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Sammanfattning 

Intresset för elkvalitet har ökat då elektrisk utrustning, såsom omriktare, numera ger upphov 

till mer störningar. Elektrisk utrustning har också blivit mer känslig mot störningar samtidigt 

som industrier har blivit mindre toleranta mot produktionsstörningar. Traditionellt har 

felhantering i elnät skett när problemet redan uppstått och utgått från historiska data. 

Metrum har dock genom sin applikation PQ4Cast introducerat mönsterigenkänning för att 

prognosticera elkvalitetsparametrar samt aktiv effekt och i och med det bidra till ett 

proaktivt underhåll. Applikationen skapar en prognos för kommande vecka utifrån data för 

de senaste veckorna, under utveckling är även en funktion för trendanalys av bland annat 

effektförbrukning och spänningsnivå. 

Syftet med implementeringen av PQ4Cast är att få en högre tillgänglighet och minimera 

kostnader för underhåll och oplanerade avbrott. Ett andra syfte är att skapa ökad kontroll 

över variationer i effektuttag. Målet med detta examensarbete är att avgöra vilka avvikelser 

som är viktiga för Sandvik att ha kontroll över, ta fram metoder för att utvärdera 

applikationens funktionalitet samt ge underlag till hur prognoser från applikationen bör 

hanteras. Utöver det ska även nyttan med funktionen för trendanalys avgöras. 

Sandvik ser störst nytta med att få kontroll över framtida värden för aktiv effekt, reaktiv 

effekt samt variationer i spänningens effektivvärde. Av dessa borde variationer i aktiv samt 

reaktiv effekt vara mest lämpad för PQ4Cast att identifiera. För undersökning av 

överensstämmelse mellan prognos och verkligt utfall rekommenderas användning av 

korrelationskoefficient, determinationskoefficient samt signifikansnivå på fem procent. 

Användning av MAPE, Mean Absolute Percentage Error, rekommenderas också att 

användas för att kvantifiera prognosfelet. Vid god överensstämmelse rekommenderas 

prognoserna för aktiv effekt från PQ4Cast användas för veckoprognos till elhandelsbolaget 

Statkraft i kombination med temperaturprognos samt prognos över produktion kommande 

veckan.  

Trendanalysfunktionen visar ett medelfel med några procent för den aktiva effekten. 

Ytterligare undersökningar av funktionen rekommenderas och vid god överensstämmelse 

rekommenderas denna användas som grund för prognoser som ges till Statkraft samt 

används som grund för nytt effektavtal med Vattenfall i kombination med 

produktionsprognos. För analys av trend för spänningens effektivvärde är avvikelsen från 

prognosvärdet endast några tiondels procent och här rekommenderas fortsatta 

undersökningar och då specifikt vid del i nätet där installation av solcellsanläggning 

planeras. 

Applikationen PQ4Cast samt trendanalysfunktionen förväntas kunna leda till ekonomiska 

fördelar i form av minskade kostnader för inköp av el samt minskade elnätsavgifter och 

även betydande besparingar om störningar som kan leda till avbrott kan upptäckas i tid och 

avstyras. Kortvariga störningar, såsom spänningsdippar, är dock svåra för PQ4Cast att 

upptäcka i dagsläget. 

 

 

 

 

Nyckelord: Artificiell intelligens, mönsterigenkänning, prognostisering, proaktivt 

underhåll, trendanalys 
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Abstract 

Interest in power quality has increased as electrical equipment, such as inverters, nowadays 

emits more disturbances. Electrical equipment has also become less tolerant to disturbances, 

while industries have become less tolerant to disturbances in the production. Traditionally, 

fault diagnosis and handling have been performed when the fault has already arisen and has 

been based on historical data. Through its application PQ4Cast, Metrum have introduced 

pattern recognition to forecast power quality parameters and active power, and thereby 

contribute to proactive maintenance. The application creates a forecast for the coming week 

based on data for the last few weeks. Under development is also a function for trend analysis 

of, among other things, power consumption and voltage level. 

The objective with the implementation of PQ4Cast is to achieve higher availability and 

minimize costs for maintenance and unplanned interruptions. A second objective is to 

increase the control over variations in power consumption. The aim of this thesis is to 

determine which deviations are important for Sandvik, develop methods for evaluating the 

application’s functionality and provide a basis for how forecasts from the application should 

be managed. The aim is also to determine the usefulness of the trend analysis function. 

For Sandvik, the greatest benefit is seen in gaining control over future values for active 

power, reactive power and variations in the RMS value of the voltage. Of these, variations 

in active and reactive power should be most suitable for PQ4Cast to identify. For 

examination of the conformity between prognosis and actual outcome, the use of correlation 

coefficient, determination coefficient and significance level of five percent is 

recommended. Use of MAPE, Mean Absolute Percentage Error, is also recommended to 

quantify the forecast error. In the event of good conformity, the forecasts for active power 

from PQ4Cast are recommended for weekly forecasts to the electricity trading company, 

Statkraft, in combination with temperature forecasts and forecasts of production following 

week. 

The trend analysis function shows MAPE at a few percent for the active effect. Further 

investigations of the function are recommended and in case of good conformity, the 

prognosis is recommended as the basis for forecasts given to Statkraft and as the basis for 

new power agreements with Vattenfall in combination with production forecast. For 

analysis of the trend for the voltage's RMS value, the deviation from the forecasted value is 

only a few tenths of a percentage. Here further studies are recommended and then 

specifically at area in the grid where installation of solar power is planned. 

The application PQ4Cast and the trend analysis function are expected to lead to economic 

benefits, such as reduced costs for purchase of electricity, reduced electricity grid charges 

and significant savings if disturbances that may lead to interruptions can be detected and 

prevented. Disturbances of short duration, such as voltage dips, are however hard to detect 

with the current setup of the application. 

 

 

 

 

Keywords: Artificial intelligence, pattern recognition, forecasting, proactive maintenance, 

trend analysis 
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Vid examensarbetets start var tanken att uppgiften skulle vara att utvärdera applikationen 

PQ4Cast och implementeringen som skett på Sandvik. Då implementeringen av olika 

anledningar blev försenad fanns inte möjlighet att analysera prognoser skapade av PQ4Cast, 

examensarbetet kom istället att behandla hantering av prognoser, hur en analys av 

överensstämmelse mellan prognos och utfall skulle kunna genomföras samt en analys av 

funktionen trendanalys, LTP, som fortfarande är under utveckling hos Metrum. Denna 

förändring av uppdraget påverkade rapportens upplägg och resultat mycket och förseningen 

av projektet ledde till ändrade tidsplaner flertalet gånger. Detta är således också anledningen 

till att någon utvärdering av PQ4Cast och dess användning inom industrin samt ekonomisk 

kalkyl inte varit möjlig att genomföra. 
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Definitioner 

A Ampere 

AI    Artificiell Intelligens 

EMC Electromagnetic Compatibility, elektromagnetisk kompabilitet 

EPR   European Pattern Recognition project, EU-projektet för 

mönsterigenkänning 

Hz Hertz 

LTP Long Term Prediction, funktion för trendanalys som är under 

utveckling hos Metrum 

MAPE Mean Absolute Percentage Error, mått för prognosfel 

PQX3 Proaktiv mätutrustning från Metrum som Sandvik har installerat 8 

stycken av på högspänningsdelen av sin anläggning, 130 kV 

PQ4Cast Metrums mönsterigenkännande applikation för prognos av framtida 

värden för aktiv effekt samt övertoner, obalans och effektivvärde för 

spänningen 

PR Pattern Recognition, mönsterigenkänning 

RMS Root Mean Square, effektivvärde 

SC Mätutrustning från Metrum som sedan tidigare är installerad som 

mellanspänningsmätare i Sandviks elnät, cirka 450 stycken 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition, kontrollsystem 

SMT Sandvik Materials Technology 

SOP Standard Operating Procedure, standardiserad arbetsbeskrivning 

SQL   Structured Query Language, programspråk för databashantering 

SVM  Support Vector Machine, algoritm för mönsterigenkänning 

V Volt 

VA Voltampere 

VAr Voltampere reaktiv 

W Watt 

WBS Work Breakdown Structure, metod för arbetsstrukturering 

Wh Wattimme 
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1. INLEDNING 

 
 

I inledningskapitlet ges en bakgrund till examensarbetet. Här definieras arbetets syfte och 

mål samt frågeställningar. Kapitlet avslutas med en avgränsning av arbetet. 
 

1.1 BAKGRUND 

Under senare tid har intresset för elkvalitet ökat. Detta beror bland annat på att elektrisk 

utrustning blivit mer känslig mot störningar i spänningskvalitet och industrier mindre 

toleranta mot produktionsstörningar. Det är även så att elektrisk utrustning ger upphov till 

mer störningar i strömmens kvalitet genom till exempel omriktare, vilket i sin tur påverkar 

spänningens kvalitet. Trenden mot att integrera mer förnybar energi i elkraftsystemet kan 

även det skapa problem med elkvalitet, såsom spänningsvariationer och flimmer. 

Energieffektiv utrustning kan både orsaka och vara känsliga för störningar i elkvalitet. [1] 

Traditionella metoder för feldiagnos utgår från mätning av elkvalitet när problem redan 

uppstått. Ett nyare sätt att angripa detta är genom att skapa en prognos av hur olika storheter 

kommer att se ut framöver och utifrån det kunna jobba förebyggande med underhåll. Mellan 

våren 2016 och 2018 pågick ett EU-projekt om användande av artificiell intelligens och 

mönsterigenkänning för att kunna öka mängden förnybar energi i elkraftsystem. 

Medlemmar i detta projekt var Metrum, STRI, MälarEnergi, Glava Energy Center, Eltek 

och Rejlers Embriq från Norge samt Enerjisa från Turkiet [2]. 

Metrum, ett företag som arbetar med mätutrustning och system för elkvalitet [3], har 

introducerat ett mätsystem som är proaktivt och jobbar med artificiell intelligens och 

mönsterigenkänning genom sin applikation PQ4Cast. PQ4Cast arbetar med historiska data 

och mönsterigenkänning för att skapa prognoser över framtida värden på bland annat 

effektivvärde och övertoner för spänning. Dessa prognoser visas som kurvor vilket innebär 

att för en spänningsändring ges prognos om tidpunkt för inträffande, storlek samt 

varaktighet. Om värden riskerar att närma sig förutbestämda gränsvärden skapas ett larm av 

systemet. Dessa gränsvärden kan antingen utgå från föreskrift eller standard inom elkvalitet 

alternativt bestämmas av användaren.  

Via mätutrustning runt om i elnätet samlas data in från elnätet gällande bland annat ström 

och spänning. Denna mätdata sparas på en server. Utifrån historiska data för senaste 

veckorna från servern och mönsterigenkänningsalgoritmer skapar PQ4Cast prognoskurvor 

för aktiv effekt, övertoner, obalans samt effektivvärde för spänning åt användaren av 

systemet. En funktion för trendanalys av bland annat effektuttag är också under utveckling 

hos Metrum, Long Term Prediction (LTP). Denna baserar sin trendlinje på historiska data 

under en längre period med hjälp av minsta kvadratmetoden och visar om effekten förväntas 

öka eller minska på längre sikt. I figur 1.1 visas en översiktlig bild av hur en prediktion 

skapas i systemet. 

 

Figur 1.1 Figur över hur en prediktion skapas med PQ4Cast alternativt en långsiktig trend med LTP. 

Elnät Mätutrustning Server
Mönsterigenkännande 

applikation (PQ4Cast) eller 
trendanalys (LTP)

Prediktion
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Sandvik har påbörjat sin installation av systemet under första halvan av 2019 för ett 

pilotprojekt på sitt industriområde i Sandviken.  

 

1.2 PROBLEMATISERING 

Ett industrinät skiljer sig från ett lokalnät vilket för Sandvik bland annat visar sig genom att 

det finns andra störningar på nätet. På Sandviks industriområde finns bland annat en 

ljusbågsugn, vilken kan ge upphov till övertoner samt till snabba spänningsvariationer och 

därmed flimmer till följd av snabba variationer av ström till lasten [1]. En annan skillnad är 

att Sandvik har ett stort antal elkvalitetsmätare på en mindre yta. På högspänningsnivån 130 

kV har Sandvik åtta mätare av typ Metrum PQX3. På mellanspänningsdelen finns cirka 450 

mätare av typ Metrum SC. Utöver detta tillkommer också cirka 780 mätare på 

lågspänningsdelen, dessa kommer dock ej att vara kopplade till PQ4Cast. 

För anslutning till regionnätet har Sandvik avtal med Vattenfall Eldistribution AB [4], i 

rapporten benämnd Vattenfall. Avtalet avser timvärden för uttag från regionnätet och i 

avtalet regleras avgifter för aktiv och reaktiv årseffekt. Vid överskridande av avtalade 

effekter debiteras Sandvik en straffavgift för den överskridande delen. För att undvika högre 

kostnader för överskriden effekt är det viktigt för företaget att ha vetskap om den effekt som 

förbrukas på industriområdet. Att kunna prognostisera den förbrukade effekten skulle 

därmed kunna vara positivt för Sandviks ekonomi. Sandvik är även kund hos Statkraft som 

är ett elhandelsbolag. Till dem meddelar Sandvik årsprognos, månadsprognos samt 

timprognos per vecka för förbrukning. Om dessa prognoser överensstämmer bättre med 

verkligt utfall kan kostnader för inköp av el minskas för Sandvik. 

Spänningsövertoner kan också vara av intresse att övervaka och få prognos över eftersom 

dessa kan leda till ökade förluster och värmeutveckling i transformatorer, 

kondensatorbatterier och motorer. Det kan även reducera effektivitet och livslängd hos 

känslig elektronisk utrustning [1]. På Sandviks industriområde finns som nämnts en 

ljusbågsugn och ljusbågsugnar är en källa till mycket övertoner. Att kunna få bättre 

överblick över mängd övertoner och en prognos över framtida övertoner skulle kunna 

underlätta arbetet med proaktivt underhåll och också öka livslängden på elektronisk 

utrustning. 

På Sandviks industriområde är många stora laster trefasigt anslutna, detta gäller dock inte 

samtliga större laster. Till exempel förekommer tvåfasigt anslutna induktionsugnar i ett av 

pressverken, det vill säga där extrusion av rör sker. Obalans, eller spänningsosymmetri, 

uppkommer då lasten är obalanserad och kan leda till överströmmar i trefaslikriktare och 

motorer [1] och det är därmed av vikt för Sandvik att ha information om obalans. Att inte 

ha information om detta skulle kunna påverka motorer och trefaslikriktare negativt och 

därmed även få ekonomiska konsekvenser.  

För industrier är spänningsdippar ett av de huvudsakliga elkvalitetsproblemen eftersom det 

kan leda till produktionsstopp [1]. Att kunna förutse när en spänningsdipp ska ske vore 

därför en betydande fördel för Sandvik. Huvudorsaken till spänningsdippar är jordfel och 

kortslutning samt uppstart av asynkronmotorer och transformatorer [1]. Om 

spänningsdippar, om så bara en del, skulle kunna förutses skulle det vara bra för att undvika 

produktionsstörningar. 

PQ4Cast har testats på lokala elnät men eftersom inget pilottest genomförts inom industrin 

är analys av hur informationen ska hanteras av intresse samt systemets lämplighet för 

industriapplikation. Sandvik har köpt in en licens för ett pilotprojekt på ett år och hade en 

önskan att undersöka vilken nytta systemet skulle kunna bidra med till företaget. Av intresse 

är att besvara frågor såsom om Sandvik skulle kunna ha nytta av den information som 
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PQ4Cast samt trendanalysen ger, hur informationen ska hanteras samt vilka ekonomiska 

fördelar som finns med att använda dessa. 

 

1.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med införandet av applikationen med mönsterigenkänning, PQ4Cast, är att bättre 

prognoser av problem med elkvalitet ska kunna erhållas och därigenom förbättringar av det 

proaktiva underhållsarbetet. Detta är önskvärt för att hålla en hög tillgänglighet samt för att 

minimera kostnader för underhåll och oplanerade avbrott. PQ4Cast, och även 

trendanalysfunktionen, är även tänkta att skapa bättre kontroll över effektuttag och 

variationer i detta på kort och lång sikt. 

Projektets mål är att ta fram ett underlag för hur prognoserna som PQ4Cast ger kan hanteras, 

bestämma metoder för att utvärdera överensstämmelse mellan prognos och utfall samt 

avgöra om det finns nytta med en funktion för trendanalys. Rapporten ska även innehålla 

information om vilka avvikelser som är av vikt för Sandvik att få information om.  

Resultatet av detta examensarbete kommer att användas vid utvärdering av 

implementeringen av mönsterigenkännande utrustning för prognoser av elkvalitet samt 

effektuttag som håller på att genomföras på Sandvik i Sandviken. 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vilka avvikelser/variationer är av vikt för Sandvik att få information om? Är dessa 

möjliga att detektera? 

