CENELEC vilket står för den europeiska 
kommittén för elektroteknisk standardisering rakt översatt (Alfredsson, 2011). 
CENELECS huvuduppgift är att ta fram och fastställa europeisk standard. 
Kommunikationen har delats in i ett antal band för olika användarområden med olika 
krav på protokoll.  Som tabellen visar ska A-bandet vara reserverat för energibolag. 
 

 CENELEC Band 
Band Frekvensband Användare 
A 9-95 kHz Energibolag 
B 95-125 kHz Alla applikationer, utan protokoll 
C 125-140 kHz Lokalt nätverk, med protokoll 
D 140-148,5 kHz Alarm & säkerhetssystem, utan protokoll 

 

2.1 Modulation 
För att överföra den digitala datainformationen i elnätets kablar använder man sig av 
någon form av modulation. Vid modulation varierar man en eller flera egenskaper hos 
en periodisk signal för att representera logiska nollor och ettor. En analog bärvåg 
moduleras vanligtvis med frekvensskift, amplitudskift eller fasskiftmodulation. Eftersom 
det förekommer mycket störningar i elnätet är det viktigt att välja en robust 
modulationsteknik. I ADDAX- systemet som beskrivs i nästa delkapitel används FSK 
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(Frequency Shift Keying) och nyare modellserier använder OFDM (Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing).  

2.1.1 Frequency Shift Keying (FSK) 
FSK går ut på att variera frekvensen av en analog bärvåg för att representera de två 
binära tillstånden nolla och etta. Denna teknik är med andra ord känslig för smalbandiga 
störningar vid aktuell frekvens. 
 

 
Figur 2. Frequency Shift Keying i tidsdomänen. 

2.1.2 Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) 
OFDM är en utveckling av en modulationsteknik som heter Frequency Division 
Multiplexing (FDM). Istället för att skicka informationen seriellt, i en bärvåg med hög 
frekvens som i FSK delas frekvensbandet upp i väldefinierade kanaler (Technologies, 

2013). Varje kanal innehåller ”underbärvågor” som motsvarar en symbol, d.v.s. logiskt 
hög eller låg nivå. Dessa sätts samman och skickas som en signal där mottagaren 
filtrerar signalen för att återskapa underbärvågorna som bär på den ursprungliga 
informationen. För att förhindra att de olika kanalerna ska störa varandra är de 
separerade med ett säkerhetsavstånd.  
 
 

 

Figur 3 FDM - modulationsteknik där frekvensbandet delas in i flera kanaler. Varje kanal består av en 
”underbärvåg” som bär på en del av det totala meddelandet som skickas.  

  

OFDM-tekniken bygger på samma princip, men allokerar mindre del av frekvensbandet 
då de olika symbolerna överlappar varandra. En sinc-puls: 
 

         
       

 
, genereras i varje kanal i frekvensdomänen. Som ett resultat av detta 

blir varje underbärvåg ortogonala mot varandra. Detta är en förutsättning för att 
symbolerna inte ska störa varandra och för att det villkoret inte ska förändras måste 
systemet vara linjärt (Poole). En OFDM-signal i frekvensdomänen visas i bilden nedan, 
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där varje bärvåg är modulerad med exempelvis Phase Shift Keying. Den stora fördelen 
med OFDM är alltså att samma underbärvåg finns lagrad vid ett flertal frekvenser, 
liknande FDM med mindre avstånd mellan frekvenserna. Om ett smalbandigt brus 
förekommer vid en frekvens kan det ignoreras vid tolkningen av signalen. Men det 
måste givetvis finnas ett säkerhetsavstånd mellan kanalerna även här (National 

Instruments, 2013).   
 

 
Figur 4 Här ser man hur exempelvis den röda underbärvågen finns tillgänglig vid flera frekvenser med hjälp 
av OFDM - modulationen. 

 
 För att skicka informationen till en mottagare krävs att signalen konverters ifrån 
frekvensdomänen till tidsdomänen. Detta görs med Inverse Fourier Transform och då 
erhålls den sammansatta signalen. Den matematiska beskrivningen av detta är: 
 

         
     

 

   

   

       

 

Ekvation 1 

 
 
Där  är koefficienten till den tillhörande datasymbolen och N är antal underbärvågor. 

För att avkoda signalen hos mottagaren utförs en Fast Fourier Transform som 
transformerar signalen ifrån tidsdomänen tillbaka till frekvensdomänen (Technologies, 

2013). 

2.1.3 Standardiserat kommunikationsprotokoll 
Kommunikationsprotokollet är det som styr hur de olika ingående komponenterna ska 
kommunicera. Det anger tid för när visa enheter ska kommunicera och när den letar 
efter nyansluta apparater i nätverket. Svensk Energi uttalar sig om en branschvision om 
smarta elmätare, där de hoppas på att man för in en standard inom EU. En standard för 
hur kommunikationsprotokollet ska vara utformat och ett bestämt gränssnitt mellan 
mätare och kundutrustning. Om detta görs så kan nya tekniklösningar integreras 
fortare. Tanken är varken kunden eller elnätsföretaget blir tvingade till att använda 
moduler ifrån endast en fabrikant. Utan elnätsbolaget kan skräddarsy ett system som 
uppnår deras behov på bästa sätt.  
 
Om varje elmätare har exakt samma gränssnitt blir det enkelt och billigt för företag att 
tillverka styrsystem som möjliggör att kunden kan ta en mer aktiv roll i sitt 
energianvändande. Har kunden tillgång till internet kan styrsystemet förses med 
information om elhandelspriser, nättariffer, spotpriser, temperatur och därmed 
automatisera anläggningen med ett smart energianvändande. Att bestämma ett 
gemensamt kommunikationsprotokoll och gränssnitt skapar konkurens bland 
tillverkarna vilket i sin tur stimulerar utveckling inom området (Energi, 2013).    
  



xk
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2.2 ADDAX- Systemet 
All information till detta kapitel har hämtats ifrån Addaxs tekniska beskrivning av 
systemet.(addgrup.com, 2013) Alla bilder är publicerade med tillåtelse ifrån Addax.  
 
Värnamo Energi använder sig av ett system som heter Addax Integrated Metering System 
(IMS). Detta system består av produktserie av hårdvara och mjukvarulösningar för 
fjärravläsning. Elmätarna och all nödvändig kommunikationsutrustning anses som 
hårdvara. Medans insamlingssystemet DCS (Data Collection System) och verktyget SIMS 
(Smart Integrated Metering System) som hanterar denna data är den centrala mjukvaran 
för systemet.  
 
Systemet bygger på en arkitektur i 3 nivåer som ses i Figur 5. I första nivån finns 
kundens förbrukningsmätare av exempelvis el, fjärrvärme och gas. Mellannivån består 
av den utrusning som krävs för att upprätta kommunikationen ifrån mätare och ända 
fram till datainsamlingssystemet server, vilket är den övre nivån. Även kallad 
”masterstation”. Ifrån masterstationen exporteras förbrukningsdata månadsvis till ett 
annat system som sammanställer en faktura och skickar ut den till kunden.     

 
Figur 5. Systemets arkitektur 

2.2.1 Masterstation 
SIMS är verktyget som används för att hantera förbrukningsdatan i insamlingssystemet. 
SIMS har kapacitet upp till 100 000 mätare och ger Värnamo Energi bra kontroll över 
systemet då de kan på begäran få momentan förbrukningsdata ifrån individuella mätare, 
stänga av/på abonnenter, uppdatera mjukvara i elmätarna, se senaste larm och 
händelser etc. Systemet exporterar månadsvis förbrukningsdata till 
faktureringssystemet som sammanställer en faktura och skickar ut den till abonnenten.   
Systemet består tre huvuddelar: 
 
 SIMS Application Server som erbjuder nödvändiga funktioner för samordna 

datainsamlingen ifrån elmätarna och routerna och skicka det till den centrala 
databasen 

 SIMS Application Client som ger systemansvariga en god överblick över systemet. 
Här kan de avläsa och konfigurera elmätare exempelvis.  
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 Relational-type data base Microsoft SQL Server sparar förbrukningsdata ifrån 
elmätarna, kan presentera en enskild mätares historik och har all nödvändig 
konfigurationsdata som behövs för att hantera enskilda mätare i systemet.  

2.2.2 Router/Data koncentrator 
RTR/DCU (Router/Data Concentrator Unit) kommer här efter att kallas för både 
koncentrator och router, då båda begreppen är frekvent förkommande i olika 
avseenden. Koncentratorn är den enhet som bildar nätverket och möjliggör 
tvåvägskommunikation mellan mätare och vidare till nästa koncentrator eller direkt till 
det centrala insamlingssystemet. Den har även ett buffertminne där den lagrar 
förbrukningsdata ifrån kundens förbrukningsmätare för att sedan på bestämda 
premisser skicka den informationen till masterstationen vid begäran. Informationen 
ligger kvar även om spänningsbortfall uppstår och när spänningen kommer tillbaka är 
det koncentratorn som försöker etablera kontakt igen.  
 
Koncentratorn finns placerad i varje nätstation eftersom det är en gemensam punkt för 
ett visst antal fastigheter. Modulen ansluts på de tre faserna (L1, L2, L3) och neutral. 
De modulationstekniker som den stödjer är: 
 
 Frequency Shift Keying (FSK) 

 Spread Frequency Shift Keying (S-FSK) 

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

 
Trafiken som sker nedströms, d.v.s. från nätstationen till kunden, är kommandon till 
mätarna. Den information som går uppströms är förbrukningsdata eller felindikationer i 
anläggningen. För att det ska vara möjligt att skicka datasignalen vidare med PLC-teknik 
ifrån koncentratorn till det överliggande nätet krävs en brygga som bär signalen till 
transformatorns primärsida. Bryggan förklaras under nästa rubrik. Det är också möjligt 
att skicka informationen direkt till masterstationen genom att använda Ethernet, GSM, 
GPRS eller UMTS. Figur 6 nedan visar de inblandade enheterna och de 
kommunikationsmöjligheter som finns.  
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Figur 6. Addax - systemets arkitektur 

2.2.3 Mellanspänningskommunikation 
För att klara av att föra vidare informationen från lågspänningsnätet till 
mellanspänningsnätet krävs en brygga eller ring som ger en kapacitiv eller induktiv 
koppling mellan routern och det överliggande nätet. Bryggan används då nätstationen 
matas ifrån en luftledning på max 24 kV och 60 Hz. Bryggan ansluts på en av 
mellanspänningsnätet faser och en signaltråd går ner till routern. Bryggan är 
konstruerad på sådant sätt att den är avsedd att monteras utomhus. Figur 7 visar den 
principiella uppbyggnaden. Då en viss koncentrator kan befinna sig några nätstationer 
bort ifrån masterstationen så kan en koncentrator på en mellanstation agera som en 
förstärkare. Systemet tillåter att en signal kan upprepas upp till sju gånger, vilket 
innebär att maximala avståndet kan bli 7x5000 m = 35 Km.  
 

 
Figur 7 Bryggkoppling mellan Låg och högspänningsnätet 

Ringen är en elektronisk kopplingsenhet som är delbar och fästes på den kabel som 
matar nätstationen som Figur 8 visar. Man använder sig alltså av ringen när 
nätstationen matas med kabel istället för friledning. Ringen har också som uppgift att 
föra vidare den högfrekventa lågspänningssignalen från routern till det överliggande 
nätet. En ring har något lägre signalstyrka än bryggan vilket gör att maximala 
kommunikationsavståndet är 1500 meter till nästa nätstation. Men även här går det 
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teoretiskt att repetera signalen upp till sju gånger, vilket ger 10 kilometer ifrån ring till 
masterstation. Det är också möjligt att kombinera brygga och ring.    
 

 
Figur 8 Ringkoppling på inkommande högspänningskabel 

2.2.4 Elenergimätare 
Beroende på anläggning som avses att mäta elenergiförbrukningen på så finns det tre 
olika anpassade moduler. Det vanligaste är enfas eller trefas mätning för 
kommunikation med koncentrator i nätstation. Det tredje alternativet är en 
transformatoransluten elmätare med direktkommunikation med mellanspänningsnätet. 
Denna används med fördel då det inte är möjligt att installera en mätare i befintlig 
installation. Varje mätare har PLC-modem inbyggt i sig eller en GSM/GPRS-modul som 
är tillval, monterad under terminalanslutningarna för direkt kommunikation med 
masterstationen. USB, M-Bus och PLC är de kommunikationsinterface som finns att tillgå 
för kontakt med så kallade ”HAN-devices” (Home Area Network) som kan vara ytterligare 
energimätare hos kunden, tillexempel fjärrvärme.  
 
