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Sammanfattning 
 

 

Vid strävan efter god elkvalitet kan det vara en bra idé att minska de störningar som finns på 

elnätet. En elkvalitetsstörning innebär att en avvikelse, som överskrider standardiserade 

gränsvärden, påverkar utrustningar negativt, så som att skada dem eller få dem att fungera 

felaktigt. Övertoner kan vara en sådan störning.  

 

Vid Skellefteå lasarett finns det viss övertonshalt i dess elnät. Detta är något de vill eliminera. 

De har därför kontaktat WSP Group i Skellefteå för att få detta undersökt.   

 

Arbetet avgränsades till transformatorstation B och F, där huvudsyftet med arbetet har varit 

att visa halt och utbredning av övertoner i transformatorstationerna, spåra 

övertonsgenererande utrustning samt föreslå åtgärder för minskning av övertoner.  

 

Arbetet utfördes på WSP:s kontor i Skellefteå. För att försöka komma fram till vad som 

orsakar övertonerna i Skellefteå lasaretts nät har en litteraturstudie utförts parallellt med 

övertonsmätningar samt analyser av övertonshalten. Resultatet har därefter baserats på fakta, 

teorier och slutsatser.   

 

Från de teorier och slutsatser som dragits, visar resultatet att det troligen är en 

övertonsgenererande last ansluten till canalis-skena B-B1A i transformatorstation B, byggnad 

108, som är grundkällan till övertonerna i nätet.  

 

 

 

 

  

 

 

 
  



 

Summary 
 
It can be a good idea to reduce the disorders that exists in a grid in the pursuit of a good power 

quality. A power quality disturbance is when a deviation, which exceeds the standard limits, 

have a negative affect on equipment, so as damaging them or cause them to malfunction. 

Harmonics can be such a power quality disturbance.  

 

At Skellefteå hospital they have a certain amount of harmonics in their grid. This is something 

they want to eliminate. They have therefore contacted WSP Group in Skellefteå to get this 

investigated.  

 

The work was limited to the substation B and F, where the main purpose of the work has been 

to show the amount and distribution of harmonics in their transformer stations, track harmonic 

generating equipment and to propose solutions to reduce harmonics.    

 

The work was performed at WSP:s office in Skellefteå. In trying to find the main source of 

the harmonics in the grid, a litterature study has been done in paralell with measures of 

harmonics and analyzes of harmonic content at Skellefteå hospital. The result has been based 

on facts, theories and conclusions.  

 

From the theories and conclusions, the result shows that it probably is a harmonic generating 

load connected to the canalis-rail B-B1A in substation B, building 108, that is the source of 

the harmonics in the grid.    
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 
 

Det finns viss övertonshalt i elnätet vid Skellefteå lasarett. Ansvariga för elnätet vid Skellefteå 

lasarett har därför kontaktat WSP för att få detta undersökt. Intresset ligger i att ta reda på vad 

som orsakar dessa övertoner och försöka få fram förslag på hur man skulle kunna minska 

dessa. 

 

Anledningen till att en minskning av övertoner i ett elnät är önskvärt, är för att de har ett antal 

faktorer som påverkar nätet negativt. Det kan bland annat vara förluster i maskiner och 

störningar i elektronisk utrustning. 

 

Arbetet har utförts på WSP:s kontor i Skellefteå inom affärsområdet WSP Systems. 

 

1.2 Företagspresentation 
 

WSP är ett av världens ledande analys – och konsultföretag. Det finns över 300 kontor i 35 

olika länder. I Sverige har de 39 kontor med omkring 2 500 anställda [1]. 

 

WSP arbetar med utredningar och anlyser, mätningar och projektering till planering och 

ledning av projekt [2] och de är indelade i åtta affärsområden: 

 

- WSP Analys & strategi 

- WSP Bro & vattenbyggnad 

- WSP Byggprojektering 

- WSP Environmental 

- WSP International 

- WSP Management 

- WSP Samhällsbyggnad 

- WSP Systems [3] 

 

WSP bildades i London 1969 och har sedan, tack vare förvärv av företag i Europa och USA, 

växt. År 2001 förvärvade WSP ett svenskt företag, J&W (Jacobson & Widmark), och sedan 

augusti 2012 är WSP och koncernen GENIVAR en gemensam koncern efter att GENIVAR 

köpte samtliga aktier i WSP [4]. 

 

År 2012 var koncernens omsättning 8 520 miljoner kronor. För kontoren i Sverige var 

omsättningen 2 573 miljoner kronor [1]. 
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1.3 Syfte 

 
Arbetet går ut på att utföra mätningar av övertonshalter vid Skellefteå lasarett, analysera dessa 

samt få en ökad kunskap och djupare förståelse inom ämnet ”övertoner”.  

 

Syftet med uppdraget är att: 

- Visa halt och utbredning av övertoner i valda system vid Skellefteå lasarett. 

- Visa metoder att spåra övertonsgenererande utrustning. 

- Föreslå åtgärder för minskning av övertoner i mån av tid.  

 
1.4 Mål  
 

Projektmål: 

 

- Utföra mätningar avseende övertoner upp till 2 kHz i elnätet vid Skellefteå lasarett. 

- Åskådliggöra förekomsten av övertoner i en översiktsbild av aktuella system. 

- Analysera mätresultaten med avseende på typ av övertonsgenererande utrustningar. 

- Utreda övertonernas inverkan på ansluten medicinsk elutrustning. 

- Föreslå åtgärder för minskning av övertoner i mån av tid. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Arbetet avgränsas till elnätet vid Skellefteå lasarett, transformatorstation B, byggnad 108, 

samt transformatorstation F, byggnad 109. Orsaken till denna avgränsning beror på att det 

framförallt är i dessa stationer man misstänker att det finns viss övertonshalt.   