2. Hur kan överensstämmelse mellan prognoser och verkligt utfall undersökas? 

3. Hur bör prognoser från systemet hanteras? 

4. Vilka besparingar kan förbättrade prognoserna leda till? 

 

1.5 AVGRÄNSNING 

Examensarbetet avgränsas till att behandla den pågående implementeringen av PQ4Cast 

och tillhörande funktioner vid Sandviks industriområde i Sandviken. Rekommendationer 

om hur prognoser kan hanteras samt rekommendation om framtida användning av 

funktionen för trendanalys på Sandvik utgår från teoristudier samt den data som analyserats 

under den begränsade period som trendanalysfunktionen samt tillgång till historiska data 

funnits för test hos företaget. 
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1.6 RAPPORTENS DISPOSITION 

I rapportens inledande kapitel ges en bakgrund till examensarbetet och syfte, mål samt 

avgränsningar definieras. I kapitel 2 Företagsbeskrivning ges en beskrivning av Sandvik. I 

kapitel 3 Teori ges en teoretisk bakgrund om elkraftsystemets uppbyggnad, elkvalitet, 

artificiell intelligens samt arbete med underhåll av elnät. Detta följs av kapitel 4 Metod som 

beskriver tillvägagångssättet samt teoretisk bakgrund till de metoder som använts och 

rekommenderas användas. I kapitel 5 Resultat redovisas studiens resultat och i kapitel 6 

Diskussion diskuteras resultat och studiens begränsningar. Rapporten avslutas med kapitel 

7 Slutsats som innehåller en slutsats och där ges även rekommendationer till Sandvik. 

Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier. Schema över rapportens disposition kan 

ses i figur 1.2 nedan. 

 
Figur 1.2 Rapportens disposition.  

1. Inledning
2. Företags-
beskrivning

3. Teori 4. Metod 5. Resultat 6. Diskussion 7. Slutsats
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 

 
 

I detta kapitel ges en presentation av företaget Sandvik, Sandviks industriområde i 

Sandviken samt enheten eldistribution. Kapitlet innehåller även information om Sandviks 

avtal med regionnätsägaren samt elhandelsbolag. 
 

2.1  SANDVIK 

Sandvik är verksamma inom stål- och gruvindustrin samt inom skärande bearbetning och 

har en global verksamhet med cirka 42 000 anställda [5]. Industriområdet i Sandviken är ett 

av Sveriges största [6] med en area på 3 000 000 m2 och på området sker bland annat 

smältning av stål med ljusbågsugn, extrusion av rör, utveckling av skär, valsning av band 

samt forskning inom materialteknik. På Sandviks industriområde finns idag också externa 

kunder som tidigare varit en del av Sandvik men som nu har avyttrats. I avtalen med de 

externa kunder som finns på Sandviks industriområde idag finns inga specificerade krav 

kring elkvalitet, endast avtal för mätning och debitering av elförbrukning. 

Sandviks industriområde har en årlig förbrukning på drygt 600 GWh och spänningsnivåer 

på högspännings- och mellanspänningssidan på 130, 40, 10, 6 och 3 kV. På 

lågspänningssidan finns ställverk med spänningsnivåerna 830, 690, 570, 525, 460, 400, 230 

samt 40 V. Anslutning till regionnätet sker till Vattenfalls regionnät med spänning 130 kV 

via tre inkommande linjer. Från ett utomhushuvudställverk på 130 kV går ledningarna via 

fyra parallella krafttransformatorer, på 63 MVA vardera, till områdets gasisolerade 

huvudställverk på spänningsnivå 40 kV. Utifrån detta matas sedan hela industriområdet med 

kabel, främst på rörbryggor, till transformatorer runt om på området som transformerar ner 

spänningen till lägre nivåer. I figur 2.1 nedan kan ett förenklat enlinjeschema över Sandviks 

inkommande nät ses. 

 
Figur 2.1 Förenklat enlinjeschema över inkoppling av Sandviks industriområde. 

Det finns 18 krafttransformatorer på området, som transformerar ner spänningen från 40 till 

10, 6 alternativt 3 kV, med tillhörande mellanspänningsställverk. På lågspänningsdelen 

finns cirka 260 transformatorer med tillhörande lågspänningsställverk. På spänningsnivån 

40 kV finns ett kondensatorbatteri med storlek 27 MVAr i anslutning till områdets två 

huvudställverk. Vid stålverket finns också ett kondensatorbatteri på spänningsnivå 40 kV 

med storlek 25 MVAr. Sandvik har två elpannor på 15 MW vardera. Dessa förser Sandviks 

ångnät med ånga för process samt uppvärmning.  

Inkommande regionnät på 130 kV är direktjordat. Mellanspänningsnätet på området med 

spänningar på 40, 10, 6 samt 3 kV är impedansjordat. För lågspänningsnäten på området 
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finns både direktjordning samt nät med isolerad nollpunkt. Isolerad nollpunkt, eller IT-

system för jordning, används för processnät för att kunna fortsätta driften även vid ett jordfel 

och därmed få ökad tillgänglighet. Vid jordfel signaleras detta men måste ej åtgärdas 

omedelbart.  

 

2.1.1 ELDISTRIBUTION PÅ SANDVIK 

På enheten eldistribution arbetar två serviceingenjörer, en serviceledare, två 

projektingenjörer samt en chef. Denna avdelning har ansvar för elanläggningar på 

industriområdet med spänning över 1 000 V. Kontroll över anläggningarna kan fås i realtid 

via det SCADA-system, Supervisory Control and Data Acquisition, som används där också 

manövrering till stor del kan ske fjärrstyrt. Det är hos denna avdelning som implementering 

av PQ4Cast pågår. 

Enheten arbetar enligt SMT Business System och har sammanställt en 

verksamhetsbeskrivning innehållande bland annat underhålls- och målarbete [7]. Enheten 

jobbar med ett standardiserat arbetssätt för att skapa en stabil verksamhet med effektiva 

processer och god kvalitet på det arbete som görs. Nyckelord har tagits fram för 

verksamheten och dessa kan ses nedan. 

• Glädje 

• Alltid 100 % 

• Kvalitet 

• Synlighet 

Enheten genomför 5S-arbeten, har rutiner för standardiserat arbetssätt, Standard Operating 

Procedure (SOP), och jobbar även med målsättningsarbete för enheten. Underhållsarbeten 

i form av brytarservice, prov av transformatorer och olja, termografering, 

reläskyddsprovning med mera görs med tidsbestämda intervall. Rondering av bland annat 

huvudställverk, krafttransformatorer och reservkraftaggregat sker också med jämna 

intervall som främst baseras på lagkrav, riskanalys, tillverkarens rekommendationer, 

provresultat och erfarenheter. Om brister upptäcks vid rondering tas dessa anmärkningar 

vidare för åtgärd så fort som är nödvändigt beroende på anmärkningens art. 

Sandvik används som företagsnamn genomgående i rapporten och syftar då på Sandviks 

verksamhet på industriområdet i Sandviken. Sandvik Materials Technology (SMT), som 

avdelningen Eldistribution tillhör, är en del av Sandvik och är ansvarig för eldistribution för 

samtliga Sandvikbolag på industriområdet i Sandviken. 

 

2.1.2 SANDVIKS ELNÄTS- SAMT ELHANDELSAVTAL 

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag med 3,3 miljoner elnätskunder [8], är 

regionnätsägare i området där Sandviks industriområde befinner sig och det är också de som 

är ansvariga för anslutningspunkten, som är på spänningsnivå 130 kV. Gällande avtal för 

uttag från regionnät [4] är giltigt från och med första januari 2019 och behandlar prissättning 

av aktiv effekt, reaktiv effekt samt hur överskridande av fastställda effektvärden ska 

hanteras. Avgiften är enligt tariff L1. Den abonnerade årseffekten är 95 000 kW, fria 

reaktiva årsbeloppet för uttag är 14 250 kVAr och för inmatning 4 750 kVAr. Kundens 

avtalade köp av reaktiv effekt är 21 900 kVAr. Avgifter i avtalet kan ses i tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Avgifter i Sandviks avtal med Vattenfall för uttag regionnät [4]. 

Fast avgift  385 000 kr 

Årseffektavgift  181 kr/kW 

Överföringsavgift 0,8 öre/kWh 

Avgift för avtalat köp av reaktiv effekt 20 kr/kVAr 

Överskridandeavgift för reaktiv effekt Ut 40 kr/kVAr 

Överskridandeavgift för reaktiv effekt In 40 kr/kVAr 

Om årseffekten överskrids blir priset 1,5 gånger årseffektavgiften för den effekt som 

överskrider abonnerad årseffekt. Om den reaktiv effekt som utnyttjas överskrider det fria 

reaktiva årsbeloppet plus kundens avtalade köp av reaktiv effekt blir priset för reaktiv effekt 

enligt ovan överskridandeavgift för reaktiv effekt, uppdelat på överskridande av uttagen 

respektive inmatad reaktiv effekt. Ändringar av årseffekt i avtalet görs senast 1 december 

för nästkommande år. 

Sandviks två elpannor har ett eget avtal för uttag med årseffekt på sammanlagt 30 000 kW 

[9]. Avgifter utgår även i detta avtal från tariff L1 och kan ses i tabell 2.2 nedan. 

Tabell 2.2 Avgifter i Sandviks avtal med Vattenfall för elpannor [9]. 

Mätavgift 15 000 kr 

Överföringsavgift 2,3 öre/kWh 

Sandvik är även kund hos Statkraft, ett globalt elhandelsbolag som är en av Sveriges största 

elproducenter [10]. Till Statkraft lämnas årsprognos samt månadsprognos över förbrukning 

och varje fredag lämnas en timprognos för kommande veckas förbrukning för 

industriområdet samt för elpannorna. Delar av den framtida förbrukningen säkras upp 

genom köp av forwardkontrakt, det vill säga avtal om att köpa el vid en bestämd tidpunkt 

till ett förutbestämt pris. Veckoprognoserna som lämnas påverkas bland annat av temperatur 

samt om det är jämn eller ojämn vecka. Helger jämna veckor samt torsdagar ojämna veckor 

är det produktionsstopp i stålverket som står för är en stor del av hela Sandviks förbrukning. 
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3 TEORI 

 
 

I detta kapitel ges en teoretisk grund för examensarbetet. Kapitlet innehåller teori om 

elkraftsystemets uppbyggnad, elkvalitet, metoder för att jobba med underhåll i elnät samt 

artificiell intelligens och mönsterigenkänning. 
 

3.1  ELKRAFTSYSTEMETS UPPBYGGNAD 

3.1.1 SYMMETRISKT TREFASSYSTEM 

Elkraftsystemet är uppbyggt av tre symmetriska sinusformade växelspänningar. Dessa är 

förskjutna från varandra med 120°, det vill säga 
2𝜋

3
. Detta kan bekrivas med ekvation 3.1–

3.3 nedan. [11] 

𝑢1 = �̂� ∗ sin(𝜔𝑡)            (3.1) 

𝑢2 = �̂� ∗ sin(𝜔𝑡 − 120°)            (3.2) 

𝑢3 = �̂� ∗ sin(𝜔𝑡 − 240°)            (3.3) 

där �̂� är spänningens toppvärde, 𝜔 är 2*π*frekvensen och t är tiden 

Detta kan beskrivas i tidsplanet eller som visardiagram likt i figur 3.1 nedan. 

 

Figur 3.1 Trefas symmetriska spänningar i tidplan (vänster) och visardiagram (höger). 

 

3.1.2 THEVENINEKVIVALENT 

En Theveninekvivalent utgörs av en ideal spänningskälla och en impedans, se figur 3.2 

nedan. Thevenins teorem säger att alla linjära kretsar kan representeras på detta sätt. [1] 

 

Figur 3.2 Theveninekvivalent. 

Sambandet i ekvation 3.4 blir giltigt för kretsen på grund av Ohms lag. 

Visardiagram

u1 

u2 

u3 
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𝑈 = 𝐸 − 𝑍𝐼             (3.4) 

där U är spänning vid lasten, E är spänning vid spänningskällan, Z är nätets impedans och I är 

ström till lasten 

Förändringar i lastströmmen kommer därmed att orsaka förändringar i spänningen vid 

lasten. Dessa förändringar påverkas av nätimpedansen Z. Se bland annat avsnitt 3.2.1.5 om 

övertoner där distorsion i strömmen leder till distorsion i spänningen.  

 

3.1.3 EFFEKT 

Effekt i en likströmskrets erhålls genom sambandet i ekvation 3.5 nedan. 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼             (3.5) 

där P är effekt, U är spänning och I är ström 

För växelspänning behöver hänsyn tas till att ström och spänning varierar över tid och inte 

alltid är i fas, och här utvecklas både aktiv och reaktiv effekt. Den aktiva effekten är den del 

av effekten som uträttar arbete och mäts i watt (W). Den reaktiva effekten uträttar inget 

arbete och mäts i volt-ampere reaktiv (VAr). Tillsammans utgör dessa två den skenbara 

effekten som mäts i volt-ampere (VA) [11]. Sambandet kan ses illustrerat i figur 3.3 nedan. 

Figur 3.3 Samband mellan aktiv, reaktiv samt skenbar effekt. 

Induktanser förbrukar reaktiv effekt och kapacitanser genererar reaktiv effekt. Exempel på 

induktiv last är asynkronmotorer [11]. Kondensatorbatterier kopplas in parallellt i nätet för 

att kompensera för den reaktiva effekt som laster, såsom asynkronmotorer, förbrukar [1]. 

 

3.1.4 SYSTEMJORDNING 

Olika typer av systemjordning kan användas i elnät. Den första bokstaven visar hur 

fördelningen är förbunden med jord; direkt (T) alternativt isolerad eller via impedans (I). 

Andra bokstaven anger förbindelse mellan utsatta delar och jord; direkt (T) alternativt till 

punkt i fördelningssystemet som är jordad (N). [12] 

TN-system innebär att systemet är direktjordat och att utsatta delar är förbundna med 

jordningspunkt i fördelningssystemet [12]. Se figur 3.4 nedan för illustration av TN-

systemet. 

 
Figur 3.4 TN-system, utsatta delar är då kopplade till fördelningens jordpunkt. 

Reaktiv effekt (Q) 

Aktiv effekt (P) 

Skenbar effekt (S) 
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IT-systemet innebär att systemet har nollpunkt som är isolerad eller förbunden till jord via 

impedans och att utsatta delar är direkt förbundna med jord [12]. Se figur 3.5 nedan för 

illustration av IT-systemet vid isolerad nollpunkt. 

  
Figur 3.5 IT-system med nollpunkt isolerad. 

Vid IT-system blir jordfelsströmmen lägre än vid direktjordat nät eftersom 

impedansjordning alternativt isolering av nollpunkt reducerar denna ström. Vid IT-system 

behöver inte bortkoppling ske vid ett enfasigt jordfel, däremot vid jordfel i två faser matade 

från samma transformator behöver detta ske. Inom industrin kan IT-system användas för 

processnät för att undvika störningar på processen som jordfel med tillhörande bortkoppling 

kan orsaka. [13] 

 

3.2  ELKVALITET 

En nätkoncessionshavare måste följa vad som står i ellagen. I ellag (1997:857) [14, kap 3 

§9] anges att ”Överföringen av el skall vara av god kvalitet”. Som tillägg till ellagen 

behöver nätkoncessionshavare följa elförordning (2013:208) [15] där det anges att 

Energimarknadsinspektionen handlägger frågorna och kan meddela föreskrifter om vad god 

elkvalitet innebär. Detta förmedlar Energimarknadsinspektionen i föreskriften EIFS 2013:1 

[16]. På området finns även standarden EN 50160/SS-EN 50160 som är gemensam för 

Europa [17]. Denna standard har stora likheter med EIFS 2013:1. Standarden SS-EN 61000-

4-30 [18] innehåller metoder för mätning av elkvalitet och är samma som IEC 61000-4-30. 

Lag, förordning och standarder ovan gäller för nätkoncessionshavare och elnät för allmän 

distribution. För en industri blir inte kraven samma även om de kan vara lämpliga att ha 

som utgångspunkt, dock kan det finnas interna krav som är hårdare än kraven som anges 

nedan. Detta beror framförallt på att kostnader kan bli höga om problem med elkvalitet får 

påverkan på produktionsprocessen.  

Det brukar även talas om elektromagnetisk kompabilitet, EMC, som tas upp i IEC 61000-

serien och behandlar hur väl utrustning interagerar med sin omgivning. Testning görs av 

hur mycket störning utrustningen ger upphov till samt hur tålig utrustningen är mot yttre 

störningar, det vill säga emissions- och immunitetsnivåer [1]. Begreppen EMC och 

elkvalitet angränsar till varandra, dock behandlar föreskrift EIFS 2013:1 och standard SS-

EN 50160 elkvalitet och överföring av el med god kvalitet [16, 17] medan IEC 61000-

serien och begreppet EMC behandlar hur utrustning interagerar med sin omgivning [1]. 