PLC-kommunikationen sker på 43 eller 49 kHz. Om en ny mätare installeras upprättas 
kommunikationen av koncentratorn som skickar ett anrop till mätaren. Mätaren 
försöker svara på frekvensen 43 kHz med fas L1 och fungerar inte detta byter den till L2, 
därefter L3. Om de fortfarande inte etablerat kontakt, byter koncentratorn frekvens till 
49 kHz och försöker en gång till med samtliga faser tills svar erhålls ifrån mätaren. När 
mätare och koncentrator har funnit en kanal och frekvens där kommunikationen 
fungerar bra så sparas den informationen i mätaren för att kunna snabbare få kontakt 
med koncentratorn efter spänningsbortfall. 
 
Om avståndet är långt ifrån mätaren till koncentratorn eller om det finns betydande 
störningar på nätet kan mätarna fungera som en ”repeterare” för datasignalen. Man 
delar upp mätarna tillhörande olika nivåer beroende på hur många länkar de är ifrån 
koncentratorn. Om mätaren befinner sig nära koncentratorn anses den tillhöra 
nollnivån, bilden nedan visar denna princip. När koncentratorn ska förmedla data till en 
elmätare som befinner sig långt bort ifrån nätstationen kan den välja en mätare som den 
vet har bra kontakt med den aktuella mätaren och be den skicka vidare informationen. 
Koncentratorn har alltså koll på vilka mätare som finns och de alternativ som finns för 
att få datapaketen att gå fram. 
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Figur 9 Elmätare som förstärkare 

Enligt datablad för koncentratorn så är det möjligt att bygga upp ett nätverk av sju 
nivåer med elmätare där kabelavstånden mellan nivåerna inte får överstiga 300 meter. 
Det betyder att man kan nå en elmätare som ligger 300x8 = 2800 meter ifrån 
koncentratorn. Värnamo elnät överstiger aldrig mer än 3 nivåer.  
 
Mätarna är kapabla att mäta flera olika storheter berörande elkvalité och den 
informationen lagras men jämna intervall i masterstationen. Några av de storheter den 
kan mäta är:  
 Aktiv och reaktiv energi 
 Spänning och ström i samtliga faser 
 Fasförskjutning 
 Frekvens 

 
Varje mätare har en profil i masterstationen där systemansvariga kan hämta historik 
som kan vara till god hjälp när arbete kring bristande elkvalité i nätet pågår.  
 
Mätarna har ett antal funktioner, här nämns några funktioner: 
 Relä för fjärrstyrning av last 
 Tidstariff, mätning indelad i hög och lågpristid 
 Digital display 
 Visar momentan och totalt förbrukad effekt 
 Larmar för starka magnetfält som kan påverka mätningen 
 Eventlog 

2.2.5 Filter 
Om det finns förbrukare i nätet som orsakar höga störningar in det aktuella 
frekvensrummet finns det filter att installera. Det finns två typer av filter, NF1 för 
enfasiga laster och NF3 för trefasiga. Det trefasiga filtret kan också seriekopplas för en 
fas bruk och då erhålls tre gånger den normala dämpningen. Filterna undertrycker alla 
signaler ifrån 30 till 100 kHz med 20 decibel. Om ett trefas filter seriekopplas uppnås en 
förstärkning på  decibel.  
  



3*20 60
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3. Övertoner 

I det svenska elnätet är grundfrekvensen 50 Hz, men det finns flera frekvenser 
närvarande på grund av de laster som vi ansluter till nätet som orsakar övertoner. 
Övertoner definieras som spänning eller ström med annan frekvens än grundfrekvensen 
(ABB, 2014). Så fort spänningen eller strömmens sinuskurva avviker ifrån sin ideala 
sinusform är det ett tecken på att övertoner finns närvarande.  
 
En linjär last som en glödlampa påverkar inte grundtonen, utan där följs spänning och 
ström åt. Figur 10 illustrerar detta. 
 

 
Figur 10. Här visas en mätning som utfördes med en nätanalysator. Lasten är en glödlampa och är linjär 
eftersom den drar en sinusformad ström.   

En olinjär last däremot drar ström endast under en begränsad tid under 
växelspänningsperioden och på grund av att spänning och ström inte följs åt har vi 
uppenbarligen övertoner närvarande. Exempel på olinjära laster är lågenergi lampor, 
lysrör, styrda strömriktare, frekvensomriktare och kondensatorbatteri för 
faskompensering (Alfredsson, 2011). När vi slår på en dator som drivs med ett switchat 
nätaggregat (olinjär last) så dras alltså ström av korta pulser och resultatet blir att vi får 
övertoner i både fas och neutral ledare, detta illustreras i Figur 11.  
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Figur 11 Nätdel till en laptop, visar ett typiskt olinjärt beteende.  

De övertoner som uppstår i det lågfrekventa området är hetalsmultiplar av 
grundfrekvensen 50 Hz. Den 2:a övertonen har således frekvensen 100 Hz, den 3:e 150 
Hz, den 4:e 200 Hz o.s.v.  
 
När man tillverkar produkter som ska anslutas till nätet är man noga med att konstruera 
filter som tar bort övertonerna upp till och med 40:e övertonen, d.v.s. 2 kHz. Det finns 
standarder för detta frekvensrum som anger maximalt tillåtna nivåer. Därför dessa 
övertoner har ett betydande effektinnehåll. Om de inte filtreras, utsätts ledningar och 
transformatorer för högre strömmar än de konstruerade för och måste därmed 
dimensioneras om.  
 
Övertonernas effekt kan inte heller utnyttjas effektivt av apparaterna på grund av att de 
är konstruerade för 50 Hz, och eftersom energi är oförstörbar omvandlas denna energi 
till värme (Cronqvist, 2003). De spänningar och strömmar som har en frekvens på över 2 
kHz kallas för supraharmonics.  
 
Man har också haft rutin att eliminera frekvenserna över 150 kHz sedan länge tillbaka. 
När allt fler hushållsmaskiner introducerades på 50-talet upptäckte man att de störde tv 
och radioapparater. De nya hushållsmaskinerna var väldigt robusta till sin konstruktion 
och därför inte själva särskilt känsliga för störningar. Men detta åtgärdades framöver 
med en tydlig standard och just frekvenser över 150 kHz är en mycket viktig aspekt för 
att klara EMC-kraven. Kraven är extra strikta här eftersom radiokommunikation och 
medicinsk utrustning absolut inte får störas ut.  

 3.1 Fourieranalys 
Fourier var en matematiker som var verksam under 1800-talet och visade att vilken 
som helst vågform kan återskapas med att ett visst antal sinusvågor med specifik 
amplitud, frekvens och timing. En fourierserie är just detta, ett antal cosinus och 
sinuskomponenter med olika frekvenser. Figur 12 visar vad som händer om tredje, 
femte och sjunde övertonen adderas till en sinusvåg med grundfrekvensen 50 Hz. 
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Figur 12. Visar hur en fyrkantsvåg kan byggas upp med ett antal sinusvågor. 

Vi ser att en fyrkantsvåg börjar växa fram i bilden ovan. Om vi skulle addera flera 
frekvenser med bestämda amplituder skulle vi tillslut erhålla en klar fyrkantsvåg. Ju 
brantare stigning en kurva har eller desto kantigare den är betyder att det finns många 
övertoner närvarade.  
 
Fourierserier gäller för funktioner som är definierade inom ett intervall av längden T, 
eller periodiska av periodiciteten T. En funktion kallas periodisk om  för 

alla reella t. Det minsta tal T så att detta gäller kallas perioden för f(t) (Joréus, 2002).  

3.1.1 Fourierserier 
En fourierserie tecknas på följande sätt: 
 

     
  

 
                            

 

 

 

   

 

 

Ekvation 2 

 
 
Där vi har följande beteckningar: 

  = likströmskomponenten 

  = Vinkelfrekvensen 
  = Periodtiden 

 
Uttrycket: [  ] är med andra ord växelströmskomponenten i 

Ekvation 2 som svarar mot olika frekvenser. Koefficienterna  och  anger hur mycket 

av signalen som finns vid den aktuella frekvensen.  
 
Ekvation 2 kan skrivas om med hjälp av Eulers formler:  
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Efter omskrivningen med hjälp av Ekvation 3 kan Ekvation 2 skrivas om till denna form 
med komplexa koefficienter: 
 

 

Ekvation 4 

 
 
De negativa multiplarna av grundfrekvensen i Ekvation 4 har knappast någon praktiskt 
betydelse, utan vi kan förenkla det med att säga:         

Då inga frekvenser närvarar erhålls endast likströmskomponenten i Ekvation 4:    
  

 
  

 
Vidare kan man med hjälp av definitionen i Ekvation 5 skriva om de två summorna i 
Ekvation 4 till en komplex funktion, Ekvation 6.  
 

  

 

Ekvation 5 

 
 

 

Ekvation 6 

 
Den här komplexa fourierutvecklingen ger ett kortare och mer hanterbart uttryck än 
den trigonometriska. Därför är denna funktion mer förekommande i praktiken och i 
signalbehandling. De komplexa koefficienterna  i Ekvation 6 beräknas med följande 

ekvation: 
 

 , där d är ett godtyckligt reellt tal. 

 

Ekvation 7 

 
Likströmsdelen beräknas genom att integrera den ursprungliga funktionen        
 

 
Ekvation 8 

 

3.1.2 Diskret Fouriertransform (DFT) 
När en signal ska analyseras med hjälp av en dator måste signalen samplas med en 
bestämd frekvens på grund av begränsat minnesutrymme, därav utvecklades diskret 
fouriertransform. Den transformerar en signal ifrån sin tidsdomän till dess motsats, 
d.v.s. frekvensdomänen och definieras enligt: 
 

           
      

 

   

   

                 

 

Ekvation 9 

 
 
Resultatet blir tiddiskret signal i frekvensdomänen och som begränsas av antal sampel 
(N). Inmatade värden i funktionen är tidsdiskreta värden ifrån fourierserien i form av 
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komplexa tal vid varje samplingstillfälle (N). Resultatet blir också komplexa tal men nu i 
frekvensdomänen. Bilden nedan visar det nyligen beskrivna förloppet (Hongwei, 2009): 
 

 
Figur 13 visar förloppet av frekvensanalys av en tidskontinuerlig signal.  

 
De negativa frekvenserna i steg 3 ovan har knappast någon praktisk betydelse, utan det 
är de positiva som tillgodoses för analys. Varje stapel representerar effektinnehållet 
ifrån de ingående frekvenserna som sträcker sig ifrån: 
 
                                    
  
Staplarna återfinns alltså vid frekvenserna: 
 0, *1, *2, …, *N/2; där 

 och  är samplingsfrekvensen.   

 
Signalen i frekvensdomänen kan också rekonstrueras igen tillbaks till tidsdomänen 
förutsatt att man har samplat med en frekvens som är dubbelt så stor som den högsta 
förekommande frekvensen ur den ursprungliga signalen (Heck, 2007). Det är även känt 
som Nyqvists samplingsteorem och utförs med hjälp av följande formel: 
 

     
 

 
      

     
 

   

   

                 

 

Ekvation 10 

 

3.1.3 Fast Fourier Transform (FFT) 
Fast Fourier Transform (FFT) är en förbättrad algoritm för att beräkna diskret 
fouriertransform. Denna metod är den absolut vanligaste i praktiska tillämpningar på 
grund av sin effektivitet. Om man tittar på Ekvation 9 inser man att för beräkna varje 
X[k] ifrån x(n) krävs N multiplikationer och eftersom det är två komplexa tal som 
multipliceras resulterar det i en  operation (Heck, 2007). Samma sak gäller om den 
rekonstruerade signalen i Ekvation 10 beräknas. Det kan ge en lång beräkningstid om N 
är av ett stort värde.  
 
