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Sammanfattning  

Examensarbetet går ut på att utreda hur störningsnivån varierar över tid i elnätet samt ett antal 

olika ställen inom Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elektrisk fältmätning ingick också i 

arbetet för att undersöka om det fanns ett samband mellan det elektriska fältet och övertoner i 

sjukhusets elnät. 

Examensarbetet presenterar grundläggande teori om elnät, elkvalité och parametrar som 

beskriver elkvalité, t.ex. övertoner, flimmer och transienter. Förslag på hur övertonshalten kan 

reducera tas även upp.  

Mätningarna av elkvalitets parametrar genomfördes med ett antal mätinstrument. Insamlat 

mätdata analyserades i några olika programvaror.  

Undersökningen visar att övertonshalten varierade mycket över dygnet och var högst på 

intensivvårdsavdelning där maxvärdet på spänningsövertonshalten THDu var 4,01%. Ström, 

spänning och frekvens var inte stabila, dvs. transienter och flimmer har uppstått under 

mätningen. Analysen av mätdata visar att den totala spänningsövertonshalten THDu var under 

5% och inte överskred gränsvärdet 8% som anges i standarden SS-EN 50 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

The aim of the thesis was to examine whether the level of disturbance in the power grid vary 

between different types of care environment over time at University Hospital of Umeå. 

Electric field measurement was also included in the thesis to investigate whether there was a 

connection between the electric field and harmonics in the hospital’s power grid.  

The thesis presents basic theory about power grid, power quality and parameters which 

describe power quality, such as, harmonics, flicker and transients. Suggestions on how to 

reduce the harmonic content will also be discussed. 

The measurements of the power quality parameters were performed by using different 

measuring equipment. The data were analyzed using different software. 

The study shows that the harmonic content often varied and was highest in intensive care unit, 

where the maximum value of the harmonic voltage distortion THD was 4,01%. The 

measurement shows that current, voltage and frequency were not stable, that is transients and 

flicker occurred several times during the measurement. The analysis of the data shows that the 

harmonic voltage distortion THDu was below 5% and never above the limit 8% which is 

specified in the standard SS-EN 50 160.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

Detta examensarbete omfattar 15hp och är en obligatorisk del i Högskoleingenjörsexamen i 

Medicinsk teknik på Umeå universitet. Arbetet har utförts på uppdrag av Norrlands 

universitetssjukhus i Umeå under våren 2016.  

Ett stort tack till mina handledare Fredrik Öhberg och Per Jonsson på Forskning och 

Utveckling (MT-FoU) respektive Medicinsk Teknik för stöd och tips under arbetets gång. Jag 

vill även tacka Jonna Wilen på institutionen för Radiofysik och Johan Pålsson på institutionen 

för Tillämpad Fysik och Elektronik för lånet av mätinstrumenten. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Moderna energieffektiva utrustningar används numera mycket inom sjukvården men dessa 

utrustningar skapar högfrekventa övertoner trots att de uppfyller sina respektive 

specifikationer. EEG-utrustning, dialysapparater och övervakningsutrustning och andra 

känsliga instrument inom sjukvården alstrar störningar genom att hacka upp växelströmmen i 

pulser med hög frekvens som sprids över elnätet och som därigenom kan påverka annan 

medicinteknisk utrustning.  

Störningar orsakar energiförluster och värmeutveckling d.v.s. överhettning i transformatorer 

som i sin tur kan leda till felaktigt funktion, förkortad livslängd och eventuell förstörelse av 

ansluten utrustning [1]. Utrustningarna förväntas fungera utan störning eller avbrott och de är 

testade enligt internationella normer. Problemet är att elnäten i de fastigheter där utrustningen 

ansluts inte testas med samma höga krav [2].  

Enligt standarden SS-EN 50 160 [1] är gränsvärdet 8% för spänningens övertonshalt; THDu 

(Total Harmonic Distorsion). Det som är intressant att undersöka är THD samt de udda 

övertonerna 3:e, 5:e, 7:e och 9:e. Störningsnivån kommer nog att skilja sig beroende på miljön 

och tiden den mäts i. Vid användning av flera elektroniska apparater uppstår störningar och 

störningsnivån blir därmed högre på grund av höga belastningar på elnätet.  