Problem med elkvalitet brukar delas upp i två olika kategorier, variationer och händelser. 
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3.2.1 VARIATIONER 

Variationer är störningar som alltid förekommer och kan ses genom kontinuerlig mätning 

[1]. Spänningsvariationer sker ofta på grund av att lasten varierar [1, 17]. 

Spänningsvariationer brukar delas upp i långsamma och snabba. Nedan ges mer detaljer 

kring dessa samt frekvensvariationer, spänningsosymmetri och övertoner. 

 

3.2.1.1 LÅNGSAMMA SPÄNNINGSVARIATIONER 

Med långsamma spänningsvariationer avses långsamma variationer av spänningens 

magnitud [1]. Långsamma spänningsvariationer kan leda till att åldring av elektrisk 

utrustning påskyndas. Överspänningar leder till ökad risk för isolationsfel i till exempel 

transformatorer, kablar och motorer. Underspänning leder till minskat startmoment för 

asynkronmotorer vilket ökar starttiden för dessa. [1] 

I transformatorer leder spänningsnivå högre än nominell spänning till ökning av 

magnetiseringsströmmen. Magnetiseringsströmmen är väldigt distorderad vilket gör att 

även övertoner ökar. [1]  

I EIFS 2013:1 anges att tiominutersvärden för effektivvärde under en vecka ska ligga inom 

spannet +/- 10 % från referensspänningen [16]. I SS-EN 50160 anges att tillåtet spann kan 

vara +10/-15 % för elanvändare som är belägna i områden långt från andra användare eller 

som är anslutna till mindre elnät [17]. 

 

3.2.1.2 SNABBA SPÄNNINGSVARIATIONER 

Vid snabba spänningsvariationer kan flimmer, flicker, uppstå, det vill säga ljusflimmer [1]. 

Flimmer uppkommer oftast i nät som är svaga i förhållande till den effekt som lasten kräver 

[19]. När detta kombineras med snabbt varierande ström uppstår flimmer. 

 Ljusflimmer kan ses redan vid små spänningsvariationer. Större variationer kan irritera och 

även leda till huvudvärk. Spänningsvariationer kan också försämra och minska livstid på 

elektronisk utrustning. Flimmer kan bland annat uppstå på grund av kyl- och värmeaggregat 

samt ljusbågsugnar. Ljusbågsugnar, det vill säga stora ugnar där metall smälts, är en viktig 

källa till flimmer och kan ge påverkan i stora områden. Vid ljusbågsugnar uppkommer 

flimmer till följd av snabba variationer i ström till lasten. [1] 

Snabba spänningsvariationer mäts på 10 min och kallas kort sikt (PST) samt två timmar och 

kallas då lång sikt (PLT) [1]. Det kortsiktiga värdet mäts med en flickermeter. Det långsiktiga 

värdet summerar 12 stycken kortsiktiga värden och tar ett medelvärde av dessa enligt 

ekvation 3.6 nedan. 

𝑃𝐿𝑇 = √∑
𝑃𝑠𝑡𝑖

3

12
12
𝑖=1

3

            (3.6) 

där PLT är långsiktigt flimmervärde och PST är kortsiktigt flimmervärde 

I EIFS 2013:1 finns inga gränsvärden för flimmer men i SS-EN 50160 anges att det 

långsiktiga flimmervärdet PLT ska vara max 1 under 95 % av tiden under varje period av en 

vecka [17]. 

 

3.2.1.3 FREKVENSVARIATIONER 

Frekvensvariationer uppkommer till följd av obalans mellan generering och konsumtion av 

el. Frekvensvariationer påverkar asynkronmotorer eftersom deras varvtal styrs av 

frekvensen. Detta brukar dock sällan vara ett problem. Snabba frekvensvariationer kan 



 

12 

 

orsaka mekaniska problem men även detta är sällsynt då frekvensen brukar hållas relativt 

stabil. [1] 

Enligt SS-EN 50160 ska system som är anslutna synkront till överliggande system ha en 

frekvens på 50 Hz +/- 1 % under 99,5 % av ett år. Under 100 % av tiden ska värdet vara 50 

Hz +4/-6 %. Dessa värden utgår från mätningar över 10 sekunder. En sammanställning av 

detta kan ses i tabell 3.1 nedan.  [17] 

Tabell 3.1 Tillåtna frekvensvariationer enligt SS-EN 50160 [17] 

 Procentuell variation 

[%] 

Gränsvärden 

[Hz] 

99,5 % av ett år +/- 1 49,5 – 50,5 

100 % av tiden +4 / -6 47,0 – 52,0 

 

3.2.1.4 SPÄNNINGSOSYMMETRI / OBALANS 

Spänningsosymmetri eller obalans innebär att fasspänning eller fasvinklar mellan faserna är 

olika i ett flerfassystem [16]. En metod för att analysera obalanser är genom användning av 

symmetriska komponenter [1]. Ett osymmetriskt system kan då delas upp i tre symmetriska 

komponenter; plusföljds-, minusföljds- samt nollföljdskomponent. Plusföljdskomponenten 

är den del av spänningen som bidrar med effektflöde och är ett symmetriskt system med 

samma fasordning som i ett vanligt trefassystem. Minusföljdskomponenten indikerar 

obalansen och har omvänd fasföljd mot plusföljdskomponenten. Nollföljdskomponenten 

för de tre faserna har samma magnitud och riktning. Denna kan ses som den del som inte 

tar vägen tillbaka genom ledarna [1]. En figur över komponenterna kan ses i figur 3.6 nedan. 

 

 

Figur 3.6 Symmetriska komponenter med plusföljdskomponenter (vänster), minusföljdskomponenter (mitten) samt 

nollföljdskomponenter (höger). 

Spänningsosymmetri räknas fram genom att dividera minusföljdskomponenten med 

plusföljdskomponenten. Spänningsosymmetri uppkommer på grund av obalanserad last 

eller obalanser i systemet. Även om installation av enfaslaster är balanserade så kommer 

fortfarande obalans att finnas eftersom förbrukningen varierar. Obalans kan leda till 

överströmmar i motorer och trefaslikriktare [1]. 

I EIFS 2013:1 anges att tiominutersvärden för spänningsosymmetri under en vecka får vara 

maximalt 2 % [16].  

 

u1 

u2 

u3 

u1 

u3 

u2 

u1 

u2 

u3 
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3.2.1.5 ÖVERTONER 

Vågform för spänning och ström som avviker från sinusform brukar kallas distorderad. En 

distorderad vågform innebär att den innehåller andra delar än grundtonen, som i Sverige är 

50 Hz. Vågformen kan delas upp i summan av komponenter innehållande de övertoner som 

ingår. Övertoner är hela multiplar av grundtonen. De dominerande övertonerna är ofta de 

udda övertonerna. Övertoner innefattar inte skillnader från ideal vågform i form av 

frekvens- och magnitudsvariationer. [1] 

THD, total harmonic distortion, används för att visa avvikelser från en sinusvåg [1]. Detta 

kan räknas fram enligt ekvation 3.7 nedan. 

𝑇𝐻𝐷 =
√∑ 𝑉ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝑉1
            (3.7) 

där h är nummer på överton där 2 innebär andra övertonen (100 Hz) och så vidare, Vh är 

effektivvärde för respektive överton och V1 är grundtonens effektivvärde 

När övertoner uppstår i strömmen och dessa går genom nätets impedans uppstår även 

övertoner i spänningen. Spänningsövertonerna varierar med tiden eftersom strömmar och 

impedanser varierar [17]. Spänningsövertoner är sättet som elnätet påverkar kunderna och 

strömövertoner är sättet kunder påverkar elnätet [1]. Olinjära laster brukar vara orsaken till 

spänningsövertoner [17]. Ljusbågsugnar tas upp som ett exempel som genererar mycket 

övertoner [1]. Övertoner i spänning och ström kan leda till ökade förluster i transformatorer 

och även överhettning. Samma sak kan ske i kablar även om det inte får lika stora effekter 

där som i en transformator. Även känslig elektronisk utrustning kan påverkas negativt av 

övertoner. En utplattad vågform leder till minskad likspänning i modern utrustning eftersom 

denna drar ström från källan endast runt när spänningen är maximal. Det leder till att 

utrustningens livslängd kan minska, effektiviteten reduceras och den kan bli mer känslig för 

störningar. Spänningsövertoner kan också leda till ökade förluster och ”hot spots” i motorer 

samt ökad värmeutveckling i kondensatorbatterier [1]. 

I EIFS 2013:1 finns gränsvärden för spänningsövertoner uppdelat på spänningar upp till och 

med 36 kV samt spänningar mellan 36 kV och 150 kV. Tiominutersvärde för varje överton 

får vara upp till och med värdena i tabell 3.2 under en vecka och den totala övertonshalten 

ska vara högst åtta procent. [16]  

I tabell 3.2 ses tillåtna övertonshalter för spänningar upp till och med 36 kV samt för 

spänningar mellan 36 och 150 kV. 
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Tabell 3.2 Gränsvärden för spänningsövertoner från EIFS 2013:1, upp till och med 36 kV samt mellan 36 och 150 kV [16, 

s. 5] 

Udda övertoner Jämna övertoner 

Ej multiplar av 3 Multiplar av 3  

Övertoner Relativ 

övertonshalt 

≤36kV 

Relativ 

övertonshalt  

36<x≤150kV 

Övertoner Relativ 

övertonshalt 

≤36kV 

Relativ 

övertonshalt  

36<x≤150kV 

Övertoner Relativ 

övertonshalt 

≤36kV 

Relativ 

övertonshalt  

36<x≤150kV 

5 6,0 % 5,0 % 3 5,0 % 3,0 % 2 2,0 % 1,9 % 

7 5,0 % 4,0 % 9 1,5 % 1,3 % 4 1,0 % 1,0 % 

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

13 3,0 % 2,5 % 21 0,5 % 0,5 %    

17 2,0 % 2,0 %       

19 1,5 % 1,5 %       

23 1,5 % 1,5 %       

25 1,5 % 1,5 %       

 

3.2.2 HÄNDELSER 

Händelser är plötsliga störningar som har en början och ett slut kopplat till att ett 

tröskelvärde överskrids [1]. 

 

3.2.2.1 KORTVARIGA SPÄNNINGSSÄNKNINGAR / SPÄNNINGSDIPPAR 

Spänningsdippar, eller kortvariga spänningssänkningar, är sänkningar av spänningens 

magnitud som varar vanligtvis mindre än en sekund. Dippens varaktighet är tiden mellan 

spänningen går ner under tröskelvärdet tills den går över detta värde igen. Kvarstående 

spänning är den lägsta spänning som uppstår under dippen. [1] 

Se figur 3.7 nedan för beskrivning av de olika begreppen. 

         

 

Figur 3.7 Spänningsdipp med illustration av de olika begreppen. 

Varaktighet 

Tröskelvärde 

Kvarstående spänning 



 

15 

 

Ett av de huvudsakliga problemen med elkvalitet är spänningsdippar, speciellt för industrier 

där en spänningsdipp kan leda till produktionsstopp [1]. Spänningsdippar kan även orsaka 

variationer i hastighet hos motorer [20]. Spänningsdippar uppkommer då höga strömmar 

förekommer och skapar spänningssänkning på samlingsskenan och därmed sänkning av 

spänningen för andra kunder som är anslutna till samma samlingsskena [1]. 

Huvudorsakerna till spänningsdippar är kortslutningar och jordfel, uppstart av 

asynkronmotorer samt inkoppling av transformatorer [1].  

I EIFS 2013:1 anges att en kortvarig spänningssänkning är när spänningen går under 90 % 

av den nominella spänningen. Detta delas upp i tre olika områden uppdelade efter 

varaktighet och kvarstående spänning [16]. I tabell 3.3 nedan kan dessa områden ses för 

spänning upp till och med 45 kV. 

Tabell 3.3 Områdesuppdelning för kortvariga spänningssänkningar från EIFS 2013:1, upp till och med 45 kV [16, s. 6] 

U [%] Varaktighet t [ms] 

 10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1000 1000 < t ≤ 5000 5000 ≤ t ≤ 60000 

90 > u ≥ 80 

A 

 

80 > u ≥ 70 

70 > u ≥ 40   B  

40 > u ≥ 5   C 

  5 > u  

För spänningar över 45 kV gäller istället områden enligt tabell 3.4 nedan. 

Tabell 3.4 Områdesuppdelning för kortvariga spänningssänkningar från EIFS 2013:1, över 45 kV [16, s. 6] 

U [%] Varaktighet t [ms] 

 10 ≤ t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 600 600 < t ≤ 5000 5000 ≤ t ≤ 60000 

90 > u ≥ 80 

A 

 

80 > u ≥ 70 B 

C 

70 > u ≥ 40  

 40 > u ≥ 5 

  5 > u 

Spänningsdippar i område C ska inte förekomma. Spänningsdippar i område B ska åtgärdas 

om insatsen nätägaren behöver göra är rimlig jämfört med de konsekvenser som den 

drabbade användaren upplever [16]. 

 

3.2.2.2 KORTVARIGA SPÄNNINGSHÖJNINGAR 

Kortvariga spänningsökningar, voltage swells, liknar spänningsdippar men här ökar istället 

spänningens magnitud. Enfasfel ger upphov till kortvariga spänningsökningar på upp till 

några sekunder. Spänningsökningar som är mer långvariga kan bero på lastbortfall eller 

koppling av kondensator alternativt reaktor. [1] 
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I EIFS 2013:1 anges att en kortvarig spänningshöjning är när spänningen går över 110 % 

av den nominella spänningen. För spänningshöjningar finns endast gränser för lågspänning, 

det vill säga spänningar upp till och med 1 000 V. Detta delas upp i tre olika områden 

uppdelade efter varaktighet och spänning [16]. I tabell 3.5 nedan kan dessa områden ses. 

Tabell 3.5 Områdesuppdelning för kortvariga spänningshöjningar från EIFS 2013:1, upp till och med 1 000 V [16, s. 7] 

U [%] Varaktighet t [ms] 

 10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 5000 5000 ≤ t ≤ 60000 

         u ≥ 135                                               C 

135 > u ≥ 115 B   

115 > u ≥ 111   

111 > u ≥ 110 A 

 

3.2.2.3 KORTA OCH LÅNGA AVBROTT 

Avbrott innebär att spänningen är noll, eller nära. Det kan även definieras som när en kund 

inte har kontakt med resten av elkraftsystemet, detta innebär dock att spänningen blir noll 

om inte egen elgenerering finns [1]. EIFS 2013:1 definierar avbrott som att minst en fas är 

elektroniskt bortkopplad [16]. Skillnad görs där mellan korta och långa avbrott där korta är 

avbrott mellan 100 millisekunder till tre minuter och långa är avbrott över tre minuter. En 

blackout innebär att ett stort geografiskt område har avbrott en längre tid [1].  

Avbrott kan ske både planerat och oplanerat. Planerade bortkopplingar av kunder kan ske 

till exempel vid underhållsarbete. Oplanerade avbrott kan ske om brytare eller säkring bryter 

en krets till följd av kortslutning eller jordfel. Oplanerade avbrott kan även ske om 

utrustning hanteras fel, vid fel i brytare eller om inställningar i reläskydd är felaktiga. Tiden 

det tar för spänningen att gå ner till noll beror på hur mycket roterande maskiner det finns i 

systemet som kan bromsa upp förloppet. Efter ett avbrott uppkommer ofta en stor 

uppstartsström. Detta beror på att kapacitanser i elektronisk utrustning laddas upp, start av 

asynkronmotorer kräver större ström och även transformatorer kan orsaka stora 

startströmmar. [1] 

I EIFS 2013:1 anges att om långa avbrott är maximalt tre under ett kalenderår är det god 

kvalitet på elöverföringen [16]. Aviserade avbrott innebär planerade avbrott som aviserats 

i god tid innan [14]. Om antalet är mer än 11 under ett kalenderår är det inte god kvalitet på 

elöverföringen [16]. 

I ellagen definieras krav på ersättning till elanvändare vid avbrott. Om avbrottet överstiger 

12 timmar är koncessionshavaren skyldig att betala ersättning. Ett avbrott ska inte överstiga 

24 timmar. [14] 

 

3.2.2.4 TRANSIENTER 

Transienter är avvikelser från spännings- eller strömkurvans stabila tillstånd, steady-state, 

med kort varaktighet, mindre än en eller en halv cykel [1]. EIFS 2013:1 anger varaktighet 

för kortvariga spänningssänkningar samt spänningshöjningar från och med 10 ms [16] vilket 

gör att varaktigheter under 10 ms, det vill säga en halv cykel, ses som transienter. 