Förbättringen, Fast Fourier Transform algoritmen har en ”big o notation” av 

storleksordningen . Detta kortar ner beräkningsprocessen avsevärt. Om vi 
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exempelvis har 1024 sampel kräver  operationen 1 048 576 multiplikationer. I 
jämförelse med FFT som då endast kräver:  
 

 multiplikationer.    

  



N 2



1024(log21024)
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 5120
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4 Elektromagnetisk förenlighet 

Historian för elektromagnetisk förenlighet, som också är känd ifrån det engelska 
uttrycket ”electromagnetic compatibility” (EMC), är kort och sträcker sig omkring 80 år 
tillbaka i tiden. Det var när radion började etableras i vårt samhälle som det började 
komma några uttalade problem angående ”störningar” som då blev ett ganska allmänt 
begrepp. Störningar i det här sammanhanget innebar att det uppstod oönskade och 
funktionsnedsättande fenomen.  
 
Innebörden av uttrycket EMC är att ”Elektrotekniska apparater skall fungera sida vid 
sida och också kunna kopplas till gemensam strömkälla eller annat nätverk utan att 
påverka varandra negativt ” (Gustavsson L.-O. B., 2004). Det finns alltså två aspekter att 
ta hänsyn till, en apparat ska kunna fungera normalt i sin miljö där den befinner sig och 
den får inte störa övriga apparater i sin omgivning.  

4.1 Direktiv 
EU har utfärdat 3 direktiv som styr konstruktion, montage och handhavande av 
elektriska apparater och maskiner: 
 Maskindirektivet 
 Lågspänningsdirektivet 
 EMC direktivet 

 
EMC är ett begrepp som har ett stort omfång inom branschen idag och det råder delande 
meningar om vad som är EMC-relaterade problem och inte. EMC-direktivet är ett mål 
som EU har fastställt, men det är upp till varje land att bestämma exakt hur direktivet 
ska genomföras eller införlivas (Elsäkerhetsverket). EMC–direktivet anger inte några 
nivåer utan det är standarder som har satts av olika branschorganisationer som styr 
nivåerna för högsta störningsacceptans exempelvis (Sjödin, 2004). Dessa standarder 
godkänns av EU-kommissionen och anses därmed harmonisera med EMC-direktivet. 
Som följd av att standarden harmoniserar med EMC-direktivet blir den en Europanorm 
och därmed tvingande inom EU. 
 
Det första EMC-direktivet inom EU verkställdes 1 januari 1992 och har sedan dess 
uppdaterats ett antal gånger på grund av samhällets tekniska utveckling. Ett nytt EMC-
direktiv publicerades i den Europeiska unionens tidning 31 december 2004, där den 
stora nyheten var att nu även en fast installation ingår i begreppet EMC (Grape, 2009). 
Termen ”utrustning” inkluderar vanligtvis apparater och fasta installationer, därför 
gäller samma krav när utrusning avses.    

4.2 Immunitet och Emission 
Det har nämnts tidigare att en apparat inte ska störa annan apparat och ska ha viss 
resistens emot störningar, i EMC termer definieras detta som immunitet och emission. 
Tillsammans anger dessa två termer en apparats kompabilitetsnivå. Gränsen för en 
apparats emission ska vara lägre än dess kompabilitetsnivå för en störning. På 
motsvarande sätt ska en apparats gräns för lägsta immunitet vara högre än dess 
kompabilitetsnivå för en viss störning (Bollen M. H., 2000).  
 
För att förtydliga kan vi tänka oss att spänningsvariationerna i nätet är emission som får 
variera mellan 207 och 244 volt, då måste alla anslutna apparater ha en 
kompabilitetsnivå som klarar av dessa variationer som figuren nedan visar.  
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Figur 14. Illustration av emission och immunitet 

En apparat som är försedd med CE-märkning ger en indikation att den har genomgått 
ett antal kompabilitetstester för de standarder som apparaten berörs utav. Det är 
tillverkaren som ansvarar för att produkten som de lanserar når upp till 
kompabilitetskraven.  Under rubriken direktiv nämndes det att en fast installation också 
ska uppfylla kravet för att inte störa annan utrustning och inte heller bli störd. Kraven är 
med andra ord identiska trots att en fast anläggning givetvis inte har någon CE-
märkning. I direktivet framgår det att skyddskravet uppfylls om man vid installationen 
har tillämpat god branschpraxis och följt tillverkarens anvisningar för de ingående 
komponenterna (Elsäkerhetsverket). När en ny fast installation utförs ska den 
dokumenteras och vid behov kunna uppvisas för elsäkerhetsverket. Det som ska ingå i 
dokumentationen är: 
 Ingående komponenter. 
 Förutsättningar på platsen (EMC). 
 Behövs avsteg ifrån installationsanvisningarna (hårdare eller lättare krav)? 
 Behöver användaren få speciella instruktioner? 
 Underhållskrav för att uppfylla EMC under hela livstiden.  
 Hur branschpraxis uppfyllts 

4.3 Hur störningar överförs 

 
Figur 15 Olika störningars kopplingsvägar 

Elektromagnetiska störningar kan överföras på ett antal sätt som bilden visar. Den 
klassiska störningen som startade arbetet kring EMC är den luftburna störningen av 
elektromagnetiska vågor. Detta gör vi avsiktligt när vi sänder radiosignaler till en 
mottagare, och de kan ske oavsiktligt när en GSM-telefon orsakar ett knattrande ljud i en 
radio. 
 
Induktiva kopplingar kan ske när flera elkablar ligger buntade tillsammans. Det 
sammanlagda bidraget till magnetfältet kan ”koppla” emot andra närliggande kablar 
eller metallföremål och inducera spänningar och strömmar. Det krävs att det går en 
betydande ström i ledarna för att en induktiv koppling ska vara möjlig.         
 
På samma sätt kan kapacitiva kopplingar uppstå och leda över spänningar. Detta 
orsakas av elektriska fält som uppstår då en oskärmad kabel ligger nära en annan 
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ledare. Här är det inte av betydelse om det går ström i ledaren eller inte, eftersom det är 
spänningen som bestämmer det elektriska fältets styrka.  
 
Om ett antal svagströms kablar och kraftkablar förläggs nära varandra kan ovälkomna 
strömmar och spänningar ifrån kraftkablarna induceras i svagströmskablarna och 
tvärtom. Av den anledning separeras svag och starkström på kabelstegar med 
avskiljande plåtar som PUS - jordas (Westlund, 2007).  
 
Störningen kan också vara ledningsbunden hela vägen ifrån störkällan fram till 
störningsoffret, vilket är vad den här rapporten kommer att behandla. Men en störnings 
kopplingsväg behöver inte bara ske på ett sätt, utan de kan kombination av de beskrivna 
kopplingsvägarna ovan.  
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5 Orsak till kommunikationssvårigheter  

När elnätets expansion ägde rum, designades nätet för att producera stora mängder 
elenergi på ett fåtal ställen och transportera det raka vägen till konsumenten. Men 
samhället har förändrats mycket sedan dess. Nu går vi emot något som kallas för 
”smarta elnät”. Det innebär att fler mikroproducenter etableras, energilager i form av 
batteribanker skapas för att ta vara på all förnybar energi som produceras. Smarta 
elmätare är också något som ingår i detta koncept. Detta betyder att elenergi ska kunna 
skickas i två riktningar istället för att den är enkelriktad och ett stort behov av god 
kommunikation mellan delsystemen blir ett krav. 
 
En högfrekvent störning uppkommer så fort spänning eller ström avviker ifrån sin 
ideala form, eftersom det då finns supraharmonics närvarande (Bollen M. H., 2000). Men 
störningar kan också orsakas av kommunikationssignaler som är medvetet pålagda i 
vårt elnät. En annan term som används för störning är interferens, det är då en störning 
eller annan signal påverkar en apparat på ett negativt sätt. Den kan orsaka 
driftstörningar, direkta skador eller minskad livslängd. Det är viktigt att vara medveten 
om att en störning många gånger inte orsakar någon påtaglig interferens (Bollen M. A.).  
 
Kommunikationssvårigheter i elnätet orsakas huvudsakligen av två anledningar: 
 Konkurerande signaler  
 Dämpning 
 
När felsökning sker på nätet är det viktigt att särskilja på dessa två eftersom de angrips 
olika för att förbättras. För att komma undan problemet när det förekommer 
konkurerande signaler kan man exempelvis ändra sändningsfrekvens eller kanal på 
elmätarna och hoppas att störningen ockuperar endast ett smalt frekvensspektrum. Det 
är också en god i idé att i kommunikationsprotokollet reglera så att den större delen av 
kommunikationen sker nattetid. Eftersom det förekommer som minst aktivitet under 
den delen av dygnet på elnätet. Men det är som sagt viktigt att kunna se och förstå 
anledningen till att kommunikationen misslyckas för att lösa det på ett tids och 
kostnadseffektivt sätt. 

5.1 Konkurerande signalering  
I nätet finns det alltid ett varierande antal signaler närvarande. Vissa av dem kommer 
ifrån kommunikationsutrustning eller kraftelektronik. Kommunikationen ser allt det 
som inte är dess egna kommunikationssignaler som störning och även det omvända 
gäller för kraftelektroniken.  
 
För att klara EMC-kraven för emission under 2 kHz och över 150 kHz är 
kraftelektroniken utrustade med antingen passiva eller aktiva filter. I CENELEC’s A-band 
(9-95 kHz) som används för PLC- kommunikation finns det idag inga restriktioner för 
ledningsbunden emission från dessa apparater. Därför kan det bli problematiskt för en 
mottagare att tolka signalen den tar emot korrekt. Ett väl utarbetat 
kommunikationsprotokoll är därför av stor betydelse. Detta görs i mjukvaran genom att 
man exempelvis alternerar kommunikationsfrekvens eller delar upp 
informationspaketet över flera frekvenser (”frequency hopping”).  
 

5.2 Dämpning 
Ett flertal tidigare mätningar visar på att dämpning kommer bli en av våra största 
utmaningar i framtiden för upprätta en stabil kommunikationsmiljö i elnätet 
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(LUNDMARK, 2007).  Dämpning kan definieras som minskad amplitudnivå hos signalen 
eller skillnaden mellan signalens storlek vid sändaren respektive mottagaren: 
 

Dämpning (dB) =  

 
Man kan vidare dela in dämpningen i tre delar: 
 Matande transformator 
 Impedans av nätet inklusive alla förgreningar 
 Lasterna som är anslutna till nätet och särskilt dess EMC- filter 

5.2.1 Matande transformator 
Den matande transformatorn och nätet har alltid ett ”steady-state” beteende. De är 
givetvis olika ifrån plats till plats men de är inte tidsvarierande som lasten är. 

5.2.2 Impedans i nät 
Dämpning av kommunikationssignalen kommer alltid att finnas på grund av de 
motstånd som kablarna utgör. Lösningen till detta är att hålla avstånden mellan sändare 
och mottagare så korta som möjligt och använda en repeterare om behov finns. Om 
repeterare används så förstärks även strömmen vid denna frekvens och kan bli ett 
problem för känslig utrustning. Spänningen är dock begränsad till 3,5 volt topp till topp 
(Bollen M. A.) enligt CENELEC norm.  
 
Man kan representera en kraftledning med jämnt fördelat av resistanser, kapacitanser 
och induktanser som visas i figur 11: 
 

 
Figur 16. Ekvivalent schema för en fasledning 

Vanligtvis beskrivs den karakteristiska impedansen som: 
 

   
     

     
 Ekvation 11 

 

Där R är resistans och G är konduktans. Om man gör approximationen att en ledning är 
förlustfri, d.v.s. R=G=0 förenklar detta beräkningar av ett näts impedans avsevärt som 
Ekvation 12 visar.  

   
 

 
 

Ekvation 12 
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Impedansen i en förlustfri ledning blir med andra ord ett helt reellt tal. Detta är en 
ganska bra approximation, därför det stämmer överens med att:  

  och . 
 
I en rapport ifrån ett amerikanskt universitet (Montoya, 1998) har beräkningar gjorts på 
ett antal olika typer av kablar och areor. Den karakteristiska impedansen varierar 
beroende på avståndet mellan ledarna, avståndet ifrån ledarna till jord och dess area. 
Generellt växer avståndet mellan ledarna och kabelarean vid högre spänningsnivåer. 
Därför är det inte någon markant skillnad på den karakteristiska impedansen mellan 
olika spänningsnivåer på högspänningsnäten.  
 
