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Sammanfattning 

En god elkvalitet är ett begrepp som syftar på en god teknisk kvalitet på en elleverans, och är en 

grundförutsättning för att elektronik som ansluts till elnätet ska fungera som förväntat. Lasterna på 

Sveriges elnät var länge framförallt resistiva, men en stark utveckling mot mer sofistikerad elektronik 

ställer nu nya krav på elnätet. Modern elektronik genererar mer störningar som kan spridas på elnätet, 

samtidigt som de har en lägre tålighet mot störningar.  

Laster som inte tar vara på hela strömmens sinusvåg kallas olinjära och ger upphov till störningar på 

det elnät de är anslutna till. En sådan last är likriktaren, som framförallt genererar övertoner. 

Övertonerna uppkommer i strömkurvan och vandrar uppåt i elnätet och riskerar därför att fastna i 

transformatorer och skapa en onormal upphettning i transformatorlindningarna. Strömövertonerna 

övergår också till spänningen enligt Ohms lag, och kallas då spänningsövertoner. Dessa vandrar istället 

nedåt i elnätet och påverkar andra laster på närliggande område. Mängden spänningsövertoner som 

får finnas i en ledning begränsas av elkvalitetsnormerna enligt förordningen EIFS (2013:1) och det är 

elnätsägarens uppgift att säkerställa att dessa hålls.  

Detta arbete fokuserar på övertoner och andra störningar som uppkommer i samband med 

snabbladdning av elbussar på två platser i Umeå. Laddningsstationerna har effekter på 650 kW 

respektive 300 kW kombinerat med ett energilager i form av batterier. Den större laddaren är placerad 

under en egen transformator och stör därför inte några andra kunder, medan laddaren med 

energilager är placerad vid ett bostadsområde. I arbetet har det undersökts hur lastströmmen hos 

dessa laddare påverkar spänningsnivå, övertoner och THD, samt hur dessa störningar kan förebyggas 

vid nya installationer. Undersökningen har utförts genom elkvalitetsmätningar vid 

laddningsstationerna innan samt efter idrifttagning, som analyserats med stöd av experter inom 

området. Belastningsberäkningar för en närliggande transformator har också gjorts.  

Undersökningen visar att laddningsstationerna har en viss påverkan på elkvaliteten, då de genererar 

övertoner och skapar en tydlig deformering av matningsspänningen som kan komma att påverka andra 

kunder. Övertonerna som växt mest under laddning är av ordning 11, 13, 23 och 25. Även THD ökar 

och matningsspänningen sänks 4,3 % under laddning vid stationen på 650 kW. De parametrar som 

påverkats är samma vid de båda stationerna, men magnituden på störningarna är högre vid 

laddningsstationen på 650 kW, just på grund av den höga effekten.  Det står dock klart att fokus legat 

på annat än elkvalitet under utvecklingsfasen av dessa laddare, och det finns en stor potential till 

förbättringar för framtida laddningssystem.  

Kunskapen om de laddare som undersökts i detta arbete och de störningar de gett upphov till bör 

användas som ett underlag för framtida installationer, där högre krav bör ställas på de emissioner i 

form av störningar på elmiljön som får förekomma. För att underlätta ett sådant arbete kan 

planeringsnivåer för emission upprättas, kombinerat med en tydlig struktur för hur störningsutrymme 

vid olika nätområden bör fördelas till stora laster som kan antas verka störande.  
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Abstract 

A good power quality is a concept concerning the technical quality of an electric power delivery. It is 

also a prerequisite for electronics connected to the grid to work as expected. The devices connected 

to the Swedish power grid was for a long time of a resistive sort, but a strong development towards 

more sophisticated electronics is creating new demands for the power grid. Modern electronics are 

emitting more distortions, and are simultaneously more vulnerable to distortions.  

Nonsinusiodal loads generate distortions on the power grid they are connected to. The rectifier is such 

an electrical load, which above all is generating harmonic currents. The harmonics occur in the current 

waveform and spread upwards in the power grid, with the risk of getting caught in transformers and 

thus create an abnormal thermal heating in the transformer windings. The current harmonics are 

transmitted to the voltage according to Ohm’s law, and are titled voltage harmonics. These tend to 

spread downwards in the power grid, affecting other electrical loads close by. The amount of voltage 

harmonics allowed in a power line is restricted by power quality standards according to the Swedish 

EIFS (2013:1) regulation, and it’s the grid companies’ role to establish maintain a power quality 

sufficient to fit this standard.  

The focus of this thesis has been on harmonics and other types of distortions concerning fast charging 

of fully electrical buses at two locations in Umeå. One charging station have the capacity of 650 kW 

and the other 300 kW combined with an energy storage system consisting of battery packages. The 

larger charger is placed under a separate transformer and will therefore not disturb other customers 

connected to the grid, while the charger combined with an energy storage system is placed at a 

residential area. It has been investigated how the chargers’ load current is affecting the voltage level, 

harmonics and THD, and how these distortions can be prevented in the event of new charger 

installations. The investigation has been carried out through power quality measurements nearby the 

charging stations before and after commissioning, and has been analyzed with the support of experts 

in the focus area. Calculations concerning the maximal loading of a nearby transformer was also carried 

out.  

The conclusion is that the charging stations has a certain effect on the power quality, as they generate 

harmonics and create a significant deformation on the supply voltage that might affect other 

costumers. The individual harmonics that increased most during charging was of order 11, 13, 23 and 

25. THD increases as well and the supply voltage is lowered by 4.3 % during charging at the 650 kW 

charger. The resulting distortions at both charging stations are similar, but the magnitude of these 

distortions are significantly higher at the 650 kW charging station, because of the high electric effect. 

It should, however, be noticed that the focus in the early stages of development of the charging 

stations has been on other things than power quality, and there is a great potential in improvements 

for future charging systems.  

The knowledge of the chargers investigated in this thesis, and the distortions they are causing, should 

be used as a basis for the demands made concerning emissions allowed for future installations. To ease 

the decisions of how these demand should be prepared, planning levels of emissions should be 

established. Also, a clear structure can be prepared for how the existing space for distortions at 

different power grid areas should be distributed to different loads/customers. 
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1 Inledning 
Avsnittet presenterar bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte och mål. Det behandlar också 

projektets avgränsningar och ger en presentation av Umeå Energi, som beställt projektet. 

1.1 Bakgrund 
Elnätet i Sverige har haft en historia av robust dimensionering med framförallt resistiva laster. På 50- 

och 60-talet startade dock en explosionsartad utveckling av elektroniken som gjorde fler apparater 

tillgängliga för hushållen, exempelvis Tv:n.  Denna utveckling var revolutionerande, men medförde 

också att störningar på elnätet började uppmärksammas. Problem med blinkande lampor kunde 

härledas till elleveransen, vilket innebar att det inte räckte att ha tillgång till el, utan den var också 

tvungen att vara störningsfri [1].  

Dagens elektriska utrustning består nästan uteslutande av sofistikerad elektronik. Det elektriska 

systemet har blivit väldigt mycket effektivare och snabbare, med nackdelen att det är känsligare för 

elektriska störningar [1]. Samtidigt som eletriska apparater blir allt mer störningskänsliga ökar också 

antalet störkällor drastiskt.  

Elkvalitet är ett resultat av det tekniska samspelet mellan elnätet och ansluten utrustning. Idag finns 

lagstiftning riktad mot elnätsbolagen med krav på den elkvalitet som levereras till kunden, men även 

kunden måste i sin tur se till att inte skicka ut för höga störningshalter på elnätet. Elkvalitet är ett 

samlande begrepp för tekniska kvaliteten på en elleverans och syftar framförallt på två saker; 

leveranssäkerhet och spänningsgodhet [2]. Detta innebär att kunden ska kunna förlita sig på att 

elleveransen finns tillgänglig samt att spänningsnivån hålls inom ett specificerat område. 

Det finns en rad olika störningar som kan leda till försämrad elkvalitet. Exempelvis kan en tillfällig 

sänkning av spänningen, en spänningsdipp, uppstå vid kortvariga kraftiga strömuttag. Ett annat 

elkvalitetsproblem är övertoner som orsakas främst av olinjära laster. Problemen uppstår exempelvis 

i switchade nätaggregat och likriktare, där inte hela strömmens sinusvåg tas vara på.  Fenomenet kan 

skapa problem för andra apparater som är inkopplade på nätet, samt virvelströmmar och 

värmeförluster i transformatorer [3].  

1.2 Problembeskrivning  
Umeå Kommun har en ambition att förtäta Umeå i de centrala områdena. Detta förstärker behovet av 

en hållbar kollektivtrafik, då kommunen sedan tidigare har haft problem med överskridande av 

miljökvalitetsnormer samt buller i centrum. År 2010 började tester genomföras med fullelektriska 

bussar, som visat att laddningstekniken fungerar bra. Projektet går vidare genom att två 

laddningsstationer placeras i Röbäck respektive på Carlshöjd. Frågan som Umeå Energi nu ställer sig är 

hur elkvaliteten på nätet påverkas av laddningsstationerna. 

Laddning av ett batteri kräver likström, medan distributionsnätet i Sverige består av växelspänning 

med frekvensen 50 Hz. Detta innebär att strömmen måste likriktas innan den når batteriet, vilket 

åstadkoms med hjälp av teknik som till en viss grad skapar störningar på elnätet. Vid större 

laddningseffekter och enklare likriktningsteknik växer störningarna, och kan bli problematiska för 

omkringliggande elektriska apparater.  
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1.3 Syfte 
Examensarbetets syfte är att utreda hur Umeå Energis elnät påverkas vid laddning av elbussar vid de 

två laddningsplatserna Röbäck och Carlshöjd. Studien ska påvisa effekterna av en laddningskapacitet i 

storleksordningen 1000 A i Röbäck samt 500 A kombinerat med ett energilager på Carlshöjd. 

Vid laddning av elbussar fås ett stort olinjärt effektuttag under kort tid, vilket medför en risk för 

försämrad elkvalitet. Arbetet ska ge klarhet i karaktären och storleken hos dessa elkvalitetsproblem. 

1.4 Mål 
Den långsiktiga målsättningen med projektet är att öka förståelsen kring laddningsstationernas 

påverkan på elnätet. Utredningen ska kunna användas som ett underlag vid framtida installationer av 

laddningsplatser. 

Vid examensarbetets slut ska följande frågor kunna besvaras:  

 

 Hur har elkvaliteten påverkats på Carlshöjd samt Röbäck efter att laddningsstationerna 

placerats ut? Vilka problem har uppstått?  

 Hur påverkas transformatorerna på dessa platser?  

 Hur kan problem med elkvalitet förebyggas vid anslutning av nya laddningsstationer?  

 Vilka scenarion skapar problem som kräver nätförstärkning?  

1.5 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att endast undersöka elkvalitetsproblem och störningar vid de två stationerna 

Röbäck och Carlshöjd. Simuleringar av stationerna utförs endast om det visar sig nödvändigt för att 

kunna uppnå projektmålen. 

1.6 Umeå Energi 
Umeå Energi är beställaren av examensarbetet och har även kommit med projektidén. Det är en 

kommunalägd koncern med ca 340 anställda som omsätter 1,6 miljarder kronor årligen. De levererar 

el, värme och bredband till sina kunder, och har en verksamhet som är uppdelad på fem 

affärsområden; Energi, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind och Vatten.  

Umeå Energi Elnät AB bygger och underhåller elnätet i Umeå. Inom verksamheten ingår också 

entreprenadtjänster samt byggande och underhåll av vägbelysning. Elnätet sträcker sig 480 mil och 

nådde 59 575 kunder år 2015 [4].  
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2 Nomenklatur 
Avsnittet presenterar förklaringar till olika ämnesspecifika begrepp och termer som används i 

rapporten. Avsikten med detta är att göra innehållet mer lättförståeligt för läsare att utan tidigare 

kunskap inom området.   

Elmiljö 
 

Den elektriska miljön på elnätet som kan förorenas av störningar. Begreppet 
avser negativa biverkningar vid elanvändning. 
 

Nätkoncession 
 

Ett tillstånd att bygga och använda elektriska starkströmsledningar. 

Servisledning 
 

Ledning för el mellan fördelningsnätet och den enskilda abonnenten. 

Nätstation 
 

Station vid övergången till lågspänningsnätet som transformerar ner 
spänningen till 400 V. 
 

Fördelningsstation 
 

Station som transformerar ner spänningen till ca 10 kV. 

Starkt nät 
 

Ett nät med hög kortslutningseffekt och låg impedans. Nätet klarar av en 
högre störningsnivå än ett svagt nät. 
 

Grundton 
 

Nätfrekvensen hos ström eller spänning, som är 50 Hz i Sverige.  

Effektivvärde 
 

Värde av en periodiskt varierande ström eller spänning som motsvarar värdet 
av en konstant ström eller spänning. Ett kvadratiskt medelvärde, RMS (Root 
Mean Square). 
 

Effektfaktor 
 

Cos ϕ för fasskillnaden mellan ström och spänning i en växelströmskrets. 

Intermittent last 
 

En installation på elnätet som har en oregelbunden användning av el. 

Emission 
 

Utsändande av störning. I denna rapport används begreppet med avseende 
på störningar på elmiljön. 
 

Utrustning 
 

Syftar i denna rapport på elektrisk utrustning kopplad till elnätet. 

Sammanlagring 
 

Fenomenet att maximalbelastningen från ett antal elabonnenter är mindre än 
summan av deras största uttag. I denna rapport avser begreppet störningar. 
 

Nollgenomgång 
 

Skeendet när växelspänning eller ström går från positiv till negativ del av 
perioden eller tvärtom.  
 

Diod En halvledare som leder ström endast i ena riktningen. Detta gör att den kan 
användas för att omvandla växelspänning till likspänning.  
 

Tyristor Leder ström endast i en riktning och har en styrelektrod. Tyristorn blir ledande 
när styret matas med ström och den kan därför användas för effektreglering 
vid likriktning. 
 

Kommutering 
 

En övergång av strömtransporten från en strömkrets till en annan, exempelvis 
vid likriktning med hjälp av tyristorer. 
 

Redundans Två eller flera alternativa system eller komponenter som oberoende av 
varandra utför samma uppgift i säkerhetssyfte. 
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3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs de kunskapskällor och verktyg som används för att arbetet skulle kunna 

genomföras. Personer med expertkunskaper som hjälpt till med viktiga kommentarer för arbetet 

presenteras, samt den utrustning som använts för elkvalitetsmätningar. 

3.1 Litteraturstudie  
Information som varit nödvändig för examensarbetet har inhämtats via rapporter, hemsidor, böcker 

och konferenshandlingar. Universitetsbibliotekets söktjänst har varit till stor hjälp under denna del av 

projektet. 

3.2 Intervjuer, besök och samtal 
För att öka kunskapen om de aktuella områdena kontaktades sakkunniga inom mätteknik, 

transformatorer, laddningsteknik och elkvalitet.  

 Telefonsamtal genomfördes med Eddie Brynjebo, ingenjör på ONE Nordic och expert på 

transformatorer. 

  Ett besök gjordes på Hybricon Bus Systems för en intervju och diskussion med Stefan 

Andersson gällande ultrasnabbladdning och tekniken som används i de aktuella 

laddningsstationerna.  

 En studieresa till Göteborg genomfördes tillsammans med handledaren Mikael Antonsson. 

Besök gjordes då på Göteborg Energi för träff med Fredrik Persson, delaktig i de projekt med 

laddningsstationer för bussar som gjorts i Göteborg. En träff hölls också på Chalmers Tekniska 

högskola med Robert Olofsson, grundare av Metrum Sweden samt Torbjörn Thiringer och 

David Steen, professor respektive doktor på Chalmers, för att fördjupa kunskaperna inom 

elkvalitet i samband med laddning och ta del av den forskning Thiringer och Steen bedriver 

inom området. Mailkontakt har också förts med Torbjörn Thiringer efter besöket på Chalmers, 

gällande analyser av elkvalitetsmätningar. 

 Mailkontakt och samtal har förts med Sarah Rönnberg vid Luleå Tekniska Universitet för 

vägledning och analyser av högfrekventa störningar. 

 Samtal och resonemang har förts med Gunilla Brännman på Vattenfall Eldistribution angående 

elkvalitet och förebyggande av störningar på elnätet. 

3.3 Fältstudier 
De aktuella laddningsstationerna och matande nätstationerna har besökts vid ett flertal tillfällen under 

arbetets gång. Besök vid bostadsområdet på Carlshöjd har också gjorts för montering av 

elkvalitetsinstrument hos två olika kunder. Kompletterande mätningar med avseende på högfrekventa 

störningar har även gjorts vid båda stationerna.  

3.4 Datainsamling/analys 
Information angående berörda nätavsnitt och transformatorer plockades fram med hjälp av 

programmet dpPower, ett webbaserat nätinformationssystem från Digpro. Programmet innehåller 

dokumentation så som kartor, enlinjesscheman och anläggningsdata. 
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Datainsamlingen gällande elkvaliteten och elanvändningen vid laddningsstationerna gjordes via 

Metrum Swedens databehandlingsprogram Metrum Db Viewer. I detta program sammanställs all data 

som elkvalitetsinstrumenten läser av vid respektive station. Analysprogrammet utför de beräkningar 

som krävs för att presentera bl.a. övertonsmängder och totala störningsnivåer. Från detta program 

exporterades data till Microsoft Excel för att göra grafer tydligare. Databehandlingsprogrammet som 

använts för analys av högfrekventa störningar är Metrum HF Controller.  

3.4.1 Mätinstrument 

Instrumenten för elkvalitetsmätning som användes vid laddningsstationerna var Metrum SC, Metrum 

EQC samt SPQ, se Figur 1. Dessa instrument är 3-fas energi- och elkvalitetsinstrument för fast 

respektive tillfällig installation som ger en kontinuerlig övervakning i nätstationsmiljö. Instrumenten 

mäter parametrarna spänning, ström, frekvens, obalans, övertoner, flimmer, dippar, spikar, effekt och 

energi. Övertonsmätningen görs för individuella övertoner upp till 50:e tonen för både ström och 

spänning [5].  