Transienter kan delas in i tre kategorier; åsktransienter, normala kopplingar samt onormala 

kopplingar i elnätet [1].  
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Åsktransienter uppstår när blixten slår ner i en luftledning eller i närheten och skapar en 

överspänning. Dessa överspänningar brukar leda till kortslutning eller jordfel och resultera 

i spänningsdipp eller avbrott. [1] 

Normala kopplingstransienter uppstår till följd av inkoppling eller urkoppling av 

kondensator samt inkoppling eller urkoppling av induktor. Den som påverkar elkvaliteten 

mest är inkoppling av kondensator [1]. När inkoppling sker uppstår en strömstöt som kan 

leda till transienta störspänningar [13]. 

Till onormala kopplingstransienter räknas strömklippning, current chopping, återtändning 

vid urkoppling av kondensator eller induktor samt ferroresonans. Strömklippning innebär 

att en brytare istället för att som vanligast bryta vid strömmens nollgenomgång istället bryter 

före eller efter nollgenomgången och strömmen går då snabbt till noll, se figur 3.8 för 

grafisk beskrivning av detta. För att detta ska vara möjligt kan inte kretsen vara rent induktiv 

eftersom strömmen ej kan gå så snabbt till noll då. [1] 

 

Figur 3.8 Brytning vid nollgenomgång (vänster) jämfört med strömklippning (höger) [1, s. 503, använd med tillstånd]. 

Ferroresonans innebär serieresonans mellan kondensator och i de flesta fall 

magnetiseringsinduktansen i en transformator [1]. 

I EIFS 2013:1 behandlas inte transienter. Däremot anges hur många snabba 

spänningsändringar som får ske, dessa kan ses i tabell 3.6 nedan där det inkluderar 

kortvariga spänningssänkningar i område A. [16] 

Tabell 3.6 Snabba spänningsändringar från EIFS 2013:1 [16, s. 7] 

Snabba spänningsändringar Maximalt antal per dygn  

 𝑈𝑛 ≤ 45𝑘𝑉 𝑈𝑛 > 45𝑘𝑉 

∆𝑼𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏ä𝒓 ≥ 𝟑% 24 12 

∆𝑼𝒎𝒂𝒙 ≥ 𝟓% 24 12 

Snabba spänningsändringar innebär att spänningen ändras med mer än 0,5 % per sekund 

och den hela tiden ligger inom spannet 90–110 % av nominellt värde [16]. 

 

3.2.3 ORSAKER TILL STÖRNING 

Vid störningar är det önskvärt att få reda på vad som orsakade störningen vilket kan vara en 

svår uppgift. Det kan till exempel vara av stort intresse att veta om en spänningsdipp uppstått 

på grund av ett fel eller uppstart av en transformator eller motor [21]. 

 

3.2.3.1 TREFASFEL 

Ett trefasfel är ett symmetriskt fel som på grund av den höga strömmen vid felstället orsakar 

spänningssänkning i närområdet [1]. Vid trefasfel blir påverkan på samtliga tre faser lika 

och vid bortkoppling av felet återgår sedan spänningen [21]. Den skarpa sänkningen i början 

kan förlängas med ett långsam avtagande av spänning vid påverkan från asynkronmotorer. 
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Detta beror på att spänningssänkningen ger minskat moment samt minskad hastighet för 

asynkronmotorer vilket leder till ökat strömuttag [21]. 

Ett exempel på spänningsdipp till följd av trefasfel kan ses i figur 3.9 nedan. 

 

Figur 3.9 Spänningsdipp till följd av trefasfel [21, s. 7, använd med tillstånd]. 

I figur 3.10 nedan ses trefasfel med influens av asynkronmotorer. 

 

Figur 3.10 Spänningsdipp till följd av trefasfel med influens av asynkronmotorer [21, s. 8, använd med tillstånd]. 

 

3.2.3.2 OSYMMETRISKA FEL 

Ett osymmetriskt fel är ett fel där en eller två faser är inblandade. Vid osymmetriska fel blir 

det istället skillnad mellan faserna, spänningssänkningen i den enskilda fasen är dock lika 

som vid trefasfel [21]. Vid nästan alla osymmetriska fel har två av faserna samma 

spänningsvärde, dessa sänks något medan den tredje fasen gör en större sänkning [1]. Det 

kan dock se annorlunda ut för olika osymmetriska fel men till skillnad från de symmetriska 

felen skiljer sig faserna åt [1]. I figur 3.11 nedan ses en spänningsdipp till följd av 

osymmetriskt fel. 

 

Figur 3.11 Spänningsdipp till följd av osymmetriskt fel [21, s. 7, använd med tillstånd]. 

 

3.2.3.3 JORDFEL I ICKE-DIREKTJORDADE NÄT 

Vid jordfel i icke-direktjordade nät sker spänningsökning i två eller tre faser. I ett nät med 

lägre felström än lågresistansjordat nät, det vill säga högre impedans till jord, brukar en 

ökning av spänningen ske i båda de friska faserna. [21]  
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3.2.3.4 MOTORSTART 

Start av asynkronmotor kan leda till en spänningsdipp på grund av den höga startströmmen 

[1, 19]. Dippen startar med en skarp sänkning av spänningen för att sedan öka gradvis och 

stanna på det nya läget [21]. Startströmmen avtar gradvis vilket är orsaken till att spänningen 

ökar gradvis. En trefasigt ansluten asynkronmotor drar lika mycket ström i de tre faserna 

vilket resulterar i en likadan spänningssänkning i samtliga faser [21]. 

Ett exempel på spänningsdipp till följd av motorstart kan ses i figur 3.12 nedan. 

 

Figur 3.12 Spänningssänkning till följd av motorstart, trefasigt ansluten [21, s. 5, använd med tillstånd]. 

 

3.2.3.5 UPPSTART AV TRANSFORMATOR 

Uppstart och magnetisering av transformator kan leda till en spänningsdipp på grund av den 

höga strömmen, strömmen är kopplad till kärnans mättnad [21]. Strömstöten vid inkoppling 

pågår vanligtvis någon eller några sekunder [22]. Denna spänningsdipp är likt för en 

motorstart först en skarp sänkning som följs av en gradvis ökning till den nya nivån [21]. 

Till skillnad från en motorstart skiljer sig denna typ av dipp åt mellan faserna eftersom 

mättnaden skiljer sig mellan dessa. Spänningsdippen blir därför obalanserad och den 

innehåller även mycket övertoner [21].  

Ett exempel på spänningssänkning till följd av uppstart av transformator kan ses i figur 3.13 

nedan. 

 

Figur 3.13 Spänningssänkning till följd av uppstart av transformator [21, s. 6, använd med tillstånd]. 

 

3.2.3.6 IN- OCH URKOPPLING AV KONDENSATOR 

Vid inkoppling av kondensator sker uppladdning av kondensator vilket ger upphov till en 

transient och en ihållande ökning av spänningen, det ger även påverkan på övertonerna [21]. 

Vid trefasigt ansluten kondensator, till exempel kondensatorbatteri i elnät, sker lika ökning 

av spänningen i samtliga faser. Transientens storlek påverkas av om inkopplingen sker 

synkroniserat [21]. Synkroniserad inkoppling av kondensatorbatteri innebär en kontrollerad 

inkoppling av kondensatorn vid spänningens nollgenomgångar för att minska eller 

eliminera kopplingstransienter [23]. Synkroniserad inkoppling av kondensatorbatteri ger 
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mindre inkopplingstransient [21]. I figur 3.14 nedan ses en synkroniserad inkoppling av 

kondensatorbatteri. Vid urkoppling av kondensator sker istället en spänningssänkning. 

 

Figur 3.14 Synkroniserad inkoppling av kondensatorbatteri och dess påverkan på spänningen [21, s. 6, använd med 

tillstånd]. 

Spänningsökning till följd av inkoppling av kondensator sker ofta vid samma tidpunkt varje 

dag. Till exempel är det vanligt att kondensatorer i distributionsnät anslutna till industrier 

styrs med klocka och kopplas in i början av dagen när ökning av förbrukning förväntas ske. 

[19] 

 

3.2.3.7 BLIXTNEDSLAG 

Sveriges vanligaste orsak till störning är åska. Blixtnedslag ger upphov till 

spänningstransienter, en kraftig överspänning uppstår. Detta är mest frekvent 

förekommande på en kraftledning och det som oftast blir konsekvensen är enfasigt jordfel, 

det vill säga överslag har skett från en fas till jord. [24] 

 

3.2.3.8 IN- OCH URKOPPLING AV STÖRRE LAST 

Vid urkoppling av större laster sker en höjning av spänningen som sedan stannar på det 

förhöjda läget. Om lasten är trefasigt ansluten blir förändringen lika i de tre faserna. För 

inkoppling av större last blir påverkan på spänningen istället en ihållande sänkning. [21] 

 

3.2.3.9 OBALANS MELLAN PRODUKTION OCH KONSUMTION 

Produktion och konsumtion av el behöver hela tiden vara i balans. Om obalans mellan dessa 

uppstår sker en förändring av frekvensen, vid större andel produktion ökas frekvensen och 

vid större andel konsumtion minskas frekvensen. Mängden roterande massa i systemet, det 

vill säga motorer och generatorer som bidrar med roterande energi, påverkar hur snabbt 

denna frekvensändring sker [1]. Förnybar elproduktion såsom vindkraft bidrar inte med 

roterande energi då den oftast är ansluten till elnätet via omriktare, däremot 

synkrongeneratorer bidrar med roterande massa [25]. Detta leder till att en ökning av 

andelen förnybar energi i elkraftsystemet bidrar till minskad roterande massa och snabbare 

frekvensförändringar vid obalans mellan produktion och konsumtion. 

När stora laster eller stora produktionsenheter kopplas från kan frekvensvariationerna bli så 

stora att de går utanför uppsatta gränsvärden [19]. 

 

3.2.3.10 OBALANSERAD LAST 

Obalanserad last ger upphov till olika strömuttag i de olika faserna och därmed 

spänningsosymmetri, obalans i spänningen. Lasten kan vara obalanserad genom att olika 
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mycket last har kopplats in på de olika faserna eller genom att trefasigt ansluten utrustning 

har skillnad mellan faserna. [1] 

 

3.2.3.11 OLINJÄR LAST 

En ljusbågsugn är en olinjär last och vid tändning av ljusbågen minskar spänningen och 

ljusbågsströmmen ökar och begränsas av impedansen i kraftsystemet, vilket främst utgörs 

av kabeln till ugnen [19]. Ljusbågsugnar ger upphov till både mycket flimmer och mycket 

övertoner under smältning [1]. Strömmarna kan uppgå till över 60 000 A [19]. 

Trefaslikriktare kan ge upphov till en betydande del övertoner. Till skillnad från 

enfaslikriktare genereras dock inte tredje övertonen vilken för enfaslikriktare är den största 

övertonen. Kraftiga omriktare, som styrning av motorhastighet med pulsbreddsmodulering, 

tas upp som exempel på alstrare av mycket övertoner. [19] 

 

3.2.4 MÄTNING AV ELKVALITET 

Det finns en mängd olika mätare för elkvalitet, nedan tas Metrum PQX3 samt Metrum SC 

upp då dessa används i Sandviks hög- och mellanspänningsnät. 

 

3.2.4.1 METRUM PQX3 

Metrums mätare av typ PQX3 är en elkvalitetsmätare som jobbar proaktivt genom att 

upptäcka fel i ett tidigt stadie. Mätaren registrerar störningar och fel i elnätet. Statistik som 

erhålls från programmet kan visa vilket underhåll som bör prioriteras. PQX3 har en hög 

samplingsfrekvens och den har flera mätkanaler vilket ger förbättrad feldetektering samt 

förbättrad mätning av högre övertoner, 2–150 kHz. [26] 

Metrum PQX3 har inkommande kanaler för ström och spänning och uppfyller IEC 61000-

4-30 Klass A. Instrumentet kan ställas in att utgå från olika normer, till exempel EN 50160 

och EIFS2013:1 [26]. Mätaren samlar in information om bland annat följande [27]: 

• Värden för spänning och ström 

• Frekvens 

• Obalans 

• Övertoner 

• Flimmer 

• Kortvariga spänningshöjningar/-sänkningar 

• Transienter 

• Spänningssprång 

• Effekt, aktiv/reaktiv/skenbar 

• Energi 

En mätare av typ PQX3 kan ses nedan i figur 3.15. 

 

Figur 3.15 Metrum PQX3. 
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3.2.4.2 METRUM SC 

Metrums mätare av typ SC är en energi- och elkvalitetsmätare som är kopplad till ett 

kontrollsystem. Metrum SC kan fjärrstyras och visar vilket håll en störning kommer från, 

uppströms eller nedströms, vilket kan vara till hjälp vid sökande efter orsak till störning. 

[28] 

Metrum SC har en inkommande kanal för ström och en för spänning och uppfyller IEC 

61000-4-30 Klass A. Instrumentet och dess kontrollsystem kan visa följande [28]: 

• Värden för spänning och ström 

• Frekvens 

• Obalans 

• Övertoner 

• Flimmer 

• Kortvariga spänningshöjningar/-sänkningar 

• Spänningssprång 

• Effekt, aktiv/reaktiv/skenbar 

• Energi 

 En mätare av typ Metrum SC kan ses i figur 3.16 nedan. 

 

Figur 3.16 Metrum SC. 

 

3.3  UNDERHÅLL 

Underhåll brukar delas upp i två grupper; förebyggande och avhjälpande underhåll. 

Förebyggande underhåll är underhåll som genomförs i förebyggande syfte, traditionellt med 

jämna intervall, för att undvika fel. Avhjälpande underhåll sker istället när ett fel har 

inträffat och syftar till att så fort som möjligt åtgärda felet. Förebyggande underhåll har ofta 

tidigare skett med jämna intervaller men i och med att det kan vara svårt att ta utrustning ur 

drift och att underhållsbehov kan variera har tillståndsbaserat underhåll blivit vanligare. 

Underhållet sker då istället vid behov och för att bestämma när detta ska ske genomförs 

inspektioner, besiktningar samt funktionskontroller. [24] 

Traditionella metoder att jobba med underhåll av elnät utgår ofta från arbete med historiska 

data. Ofta används ett SCADA-system för att skapa kontroll och god överblick över elnätet 

vilket också är grunden till data vid feldiagnosticering. Vid till exempel lokalisering av 

felställe används traditionellt information från SCADA-systemet som bland annat 

innehåller information om brytare och skyddsutrustning [29]. Genom att använda 

kontinuerlig mätning kan elkvalitetstörningar analyseras i efterhand för att analysera var 

och varför avvikelser inträffat [30]. Efter data har samlats in via elkvalitetsmätare kan 

störningarna klassificeras och feldiagnos genomföras. Detta kan ske med hjälp av program 

som använder sig av artificiell intelligens och automatisk klassificering [1]. Kunskap om 

detta kan leda till att problemen kan undvikas i framtiden [30]. Bradley [30] tar också upp 

prediktivt underhåll vilket kan användas i elnätet genom att elkvalitetsdata samlas in och 

detta sedan analyseras för trender och försämrade tillstånd kan på så vis upptäckas.  
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3.4  ARTIFICIELL INTELLIGENS 

Artificiell intelligens (AI) är ett av de nyaste tekniska områdena som påbörjades på allvar 

efter andra världskriget [31]. Artificiell intelligens kan definieras på olika sätt och utgår från 

att maskinen tänker eller agerar som en människa alternativt tänker eller agerar logiskt. 

Russell et al. [31] föredrar att definiera det som att agera logiskt eftersom det är mer 

generellt sätt att se på det samt att den är mer mottaglig för utveckling. Med detta synsätt 

ska programmet agera för att uppnå bästa möjliga utfall, eller bästa förväntade utfall vid 

osäkerheter. 

Artificiell intelligens används inom en mängd olika områden, såsom igenkänning av 

handskriven text och ansikten [32]. 

 

3.4.1 MASKININLÄRNING 

Ett område inom artificiell intelligens är maskininlärning, machine learning [32]. Lärandet 

innebär att maskinen agerar på observationer den gör och utifrån detta förbättrar sin framtida 

prestation [31]. En maskin ställs in med hjälp av ett set med testdata som styr hur maskinen 

ska arbeta och utifrån detta lär sig också maskinen hur den ska hantera nya indata [32]. 

Maskininlärning används av följande anledningar [31]: 

• Den som designar maskinen kan inte förutse alla tänkbara situationer 

• Den som designar kan inte förutse alla förändringar som sker över tid 

• Den som designar är inte kapabel att programmera maskinen att utföra uppgiften 

utan att använda inlärningsalgoritmer 

Ett sätt att använda maskinlärning för att anpassa till nya situationer är att hitta mönster och 

skapa en prognos över framtiden [31], denna del inom maskinlärning benämns 

mönsterigenkänning. 