 

Att endast mätningar upp till 2 kHz gjorts beror framförallt på att instrumentet som använts 

endast mäter upp till 2 kHz. Detta beror på att övertonshalter över 2 kHz är så pass låga och 

genererar ingen skada.  
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2 Teori   

 

2.1 Allmänt om Skellefteå lasaretts transformatorstationer 
 

2.1.1 Station B 
 

Station B levererar el till vårdbyggnader med medicin – och kirurgavdelningar, dialys, 

barnklinik, labbmedicin, rehab, apotek och ytterbelysning. Stationen byttes ut år 2012 och i 

samband med det flyttades högspänningsdelen ut till en fristående byggnad.  
 

2.1.2 Station F 
 

Station F levererar el till panncentral och reservkraft i standby-läge. Vid reservkraftsdrift 

försörjs 10 kV-nätet runt lasarettet från station F. Stationen blev utbytt och renoverad år 2014. 

Vid reservkraftsdrift försörjs hela lasarettet med el från stationen och dieselaggregaten [5]. 

 

2.2 Allmänt om övertoner 

 
Om ett elnät enbart består av strömmar och spänningar med en enda frekvens, till exempel 50 

Hz som i Sverige, kommer ström – och spänningskurvorna vara sinusformade. Denna 

frekvens på 50 Hz kallas för elnätets grundfrekvens eller grundton.  

 

Finns det däremot spänning och ström som har andra frekvenser än grundtonen betyder det att 

det finns övertoner i nätet [6]. Genom att övertoner förekommer i elnätet förvrängs 

spänningens och strömmens vågform och ursprungliga sinusform [7].  

 

Övertoner är heltalsmultiplar av grundfrekvensen 50 Hz. Det betyder att överton nummer två 

har en frekvens på 100 Hz, överton nummer tre har en frekvens på 150 Hz osv [6]. 

 

När man talar om övertoner i trefassystem avses normalt sett de med udda ordningstal  

(3:e, 5:e ,7:e, osv) [8]. De övertoner med jämna ordningstal uppkommer när strömmens 

positiva och negativa periodhalva inte är symmetriska [6]. Bortom den 50:e övertonen anses 

de vara försumbara och mätningar över det anses inte behövas. Man kan få en tillräcklig 

noggrannhet i sina mätningar av att mäta övertoner upp till 30:e ordningen [8]. 

 

2.2.1 Faslägen 
 

Övertoner har olika faslägen beroende på var på grundtonen som övertonen skapats. En 

överton kan ha tre olika karaktärer, plusföljdskaraktär, minusföljdskaraktär och 

nollföljdskaraktär. I Tabell 1 kan man se olika övertoners frekvenser och faslägen.  
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Tabell 1. Frekvenser och faslägen för de 15 första övertonerna 

Namn F 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e 11:e 12:e 13:e 14:e 15:e 

Frekvens 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

Fasläge + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 

 
Plusföljdskaraktär: Dessa övertoner är medroterande. Övertonsströmmen alstrar ett roterande 

magnetfält med samma riktning som grundtonens magnetfält.  

 

Minusföljdskaraktär: Dessa övertoner är motroterande. Övertonsströmmen ger ett magnetfält 

med motsatt rotationsriktning.  

 

Nollföljdskaraktär: Dessa har ingen rotationsriktning.  

 

2.2.2 Fourieranalys 
 
En matematiker vid namn Fourier kom fram till att alla slags vågformer kan återskapas genom 

att man sammanför ett antal sinusvågor med en specifik frekvens, amplitud och inbördes 

fasläge. Antalet sinusvågor som behövs för detta kan bli mycket stort. Han menade med andra 

ord att alla slags kurvformer egentligen är resultat av flera sammanlagrade sinusvågor i högre 

frekvenser än grundfrekvensen.   

 

En Fourieranalys (Fast Fourier Transform) är en uppdelning man gör med hjälp av 

matematiska beräkningar för att dela upp en vågform i de olika frekvenser den består av [6]. 

 

Med hjälp av fourierserier kan man gå från vågformsdistorsion i tiddomän till frekvensdomän 

[9]. 

 
Fourierserien kan skrivas på amplitud – och fasvinkelform och uttrycks då som nedan: 

 

  ( )     ∑   
 
       (       ) (1) 

 
Där A0 är likströmstonen i signalen. Det är medelvärdet över en period enligt: 

 

    
 

 
 ∫   ( )    
    

  
   (2) 

 

De enskilda övertonerna kan skrivas: 

 

     (      ) Grundtonen   

     (       ) 2:a tonen  (3) 

     (       ) n:te tonen   

 

[10] 
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2.3 THD 

 
THD står för ”Total Harmonic Distortion” och är ett mått på den totala övertonshalten hos en 

ström eller spänning. Värdet anger övertonernas effektivvärde i förhållande till grundtonens 

effektivvärde och uttrycks normalt i procent [9]. 

 

     
√∑   

 
  

  
         (4) 

     
√∑   

 
  

  
         (5) 

 

k = 0,2,3…,∞ 

[10] 

 
Tabell 2. Gränsvärden för övertonshalter [8]. 

 Normal övertonshalt. 

 
(Ingen risk för skada på 

utrustning)  

Signifikant övertonshalt.  

 
(Risk för skada på utrustning)  

Hög övertonshalt. 

 
(Risk för skada på 

utrustning. Åtgärder bör 

vidtas) 

THD Spänning < 5 % 5 % - 8 % > 8 % 

THD Ström < 10 % 10 % - 50 % > 50 % 

 
 

2.4 EMC 

 
EMC står för ”Electromagnetic compatibility” vilket syftar på hur apparater kan fungera 

tillsammans utan att påverka varandra negativt. För att uppnå detta finns standarder till 

exempel för emission, immunitet, installation och produkter. EMC delas oftast upp i två 

grupper: 

- Avseende utrustningar i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer. 

- Avseende utrustningar i industrimiljö. 