Metrums instrument har noggrannheten klass A enligt IEC 61000-4-30 och är utrustade med interna 

rapportgeneratorer som har förinställda mallar mot gällande nationella spänningsgodhetsnormer [5].   

För högfrekvensmätning användes Metrum HF+, se Figur 1. Det är ett enfasigt instrument byggt för att 

mäta brus i frekvensområdet 0-195 kHz. Instrumentet kan visa frekvensspektrum i realtid och ger en 

möjlighet att analysera mätfiler innehållande frekvensspektrum över tid [6]. Lagringsintervallen i detta 

instrument väljs från 1 sekund och uppåt. Från denna inställning räknar instrumentet fram ett 

medelvärde av frekvensspektrumet över tid.  

   

Figur 1. Till vänster: Metrum SC, elkvalitetsmätare för fast installation i nätstation. I mitten: Metrum HF, används för 
högfrekvensmätning. Till höger: Metrum EQC för tillfällig elkvalitetsmätning, installerad hos kund. 
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4 Teori 
Avsnittet behandlar den teori som ligger till bakgrund för arbetet så som elkvalitet, övertoner samt 

spänningsdippar. Det presenterar också begreppet EMC och de lagar och förordningar som anknyter 

till detta. Även teori om elnätet, transformatorer, likriktare och filter behandlas. Observera att alla 

ekvationer som presenteras i avsnittet inte används för beräkningar i denna utredning, utan finns 

presenterade för att skapa bättre förståelse för olika begrepp och förklara hur vissa beräkningar 

genomförs i analysprogrammen. 

4.1 Elnät 
Elnätet i Sverige är totalt 555 000 km långt och kan delas in i tre olika spänningsnivåer. Stamnätet ägs 

av Svenska Kraftnät och består huvudsakligen av ledningar med spänning mellan 400 och 220 kV. Det 

regionala elnätet har spänningsnivåer mellan 30 och 130 kV och ägs till stor del av tre företag. De lokala 

elnäten kan delas upp i lågspänning (400/230 V) med 5,4 miljoner anslutna kunder och högspänning 

(10-20 kV) med 7000 kunder, och ägs av ungefär 160 lokala elnätsföretag [7].  

Elsystemet har under en lång tid präglats av stabil produktion i ett fåtal stora anläggningar, med nära  

100 % vattenkraft och kärnkraft. Vi rör oss dock mer mot elproduktion i små utspridda anläggningar 

som också är mer väderberoende, så som sol- och vindkraft. Vi använder också elen på nya sätt vilket 

ställer nya krav och gör att elnätet behöver bli mer flexibelt [7].  

4.2 EMC 
EMC är ett engelskt uttryck som står för Electromagnetic Compatibility och översätts till 

”elektromagnetisk kompatibilitet” och kan förklaras som apparaters förmåga att arbeta tillsammans 

utan att störa varandra.  Detta innebär att en elektrisk apparat inte får verka störande på elmiljön. 

Förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet säger i  7 § att:  

”Utrustning får bara användas så att den fungerar tillfredsställande i sin 

elektromagnetiska omgivning och inte orsakar oacceptabla elektromagnetiska 

störningar för annan utrustning.” [8] 

Förordningen ställer också skyddskrav på elektrisk utrustning för att den ska vara konstruerad 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.” [8] 

Med stöd av förordningen är det främst Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk 

kompabilitet ELSÄK-FS (2007:1) som reglerar kraven på EMC [9]. Elsäkerhetsverket är en 

tillsynsmyndighet som kontrollerar att elektriska apparater upprätthåller kraven på EMC. De meddelar 

i ELSÄK-FS (2007:1) 8 § att en apparats överensstämmelse med skyddskraven ska intygas i en EG-

försäkran. Denna försäkran lämnas av tillverkaren eller importören och alla apparater som  
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bedömts överensstämma med skyddskraven ska förses med en CE-märkning som styrker detta [9], se 

Figur 2. 

 

Figur 2. CE-märket som visar att en apparat uppfyller  
alla väsentliga krav inom EMC [38]. 

Tanken med märkningen är att en apparat som klarat ett antal specifika kompatibilitetstester varken 

ska störa eller störas av elnätet eller av andra apparater. Tyvärr fungerar det inte så enkelt i 

verkligheten, då en enskild komponent i samverkan med andra sammankopplade komponenter kan 

skapa stora problem [2].  

4.3 Elkvalitet 
Elkvalitet är ett resultat av det tekniska samspelet mellan elnätet och den anslutna utrustningen. Det 

är något som måste skapas gemensamt av nätägare, anläggningsleverantörer, elanvändare och inom 

arbetet med utformning av standarder för apparater, produkter och elnät [2]. Elkvalitet är ett 

samlande begrepp för den tekniska kvaliteten på en elleverans. Begreppet består framförallt av två 

delar: 

1. Leveranssäkerhet: Graden till vilken konsumenterna ska kunna förlita sig på tillgängligheten 

hos elleveransen. 

2. Spänningsgodhet: Graden till vilken spänningsnivån ständigt ska hållas inom ett specificerat 

område. 

Påverkan på elkvaliteten kan innebära avvikelser i spänningens vågform, amplitud eller frekvens. Hur 

mycket anslutna apparater påverkas beror på hur kraftiga störningarna är. Är störningarna låga 

behöver apparater inte störas alls, men om de blir kraftiga kan de leda till förkortad livslängd, 

försämrad prestanda, skador och avbrott hos apparaterna [2].  

Enligt ellagen (1997:857) 3 kap 9 § har den som har nätkoncession en skyldighet att överföra el av god 

kvalitet för annans räkning. Nätkoncessionshavaren är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen i 

den utsträckning kostnaderna är rimliga i förhållande till olägenheterna som förknippas med bristerna 

[10]. Elanvändare kan därför avtala med elnätsägaren om hur en störande last ska hanteras och vilka 

störningsnivåer som accepteras från enskilda användare [2]. Ett avtal av den sorten kan omfatta 

åtgärder i kundens anläggning för störningsreducering. Kunden kan också köpa störningsutrymme i 

nätet, exempelvis genom att en störande last ansluts till en separat transformator [2]. För det totala 

tillåtna störningsutrymmet finns det dock normer som bör hållas enligt energimarknadsinspektionens 

förordning EIFS (2013:1), vilket är nätägarens uppgift.  
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Enligt de allmänna avtalsvillkoren, utarbetade av Svensk Energi, gäller följande bestämmelser för 

näringsverksamhet eller annan likartat verksamhet för lågspänning (NÄT 2012 N rev): 

”3.1 Parterna får inte använda sina anläggningar så att skada kan uppkomma på 

motpartens anläggningar eller så att störningar kan uppstå i nätet eller för andra 

kunder. 

3.10 Elnätsföretaget har rätt att kräva att kunden på egen bekostnad ändrar sin 

anläggning så att betryggande driftförhållanden uppnås och så att gällande 

bestämmelser uppfylls.” [11] 

Exempel på fenomen som påverkar elkvaliteten negativt är flimmer, övertoner, spänningsdippar, 

avbrott, osymmetri och transienter. I detta arbete är övertoner och spänningsdippar centrala, varpå 

de beskrivs mer ingående än resterade störningar.   

4.3.1 Flimmer 

Flimmer orsakas av mycket snabba förändringar i lasten som påverkar spänningsnivån. Effekten av 

detta märks tydligast på lågspänningsnätet i belysning som exempelvis glödlampor, som flimrar 

kontinuerligt eller periodvis [3]. Elkvalitetsnormen EIFS (2013:1) sätter inga gränser för flimmernivåer, 

men fenomenet behandlas i standarden SS-EN 61000-3-3.  Gränsvärdet för den nivå hos flimret vi kan 

acceptera är experimentellt framtagen, då det på olika sätt undersökts på när flimmer blir störande 

för ögat.  

4.3.2 Avbrott  

Kortvariga avbrott definieras som spänningssänkningar ner till, eller nära, 0 V som varar längre än  

10 millisekunder och kortare än 90 sekunder. Ett avbrott som är längre än 3 minuter kallas för ett långt 

avbrott och måste registreras enligt energimyndighetens föreskrifter. Kortvariga avbrott orsakas 

vanligtvis av övergående fel som tillfälliga kortslutningar eller jordfel. I förordningen EIFS (2013:1) står 

det att överföringen av el till lågspänningskunder är av god kvalitet, med avseende på antalet 

oaviserade långa avbrott, när antalet oaviserade långa avbrott per kalenderår inte överstiger tre i 

uttags- eller inmatningspunkten [12]. 

4.3.3 Osymmetri 

En symmetrisk trefasspänning karaktäriseras av två egenskaper. Dessa är att de tre fasspänningarna 

har samma amplitud och lika stor inbördes fasförskjutning. Om en eller båda av dessa egenskaper 

fattas är spänningen osymmetrisk. I lågspänningsnät orsakas osymmetri av obalanserade enfasiga 

laster. Osymmetri kan göra att frekvensomriktare slutar fungera och att omriktare genererar övertoner 

vid fler frekvenser än de karaktäristiska. Enligt EIFS (2013:1) ska förekommande tiominutersvärden av 

spänningsosymmetrin under en vecka vara mindre eller lika med 2 % [12]. 
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4.3.4 Transienter 

En mycket snabb och övergående förändring på spänningsamplituden kallas för transient, eller spik. 

Dessa kan uppkomma genom åsknedslag eller omkopplingar i elnäten. I lågspänningsnät kan 

transienter uppstå vid brytning av induktiva laster som motorer eller inkoppling av andra laster. Om 

en transient uppstår på elnätet kan den i värsta fall orsaka skador i känsliga elektroniska kretsar [3].  

4.3.5 Spänningsvariationer 

Spänningsnivån på nätet varierar med tiden beroende på hur stora laster som momentant är igång. 

Detta innebär att elnätet ibland har för hög eller för låg spänning en längre tid. De apparater som 

används på nätet är konstruerade för ett visst driftspänningsområde och kan fungera sämre eller inte 

alls om spänningen förändras. För att säkerställa en god elleverans finns det normer som bestämmer 

vilka spänningsnivåer som ska upprätthållas. Enligt EIFS (2013:1) ska spänningens effektivvärde, under 

en period motsvarande en vecka, ska ha tiominutersvärden mellan 90 och 110 % av 

referensspänningen [12]. 

4.4 Övertoner 
Spänningsövertoner definieras i Energimarknadsinspektionens författningssamling  

EIFS (2013:1) som: 

”Sinusformad spänning med frekvens lika med en hel multipel av grundfrekvensen hos 

matningsspänningen. Övertoner i spänningen kan bestämmas individuellt genom deras 

relativa amplitud relaterad till spänningen vid frekvensen 50 Hertz eller sammanlagt, till 

exempel av den totala övertonshalten, UTHD”. [12] 

 

Grundfrekvensen på elnätet i Sverige är 50 Hz. Stycket ovan säger att övertoner är heltalsmultiplar av 

denna grundton på så sätt att den 2:a övertonen har frekvensen 100 Hz, den 3:e övertonen 150 Hz osv. 

Om övertoner återfinns i spänningen kommer dessa att påverka spänningens grundton så att en 

deformering av kurvformen att uppstår. Ett exempel på hur detta kan se ut ges i Figur 3. 

 

 
Figur 3. En beskrivning av hur spänningens vågform förändras i övertonshaltiga nät [13]. 

Fourieranalysen säger att vi matematiskt kan beräkna alla ingående frekvensers amplituder och 

fasförhållande hos en kurvform. Idag är övertonsmätningar nästan en självklarhet i lite dyrare digitala 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXkuzg8LXLAhUkQJoKHSdJBGIQjRwIBw&url=http://ecmweb.com/content/hows-and-whys-harmonic-distortion&bvm=bv.116573086,d.bGs&psig=AFQjCNGzRoy5krBDDI3lCh-oMnEr95aKWw&ust=1457690879806135
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instrument för nätmätningar. Instrumenten använder sig av förenklad fourieranalys och utför 

beräkningarna för att åtskilja de olika övertonerna som förekommer på nätet [14].  

Genom fourierteorin kan vi alltså dela upp förvrängda kurvformer i ett antal komponenter, så som 

likströmsnivå, grundton och övertoner. Om belastningen är symmetrisk och det inte finns någon 

likströmskomponent kommer endast grundtonen och ett antal udda övertoner att uppstå. Jämna 

övertoner blir då lika med noll [15]. Symmetrin innebär att lasten uppför sig likadant för positiva och 

negativa inspänningsvärden.  

Deformeringen hos vågformen kan beräknas för ström respektive spänning och kallas Total Harmonisk 

Distortion (THD). Detta är ett mått på förhållandet mellan effektivvärdet av summan av alla 

övertonskomponenter, Un [V], och grundkomponenternas effektivvärde, U1 [V]. THD för spänningen 

respektive strömmen beräknas enligt: 

 

𝑇𝐻𝐷𝑈 = 100 ∙ √∑ (
𝑈𝑛

𝑈1
)

2∞

2

 

 

(1) 

 

𝑇𝐻𝐷𝐼 = 100 ∙ √∑ (
𝐼𝑛

𝐼𝑟𝑒𝑓
)

2∞

2

 (2) 

 

Där n är ordningsnumret för övertonerna och THD anges i %. För övertonsströmmarna relateras THD 

till en referensström, Iref [A], baserad på abonnerad effekt istället för strömmens grundton. THDI kan 

ofta uppgå till 60 % eller däröver hos laster som finns i vanliga bostäder, som exempelvis datorer och 

lågenergilampor [15].  

Spänningsdeformering uppstår då övertoner hos strömmen övergår till spänningen enligt Ohms lag. 

Ett nät med hög impedans kommer alltså att ha större problem med spänningsövertoner än ett starkt 

nät med låg impedans. Mängden övertoner som övergår från strömmen till spänningen beräknas 

enligt: 

 𝑈𝐷 = 𝑍 ∙ 𝐼𝐷 (3) 
 

Där UD [V] är spänningsdistortionen, Z [Ω] är impedansen och ID [A] är strömdistortionen. 

Strömdistortionen medför ofta att även spänningen blir förvrängd i en viss mån, men i ett starkt 

matande nät kan överföringen till spänningen vara försumbar. Vid dessa tillfällen bidrar inte 

strömmens övertoner till den aktiva effekten, men de kommer att öka strömmens effektivvärde vilket 

i sin tur ökar den skenbara effekten. En hög strömövertonshalt (THDI) medför alltså en låg effektfaktor 

(cos ϕ) [15].  
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Strömmens respektive spänningens effektivvärde, IRMS [A] och URMS [V], beräknas enligt den 

grundläggande definitionen då dessa är icke-sinusformade: 

 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛𝑇
∫ 𝐼(𝑡)2

𝑛𝑇

0

𝑑𝑡 

 

(4) 

 

𝑈𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛𝑇
∫ 𝑈(𝑡)2

𝑛𝑇

0

𝑑𝑡 (5) 

 

Där T [s] är periodtiden, n är ett positivt heltal, I(t) [V] är strömmens funktion beroende av tiden och 
U(t) är spänningens funktion beroende av tiden. Observera att de generella sambanden för aktiv effekt, 
skenbar effekt och effektfaktor inte gäller i övertonshaltiga nät och vid olinjära laster. För att 
beräkningar gällande den aktiva effekten ska bli korrekta måste varje frekvenskomponent behandlas 
separat [15]. Endast ström- och spänningsövertoner med lika ordningsnummer bildar aktiv effekt. 
Exempelvis kan den 5e spänningsövertonens effektivvärde, den 5e strömövertonens effektivvärde och 
fasförskjutningen mellan dessa multipliceras beräkningar av den aktiva effekten orsakad av den 5e 
övertonen. Den totala aktiva effekten beräknas som: 
 

 𝑃 = 𝑃1 + 𝑃3 + 𝑃5+. . +𝑃𝑁 (6) 
 
Där P [W] är den totala aktiva effekten och P1-N [W] är de enskilda tonernas aktiva effekt. Den skenbara 
effekten S [VA] vid trefas beräknas: 
 

 𝑆 = √3 ∙ 𝑈𝑅𝑀𝑆 ∙ 𝐼𝑅𝑀𝑆 (7) 

 

Övertonsströmmar från flera apparater i ett lågspänningsområde sammanlagras med ett resultat som 

beror på fasläget hos övertonerna [16].  Spänningsövertonerna sprids mellan laster på elnätet medan 

strömövertonerna vandrar upp mot matande transformator [17]. Den 5e och 7e övertonen genereras 

främst av olinjära trefaslaster, medan den 3e övertonen genereras av enfaslaster. 

Alla frekvenser som ligger mellan övertonerna kallas mellantoner. Kunskaperna om störningar som 

hänger ihop med dessa är fortfarande begränsade. I vissa laster, framförallt ljuskällor vars känslighet 

varierar med kvadraten på spänningen, står det klart att en svävningseffekt kan uppstå och orsaka 

flimmer. De kan också störa driften av elektronisk utrustning som t.ex. TV-apparater [18]. För både 

övertoner och mellantoner kan vissa kombinationer av frekvens, amplitud och fas inverka på 

spänningens toppvärde och/eller på nollgenomgången.  

  



12 
 

4.4.1 Problem orsakade av övertoner 

Det förekommer många problem som förknippas med övertoner. Många av dem kan hanteras i 

planeringsfasen vilket gör att problem aldrig uppkommer, medan de ibland kräver avancerade 

utredningar [3].  

Ett vanligt övertonsproblem är att det uppkommer höga strömmar i neutralledaren, framförallt vid 

övertoner som är multiplar av 3 (trippelövertoner) från grundfrekvensen 50 Hz. De höga strömmarna 

uppkommer eftersom att dessa övertoner sammanfaller över faserna och därmed adderas i 

neutralledaren, se Figur 4. Neutralledaren, som generellt inte är dimensionerad för stora strömmar, 

kan då överhettas. Dessutom fås ett spänningsfall över neutralledaren vilket innebär att dess 

spänningspotential kommer att skilja sig från skyddsjord. Om dessa spänningsskillnader blir större än 

2-3 volt måste åtgärder vidtas [14].  