 

3.4.1.1 MÖNSTERIGENKÄNNING 

Mönsterigenkänning, eller pattern recognition (PR), syftar till att hitta mönster i stora 

mängder data [29]. Det kan användas både för att dela in data i klasser och för att skapa 

kurvor med regression [33]. Vid mönsterigenkänning används algoritmer för att hitta 

återkommande mönster i data [32]. Klassificeringen brukar delas upp i två olika typer; 

kontrollerad mönsterigenkänning, supervised PR, samt okontrollerad mönsterigenkänning, 

unsupervised PR [29]. Algoritmen vid kontrollerad mönsterigenkänning baseras på kända 

indata och utdata medan okontrollerad mönsterigenkänning söker mönster och strukturer i 

undersökt data [34]. I figur 3.17 kan en uppdelning mellan olika typer av 

mönsterigenkänning ses.  
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Figur 3.17 Olika typer av mönsterigenkänning [egen figur baserad på 34, s. 7]. 

Klassificering innebär att en algoritm jobbar med diskreta alternativ/kategorier och styr in 

data i en av dessa kategorier. Vid regression prognosticeras istället ett kontinuerligt svar 

vilket är användbart till exempel vid prognostisering av aktiepris och förändringar i 

efterfrågan av el. Support Vector Machine (SVM) är en algoritm som används vid 

kontrollerad mönsterigenkänning och kan användas vid både klassificering och regression 

[35]. 

SVM lanserades 1995 av Vladimir N. Vapnik och är en relativt ny klass av algoritmer [33]. 

Algoritmerna klassificerar data genom att hitta den gräns, även kallat hyperplan, som 

separerar data tillhörande en kategori från de som tillhör annan kategori [35]. För regression 

fungerar de på liknande sätt, här används dock en modell som avviker från mätdata så lite 

som möjligt istället för användning av hyperplan och den ger kontinuerliga svar [35]. SVM 

är både robust och har god noggrannhet [33] och är lämplig för användning vid data med 

många prediktionsvariabler [35]. 

Mönsterigenkänning består av tre steg [29]: 

1. Insamling av mätdata 

2. Reducering av information till hanterbar mängd 

3. Klassificering/Analys av data 

 

3.5  MÖNSTERIGENKÄNNING I ELNÄT 

Flera tidigare studier har genomförts gällande användning av mönsterigenkänning i elnät. 

Bollen et al. [21] behandlade ämnet att automatiskt klassificera orsak till en störning. Detta 

genomfördes genom en kombination av elkraftteknik och signalbehandling. Två metoder 

jämfördes; expertsystem och SVM. Expertsystem är lämpligt när det finns begränsat med 

data men mycket erfarenhet av dataanalys och den kräver justeringar under tiden. SVM är 

lämplig när det finns stora mängder data och bygger på statistiska teorier om inlärning. I 

studien påpekar författarna att ytterligare studier inom området är nödvändiga för att kunna 

använda automatisk klassificering av störningar av elkvalitet. 

Monedero et al. [36] använde mönsterigenkänning för att upptäcka och avgöra typ av 

elkvalitetsproblem i realtid, undersökningen skedde i form av simulering och test i fält. Vid 

simulering var överensstämmelsen med verkliga data 89 %. Zhang et al. [29] genomförde 
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en studie om användning av mönsterigenkänning för att lokalisera fel i elnät. De kunde med 

hjälp av mönsterigenkänning baserad på spänning i de olika noderna hitta felplats vid sina 

simuleringar. De studerade även andra parametrar, såsom plusföljd och minusföljd, som 

också visade att mönsterigenkänning varit användbart i studien. 

Goodwin et al. [37] undersökte möjligheten att förutse konsumtionstoppar med hjälp av 

mönsterigenkänningsalgoritmer. De använde sig av flera algoritmer, bland annat SVM, och 

baserade mönsterigenkänningen på historiska data från ett projekt om smarta elnät i Norge. 

Inga övriga data såsom väderparametrar togs hänsyn till. Projektet visade på att den mest 

lovande kombinationen av algoritmer kunde förutse 80 % av topparna upp till en vecka 

innan. Av topparna som förutsågs var 20 % faktiska toppar. Svårigheten att skapa prognoser 

ökade ju längre in i framtiden prognoserna sträckte sig. Mohandes [38] undersökte 

lastprognostisering på kort sikt, från en timme och upp till en vecka i förväg, samma 

tidsspann som Goodwin et al. [37] använde. Mohandes [38] kom fram till att SVM är att 

föredra och vid ökning av träningsdata erhålls förbättrade resultat med SVM. 

Zhang et al. [29] menar att mönsterigenkänning har goda möjligheter att användas i 

elkraftsystemet. Mellan mars 2016 och februari 2018 pågick EU-projektet European 

Pattern Recognition project (EPR), mer information om detta kan ses nedan. 

 

3.5.1 EUROPEAN PATTERN RECOGNITION PROJECT (EPR) 

Projekt behandlade användandet av artificiell intelligens och mönsterigenkänning i elnätet 

med fokus på ökad mängd förnybar energi i systemet. Projektet innefattade 6 delprojekt där 

det första behandlade användning av mönsterigenkänning för proaktivt underhåll [39]. 

Metrum genomförde delprojektet om proaktivt underhåll och mönsterigenkänning och 

information om projektet samt applikationen kan ses nedan. 

 

3.5.1.1 Delprojekt om mönsterigenkänning för proaktivt underhåll [33] 

I EU-projektet för mönsterigenkänning användes SVM i tidsserier. En prediktionsalgoritm 

för tidsserie användes för att skapa en prognoskurva för elektriska parametrar, såsom 

effektivvärde för spänning samt spänningsövertoner. Programmeringsspråket som användes 

för prototypen var Python som är ett gratisprogram med lämplighet för applikationer med 

snabb utveckling. En annan anledning till valet av Python var att det är relativt lätt att lära 

sig och därmed tidsbesparande jämfört med mer invecklade programmeringsspråk. 

Lösningen innehöll en egenutvecklad mönsterigenkänningsmotor, PR-engine, från Metrum. 

Lösningen utgick från redan existerande system för elkvalitetsmätning vilket gav lösningen 

god flexibilitet. Här användes en SQL-server, Structured Query Language, som 

elkvalitetsmätarna kopplades till. Träning av systemet gick till så att data delades upp i två 

delar; ena delen användes för att träna algoritmen och den andra delen användes för att testa 

noggrannheten i algoritmen. Algoritmen tränades till önskvärd noggrannhet uppnåtts och 

sedan användes den för att skapa prognos för en tidsserie som visades i den webbklient som 

är kopplad till systemet. 

Webklienten som användes kallas PROACT och visade var mätning skedde och indikerade 

när en prognos fanns som hade värden utanför de accepterade gränserna. Applikationen gav 

också en varning och beskrivning av problem om en sådan prognos fanns. De accepterade 

gränserna sattes utifrån vald standard. I applikationen kunde både historiska data och 

prognostiserade data ses. 

Resultatet från undersökningen i EU-projektet visade på en noggrannhet som i flesta fall 

var inom en marginal på några procent vid jämförelse av överensstämmelse mellan prognos 

och utfall. De huvudsakliga parametrarna som utvärderades i EU-projektet var spänning, 
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övertoner (THD) samt effekt. Intervjuer med kunder visade att främsta funderingen de hade 

var hur systemet skulle användas framöver och vem som skulle ansvara för att agera på 

prognoserna. I delprojektet diskuteras även fortsatt utveckling av applikationen och här 

diskuterades att lägga till väderparametrar såsom temperatur och vindhastighet. Detta 

antogs kunna förbättra prognoserna, speciellt för spänning och effekt som varierar med 

temperatur. 

 

3.5.2 METRUMS PQ4CAST 

Informationen i detta avsnitt kommer från Metrums utvecklare av PQ4Cast Markus Kern 

samt Sebastian Östnell, och även från diskussioner med Amrish Kubavat, Johan Stenfeldt 

samt Robert Olofsson på Metrum. Information har också erhållits från Peter Axelberg vid 

Högskolan i Borås som står bakom algoritmerna. 

Metrum har utvecklat en applikation som jobbar med artificiell intelligens och 

mönsterigenkänning för att skapa prognoser över framtida effektivvärde, obalans samt 

övertonshalt för spänning och även prognos för aktiv effekt. Denna applikation kallas 

PQ4Cast och är en webbapplikation som kan visa prognostiserad kurva samt ge varningar 

om något värde förväntas närma sig definierade gränser. Varningen kan även erhållas via e-

mail vid önskemål om det. Vid till exempel varning för en spänningsnivå utanför gränsvärde 

kan tidpunkt samt storlek ses. PQ4Cast är möjlig att integrera med befintlig mätutrustning. 

Applikationen ser ut likt i figur 3.18 nedan. 

 

Figur 3.18 PQ4Cast med prognosticerad kurva samt varning [40]. 

I PQ4Cast kan ett larm för spänning nära gränsvärde visas likt i figur 3.19 nedan. 

 

Figur 3.19 Varning för spänningens effektivvärde i PQ4Cast [40]. 

Utveckling av PQ4Cast har pågått under några år, utvecklingen skedde huvudsakligen under 

2017 och fokus på produktifiering och pilotinstallation men även mindre förbättringar 

skedde under 2018 och början av 2019. Plattformen har arbetats med under cirka 5 års tid, 

från ritning till där den är idag. Tanken med systemet var främst att användas av 

elnätsföretag vid inkommande och utmatande stationer. Det viktiga är att historiska data 

som prognoserna byggs på behöver innehålla repeterbarhet/periodicitet. Applikationen 

passar ej i processer med fullständig slumpmässighet.  
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De algoritmer som används för prediktering är baserade på kärnalgoritmer i programspråket 

Python. För att skapa en prognos för en vecka används historiska data för de senaste tre 

veckorna som elkvalitetsmätarna samlat in. För aktiv effekt används ett värde per timme 

och för övriga parametrar sex värden per timme eftersom standarder för spänningsändringar 

utgår från tiominutersvärden av effektivvärdet. Dessa data används till 

mönsterigenkänningen och en prognos skapas. Prognosen visas som en kurva men jämförs 

också med de normvärden som är inställda på mätinstrumenten, till exempel EIFS 2013:1, 

och vid värden i närheten eller utanför gränsvärden genereras en varning som kan ses i 

PQ4Cast samt erhållas via e-mail. När ny prognos skapas används återigen de senaste tre 

veckorna som utgångspunkt för prognosen och tiden applikationen varit i drift får därför 

ingen påverkan på prognosernas överensstämmelse med verkligt utfall. Hur ofta ny prognos 

skapas i PQ4Cast är valbart men det tar tid att skapa nya prognoser om det rör sig om många 

elmätare så i praktiken görs detta cirka en till två gånger per dygn. Även valet att basera 

prognosen på tre veckor, så kallat feature window, och skapa en prognos för kommande 

vecka är möjligt att ändra, detta tidsperspektiv är dock satt utifrån erfarenheter om vad som 

gett bäst resultat. En schematisk figur över framtagande av prognoser kan ses i figur 3.20 

nedan. 

 

Figur 3.20 Process för skapande av prognos med PQ4Cast. 

En ny funktion till PQ4Cast är under utveckling. Det pågår utveckling av trendanalys, Long 

Term Prediction (LTP), som ska kunna ge en långsiktig prognos för till exempel aktiv effekt 

eller spänning. Här används data för längre period än tre veckor, istället all data från 

mätpunkten. Det är dock möjligt att välja hur lång tid tillbaka prognosen ska baseras på och 

även utesluta delar av den historiska datan. Denna prognostisering påverkas inte av enskilda 

störningar utan visar trend och hur effekten förväntas ändras under till exempel ett halvår. 

Här används minsta kvadratmetoden och riktningskoefficienten undersöks istället för 

återkommande mönster i data. I figur 3.21 nedan kan en schematisk beskrivning av 

framtagning av trend ses. 

 

Figur 3.21 Process för skapande av trend med LTP som är under utveckling, baserad på data från mätutrustning. 

Trendanalysen är under utveckling och finns nu som experimentell version i Python där 

även kurva skapas med mätvärden samt långsiktig trendanalys.  
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4 METOD 

 
 

I metodkapitlet ges en teoretisk bakgrund till de metoder som använts och rekommenderas 

att användas. Kapitlet innehåller även en beskrivning av tillvägagångssättet under 

examensarbetet. 
 

4.1  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Examensarbetet startades upp med en förstudie innehållande utformning av 

kravspecifikation samt projektplan. Projektet innehöll sedan instuderingstid för att få en 

fördjupning om elkvalitet, artificiell intelligens, underhållsarbete och statistisk analys. 

Företagets verksamhet och vilka parametrar som var av vikt för Sandvik att ha kontroll över 

undersöktes också. För att få utökad information om utrustningen kontaktades leverantören 

Metrum samt Peter Axelberg vid Högskolan i Borås som står bakom algoritmerna i 

PQ4Cast. Eftersom implementeringen av PQ4Cast försenades kunde inte data från 

applikationen analyseras, däremot erhölls testdata från Metrum för att se vilken typ av data 

som systemet genererar. Data hämtades även från olika elkvalitetsmätare för att se om 

mönster kunde urskiljas under en treveckorsperiod för de olika parametrarna som valts ut 

av Sandvik. Sedan gavs rekommendationer om hur undersökning av överensstämmelse 

samt hantering av prognoser kan ske när applikationen är på plats. En utvecklingsversion 

av funktionen för trendanalys erhölls och denna testades för användning på aktiv effekt och 

utveckling av förbrukning över längre tid samt trend för spänningens effektivvärde. 

Resultaten sammanställdes i ett eget kapitel som sedan diskuterades och mynnade ut i en 

slutsats. 

Aktiviteterna som ingick i examensarbetet kan ses mer överskådligt i figur 4.1 nedan. 

 

Figur 4.1 Work Breakdown Structure (WBS) för examensarbetet. 

I fortsättningen av kapitlet ges en mer detaljerad beskrivning samt bakgrund till de metoder 

som använts eller rekommenderas att användas vid utvärdering av implementeringen. 
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4.2  PARAMETRAR AV VIKT FÖR SANDVIK 

Baserat på erfarenheter valdes parametrar ut som ansågs vara av stor vikt för Sandvik. 

Utifrån erfarenhet samt data från en treveckorsperiod undersöktes möjligheten för PQ4Cast 

att detektera mönster, baserat på främst om periodicitet kunde ses i datat. Detta mynnade 

sedan ut i en slutsats om vilka parametrar som skulle vara av intresse för Sandvik att ha 

integrerade i PQ4Cast, baserat på hur viktiga parametrarna är för Sandvik samt dess 

periodicitet. 

 

4.3  ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PROGNOS OCH UTFALL 

Det skiljs ofta mellan kvantitativ och kvalitativ analys. En kvantitativ analys är en 

naturvetenskaplig metod där kvantifiering av data är viktigt medan kvalitativ analys innebär 

att forskaren har ett mer tolkande synsätt. Kvantitativ analys kan i sin tur delas upp beroende 

på hur många variabler som analyseras samtidigt. Vid univariat analys analyseras en 

variabel, vid bivariat analys två variabler och vid multivariat analys tre eller fler variabler. 

I en bivariat analys jämförs två variabler och deras relation till varandra. [41] 

I denna rapport föreslås att en kvantitativ analys genomförs med två variabler, bivariat 

analys. Denna metod är tänkt att användas vid undersökning av överensstämmelse mellan 

prognos och utfall för PQ4Cast. 

 

4.3.1 LINJÄR REGRESSION 

För data med två dimensioner används benämningarna responsvariabel och 

prediktionsvariabel/förklarande variabel. Prediktionsvariabel är den variabel som förklarar 

eller står för delar av variationen i responsvariabeln. Ett sätt att grafiskt visa sambandet är 

genom att plotta värden. Regression görs genom att anpassning sker till en linje med 

ekvation enligt ekvation 4.1 nedan. [42] 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥             (4.1) 

där x är prediktionsvariabel och y är responsvariabel 

Minsta kvadratmetoden används för att anpassa linjen till mätvärdena och resulterar i att 

avståndet mellan mätvärden och linjen minimeras. Detta görs genom att felen, det vill säga 

avstånden mellan mätvärde och linje, kvadreras för att erhålla enbart positiva värden. 

Samtliga kvadrerade värden summeras och linjens ekvation tas fram genom att summan av 

de kvadrerade värdena minimeras. Summering av kvadrerade feltermer sker enligt ekvation 

4.2 nedan. [42] 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑣𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒𝑓𝑒𝑙 = ∑ 𝜖𝑖
2𝑛

𝑖=1            (4.2) 

där ε är feltermen, det vill säga skillnaden mellan mätvärde och regressionslinje 

 

4.3.1.1 KOVARIANS OCH KORRELATION 

Kovarians visar hur starkt ett linjärt samband mellan två variabler är [43]. Kovarians 

beräknas enligt ekvation 4.3 för variablerna x och y. 