Beräkningarna visar att impedansen varierar mellan 20-100 ohm, beroende på 
kabelarea. Den totala impedansen i ett nät med kablar, transformator och laster är lägre. 
Mätningar visar att impedansen i ett nät sträcker sig ifrån 2 till 30 ohm, för frekvenser 
under 1 MHz vilket är lägre än vad enskilda kablar uppvisar. Vid systemspänningens 
frekvens, 50 Hz och upp till 10 kHz är nätets källimpedans låg, men ökar med ökad 
frekvens. Vilket visar på det matande nätets induktiva karaktär (Montoya, 1998).  
 
I begreppet dämpning ingår också impedansmatchningen som varierar ständigt på 
grund av att antal inkopplade laster varierar. Impedansmatchningen förändras också 
när man övergår ifrån större kabelarea till mindre. Men också i förgreningar då en 
större matning förgrenas ut till ett antal undercentraler exempelvis. Dålig 
impedansmatchning mellan sändare och mottagare orsakar reflektioner som leder till 
att signalen försvagas.  
 
Här följer ett räkneexempel. Låt oss säga att vi har en luftledning som övergår till kabel. 
Luftledningen har en impedans  som är 250 ohm och kabelns impedans  är 25 ohm. 

Insatt i Ekvation 13 ger: 
 

  

 

Ekvation 13 

 
Alltså dämpas signalen med 4,8 decibel ifrån luftledning till kabel (Ray, 2008). Det som 
händer är med andra ord att det uppstår reflexion i skarven, där en del av signalen 
reflekteras tillbaka. Den reflekterade vågen kan superpositioneras med andra vågor. 
Detta leder till att impedansmatchning försämras ytterligare då det sker en ökad 
avvikelse i impedans hos sändare, mottagare och överföringsmedium. 

5.2.3 Shuntning av laster 
Men det som utgör den största dämpningen av kommunikationssignalen är shuntning i 
nätanslutna apparater (LUNDMARK, 2007). Shuntningen orsakas av apparaterna med 
EMC filter som vid vissa tillfällen finner resonans med det övriga nätet som har en 
induktiv karaktär. Resonansfrekvensen ges enligt: 

 
 

Ekvation 14 

 
Vid serieresonans är den kapacitiva och induktiva reaktansen lika. Eftersom en induktor 
och kondensator fasvrider vinkeln mellan spänning och ström åt motsatt håll tar de ut 
varandra och kvar blir endast spänningen över en resistans(Gustavsson A. , 1996). 
Eftersom om  blir: 
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Ekvation 15 

 
Ifall R är liten till storlek kommer större strömmar än tänkt gå i kretsen och risken att 
komponenterna går sönder av värmeutveckling är möjligt. Om resonansfrekvensen 
sammanfaller med kommunikationsfrekvensen kommer med andra ord en del av 
signalen att shuntas i apparaten. Detta är något som skapar problem när man ska 
signalera i elnätet, eftersom signalen som når mottagaren blir reducerad i amplitud och 
blir där med svårare att avläsa.  

 
Figur 17 visar ett sex hus som är matas ifrån en nätstation där en koncentrator finns placerad. 

Om koncentratorn ska kommunicera med en mätare som sitter i hus 6 i Figur 17 kan 
kommunikationssignalen tappa styrka på vägen eftersom signalen shuntas i laster som 
finns anslutna till nät innan hus 6 nås. 
 
Ett annat problem som har framkommit under en intervju med Henrik Ohlsson som är 
elinspektör på elsäkerhetsverket är att åldrande elektronik också en potentiell störkälla. 
Man har upplevt att elektronik som har varit i bruk några år tenderar till att ge ifrån sig 
en större mängd emission än tidigare. Förklaringen till detta är att EMC-filtret som är 
monterat i lasten går sönder efter ett tag. Orsaken till att de går sönder är att när 
resonans uppstår och signaler shuntas i utrustningen utsätts de för en effektutveckling 
som är betydligt större än vad de är designade för. Komponenterna klarar av högre 
driftströmmar än vad de är tänkta att utsättas för generellt, men följden blir att deras 
livslängd reduceras.  
En tidigare mätning har utförts inom området för dämpning på en skrivare 
(LUNDMARK, 2007). Mätningen utfördes på en skrivare ifrån 90-talet och de 
presenterande värdera visar att resonansfrekvensen minskar med ökad ledningslängd. 
 
Kabellängd 
(m) 

Impedans 

|Z| (ohm) 
Frekvens 
(kHz) 

0 0,3 78,6 
1,8 0,35 73,4 
3,6 0,44 68 
7,2 0,58 61,4 
25,4 0,9 45,8 
45,8 1,27 38 
  
Vi ser att kabellängder mindre än 30 meter ger en impedans på mindre än 1 ohm. Enligt 
specifikationen av en repeterare är dess impedans max 0,5 ohm och garanterar att 
förstärka med 2 ampere topp till topp. Om en sådan finns i närheten när resonans 
uppstår vid aktuell kommunikationsfrekvens förhöjs risken att apparaten tar skada.  Att 
resonansfrekvensen varierar med ledarens längd talar också om att en apparat kommer 
att bete sig olika beroende på var den är ansluten.  



Z  R2  (XL  Xc )
2  R
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5.3 Elnätet som kommunikationskanal 
Det stora problemet med elnätet är att dess karakteristik är tidsvarierande, laster 
kopplas till och från hela tiden vilket betyder att dess impedans ständigt varierar. 
Elektroniska laster utgör en möjlighet för att skapa en kopplingsväg med låg impedans 
vid resonans för de högfrekventa signalerna, som resulterar i att de dämpas i nätet. De 
olinjära lasterna orsakar högfrekvent brus som stör kommunikationen. Det brus som 
apparaterna ger upphov till kallas idag för ”supraharmonics”. Dessa två aspekter, brus 
och dämpning, är det vanligaste orsaken till att kommunikationen på nätet inte fungerar 
(Vidal, 2007).  

 
Figur 18 Förenklad modell av elnätet som kommunikationskanal 

 
Figur 18 visar hur sändningssignalen ifrån exempelvis elmätaren påverkas framtill 
koncentratorn i nätstationen. Sändningssignalen dämpas av både kablarna och lasterna 
genom shuntning, låt oss säga att de dämpar med en faktor k. Lasterna ger också ifrån 
sig emissioner, även kallat brus. Mottagaren känner då en signal som kan beskrivas 
enligt:  
 

  

 

Ekvation 16 

 
Där  är amplituden på sändarens signal,  är den dämpande faktorn och  är 
det brus som adderas ifrån anslutna apparater. 
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6 Samverkan mellan elnätsföretag och kund 

Insamlingsstatistiken ser bra ut för de flesta elnätsföretag i Sverige. De ligger vanligtvis 
på 99,3 – 99,8 %. Men beroende på hur många kunder man har så kan det trots allt vara 
många elmätare som måste läsas av manuellt och det är kostsamt. Anledningen att de 
inte får in mätdata kan variera ifrån gång till gång, eftersom elnätet är så pass dynamiskt 
och oförutsägbart. Orsaker kan vara att ny utrustning i anläggningar som inte 
installerats på korrekt sätt eller att impedansen i nätet har förändrats tillräckligt mycket 
så att kommunikationssignalen försvagas. 

6.1 Kundens anläggning 
En vanlig felkälla som genererar övertoner, är tillexempel en frekvensomriktare för 
varvtalsreglering av motorer. Det blir allt mer vanligt att större fastigheter utrustar sina 
spjällmotorer för ventilation med frekvensomriktare. Eller att en nätadapter föråldras 
och EMC-filtret går sönder, som har diskuterats tidigare. Gemensamt för dessa två 
exempel är att den störande utrustningen befinner sig efter elmätaren. Elnätsföretagens 
överlämningspunkt är vid elmätaren, anläggningen efter elmätaren är kunden ansvarig 
för.    
 
Problemet är att utrustningen fungerar problemfritt ifrån kundens perspektiv, men 
orsakar problem för elnätsföretaget då apparaten sänder ut störningar på nätet. Efter 
intervju med Sveriges Energi (Silverhjärta, 2014) framkom att det är alltid 
anläggningsinnehavaren som är ansvarig för den störande utrustningen och ska därmed 
lösa problemet. Elnäts företaget ger normalt ett förslag hur problemet kan åtgärdas. Om 
man inte kan komma överens mellan nätbolag och kund kan man vända sig till 
elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för att EMC–direktivet upprätthålls. 
Elsäkerhetsverket gör då en utredning för att avgöra om det är ett EMC – relaterat 
problem och vem som ansvarig för åtgärda problemet. Är störorsaken exempelvis en 
nätadapter, som inte är särskilt dyr, brukar elnätsbolagen betala för en ny och bättre. 
Detta brukar vara den snabbast och billigaste lösningen, än att argumentera med 
kunden.  

6.2 Tillämpning av standarder och förordningar 
Det finns några förordningar och standarder för signalering och som ställer vissa krav 
inom frekvensrummet 2-150 kHz. Problemet är att de ännu inte ställer några krav på 
acceptabel störnivå, utan det är EMC–direktivet som ska reglera detta (Johansson K. , 

2003). EMC–direktivet säger i princip att utrustning inte ska alstra elektromagnetiska 
störningar så att annan utrustning inte fungerar som avsett och den ska ha sådan 
tålighet mot elektromagnetiska störningar som kan förväntas i miljön. Detta ämne har 
diskuterats länge nu och förbättringar och strängare krav uppdateras kontinuerligt i de 
förordningar och standarder som gäller(Johansson J. Å.-E., 2006). De standarder och 
förordningar som berörs är: 
 
 SS – EN 50065-1 Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 

kHz till 148,5 kHz – Del: Allmänna fordringar, frekvensband och elektromagnetiska 
störningar.  

 
 SS – EN 50065-2-3 Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 

kHz till 148,5 kHz – Del 2-3: Immunitetsfordringar på utrustning och system som 
utnyttjar frekvensområdet 3 kHz till 95 kHz, avsedda för användning av 
eldistributionsnätets ägare. 
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 SS-EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generella 
fordringar – Emission från utrustning i bostäder, kontor butiker och liknande 
miljöer. 

 
 Förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet 

 
Här följer ett exempel på tillämpning av exempelvis förordningen av elektromagnetisk 
kompabilitet:  
Om en anläggning ändras och en frekvensomriktare installerats, ska installationen 
utförts enligt branschpraxis. Det vill säga att den ska installeras med skärmad kabel, 
svag & starkström ska skiljas åt så mycket som möjligt och manualen anger om separat 
filter ska installeras för att uppfylla EMC–kraven. Om något av detta har ignorerats 
uppfyller man inte skyddskravet som finns beskrivet under paragraf 4 i förordningen 
om elektromagnetisk kompabilitet (Riksdag, 2007). Den lyder: ”En fast installation skall 
dessutom installeras enligt god branschpraxis och i enlighet med information om hur de 
ingående komponenterna är avsedda att användas för att uppfylla skyddskraven”. 

6.3 EMC optimering av anläggning 
Allt mer elektronik och olinjära laster integreras i våra elanläggningar. Ett stort problem 
är att de installeras på fel sätt, rekommendationer följs inte och det finns en stor 
okunskap bland installatörer. ABB som är ett svenskt företag tillverkar mycket olika 
typer av apparater och maskiner som kan störa. De anordnar kurser för att utbilda deras 
kunder hur utrustningen ska installeras på bästa sätt(Ross, 2014).  
 
Vanliga fel som förekommer är bland annat att: fel typ av anslutningskabel används, 
apparat som är avsedd för industrimiljö används i en bostadsmiljö och avstörningsfilter 
som kan krävas i vissa förhållanden ignoreras. Om det finns möjlighet är det av god idé 
att zon–indela en anläggning så att inte apparater som är känsliga för störningar 
befinner sig i närheten av potentiella störningsobjekt (Otterheim, 2011).   
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7. Metodik 

7.1 Val av metod 
Eftersom störningsproblematiken inom frekvensområdet 2-150 kHz är ett relativt nytt 
fält finns det inte mycket liknande arbeten eller forskning att jämföra med. Men det gör 
också detta arbete extra viktigt, då det kan ge betydelsefull information för framtida 
arbeten inom området. 
   