 

Figur 4. Tredje övertonens (150 Hz) fasläge i förhållande  
till grundtonen (50 Hz) [17]. 

Det förekommer också ofta effektförluster i samband med övertoner.  En apparat som är avsedd för 

frekvensen 50 Hz kan inte utnyttja andra frekvenser effektivt, vilket gör att den istället utvecklas till 

värmeenergi. Detta kan visas sig genom att t.ex. motorer, kablar och transformatorer går varma [3].  

Spänningsavplattning kan också förekomma hos övertonshaltiga nät och innebär en avplattning av 

spänningens toppvärde. Detta uppkommer om övertoner skapar höga toppströmmar som i sin tur 

skapar ett olinjärt spänningsfall. Överspänningsskydd som läser av topp-spänningen kan då lösa ut för 

sent och spänningskänslig utrustning kan få problem. Även toppvärdesavkännande skydd kan lösa ut 

på grund av de höga toppströmmarna, även om RMS-värdena är under angivna gränsvärden [14]. 

Generellt kan det sägas att övertoner är ett större problem i det allmänna nätet än i ett industrinät. 

Industrin har aktivt jobbat med problemen som olinjära laster för med sig sedan 60-talet och har lärt 

sig betydelsen av riktig dimensionering och installation [14]. Olinjära laster är den främsta orsaken till 

övertoner, och beskrivs mer under avsnitt 4.7. 
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4.4.2 Regelverk gällande övertoner 

Med ellagen som grund säger Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS (2013:1) 6 kap § 3 att 

överföringen av el måste vara av god kvalitet. Detta innebär exempelvis att spänningsövertoner för 

referensspänningar upp till 36 kilovolt under en period motsvarande en vecka ska ha 

tiominutersvärden för varje enskild överton som är mindre eller lika med värdena i Tabell 1. Varje 

tiominutersvärde av den totala övertonshalten (THDU) ska dessutom vara mindre eller lika med  

8 % [12]. 

Tabell 1. Gränsvärden för övertoner enligt den svenska elkvalitetsnormen. 

Udda övertoner 
Jämna övertoner 

Ej multiplar av 3 Multiplar av 3 

Övertoner (n) Relativ 
övertonshalv 

(%) 

Övertoner (n) Relativ 
övertonshalt 

(%) 

Övertoner (n) Relativ 
övertonshalt 

(%) 

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

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

11 3,5 15 0,5 6 … 24 0,5 

13 3,0 21 0,5   

17 2,0     

19 1,5     

23 1,5     

25 1,5     

 

4.4.3 Högfrekventa störningar 

Störningar som skapar deformerade vågformer har studerats i många år. För lågfrekventa övertoner, 

upp till 2 kHZ, finns som tidigare nämnts standarder för vilka störningsnivåer som godkänns. För 

frekvenser över 150 kHz finns också reglering som är till för att skydda exempelvis radiovågor, enligt 

förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet. 

Högfrekventa störningar vid frekvenser mellan 2 och 150 kHz, ibland även kallade högfrekventa 

övertoner, saknar i princip regelverk. En oavsiktlig konsekvens av detta är att störningsnivåerna vid just 

dessa frekvenser har ökat, då modern teknik designats efter regler som säger att man inte får störa vid 

frekvenser under 2 kHz eller över 150 kHz [19]. Exempelvis har olinjära switchade nätaggregat blivit 

populära, men också frekvensomriktare och högfrekvensdon för belysning skapar dessa problem. 

Bruset från dessa utrustningar kan spridas både via elnätet och via luften som elektromagnetiska fält 

[3]. Trots att viss problematik med högfrekventa störningar har uppmärksammats är kunskapen väldigt 

liten i jämförelse med lågfrekventa övertoner.  

För elnätskommunikation i lågspänningsinstallationer finns både en svensk och en internationell 

standard [20]. Det finns också en svensk standard som beskriver gränserna för spänningens egenskaper 

i elnätet. Dessa är: 

Svensk standard SS-EN 50065-1. Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i 

frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz - Del 1: Allmänna fordringar, frekvensband och 

elektromagnetiska störningar. 
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IEC 61000-3-8. Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 8: Signalling 

on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and 

electromagnetic disturbance levels. 

Svensk Standard SS-EN 50160. Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution. 

En grafisk sammanställning av dessa tre standarder för spänningens egenskaper ges i Figur 5. Den blå 

heldragna linjen visar gränsen för störningsnivåer för smalbandiga signaler enligt SS-EN 50065, den 

streckade linjen enligt IEC 61000-3-8. Observera att dessa två är likadana upp till 95 kHz och sätter 

gränsvärdet på störningar mellan 3 och 9 kHz till 134 dBµV (cirka 5 V). Vid 100 kHz har denna nivå 

sjunkit till ungefär 1 V (0,5 % av 230 V). Den gröna linjen visar spänningskaratäristik i elnätet enligt SS-

EN 50160, med gränsvärdet 5 % av 230 V för 3-9 kHz. 

 

Figur 5. Sammanställning av standarder för högfrekventa störningar. Grön linje enligt EN 50160, Blå heldragen linje enligt 
EN 59965 och blå streckad linje enligt IEC 61000-3-8. Observera att blå heldragen linje och blå streckad linje 

sammanfaller upp till 95 kHz [20]. 

Högfrekventa övertonsströmmar vandrar, till skillnad från lågfrekventa, främst mellan lasterna istället 

för upp mot transformatorn. På grund av detta blir de inte ett problem för elnätet, utan för elektriska 

apparater som kan störas. Det betyder också att det blir mycket svårare att förutse störningsnivåerna 

vid nya installationer på elnätet och oväntat höga nivåer kan uppstå utan förvarning [19]. Dessutom 

kan kommunikationssignaler på elnätet påverkas i frekvensbanden 9-95 kHz [16]. Risk finns också för 

resonansfenomen och driftstörningar eller skador på apparater. 

Speciellt bekymmersamt kan det bli om stora och små laster kopplas nära varandra; en låg procentuell 

nivå av högfrekventa strömmar från en stor apparat kan skapa höga störningsnivåer när det sprids till 

en liten apparat [19]. I och med den ökande mängden modern teknik fylls frekvensbanden mellan 2 

och 150 kHz med allt mer störningar. Exakt hur detta påverkar prestandan och livslängden hos 

elektriska apparater är fortfarande okänt, men det är uppenbart att det finns en övre gräns för vad 

som kan accepteras innan störningarna blir utbredda [19].  
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4.5 Spänningsdippar 
En spänningsdipp är en kortvarig spänningssänkning och definieras som: 

”En tillfällig sänkning av spänningens effektivvärde under 90 procent av 
referensspänningen” [12]. 

 
Alltså, en spänningsdipp är en plötslig minskning i spänningsnivån vid en punkt i elnätet, som följs av 

en återgång till normal spänningsnivå kort därefter. De har ofta sitt ursprung i stora lastinkopplingar 

som drar stora startströmmar, eller i fel någon anläggningsdel hos kunden alternativt i det matande 

nätet. Hur stor spänningsdippen blir är en funktion av strömmens storlek och näteffekten. Ett svagt 

nät med låg kortslutningseffekt blir i högre grad utsatt för stora spänningsvariationer än ett starkt  

nät [15].  

 

Dippen karaktäriseras av tiden den varar samt den kvarvarande spänningsnivån, alltså det lägsta 

effektivvärdet hos spänningen under dippen. Varaktigheten är tiden från det att effektivvärdet minskar 

till ett värde under godkända nivåer till dess att det stiger upp över denna gräns igen. En varaktighet 

inom 10 ms - 60 s betecknar en spänningsdipp. Ett exempel på hur detta kan se ut visas i Figur 6. 

 
Figur 6. Karaktäristik hos en spänningsdipp [21]. 

Av de elkvalitetsproblem som finns är det många gånger spänningsdippar som upplevs som mest 

bekymmersamma [2]. De kan påverka hela industrier men också exempelvis datorer och varvtalsstyrda 

drivsystem för elmaskiner. Känslig utrustning kan dessutom uppfatta spänningsdippen som ett avbrott. 

 

Observera att spänningens effektivvärde ej får överstiga 110 % av referensspänningen, på samma sätt 

som den inte får understiga 90 %. En sådan höjning kallas kortvarig spänningshöjning [2]. 
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4.5.1 Regelverk gällande spänningsdippar 

För referensspänningar upp till och med 45 kV ska det inte inträffa kortvariga spänningsdippar inom 

område C i Tabell 2, enligt gällande elkvalitetsnorm. Nätägaren är skyldig att åtgärda 

spänningssänkningar inom område B i den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till 

olägenheterna som uppstår i samband med spänningssänkningarna [12].  

Tabell 2. Gränsvärden för kortvariga spänningsfall och dess varaktighet enligt den svenska elkvalitetsnormen. 

U [%] Varaktighet t [ms] 

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

90 > u ≥ 80          

80 > u ≥ 70 A       

70 > u ≥ 40    B    

40 > u ≥ 5       C 

5 > u            

 

Enligt standarden SS-EN 61000-2-2 bör dock inte spänningsnivån avvika mer än 3 % från den nominella 

spänningen vid snabba spänningsändringar. Detta är enligt [14] det värde som ur ren teknisk synvinkel 

är det bästa riktvärdet och ur lastsynpunkt ger det mest stabila och driftsäkra nätet.  

4.6 Fördelning av störutrymme 
Om inga klagomål inkommer gällande ett visst nätområde kan elnätsbolag förledas att tro att 

elkvaliteten är god. Vad som måste tas hänsyn till är dock kundernas egen tolerans mot 

elkvalitetsproblem, vilket kan variera mycket, då upplevd elkvalitet är en subjektiv aspekt. Generellt 

har den äldre generationen boende på landsbygd en större tolerans mot elkvalitetsproblem, jämfört 

med yngre stadsbor [22].  

Störningar på spänningsnivån som orsakats av elektroniska apparater leds vidare till annan utrustning 

på elnätet. Störningsnivåerna som når annan utrustning beror på typen av utrustning, antalet störande 

apparater som finns i drift samtidigt, placeringen på dessa samt hur de alla samverkar. Dessutom ärver 

lågspänningsnätet spänningskaraktäristik från överliggande nät som sammanlagras med emissioner 

och störningar på samma eller lägre spänningsnivå [22]. Detta innebär att emissionsnivåer från 

enskilda laster har en komplicerat förhållande till gränsvärden för totala störningar på elnätet. Den 

sammanlagda störningsmängden bör inte överstiga kompatibilitetsnivåerna som anges i följande 

standard: 

 

SS-EN 61000-2-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- Del 2-2: Miljöförhållanden – 

Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på 

elnät. 

De angivna kompatibilitetsnivåerna i standarden gäller i den gemensamma anslutningspunkten och är 

specificerade för elektromagnetiska störningar av de slag som kan förväntas i allmänna 

distributionsnät för lågspänning. Nivåerna i standarden kan användas som vägledning när gränser ska 

fastläggas för emission av störningar till allmänna distributionsnät. De liknar elkvalitetsnormen  

EIFS (2013:1) men inkluderar ett bredare spektrum av störningar och behandlar exempelvis 

mellantoner.  
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Den maximala nivån störningarna inte bör överstiga i ett nät kallas för planeringsnivå och har syftet att 

utgöra en marginal till kompatibilitetsnivån [22]. Planeringsnivån beslutas av organisationen som 

ansvarar för planering och drift av elnätet och används för att bestämma emissionsnivåer för större 

laster och installationer som ska anslutas till nätområdet. I standarden beskrivs planeringsnivån som: 

”… ett hjälpmedel för att så skäligt som möjligt fördela den börda som 

emissionsbegränsningen utgör.” [18] 

Det slutgiltiga målet med att införa en planeringsnivå är att begränsa sannolikheten för 

elektromagnetisk interferens till en tillräckligt låg nivå för att upprätthålla god elkvalitet [23]. 

Förhållandet mellan apparaters immunitetsnivå, kompatibilitetsnivån, planeringsnivån, emissioner 

från enskilda laster och bakgrundsemission ges övergripande i Figur 7. 

 

Figur 7. Övergripande bild på olika störningsnivåer. Figuren visar inga exakta värden på de olika  
nivåerna utan syftar till att skapa en förståelse för hur de olika nivåerna förhåller sig till varandra [22]. 

Vid nyanslutning av en större last med teknik som kan antas verka störande på elmiljön bör det aktuella 

störutrymmet på området tas fram, d.v.s. utrymmet mellan bakgrundsnivån och planeringsnivån. 

Detta utrymme delas sedan upp på olika kunder. En kund bör inte kunna ta hela störutrymmet 

eftersom att det skulle omöjliggöra anslutning av ytterligare kunder eller lastökning hos någon befintlig 

kund [22]. Metoder för hur fördelningen kan göras behandlas i Elforskrapporten Fördelning av 

störutrymme [23]. Den metod som föreslås i rapporten har följande ingångsparametrar för beräkningar 

av tilldelningsutrymme: 

 Total abonnerbar effekt på samlingsskenan där den nya kunden vill ansluta 

 Redan upptagen abonnerad effekt 

 Abonnerad effekt till den nya kunden 

 Planeringsnivåer 

 Befintliga störnivåer 

 Sammanlagringsexponenter (ges i rapporten) 

 Uppskattade källimpedanser 
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Genom att fördela störutrymmet till kunder har elnätsägaren en större kontroll på elkvalitetsläget och 

försäkrar sig om en god elkvalitet, samt minskar risken för överraskningar i form av höga störningar. 

4.7 Likriktare 
En linjär last definieras som en last som drar en sinusformad ström när den matas med sinusformad 

spänning. Med olinjär last menas en last vars lastström inte är sinusformad även om 

matningsspänningen är det, se Figur 8. Ett exempel på en sådan last är likriktaren, som omvandlar 

växelström till likström. 

 

Figur 8. Vågform vid olinjär last. Spänningen är sinusformad men  
inte strömmen [13].  

Vid större effekter används 3-fasiga likriktare för att minska nätåterverkan samtidigt som en jämnare 

likspänning erhålls. Dessa kan utformas på olika sätt. Likriktarelementen kan vara antingen dioder eller 

tyristorer och bryggan från växelström till likström kan byggas med exempelvis 6 eller 12 element. Ett 

problem som kan uppstå med tyristorer är kommuteringshack, alltså en momentan kortslutning på de 

spänningar som kommuteras [17]. Dessa kan ge upphov till högfrekventa övertoner.  

Olinjära laster kan skapa problem med övertoner, och likriktare bör därför väljas med omsorg, 

framförallt i känsliga eller svaga nätområden. För redan installerade likriktare kan problem med 

övertoner lösas genom installering av aktiva eller passiva filter som beskrivs i avsnitt 4.8. Nedan ges 

exempel på likriktare och deras egenskaper. 

4.7.1 Helvågslikriktare 

Den enklaste helvågslikriktaren för 3-fasinstallationer är 6-puls likriktaren, se Figur 9. Denna likriktare 

består av 6 dioder där varje diod leder ström 120 grader och det sker en diodkommutering var 60:e 

grad. Spänningsripplet på en sådan lastspänning är motsvarande 6:e övertonen, d.v.s. 300 Hz [14]. De 

karaktäristiska övertonerna för en omriktare ges av: 

 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑘 ± 1,     𝑘 = 1, 2, 3 …      (8) 
 

där n är övertonernas ordningstal och p är bryggans pulstal, d.v.s. antalet dioder eller tyristorer. Detta 

innebär att övertonerna 5, 7, 11 och 13 är vanligast för 6-pulsbryggan. 
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Figur 9. Schematisk bild av en 6-puls likriktare och spänningsripplet den ger upphov till [24]. 

Men en ökning av antalet pulser förbättras ströminmatningskaraktäristiken. En 12-puls brygga är 

användbar för övertonsreducering vid höga effekter, och den 11, 13, 23 och 25e övertonen är 

karaktäristiska för denna likriktare enligt ekvation (6). 12-pulsriktaren är i princip två 6-pulskopplare 

där det ena stegets sekundärlindning är Y-kopplad och den andra D-kopplad. Detta medför att en 30-

graders förskjutning uppstår mellan faserna och en jämnare utspänning erhålls.  

Symmetrikravet som nämns i avsnitt 4.4 för att jämna övertoner ska bli lika med noll uppfylls av laster 

som har en helvågslikriktare på ingången [15].  

4.7.2 Aktiv likriktning 

Andelen övertoner ökar med användningen av diod- eller tyristorlikriktare. Ett sätt att minska 

övertonshalten är att använda en likriktare med ”Active Front End”. Principen hos en sådan baseras på 

en korrekt switchning av transistorer, vilket medför följande basfunktioner [25]: 

1. Den håller strömmens grundton i fas med grundspänningen vilket medför en effektfaktor på 

ungefär 1.  

2. Den uppnår en ström från nätet som är nära sinusformad.  

Karaktäristiska strömövertoner bli försumbara, men nya störningar av högre ordning (över 50e 

övertonen) kan också skapas av transistorns switchfrekvens [25]. För att mildra dessa problem kan 

switchfrekvensen ökas, vilket dock gör enheten större och dyrare.  

Den aktiva likriktaren skapar ofta en väldigt låg strömdistortion, ner mot 5 % THDI, och en hög 

effektfaktor. För enstaka stora störningskällor kan denna enhet vara ekonomiskt lönsam [26]. 

4.8 Filter 
Det finns två sätt att hantera olinjära laster vid nya installationer. Antingen konstrueras de så att de 

genererar en minimal mängd övertoner, eller så kan ett filter installeras för att kompensera för de 

övertoner som skapas av lasten. Ett filter ger möjligheten att kortsluta de oönskade övertonerna. Det 

innebär dock en merkostnad vid både inköp och drift, eftersom att de alltid skapar förluster. I de fall 

valet står mellan att installera filter och bygga om/förstärka ett nätavsnitt kan filter dock vara 

ekonomiskt fördelaktigt [14].  