 

I den svenska tillämpningen av EMC – Direktivet (SFS 1993:1067) [11] står under §4, 

”Skyddskrav”:  

 

” Utrustning skall med hänsyn till tillämpbar teknik vara konstruerad och tillverkad så att:  

1. den inte alstrar en elektromagnetisk störning som överskrider den nivå över vilken radio- 

eller teleutrustning eller annan utrustning inte kan fungera som avsett, och 

2. den har en sådan tålighet mot elektromagnetisk störning att den elektromagnetiska strålning 

som kan förväntas vid avsedd användning inte medför att dess funktion försämras i en 

oacceptabel utsträckning.”  

 

Innan en apparat får säljas och tas i bruk måste tillverkaren eller importören avge en 

tillverkardeklaration samt CE-märka den. Om apparaten har en CE-märkning betyder det att 

den har genomgått diverse kompatibilitetstester. Man måste dock ha i åtanke att bara för att en 

apparat uppfyller EMC-kraven kan den fortfarande orsaka problem för närliggande utrustning 

[7]. 
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2.5 Elkvalitet 

 
Elkvalitet är detsamma som leveranskvalitet, alltså elektricitetens förmåga att tillfredsställa 

användarbehovet [7]. 

 

Huruvida kvaliteten är bra eller dålig är svårt att definiera eftersom åsikten om någonting 

håller bra eller dålig kvalitet är subjektiv. Man skulle dock kunna säga att elkvalitet är 

frånvaro av störningar så som till exempel flimmer, osymmetri, spänningsvariationer och 

övertoner [12]. En elkvalitetsstörning innebär att en avvikelse, som överskrider 

standardiserade gränsvärden, påverkar utrustningar negativt, så som att skada dem eller få 

dem att fungera felaktigt. 

 

Det är svårt att få perfekt elkvalitet utan några som helst störningar. God elkvalitet är något 

som måste skapas gemensamt mellan nätägare, apparat/ anläggningsleverantör, elanvändare 

samt inom arbetet med utformning av standarder för apparater, produkter och elnät [7]. 

 

Ett sätt att avgöra vilken kvalitet elen har är att jämföra kurvformen med en ideal sinusformad 

kurvform för att se hur mycket frekvens samt spänningssymmetri avviker. Avvikelserna man 

ser delas upp i periodiska och icke-periodiska förlopp. Övertoner i ström och spänning tillhör 

de periodiska förloppen [9].  

 

2.6 Övertonskällor 

 
Övertoner genereras av icke-linjära laster. En icke-linjär last är en last som har en ström som 

inte har samma vågform som matningsspänningen. Anordningar som innefattar 

kraftelektronik är typiska icke-linjära laster [8]. I Figur 1a och 1b kan man se skillnaden 

mellan en linjär last och en icke - linjär last.  

 

Figur 1a. Linjär last. Konstant förhållande mellan ström och 

spänning. 
Figur 1b. Icke - linjär last. Inte konstant förhållande mellan 

ström och spänning. 
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I Figur 1a kan man se att grundtonen på 50 Hz inte blir påverkad av linjära laster. Det beror 

på att de linjära lasterna är resistiva och därmed kommer strömmen passera genom lasten utan 

att den påverkas. Sinuskurvan behåller därför sin form och följer spänningskurvan.  

 

Har man däremot en icke-linjär last kommer strömmen dras i korta pulser och nätaggregatet 

kommer klippa strömmen i intervaller. Därmed kommer nätaggregatet alstra fler och nya 

strömmar i andra frekvenser än grundtonen. Ström – och spänningskurvan kommer inte längre 

följas åt. Detta är övertoner. Både fasledare och neutralledare kommer bli påverkade av detta.  

 

Olinjära enfastlaster kan vara tyristorer, urladdningslampor och switchade nätaggregat. Dessa 

kan man hitta i datorer, hemelektronik, belysning, batteriladdare mm. Dessa genererar främst 

den tredje övertonen. 

 

Exempel på olinjära trefaslaster är frekvensomformare och aggregat för avbrottsfri kraft 

(UPS). Olinjära trefaslaster genererar främst den femte och sjunde övertonen [6]. 

 

Några generella exempel på icke-linjära laster är: 

 

- Industriell utrustning så som svetsmaskiner, ljusbågsugnar, induktionsugnar och likriktare. 

- Frekvensomriktare för asynkron – och likströmsmotorer. 

- Kontorsutrustning så som datorer och kopieringsmaskiner. 

- Hushållsmaskiner så som tv-apparater och mikrovågsugnar.   

 

Man kan föreställa sig att icke-linjära laster skickar tillbaka övertonsströmmar i 

distributionssystem i riktning mot källan. På grund av att övertonsströmmarna går genom 

impedansen i kretsen skapar övertonsströmmar därmed även övertonsspänningar. Impedansen 

i en ledare ökar som en funktion av frekvensen av strömmen som flyter genom den. För varje 

övertonsström skapas därför en impedans Zh i matningskretsen.  

 
 

 

 

 

Via impedansen Zh skapar övertonsströmmen en övertonsspänning Uh. Spänning B i Figur 2 

kommer därför vara distorderad och alla enheter nedströms punkt B kommer få en distorderad 

spänning. I Figur 3a och 3b får man en förklaring till hur det kan se ut [8]. 
  

Figur 2. Linjeschema över övertonsström och dess impedans för en matningskrets. 

Figur 3a. Linjeschema som visar den fundamentala strömmen 50 Hz. 
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2.7 Konsekvenser av övertoner  

 
2.7.1 Havererande kondensatorbatterier 
  

Om parallellresonans uppstår mellan elnät och kondensatorbatteri för faskompensering kan 

dessa ta skada. Resonans gör att små övertonsströmmar förstärks och därmed kan 

kondensatorbatteriet ta skada. I och med att ett kondensatorbatteris impedans minskar i takt 

med ökad frekvens kommer dessutom batteriet ”dra” åt sig övertoner [9]. 