För att bidra med ökad kunskap kring faktorer som påverkar elnätskommunikationen 
har en grundlig förstudie gjorts bestående av litteraturläsning och intervjuer med 
sakkunniga inom området. Teorin har sedan kopplats till verkligheten genom 
deltagande i felsökningsarbete ute på nätet.  
 
För att kunna analysera cirkulationspumparna, AIU och Addax systemet togs beslutet att 
bygga en mindre laborationsmiljö som är avskärmad ifrån elnätet. De signalmätningar 
som utfördes påverkades därmed minimalt av det övriga nätet. Inledningsvis var tanken 
att med hjälp av en effektanalysator använda dess funktion att detektera transienter för 
att mäta kommunikationssignalens amplitud. Men den transient som uppstår när 
systemet kommunicerar varar endast någon millisekund och är av så pass låg amplitud i 
jämförelse med nätspänningen. Vilket innebär att även om en transient skulle kunna 
fångas på bild så blir mätnoggrannheten för dessa mätningar mycket bristfälliga. 
Eftersom mätområdet för instrumentet är 230 volt och den transient som uppstår är 
endast kring 1 volt. Just att systemen kommunicerar under så korta tidsintervaller blev 
det en utmaning att finna ett sätt för att kunna mäta kommunikationssignalen. Men 
tillslut upptäcktes att instrumentet RML monitor som Addax utvecklat hade en funktion 
där datapaket ifrån systemenheter kan registreras och då anges bland annat signalnivån.        
 
Det finns väldigt lite dokumenterade störningsmätningar inom frekvensområdet 3-150 
kHz. Därför var det också av intresse att störningsmäta vissa väldigt vanliga förbrukare i 
laborationsmiljön. Det anses som bra tillfälle att i denna rapport påvisa 
störningsmängden som finns ifrån fullt fungerande apparater.  

7.2 Mål 

7.2.1 Felsökningsarbete 
Anknyta teori till verklighet och få en bättre förståelse kring problematiken med 
elnätkommunikation. Det är ett bra tillfälle att bättre förstå hur Addax – enheterna 
arbetar och använda mätverktygen på korrekt sätt under uppsyn. 

7.2.2 Laboration 
Syftet med laborationen är att undersöka:  
 Störningsnivån för tre olika enfasiga cirkulationspumpar för fjärrvärme 
 Vilka störningsoptimeringar som är av störst betydelse för att förbättra 

kommunikationen med AIU  
 Med/utan EMC-filter till cirkulationspump 
 Om vissa enheters signalnivå försämras med tiden 
 Vanliga förbrukares störnivå 
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7.3 Felsökningsarbete 
När det börjar närma sig månadens slut och dags för fakturering, måste det finnas 
mätvärden att grunda en faktura på. Gör det inte det måste elmätaren läsas av manuellt 
och orsaken till kommunikationssvårigheterna lokaliseras. Av någon anledning har 
Värnamo Elnäts serier av vissa elmätare varit av sämre kvalité då vissa komponenter 
har haft en tendens att gå sönder. Är inte elmätaren sönder och mätvärden saknas av 
flertal mätare i samma område är det ett tecken på att störningar finns och att de måste 
elimineras. 
  
Felsökningsarbete har utförts i både villakvarter och i större lägenhetsfastigheter. Det 
finns en arbetsgång med vissa moment som vanligen utförs för att få en bild av 
situationen. Felsökningsarbetet inleds med att stänga av koncentratorn i nätstationen 
sedan görs följande: 
 Störningsmätningar i kabelskåp och centraler 
 Misstänkta störningskällor elimineras 
 Om störningsnivån är inom rimliga gränser:  

I. Koncentratorn slås på  
II. Signalnivån vid kommunikationsfrekvens mäts vid olika punkter för att detektera 

var i nätet den tappar styrka 

7.4 Laborationsmiljön 
När det gäller undersökandet av cirkulationspumpen identifierades vissa troliga 
negativt påverkande faktorer under förundersökning. Dessa faktorer testades under 
olika förutsättningar för att avgöra dess betydelse. Figur 19 nedan visar överskådligt de 

ingående komponenterna och hur de är sammankopplade.  

7.4.1 Spänningsmatning  
Komponenterna monterades på en flyttbar vägg. Anläggningen matas med en 
vridtransformator som följs av ett trefasfilter, detta eliminerar det mesta av de 
högfrekventa störningar som finns på nätet. Trefasfiltret seriekopplades eftersom det 
finns endast behov av en fas, vilket ger en dämpning av  decibel. 
Transformatorns primär och sekundär sida är galvaniskt isolerade, därmed fanns det 
ingen möjlighet att skyddsjorda all utrustning som används. Därför monterades en 
jordfelsbrytare (JFB) som ett personskydd.   

 
Figur 19 Skiss över hur de intressanta komponenterna är sammankopplade och i vilka punkter mätningarna 
utfördes. 
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7.4.2 Kommunikation 
Efter filtret är en internetrouter monterad på grund av att kommunikationsfrekvensen 
inte kan ta sig förbi varken filter eller transformator. Routern har alltså direkt 
kommunikation med insamlingssystemet med hjälp av GPRS. 
 
Internetrouter och elmätare är ihopkopplade med 25 meter lång gummikabel som 
hänger på baksidan av väggen. Likaså finns en 50 meter lång gummikabel mellan 
elmätare och fjärrvärmeanläggningen där AUI sitter monterad. Tanken är att 
gummikabeln ska orsaka dämpning och reflexioner med alla de kopplingspunkter som 
finns. Det är inte särskilt långa sträckor, men bör ge en viss effekt.  

7.4.3 Fjärrvärmeanläggning 
Ett fjärrvärmepaket med växlare och cirkulationspump för mindre anläggningar, 
exempelvis villor, monterades på en separat ställning. Här sitter även AIU monterad. AIU 
är sedan ansluten med kabeltypen EKKX till fjärrvärmemätaren samt med en 
stickkontakt till ett vägguttag för spänningsmatning och PLC kommunikation. AIU kan 
anslutas vid två intressanta punkter. Dels 75 meter bort från routern och även vid de 
vägguttag som finns placerade vid mätpunkt 2. Mätpunkt 2 är i anslutning till elmätaren 
och det är 25 meter ifrån routern.  
 
För att kunna köra cirkulationspumpen utan att den tar skada måste det finnas vatten i 
systemet. Det anordnades med att ansluta ½ tums slang till radiatorkretsen som sedan 
gick till en 25 liters vattendunk som placerades på två kabeltrummor. Detta för att skapa 
tryck i systemet. Dunken fungerar på sätt och vis som ett expansionskärl där vattnet 
pumpas runt.  

7.5 Mätverktyg 

7.5.1 RML-Monitor 
RML Monitor är Addax – systemets egna utvecklade instrument som har ett antal 
mätfunktioner som har utnyttjats. Instrumentet ger möjlighet att:   
 Mäta dels det brus som förekommer vid systemets kommunikationsfrekvenser i 

enheten millivolt [mV] 
 Logga antal datapaket som skickas av routern och hur många av dessa som inte når 

sitt mål 
 ”Låsa” datapaket ifrån speciella enheter om dess serienummer registreras i 

instrumentet. Instrumentet kommer då att söka på inställd kanal och frekvens för att 
sedan låsa nästa datapaket ifrån den aktuella enheten och presentera dess 
signalnivå, antal hopp informationen har tagit mellan andra enheter och om 
informationen kommer ifrån en master eller slave. 

 Kopplas till en dator och med tillhörande programvara PL Sniffer där trafiken mellan 
Addax enheterna kan övervakas i realtid. Här ser man se varje informationspaket 
som skickas och vilken enhet som besvarar informationen. Det går genom att titta på 
informationspaketens längd avgöra vilken typ av information som skickas.  

 
I specifikationen rekommenderar de att signalnivån är tre gånger så hög som brusnivån 
för att god kommunikation ska råda.     
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7.5.2 Nätanalysator  
Det andra instrumentet som användes var en nätanalysator som ger en grafisk 
representation av ström och spänning samt en stor mängd data. Instrumentet visar 
visuellt övertonsanalys, fasläge och effekt bland annat.  

7.5.3 MFA 400 
Det tredje instrumentet som användes heter MFA 400 och är utvecklat av ett företag 
som heter SWEMET. SWEMET är ett företag som är specialister på att hitta störkällor 
och optimera insamlingstiden av mätvärden ifrån elmätare.  
 
Detta instrument kan kopplas till datorn och ge en grafisk bild av störningarna över ett 
frekvensspektrum som sträcker sig ifrån 3 till 150 kHz. Det ger en mer övergripande 
bild av störningarna vid intilliggande frekvenser av 43 och 49 kHz. Det röda sträcket 
som syns vid minus 50 dB i Figur 20 är ett riktmärke för acceptabel störningsnivå. Allt 
ovan sträcket kan störa systemets kommunikation. Den röda kurvan är de topp-värden 
som har detekterats under mätningen. Den blå kurvan är den momentana 
störningsnivån. Den grafiska bilden uppdateras flera gånger per sekund.  
 

 
Figur 20 visar en ögonblicksbild över en mätning som är utförd med MFA 400. I denna bild pågår ingen 
kommunikation och inga störningar finns närvarande. 

Instrumentet gör först en bandpassfiltrering över det band av frekvenser som är av 
intresse, d.v.s. 3-150 kHz. Sedan konverteras den tidskontinuerliga signalen till en 
digital signal med samplingsfrekvensen 300 kHz, vilket är i enlighet med Nyqvist-
teoremet ( ). Under varje samplingsfrekvens tas 512 värden (N) och 
Fast Fourier Transform (FFT) utförs. Se kapitel 3.1.2 och 3.1.3 som förklarar detta mer 
utförligt. FFT–operationen resulterar i en graf med störningens amplitud vid 256 olika 
frekvenser ifrån 0-150 kHz. De 256 frekvenserna är fördelade på följande vis:   
 
0,  *1, *2, ... , *N/2.  

 
 

 = Samplingsfrekvens    

N = antal sampel 

Det betyder i detta fall att 
 

 
Dessa amplituder som visas i decibel binds sen samman till en sammanhängande kurva. 
Kurvan visar signalers dämpning relativt en spänningsnivå av 3,5 volt topp till topp, 
vilket motsvarar 0 decibel i graferna. Graferna har i denna rapport beskurits så att 
kurvorna täcker hela grafen. 3,5 volt är bestämt som max signalnivå för 
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elnätskommunikation. En signal eller störnivå i enheten volt kan räknas om med 
följande formel: 
 

 , där = signal eller störnivå i anläggning [V].   

 
 
  

[dB]  20*log(
Uuppmätt

3,5
)



Uuppmätt
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8. Genomförande 

 8.1 Felsökningsarbete 

8.1.1 Bostadsområdet Doktorn 
Detta är ett område med lägenheter i ett flertal bostadshus, som har varit problematiskt 
en längre tid med kommunikationssvårigheter. I större fastigheter som dessa är det en 
stor utmaning att genom mätningar, kunna tolka resultaten, lokalisera och förstå vad 
problemet är.  
 
Vid ett tillfälle saknades upp till 70 mätare i detta område. Störningsnivån mättes i ett 
antal kabelskåp ute på gatan samt inne i fastigheterna där mätarvärden saknades, men 
inget anmärkningsvärt detekterades. När routern slogs på igen upptäcktes att signalen 
avtog markant ifrån ett av kabelskåpen till en huvudcentral i en av fastigheterna. I 
kabelskåpet var signalstyrkan samt bidragande störningar cirka 850 millivolt och vid 
mätartavlorna låg amplituden på cirka 200 millivolt. Vilket är för lågt för att 
kommunikationen ska fungera bra, eftersom det är i samman nivå som störningarna. 
Den matande kabeln till denna fastighet förgrenades i källaren till flera olika större 
centraler. 
Vid den matande kabeln till centralerna var signalen lite högre, cirka 300 mV. Därför 
monterades en förstärkare i anslutning till det första facket. Detta är ett exempel på hur 
dämpning av kommunikationssignalen kan uppstå. Några dagar senare saknades bara 
tio mätare ifrån detta område.  