Examensarbetet går ut på att utreda och mäta övertonshalter i Norrlands universitetssjukhus 

elnät. Detta görs med hjälp av ett antal mätinstrument för att analysera störnivåerna och förslå 

åtgärder som reducerar övertonshalten i elnätet. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att använda lämplig instrumentering för att mäta, behandla och 

analysera elkvalitetsparametrar, tolka mätresultat samt utföra en statistisk analys för att utreda 

om det finns skillnader mellan avdelningstyper och skillnader över dygnet.  

1.3 Mål 
Målet är att utreda störningsnivån i elnätet på ett antal olika ställen inom Norrlands 

universitetssjukhus samt undersöka hur mycket det skiljer sig mellan olika typer av vårdmiljö 

och dess effekt inom sjukvården. Detta görs genom att mäta ett antal parametrar som THD 

(Total Harmonic Distorsion), spänning och ström med hjälp av tre olika mätinstrument och 

programvara för data analys. 

1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet är begränsat till att mäta övertonshalten THDu och elektriska fält i Norrlands 

universitetssjukhus elnät under tre veckor våren 2016, för att undersöka om störningsnivån 

skiljer sig beroende på miljön och tiden. Mätningarna utfördes på dessa avdelningar i NUS:  

 Kliniskt Neurofysiologiskt laboratorium 
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 Intensivvårdsavdelning (IVA) 

 Medicin 2 – vårdavdelning 

 Kontorsmiljö – Medicinsk Teknik, Forskning och Utveckling 
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2. Teori 
Det här avsnittet behandlar grundläggande fakta om elektricitet och elkvalitet. 

2.1 Elnät 
Elektriciteten produceras med hjälp av olika kraftverk som vattenkraft, kärnkraft och 

vindkraft. Därefter transformeras spänningen upp och transporteras vidare via elledningar som 

fördelas ut i landet (Se figur 1). Sveriges elnät består av tre nivåer [3]:  

 Stamnät – Elektriciteten som produceras från generator har en högspänning på 400kV. 

Här transformeras spänningen ner till 130kV och transporteras vidare till regionala 

nät. Stamnätet ägs av staten. 

 Regionalnät – Här transformeras spänningen ner från 130kV till 40kV. Regionalnätet 

ägs av stora företag som Vattenfall.  

 Lokalnät – Här transformeras spänningen ner via nätstation från 40kV till 230V med 

avvikelse ±10%. Lokalnätet delas in i 10/0,4kV i högspänning och 400/230V i 

lågspänning. Lokalnätet ägs av privata företag. 

 

Figur 1. Sveriges elnät från kraftverk till kund  

Elektriciteten överförs med hjälp av ett antal transformatorer som omvandlar växelspänningen 

från 400kV till 230V. Det ställer höga krav på transformatorer som är källan till en god 

elkvalité. En regelbunden övervakning av elnätet är viktigt för att förebygga störningar [4].  

2.2 Fassystem  
Trefassystem är en metod som används för att transportera elenergi inom elnätet från 

eldistribution till kund. Detta sker med hjälp av en trefasgenerator som genererar tre 

sinusformade växelspänningar som har samma amplitud men är fasförskjutna 120° i 

förhållande till varandra [5] som figur 2 visar. 
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Figur 2. Tre fasspänningar fasförskjutna 120° 

Det finns två trefaskopplingar som används i en trefastransformator för att höja eller sänka 

spänningen. Dessa kopplingar [3] är: 

 Y-koppling (stjärnkoppling) –  består av tre fasledare och en neutral ledare.  

 D-koppling (deltakoppling) – består av tre fasledare.  

Ur en Y-kopplad transformator kan det fås en 400V huvudspänning mellan två faser och en 

230V fasspänning mellan en fasledare och neutral ledare. Ur en D-kopplad transformator kan 

det bara fås en 400V huvudspänning mellan två faser.  

Trefassystemet består av tre fasledare, en neutral ledare och en skyddsledare där 

huvudspänningen är 400V och fasspänningen är 230V som figur 3 visar.   