 

2.7.2 Vagabonderande strömmar 
 

I och med ökade övertonshalter brukar även vagabonderande strömmar genereras. Det är 

”returströmmar” som väljer att flyta tillbaka andra vägar än genom neutralledaren, vilket är 

den naturliga vägen för returströmmar.  

 

Detta beror på att strömmar helst vill gå den ”lättaste” vägen. I och med ökad frekvens 

kommer neutralledarens impedans öka. Därmed känner övertonsströmmarna ett ökat motstånd 

och väljer andra vägar att gå. Dessa vägar kan till exempel vara armeringsstänger och 

vattenledningsrör. Nackdelen med vagabonderande strömmar är att de bland annat ökar 

magnetfältet i omgivningen [9]. 

 

2.7.3 Höga strömmar i neutralledare 
 

Har man övertoner med plusföljdskaraktär eller minusföljdskaraktär kan man se på fasläget 

för tre symmetriska 50 Hz spänningar att dessa kommer vara förskjutna 120 º gentemot 

varandra. Detta betyder att de kommer ta ut varandra. Detsamma gäller för tre symmetriska 

strömmar. I och med det kommer man inte behöva någon neutralledare.  

 

Har man däremot övertoner med nollföljdskaraktär, som den tredje övertonen, kommer de tre 

150 Hz strömmarna inte vara förskjutna 120 º i förhållande till varandra. Istället för att 

strömmarna tar ut varandra kommer de nu adderas till varandra. Det kan leda till att strömmen 

i neutralledaren blir betydligt större än i fasledarna vilket i sin tur kan leda till att ledaren blir 

överbelastad och att man därmed ökar förlusterna.   

 

I elanläggningar är det oftast just den tredje övertonen man har kontakt med [6].  

 

Figur 3b. Linjeschema som visar övertonsströmmen. 
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2.7.4 Effektförluster 
 

Övertoner skapar effektförluster i anläggningar. Det beror på att apparater som är avsedda för 

växelström är avsedda för nät med enbart grundfrekvensen 50 Hz. Om det finns övertoner i 

nätet kommer apparaten uppfatta energin som om det vore en sammanlagring av alla 

frekvenser. Det leder till att endast grundtonen kommer utnyttjas effektivt. Eftersom energi är 

oförstörbart kommer energin omvandlas till värme. Motorer, transformatorer och kablar 

kommer därmed gå varma och förlusterna ökar [6]. 

 

2.7.5 Virvelströmmar i transformatorer 
 
När övertonsströmmen når transformatorn kommer den cirkulera i transformatorns primära  

D-lindning och kan då orsaka varmgång. Ett annat problem som kan uppstå sker med 

transformatorns järnkärna. Den är dimensionerad för fasströmmar med grundfrekvensen 50 

Hz. Övertonsfrekvenser inducerar virvelströmmar i kärnan som i sin tur orsakar onödig 

uppvärmning.  

 

I båda fallen kan transformatorn inte belastas lika mycket som märkeffekten. Ofta blir 

järnkärnan den begränsande faktorn eftersom temperaturen stiger snabbare där än i 

lindningarna. Transformatorn måste då märkas om så att effektuttaget blir lägre. Det kallas 

”Derating” [6].  
 

2.7.6 Ljud 
 

Onormala ljud kan också vara ett tecken på övertoner. På grund av det magnetfält som bildas 

av övertonsströmmar kan höljet på en central för 50 Hz börja vibrera. Höljet kommer därför 

ge ifrån sig ett ljud. Även transformatorkärnor kan ge ifrån sig ett kraftigt och högfrekvent 

brum på grund av virvelströmmarna i järnkärnan [6]. 
 

3 Åtgärder 
 

Det finns ett antal åtgärder både för att förebygga övertoner men även för att reducera redan 

befintliga. Nedan listas några alternativ utan någon som helst hänsyn till ekonomiska 

aspekter.   
 

3.1 Positionering av laster  
 

Ju närmre man ansluter en störande last till den ”känsliga” lasten desto större inverkan på 

annan utrustning har den. De harmoniska störningarna ökar när kortslutningseffekten minskar.  

 

Detta beror på att strömövertonen, vid låg kortslutningseffekt, kommer ge upphov till ett 

spänningsfall över ledningsimpedansen vilket kommer vara relativt högt. Detta spänningsfall 

påverkar den känsliga lasten genom att driva en ström av övertonsfrekvens genom den.  Det 

är därför bättre att ansluta störande laster så långt uppströms i nätet som möjligt [8]. 
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Figur 4. Störande last ansluten så långt uppströms som möjligt.  

 

3.2 Gruppering av störande laster 

 
Separera om möjligt den störande utrustningen från andra laster så de matas från olika 

samlingsskenor [8].  

 

 
 
Figur 5. Gruppering av störande laster.  
 

3.3 Separation av övertonskällor 

 
Man kan uppnå reducerad övertonshalt genom att fördela de icke – linjära lasterna på olika 

transformatorer (Se Figur 6) [8].   

 

Figur 6. Icke-linjära laster anslutna till olika transformatorer.  
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 3.4 Filter 

 
Den vanligaste metoden för att minska övertoner i ett redan befintligt nät är att filtrera 

övertonerna med övertonsfilter. Filter är uppbyggda av kondensatorer, reaktanser och ibland 

även resistorer [12].  

 

När man planerar en installation av icke-linjära laster måste man överväga om man ska 

konstruera lasterna så de genererar så lite harmonisk distortion som möjligt, eller om man ska 

installera filter som kompenserar för den harmoniska distortion som lasten skapar [13]. 

 

Med filter finns det fler fördelar än att man minskar övertonerna i nätet. Man kan även minska 

uttaget av reaktiv effekt genom faskompensering och dessutom undvika parallellresonans 

mellan nätets induktiva och kapacitiva delar [12]. 