8.1.2 Frekvensstyrd cirkulationspump 
I ett lägenhetshus saknades mätarvärden ifrån ett tiotal mätare under mer än tre dagars 
tid. Här detekterades störningar på fas L2 och frekvens 49 kHz i ett kabelskåp utanför 
huset. Inne i huset fanns en fjärrvärmecentral bredvid el–rummet. Energisnåla 
cirkulationspumpar är frekvensstyrda, vilket även denna var. Frekvensstyrda motorer 
genererar övertoner pågrund av dess elektronikkomponenter som likriktar och 
växelriktar spänningen till en ny frekvens. Det är framförallt likriktningen som orsakar 
övertoner. Därför misstänktes den kunna vara en störkälla. Säkringarna till pumpen 
stängdes av och mycket riktigt försvann störningarna. Lösningen här blev att montera 
ett filter som spärrar frekvenser ifrån 30 till 100 kHz, se rubriken ”2.2.5 Filter” för 
beskrivning av detta filter.  

8.1.3 AIU  
Gränssnittet mellan fjärrvärmemätaren som är av annat fabrikat och Addax systemet är 
enheten AIU. Cirka tio procent av dessa AIU lyckas inte rapportera in mätdata varje 
månad. Vi tittade närmre på en av dessa som har lästs av manuellt en längre tid.  
 
Störningsmätningarna ute på gatan och inne i fastigheten gav inget anmärkningsvärt 
resultat. Det var möjligen lite mer störningar på fas L1 och frekvens 49 kHz. AIU var 
ansluten till just till denna fas. Vi kollade även vilken fas och frekvens elmätaren 
kommunicerade på med RML Monitor. Elmätaren hade låst fast på fas L2 och frekvens 
43 kHz. AIU befinner sig en nivå under elmätaren och därför har elmätaren möjlighet att 
repetera information ifrån koncentratorn till AIU, detta beskrevs i avsnitt 
”Elenergimätare 2.2.4”. Lösningsstrategin var att först byta ut AIU-enheten ifall den gått 
sönder och ansluta AIU till fas L2.  
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Detta var det som behövdes för att sedan kom värden in i systemet igen. Vad som var 
orsaken till att kommunikationen inte fungerade innan vet vi inte. Det kan ha varit att 
bara AIU var sönder eller kanske en kombination av de samtliga beskrivna faktorerna.  

8.1.4 Trasiga nätadapters   
Vid vissa tillfällen har störningsmätningar i kabelskåp på gatan gett utslag upptill 850 
millivolt, vilket är långt över acceptabla nivåer. I villakvarter är detta ganska enkelt att 
felsöka. Säkringarna i kabelskåpet till en specifik villa kan lossas, försvinner 
störningarna har man hittat rätt villa och därefter fortsätter arbetet inne i villan för att 
finna felkällan.  
 
Vid två tillfällen var orsaken till de grova störningarna endast en nätadapter till en 
digital-TV box. Vid ett av tillfällena fanns störningar på alla tre faserna, men som helt 
försvann efter att den enfasiga adaptern togs ur vägguttaget. Alltså inducerades 
störningarna på något sätt över till de övriga faserna.  
Adaptern har förmodligen fungerat felfritt innan, med det som kan ha inträffat är att en 
kondensator till EMC–filtret har gått sönder. Kondensatorn är ansluten mellan fas och 
neutral och har som funktion att ”shunta” strömmar ifrån en bestämd frekvens och 
uppåt. Detta är ett problem som uppstår med åldrande elektronik. Komponenterna är 
billiga och klarar inte påfrestningarna de utsätts för efter ett tag. Detta är något som 
Elsäkerhetsverket har intygat som ett ökande problem.  

8.2 Laboration 

8.2.1 Cirkulationspumparnas störnivå 
Tre olika pumpar undersöktes. Wilo pn10, Grundfos Alpha2L och Wilo Yonos Pico.  
Brusnivån mättes vid mätpunkt 1, Figur 19 visar de valda mätpunkterna. Mätpunkt 1 är 
inte längre bort än anslutningskabelns längd, vilket är cirka 1,5 meter. Samtliga pumpar 
är utrustade med EMC-filter som standard, därför kunde inte denna faktor påverkas som 
tidigare tänkt. Vanligtvis är det större trefasiga pumpar som kan behöva installera extra 
avstörningsfilter vid vissa omständigheter. Mätningar utfördes också vid lägsta 
respektive högsta hastighet för att se om varvtalet har betydelse.  

8.2.2 AIU  
AIU-enhetens förmåga att svara efter anrop från routern övervakades med PLM Sniffer 
som är ett mjukvaruprogram kopplat till RML Monitor. Tabell 1 visas ett urklipp ifrån en 
av loggarna: 
 
Datum Tid Frekvens Datalängd Anrop/Svar Serienummer 

24/04/2014 11.31.12 43 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.31.13 43 5 R 0004429b(279195) 

24/04/2014 11.31.16 43 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.31.16 43 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.31.18 43 19 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.31.19 43 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.31.21 43 5 R 000c3982(801154) 
Tabell 1. Här visas ett urklipp ur loggarna. 
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Förklaring av loggen 
 
Varje enhet i Addax systemet har ett unikt serienummer. I loggen ovan är: 
 
00a18cf1(10587377) – Router 
0004429b(279195) - AIU  
000c3982(801154) – Elmätare 
 
C – Anrop (Command) 
R – Svar (Response) 
 
Loggen inleds med att routern gör ett anrop efter nya enheter kl. 11.31.12. Anropet sker 
på frekvens 43 kHz och har en längd av 15 bitar. Därefter kommer ett svar ifrån AIU, alla 
svar är alltid 5 bitar långt. Klockan 11.31.18 skickas ett 19 bitar långt paket ifrån routern 
till elmätaren eller AIU. Paketet är 4 bitar längre än ett vanligt anrop, därför här ber den 
exempelvis elmätaren att vidarebefordra anrop efter nya enheter. Tyvärr kan man inte 
se i den exporterade loggen ifall routern skickar denna order till elmätaren eller AIU. 
Men detta kan man se i programvaran innan loggen exporteras. Detta har observerats 
under de olika laborationsmomenten när det har varit av betydelse.  
 
Testmoment av AIU 
 

 AIU:s förmåga att svara på anrop testades genom att tillföra högfrekventa 
störningar vid mätpunkt 1 och 2 enligt Figur 19. I Sniffer–loggen observerades 
förändringarna som utfördes vid bestämda tidpunkter. Störningarna bestod 
främst av två nätadaptrar som tidigare orsakat stora störningar på nätet. I Figur 
28 visas en graf över hur mycket störningar de tillför. AIU:s anslutningspunkt 
ändrades också till mätpunkt 2 för att observera om det förbättrar 
förutsättningarna för inrapportering.  

 
 Äldre AIU som använts under några år för att undersöka om dess prestanda har 

försämrats. Det påstås nämligen att dess uteffekt minskar med tiden.  
 

 AIU-enhetens signalstyrka testades vid mätpunkt 1, 2 och 3 enligt Figur 19. 
Faktorer som AIU:s anslutningspunkt och störningsmängd förändrades. 
Mätningarna utfördes med två stycken RML – Monitor som ”låste” datapaket vid 
samma tidpunkt. Anledningen till att använda två instrument var att då kunde 
samma datapaket avläsas vid två olika punkter i miljön.  

8.2.3 Router och elmätare 
Prestandan för nya och äldre routrar som har varit i bruk i ett antal år testades. Det 
upplevs att dess uteffekt försämras med tiden.  

8.2.4 Störningsmätning av vanlig kundutrustning 
Eftersom det finns väldigt lite dokumenterade störningsmätningar inom 
frekvensspektret 3 – 150 kHz, utfördes mätningar på flera vanliga produkter som finns 
hos elnätsföretagens kunder idag. Att dokumentera observationer och mätningar är 
viktigt för att bättre förstå hur olika typer av störningar yttrar sig. Utvecklar man denna 
förmåga blir man duktigare på att hitta felkällor till störningar.  
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9 Resultat 

Resultat som presenteras i graferna är mätningar som är utförda med MFA 400 och 
bilden nedan visar hur det ser ut när varken kommunikation eller störningar finns 
närvarande. Blå kurva är momentan störningsnivån och röd kurva är toppvärden som 
registrerats under mätningens totala tid. Kurvorna uppdateras flera gånger per sekund 
och det som visas är en ögonblicksbild.  
 

 
Figur 21 Brusnivån i labbmiljön när ingen kommunikation pågår eller störningar anslutna. Som man ser 
befinner sig bruset en bra bit under det röda sträcket vid -50 dB som är en gräns för acceptabel 
störningsnivå. 

9.1 Fjärrvärmecentralens cirkulationspumpar 

9.1.1 Pumparnas störnivå 
Tre cirkulationspumpar testades och mätningarna nedan är utfördes vid mätpunkt 1. 
Routern var avstängd och inga andra laster var anslutna i vägguttagen under samtliga 
mätningar. Ingen av pumparna störde för mycket så att det fanns övervägande risk att 
de interfererar med kommunikationssignalerna. 
 

 
Figur 22 Wilo PN10. Denna pump höll sig till stor del under -60 dB, endast någon enstaka gång under mycket 
kort tid registrerades signaler som närmade sig den röda linjen. 

 

 
Figur 23 Grundfos Alpha2L. Kring 90 kHz överskrider denna pump det horisontella röda sträcket vid -50 dB 
som är acceptabel störnivå.  

 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 



 

36 
 

 

 
Figur 24 Wilo Yonos Pico. De högsta toppvärdena som registrerades nådde upp till den röda linjen. Men den 
blåa momentana kurvan höll sig under större del av mätningen kring -60 dB. 

 

 
Figur 25 Wilo Yonos Pico. Denna mätning utfördes vid mätpunkt 2, d.v.s. 50 meter ifrån cirkulationspumpen. 
Bilden visar hur mycket störningsnivån dämpas med avstånd.  Jämför med bilden ovan som är utförd vid 
mätpunkt 1, vilket är precis där pumpen är ansluten. 

 

9.1.2 Förändrad pumphastighet 
Alla tre pumparna hade gemensamt att de störde som minst vid lägst inställd hastighet 
och viss ökning för full effekt. Variationerna var knappt märkbara för PN10 och Yonos 
Pico mellan högsta respektive lägsta hastigheten. Grundfos gav desto mer utslag, men 
inget som är av någon större betydelse. Endast mätningen på Grundfos presenteras.  
 

 
Figur 26 Grundfos inställd på hastighetsläge 1.  

 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 
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Figur 27 Grundfos inställd på hastighetsläge 3. Resultatet visar att största skillnaden är vid frekvensen 54 
kHz som här är cirka -39 dB i amplitud jämfört vid hastighetsläge 1 då amplituden är -43 dB.    

  

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 
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9.2 AIU 

9.2.1 Känslighet för högfrekventa signaler 
För att testa AIU – enhetens förmåga att svara på anrop ifrån enheter som befinner sig 
en eller flera nivåer högre än AIU gjordes följande experiment. Efter att AIU etablerat 
kontakt med router anslöts två nätadaptrar av märke Sagem och ITE. Dessa nätadaptrar 
genererar stora störningar i hela frekvensbandet 3-150 kHz. Bilaga 12.4 visar utdrag ur 
loggen vid intressanta tidpunkter. Experimentet gick till på följande vis: 
 Kl. 10.19.00 anslöts AIU  
 Kl. 10.25.21 kom första svaret ifrån AIU 
 Störningar anslöts vid kl. 10.26.45 i närheten av mätpunkt 1 
 
Resultatet i loggen visar att AIU svarar efter att störningarna anslöts. AIU fortsatte också 
att svara regelbundet i flera minuter. Ett ytterligare försök att försvåra 
kommunikationen utfördes genom att anslutna störningar redan innan AIU etablerat 
kontakt. Men det gav inte någon större skillnad i resultat. Enheternas signalnivå var 
också den samma när störningar både var närvarande och inte närvarande. 
 