Ett passivt filter består av kombinationer av serie och parallella resistorer, spolar och kondensatorer, 

och är designade för att ta eliminera eller släppa igenom vissa band av frekvenser. Aktiva övertonsfilter 
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använder transistorteknik för att injicera korrekterande strömmar i elnätet för att kompensera för de 

övertoner som uppkommer vid olinjära laster. Systemet installeras då parallellt med elledningen och 

använder sensorer för att övervaka och fastställa mängden fasvända strömmar som måste injiceras för 

att skapa en sinusformad ström [26], se princip i Figur 10.  

 

Figur 10. Grafisk beskrivning av funktionen hos ett aktivt filter [17]. 

Ett aktivt filter kan användas för att reducera övertoner från flera olika störningskällor, och blir i sådana 

situationer också mer kosteffektiva.  

4.9 Transformatorer 
Transformatorn omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer genom 

elektromagnetisk induktion. Den är en huvudkomponent i elnätet som transformerar spänningen upp 

eller ned till en önskad nivå i ett aktuellt nätavsnitt. En transformator består i princip av en kärna och 

lindningar. Kärnan består i sin tur av kornorienterat stållaminat med mycket låg förlustfaktor. 

Laminaten är gjorda för att eliminera onormal upphettning och skapa en jämn fördelning av 

magnetfältet [14].  

Runt kärnan sitter lindningarna av koppar eller aluminium. Antalet varv på lindningarna avgör hur 

mycket spänningen och strömmen förändras från transformatorns uppsida till dess nedsida. Varje fas 

har generellt sin egen lindning runt järnkärnan. Märkeffekten SM hos trefastransformatorn beräknas 

med enligt: 

 𝑆𝑀 =  √3 ∙ 𝐼1𝑀 ∙ 𝑈1𝑀 =  √3 ∙ 𝐼2𝑀 ∙ 𝑈2𝑀 (9) 
 

och anges i [VA]. IM [A] är transformatorns märkström och UM [V] är transformatorns märkspänning på 

transformatorns upp- (1M) eller nedsida (2M). 

Den oljeisolerade transformatortypen är den vanligaste när det gäller distributionstransformatorer. 

Fördelen med denna, jämfört med den torrisolerade, är att den är inkapslad och därmed inte känslig 

för nedsmutsning. Dessutom har den en större termisk tröghet och kan hantera större kortvariga 

överlaster än den torrisolerade [14].  

Transformatorer, som de ser ut idag, kommer mest sannolikt att fortsätta användas på grund av dess 

enkelhet och utbredda användning, samtidigt som elektriska fordon i framtiden förväntas laddas vid 



21 
 

snabba laddningsstationer. Konsekvenserna vid snabbladdning bör därför kartläggas för att gynna 

transformatorernas livslängd och prestanda [27].  

4.9.1 Transformatorer, övertoner och virvelströmmar 

Transformatorförluster brukar vanligen kategoriseras som tomgångsförluster, belastningsförluster och 

totala förluster. Belastningsförlusterna kan i sin tur delas upp i resistiva förluster och 

virvelströmsförluster.  

I takt med att övertonshalten ökar, ökar även virvelströms- och hysteresisförluster i 

transformatorkärnan. Av dessa två är det virvelströmsförlusterna som är mest problematiska eftersom 

att de ökar med kvadraten av frekvensen hos övertonerna i lastströmmen [14]. 

Virvelströmsförlusterna beror på att det induceras en spänning som driver en ström genom 

kärnmaterialet och kan leda till onormal upphettning i transformatorn. Vissa övertoner kan också 

vandra genom transformatorer utan att förluster uppstår, framförallt den 5e övertonen.  

Inverkan från värmeutvecklingen från virvelströmsförlusterna beror på lastprofilen, d.v.s. hur 

transformatorn belastas över tid. Om en last är hög under en längre tid kommer värmen från 

förlusteffekterna att slå igenom transformatorns termiska tröghet så att övertonsrelaterade 

temperaturhöjningar påverkar transformatorns drifttemperatur. Om lastprofilen istället är 

intermittent är det svårare att avgöra hur stor den termiska inverkan är på transformatorn [14]. En 

transformator kan komma till skada vid kortvarig överbelastning även om just värmeutveckling inte är 

ett problem. Svaga punkter och isolering kan brytas ned även om temperaturen inte blir för hög, och 

dessutom kan mekaniska påfrestningar förekomma [28].  

Det finns tyvärr lite eller ingen kunskap om hur vanligt det egentligen är med transformatorhaverier 

på grund av övertoner eftersom att haverierna sällan utreds. Som regel fokuserar elnätsbolag på att 

snabbt få igång systemet istället för att utreda felen som ledde till haveriet. För att upprätthålla en 

nödvändig nivå på leveranssäkerheten på elnätet, föreslår [29] att underhållsarbete på 

transformatorer bör utföras med en periodicitet som beror av elkvaliteten.  

4.9.2 Belastningsberäkningar  

Det finns ett par olika metoder för att beräkna hur övertoner påverkar transformatorer. En av dessa är 

en svensk standard för bestämning av märkbelastning vid icke-sinusformade strömmar. Eftersom att 

standarden från Svensk Elstandard (SEK) endast får användas för internt bruk kan beräkningsmetoden 

inte presenteras i denna rapport men finns att köpa för den som är intresserad. Standarden heter:  

Svensk Standard SS-EN 50464-3. Transformatorer – Oljeisolerade 

distributionstransformatorer från 50 till 2500 kVA och för högst 26 kV systemspänning – 

Del 3: Bestämning av märkbelastning vid icke-sinusformade strömmar. 

Standarden används alltså för att avgöra hur mycket transformatorn kan belastas i ett övertonshaltigt 

nät. Genom att multiplicera en konstant (K-värde), som räknas ut med hjälp av strömövertonshalten, 

med den olinjära belastningen fås ett effektutrymme som krävs hos transformatorn som inte får 

överstiga transformatorns märkdata. Om beräkningarna visar på att det inte finns tillräckligt 
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övertonsutrymme för den aktuella belastningen kan transformatorn stämplas ned. Den nya 

märkbelastningen beräknas då som en procentsats av den ursprungliga effekten.  

Vid nedstämplingsberäkningar kan det antas att transformatorn klarar av att leverera en lastström av 

alla övertonshalter så länge de totala lastförlusterna, lastförlusterna i vardera lindningen och 

förlustdensiteten vid de högsta virvelströmsförlusterna inte överstiger märkströmmen [30]. Det kan 

också antas att de resistiva förlusterna är homogent fördelade i varje lindning [30].  

För beräkningarna av eventuell nedstämpling krävs uppgifter om virvelströmsförluster. Som guide för 

beräkningarna av dessa användes en standard från Institute of Electrical and Electronics  

Engineers (IEEE). Denna är också en standard endast för internt bruk och heter: 

IEEE Std. C57.110-1998. IEEE Recommended practice for establishing transformer 

capability when supplying nonsinusoidal load currents. 

Generellt kan det sägas att en fullastad transformator inte får ha en strömövertonshalt över 5 % av 

transformatorns märkström för udda övertoner och 1-2 % för jämna övertoner [31]. Detta varierar 

dock mellan olika transformatorer men fungerar som en tumregel för transformatorer som har en 

belastning nära märkström. Om dessa värden överstigs finns risk att transformatorns last måste 

minskas för att de ökade egenförlusterna inte ska orsaka skadliga temperaturhöjningar i 

transformatorn [31]. Enligt [32] är en lämplig belastningsnivå för en transformator i ett övertonshaltigt 

elnät ca 85 %, vilket lämnar utrymme för övertoner och lasttoppar. 

5 Aktuell forskning och utveckling 
Antalet projekt med färdig laddningsinfrastruktur för elbussar är väldigt få, men de finns på några 

platser i Sverige. Ett demotest i fält har tidigare gjorts i projektet GreenCharge Sydost som är ett 

samarbete mellan bl.a. Energimyndigheten och Blekingetrafiken [33]. Inom projektet undersöktes 

dock inte konsekvenserna laddningsstationer kan ha på elkvaliteten, utan det klargjordes endast att 

detta behöver utredas vidare i kommande studier.  

 

Ett pågående projekt som finansieras av samverkansprogrammet ELEKTRA är ”Snabbladdning av 

elbussar i distributionsnätet” [34]. Projektet ska utföras vid Chalmers Tekniska Högskola och syftar till 

att utvärdera hur distributionsnätet påverkas vid en storskalig utbyggnad av snabbladdare för elbussar, 

gällande laddningseffekter mellan 50 och 250 kW. Genom projektet ska riktlinjer tas fram för hur och 

till vilken kostnad påverkan på distributionsnätet kan mildras.  De övergripande målen för projektet är: 

1. Utveckling av en elnätsmodell för utvärdering av elnätets påverkan av 

snabbladdningsstationer samt hur påverkan kan mildras genom olika tekniker. Dessa tekniker 
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är övertonsfiltrering, energilager, laststyrning av laddningen eller övriga laster i området samt 

kompensation av reaktiv effekt.  

2. Utveckling av styralgoritmer för en eller flera av de föreslagna metoderna som kan användas 

för att minska elnätspåverkan.  

3. Utredning av fördelar med att ha snabbladdare i elnätet. 

4. Case Study: Utvärdering av påverkan av snabbladdare på ett verkligt distributionsnät i Sverige 

samt metoder för kostnadseffektiv mildring av påverkan.  

5. Case Study: Testning och verifiering av den/de utvecklade styralgoritmen i ett verkligt elnät, 

alternativt i laboratorium på Chalmers.  

6. Framtagning av riktlinjer för placering och utformning av snabbladdare i distributionssystem. 

Projektet stöds framförallt av Energimyndigheten, ABB, Svenska Kraftnät och Trafikverket och 

förväntas avslutas 2017 [34].  

 

2013 gjorde Torbjörn Thiringer, professor i energi och miljö vid Chalmers Tekniska Universitet, en 

utredning gällande elkvaliteten i Göteborg Energi AB:s elnät i samband med laddning av  

elbussar [35]. Laddningsstationen från Opbrid var en diodlikriktare på 120 kW och användes vid 

ändstationen på av en av Göteborgs busslinjer. Utredningen påvisade strömövertoner på 42 % vid de 

högsta effekterna. Att dessa värden var så höga berodde på att laddaren inte kunde användas vid sin 

maxeffekt. Påverkan på elnätet i form av övertoner var högre än förväntat, dels på grund av mer 

omfattande övertoner och dels på grund av att nätets impedans var högre än man trott. Dock låg alla 

övertonsvärden inom de rekommenderade områdena enligt elkvalitetsnormerna.  

Rekommendationerna från utredningen var att byta ut den diodbaserade likriktaren till en aktiv 

omriktare med transistorteknik, eller eventuellt installera ett filter, om en minskad övertonsmängd 

önskas. Vidare rekommenderades också en justering av effektnivån på laddningen så att kapaciteten 

hos laddaren matchar batterikapaciteten [35]. 

 

Generellt kan inte projekt för bussladdning jämföras med laddning av elbilar eftersom att effektuttaget 

är av olika storlek för de två alternativen. Simuleringsprojekt av elbilsladdning har dock gjorts där 

modeller satts upp baserade på ”tankstationer” eller bostadsområden där flertalet elbilar kan laddas 

samtidigt, med totala effekter som snarare liknar ultrasnabbladdning för bussar. Ett sådant projekt 

genomfördes av IEEE år 2011 [27]. 

Studien undersöker konsekvenserna som laddning av elfordon har på trefastransformatorers 

prestanda. En laddningsstation med diodlikriktare simuleras för att undersöka påverkan på förluster, 

övertoner och störningar i transformatorer. Studien gjordes genom detaljerade simuleringar i PSpice 

med hänsyn tagen till hysteresis- och virvelströmseffekter samt järnkärnans mättnad.  

Laddningsstationerna i simuleringarna ska representera ultrasnabbladdning för personbilar med en 

effekt på 250 kW styck. Totalt simuleras 8 stycken laddningsstationer kopplade till samma 
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transformator. I modellen klumpas ultrasnabbladdarna ihop till en variabel resistiv last som är kopplad 

till en gemensam trefaslikriktare.   

Simuleringarna indikerade en signifikant ökning av förluster i transformatorns lindningar under olinjär 

belastning. Förlusterna beräknades öka med 6 % på grund av övertonerna som uppstår vid laddningen. 

Dessa förluster kan leda till en höjd temperaturökning i transformatorer som i sin tur kan leda till tidiga 

haverier i ledare, lindningar och isolering. Slutsatserna av studien var att behovet av en nedstämpling 

av transformatorn är uppenbar för att överkomma de skadliga effekterna av temperaturökningen och 

andra förluster från strömövertonerna. Alternativt kan diodlikriktaren bytas ut mot en aktiv likriktare 

som drar en sinusformad ström, eller så kan ett filter installeras.  

 

Ett annat simuleringsprojekt som gjorts av IEEE behandlar elbilar som laddas på bostadsområden, med 

antagandet att 20 -80 % av de boende har elbilar, vilket kan resultera i stora sammanlagda 

laddningseffekter [36]. Studien analyserar vilken påverkan olika batteriladdningshastigheter för elbilar 

kan ha på elkvaliteten. Genom övertonsanalys för olika scenarion, som on-peak/off-peak och 

långsam/snabb laddning, undersöks konsekvenserna för elnätet. Studien baseras på simuleringar i 

MATLAB och inkluderar påverkan laddningen kan ha på lågspänningsnätet, mer specifikt i 

bostadsområden. De linjära och olinjära laster som generellt förekommer i bostadsområden tas även 

hänsyn till. Laddeffekterna antas som störst vara 14,1 kW vid trefasladdning, med möjlighet att flera 

laddningsstationer används samtidigt under en gemensam distributionstransformator.  

Resultaten visar att snabbladdning kan skapa signifikanta spänningsövertoner, förluster samt överlast 

på transformatorer när laddningen sker vid peak-tillfällen. Vid tillfällen då många bilar laddas simultant 

på lågspänningsnätet skapas oacceptabla spänningsövertoner och överbelastade transformatorer. 

Slutsatsen är att lågspänningsinfrastukturen belastas väldigt hårt och påverkar pålitligheten på 

elleveransen, framförallt i moderna bostadsområden.  

 

6 Genomförande 
De två laddningsstationerna som ska studeras är de enda som är avsedda för bussladdning på Umeå 

Energis elnät, och de är båda CE-märkta. De har olika uppbyggnad på så sätt att en har väldigt hög 

effekt och den andra är kombinerat med ett energilager. De två laddningsstationerna är dessutom 

placerade i olika elnätsmiljöer vilket gör att de blir intressanta av olika anledningar, men inte skapar 

mycket utrymme för jämförelse dem emellan.  

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av elbussarna, samt information om de två stationerna, deras 

omgivning och transformatordata. En förklaring av hur utredningen utformades ges också. Endast de 

elkvalitetsaspekter som visat sig intressanta för projektet presenteras.  

6.1 Elbussar 
De elbussar som laddas vid stationerna Röbäck och Carlshöjd är 12 respektive 18 meter långa 

fullelektriska bussar. Sammanlagt ska 3 stycken 18 meter och 5 stycken 12 meters bussar trafikera linje 

6 och linje 9. Bussarna är avsedda för ultrasnabbladdning och kan laddas medan passagerare stiger på 
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och av, vilket innebär att de kan ersätta dieselbussar i trafik utan tidtabellförändringar [37]. 

Ultrasnabbladdningen innebär att bussarna kan laddas med hög effekt under 3-5 minuter.  

 

Figur 11. Översiktbild på konceptet med elbussar [38]. 

6.2 Röbäck laddningsstation 
Laddningsstationen på Röbäck är det enda som matas från den närliggande nätstationen (förutom en 

toalett), se Figur 12. Detta innebär att övertonerna som genereras och de spänningsvariationer som 

uppkommer inte stör några andra kunder. Nätstationen består av en 800 kVA oljeisolerad 

distributionstransformator med kopplingsart Dyn11, märkspänning 11000/420 V och  

märkström 42/1100 A.  

  
Figur 12. Översiktsbild av Röbäck laddningsplats tagen från programmet DigPro till vänster, samt bild på 

laddningsstationen till höger. 

Laddningsstationen har en effekt på 650 kW och är en intermittent och olinjär belastning. Strömuttaget 

är 1000 A och likriktartekniken består av en tyristorstyrd 12-pulsbrygga.  

6.2.1 Utredning Röbäck laddningsstation 

Eftersom att nätstationen byggts endast på grund av installationen av laddningsstationen finns inga 

data på elkvalitetsläget innan laddningsstationen togs i drift, varpå någon jämförelse före/efter 

installationen inte kan göras. Följande utredningar gjordes: 

 Nulägesanalys. En presentation av elkvaliteten i nuläget togs fram med hjälp av det data som 

samlats in med elkvalitetsinstrumentet som placerats i nätstationen. Denna inkluderar 

lastström, spänning, individuella övertoner och THDU. 
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 Övertonsspridning. För att undersöka om övertoner vandrar genom transformatorn kunde 

jämförelser på störningarna göras mellan nätstationen vid Röbäck laddningsplats och den 

matande distributionstransformatorn i fördelningsstationen, där ett elkvalitetsinstrument 

också finns installerat.  

 Belastning av transformator. För att undersöka vilken belastning transformatorn vid Röbäck 

laddningsplats klarar vid olinjär last gjordes beräkningar enligt den svenska normen  

SS-EN 50464-3, vilket kan påvisa behovet av en eventuell nedstämpling. Det beslutades att 

beräkningarna skulle göras för udda övertoner upp till den 25e övertonen, efter samtal med 

en anställd på Svensk Elstandard (SEK). Vid beräkningarna användes RMS-värdet på de olika 

strömövertonera. Det är vid hög belastning av transformatorn som problem kan uppstå i form 

av överbelastning eftersom att det inte finns ”utrymme” för övertonerna, och det är också vid 

hög belastning som övertonerna är som störst. Statistik på strömövertonernas toppvärden 

under hösten 2015 från 1 september till 28 december sammanställdes veckovis för 

belastningsberäkningarna.  