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1

𝑛−1
           (4.3) 

där x och y är de två variabler, �̅� och �̅� är variablernas medelvärden och n är stickprovets storlek 

Kovariansen brukar vanligen standardiseras genom att den delas med standardavvikelsen 

för de två variablerna och blir då korrelationskoefficienten, r, se ekvation 4.4 [43]. 
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𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝑠𝑥𝑠𝑦
                     (4.4) 

där x och y är de två variablerna och 𝑠𝑥 och 𝑠𝑦 är standardavvikelsen för respektive variabel 

Korrelationskoefficienten visar hur starkt sambandet mellan de två variablerna är [41]. 

Korrelationskoefficienten antar ett värde mellan -1 och 1. Om värdena plottas och ligger på 

en rak linje med positiv lutning är värdet på r lika med 1 [43]. Determinationskoefficienten, 

R2, visar hur mycket variation i responsvariabeln beror av variation i prediktionsvariabeln 

[41]. Vid bivariat analys är determinationskoefficienten samma som kvadraten av 

korrelationskoefficienten [43]. 

I denna rapport är prediktionsvariabeln det prognostiserade värdet medan responsvariabeln 

är det verkliga utfallet. För att analysera överensstämmelse mellan prognos och utfall 

rekommenderas användning av korrelationskoefficienten r. Data rekommenderas att 

analyseras i Matlab eller motsvarande program som genomför beräkningar av 

korrelationskoefficient enligt ovan. Där kan även värde på R2 erhållas. 

 

4.3.2 SIGNIFIKANS 

Vid statistisk analys önskas generalisering kunna göras till hela den population som 

stickproven tagits från. För detta brukar signifikansnivån analyseras, även kallat p-värde. 

Vanligt värde på signifikansnivå är värde under 5 %, det vill säga maximalt 5 % risk att 

nollhypotesen är korrekt. Nollhypotesen är hypotesen som föreslår att inget samband finns 

mellan variablerna i till exempel en korrelationsanalys. [41]  

Till analysen av överensstämmelse rekommenderas användning av gränsen 5 % som nivån 

för att avgöra om korrelationen är statistisk signifikant och kan generaliseras till hela 

populationen. Populationen i detta fall är samtliga värden för de undersökta parametrarna 

medan stickprov är alla de mätvärden som hämtats från PQ4Cast.  

 

4.3.3 MAPE 

Ett annat sätt att mäta överensstämmelse är med MAPE, Mean Absolute Percentage Error, 

vilket kan användas för att kvantifiera prognosfel [44]. MAPE används ofta eftersom det är 

intuitivt [45] och räknas fram enligt ekvation 4.5 nedan [44, 45]. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒|

|𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒|
𝑛
𝑖=1

𝑛
=  

=
∑

|𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒|

|𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒|
𝑛
𝑖=1

𝑛
          (4.5) 

där n är antal värden 

Rekommendationen är att använda Matlab eller motsvarande program för att räkna fram 

korrelationskoefficient r, determinationskoefficient R2 och signifikansnivå p samt plotta 

värden. Här rekommenderas även att använda MAPE för att kvantifiera prognosfelet. 

 

4.4  ANALYS AV EXTREMVÄRDEN 

Vid analys av extremvärden rekommenderas undersökning av de händelser som ligger 

utanför uppsatta gränser, både för prediktionsvariabel och responsvariabel för de olika 

parametrarna. Överensstämmelse mellan prognos och utfall analyseras då där programmet 

initierat en varning samt där ett verkligt extremvärde uppnåtts. Här rekommenderas att 

undersöka överensstämmelse av både tidpunkt för inträffande och storlek. 
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4.5  HANTERING AV PROGNOSER 

Baserat på teorikapitlet i denna rapport, vilka parametrar som förväntas vara möjliga att 

upptäcka samt förutsättningar hos Sandvik skapades en rekommendation om hur prognoser 

från PQ4Cast bör hanteras. Hantering av prognoser togs upp för de parametrar som ingår i 

PQ4Cast; aktiv effekt, övertoner, obalans samt effektivvärde för spänning. Här tog även 

förslag på hantering av predikteringar från trendanalysfunktionen upp, då för aktiv effekt 

samt spänningens effektivvärde. 

 

4.6  TRENDANALYS 

För trendanalys erhölls en experimentell för-alfaversion av Long Term Prediction (LTP) i 

Wheelformat. Denna installerades via pip i Python med hjälp av plattformen Spyder. Som 

utgångspunkt för analyserna för effekt användes data för en månad de senaste fyra åren. De 

tre första åren var grund för trend och det sista året användes för att undersöka hur väl 

prognosen överensstämde med utfallet. I analysen valdes tre som sigmavärde, det vill säga 

tre standardavvikelser, för att avvikande värden ej skulle inkluderas i analysen. Längden på 

prediktionen valdes till tre år, dock togs medelvärde för prognosen för det senaste året 

genom att värdet av trendlinjen efter halva året noterades. Detta värde jämfördes sedan med 

medelvärdet för utfallet samma år och med hjälp av MAPE erhölls ett värde för felet. Vid 

jämförelse av månaden februari användes de 28 första dagarna i månaden för att få 

motsvarande mängd data för de olika åren. För spänningsutveckling användes samma metod 

med skillnaden att data för tre år användes och då de första två helåren som grund för den 

prognostiserade trenden. 

 

4.7  EKONOMISK ANALYS 

Då ingen data erhölls från PQ4Cast och det ej fanns tid att genomföra trendanalysen mer 

djupgående blev den ekonomiska analysen av mer övergripande karaktär. Inga exakta 

beräkningar genomfördes men däremot en analys av var pengar skulle kunna sparas. 

Här analyserades hur mycket Sandvik har debiterats från Vattenfall för överskridande av 

effektuttag tidigare för kapacitiv reaktiv effekt och även vad som skulle kunna bli följden 

av annat utnyttjande av kondensatorbatteri vid stålverket. En ytterligare ekonomisk effekt 

som undersöktes var storleksordningen på vad som skulle kunna sparas vid sänkt 

effektabonnemang till Vattenfall.   
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5 RESULTAT 

 
 

I detta kapitel redovisas resultaten från arbetet. Kapitlet innehåller information om 

parametrar av intresse för Sandvik, arbetsgång vid jämförelse mellan prognos och verkligt 

utfall, arbetsgång vid analys av prognostiserade extremvärden och verkliga extremvärden, 

information om hur prognoser från systemet bör hanteras samt resultat från genomförd 

trendanalys för effektuttag och spänningens effektivvärde. Kapitlet avslutas med den 

ekonomiska analys som genomförts. 
 

5.1  PARAMETRAR AV INTRESSE FÖR SANDVIK 

På högspänningsnivån 130 kV har Sandvik åtta mätare av typ Metrum PQX3 och på 

mellanspänningsdelen finns cirka 450 mätare av typ Metrum SC. Dessa registrerar värden 

på bland annat spänning, ström, effekt, frekvens, obalans, övertoner och flimmer, se kapitel 

3.2.4 för mer information om mätarna. 

För Sandvik finns flera variabler som är viktiga att ha kontroll över. De viktigaste som en 

prognos över framtida elkvalitet eller effektuttag skulle kunna vara till hjälp med är följande. 

 

5.1.1 FREKVENSVARIATIONER 

Frekvensvariationer är av intresse för Sandvik då variationer i frekvensen kan leda till ökat 

slitage på motorer. En högre frekvens kan ge större påfrestningar på lindningar i motorer 

och transformatorer.  

 

5.1.2 AKTIV EFFEKT 

Att kunna få en prognosticerad kurva för aktiv effekt är intressant för Sandvik för att få ökad 

kontroll över förbrukningen och för att kunna korrigera abonnerad effekt i avtalet med 

Vattenfall som är regionnätsägare samt ge mer tillförlitliga prognoser till Statkraft. Det är 

även intressant att få information ifall uttagen effekt ökar över tid för att ha möjlighet att se 

över om elnätet behöver stärkas upp någonstans. 

 

5.1.3 REAKTIV EFFEKT 

Det är av vikt för Sandvik att ha kontroll över den reaktiva effekten, oavsett om det är 

induktiv eller kapacitiv reaktiv effekt. Detta skulle kunna möjliggöra en bättre styrning av 

kompenseringen som sker med kondensatorbatterier. I och med det uppdaterade avtalet med 

Vattenfall är det av stor vikt att numera även bevaka så att inte överkompensering sker. 

Sandvik är numera ålagda att betala för kapacitiv reaktiv effekt över 4 750 kVAr. För 

induktiv reaktiv effekt blir företaget ålagda att betala straffavgift vid överskridande av 

avtalad summa likt tidigare år. 

Reaktiv effekt tar även plats i transformatorer och ökar förluster i kablar vilket vill undvikas. 

En effektivare överföring skulle ske om det inte fanns någon reaktiv effekt. 
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5.1.4 ÖVERTONER 

Övertoner är intressant för Sandvik att få prognos över eftersom dessa kan påverka maskiner 

och värmer upp transformatorer. Särskilt intressant är udda övertoner. Det kan även vara 

intressant att få information om högre övertoner som uppstår till följd av höga 

switchningsfrekvenser. 

 

5.1.5 OBALANS 

Alla laster på Sandviks industriområde är inte symmetriska trefaslaster, till exempel 

förekommer tvåfasigt anslutna induktionsugnar i Pressverk 62. Obalans i strömuttag ger 

obalans i spänningen vilket då även kan påverka trefaslaster.  

 

5.1.6 SPÄNNING 

Vid spänningsavvikelser skulle det vara positivt för Sandvik att i förväg få en varning för 

att kunna vidta nödvändiga åtgärder, till exempel om spänningsdipp eller långsam 

spänningsökning eller minskning förväntas komma. Vid förvarning om snabbare förändring 

i spänningen skulle inställningar på lindningskopplare för transformatorerna på 130/40 kV 

kunna ändras så justeringar sker snabbare. Det viktiga för Sandvik är att undvika avbrott då 

de ekonomiska konsekvenserna för företaget snabbt blir väldigt stora. På längre sikt skulle 

det också vara fördelaktigt att få information om spänningen väntas öka/minska så mycket 

att omsättningskopplare på transformatorer i övriga nätet skulle behöva justeras. Även 

annan utrustning kan behöva ses över om större spänningsökning sker på sikt då utrustning, 

som till exempel frånskiljare, kan vara anpassad till lägre spänningsnivå. 

 

5.1.7 STRÖM 

Att få en varning om förväntade stora startströmmar skulle vara intressant för Sandvik, 

särskilt om flera sker samtidigt. Vid inkoppling av storförbrukare, som till exempel 

Götverkets 12-pulslikriktade likströmsmotor, blir startströmmen till transformatorn hög och 

om förvarning om när detta sker skulle kunna fås via prognos skulle det vara önskvärt för 

företaget. 

Vid driftomläggning kan det även vara användbart för Sandvik att kunna se prognos på 

strömmen för att kunna säkerställa att ökad last på den nya matningen kan ske utan att 

äventyra tillförlitligheten i nätet. 

 

5.2  MÖJLIGHETER ATT PROGNOSTISERA 

Parametrarna ovan är de som Sandvik främst har intresse av att kunna prognosticera. För 

att PQ4Cast ska kunna ge en prognos över kommande vecka med god överensstämmelse 

krävs periodicitet i data som prognosen baseras på. För trendanalysfunktionen utgår 

prognosen istället från den långsiktiga trenden. 
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5.2.1 FREKVENSVARIATIONER 

Frekvensvariationer beror på balans mellan produktion och konsumtion i elkraftsystemet 

och i figur 5.1 nedan ses historik över hur frekvensen varierat från mätare till mindre 

störande produktion. 

 

Figur 5.1 Frekvensvariationer under tre veckor för matning till mindre störande produktion. 

I figur 5.1 ovan kan ses att det är svårt att se en repeterbarhet i datat men den varierar kring 

50 Hz. För de andra mätarna kan liknande variationer ses. 

För längre sikt skulle trendanalysfunktionen kunna se trend för utveckling av frekvens som 

kan vara av nytta för Sandvik att ha information om.   

 

5.2.2 AKTIV EFFEKT 

Förändringar i aktiv effekt som är periodiska ska vara möjliga för PQ4Cast att förutse. 

Sandvik har likt ute i övriga samhället också periodicitet i förbrukning av aktiv effekt. 

Största enskilda förbrukaren är stålverket med ljusbågsugnen och där är stopp i produktion 

helger jämna veckor samt torsdagar ojämna veckor. Detta märks i det historiska data som 

samlats in av elkvalitetsmätarna. Nattetid förbrukas mindre aktiv effekt på området då färre 

maskiner och personal är på plats. Perioderna med störst förbrukning är kontorstid under 

vardagar. Ett exempel på förbrukning av aktiv effekt under tre veckor för stålverket kan ses 

i figur 5.2. 
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Figur 5.2 Förbrukning av aktiv effekt under tre veckor för matning till stålverket. 

I figuren ses tydligt när det är stopp i produktionen, dessa stopp följer dock ej helt de 

planerade tiderna för stopp då det under denna period även var ett extra stopp. Detta gör att 

prognostisering försvåras då det inte är jämn periodicitet i datat. För en grupp som matar en 

mindre störande produktion kan en tydligare periodicitet ses i datat där högre förbrukning 

sker under dagtid, vardagar. Värt att observera är att denna period påverkas av påskhelg 

samt röd dag första maj. Se figur 5.3 nedan. 

 

Figur 5.3 Förbrukning av aktiv effekt under tre veckor för matning till mindre störande produktion. 

För längre sikt skulle trendanalysfunktionen kunna se trend för förbrukning av aktiv effekt 

som kan vara av nytta för Sandvik att meddela Vattenfall samt Statkraft.   
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5.2.3 REAKTIV EFFEKT 

Den reaktiva effekten varierar över tid på motsvarande sätt som den aktiva effekten för den 

mindre störande produktionen, se figur 5.4 nedan. 

 

Figur 5.4 Variation av reaktiv effekt under tre veckor för matning till mindre störande produktion. 

För den reaktiva effekten är det av intresse att kunna se om förbrukning av reaktiv effekt 

sker eller om överkompensering sker och reaktiv effekt skickas ut på elnätet. I figuren ovan 

kan ses att den reaktiva effekten har ett periodiskt mönster med ökning på dagtid, vardagar 

likt den aktiva effekten. För stålverket ser detta dock annorlunda ut då ett kondensatorbatteri 

används i samband med användning av ljusbågsugn. Detta kan ses i figur 5.5 för en period 

om tre veckor. 

 

Figur 5.5 Variation av reaktiv effekt under tre veckor för matning till stålverket. 

I figuren ovan kan ses att kondensatorbatteriet är inkopplat och därmed görs ett skift av 

reaktiv effekt med 25 MVAr kapacitivt, det vill säga negativ reaktiv effekt. 

Kondensatorbatteriet är dock urkopplat under det längre produktionsuppehållet. 
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För längre sikt skulle trendanalysfunktionen kunna se trend för reaktiv effekt som kan vara 

av nytta för Sandvik att meddela Vattenfall vid upprättande av avtal för kommande år. 

 

5.2.4 ÖVERTONER 

Sandvik har en ljusbågsugn vilket tidigare tagits upp som orsak till mycket övertoner. 

Ljusbågsugnar är ojämna i sitt strömuttag och därför blir även spänningsövertonerna ojämna 

över tid. Detta gör att den periodicitet som behövs för mönsterigenkänningsalgoritmen inte 

finns där. I figur 5.6 kan spänningsövertoner, THD, vid ljusbågsugnen i en av faserna ses 

över tid. Dock ser övertonsinnehållet lika ut i de tre faserna. 

 

Figur 5.6 Spänningsövertoner (THD) under tre veckor för matning till stålverket, en fas. 

I figur 5.6 ovan är det svårt att se en repeterbarhet, däremot ses ett tydligt samband med när 

produktion sker i ljusbågsugnen, se figur 5.2. 

Inkoppling av kondensator ger påverkan på övertonerna, även kraftiga omriktare ger 

upphov till mycket övertoner. Det finns både omriktare och kondensatorbatterier på 

industriområdet dock är det svårt att se någon tydlig periodicitet för övertonerna i figur 5.7 

för den mindre störande produktionen. Det finns dock en tendens att övertonerna ökar i tre 

perioder under de tre veckorna. Det ser också ut som att övertonshalten var låg första maj 

när både stålverket hade produktionsstopp och övrig förbrukning var lägre till följd av röd 

dag. 
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Figur 5.7 Spänningsövertoner (THD) under tre veckor för matning till mindre störande produktion. 

I figur 5.8 nedan kan övertoner ses för en fas för Pressverk 62 vilket följer samma utveckling 

som i figur 5.7 ovan. 

 

Figur 5.8 Spänningsövertoner (THD) under tre veckor för matning till Pressverk 62. 