Man kunde dock se störningarna hade en viss inverkan på systemet. Mätinstrumentet 
RML Monitor hade funktionen att visa antal skickade paket ifrån routern och hur många 
av dessa datapaket som inte kunde tolkas av mottagaren. Av 50 datapaket som sändes 
ifrån routern när störningar var anslutna, resulterade det i 3 felaktiga paket. Jämfört 
med när inga störningar var närvarande, då fanns inga felaktiga paket.  

9.2.2 Signalstyrka AIU 195 och 107 
Signalstyrkan av två olika AIU vars serienummer slutar på 195 och 107 analyserades i 
detta försök. Testresultatets data finns som bilaga och finns under rubriken ”12.3 
Signalstyrka AIU”. Samtidliga värden är angivna i mätenheten millivolt [mV]. Vid varje 
mättillfälle anges två värden eftersom mätningen utfördes med två RML Monitor som 
låste samma datapaket vid två olika mätpunkter. 
 
Signalnivån ifrån de två enheterna som testades avvek inget nämnvärt vid de tre olika 
mätpunkterna. Utan det anses vara bra signalnivå för god kommunikation. AIU 195 var 
en ny enhet och AIU 107 var en äldre enhet.  
 
När AIU ansluts till mätpunkt 2 som är nära elmätaren erhålls nästan samma värden 
som om den vore ansluten i mätpunkt 1, mätvärdena finns i avsnitt 12.3.2 under bilagor. 
Mätpunkt 3 erhöll en signalstyrka som var 874 millivolt. När AIU var ansluten vid 
mätpunkt 1 erhölls 859 millivolt som medelvärde.  

9.2.3 Routers process att etablera kontakt med AIU 
Något som upptäcktes under laborerandets gång var att AIU endast kan etablera kontakt 
med routern under en speciell förutsättning. I början av loggen nedan kommunicerar 
routern med frekvensen 49 kHz och då fås inget svar ifrån AIU. AIU har i denna logg 
serienummer: 279195. Men så fort routern byter arbetsfrekvensen till 43 kHz svarar 
AIU med detsamma, detta ses i de två första blåmarkerade fälten.    
 
Om anläggningen sedan har spänningsmatning hela tiden tills dess att routern byter till 
49 kHz igen blir det inga problem för AIU att svara på anrop som syns i de två sista 
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blåmarkerade fälten. Men om spänningsmatningen till AIU bryts och sedan återkommer, 
kan den inte svara på anrop förrän routern byter arbetsfrekvens till 43 kHz.  
 

Datum Tid Frekvens Datalängd Anrop/svar Enhet 
24/04/2014 11.27.48 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.27.48 49 5 R 000c3982(801154) 
24/04/2014 11.27.49 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.27.50 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.27.54 49 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 11.27.54 49 5 R 000c3982(801154) 

24/04/2014 11.30.12 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 11.31.07 43 5 R 0004429b(279195) 

24/04/2014 11.31.08 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 11.31.12 43 5 R 000c3982(801154) 

24/04/2014 11.31.12 43 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 11.31.13 43 5 R 0004429b(279195) 
… … … … … … 

24/04/2014 12.15.09 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 12.15.11 49 5 R 000c3982(801154) 

24/04/2014 12.15.12 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 12.15.13 49 5 R 0004429b(279195) 

24/04/2014 12.15.15 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 12.15.18 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 12.15.22 49 19 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 12.15.23 49 15 C 00a18cf1(10587377) 

24/04/2014 12.15.25 49 5 R 0004429b(279195) 
Tabell 2 Routers process att etablera kontakt med AIU. AIU initieras endast vid 43 kHz och fortsätter att svara 
när router byter arbetsfrekvens. Bryts spänningen, måste AIU initieras på nytt vid 43 kHz. 
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9.3 Sammanställning av Addax – enheternas signalstyrka 
Här presenteras medelvärden i millivolt [mV] av mätningar som är utförda på de 
enheter som visas i tabellen. Fullständiga mätprotokoll finns som bilagor.  
 
Tre olika routers med olika drifttimmar valdes att testas för att se om dess uteffekt 
varierar. ”Router 2013” är en helt ny enhet, medans ”Router 2006” har varit i drift under 
flera år. ”GPRS router 2012” är inte ny utan har används ett tag. Elmätaren är enfasig 
och om den är oanvänd eller inte är okänt. AIU enheterna är de samma som 
presenterades i rubrikerna ovan.  
 
Resultatet visar på att: 

 Alla enheter signalerar med ungefär samma effekt 
 Ålder har inte påverkat dess signalstyrka 

 
 

Sammanställning av enheternas signalstyrka 
    
 f=43 kHz 

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 

Router 2013 893 919 924 
GPRS router 2012 896 909 915 

Router 2006 889 914 919 
Elmätare 828 922 897 
AIU 195 921 916 888 
AIU 107 916 911 887 

    
 f=49 kHz 

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 

Router 2013 811 914 924 
GPRS router 2012 824 901 913 

Router 2006 824 914 922 
AIU 195 913 918 859 
AIU 107 914 918 865 

Tabell 3. Här kan man se att alla enheter signalerar med i princip samma uteffekt, oberoende av ålder. 
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9.4 Störningsmätning av hushållsapparater 
Här visas störningsmätningar ifrån typiska laster som finns hos de flesta av Värnamo 
Energis kunder. Detta utfördes därför att det finns mycket lite störningsmätningar som 
är dokumenterade inom frekvensrummet 3–150 kHz. Det finns inga standarder som 
anger en nivå för hur mycket en produkt får störa inom detta frekvensspektrum. Det är 
något som man förstå i de mätningar som presenteras på de fullt fungerande 
produkterna som mätningarna utfördes på. Men om detta problem uppmärksammas 
mera och dess effekt påvisas med dokumenterade mätningar, kanske det här blir något 
som prioriteras högre i framtiden.  
 
Det är också nödvändigt att dokumentera störningar för att kunna upptäcka mönster. 
Detta är till hjälp för att bli bättre på att felsöka störningar ute i anläggningar. 
Testobjekten bestod av de listade objekten nedan, och därefter följer mätresultaten av 
respektive objekt: 
  
 Nätadapter till TV - boxar 
 Nätdel till laptop 
 Lågenergilampa  
 LED – lampa 
 Ljusarmatur med HF – don 
 LVD - induktionslampa 
 

  
Figur 28 Här visas en nätadapter till en TV-box Sagem. Denna upptäcktes vara orsaken till 
kommunikationssvårigheterna vid ett felsökningstillfälle.   

 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 
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Figur 29 Här visas ytterligare en nätadapter av märket ITE till en TV-box.   

 

 
Figur 30. Detta är nätdelen till min egna dator som genererar överraskande mycket störningar.  

 

 
Figur 31 Lågenergilampa Osram deluxe 10 W. Mätningen visar att switchfrekvensen är vald till kring 70 – 75 
kHz.  

 
Figur 32 LED Lampa. Flera testade LED - lampor har en switchfrekvens kring 25 kHz som sedan avtar i 
amplitud.   

 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 
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Figur 33 Lysarmatur med HF-don. Ytterligare en armatur testades och även den hade en swichfrekvens vid 
cirka 43 kHz.    

 

 
Figur 34 LVD induktionslampa. Dessa var monterade i lycktstolpar i Gnosjö kommun och påstods orsaka 
störningar. Här ser vi att påståendet är bevisligen sant. Swichfrekvensen ligger vid 25 kHz. 

  

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 

Blå kurva – momentan 
Röd kurva - topp 
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9.5 Sammanfattning av resultat 
 

 Cirkulationspumparnas ledningsbundna emission anses vara inom acceptabel 
nivå  
 

 AIU–enheten kan bara initieras av routern vid frekvensen 43 kHz.  
 

 Alla enheter sänder med samma signalnivå. Signalnivån regleras inte beroende 
på störningsmängden i nätet. Signalnivån försämras inte med tiden.  

 
 Försök utfördes för att testa AIU:s känslighet mot störningar. Men störningarna 

lyckades inte ”överrösta” kommunikationen.   
 

 Enskilda apparaters störnivå har i frekvensrummet 3 – 150 kHz har påvisats. 
Detta faktum anses viktigt att belysa för att skapa medvetenhet kring problemet 
och för skärpta emissionskrav i framtiden. Vanlig switchfrekvens för 
lågenergibelysning är 25 kHz och vid 43 kHz för HF – don. 
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10 Diskussion 

Laborationsmiljön som byggdes är en modell av verkligheten. Vissa tester lämpar sig 
mer eller mindre att utföras i något som är en modell, detta var något som fick upplevas 
här. När specifika störkällor ska analyseras är det positivt att göra mätningarna i en 
avskärmad miljö så att andra faktorer inte påverkar resultaten. Men sedan kan en 
apparat också uppvisa lite annorlunda beteende i kombination med andra apparater, 
detta är givetvis svårt att mäta och identifiera. 
 
De inledande mätningarna som utfördes i laborationsmiljön var till en början 
inkonsekventa och svårförklarliga. Signalstyrkan ifrån exempelvis AIU kunde vid ett 
flertal mätförsök uppvisa stor variation på signalamplituder vid de olika mätpunkterna. 
Orsaken till dessa fenomen var en kombination av att signalen reflekterades i skarvar 
och att gummikabeln mellan mätpunkterna var uppvirad i en spiral. Uppvirningen av 
kabeln orsakade att spänningar inducerades och viss förändring av induktans i 
ledningen. Uppvirningen av kabeln liknade beteendet hos en spole med andra ord. Mer 
rimliga resultat erhölls efter att all kabel rullades ut.  
Reflektionen i skarvarna kan man aldrig undvika och elnätets karakteristisk är inte 
identisk i varje ögonblick. Men man kan däremot om man har två RML Monitors ”fånga” 
samma datapaket vid två olika punkter i anläggningen. Då erhålls mätvärden som 
uppfattas mer logiska då superpositionering respektive ”släckning” av vågor inte 
påverkar resultaten lika mycket vid varje mättillfälle. 
 
De frekvensstyrda cirkulationspumparna i fjärrvärmeanläggningarna som förespåddes 
vara en stor störkälla visade sig inte vara det. Den pump som störde mest var Grundfos 
Alpha 2L som Figur 23 visar. Den har en rejäl topp vid 90 kHz och två avklingande 
amplituder vid 70 respektive 110 kHz. Men vid Addax – systemets 
kommunikationsfrekvenser 43 och 49 kHz var störningsnivån inom rimliga gränser. 
Därför ansågs pumpen inte orsaka några problem.  
 
I laborationsmiljön misslyckades inte kommunikationen mellan AIU och router trots de 
stora mängderna störningar som var anslutna. Detta var till en stor förvåning, eftersom 
stöningarna genererade samma signalstyrka som kommunikationen. Men detta visade 
på att det finns andra betydande faktorer som inte var närvarande i denna ideala 
laborationsmiljö. Impedansmatchningen mellan sändare och mottagare är garanterat 
sämre i verkligheten och det är en kritisk faktor som fått upplevas i felsökningsarbetet 
och förstudierna. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är sällan en faktor 
som orsakar att kommunikationen fallerar. Utan att det är en kombination av dem som 
tillslut gör att de tappar kontakt.    
 
Att AIU endast kan initieras vid frekvens 43 kHz är mycket negativt. Förvisso kan den 
kommunicera vid 49 kHz om den har initierats en gång vid 49 kHz. Men om ett 
spänningsbortfall sker, vilket inte är helt ovanligt, måste den initieras på nytt vid 43 kHz. 
Vid det tillfället kan förutsättningarna för kommunikation vid den frekvensen förändrats 
till det sämre, vilket omöjliggör kommunikation. En elmätare i en bostad är alltid 
trefasig, det innebär att den har 3 faser och 2 frekvenser tillgängliga för kommunikation 
med routern. Det är totalt sex möjligheter. AIU som befinner sig längre bort ifrån 
routern och som troligen utsätts för mer brus har bara en fas och en frekvens som vid 
något tillfälle måste fungera för att upprätta kommunikation. AIU – enheten har inte den 
kommunikationsflexibilitet som krävs i ett elnätskommunicerande system. Elnätet 
förändras ständigt och kommunikationen får inte slås ut totalt ifall brus introduceras i 
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kommunikationskanalen, vilket kan vara fallet för AIU – enheten. Därför anses den inte 
vara tillförlitlig och bör där med bytas ut mot en smartare enhet eller övergå till 
radiokommunikation.  
 