 

Man brukar dela in filter i två kategorier, passiva och aktiva filter.  

 

3.4.1 Passiva filter 
 

3.4.1.1 Parallellresonansfilter  
 

Dessa filter består av en induktans (spole) parallellkopplad med en kapacitans (kondensator). 

Vid resonansfrekvensen kommer filtret ha en stor impedans. Det finns två 

anslutningsalternativ man kan välja med parallellresonansfilter beroende på vilka frekvenser 

man vill släppa igenom (Se Figur 7). I den vänstra anslutningen shuntas frekvens 1 och 3 till 

jord via induktansen samt kapacitansen och släpper därmed förbi frekvens 2. I den högra 

anslutningen kopplas filtret över en fas och därmed blockerar parallellresonansens höga 

impedans frekvens nummer 2 [14]. 

 

  
Figur 7. Två alternativ att ansluta parallellresonansfilter.  

  

3.4.1.2 Serieresonansfilter  
 
Dessa filter består av en induktans (spole) seriekopplad med en kapacitans (kondensator). Vid 

resonansfrekvensen kommer filtret ha låg impedans. Det finns även här, två alternativ att välja 

när man ska ansluta filtret till nätet (Se Figur 8). I den vänstra anslutningen shuntas 

resonansfrekvensen till jord medan frekvens 1 och 3 släpps igenom. I den högra anslutningen 
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kopplas filtret över en fas och därmed kommer den låga impedansen i kretsen släppa igenom 

frekvens 2, medan höga impedanser vid sidan av resonansfrekvensen kommer blockera 

frekvens 1 och 3 [14].  
 

 
Figur 8. Två alternativ att ansluta serieresonansfilter.  

 

3.4.1.3 Finavstämda filter  
 

Finavstämda filter används för att blockera en önskad frekvens. Filtret är konstruerat så att 

dess resonansfrekvens läggs direkt på den frekvens man önskar reducera 

(övertonsfrekvensen). Tack vare att filtrets lägsta impedans sammanfaller med övertonens 

frekvens kommer man få den bästa filtreringen.  

 

Det finns dock risker med finavstämda filter. I och med filtrets låga impedans vid 

resonansfrekvensen kan en liten höjning av amplituden hos den övertonsspänning, som 

sammanfaller med filterfrekvensen, leda till en ökad ström genom filtret. Det kan i sin tur  

orsaka att filtret går sönder.  

 

Komponenterna i ett finavstämt filter kan påverkas av höga temperaturer. Dessa höga 

temperaturer leder till att kondensatorbatterier åldras snabbare vilket i sin tur leder till 

minskad kapacitans. På grund av detta kommer resonansfrekvensen krypa mot högre 

frekvenser och därmed blir filtret kapacitivt vid övertonsfrekvensen. Om lastens induktiva 

reaktans motsvarar filtrets kapacitiva reaktans kan en resonanssituation uppstå mellan filter 

och last [14].   

 

3.4.1.4 Snedavstämda filter   
 

När kondensatorbatterier åldras kan det leda till att kapacitans minskar samt att 

komponentvärdena varierar vid tillverkningen av dessa filter. Detta kan i sin tur leda till att 

resonansfrekvensen kan bli högre än övertonsfrekvensen och att filtret därmed blir kapacitivt 

vid resonansfrekvensen. Det kan därefter uppstå  en resonanssituation. För att undvika detta 

används snedavstämda filter. Med hjälp av snedavstämda filter kommer resonansfrekvensen 

hamna lite under övertonen. Filtret blir då induktivt mot nätet. Dessa filter skyddar även bättre 

mot situationer då övertonshalten börjar överstiga vad den har dimensionerats för [14].  
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3.4.1.5 Tredjetonsfilter 
 
Den tredje övertonen orsakar ofta höga strömmar i neutralledaren (Se avsnitt 2.7.3). För att 

undvika detta kan man använda sig av tredjetonsfilter. Genom att seriekoppla filtret med 

neutralledaren (Se Figur 9) och justera resonansfrekvensen till 150 Hz (frekvens för 3:e 

överton) kommer filtret blockera de höga strömmarna i neutralledaren.  

 

 
Figur 9. Tredjetonsfilter i serie med neuttralledare.  

 

Nackdelen är dock att det kommer uppstå ett spänningsfall över filtret. Spänningsfallet 

kommer ha frekvensen 150 Hz vilket betyder att man kan få icke acceptabla 

spänningsskillnader mellan N – och PE-ledaren. Kopplar man däremot in filtret i PEN-ledaren 

kommer det inte uppstå någon spänningsskillnad mellan ledarna (Se Figur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10. Tredjetonsfilter i PEN-ledaren. 

 

Det kommer däremot uppstå en spänningsdistorsion. Det gäller med andra ord att överväga 

för – och nackdelar för olika filter beroende på vad man önskar att reducera [14].   

 

3.4.1.6 EMC-filter 
 

Dessa filter har till uppgift att reducera radiofrekventa störningar på nätet som stör 

radiokommunikationen. De används oftast för att dämpa frekvenser från 50 kHz och uppåt. 

EMC-filter har ingen påverkan på övertoner men kan däremot förorsaka reaktiv effekt på 

elnätet [14].  
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3.4.2 Aktiva filter 
 

Aktiva filter fungerar på så sätt att man skapar övertoner med samma frekvens och amplitud 

som de som redan finns i nätet. Därefter ”injicerar” man dem i motfas vilket leder till att 

övertonerna minskar [12]. 

 

 
Figur 11. Grundprincipen för ett aktivt filter.  

 

 
När man konstruerar aktiva filter finns det två grundprinciper: 

 

3.4.2.1 Filtrera önskade övertoner 
 

Med denna konstruktion kan man välja upp till 15 övertoner man vill filtrera. Vill man till 

exempel åtgärda ett resonansfenomen eller om nätet har laster som är känsliga för vissa 

övertoner är denna konstruktion lämplig [14].  