 Fördjupning. För att göra en djupare analys av elkvalitetsläget gjordes avläsningar av 

kurvformen för ström och spänning under laddning. Det gjordes även mätningar med ett 

Metrum HF-instrument som sedan analyserades i programvaran metrum HF controller, för att 

undersöka om laddningsstationen genererar några högfrekventa störningar.  

6.3 Carlshöjd laddningsstation 
Laddningsstationen på Carlshöjd matas från en nätstation som står placerad i ett bostadsområde och 

består av två parallellkopplade 500 kVA transformatorer. Transformatorerna matar spänning till 

samma skena och det finns därför ingen åtskiljning mellan de servisledningar som leder till 

bostadsområdet och till laddningsstationen.  

Laddningsstationen har en effekt på 300 kW och förstärks av ett energilager som kan stå för två 

tredjedelar av laddningskapaciteten. Detta är tänkt att minska belastningen på elnätet i stadsmiljö så 

att det inte påverkar omkringliggande fastigheters strömförsörjning negativt. Effekt kommer alltså att 

simultant tas från laddningsstationen och energilagret för att laddningen ska gå lika snabbt som vid 

Röbäck laddningsplats, men med mindre påverkan på elmiljön. Energilagret består av batterier med 

en kapacitet på 120 kWh. Se Figur 13 för en bild på laddningsstationen. 

 

Figur 13. Carlshöjd laddningsstation till vänster, med energilager i byggnaden till höger i bilden. 



27 
 

Likriktartekniken består även här av 12-puls tyristorlikriktare. Användningen av laddningsstationen blir 

mer frekvent på denna station än vid Röbäck laddningsplats eftersom att energilagret laddas mellan 

de tillfällen då bussarna kommer förbi.  

6.3.1 Utredning Carlshöjd laddningsstation 

Idrifttagningen av laddningsstationen på Carlshöjd blev försenad, men ett mätinstrument typ Metrum 

SC sattes vid nätstationen innan laddningsstationen initialt skulle vara klar. För att komplettera dessa 

mätningar sattes bärbara mätinstrument typ EQC samt SPQ ut på kvarteret som matas från 

nätstationen, ett par veckor innan idrafttagningen. Ett instrument sattes hos en kund nära 

nätstationen och hos en kund längst ut på den längsta serviskabeln. Detta innebär att det fanns mycket 

mätdata innan stationen togs i drift som kunde jämföras med hur elkvaliteten förändrades med 

införandet av en laddningsstation i bostadsmiljö. Utplaceringen av elkvalitetsmätarna visas i Figur 14 

där (N) är nätstationen, (1) är mätaren närmast nätstationen och (2) ligger så långt ut på ledningen 

som möjligt och antas ha högst spänningsfall. 

 

Figur 14. Utplacering av elkvalitetsinstrument på Carlshöjd för undersökning av laddningsstationens påverkan på 
bostadsområdet. (N) visar instrumentet placerat i nätstationen och (1) samt (2) visar instrument placerade hos kunder på 

bostadsområdet. 
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Notering: Ungefär 10 veckor in i examensarbetet påbörjades testkörningar av laddningsstationen på Carlshöjd. 

Under dessa test visade det sig att uppstod elkvalitetsproblem i samband med laddning som hade en oacceptabel 

påverkan på kunderna i området. Detta ledde till att testkörningarna direkt fick avbrytas till dess att problemen 

åtgärdats. Eftersom att Umeå Energi värnar utvecklingen av laddningsstationer för bilar och bussar beslutades 

att de skulle vara behjälpliga. En tillfällig lösning på problemet skulle därför genomföras, där de parallellkopplade 

transformatorerna i nätstationen skulle kopplas om så att den ena försörjde laddningsstationen och den andra 

försörjde bostadsområdet. 

På lågspänningsskenan mellan de två transformatorerna i nätstationen finns en brytare som kunde slås ifrån för 

att dela upp spänningsmatningen så att laddningsstationen och bostadsområdet ligger på olika skenor, se Figur 

15. Nackdelen med detta är att redundansen i systemet försvinner, men det gav utrymme för fortsatt testning av 

laddningsstationen utan negativ kundpåverkan.  

    

Figur 15. Schematisk bild av kopplingen vid nätstationen. Bostadsområdet  
och laddningsstationen försörjs av separata transformatorer. 

 

De utredningar som gjordes vid Carlshöjd laddningsstation var följande: 

 Jämförelse av elkvalitetsläget vid tre scenarion. Med hjälp av de elkvalitetsmätare som 

placerats ut kunde data samlas in för tre olika platser på bostadsområdet. Dessa kunde sedan 

jämföras med varandra under tre olika scenarion; före testkörning av laddningsstation, under 

testkörning och efter omkoppling i nätstation. De parametrar som jämfördes var lastström, 

spänning, individuella övertoner samt THDU. 

 Transformatorbelastning. Med hjälp av transformatordata och belastningsdata från 

nätstationen kunde det undersökas om transformatorerna riskerade överbelastning vid 

laddning på grund av strömövertoner. 

 Fördjupning. En realtidsmätning av kurvformer för ström och spänning gjordes för att öka 

kunskapen om hur laddningsstationen påverkar sin omgivning. Tyvärr kunde inte detta göras 

medan laddningsstationen fortfarande kar kopplad på samma skena som villakvarteret, utan 

fick vänta tills servisledningarna var omkopplade.  
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de undersökningar som gjorts vid laddningsstationerna, 

uppdelat på Röbäck och Carlshöjd. Grafer gällande elkvalitet och beräkningar för 

transformatorbelastning presenteras. 

7.1 Röbäck laddningsstation 
Elkvalitetsläget på Röbäck behandlas i detta avsnitt, samt beräkningar på transformatorbelastningen i 

nätstationen. Även vågformsdata och högfrekventa störningar presenteras. 

7.1.1 Nulägesanalys elkvalitet 

Från Metrum Db Viewer kan ström, spänning, THDU och individuella strömövertoner avläsas. Dessa är 

baserade på 10-minutersvärden som elkvalitetsinstrumentet i nätstationen mäter. De värden som 

presenteras i detta avsnitt är tagna från första veckan i december 2015, och antas ge en god 

representation av elkvalitetsläget då detta varit likadant sedan laddningsstationen tog i drift.  

Lastströmmen som dras av laddningsstationen visas i Figur 16 och kan urskiljas som strömtopparna 

som når 1100 A. Kunden abonnerar egentligen på 1000 A men under korta perioder kan detta värde 

överstigas. Grafen visar strömstyrkan för en av de tre faserna, som är lika stora på grund av den 

symmetriska belastningen.    

 

Figur 16. Lastström vid laddning av elbuss på Röbäck laddningsplats för de tre faserna. RMS värdena ger ett tiominuters 
medelvärde och MAX-värdena ger RMS-toppvärden som avlästs under tiominutersperioderna. 
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Spänningsnivån vid laddning pendlar mellan 235 och 220 V, se Figur 17. RMS-värdena visar ett 

medelvärde över 10 minuter medan MIN-värdena visar de minsta RMS-värdena som uppmätts under 

varje tiominutersperiod. Observera att Figur 17 endast visar fas 1. 

 

Figur 17. Spänningsnivå vid laddning av elbuss på Röbäck laddningsplats för de tre faserna. RMS värdena ger ett 
tiominuters medelvärde och MIN-värdena ger minsta värden som avlästs under tiominutersperioderna. 

Figur 18 visar hur den totala spänningsdistortionen, THDU (%), som uppstår på grund av den olinjära 

lasten. Grafen visar att spänningsövertonerna ökar under laddningstillfällena och dessutom överstiger 

gränsvärdet 8 % som gäller enligt EIFS (2013:1). Under tiden laddning inte sker ligger THD på 4 % under 

dagtid och 1,5 % under nattetid.  

 

Figur 18. Total harmonisk spänningsdistortion vid Röbäck laddningsplats för de tre faserna. 

210

215

220

225

230

235

240

2015-12-07
12:10

2015-12-08
01:30

2015-12-08
14:50

2015-12-09
04:10

2015-12-09
17:30

2015-12-10
06:50

Sp
än

n
in

g 
(V

)

U1 RMS

U1 min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015-12-07
12:10

2015-12-08
01:30

2015-12-08
14:50

2015-12-09
04:10

2015-12-09
17:30

2015-12-10
06:50

U
TH

D
 (

%
)

U1

U2

U3



31 
 

De individuella spänningsövertonerna i Figur 19 av ordning 11, 13, 23 och 25 har överskridit givna 

gränsvärden enligt elkvalitetsnormen. Även den 5e övertonen visas i grafen men tycks inte variera i 

enlighet med laddningstillfällena. Spänningsövertonerna uppkommer på grund av strömövertonerna, 

se Bilaga 1 - Individuella strömövertoner vid Röbäck laddningsplats. I Figur 19 visas endast en av faserna 

för att göra grafen enklare att tyda. 

 

Figur 19. Individuella spänningsövertoner av ordning 5, 11, 13, 23 och 25 angivna i % av grundtonen vid Röbäck 
laddningsstation. 

En sammanställning av en godtycklig elkvalitetsrapport från Röbäck laddningsplats finns att läsa i Figur 

20, för en översikt av övertonsnivåerna vid stationen. Figuren presenterar normvärden och 

övertonsmängd vid Röbäck laddningsplats för övertoner av ordning 2-25. Grafen visar att övertonerna 

av ordning 5, 11, 13, 23 och 25 är mest framträdande. Utdraget från elkvalitetsrapporten finns i 

tabellform Bilaga 2 - Utdrag från elkvalitetsrapport för Röbäck laddningsstation. 

 

Figur 20. Sammanställning av utdrag av elkvalitetsrapport från Röbäck laddningsstation under veckan 2015-11-30 - 2015-
12-07. Figuren anger individuella spänningsövertoner vid laddningsplatsen samt gränsvärdena enligt elkvalitetsnormen. 
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Figur 19 visar att den 5e övertonen inte följer samma mönster som laddningarna, varpå den kan antas 

uppstå av andra anledningar. Genom en jämförelse med överliggande nät kan det utläsas att den 5e 

övertonen vid laddningsstationen följer nästan precis samma kurva som den 5e övertonen på 

överliggande nät, se Figur 21. Detta innebär att störningen med största sannolikhet kommer från 

överliggande nät och alltså inte skapas av laddningsstationen. Figuren visar endast fas 1 vid de två 

nätnivåerna. 

 

Figur 21. Den 5:e spänningsövertonen vid Röbäck laddningsplats och Tegs fördelningsstation, som matar överliggande 
nät. 

En närliggande industri matas under vissa veckor från samma fördelningsstation som laddningsplatsen. 

Vid ett tillfälle då industriområdet matades från annat håll minskade övertonshalten vid Röbäck 

laddningsplats, se Bilaga 3 - Individuella övertoner och THD vid Röbäck laddningsplats. Industrin kan 

därför vara en möjlig källa till de störningar som sprids på överliggande nät.   

7.1.3 Påverkan på transformator 

Beräkningarna för transformatorn vid Röbäck laddningsplats gjordes baserat på ett medelvärde för de 

udda övertonerna av ordning 3-25 vid maxbelastningen 1000 A, se Tabell 3. 

Tabell 3. Strömövertonernas medelvärde vid Röbäck laddningsplats under hösten 2015. 

Överton (n) 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Ström (A) 3,88 21,58 17,87 3,41 71,65 51,63 2,95 7,58 6,77 2,59 27,90 23,38 
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Enligt tumregeln gällande strömövertoner i transformatorer ska övertonshalten inte överstiga 5 % för 

en transformator med belastning nära märkström. Med hjälp av värdena i Tabell 3 och ekvation (2), 

där referensströmmen är 1100 A, fås att strömövertonerna når en nivå på 9,12 %. Observera att detta 

är under en belastning på 1000 A, och inte märklasten 1100 A. Övertonshalten ligger signifikant över 

de rekommenderade värdena men eftersom att transformatorn inte belastas fullt kan det finnas 

utrymme för detta utan att problem uppstår. För att få en tydligare bild av strömövertonernas inverkan 

på transformatorn gjordes mer detaljerade beräkningar enligt den svenska standarden  

SS-EN 50464-3. 

Beräkningarna enligt SS-EN 50464-3 resulterade i ett K-värde på 1,141, och en icke-sinusformad ström 

med RMS-värdet 1005 A. Genom att multiplicera K-värdet med lasteffekten, som beräknas enligt 

ekvation (7), under olinjär belastning fås en värderad effekt som krävs hos transformatorn för att 

övertonerna inte ska göra skada:  

 
𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 =

1,141 ∙ √3 ∙ 1005 ∙ 400

1000
=  794 𝑘𝑉𝐴 

 

 

Srated är alltså 794 kVA, just under transformatorns märkeffekt på 800 kVA, vilket tyder på att det finns 

utrymme för övertonerna.  

7.1.4 Fördjupning 

Avläsning av kurvformen gjordes för både ström och spänning under realtid vid laddning. Kurvorna 

visar tydligt att likriktaren består av en tyristorbrygga, då kommuteringshacken är väldigt tydliga, se 

Figur 22. Störningarna på spänningskurvan vid laddning är relativt stora och skapar en spänningskurva 

som avviker från sinusformen. 

 

Figur 22. Realtidsgraf av kurvformen hos spänningen vid laddning av elbuss på Röbäck laddningsplats, inspelad  
den 31/3 2016. 
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Kurvformen hos strömmen visar även den en karaktäristisk kurvform för den aktuella likriktaren, se 

Figur 23. Det är tydligt att strömmen inte är sinusformad, utan har ”trappsteg” som framkommer vid 

likriktningen. I och med denna avvikelse från sinusformen uppstår övertoner i strömmen. 

 

Figur 23. Realtidgraf av kurvformen hos strömmen vid laddning av elbuss på Röbäck laddningsplats, inspelad den 31/3 
2016. 

En stillbild från en realtidsmätning av högfrekventa störningar visas i Figur 24. Trots att det uppstår en 

del brus är amplituden på störningarna inte i närheten av de gränser som sätts enligt standarderna 

presenterade i avsnitt 4.4.3. Observera att högfrekventa störningar inte nödvändigtvis behöver vara 

ledningsbundna, och att detta därför inte ger en fullständig bild av störningsnivåerna.  

 

Figur 24. Högfrekventa störningar i frekvensområdet 2-295 kHz vid Röbäck laddningsplats under laddning. 
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7.1.5 Sammanfattning Röbäck 

Spänningsnivån vid laddningsplatsen pendlar signifikant vid laddning från 230 ner till 220 V, vilket är 
4,3 % under nominell spänningsnivå. Under laddningarna ökar också individuella spänningsövertoner, 
där 4 stycken har överskridit elkvalitetsnormen. Dessa är övertonerna 11, 13, 23 och 25, vilka är 
karaktäristiska för den aktuella likriktartekniken. Även den sammanlagda övertonshalten, THDU, 
överskrider normen vid laddning. 

Den 5e övertonen följer inte samma mönster som resterande och tenderar inte till att följa 
laddningskurvorna. Den speglar istället nivåerna av den 5e övertonen på överliggande nät och kommer 
därför med största sannolikhet just därifrån. Källan till denna överton kan möjligtvis vara en 
närliggande industri.  

Strömkurvan är mycket avvikande från sinusformen och följer tydligt mönstret från en 12-pulsbrygga. 
Spänningens vågformsdata visar rejäla kommuteringshack vid laddning som uppkommer på grund av 
tyristorerna i likriktaren. Dessa hack kan innehålla högfrekventa störningar, men den mätning som 
gjordes vid nätstationen påvisade inga sådana höga mängder.  

Belastningsberäkningarna för transformatorn visade att denna bör var nog dimensionerad för att 
hantera strömövertonerna utan att riskera förkortad livslängd.  

7.2 Carlshöjd 
En presentation av elkvalitetsläget vid Carlshöjd laddningsplats ges i detta avsnitt, samt en 

undersökning gällande transformatorbelastning och högfrekventa störningar.  

7.2.1 Jämförelse av elkvalitetsläget vid tre scenarion 

Presentationen av elkvalitetsläget delas i detta avsnitt upp i 3 olika delar; innan idrifttagning av 
laddningsstationen, under testkörning samt efter omkoppling i nätstationen. 
 
Scenario 1: Innan idrifttagning av laddningsstation. 
Elkvalitetsmätningarna innan idrifttagningen av laddningsstationen visar på en spänning som håller sig 
inom goda områden (230-236 V) vid nätstationen men som blir mer fluktuerande länge ut på kvarteret 
vid mätinstrument (2), se Figur 25. Där fås spänningsförändringar mellan 226 och 234 V. Hur 
instrumenten (1), (2) och (N) är utplacerade visas i Figur 14. 

 
Figur 25. Spänningsnivå vid Carlshöjd laddningsplats vid de tre olika mätpunkterna, nätstationen, instrument (1) och (2), 

innan idrifttagningen av laddningsstationen. Kurvorna visar medelvärden över de tre faserna för minsta uppmätta 
värden under varje tiominutersperiod. 
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Den totala mängden spänningsövertoner presenteras i Figur 26, och ligger mellan 1 och 2,3 %. Figuren 
visar att även spänningsövertonerna bli lite större längst ut på kvarteret, men att störningarna håller 
sig långt under normgränsen 8 %.  
 

 
Figur 26. Total övertonshalt innan laddningsstationen tagits i drift vid de tre olika mätpunkterna; nätstationen samt 

instrument (1) och (2). 

Individuella spänningsövertoner vid elkvalitetsinstrument (N) av ordning 5, 7, 11, 13, 23 och 25 

presenteras i Figur 27. De övertoner som når 1,6 % är av den 5e och 7e ordningen. Resterande 

övertoner håller en väldigt låg nivå. De individuella övertonerna vid instrument (1) och (2) är väldigt 

liknande de vid (N), se Bilaga 4 – Individuella spänningsövertoner innan idrifttagning av 

laddningsstationen på Carlshöjd. 