Något som är lite problematiskt med just Addax – systemet är att de två 
kommunikationsfrekvenserna 43 och 49 kHz ligger väldigt nära varandra. En bättre 
lösning hade varit att ha kommunikationsfrekvenserna fördelade till den nedre och övre 
delen av frekvensspektrumet.  
 
Värnamo Elnät har övervägt att flytta AIU närmare elmätaren. Varje Addax enhet har 
möjligheten att repetera datapaket ifrån routern. Tanken var då att elmätaren skulle 
repetera AIU:s mätdata om den inte förmår att skicka sin information hela vägen till 
routern. En av anledningarna till denna teori var att man misstänkte att AIU signalerar 
med mindre effekt. Tabell 3 under avsnitt 9.4 visar dock att AIU signalerar med samma 
styrka som övriga enheter.  
Möjligen kan det finnas bättre förutsättningar för elmätaren att nå fram till routern 
eftersom den kan kommunicera på flera faser. Problemet är att elmätaren och AIU måste 
kommunicera på samma fas och frekvens för att elmätaren ska kunna repetera 
datapaket i båda riktningar mellan routern och AIU. Elmätaren får dessutom inte byta 
kommunikations fas, vilket kan ske om dess kommunikationskanal försämras.  
Den enda fördel som man är garanterad om den flyttas närmare elmätaren är att AIU – 
enhetens kommunikationssignal kommer bli högre. I labbmiljön blev avståndet 50 
meter kortare när den placerades bredvid elmätare och det resulterade i en signal som 
blev 15 millivolt starkare. Mätresultatet finns i avsnitt 12.3.2 under bilagor.  
 
För att lyckas bedriva en framgångsrik elnätskommunikation krävs flera saker. Dels 
måste systemet ständigt underhållas eftersom elnätets karakteristisk förändras. 
Impedansen mellan sändare och mottagare måste vara relativt lika, där 
impedansförändringar är möjliga finns det stor sannolikhet att kommunikationssignalen 
försvagas och en repeterare krävs. För att leda ett effektivt felsökningsarbete krävs en 
speciell yrkesskicklighet av montörerna. Att tolka mätresultaten och förstå vad som är 
nästa steg är inte självklart. 
 
Nästa problem är att standarder och förordningar som gäller för A–bandet behöver 
uppdateras, där det ställs högre krav på störningsnivåer ifrån apparater. Sverige var 
bland de första länderna inom EU att tillämpa fjärravläsning av elmätare, men allt fler 
länder har anslutet sig de senaste åren. Det är stora förändringar på gång inom Europa 
och visionen att realisera ”smarta elnät” är högaktuellt. Därför förväntas frågor som 
berör ”nedskräpning” av frekvensbandet få mer uppmärksamhet inom EU.  
 
Testresultaten i avsnitt 9.4 där störningsmätning av hushållsapparater utfördes visade 
att många normalt fungerande apparater orsakar störningar. Just nätadaptrar är ett 
eskalerande problem. Figur 28Figur 28 och Figur 29 visar hur mycket de kan störa. 
Elsäkerhetsverket rapporterade i ett test att endast 23 % av de nätadaptrar de testade 
uppfyller kraven på elektromagnetisk kompabilitet (Hellström, 2014).  
Eftersom det inte finns några skyddsnivåer inom A-bandet väljer många tillverkare att 
lägga switchfrekvensen för ljuskällor i detta frekvensrum. Ett bra exempel på detta kan 
ses i Figur 31 där switchfrekvensen ligger vid cirka 70 kHz. Den tredje tonen till denna 
frekvens ligger därmed inom rimliga nivåer innan den når 150 kHz, där mycket striktare 
krav finns.   
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Av de ljuskällor som testades upptäcktes också att det är vanligt för LED och 
lågenergilampor att switchfrekvensen ligger vid 25 kHz och HF-don befinner sig många 
gånger vid 43 kHz.   
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11 Slutsats 

Detta examensarbete har enligt uppdragets syfte bidragit med följande resultat: 
 
 En genomgående undersökning av faktorer som påverkar elnätskommunikationen. 

 
 En beskrivning av de lagar och förordningar som styr EMC – relaterade problem 

mellan elnätsägare och kund. 
 

 Det har konstaterats att det råder bristande kunskap och förståelse kring EMC – 
problematiken i anläggningar. Det bör få mer plats i skolors utbildningsplan och 
byggentreprenörer bör analysera detta i ”planeringsfasen” av en ny anläggning. Det 
är mycket billigare att göra rätt från början.      

 
 En labbmiljö byggdes där Addax – systemet analyserades. En särskild studie 

genomfördes angående AIU – enhetens förmåga att rapportera in mätdata. 
Slutsatsen blev att AIU – enheten inte har den kommunikationsflexibiliteten som 
krävs i ett elnät. Den bör därför ersättas med en smartare enhet eller övergå till 
radiokommunikation.   

 
 Det har konstaterats att störningar från andra apparater inte nödvändigtvis den 

primära orsaken till kommunikationssvårigheter. Utan varje faktor har en 
bidragande del till att mätdata till slut inte når fram.  

 
 Det har uppmärksammats att ett flertal mycket vanliga förbrukare genererar 

störningar i A – bandet (2-150 kHz) och stör elnätskommunikationen. Här krävs ett 
strängare regelverk som ställer högre krav på tillverkarna av de aktuella 
produkterna. 
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12 Bilagor 

12.1 Signalstyrka routers 

12.1.1 Router 2013 
 

Router 2013 
    

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 
Mätpunkt 

3 
Mättillfälle f=43kHz f=43kHz f=43kHz 

1  914 918 
2  923 928 
3  922 927 
4  919 924 
5  907 917 
6  919 921 
7  914 928 
8  926 928 
9  913 926 

10 895 915  
11 897 923  
12 885 925  
13 894 920  
14 897 922  
15 892 924  

Medelsumma 893 919 924 
    
 f=49kHz f=49kHz f=49kHz 

16  914 921 
17  915 924 
18  915 923 
19  916 925 
20  914 924 
21  916 921 
22  915 925 
23  915 923 
24  913 927 
25  916 922 
26 821 918  
27 801 911  
28 805 908  
29 809 913  
30 815 915  
31 812 912  

Medelvärde 811 914 924 
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12.1.2 Router GPRS 2012 
 

Router 2012 GPRS 
    

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 
Mättillfälle f=43kHz f=43kHz f=43kHz 

1 896 909  
2 897 910 (HC1)  
3 894 917  
4 898 912  
5 891 (HC1) 907  
6 892 908  
7 896 910 (HC1)  
8  909 (HC1) 913 
9  906 910 

10  909 917 
11  905 920 

Medelvärde 896 909 915 
    
 f=49kHz f=49kHz f=49kHz 

12 824 910  
13 835 908  
14 803 907  
15 827 906 (HC1)  
16 816 911  
17 810 906  
18  806 890 
19  910 (HC1) 920 
20  913 905 
21  907 919 
22  905 910 
23  909 921 
24  903 918 
25  902 917 
26  909 919 
27 765 905  
28 909 918  

Medelvärde 824 901 913 
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12.1.3 Routers 2006 
 

Router 2006 
    

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 
Mättillfälle f=43kHz f=43kHz f=43kHz 

1  908 918 
2  919 923 
3  913 (HC1) 920 
4  903 919 
5  902 907 
6  919 921 
7  902 (HC1) 914 
8  921 926 
9 887 914  

10 889 917  
11 887 (HC1) 916  
12 884 913  
13 892 919  
14 891 918  

Medelvärde 889 914 919 
    
 f=49kHz f=49kHz f=49kHz 

15  915 922 
16  913 919 
17  919 (HC1) 926 
18  917 920 
19  917 927 
20  913 922 
21  916 925 
22  904 917 
23 823 915  
24 831 921 (HC1)  
25 821 914 (HC1)  
26 825 (HC1) 916  
27 828 920  
28 818 913  

Medelvärde 824 914 922 
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12.2 Signalstyrka Elmätare 
 

Elmätare 
    

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 
Mättillfälle f=43kHz f=43kHz f=43kHz 

1 802 919  
2 821 923  
3 801 918  
4 848 921  
5 842 922  
6 825 921  
7 834 918  
8 828 920  
9 849 921  

10 831 918  
11  922 898 
12  925 896 
13  923 898 
14  926 894 
15  920 900 
16  921 896 
17  922 897 
18  924 897 
19  923 893 
20  926 899 

Medelvärde 828 922 897 
    
 f=49kHz f=49kHz f=49kHz 

1 832 928  
2 833 928  
3 845 931  
4 836 928  
5 837 930  
6 851 927  
7 848 931  
8 839 929  
9 847 930  

10 839 929  
11  928 903 
12  923 902 
13  934 907 
14  922 903 
15  927 900 
16  925 903 
19  924 907 
20  921 901 

Medelvärde 841 927 903 
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12.3 Signalstyrka AIU 

12.3.1 AIU 195 
 

AIU 195 

    

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 
Mättillfälle f=43kHz f=43kHz f=43kHz 

1  922 862 
2  919 893 

3  922 897 

4  923 888 
5  923 895 

6  924 891 
7 917 911  

8 922 908  
9 921 909  

10 919 906  

11 923 912  
12 921 913  

Medelvärde 921 916 888 
    

 f=49kHz f=49kHz f=49kHz 
13 909 915  

14 914 911  

15 910 917  
16 909 914  

17 910 915  
18 911 914  

19 909 915  

20 908 917  

21  921 856 

22  922 851 
23  923 856 

24  920 853 
25  925 856 

26  924 846 
27 919  864 

28 922  866 

29 918  870 

30 921  871 

Medelvärde 913 918 859 
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12.3.2 AIU 195 ansluten vid mätpunkt 2 
 

 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 
Mättillfälle f=49kHz f=49kHz 

1 922 889 
2 921 860 
3 923 873 
4 928 873 
5 927 874 
6 923 869 
7 924 887 
8 921 873 
9 924 874 

10 923 871 
Medelvärde 924 874 
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12.3.3 AIU 107 

AIU 107 
    

 Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 

Mättillfälle f=43kHz f=43kHz f=43kHz 

1  910 867 
2  916 892 

3  920 897 
4  918 890 

5  920 891 
6 909 903  

7 902 899  

8 915 910  
9 920 900  

10 923 909  
11 924 917  

12 919 913  
Medelvärde 916 911 887 

    

 f=49kHz f=49kHz f=49kHz 
13 908 912  

14 910 915  
15 911 915  

16 907 918  
17 902 911  

18 914 919  
19 915 908  

20 910 918  

21  920 860 
22  923 863 

23  921 872 

24  924 859 

25  922 854 
26  928 862 

27 925  873 

28 919  869 
29 921  868 

30 924  874 
Medelvärde 914 918 865 
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12.4 Utdrag ur loggen när ”känslighet för högfrekventa signaler testades” 
Datum Tid Frekvens Datalängd Anrop/svar Enhet 
24/04/2014 10.18.54 49 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.18.55 49 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.18.58 49 19 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.18.58 49 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.18.59 49 5 R 000c3982(801154) 
24/04/2014 10.19.00 49 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.19.00 49 5 R 000c3982(801154) 
… … … … … … 
24/04/2014 10.25.17 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.25.18 43 5 R 000c3982(801154) 
24/04/2014 10.25.20 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.25.21 43 5 R 0004429b(279195) 
… … … … … … 
24/04/2014 10.26.45 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.26.48 43 19 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.26.50 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.26.52 43 5 R 000c3982(801154) 
24/04/2014 10.26.54 43 19 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.26.56 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.26.58 43 5 R 0004429b(279195) 
24/04/2014 10.27.00 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.27.01 43 5 R 000c3982(801154) 
24/04/2014 10.27.03 43 15 C 00a18cf1(10587377) 
24/04/2014 10.27.04 43 5 R 0004429b(279195) 
 
I denna logg finns en router, elmätare och AIU närvarande. De har följande 
serienummer: 
 Router - 00a18cf1(10587377) 
 Elmätare - 000c3982(801154) 
 AIU - 0004429b(279195) 
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