För längre sikt skulle trendanalysfunktionen kunna se trend för övertoner som kan vara av 

nytta för Sandvik att ha kontroll över om ny utrustning ska köpas in till industriområdet. 
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5.2.5 OBALANS 

Den obalans som tagits upp tidigare är från de tvåfasigt anslutna induktionsugnar i Pressverk 

62. I figur 5.9 nedan kan variationen av obalans ses för tre veckor för matningen på 40 kV 

som går till Pressverk 62. 

 

Figur 5.9 Obalans under tre veckor för matning till Pressverk 62. 

I figuren är det svårt att se ett mönster för obalans vilket tyder på att en prognos i PQ4Cast 

skulle kunna vara svår att skapa med god överensstämmelse. Variationen för 

spänningsobalans följer snarare variationen i effektuttag för ljusbågsugnen än variationer i 

effektuttag för Pressverk 62. I figur 5.10 nedan kan liknande variationer ses för matning till 

mindre störande produktion, se likheter med figur 5.2 under avsnitt 5.2.2 om aktiv effekt. 

 

Figur 5.10 Obalans under tre veckor för matning till mindre störande produktion. 

I strömmen som dras från matningen till Pressverk 62 kan dock ses att denna är ojämn, se 

figur 5.11. 
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Figur 5.11 Strömuttag under tre veckor för matning till Pressverk 62. 

Mellan 22 och 23 april var förbrukningen låg till både stålverk och pressverk vilket ger extra 

utslag i kurvan för spänningsobalans. Dock är det svårt att se ett mönster som skulle kunna 

hjälpa PQ4Cast att göra en bra prognos, frånsett påverkan av tid för produktion i stålverket. 

För längre sikt skulle trendanalysfunktionen kunna se trend för obalans som kan vara av 

nytta för Sandvik att ha kontroll på för att se om utredning behövs kring orsak till obalansen. 

 

5.2.6 SPÄNNING 

Koppling av kondensator eller större last ger upphov till bestående ökning eller minskning 

av spänningens effektivvärde. Om dessa kopplingar sker med en periodicitet som är möjlig 

att se mönster i borde PQ4Cast kunna prognostisera dessa. I figur 5.12 nedan visas ett 

exempel på spänningens effektivvärde under tre veckor för den mindre störande 

produktionen. I figuren är det svårt att se ett mönster. 

 

Figur 5.12 Spänningens effektivvärde under tre veckor för matning till mindre störande produktion. 
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Kortvariga spänningssänkningar eller spänningsökningar till följd av fel kan vara svåra att 

förutse då fel ofta uppstår plötsligt och utan periodicitet. Det borde däremot kunna vara 

möjligt att detektera spänningsdippar till följd av start av motor eller transformator om dessa 

sker med en repeterbarhet som mönsterigenkänningsalgoritmerna kan detektera. 

Transienter som uppkommer med någon form av periodicitet, exempelvis ett 

kondensatorbatteri som kopplas in och ur, skulle kunna vara möjliga för en 

mönsterigenkänningsapplikation att förutse. Om till exempel ett kondensatorbatteri alltid 

kopplas in i samma tidpunkt skulle detta eventuellt kunna upptäckas, dock beror detta på 

hur många värden per tidsenhet som prognosen baseras på. För att kunna upptäcka 

kortvariga spänningsändringar och transienter behöver samplingshastighet för data som 

prognosen baseras på att vara hög. I det testdata som erhölls från Metrum utgick prognosen 

från sex värden per timme för spänningens effektivvärde, detta är dock möjligt att justera. 

Vid så få värden per timme blir det inte möjligt att detektera varken transienter eller 

kortvariga förändringar i spänningen. Däremot ihållande förändringar av spänningen ska 

ändå vara möjliga att detektera. Med en justering av antal värden per timme skulle både 

periodiska ökningar/minskningar av spänning, kortvariga spänningsökningar/-minskningar 

samt transienter kunna upptäckas förutsatt att periodicitet finns i datat. 

För längre sikt skulle trendanalysfunktionen kunna se trend för spänningsnivå som kan vara 

av nytta för Sandvik för att ändra omsättningskopplare i sitt nät samt försäkra att utrustning 

är konstruerad för denna spänningsnivå. 

 

5.2.7 STRÖM 

Stora strömuttag kan till exempel uppstå vid uppstart av motorer och en hög startström bör 

vara möjlig att prognostisera om det finns en periodicitet i händelsen. 

I figur 5.13 nedan kan strömvariation i en fas ses för tre veckor för den mindre störande 

produktionen. 

 

Figur 5.13 Strömmens effektivvärde under tre veckor för matning till mindre störande produktion. 

Här kan ses att strömmen följer samma mönster som den aktiva effekten för matningen, se 

figur 5.3. Möjligheten att prognostisera strömuttag borde därmed vara lika god som för den 

aktiva effekten. Samma sak gäller också för de övriga mätarna som undersökts. 
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För längre sikt skulle trendanalysfunktionen kunna se trend för strömuttag som kan vara av 

nytta för Sandvik att undersöka för delar av elnätet som belastas hårt. 

 

5.3  ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PROGNOS OCH UTFALL 

5.3.1 ÖVERENSSTÄMMELSE 

Vid undersökning av överensstämmelse mellan prognos och verkligt utfall för de olika 

parametrarna i PQ4Cast föreslås följande arbetsgång, se figur 5.14 nedan. 

 

Figur 5.14 Arbetsgång för undersökning av överensstämmelse mellan prognos och verkligt utfall. 

Värdena för prognos och utfall plottas och korrelation undersöks med 

korrelationskoefficienten. För att undersöka hur stor del av förändring i responsvariabeln 

som består av förändring i prediktionsvariabeln undersöks även 

determinationskoefficienten. Sedan undersöks signifikansnivån och om denna understiger 

5 % är detta ett tecken på att resultatet kan generaliseras till hela den mängd som mätvärdena 

är hämtade från. En analys av MAPE, Mean Absolute Percentage Error, görs också för att 

jämföra med korrelationsvärdet som erhållits tidigare och samlat ge en bild av prognosernas 

överensstämmelse. 

 

5.3.2 EXTREMVÄRDEN 

Vid undersökning av överensstämmelse mellan prognostiserade extremvärden och verkliga 

extremvärden för de olika parametrarna i PQ4Cast föreslås följande arbetsgång, se figur 

5.15 nedan. 

 

Figur 5.15 Arbetsgång för undersökning av extremvärden. 

Vid undersökning av extremvärden är två varianter av intresse: 

• Har varningarna angett tidpunkt och omfattning som överensstämmer med utfallet 

• Har verkliga extremvärden föregåtts av varningar 

Av intresse är både tidpunkt för händelsen samt dess storlek. 
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5.4  HANTERING AV PROGNOSER 

Prognoserna från PQ4Cast samt trendanalysfunktionen behöver hanteras på något sätt, de 

leder inte till någon handling utan agerande från användaren. Nedan redovisas hur 

prognoserna för de olika parametrarna rekommenderas att hanteras förutsatt att prognoser 

och verkligt utfall stämmer väl överens och att applikationen upptäcker de avvikelser som 

avsnitt 5.2 redogör för. Eftersom PQ4Cast prognostiserar aktiv effekt, övertoner, obalans 

samt spänningens effektivvärde och trendanalysen testats på aktiv effekt samt spänningens 

effektivvärde är det hantering av dessa prognoser som redovisas nedan. 

 

5.4.1 AKTIV EFFEKT 

Den prognos PQ4Cast skapar för aktiv effekt kommande vecka kan användas som underlag 

för den timprognos som Sandvik skickar till Statkraft varje vecka. Det kan dock vara bra att 

kombinera detta med prognos över temperatur samt prognos över produktion för kommande 

vecka. 

Resultat för trendanalysen av effektuttag kan användas för att bestämma aktiv årseffekt till 

avtal med Vattenfall samt även till Statkraft som prognos över aktiv årseffekt och prognos 

av effektuttag för en månad. Även dessa värden kan vara lämpliga att kombinera med 

prognos för produktion. 

 

5.4.2 ÖVERTONER 

Vid varning om hög andel övertoner i spänningen kan följande undersökas: 

• Finns något samband med ljusbågsugnen? 

• Kan den förväntat ökade mängden övertoner uppstå på grund av ökad användning 

av utrustning som ger upphov till övertoner, till exempel omriktare? 

 

5.4.3 OBALANS 

Vid varning om obalans i spänningen kan följande undersökas: 

• Finns något samband med induktionsugnarna vid Pressverk 62? 

• Kan den förväntade obalansen uppstå på grund av obalans av enfaslaster? 

• Kan den förväntade obalansen uppstå på grund av ojämnt strömuttag i trefasigt 

ansluten last? 

 

5.4.4 SPÄNNING 

Vid bestående spänningsändring som visas i prognosen för kommande vecka kan följande 

undersökas: 

• Kan den förväntade spänningsökningen/-minskningen uppstå på grund av 

inkoppling eller urkoppling av kondensatorbatteri eller större last? 

• Plan för kompensering av spänningsändring vid behov utifrån dess storlek och 

förutsatt att den uppkommer. 

För hantering av varningar för kortvariga spänningssänkningar samt transienter förutsätts 

att prognosen baseras på mätvärden med högre samplingshastighet så dessa är möjliga att 

upptäcka. 

Vid varning om kortvarig spänningssänkning kan följande undersökas: 
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• Sker jämn sänkning av de tre faserna?   

o Om ja, kan den förväntade spänningsdippen uppstå på grund av start av 

motor? 

o Om nej, kan den förväntade spänningsdippen uppstå på grund av inkoppling 

av transformator? Studera även obalans och övertoner då inkoppling av 

transformator är obalanserad och ger upphov till övertoner. 

Vid varning om transient kan följande undersökas: 

• Kan den förväntade transienten uppstå på grund av inkoppling eller urkoppling av 

kondensatorbatteri? Internt/externt? 

Resultat för trendanalysen av spänningens effektivvärde kan användas för att avgöra om 

omsättningskopplare på transformatorer i elnätet behöver justeras samt om utrustning i nätet 

är tillverkade för att klara kommande spänningsnivå. 

 

5.5  RESULTAT TRENDANALYS 

5.5.1 AKTIV EFFEKT 

Funktionen för trendanalys baserad på effektuttag under januari år 2015 till 2017 visas i 

figur 5.16, där prognosen är för januari tre år framåt. 

 

Figur 5.16 Prognos för effektuttag under januari år 2018–2020 baserat på trendanalys av data för januari år 2015–2017. 

Data från en av de åtta mätarna på inkommande matning, mätare kopplad till industriområdet exklusive stålverket med 

ljusbågsugnen. Sigmavärde tre och prediktionslängd är månaden januari kommande tre år. 

I trendlinjen ovan avlästes medelvärdet för januarimånad år 2018 till 16 347 071 W och den 

aktiva effektens medelvärde från denna mätare för januari 2018 var 16 790 301 W. 

MAPE för trendvärdet kan ses i ekvation 5.1 nedan, uträknat med ekvation 4.5. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|16 347071−16 790 301|

|16 790 301|
1
𝑖=1

1
= 0,0264… ≈ 2,6%           (5.1) 

Felet är således 2,6 %. 

I figur 5.17 visas trendanalys baserad på effektuttag under februari år 2015 till 2017, där 

prognosen är för februari tre år framåt. 
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Figur 5.17 Prognos för effektuttag under februari år 2018–2020 baserat på trendanalys av data för februari år 2015–

2017. Data från en av de åtta mätarna på inkommande matning, mätare kopplad till industriområdet exklusive stålverket 

med ljusbågsugnen. Sigmavärde tre och prediktionslängd är månaden februari kommande tre år. 

I trendlinjen ovan avlästes medelvärdet för februarimånad år 2018 till 15 777 750 W och 

den aktiva effektens medelvärde från denna mätare för februari 2018 var 16 763 308 W. 

MAPE för trendvärdet kan ses i ekvation 5.2 nedan, uträknat med ekvation 4.5. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|15 777750−16 763308|

16 763308
1
𝑖=1

1
= 0,0588… ≈ 5,9%          (5.2) 

Felet är således 5,9 %. 

För dessa två undersökningar blir totala MAPE-värdet enligt ekvation 5.3 nedan, uträknat 

med ekvation 4.5. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒|

|𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒|
2
𝑖=1

2
= 0,0426… ≈ 4,3%         (5.3) 

 

5.5.2 SPÄNNING 

Funktionen för trendanalys baserad på variation i spänning i de tre faserna under år 2016 

till 2017 visas i figur 5.18, där prognosen är för två år framåt. 
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Figur 5.18 Prognos för spänningsvariation under år 2018–2019 baserat på trendanalys av data för år 2016–2017. Data 

från en av de åtta mätarna på inkommande matning, mätare kopplad till industriområdet exklusive stålverket med 

ljusbågsugnen. Sigmavärde tre och prediktionslängd är kommande två år. 

Avläst medelvärde för trendlinjerna för år 2018 samt medelvärde för spänningens 

effektivvärde från denna mätare för år 2018 kan ses i tabell 5.1 nedan. 

Tabell 5.1 Medelvärden för spänningens effektivvärde under år 2018 baserat på trendanalys (vänster) samt verkligt utfall 

(höger) redovisat för faserna L1-L3. 

 Medelvärde spänningens effektivvärde 

baserat på trendanalysen [V] 

Medelvärde spänningens effektivvärde, 

verkligt utfall [V] 

L1 78 887 78 559 

L2 79 118 78 788 

L3 79 019 78 664 

MAPE för trendvärdet kan ses i ekvation 5.4–5.6 nedan, uträknat med ekvation 4.5. 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝐿1 =
∑

|78 887−78559|

78559
1
𝑖=1

1
≈ 0,0042 = 0,42%          (5.4) 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝐿2 =
∑

|79 118−78788|

78788
1
𝑖=1

1
≈ 0,0042 = 0,42%          (5.5) 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝐿3 =
∑

|79 019−78664|

78664
1
𝑖=1

1
≈ 0,0045 = 0,45%           (5.6) 

Felet är således 0,42 % för L1, 0,42 % för L2 samt 0,45 % för L3 vilket ger ett totalt medelfel 

på 0,43 %. 

Vid inkludering av data från år 2018 i prognosen ändrar trenden istället riktning och blir likt 

i figur 5.19.  
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Figur 5.19 Prognos för spänningsvariation under år 2019–2021 baserat på trendanalys av data för år 2016–2018. Data 

från en av de åtta mätarna på inkommande matning, mätare kopplad till industriområdet exklusive stålverket med 

ljusbågsugnen. Sigmavärde tre och prediktionslängd är kommande tre år. 

 

5.6  EKONOMISK ANALYS 

Om ett fall som potentiellt skulle kunna orsaka avbrott skulle upptäckas och kunna undvikas 

så skulle investeringen på cirka 100 000 kr för pilotlicensen av PQ4Cast för ett år vara 

ekonomiskt försvarbart då det redan vid ett avbrott på mycket kort tid skulle kosta företaget 

100 000 kr. 

För bättre kontroll över prognoser för aktiv och reaktiv effekt skulle avgifter till Vattenfall 

och Statkraft kunna minskas. Cirka 1 miljon kronor kunna sparas på ett år om den kapacitiva 

effekten skulle kunna förutses och styras för att inte överstiga med Vattenfall avtalad nivå 

för fria reaktiva årsbeloppet för inmatning på 4 750 kVAr. Skillnaden i straffavgifter för 

reaktivt effektuttag skulle kunna variera med cirka 200 000–300 000 kronor per år beroende 

på om kompensering sker vid produktion i stålverket. Vid sänkt effektabonnemang skulle 

ett antal miljoner kunna sparas, dock förutsätter det att abonnemanget sänks och abonnerad 

årseffekt inte överskrids. 

Den ekonomiska påverkan som förbättrade prognoser för inköp av el från Statkraft skulle 

ge är svårare att förutse då det påverkas av hur elbörsen fluktuerar. Det finns möjligheter 

för Sandvik att spara pengar, dock är summan mer osäker.  
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6 DISKUSSION 

 
 

I detta kapitel diskuteras de olika delarna från resultatkapitlet och även arbetets 

begränsningar. 
 

6.1  DISKUSSION 

6.1.1 PARAMETRAR OCH PROGNOSTISERINGSMÖJLIGHETER 

Prognostisering av frekvensvariationen ser ut att kunna bli svårt för PQ4Cast, dock varierar 

frekvensen inte så mycket då Svenska Kraftnät kontinuerligt styr den för att hålla nära 

nominella värdet på 50 Hz. Frekvensvariationer är inte heller något som Sandvik kan 

påverka, det är däremot intressant för företaget med information om hur det varierar. Om 

den långsiktiga trenden skulle vara möjlig att förutse med trendanalysfunktionen, LTP, 

skulle det vara till nytta för företaget. 