 

Figur 27. Översikt av övertonerna 5, 7, 11,13, 23 och 25 på bostadsområdet innan idrifttagning av laddningsstationen. 
Övertonsmängden är endast avläst från fas 1 vid de olika instrumenten för att hålla datamängden nere och göra grafen 

mer lättläst. 
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En mer översiktlig sammanställning av spänningsövertonerna ges i Figur 28. Figuren visar 

övertonsmängden för ordningarna 2- 25, och visar att alla övertoner ligger inom goda områden.  

 

Figur 28. Individuella övertoner innan idrifttagningen av laddningsstationen. Övertonshalterna för varje överton är ett 
beräknat medelvärde från de tre faserna. 

Scenario 2: Under testkörning av laddningsstation. 
Vid testkörning av laddningsstationen uppstod, som tidigare noterats, problem med elkvaliteten hos minst en 
kund. Exakt karaktär hos dessa problem är oklar eftersom att kunden endast pratat med utvecklaren av 
laddningsstationen som var på plats på bostadsområdet vid testkörningarna. Det har dock framgått att kunden 
upplevt blinkningar i LED-belysningen samt att det har uppstått problem med en induktionshäll i samband med 
laddningarna.  
 

 

Under de tillfällen testladdning pågår ökar strömförbrukningen markant och kan lätt urskiljas, se Figur 
29. Grafen visar att lastsströmmen hos laddningsstationen är ungefär 500 A vid maxlast, vilket alltså är 
de strömspikar som avviker från strömkurvan som pendlar kring 200 A.  
 

 
Figur 29. Uppmätta lastströmmar vid nätstationen på Carlshöjd under testkörning av laddningsstationen. 
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Spänningsnivån vid laddningstillfällena ser inte ut att variera mer än då testladdning inte genomförs, 

se Figur 30. Spänningsnivån sjunker ner mot 224 V vid vissa tillfällen, men de lägsta spänningsnivåerna 

verkar inte alltid sammanfalla med testladdningen. En spänningsvariation ner till 224 V innebär en 

sänkning från matningsspänningen på ca 2,5 % vilket inte bör vara ett problem. 

 
Figur 30. Spänningsnivå vid nätstationen på Carlshöjd under testkörning av laddningsstationen. Grafen visar 

spänningsnivån över en tiominutersperiod (RMS) samt de minsta uppmätta värdena under dessa tiominutersperioder 
(min) för de tre elkvalitetsinstrumenten som finns utplacerade. 

Amplituden för THDU ökar tydligt i samband med testladdningen och allra mest vid 
elkvalitetsinstrument (2) , se Figur 34. Detta tyder på att störningarna sprids och förstärks ut i nätet. 
Vid alla instrument ligger THDU med marginal inom godkända nivåer och blir som störst 4,3 %. 
Bakgrundstörningarna pendlar mellan 1 % och 2,3 %. 
 

 
Figur 31. Total harmonisk spänningsdistortion vid testladdning, avläsa vid de tre olika elkvalitetsinstrumenten. 

222

224

226

228

230

232

234

236

238

2016-03-
16 10:10

2016-03-
17 16:10

2016-03-
18 22:10

2016-03-
20 04:10

2016-03-
21 10:10

2016-03-
22 16:10

2016-03-
23 22:10

Sp
än

n
in

g 
(V

)

Umin (2)

Umin (1)

Umin (N)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2016-03-
16 10:10

2016-03-
17 16:10

2016-03-
18 22:10

2016-03-
20 04:10

2016-03-
21 10:10

2016-03-
22 16:10

2016-03-
23 22:10

U
TH

D
 (

%
)

UTHD (2)

UTHD (1)

UTHD (N)



39 
 

Elkvalitetsrapporten från veckan då testkörningen pågick visar inte på något avvikande förutom en 
generellt förhöjd övertonsmängd och ett fåtal spänningsövertoner som gått lite över gränsvärdena, se 
Bilaga 5 – Utdrag från elkvalitetsrapport för Carlshöjd under testladdning. Dessa är dock fortfarande 
relativt låga, under 2 %, och uppkommer av strömövertonerna, se Bilaga 6 – Strömövertoner vid 
testladdning på Carlshöjd. De individuella övertonerna som uppkommer vid laddning är av ordning 11, 
13, 23 och 25, se Figur 32. Nivåerna på 5e och 7e övertonen är ungefär lika stora men ser inte ut att 
uppkomma på grund av laddningen utan ligger i nätet hela tiden. Figuren visar övertoner som 
uppmätts i nätstationen. För resultat från instrument (1) och (2), se Bilaga 7 – Individuella 
spänningsövertoner under testkörning av laddningsstationen på Carlshöjd. 
 

 
Figur 32. Individuella spänningsövertoner vid testladdning på Carshöjd, från mätinstrumentet i nätstationen och (2). 

instrument (1) exkluderades från denna graf för att göra den enklare att tyda. 

En jämförelse av den 5e och 7e övertonen mellan Carlshöjd och överliggande nät visas i Figur 33. Det 

kan utläsas att den 5e övertonen följer samma mönster vid Carlshöjd och överliggande nät, samt att 

den 7e övertonen mest har liknande kurvor men av olika amplitud på de olika nätnivåerna. 

 
Figur 33. Den 5e respektive 7e spänningsövertonen vid Carlshöjd samt på det överliggande nätet (ÅT1). 
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De spänningsövertoner som uppstår vid laddningen dämpas inte i nätet utan den deformerade 
spänningskurvan kommer att fortsätta ut till de kunder som ligger längre ut på nätet. Amplituden på 
spänningen kan minska (spänningsfall) över ledningen i vanlig ordning, men vågformen förblir 
densamma. Figuren visar också att den 21a och 23e övertonen har överstigit normgränserna, samt att 
den 11e, 13e och 25e övertonen har ökat i förhållande till scenario 1.  
 

 
Figur 34. Övertonshalt vid de olika mätinstrumenten samt normen enligt EIFS (2013:1) vid Carlshöjd laddningsplats under 

testkörning. 

 
Scenario 3: Efter omkoppling i nätstation 
Efter att serviskablarna i nätstationen kopplades om så att laddningsstationen matades från en egen 
transformator återgick elkvalitetsläget på Carlshöjds bostadsområde till det initiala, d.v.s. detsamma 
som innan laddningsstationen togs i drift (scenario 1). En översikt av övertonshalten på 
bostadsområdet efter omkopplingen presenteras i Bilaga 8 – Spänningsövertonshalt vid 
bostadsområdet på Carlshöjd 
efter omkoppling i nätstation. Någon större presentation av detta ges inte eftersom att det inte tillför 
något nytt till utredningen. 
 
Elkvalitetsläget vid den andra transformatorn i nätstationen påverkades nu endast av 
laddningsstationen. Elkvaliteten vid laddning presenteras i detta avsnitt och ger en överblick av vilken 
störningspåverkan laddningsstationen ensam står för.  
 
Datat för detta scenario är taget från den första veckan laddningsstationen var i drift igen efter 
omkoppling. Under denna vecka hade inte alla problem som uppstått under testladdningarna lösts, 
varpå laddningarna skedde sker oregelbundet.  
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Laddningsstationens lastström visas i Figur 35. Grafen visar att laddningsströmmarna uppgår till 
ungefär 440 trots att den abonnerade strömmen är 500 A. Direkt efter vissa av laddningstillfällena har 
laddning av energilagret börjat, men för att kunna urskilja denna övergång krävs mätningar med en 
högre samplingsfrekvens.   
 

 
Figur 35. Ström vid laddning elbussar på Carlshöjd. Strömnivåerna når nästan 450 A under laddningstillfällena. 

Spänningen är stabil och jämn vid laddningstillfällena och pendlar som mest mellan 227 och 236 V 
under laddning, se Figur 36. Den spänningsdipp som syns i grafen har inte uppkommit på grund av 
laddningsstationen utan kommer från överliggande nät.  
 

 
Figur 36. Spänningsnivå vid Carlshöjd laddningsstationen efter omkoppling i nätstationen. Spänningen är relativt jämn 

och ligger inom intervallet 227-236 V förutom vid störningar från överliggande nät. 
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Den totala mängden spänningsövertoner ligger inom godkända nivåer även under laddning trots att 
den under dessa tillfällen växer signifikant, se Figur 37. THDU ligger mellan 1-2 % på grund av 
bakgrundstörningar och växer till 4-5 % vid laddning. 
 

 
Figur 37. THD vid laddning efter omkoppling i nätstation på Carlshöjd. Värdena ligger med god marginal inom givna 

normvärden. 

De individuella spänningsövertonerna av ordning 5 och 7 varierar oberoende av laddningsströmmen, 
se Figur 38. De karaktäristiska övertonerna 11, 13, 23 och 25 växer under laddning till som mest 2 % av 
matningsspänningen. Dessa uppkommer som en följd av strömövertoner, se Bilaga 9 – Strömövertoner 
efter omkoppling i nätstation vid Carlshöjd laddningsstation. 
 

 
Figur 38. Individuella spänningsövertoner vid laddning efter omkoppling i nätstation. Grafen visar övertoner av ordning 

5, 7, 11, 13, 23 och 25 vid instrument (N). 
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Alla individuella övertoner av ordning 2-25 har sammanställts från en elkvalitetsrapport under vecka 
15, se Figur 39. Återigen är det 23e och 25e övertonerna som överskrider normgränserna. Störningar 
av 11e och 13e ordningen uppkommer också, på grund av likriktaren.  
 

 
Figur 39. Övertonshalten vid övertoner av ordning 2-25 vid laddning på Carlshöjd efter omkoppling i nätstationen. 

7.2.2 Påverkan på transformator 

Nätstationen på Carlshöjd är utrustad med dubbla transformatorer med märkeffekten 500 kVA 

vardera. Enligt effektmätningarna som gjorts under vintern 2015/2016 uppmättes den högsta 

förbrukningen under januari, på ca 280 kVA, se Figur 40. Observera att effektkurvan är baserad på 

tiominuters medelvärden och därmed kanske inte visar de högsta toppeffekterna, men det bör ge en 

god överblick av förbrukningen på kvarteret.  

 

Figur 40. Effektmätning vid nätstationen på Carlshöjd under januari 2016 som visar den totala förbrukningen för de 
boende på området. 
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Efter att testladdning av bussarna startat (scenario 2) blev effekttopparna skarpare och betydligt 

högre, se Figur 41. Som mest växer effekttopparna från ca 170 till 420 kVA under laddning, en skillnad 

på 250 kVA.  

 

Figur 41. Effektmätning vid nätstationen på Carlshöjd under testkörning av laddningsstationen, baserade på 
tiominutersvärden. 

Eftersom att förbrukningen utan bussladdning, och bussladdningen själv, med god marginal var mindre 

än märkeffekten hos en enskild transformator kunde servisledningarna vid nätstationen kopplas om 

så att den ena transformatorn endast matade bussladdningen och den andra matade bostadsområdet. 

Detta innebär också att det finns mycket utrymme för övertoner även efter installationen av 

laddningsstationen varpå beräkningar angående transformatorns belastningar är överflödiga. 

Transformatorerna kunde alltså antas klara den olinjära belastningen. 
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7.2.3 Fördjupning 

Spänningens vågform presenteras i Figur 42 och är avläst under scenario 2. Denna visar tydliga 

kommuteringshack som, eftersom att laddningsstationen är kopplad nära nätstationen, sprids vidare 

till resterande kunder under nätstationen. Deformeringen kan skapa multipla nollgenomgångar hos 

kunder och innehåller dessutom högfrekvenskomponenter som kan vandra vidare på området.  

 

Figur 42. Vågform hos spänningen under laddning vid Carlshöjd laddningsstation. Vågdatat är avläst under testladdning, 
d.v.s. innan omkoppling i nätstationen gjordes. 

Lastströmmens vågform presenteras i Figur 43 och visar en tydlig avvikelse från sinusformen. Denna 

kurvform är typisk för likriktartekniken som används och ger upphov till strömdistortion som vandrar 

upp mot nätstationen.   

 

Figur 43. Vågform hos lastströmmen under laddning vid Carlshöjd nätstation. Vågformen visar en tydlig bild av 
likriktarströmmar från en 12-puls tyristorbrygga. 
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7.2.4 Sammanfattning Carlshöjd 

Spänningsnivån förändras inte märkvärt mellan de olika scenarierna. Den pendlar generellt mellan 236 

och 225 V och är som lägst längst ut på kvarteret vid mätare (2) . De spänningsövertoner som existerar 

på kvarteret innan idrifttagningen innebär en bakgrundsemission som pendlar mellan 1 % och 2,3 %. 

Vid laddning ökar THDU till ca 4 % vilket ligger på en god nivå under normgränsen 8 %. 

De individuella övertonerna av ordning 5 och 7 varierar inte i enlighet med laddningarna och kan antas 

komma från överliggande nät och förstärkas på bostadsområdet. De har en övertonshalt på  

0,5 - 2 %. Resterande spänningsövertoner existerar endast som en väldigt låg bakgrundemission, 

förutom vid laddning då de karaktäristiska övertonerna för en 12-pulsbrygga ökar distinkt. Dessa är 

som tidigare nämnt den 11e, 13e, 23e och 25e övertonen, men endast den 23 och 25e övertonen 

överstiger normgränserna.  Generellt för de olika mätningarna är att störningarna bli störst hos den 

kund som ligger längst bort från nätstationen.  

Effektmätningarna över nätstationen visade att effekten från bostadsområdet innan idrifttagning av 

laddningsstationen låg på ca 170 kVA. Under laddningstillfällena steg dessa till 420 KVA, vilket innebär 

att laddningarna bidrar med 250 kVA (installerad effekt är dock 300 kW). Eftersom att dessa värden 

ligger långt från transformatorernas totala märkeffekt har inga beräkningar på 

transformatorbelastning utförts för Carlshöjd laddningsstation.  

Vågformen hos spänning och ström vid laddning visar tydliga indikationer på att likriktaren består av 

en 12-puls tyristorbrygga, då lastströmmen ”stegas” upp och ner med 12 steg och spänningskurvan 

har tydliga kommunteringshack.  

8 Analys 
I detta avsnitt analyseras och kommenteras de resultat som presenterats i avsnitt 7. Det behandlar 

också de förbättringsmöjligheter som finns vid de båda laddningsstationerna.  

8.1 Resultat från Röbäck laddningsplats 
Laddningsstationen på Röbäck är ensam under sin nätstation vilket gör att störningarna den genererar 

inte sprids vidare till andra kunder. Det innebär också att den, förutom de störningar som kommer från 

överliggande nät, genererar all distortion som finns på ledningen. Detta innebär att det finns ett 

relativt stort störutrymme att använda, då detta inte behöver delas med andra aktörer, och det är 

enkelt att urskilja vem som är ansvarig för överskridande av elkvalitetsnormer.  

8.1.1 Nulägesanalys 

Spänningsnivån vid laddning pendlar mellan 235 och 220 V, en variation som inte är förvånande 

eftersom att laddningsströmmen är hög. Dock har ingen elkvalitetsnorm brutits, då det krävs en 

minskning till under 90 % av referensspänningen 230 V för att det klassas som en spänningsdipp. Denna 

spänningsvariation är dock inte optimal vid drift i närheten av andra kunder då den exempelvis kan 

sänka ljusintensiteten hos belysning. En sänkning av spännigen till 220 V innebär en sänkning med 4,3 

% från den nominella spänningsnivån vilket enligt SS-EN 61000-2-2 är för mycket för ett stabilt nät.  
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De individuella strömövertonerna av ordning 11, 13, 23 och 25 har överskridit givna gränsvärden enligt 

elkvalitetsnormen. Dessa övertoner är karaktäristiska för den likriktarteknik som används vid 

laddningsstationen och det är därför inte speciellt förvånande att det är just dessa som når höga nivåer. 

Halten av den 5e övertonen är också ganska stor, men tycks inte variera i enlighet med 

laddningstillfällena. Mätningarna visar på en relativt liten mängd trippelövertoner, vilket innebär att 

det inte bör finnas risk för överbelastning av neutralledaren.  

THD överstiger gränsvärdena varje vecka och uppnår ca 9 % vid laddning, medan normgränsen går vid 

8 %. Under tiden laddning inte sker ligger THD på 4 % under dagtid och 1,5 % under nattetid, vilket 

tyder på att det finns övertoner vid Röbäck laddningsplats som inte genereras av laddningsstationen.  

8.1.2 Övertonsspridning 

Den 5e övertonen växer inte med laddningseffekten, varpå den kan antas uppstå av andra anledningar. 

Genom en jämförelse med överliggande nät kunde det utläsas att den 5e övertonen vid 

laddningsstationen följer nästan precis samma kurva som den 5e övertonen på överliggande nät. Detta 

innebär att störningen med största sannolikhet kommer från överliggande nät och alltså inte skapas 

av laddningsstationen. Det innebär också att den inte kan reduceras genom installation av ett filter vid 

laddningsstationen, utan bör hanteras så nära störningskällan som möjligt, vilket mest troligt är en 

industri i närheten av fördelningsstationen. 

8.1.3 Transformatorbelastning 

Den beräknade transformatoreffekten som laddningsstationen kräver är 794 kVA, just under 

transformatorns märkeffekt på 800 kVA. Detta tyder på att det precis finns utrymme för övertonerna 

i transformatorn som kan antas klara belastningen under bussladdningen. Dock finns inte speciellt 

mycket utrymme kvar och det bör därför inte kopplas fler laster till den befintliga transformatorn så 

länge laddningsstationen använder nuvarande effekter och genererar samma störningar. Det bästa 

sättet att minska belastningen på transformatorn är att ställa krav på kunden att de måste minska 

störningsnivåerna. Om strömövertonerna minskar, minskar också risken för onormal upphettning i 

transformatorn. Vid installation av ett filter skulle transformatorn på Röbäck definitivt klara den last 

som laddningsstationen utgör.  