 

3.4.2.2 Kompensera kurvformen 
 

Denna konstruktion återskapar nätströmmens sinusform utan att fokusera på enskilda 

övertoner. Filtret är snabbt (responstid < 1ms) men kan inte åtgärda enskilda övertoner [14].   
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4 Metod  
 

4.1 Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie har utförts under arbetets gång för att få en fördjupad kunskap inom ämnet 

övertoner där även andra ämnen, relaterade till området, har studerats. Diverse litteratur, 

vetenskapliga artiklar och hemsidor har använts. Litteraturstudien har pågått parallellt med 

övriga uppgifter under arbetets gång.  

4.2 Mätutrustning/ programvara 
 

Det instrument som användes under arbetets gång var trefasmätaren Fluke 1735 från 

tillverkaren med samma namn, Fluke. Det är ett mätinstrument som kan utföra elektriska 

belastningsstudier, energiförbrukningstester och hålla loggar över allmänna elkvaliteter. Vad 

gäller övertonsmätning kan den logga upp till den 50:e övertonen [15].  

 

Programvaran som användes för att analysera mätningar under arbetet var PowerLog 

Application Software V4.0.2 for Fluke 1735. 

 

För att sammanställa resultatet har Microsoft Excel 2010 använts.  

4.3 Mätningar 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 12. Översikt av ställverk B. 
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I Figur 12 kan man se ställverk B och att det där finns två stycken canalis-skenor anslutna. En 

canalis-sken används istället för kablar. Fördelen med dessa är att det är ett flexibelt system 

som är uppbyggt av skenelement med uttagsmöjligheter där stickproppar eller uttagslådor 

placeras för uttag av ström. Några fördelar med dessa är att de är enkla att montera, 

kostnadseffektiva, förändringsbara och driftsäkra [16].   

4.3.1 Mätpunkter 
 

Till en början utfördes åtta olika mätningar av övertoner i olika mätpunkter i 

transformatorstation B, byggnad 108 vid Skellefteå lasarett. En mätning gjordes över hela 

ställverket medan resterande mätningar gjordes för de två canalis-skenorna B-B1A och  

B-A1A (Se Figur 13), samt fem grupper som var anslutna i ställverket (Se Figur 14). 

Mätningarna utfördes en åt gången och gjordes under ett dygn vardera med 

samplingsfrekvensen 50 Hz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Efter en analys av mätresultaten gjordes ytterligare fem mätningar.  

 

En övertonsmätning för de två canalis-skenorna B-B1A samt B-A1A gjordes igen. 

Mätningarna därefter gjordes för en grupp som leder till ett fläktrum samt en grupp som leder 

till en hiss. Dessa mätningar utfördes under korta tidsintervaller (ca 5-10 min) för att få en 

snabb överblick av övertonshalten. Den sista mätningen var en samtidig mätning av canalis-

skenorna B-B1A, B-A1A och RK-B-C1A för att sedan kunna göra en rättvis jämförelse av 

övertonshalten. Mätningen gjordes under sex timmar.    
 
  

Figur 13. Skåp till canalis-skenor. Figur 14. Fem av åtta aktiva grupper. 
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4.3.2 Uppkopplingar 
 

Ström – och spänningsprober anslöts till instrumentet Fluke 1735 för att sedan kopplas upp i 

respektive faser i de 13 olika mätpunkterna (Se exempel i Figur 15a-b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Power Log 4.0.2 
 

Efter mätningarna studerades de olika övertonskurvorna för respektive mätpunkt i 

programvaran Power Log 4.0.2 för att få en överblick över övertonhaltens utbredning i nätet.  

 

4.5 Microsoft Excel 2010 
 

Utifrån de olika kurvorna i Power Log 4.0.2 togs värden ut och placerades i Excel för en 

sammanställning av övertonshalterna i form av stapeldiagram. Detta gjordes för att få en 

bättre översikt av utbredningen av spänning – och strömövertonerna och för att kunna jämföra 

de olika kurvorna på ett mer konkret sätt.  I och med att kurvorna för de olika faserna såg 

ungefär likadana ut valde jag att rikta in mig på fas L1 och plockade därefter ut ett 

medelvärde över tid för övertonerna 3,5,7,9,11 samt THD-värdet. 

 

4.6 Spårning av övertonsgenererande utrustning 

 
En spårning av övertonsgenererande utrustning utfördes genom en undersökning av 

gruppcentralerna i byggnad 104-106 vid lasarettet. Därmed kunde information, om vilka laster 

som matades från respektive canalis-skena, samlas in.   

Figur 15b. Spänningsprober anslutna till respektive 

fas. 
Figur 15a. Strömprober anslutna till respektive fas.  
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5 Resultat 
 

5.1 Halt och utbredning av övertoner 
 

För att försöka uppnå syftet och de uppsatta målen (Se avsnitt 1.3 – 1.4) utfördes sammanlagt 

13 mätningar i transformatorstation B, byggnad 108 vid Skellefteå lasarett. Dessa mätningar 

visar ett medelvärde av halt och utbredningen av övertoner (Se Figur 16). Medelvärdet av 

övertonshalter för alla mätningar kan ses i Bilaga 1. Y-axeln visar respektive övertons 

procentuella värde av grundtonen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
I Figur 16 ser man att det är 5:e övertonen som är dominerande när man tagit ut medelvärden. 

Momentanvärdet i nolledaren visar dock att den 3:e och 9:e övertonen dominerar (Se Figur 

17).  

 

  

Figur 16. Medelvärdet av övertonshalter för hela ställverket.  