Aktiv effekt är en av de viktigaste parametrarna för Sandvik och möjligheter för PQ4Cast 

att prognostisera kommande veckas uttag ser ut att vara goda. Effektuttag till stålverket är 

oregelbundet men följer mönster baserat på när produktionsuppehåll sker. För övriga 

industriområdet och mindre störande produktion kan tydliga mönster ses kopplade till tid 

på dygnet samt när det är helg eller helgdagar. Förbrukningen är högre på vardagar, dagtid, 

än övriga tider i veckorna. 

För Sandvik är även reaktiv effekt viktigt att ha kontroll över, för att minska denna och 

därmed minska förluster i nätet samt minska kostnader till Vattenfall. I resultat från 

treveckorsperioden som undersökts kan ses att den reaktiva effekten till stor del följer den 

aktiva effekten vilket tyder på att även denna ska vara möjlig för PQ4Cast att prognostisera 

väl. Det som dock skulle ske om kompensering sker utifrån prognos över reaktiv effekt är 

att det i kommande prognoser blir en prognos baserad på den reaktiva effekten och aktiv 

kompensering av denna. Då skulle det vara intressant att kunna separera information om 

hur kondensatorbatterier används för att få en helhetsbild att basera kompensering under 

kommande vecka på. För stålverket sker idag kompensering som följer produktionen, dock 

var kondensatorbatteriet inte i normal drift under delar av den period som sågs i figur 5.5. 

Undersökning av långsiktig trend för reaktiv effekt skulle också vara intressant att 

genomföra för att ha som underlag vid upprättande av nytt avtal med Vattenfall då även 

reaktiv effekt regleras i dessa avtal. 

Övertoner samt obalans var svårt att se mönster i. Det fanns däremot visst samband med 

produktion, framförallt mellan obalans i nätet och produktion i ljusbågsugnen. För 

Pressverk 62 skulle eventuellt obalans i ström visa tydligare om produktion ger upphov till 

olika strömuttag. I strömmätningen för treveckorsperioden kunde ses att strömuttaget var 

olika mellan faserna men det var svårt att se dessa skillnader i spänningens obalans. 

Även spänningen var svår att se mönster i för perioden om tre veckor. För trenden på längre 

sikt var spänningen dock mer stabil och därmed lättare att förutse med litet fel. Om 

repeterbara kortvariga spänningsändringar eller transienter ska vara möjliga att 

prognosticera med PQ4Cast krävs dessutom data med högre sampelhastighet. Eftersom 

kortvariga spänningssänkningar ofta varar mindre än en sekund och transienter mindre än 

en cykel [1] krävs betydligt fler mätvärden än sex värden per timme.  

Värden på ström är intressant för Sandvik bland annat vid driftomläggningar och eftersom 

strömmen följer den aktiva effekten bör även strömvärden kunna förutses med PQ4Cast, 

åtminstone de delar som sker med repeterbarhet. Det skulle även kunna vara av intresse att 
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undersöka den långsiktiga trenden för strömuttag för delar av elnätet som belastas hårt för 

att vara förberedd på eventuell förstärkning av nätdelen. 

Prognoserna i PQ4Cast baseras på en period om tre veckor. För varje ny prognos är 

utgångspunkten en ny period om tre veckor vilket gör att prognostiseringen inte blir bättre 

och bättre med tiden. Den bygger dock på senaste data i och med att den utgår från de 

senaste tre veckorna. Denna period på tre veckor, feature window, är möjlig att ändra och 

kommer eventuellt bli varierbar i applikationen i framtiden. Detta skulle vara intressant för 

Sandvik då flera parametrar påverkas av produktionen i stålverkets ljusbågsugn som har en 

periodicitet om två veckor. För att kunna se en repeterbarhet i produktionsmönstret behöver 

perioden PQ4Casts prognos bygger på baseras på minst fyra veckor. Det skulle också vara 

fördelaktigt för Sandvik om mönster från data längre tillbaka i tiden skulle kunna användas 

för att återskapa samma mönster om det uppstår på nytt. Det skulle vara användbart till 

exempel när någon komponent är på väg att gå sönder och ändrar karaktär. 

Det har även diskuterats att implementera väderprognoser i PQ4Cast. En kombination med 

prognos för temperatur skulle kunna förbättra prognoserna för aktiv effekt. Det skulle även 

vara av stort intresse om blixtprognoser skulle kunna ingå för att öka möjlighet att få 

förvarning om spänningstransienter, dock skulle detta vara svårare att kunna förutse än 

temperaturvariationer och aktiv effekt. 

 

6.1.2 ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PROGNOS OCH UTFALL 

De metoder som föreslogs är främst traditionella statistiska metoder för korrelation. 

Signifikansnivån rekommenderas till 5 % eftersom detta är ett vanligt värde [41], det kan 

dock bli lämpligt att ändra detta värde för att bättre passa applikationen. Anledningen till 

att även MAPE föreslogs som test var dels att det använts i Metrums egna undersökningar 

men även att det är intuitivt och dessutom används för just prognosfel [44]. 

För extremvärden bör både varningars överensstämmelse med utfall och om verkliga 

extremvärden föregåtts av varningar undersökas. Även om varningar alltid efterföljs av 

verkligt extremvärden så kan det ändå vara så att få extremvärden föregås av varningar. På 

samma sätt visar inte andra frågan hela bilden heller, även om alla extremvärden föregåtts 

av varningar kan även fler varningar erhållits som inte följts av extremvärden. 

 

6.1.3 HANTERING AV PROGNOSER 

Resultatet från undersökningen i EU-projektet, EPR, visade att de främsta funderingar som 

användare hade var hur systemet skulle användas framöver och vem som skulle ansvara för 

att agera på prognoserna [33]. Innan prognoserna kan hanteras behöver först och främst 

kontroll av överensstämmelse genomföras. Om överensstämmelsen visar sig vara god kan 

hantering av de olika parametrarna ske som beskrivet i resultatkapitlet. 

Hantering av prognos för aktiv effekt har en mer direkt hantering medan prognoser för de 

övriga parametrarna i PQ4Cast kräver ytterligare undersökning för att kunna leda till 

agerande. Det är dock viktigt att komma ihåg att kombinera prognosticerat värde för aktiv 

effekt med prognos för produktion i främst stålverket då dess användning har betydande 

påverkan på Sandviks effektuttag. 

Trendanalys kombinerad för samtliga inkommande mätare skulle dels kunna användas för 

att skickas till Statkraft som månadsprognos men även för att se om effektuttaget ökar på 

sikt och utbyggnad av elnätet är nödvändigt. För att använda värden för ändring av avtal 

med Vattenfall behövs dock samtliga åtta inkommande mätares prognos samt särskiljning 

av elpannorna då de har ett eget kontrakt. Vid både prognos till Statkraft samt Vattenfall 
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bör prognosen kombineras med prognos över produktion. Innan denna trend används 

rekommenderas dock ytterligare studier för överensstämmelse mellan prognos och utfall. 

 

6.1.4 TRENDANALYS 

För de två trendanalyser som genomfördes för aktiv effekt erhölls MAPE-värden på 2,6 

samt 5,9 och totalt 4,3 % vilket innebär att prognoserna skiljer från verkligt utfall med några 

procent. Det hade även varit intressant att undersöka utveckling av aktiv effekt över flera år 

och inkludera hela åren, men av störst intresse för Sandvik ansågs vara att undersöka per 

månad. Detta beror på att olika månader skiljer sig åt i effektuttag på grund av väder och 

produktionsvariationer.  

Trenden för spänningens effektivvärde gav i undersökningen lägre värden för medelfel på 

totalt 0,43 %, dock styrs detta värde för att hållas inom gränsvärden till skillnad från 

effektuttag som kan variera desto mer. På Sandvik planeras arbete med att installera 

solceller i en del av nätet. Här skulle det vara intressant att studera trend över spänningsnivå 

då solcellsinstallation kan leda till ökning av spänningen i nätdelen. 

Begränsningarna i tid gjorde att ett fåtal resultatvärden erhölls vilket är svårt att dra en 

generell slutsats av. Dessa kan dock ge en indikation om hur funktionen skulle kunna 

användas framöver och var ytterligare undersökningar skulle kunna genomföras. Att få även 

trendanalysen integrerad i PQ4Cast skulle dock vara intressant då det skulle underlätta 

arbetet för användaren att ha allt samlat. 

 

6.1.5 EKONOMISK ANALYS 

För Sandvik är det viktigt att undvika strömavbrott då avbrott är förknippat med stora pengar 

redan vid korta avbrott. Detta gör att metoder att arbeta proaktivt med underhåll är av stor 

vikt att undersöka. Ökad kontroll av effektförbrukning ger också stora möjligheter 

ekonomiskt. Det blir dock av stor vikt att testa prognoser ordentligt före justeringar av avtal 

görs då till exempel minskat effektabonnemang kan få negativa ekonomiska konsekvenser 

om årseffekten i abonnemanget överskrids. Vid god överensstämmelse mellan prognos och 

utfall kan dock en bättre överblick av aktiv effekt minska straffavgifter från Vattenfall för 

överuttag, minska avgift för effektuttag samt även optimera kostnaden för inköp av el från 

Statkraft eftersom bättre prognoser ger minskad kostnad för köp av el. Bättre kontroll ger 

bättre möjligheter att minska kostnader och här finns möjlighet för Sandvik att spara pengar. 

För kommande analys av ekonomiska konsekvenser kan också uppkomna störningar 

analyseras. Vad hade det fått för konsekvenser om de inte hade upptäckts via prognosen och 

vad hade dessa konsekvenser inneburit för ekonomisk påverkan. 

 

6.1.6 BEGRÄNSNINGAR 

Att få möjlighet att analysera en ny applikation samt en funktion tillhörande denna som 

fortfarande var under utveckling var väldigt intressant men visade sig också vara svårt att 

planera på grund av diverse problem med bland annat servrar.  

En begränsad tid fanns tillgänglig för att genomföra examensarbete vilket satte 

begränsningar för arbetets omfattning. Då inte PQ4Cast kunnat testats har det också varit 

svårt att få en god inblick i applikationens funktionalitet. Informationen om applikationen 

har erhållits från olika personer och eftersom applikationen fortfarande genomgår 

förändringar kan det ha påverkat hur detaljerat applikationen beskrivits i denna rapport. 
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I rapporten har endast en treveckorsperiod analyserats för mönster som skulle kunna 

upptäckas av PQ4Cast. Detta berodde främst på problem att få tillgång till data från servern 

som lagrar all data från mätarna. Den period som undersöktes innehöll både påskdagar samt 

första maj vilket kan ha påverkat möjligheten att se mönster i diagrammen. Under den valda 

perioden följde inte heller stålverket till fullo sitt normala produktionsmönster då de hade 

ett extra produktionsstopp. Perioden som undersöktes för de olika mätarna skiljde sig 

dessutom åt med några dagar på grund av problem att extrahera data från elkvalitetsmätarna. 

I diagrammen står dock datum angivna från perioderna mätvärdena är hämtade från. Vid 

analysen togs också hänsyn till helgdagar kring påsk och första maj samt att stålverkets 

produktionsmönster påverkats av vald treveckorsperiod. 

Den experimentella versionen av trendanalys som användes i undersökningen kombinerat 

med historiska data fanns tillgängligt först under slutet av tiden för examensarbetet vilket 

påverkade mängden data som kunde analyserats. Trots detta ingår ändå två undersökningar 

av trend för aktiv effekt samt analys av spänningsnivåns utveckling.  
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7 SLUTSATS 

 
 

I detta avslutande kapitel redovisas studiens slutsats följt av en rekommendation till 

Sandvik. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier. 
 

7.1  SLUTSATS 

De avvikelser som är av störst vikt för Sandvik att få information om är följande: 

• Variationer i aktiv effekt 

• Variationer i reaktiv effekt 

• Variationer i spänningens effektivvärde 

De avvikelser som främst bör vara möjliga att detektera med PQ4Cast är avvikelser i aktiv 

samt reaktiv effekt. Det bör även vara möjligt att detektera andra avvikelser, såsom 

spänningsökning till följd av inkoppling av kondensatorbatteri, men då förutsätts att detta 

sker med en förutsägbar periodicitet. 

Överensstämmelse mellan prognos och verkligt utfall rekommenderas undersökas med 

hjälp av Matlab eller motsvarande program. Undersökning av korrelationskoefficient, 

determinationskoefficient, signifikans samt MAPE rekommenderas. För extremvärden 

rekommenderas undersökning av initierade varningar från PQ4Cast samt verkliga 

extremvärden och hur dessa överensstämmer i tid och storlek. I de två undersökningar som 

genomförts av långsiktig trend för aktiv effekt per månad erhölls MAPE-värde på 2,6 samt 

5,9 %. I analysen av spänningsnivåns trend på lång sikt erhölls MAPE-värde 0,43 %. 

Spänningsnivån är dock något som arbetas med att hållas inom förutbestämda gränser 

medan aktiv effekt som Sandvik använder kan variera beroende på årstid, väder, 

produktionsstopp med mera. Det är svårt att dra en generell slutsats om 

trendanalysfunktionen utifrån en begränsad testning, men den skulle kunna appliceras på 

flera olika områden av nytta för Sandvik och att inkludera funktionen i PQ4Cast skulle 

kunna skapa mervärde för användaren. 

Förutsatt att prognoser och verkligt utfall stämmer väl överens rekommenderas följande 

hantering av prognoserna: 

• Prognoser för aktiv effekt på kort sikt rekommenderas användas för rapportering av 

veckoprognos till Statkraft, i kombination med temperaturprognos samt prognos 

över produktion kommande vecka 

• Prognoser för aktiv effekt på lång sikt rekommenderas användas för rapportering av 

årseffektprognos till Statkraft och Vattenfall samt månadsprognoser till Statkraft, 

även här i kombination med prognos över kommande produktion 

• Prognoser för övertoner, obalans samt spänningens effektivvärde kräver ytterligare 

undersökning om varning erhålls 

• Prognoser för spänningens effektivvärde på lång sikt rekommenderas användas för 

att avgöra behov av justering av omsättningskopplare i elnätet 

Förbättrade prognoser kan leda till besparingar i form av minskad avgift alternativt minskad 

straffavgift till Vattenfall, minskade kostnader för inköp av el från Statkraft samt betydligt 

minskad kostnad om avbrott kan undvikas med hjälp av prognostiserad störning. Kortvariga 

störningar, såsom spänningsdippar och transienter, är dock svåra för PQ4Cast att detektera 

i nuläget. 
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7.2  REKOMMENDATION TILL SANDVIK 

Nedan sammanfattas rekommendationer till Sandvik angående PQ4Cast: 

• Sandvik rekommenderas att börjar använda PQ4Cast så fort applikationen är på plats 

och då börja analysera hur väl prognoser överensstämmer med verkligt utfall 

• Efter analys av överensstämmelse rekommenderas en djupare studie om hur 

prognoser ska hanteras baserat på överensstämmelse, resultatet i denna rapport samt 

data från systemet 

• Sandvik rekommenderas även informera Metrum om de parametrar som är av vikt 

för företaget samt diskutera möjligheten att implementera dessa parametrar i 

PQ4Cast, där reaktiv effekt är den parameter som idag ej inkluderas i PQ4Cast 

• Slutligen rekommenderas Sandvik diskutera längd på perioden som prognosen utgår 

från med Metrum då en period om fyra veckor skulle passa stålverkets periodicitet 

bättre 

Nedan sammanfattas rekommendationer till Sandvik angående trendanalysfunktionen, 

LTP: 

• En rekommendation angående trendanalysfunktionen är att Sandvik fortsätter 

utvärdera överensstämmelse mellan prognos och utfall för flera tidsspann och 

parametrar 

• Om prognosen stämmer väl överens med verkligt utfall rekommenderas Sandvik 

börja använda denna för aktiv effekt som stöd vid rapportering av månadsprognos 

till Statkraft och även årsprognos till både Vattenfall och Statkraft 

• För spänningens effektivvärde rekommenderas en utvärdering av ändring i 

spänningsnivån på längre sikt, framförallt i delar av nätet där solcellsinstallation 

planeras 

 

7.3  FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Nedan ges förslag till fortsatta studier kring mönsterigenkänning i elnät. 

• Undersökning av överensstämmelse mellan prognos och verkligt utfall för 

mönsterigenkännande applikationen PQ4Cast 

• Utökning av parametrar i PQ4Cast, vilka parametrar skulle det vara intressant att 

inkludera i applikationen? Reaktiv effekt? Väderparametrar? Ses fördel med att öka 

sampelhastigheten för underlag till prognos? 

• Undersökning av möjligheten att använda PQ4Cast i kombination med 

mönsterigenkänningsalgoritmer som klassificerar den prognosticerade störningen 

• Fortsatt undersökning av överensstämmelse mellan prognos och verkligt utfall för 

trendanalysfunktionen LTP 

• Undersöka den långsiktiga trenden för spänningsnivå på plats i nätet där solceller 

planeras att installeras. 
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