8.1.4 Fördjupning 

Kurvformen hos ström och spänning avviker mycket från önskade sinusformer. Kommuteringshacken 

i spänningen är rejäla, men påverkar inte någon annan kund i detta fall eftersom att laddningsplatsen 

är ensam under nätstationen. Den ojämna strömkurvan ger upphov till strömövertoner som vandrar 

upp mot transformatorn, men bör inte ge någon risk för överhettning. Kvoten mellan den aktuella 

nätstyrkan på området och laddningsstationens effekt avgör hur djupa kommuteringshacken och 

annan störning på spänningen kommer att vara, då störningarna skapas i strömmen och sedan överförs 

till spänningen beroende på impedansen i nätet.  



48 
 

De mätningar som gjorts för högfrekventa störningar visar inga alarmerande nivåer. Gränsvärdet för 

störningar från lågspänningsinstallationer enligt standarderna nämnda i avsnitt 4.4.3 ligger mellan  

5 V och 1 V och används som referensvärden för de uppmätta störningarna som uppnår 0,07 V. Dock 

har dessa mätningar gjorts med ett instrument som beräknar ett medelvärde av frekvensspektrumet 

för ett valt lagringsintervall, vilket var inställt på 6 sekunder. Eventuella momentana störningar med 

höga amplituder kommer inte upptäckas när ett medelvärde över flera sekunder presenteras. Baserat 

på nivåerna som presenterats i resultatet bör dock inte detta brus störa annan utrustning, men för att 

helt utesluta detta måste kompletterande mätningar göras med mätinstrument med högre 

samplingsfrekvens.  

8.1.5 Förbättringsmöjligheter Röbäck  

Möjligheterna till att förbättra elkvalitetsläget vid Röbäck laddningsplats är mer eller mindre 

begränsade till installationen av ett övertonsfilter. Ett sådant skulle kunna filtrera bort övertoner så att 

de inte riskerar att fastna i transformatorn eller att spridas vidare ut på nätet. Aktiva filter kan dock 

skapa störningar på höga frekvenser vilket i sin tur kan leda till nya problem vid stationen.  

Ett annat sätt förbättra läget på är att minska belastningen på transformatorn genom att stämpla ned 

märkeffekten på den, för att vara säker på att den inte skadas av överbelastning. I och med en 

minskning av lastströmmen bör övertonsproblemen också minska. Detta kan avläsas ur Bilaga 1 - 

Individuella strömövertoner vid Röbäck laddningsplats där övertonerna ökar i amplitud snabbt i 

samband med ökning av lastströmmen.  Beräkningarna som gjordes visade att belastningen under 

bussladdning nu ligger just på gränsen till vad transformatorn är dimensionerad för, men den 

intermittenta belastningen innebär mest troligt att detta inte är ett problem.  

Eftersom att den 5e övertonen med största sannolikhet kommer från överliggande nät kommer inte 

ett filter vid laddningsstationen ha en reducerande effekt på övertonsmängden av denna ordning som 

vandrar genom transformatorn. Ifall att denna störning ska reduceras bör ett filter installeras så nära 

störningskällan som möjligt, och då måste först denna källa identifieras. Det kan dock antas att 

störningarna kommer från en stor industri som ligger i närheten, där det tidigare uppmätts övertoner 

av 5e ordningen.  

8.2 Resultat från Carlshöjd laddningsplats 
Laddningsstationen på Carlshöjd var ursprungligen tänkt att ligga under samma transformatorer som 

ett villakvarter. Under testkörning av laddningsstationen påstod dock en kund att denne fått problem 

med sin elektronik, varpå servisledningarna i nätstationen kopplades om. Laddningsstationen ligger 

därför nu på en egen transformator vilket bör avskärma störningar så att de inte når kunderna på 

villakvarteret. Denna omkoppling innebär att undersökningar angående vad som kan ha orsakat de 

påstådda störningarna inte kan genomföras, då det skulle kräva mätningar vid de störda 

utrustningarna hos kunden.  

8.2.1 Jämförelse av elkvalitetsläget vid tre scenarion 

Spänningsnivåerna förändras ej nämnvärt mellan de olika scenarierna. Den har visserligen sina lägsta 

dippar vid scenario 2, men dessa verkar inte ha något tydligt samband med laddningstillfällena. Den 

lägsta nivån, 224 V, är en sänkning av matningsspänningen med ca 2,5 % vilket ligger inom godkända 

områden. Att spänningsnivån är som lägst vid mätare (2) är vad som kan förväntas sig på grund av 

placeringen längst ut på den längsta ledningssträckan.  
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Spänningsdistortion från kunder på villakvarteret tenderar att öka övertonsnivåerna, vilket mest 

sannolikt visas i Figur 34 där övertonhalterna blir som störst hos kunderna längst bort från 

nätstationen.  

De individuella övertonerna är lite större i scenario 3 än i scenario 2 vid laddningsstationen. 

Impedansskillnaden som uppstår vid omkopplingen i nätstationen är dock marginell och bör inte 

medföra denna skillnad. Eventuellt kan skillnaden bero på mätutrustningen under scenario 1 och 2, då 

elkvalitetsinstrumentet i nätstationen var kopplat över båda transformatorerna med hjälp av en 

summaströmstransformator som försämrar noggrannheten i mätningarna. Skillnaden skulle också 

kunna bero på att laddningsstationen körs vid högre effekter vid scenario 3 än vid testladdningarna.  

På bostadsområdet återgår övertonerna vid scenario 3 till det initiala läget i scenario 1 då ingen 

laddningsstation var i drift, vilket visar på att avskiljningen med varsin transformator har isolerat 

störningarna från laddningsstationen.  

Jämförelsen mellan de olika scenarierna visar på att det blir en viss skillnad i elkvaliteten när 

laddningsstationen är igång, enligt de parametrar som inkluderas av EIFS (2013:1). Laddningsstationen 

har en viss påverkan på bostadsområdet när dessa matas gemensamt från parallellkopplade 

transformatorer. Påverkan är dock inte av en sådan magnitud att den blir alarmerande och det är 

marginellt att elkvalitetsnormen bryts. De upplevda problemen hos kunden med blinkande lampor och 

problem med en induktionshäll bör ej ha orsakats av dessa störningshalter.  

8.2.2 Transformatorbelastning 

Effektmätningarna över nätstationen under scenario 1 och 2 visar den maximala effekten för 

bostadsområdet på 280 kVA. Detta värde är baserat på ett medel över tio minuter vilket innebär att 

den momentana effekttoppen kan ha varit högre, men mätningen visar att ändå att det finns en god 

marginal till transformatorns 500 kVA och att en ensam transformator därmed bör klara att mata 

bostadsområdet. Effektmätningen vid laddning visar en ökning från grundlasten på ca 250 kVA, vilket 

också är ett tiominuters medelvärde och därmed lite lågt räknat, speciellt då laddningarna endast 

pågår under 3-5 minuter. Maxeffekten hos laddaren är dock 300 kW och den bör därför också kunna 

matas från en transformator utan problem.  

I och med det goda utrymme som finns i transformatorerna måste strömövertonerna vara mycket 

höga för att det ska bli problem med värmeutveckling i lindningarna. Detta är dock inte fallet och några 

beräkningar för märkbelastning av transformatorn är därför inte nödvändiga.  
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8.2.3 Fördjupning 

Kurvformen hos ström och spänning avviker mycket från önskade sinusformer. Kommuteringshacken 

i spänningen är distinkta och kan ge upphov till multipla nollgenomgångar som kan störa räkneverk 

och andra apparater som styr med hjälp av nollgenomgången. Kommuteringshacken innehåller också 

högfrekvenskomponenter som kan vandra vidare och störa annan elektronik. Huruvida någon av dessa 

problem faktiskt orsakar de påstådda störningarna hos kunden går dock inte att svara på. För att 

säkerställa ett sådant antagande måste mätningar göras vid kundens produkter, för att undersöka vad 

det specifikt är som händer. Av flera anledningar kunde en sådan undersökning inte göras. Den främsta 

orsaken till detta var omkopplingen i nätstationen som gjorde att laddningsstationen nu matas från en 

egen transformator vilket isolerar störningarna från att överhuvudtaget ta sig till bostadsområdet.  

8.2.4 Förbättringsmöjligheter Carlshöjd 

De störningsproblem som påstås ha uppstått hos en kund på Carlshöjd är besvärliga eftersom att det 

är okänt hur dessa störningar påverkar olika typer av utrustning. Eftersom att laddningsstationen nu 

ligger under en egen transformator utgör den dock inte någon risk för försämrad elkvalitet på det 

omkringliggande bostadsområdet. Precis som på Röbäck kan övertonerna på Carlshöjd minskas genom 

installation av ett filter. Detta skulle också kunna ha en förbättrande effekt på kommuteringshacken, 

om dessa innehåller högfrekventa störningar.  

Eftersom att laddningsstationen nu ligger under en egen transformator uppnås god elkvalitet vid 

bostadsområdet, men de emissioner som genereras vid laddning överstiger fortfarande 

normgränserna och bör hanteras. Ifall nätbolaget framöver vill parallellkoppla transformatorerna i 

nätstationen igen för att uppnå redundans på området är det fördelaktigt om det innan detta 

genomförs förändringar i laddningsstationen för att minska störningarna. Utfallet av dessa 

förändringar (exempelvis installation av övertonsfilter) bör också ha utvärderats innan en 

sammankoppling sker för att i största mån säkerställa att kunder på bostadsområdet inte kommer att 

bli störda 

9 Diskussion 
Stationer för snabbladdning av elbussar är nya på marknaden och med ny teknik förkommer generellt 

problem som måste hanteras. Dessa kommer mest troligt att minskas i och med att fler testprojekt 

görs inom området och tekniken kan förfinas. Vi står inför ett skifte på eldistributionsområdet från en 

enkelriktad leverans från stora produktionsanläggningar till en situation med mikroproduktion och nya 

laster som ställer nya krav på elnätet. En viktig del i denna omställning är hanteringen av elektrifierade 

fordon, både bussar och bilar. I utvecklingsfasen av de laddare som installerats i Umeå har fokus legat 

på annat än elkvalitet, och de störningar som uppkommit kan därför vara en bra bas för de krav som 

bör ställas på kommande laddningsstationer. I detta kapitel behandlas och kommenteras övergripande 

de resultat som erhållits under arbetet. 
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9.1 Mätningar och beräkningar 
Elkvalitetsinstrumenten från Metrum Sweden håller generellt en hög standard och har en god 

noggrannhet vilket innebär att mätningarna kan bedömas vara mycket trovärdiga. Vid Carlshöjd 

laddningsstation var dock det elkvalitetsinstrument som var monterat i nätstationen under scenario 1 

och 2 kopplat till båda transformatorerna. En summaströmstransformator var alltså kopplat från båda 

transformatorerna för att erhålla de totala beloppen för området gällande t.ex. ström, effekt och 

störningar. Denna summaströmstransformator har dock inte samma noggrannhet som 

elkvalitetsinstrumentet och därmed blir mätningarna mer osäkra. Genom att flytta instrumentet till 

endast en transformator kunde mer exakta mätningar erhållas under scenario 3.  

De mätningar som gjordes vid stationen antas trots detta vara bra och visa en rimlig bild av 

elkvalitetsläget då resultaten från detta instrument och de två andra som placerades på Carlshöjd 

överensstämde bra.  

Instrumenten som användes för högfrekvensmätning på Röbäck har en för låg samplingsfrekvens för 

att ge en god bild av de högfrekventa störningar som förekommer. Under mätningen som gjordes var 

samplingsintervallet inställt på 6 sekunder vilket innebär att eventuella momentana höga 

störningsnivåer inte noteras. Mätningen som gjordes var dessutom ledningsbunden, men denna typ 

av störningar kan spridas på andra sätt än via ledningen. Denna mätning kan därför inte användas för 

att dra några rimliga slutsatser angående högfrekventa störningar. Om det finns intresse för att öka 

kunskapen inom detta bör noggrannare mätningar göras. 

9.2 Elkvalitetsläget 
Det råder delade meningar bland specialister inom elkvalitetsområdet om hur nätbolagen ska förhålla 

sig till störningar och de normer som finns i förordningen EIFS (2013:1). Det kan argumenteras för att 

de inte bör oroa sig så länge ingen kund klagar eller att de bör mäta endast för att få kunskap om nätet. 

Det kan dock också argumenteras för att elkvalitetsnormerna är rätt generöst tilltagna och att det 

därför bör tas på allvar om dessa bryts. Rent krasst har nätbolagen skyldighet att upprätthålla en god 

elkvalitet, och det kan därför vara fördelaktigt att direkt påpeka elkvalitetsproblem vid nya 

installationer. 

Laddningsstationen på Röbäck är ensam under nätstationen och är därför enkel att peka ut som skyldig 

för övertonerna som uppstått, förutom gällande den 5e spänningsövertonen som vandrar över 

transformatorn från överliggande nät. Enligt de beräkningar som gjorts bör transformatorn klara av 

den abonnerade effekten hos laddningsstationen trots strömövertonerna, men marginalen för detta 

är väldigt liten. Att laddningsstationer kan bli ett problem för övertonshalter i transformatorer har 

också visats i simuleringsprojektet som genomförts av IEEE angående trefastransformatorers 

prestanda vid laddning av elfordon [27], se avsnitt 5, och är alltså inte specifikt de laddare som 

placerats i Umeå. 

För att vara säker på att transformatorn inte kommer till skada kan den stämplas ned så att den inte 

riskerar förkortad livslängd. Ett bättre alternativ kan dock vara att låta ägaren av laddningsstationen 

installera ett filter. Genom en installation av ett filter kan kunden reducera sina störningar, vilket i sin 

tur leder till en mindre belastning på transformatorn. Transformatorbelastningen ligger just nu på 

gränsen till vad den är dimensionerad för, men om strömövertonerna in i transformatorn minskar 

kommer transformatorn definitivt räcka till vid laddningsstationen.  
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De mätningar som gjorts på Carlshöjd visar tydligt vilket tillskott av övertoner laddningsstationen ger 

till det bostadsområde den placerats vid. Övertonsmängderna går här visserligen över gränsvärdena, 

men det är relativt lite och THDU ligger på en godkänd nivå. Vid en jämförelse mellan de två stationerna 

på Röbäck och Carlshöjd står det klart att energilagret på Carlshöjd har lett till en signifikant minskning 

av störningsmängden. Bussarna laddar med samma effekter men på Carlshöjd tas endast en del av 

laddningseffekten ut från lågspänningsnätet just under laddningstillfällena. Resterande energimängd 

har ackumulerats i energilagret under annan tid för att minska effektnivån och därmed belastningen 

på kvarteret.  

Simuleringsprojektet som utförts av IEEE och behandlar elbilsladdning på bostadsområden [36] visade 

också att om lågspänningsinfrastrukturen belastas för hårt kommer pålitligheten på elleveransen att 

påverkas, framförallt i moderna bostadsområden. Energilager kan därför med fördel användas för att 

minska störningar och kan vara bra att tillämpa just vid bostadsområden om laddningseffekten är hög. 

Laddningsstationen på Carlshöjd bör dessutom kompletteras med någon typ av störningsreducering 

för att minska de övertoner som överstigit normgränserna och deformationen som uppstår på 

spänningskurvan i form av kommuteringshack.  

Av de diskussioner och samtal som förts med experter och forskare inom elkvalitet och störningar har 

det framgått att det är väldigt svårt förklara de störningsfenomen som påstås ha uppstått på Carlshöjd. 

Olika typer av belysning påverkas av olika störningar. Skillnader utan något tydligt mönster kan ses 

mellan olika märken av samma typ av utrustning. Att utreda exakt hur en elektrisk apparat störs kräver 

mätningar och kontroller just vid denna apparat och någon generell regel finns inte att följa. En LED-

lampa kan till exempel vara känslig för mellantoner, spänningsvariationer och störningar över 2 kHz. 

Det är dock omöjligt att säga exakt vilken frekvens som en specifik lampa störs av om det inte finns 

möjlighet till en djupare utredning. Att lägga tid på att felsöka störningar för en enskild lampa i ett 

elnät är dock inte rimligt varken tidsmässigt eller ekonomiskt och det är därför en situation som först 

och främst bör hanteras genom tydlig kommunikation. Istället för att göra djupgående utredningar i 

varje fall av störningar på belysning, när det inte är tydligt att elkvaliteten vid aktuell plats inte är god, 

kan det vara både snabbare, enklare och billigare att be kunden testa byta ut den störda enheten.  

9.3 Förebyggande åtgärder 
Stefan Andersson på Hybricon säger att de har varit oroliga angående påverkan på elkvaliteten, men 

eftersom att det inte ställts krav på detta har fokus legat på annat under utvecklingen av 

laddningsstationerna. Dock kan krav ställas på kunden, i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren, att 

åtgärda störningsproblemen så att det inte uppstår i nätet eller blir problem för andra kunder.  

Vid installation av nya laddningsstationer, eller liknande elektrisk utrustning, kan det vara rimligt att 

skriva särskilda villkor med kunden angående störningsutrymmet de kan få använda, i och med att det 

finns fler kunder på nätet som också de måste kunna använda en viss mängd störande elektriska 

apparater. Om detta inte görs finns risk att flera kunder bidrar med försämrad elkvalitet och 

sammanlagringen leder till att elkvalitetsnormerna bryts, trots att ingen kund står ensam ansvarig. Vid 

höga laddningseffekter utan kombination med energilager kan det också vara en idé att låta 

laddningsstationer ha en egen transformator, då det ger ett säkert skydd mot störningsproblem hos 

kunderna. Detta bör i så fall finansieras av ägaren till laddningsstationen på något sätt.  
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För att vara förberedd vid nya installationer av liknande laster på lågspänningsnätet kan det vara 

fördelaktigt att skapa ett internt styrdokument eller liknande för planeringsnivåer gällande emission 

på elnätet. Ett sådant dokument ger vägledning vid beslut gällande enskilda emissionsgränser och 

innebär också att beslut gällande olika kunder behandlas likadant. De ger även möjlighet till tydlig 

kommunikation med kunderna om vad de får släppa ut på elnätet och inte. Det bör också beslutas om 

hur strikta dessa gränsvärden ska vara och hur elnätbolaget går tillväga om de överskrids.   