Figur 17. Överton 3 (Blå) och överton 9 (Turkos) i nolledaren 
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5.2 Metod att spåra övertonsgenererande utrustning 

 

5.2.1 Sammanställning 
 

 

Vid en första sammanställning visade det sig  att det fanns ett liknande mönster av övertoner i 

mätningarna som gjordes för de två canalis-skenorna B-A1A, B-B1A och mellan den totala 

mätningen över hela ställverket. I Figur 18a-c ser man tydligt att staplarna för medelvärdet av 

de olika övertonerna håller samma mönster, om än olika värden.  

  

Figur 18a. Övertonshalter för canalis-skena B-A1A. 

Figur 18b. Övertonshalter för canalis-skena B-B1A 
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Efter att ha fått fram stapeldiagrammen, och konstaterat det givna mönstret som fanns, gjordes 

ytterligare en mätning under ett kort tidsintervall för de två canalis-skenorna B-A1A och  
B-B1A där Figur 19a-b togs fram. De visade att den 3:e övertonen var dominerande i 

neutralledaren. 

 

 

 
Figur 19a. 3:e övertonen i neutralledaren för B-A1A. 

 

 
Figur 19b. 3:e övertonen i neutralledaren B-B1A. 

 

I samband med mätningarna kunde man höra ett varierande ljud från ställverket som 

indikerade på att det fanns övertoner. Vid en undersökning med instrumentet kunde man se ett 

tydligt samband mellan ljudets ökning och när halten för den 3:e övertonen ökade.   

 

 

  

Figur 18c. Övertonshalter för hela ställverket.  
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5.2.2 Spårning av övertonsgenererande utrustning 
 

Efter resultatet som visade sig i Figur 19a-b gjordes en inriktning på skena B-B1A och den 

3:e övertonen.  

 

Enligt Figur 13 matar de två canalis-skenorna B-A1A och B-B1A byggnad 104-106 vid 

Skellefteå lasarett. En undersökning av gruppcentralerna i dessa byggnader gjordes därefter. 

Bilaga 2 visar de olika anslutna lasterna för respektive canalis-skena.  

 

I Figur 19b kan man läsa av att aktiviteten som pågår i diagrammet pågår mellan tidpunkterna 

10.43.35 – 10.45.18. En undersökning av strömmarna i de tre olika faserna visade att det, 

under samma tidpunkt, fanns ett liknande mönster i fas L2 (Se Figur 20). På grund av 

omsättningsfel valde jag att inte ha med värdena på Y-axeln i och med att de inte  hade någon 

betydelse för det som skulle bevisas. Syftet med Figur 20 är endast att visa kurvformen. 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 20. Strömkurva för fas L2. 
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6 Diskussion/Slutsats 

 

6.1 Analyser 

I och med att det finns övertoner i hela ställverket är det svårt att ta reda på var grundkällan 

till övertonerna befinner sig. För att försöka få fram var i nätet övertonerna genereras gjordes 

mätningar för varje skena/grupp i hela ställverket samt en total mätning över hela ställverket 

för att få en översikt av övertonshalten. Anledningen till att utföra mätningar för varje 

skena/grupp berodde på att det finns olika laster anslutna till de olika skenorna/grupperna.  

Efter att ha utfört de första åtta mätningarna kunde en sammanställning av resultatet utföras, i 

form av  medelvärden av övertonerna, i stapeldiagram (Bilaga 1). Genom att studera de olika 

diagrammen visade resultatet en likhet mellan staplarna i diagrammen för de två canalis-

skenorna B-A1A och B-B1A samt staplarna för den totala mätningen över hela ställverket. 

Eftersom staplarna visade samma mönster uppstod en misstanke om att det var någon last 

ansluten till de två canalis-skenorna som var grundkällan till övertonerna.   

Därefter utfördes en samtidig mätning (Se Bilaga 1) av de tre canalis-skenorna  

B-A1A, B-B1A samt RK-B-C1A för att få en rättvis mätning över tiden. I och med att de 

tidigare mätningarna hade gjorts under olika dagar fanns en misstanke om att det kunde bli 

felaktiga analyser av resultaten på grund av de olika förutsättningarna som fanns under de 

olika dagarna. Resultatet gav dock inte några värdefulla ledtrådar gällande vilken av skenorna 

som matade den störande lasten.  

I brist på bevis för att den störande lasten var ansluten till någon av skenorna utfördes även 

två mätningar för två grupper som matar ett fläktrum respektive en hiss med 

frekvensomriktare. En misstanke, om att det där kunde genereras övertoner, fanns i och med 

att frekvensomriktare genererar övertoner. Analysen av mätresultatet ledde dock åter igen till 

att det var någon av canalis-skenorna B-A1A eller B-B1A som matade den eftersökta lasten.  

 

För att ta reda på vilken av skenorna det var gjordes ytterligare en mätning för skenorna. 

Kurvformen för den 3:e övertonen i neutralledaren (Figur 19a-b) visar att B-B1A har ett mer 

”aggresivt” mönster. Därmed drogs slutsatsen att  det mest troligt var någon last på canalis-

skena B-B1A som skapade övertonerna som spridit sig i hela ställverket. I och med att det var 

den 3:e övertonen i neutralledaren som var dominerande drogs även slutsatsen att det var en 

olinjär enfaslast som eftersöktes.  
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Efter en undersökning av alla gruppcentraler i byggnad 104-106 vid Skellefteå lasarett kunde 

information om vilka laster som var anslutna till B-A1A samt B-B1A (Bilaga 2) hämtas. 

Därefter eliminerades de gemensamma laster som fanns anslutna till båda skenorna. 

Inriktningen gjordes istället till de laster som fanns anslutna till B-B1A och inte  

B-A1A för att se om någon av dessa kunde vara aktuell som den störande källan.   

 

Uteslutningsmetoden användes sedan för att eliminera fler laster som mest troligt inte var 

grundkällan till övertonerna. Laster som genererar värme så som värmeskåp, spisar mm är 

resistiva och därmed linjära. Dessa, vet vi sedan tidigare, genererar inte övertoner.  

 

De laster som innehåller någon slags direktdriven motor så som dörröppnare/stängare och 

spjällmotor eliminerades också på grund av att dessa laster är relativt små och inte påverkar 

sinuskurvan något.  

 

I Figur 19b kan man se att den 3:e övertonen uppstår under ett kort tidsintervall på ca 1,43 

min vilket gav en ledtråd om att den störande lasten mest troligt är en last som inte används 

kontinuerligt utan vid behov. 

 

För att komma ännu närmre källan studerades strömmarna under tidsintervallet 10.43.35-

10.45.18 i de tre olika faserna. Strömmen i L2 var den ström som hade det mest liknande 

mönstret som kurvan i Figur 19b. Slutsatsen drogs att den störande lasten fanns på fas L2.  

 

6.2 Slutsats 
 

Att försöka ta reda på exakt vad det är som genererar dessa övertoner är en stor utmaning. På 

grund av tidsbrist begränsades arbetet. Studien har dock lett mig en bit på vägen. Den teori 

och slutsats som kommit fram är att det är en eller flera olinjära enfastlaster anslutna till fas 

L2 samt matad av canalis-skena B-B1A som kan vara orsaken till övertonerna i 

transformatorstation B byggnad 108. Mest troligt en last/laster som används under korta 

intervaller under dagarna.  

 

6.3 Uteblivet 
 

På grund av tidsbrist utfördes endast mätningar i transformatorstation B och inte i F som 

tanken var från början. En utredning av övertonernas inverkan på ansluten medicinsk 

elutrustning har även uteblivit på grund av tidsbrist.  

 

Åtgärder för minskning av övertonshalter kan ses i avsnitt 3. Specifika åtgärder för Skellefteå 

lasaretts övertonshalter har dock inte angivits.  
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Figur 12. Översikt av ställverk. 

 

Figur 13.  Skåp till canalis-skenor. 

 

Figur 14. Fem av åtta aktiva grupper. 

 

Figur 15a. Strömprober anslutna till respektive fas.  

 

Figur 15b. Spänningsprober anslutna till respektive fas.  

 

Figur 16. Medelvärdet av övertonshalter för hela ställverket.  

Figur 17. Överton 3 (Blå) och överton 9 (Turkos) i nolledaren. 

Figur 18a. Övertonshalter för canalis-skena B-A1A. 

 

Figur 18b. Övertonshalter för canalis-skena B-B1A. 

 

Figur 18c. Övertonshalter för hela ställverket.   

 

Figur 19a. 3:e övertonen i neutralledaren B-A1A.  

 

Figur 19b. 3:e övertonen i neutralledaren B-B1A. 

 

Figur 20. Strömkurva för fas L2. 
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Bilaga 1: Halt och utbredning av övertoner vid 
Skellefteå lasarett.  

 

 

 

  

Figur 1. Övertonshalter för hela ställverket. Figur 2. Övertonshalter för canalis-skena B-B1A. 

Figur 3. Övertonshalter för canalis-skena B-A1A. Figur 4. Övertonshalter för mätpunkt B-A1B1…B2. 
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Figur 5. Övertonshalter för mätpunkt B-A1C1…C2. 

 

Figur 6. Övertonshalter för mätpunkt B-A1D1…D2. 

 

Figur 7. Övertonshalter för mätpunkt RK-B-C1A. Figur 8. Övertonshalter för mätpunkt B-B1E. 

 

 Figur 9. Övertonshalter för mätpunkt B-B1C. 

 

Figur 10. Övertonshalter för mätpunkt B-B1D. 
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Figur 11. Övertonshalter för mätpunkt B-B1A.  

Mätning 2. 

 

Figur 12. Övertonshalter för mätpunkt B-A1A. 

Mätning 2. 

 

Figur 13. Spänningsövertoner för samtidig mätning av 

canalis-skenor B-A1A, B-B1A, RK-B-C1A. 

 

Figur 14. Strömövertoner för samtidig mätning av 

canalis-skenor B-A1A, B-B1A, RK-B-C1A. 
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Bilaga 2: Olika sorters laster anslutna till canalis-skena 
B-A1A och B-B1A 
 
Tabell 3. Laster anslutna till B-A1A och B-B1A.  

BA1A 
 

B-B1A 

 

- Belysning 

- Datauttag 

- Diskdesinfektor 

- Diskmaskin 

- Dörröppnare 

- Handslip 

- Infravärme 

- Ismaskin 

- Kaffebryggare 

- Kopiator 

- Kyl/frys 

- Mikrovågsugn 

- Patientlyft 

- Solmarkis 

- Spis 

- Spisfläkt 

- Spoldesinfektor 

- Strålvärmare 

- Trafo närvarosystem 

- Trafo kortläsare  

- Uttag 

- Uttag dragskåp 

- Uttag ismaskin, fläkt, mikrovågsugn 

- Uttag matvagn 

- Uttag medicinkyl 

- Uttag monitorer 

- Uttag TV 

- Värmeskåp 

 

 

- Bank 

- Belysning 

- Bibliotek 

- Datauttag 

- Diskmaskin 

- Dörrstängare 

- Dörröppnare 

- Frisering 

- Hårtork 

- Infravärme 

- Kaffebryggare 

- Kyla datarum 

- Kylaggregat 

- Kyl/frys 

- Kök 

- Patientlyft 

- Spis 

- Spjällmotor 

- Spoldesinfektor 

- Trafo kodlås 

- Trafo kortläsare 

- Tvättmaskin 

- Uttag 

- Uttag cafeteria 

- Uttag hörslingeförstärkare 

- Uttag ismaskin, fläkt, mikrovågsugn 

- Uttag isotoplab 

- Uttag matvagn 

- Värmeskåp 

 

 