En elnätsägare bör inte byta transformator vid övertonshaltiga nät i första hand. Ett bättre 

tillvägagångssätt är att kunden reducerar sina störningar. Krav kan då ställas på vilken störningsnivå 

kunderna får emittera till det gemensamma elnätet. Om dock elnätsägaren innan installation av en 

transformator/nätstation vet om att det aktuella nätområdet kommer att belastas av många störande 

källor kan det i förebyggande syfte installeras en transformator som är en storlek större än planerat 

för att lämna utrymme för störningar. Detta innebär ingen större kostnadsskillnad och storleken på en 

transformator i ett övertonshaltigt nät kan rekommenderas av transformatorleverantören. Att byta ut 

en befintlig transformator för att skapa störningsutrymme bör dock inte vara aktuellt.   

Som elnätsföretag med ett stabilt nät och få elkvalitetsproblem kan det vara svårt att motivera ett 

förebyggande arbete enligt ovan, men med tanke på den förändring som sker på elnätet med ökande 

mängder störande utrustning kan elkvalitetsproblemen endast antas öka. Huruvida detta kommer att 

blir ett utbrett problem eller inte återstår att se. Trots att det finns mycket kunskap om 

elkvalitetsproblemen som inkluderas av normen EIFS (2013:1) finns det många störningar som inte ens 

experter och forskare kan förutsäga. Framtida forskning om framförallt högfrekventa störningar och 

dess inverkan på elnätet och anslutna kunder kan förhoppningsvis klargöra och förtydliga vilken 

inverkan dessa störningar kan ha samt hur dessa kan förutses och förebyggas.  

10 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser arbetet lett till och besvarar de frågeställningar som ställdes i 

rapportens inledning.  

10.1 Svar på frågeställningar 
Den långsiktiga målsättningen med detta examensarbete var att öka förståelsen för 

laddningsstationernas påverkan på elkvaliteten. En förhoppning med arbetet är att det kan användas 

som en grund för att ställa rätt krav på kommande laddningssystem. Läsaren uppmanas att ta hänsyn 

till att fokus i den tidiga utvecklingsfasen av dessa laddare har legat på annat än elkvalitet, men att 

störningsnivåerna med största sannolikhet går att få låga om så krävs. I detta avsnitt ges ett kortfattat 

svar på följande frågeställningar:  

 Hur har elkvaliteten påverkats på Carlshöjd samt Röbäck efter att laddningsstationerna 

placerats ut? Vilka problem har uppstått?  

 Hur påverkas transformatorerna på dessa platser?  

 Hur kan problem med elkvalitet förebyggas vid anslutning av nya laddningsstationer?  

 Vilka scenarion skapar problem som kräver nätförstärkning?  

 

Elkvalitetsrapporterna från nätstationerna vid laddningsstationerna på Röbäck samt Carlshöjd har 

underkänts under alla veckor laddning har pågått. Energilagret på Carlshöjd skapar en störningsnivå 
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som är betydligt lägre än den som uppvisas på Röbäck, eftersom att störningsnivåerna växer med 

effekten hos den olinjära lasten. De störningar som visat sig mest påtagliga är övertoner av ordningen 

11, 13, 23 och 25 som är typiska för den 12-pulsbrygga som används vid likriktningen i 

laddningsstationerna. Även THDU överskrider normgränsen 8 % vid Röbäck laddningsplats under 

laddning, samtidigt som spänningsnivån sjunker 4,3 %.  

Vågformen hos ström och spänning blir väldigt deformerad, med grova kommuteringshack på 

spänningen och en ”trappstegsform” på lastströmmen. Kommuteringshacken kan förväntas innehålla 

högfrekventa störningar vars åverkan på elnätet och andra anslutna kunder är väldigt svår att avgöra. 

Den distorterade spänningsvågen sprids ner i nätet mot resterande kunder under scenarion där 

laddningsstationen kopplas på samma matning som kunderna. Strömövertonerna vandrar istället upp 

mot transformatorn och riskerar att fastna i lindningarna och därmed skapa en onormal 

värmeutveckling. På Röbäck belastas transformatorn maximalt med de störningsnivåer som existerar 

idag, medan det på Carlshöjd finns gott om utrymme i transformatorn för de störningar som 

förekommer. 

Problemen som uppstått vid laddningsstationerna bör åtgärdas, men de bör inte hanteras med hjälp 

av nätförstärkning. Det bästa sättet att hantera nätområden med höga störningsnivåer är att angripa 

störningskällan. Att diskutera hur elnätsbolaget kan byta transformatorer eller förstärka nät är därför 

inte intressant förrän störningskällorna är för många och för små för att hanteras separat, d.v.s. när 

det inte längre är tydligt vilken eller vilka installationer som ger upphov till problemen.  

Den viktigaste strategin för att förbygga problem med elkvalitet vid anslutning av nya 

laddningsstationer gäller god kundkommunikation. Det bör ställas tydliga krav på de emissionsnivåer 

som får förkomma, som kunden sedan kan anpassa utrustningen efter. För att underlätta detta kan 

det vara fördelaktigt att fastställa planeringsnivåer för vilka emissioner som kan godkännas vid olika 

nätområden. Dessa planeringsnivåer bör ha en marginal till de tillåtna emissionerna enligt EIFS 

(2013:1) eller standarden SS-EN 61000-2-2, dels för att säkerställa att normen inte överskrids och dels 

för att elkvalitetsnormen är rätt generös. Något som är viktigt att ha i åtanke vid fastställande av 

sådana planeringsnivåer är att störningar kan spridas mellan olika spänningsnivåer i elnätet, vilket 

innebär att all emission på ett visst nätområde behöver inte genereras lokalt. Ett bra förarbete kan 

leda till att nätbolaget slipper otrevliga överraskningar och att kunderna inte störs i onödan.  

Förebyggande arbete kan också innebära en nära kontakt med kunden under anslutning av apparater 

med höga lastströmmar. Detta för att säkerställa att störningsnivåerna inte överstiger förväntningarna, 

då dessa ibland kan vara svåra att förutsäga, speciellt i nya elmiljöer.   

10.2 Rekommendationer 
Före installationen av laddningsstationerna på Röbäck och Carlshöjd fanns relativt lite kunskap om hur 

elkvaliteten skulle påverkas vid idrifttagning. Det har under detta arbete visat sig att vissa laster kräver 

utredningar gällande elkvalitet i förväg för att undvika en negativ kund- och nätpåverkan. För att 

åstadkomma och upprätthålla en god elkvalitet föreslås följande:  

 Ställ krav på kunden som äger laddningsstationerna på Röbäck och Carlshöjd så att de 

övertonsnivåer som genereras idag minskas med god marginal under normgränsen. 
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 Följ upp resultatet av de åtgärder som utförs vid laddningsstationerna, dessa kan vara viktiga 

för att bedöma hur framtida liknande installationer ska behandlas. Om god ekvalitet av någon 

anledning inte kan säkerställas trots åtgärderna bör liknande installationer i första hand 

placeras under en separat transformator. Detta bör då på något sätt finansieras av kunden. 

 

 Upprätta planeringsnivåer för emissioner så att det finns en mall att utgå ifrån vid installation 

av stora olinjära laster eller liknande. Tänk på att störningar kan spridas mellan olika 

spänningsnivåer i nätet.  

 

 Använd planeringsnivåerna för att ställa krav på emissionsnivåer vid installation av stora laster 

som kan förväntas verka störande på elmiljön, exempelvis utrustning som är olinjär. 

 

 Även om nätbolaget ställt krav på emission är det svårt att förutsäga störningsnivåerna vid 

inkoppling på elnätet, där störningar från flera laster kan samverka. Idrifttagning är därför en 

riskfaktor och bör ske i samråd med nätbolaget under tider utryckningspersonal finns 

tillgänglig. 

 

 Vid inköp av transformatorer till områden som är eller förväntas bli övertonshaltiga kan 

transformatorn dimensioneras med ett extra utrymme för dessa störningar. Observera att 

strömövertonerna kan vara stora trots att inte spänningsövertonerna är det och att dessa kan 

ha en negativ inverkan på transformatorns livslängd. 

 

 Undvik i första hand komplicerade utredningar vid störningar på enskilda apparater på 

områden där elkvaliteten generellt kan bedömas vara god. Anslutna apparater ska enligt EMC-

direktivet ha en viss tålighet mor störningar, och det kan många gånger vara enklast att direkt 

byta ut den störda apparaten. Detta är framförallt fallet om apparaten är relativt billig och 

enkel att ersätta. Denna rekommendation riktar sig främst mot apparater som LED-belysning, 

dimrar och liknande.  
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10.3 Förslag på fortsatta studier 
Studier som behandlar mellantoner och högfrekventa störningars påverkan på elnätet samt anslutna 

kunder föreslås. Hur kan dessa störningar mätas på bästa sätt och vilka slutsatser kan dras? Hur kan 

högfrekventa störningar förebyggas? Och hur kan störningsnivåerna för mellantoner och högfrekventa 

störningar förväntas se ut i framtiden?  

Det föreslås också en utredning för hur planeringsnivåer för emission på olika elnätsområden bör 

fastställas, samt en strategi för hur störningsutrymme ska fördelas till olika kunder. Det bör fastställas 

vilka parametrar som ska vara avgörande för vilket störningsutrymme som ska tillåtas, som exempelvis 

abonnerad effekt. En del i en sådan utredning kan också vara att skapa en mall för vilken typ av 

utrustning som ska omfattas av planeringsnivåerna, d.v.s. vilka utrusningar det ska ställas 

emissionsspecifika krav på innan anslutning.  
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Bilaga 1 - Individuella strömövertoner vid Röbäck laddningsplats 
 

Grafen visar strömövertoner vid laddning av elbussar under några dagar i december 2015. 

Strömövertonerna i grafen är av ordning 5, 11, 13, 23 och 25.  
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Bilaga 2 - Utdrag från elkvalitetsrapport för Röbäck laddningsstation  
 

Utdraget kommer från elkvalitetsrapporten under veckan 2015-11-30 - 2015-12-07. Tabellen anger 

individuella spänningsövertoner vid laddningsplatsen, gränsvärdena enligt elkvalitetsnormen samt 

huruvida övertonsmängden är godkänd eller inte. 

Harm. Norm max (%) Uppmätt max (%) Resultat 

U1 U2 U3 U1 U2 U3 

2 2 0,1226 0,126 0,1167 Godkänd Godkänd Godkänd 

3 5 0,2371 0,2154 0,2222 Godkänd Godkänd Godkänd 

4 1 0,1 0,1241 0,1008 Godkänd Godkänd Godkänd 

5 6 4,087 4,131 4,224 Godkänd Godkänd Godkänd 

6 0,5 0,1032 0,09154 0,06557 Godkänd Godkänd Godkänd 

7 5 1,297 1,187 1,243 Godkänd Godkänd Godkänd 

8 0,5 0,1688 0,1841 0,1826 Godkänd Godkänd Godkänd 

9 1,5 0,2259 0,2679 0,1957 Godkänd Godkänd Godkänd 

10 0,5 0,2602 0,1819 0,2079 Godkänd Godkänd Godkänd 

11 3,5 4,612 4,37 4,383 Underkänd Underkänd Underkänd 

12 0,5 0,2668 0,1951 0,17 Godkänd Godkänd Godkänd 

13 3 3,669 3,941 3,845 Underkänd Underkänd Underkänd 

14 0,5 0,3284 0,2253 0,2395 Godkänd Godkänd Godkänd 

15 0,5 0,3849 0,2971 0,3069 Godkänd Godkänd Godkänd 

16 0,5 0,2436 0,3288 0,2344 Godkänd Godkänd Godkänd 

17 2 1,326 1,074 1,198 Godkänd Godkänd Godkänd 

18 0,5 0,2725 0,215 0,1713 Godkänd Godkänd Godkänd 

19 1,5 1,183 1,232 1,276 Godkänd Godkänd Godkänd 

20 0,5 0,4169 0,3869 0,431 Godkänd Godkänd Godkänd 

21 0,5 0,3961 0,4746 0,3781 Godkänd Godkänd Godkänd 

22 0,5 0,4934 0,3872 0,4452 Godkänd Godkänd Godkänd 

23 1,5 4,002 3,597 3,675 Underkänd Underkänd Underkänd 

24 0,5 0,4402 0,3254 0,2769 Godkänd Godkänd Godkänd 

25 1,5 3,173 3,624 3,416 Underkänd Underkänd Underkänd 
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Bilaga 3 - Individuella övertoner och THD vid Röbäck laddningsplats 
 

Graferna visar individuella övertoner samt THDU vid Röbäck laddningsplats under en period då 

industrin som antas generera den 5e övertonen matas från en annan fördelningsstation.  
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Bilaga 4 – Individuella spänningsövertoner innan idrifttagning av 

laddningsstationen på Carlshöjd.  
 

Grafen nedan visar spänningsövertoner av ordning 5, 7, 11, 13, 23 och 25 avlästa vid 

elkvalitetsinstrument (1) innan idrifttagning av laddningsstation. 

 

Grafen nedan visar spänningsövertoner av ordning 5, 7, 11, 13, 23 och 25 avlästa vid 

elkvalitetsinstrument (2) innan idrifttagning av laddningsstation. 
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Bilaga 5 – Utdrag från elkvalitetsrapport för Carlshöjd under 

testladdning  
 

Utdraget kommer från elkvalitetsrapporten under veckan 2016-03-14 - 2016-03-21. Tabellen anger 

individuella spänningsövertoner vid laddningsplatsen, gränsvärdena enligt elkvalitetsnormen samt 

huruvida övertonsmängden är godkänd eller inte. 

Harm. Norm max (%) Uppmätt max (%) Resultat 

U1 U2 U3 U1 U2 U3 

2 2 0,0709 0,04853 0,06085 Godkänd Godkänd Godkänd 

3 5 0,2517 0,2867 0,2094 Godkänd Godkänd Godkänd 

4 1 0,0993 0,1055 0,08528 Godkänd Godkänd Godkänd 

5 6 1,759 1,848 1,834 Godkänd Godkänd Godkänd 

6 0,5 0,1042 0,1056 0,08672 Godkänd Godkänd Godkänd 

7 5 1,334 1,156 1,323 Godkänd Godkänd Godkänd 

8 0,5 0,1117 0,1161 0,1224 Godkänd Godkänd Godkänd 

9 1,5 0,3094 0,271 0,2266 Godkänd Godkänd Godkänd 

10 0,5 0,06709 0,1639 0,1192 Godkänd Godkänd Godkänd 

11 3,5 1,408 1,349 1,346 Godkänd Godkänd Godkänd 

12 0,5 0,0917 0,09764 0,1091 Godkänd Godkänd Godkänd 

13 3 0,9622 1,053 1,015 Godkänd Godkänd Godkänd 

14 0,5 0,1568 0,2338 0,2041 Godkänd Godkänd Godkänd 

15 0,5 0,1279 0,1256 0,1038 Godkänd Godkänd Godkänd 

16 0,5 0,1266 0,1485 0,1994 Godkänd Godkänd Godkänd 

17 2 0,1386 0,1409 0,1465 Godkänd Godkänd Godkänd 

18 0,5 0,07037 0,09674 0,1737 Godkänd Godkänd Godkänd 

19 1,5 0,3914 0,3956 0,3952 Godkänd Godkänd Godkänd 

20 0,5 0,3043 0,3818 0,3722 Godkänd Godkänd Godkänd 

21 0,5 0,7096 0,5509 0,4013 Underkänd Underkänd Godkänd 

22 0,5 0,2287 0,4995 0,3918 Godkänd Godkänd Godkänd 

23 1,5 1,555 1,48 1,502 Underkänd Godkänd Underkänd 

24 0,5 0,2164 0,2453 0,3234 Godkänd Godkänd Godkänd 

25 1,5 1,107 1,238 1,191 Godkänd Godkänd Godkänd 
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Bilaga 6 – Strömövertoner vid testladdning på Carlshöjd 
 

Grafen visar strömövertoner vid laddning av elbussar under några dagar i mars 2016. 

Strömövertonerna i grafen är av ordning 5, 11, 13, 23 och 25.  

 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016-03-16
10:10

2016-03-17
16:10

2016-03-18
22:10

2016-03-20
04:10

2016-03-21
10:10

2016-03-22
16:10

2016-03-23
22:10

In
d

iv
id

u
e

lla
 s

tr
ö

m
ö

ve
rt

o
n

e
r 

(A
)

I1 H5

I1 H11

I1 H13

I1 H23

I1 H25



G 
 

Bilaga 7 – Individuella spänningsövertoner under testkörning av 

laddningsstationen på Carlshöjd.  
 

Grafen nedan visar spänningsövertoner av ordning 5, 7, 11, 13, 23 och 25 avlästa vid 

elkvalitetsinstrument (1) under testkörning av laddningsstation. 

 

Grafen nedan visar spänningsövertoner av ordning 5, 7, 11, 13, 23 och 25 avlästa vid 

elkvalitetsinstrument (2) under testkörning av laddningsstation. 
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Bilaga 8 – Spänningsövertonshalt vid bostadsområdet på Carlshöjd 

efter omkoppling i nätstation 
 

Grafen visar spänningsövertoner enligt elkvalitetsrapporter från 2016-04-11 till 2016-04-18. Varje 

överton upp till 25e ordningen redovisas i relation till normen. 
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Bilaga 9 – Strömövertoner efter omkoppling i nätstation vid Carlshöjd 

laddningsstation 
 

Grafen visar strömövertoner vid laddning av elbussar under några dagar i april 2016. 

Strömövertonerna i grafen är av ordning 5, 7, 11, 13, 23 och 25 
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