 

Figur 3. Principen för trefasmatning 

Enfassystem är en annan metod som används för att transportera elektriciteten från en 

elcentral till ett eluttag. Enfassystemet som består av en fasledare, en neutral ledare och en 

skyddsledare där huvudspänningen är 230V (Se figur 4).  
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Figur 4. Principen för enfasmatning 

2.3 Elkvalité  
Elkvalité definieras som elleveransen till kunden där strömmen ska vara avbrottsfri och 

spänningsnivån ska ligga under de tillåtna gränsvärdena för att minimera störningar i elnätet 

[6]. En dålig elkvalité innebär att störningar inom elnätet blir för höga där 

elkvalitetsparametrar överskrider sina gränsvärdena vilket i sin tur leder till spridning av 

störningar till all anslutna utrustningar.  

Spänningen i elnätet varierar jämt. Det beror dels på elleveransen och elanläggningen, och 

dels på belastningar. Med belastningar menas de elektroniska apparater som är känsliga och 

alstrar störningar. Störningar kan vara transienter, flimmer, frekvens variation, avbrott och 

spänningsdippar. Dessa störningar kan inte förebyggas helt men det finns regler och 

standarder som talar om hur mycket störningar maximalt får vara i elnätet för att inte orsaka 

allvarliga problem. Om störningsnivån blir för hög kommer apparaterna att fungera felaktigt, 

överhettas och livslängden förkortas [7].  

2.4 Electromagnetic Compatibility  
EMC (Electromagnetic Compatibility) som motsvarar elektromagnetisk förenlighet. Den 

definieras som utrustningars förmåga att arbeta enligt sina krav utan att störa eller bli störda 

av varandra i en elektromagnetiskt miljö [8]. EMC- direktivet [8] anger regler och standarder 

som alla apparater måste uppfylla innan de får användas och säljas ut på marknaden.  

2.5 Övertoner 
Övertoner är en icke sinusformad ström och spänning som orsakas av olinjära laster i elnätet. 

Med laster menas de elektronisk utrustning som ansluts till elnätet, som till exempel datorer 

och skrivare. Dessa apparater genererar störningar och ju fler utrustningar som används desto 

högre bli störningsnivån. Övertoner ger upphov till värmeförluster i utrustningen vilket 

medför en förkortad livslängd och sämre prestanda. 

Övertoner består av flera signaler vars frekvenser är heltalsmultiplar av elnätets 

grundfrekvens 50Hz. Övertonens nummer indikerar övertonens frekvens. Den första 

övertonen har den fundamentala frekvensen 50 Hz, den andra övertonen har frekvensen 

2x50Hz dvs. 100Hz och den tredje övertonen har frekvensen 3x50Hz dvs. 150Hz osv. [3].  

Övertoner har olika fasläge vid olika övertonsnummer (Se tabell 1). 
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Tabell 1. Frekvenser och fasläge för de 9 första övertonerna [3] 

Övertons 

nummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekvens 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Fasläge + – 0 + – 0 + – 0 

 

(+) tecken innebär att övertoner uppstår vid den positiva delen av sinus signalen 

(–) tecken är där övertoner uppstår vid den negativa delen av sinus signalen 

(0) är vid nollgenomgång i x-axeln.  

THD beskriver övertonshalten hos ström eller spänning i elnätet och utifrån det bedöms 

elkvalitén. 

2.6 Total Harmonic Distorsion  
THD är ett mått på övertonshalten hos ström eller spänning och anges i procent. THD 

definieras som förhållandet mellan elnätets grundfrekvens 50 Hz och summan av alla 

övertonskomponenter d.v.s. avvikelsen från den fundamentala sinusformen [1]. THD-värdet 

används för att bestämma elkvalitén. Här nedan beskrivs ekvationer som gäller vid beräkning 

av THDu respektive THDi.  

Formeln för den procentuella THD av en icke sinusformade spänning: 

         
  

  
 
  

   

              

 Formeln för den procentuella THD av en icke sinusformade ström: 

         
  
  
 
  

   

                

där  

Ih resp. Uh  = Övertonskomponent hos ström resp. spänning 

I1 resp. U1  = Grundtonen 50Hz i ström resp. spänning 

h  = Harmonisk ordningstal 0,2, 3, 4 …,   (ordnings nummer för övertonerna)  

När THDu-värdet ligger under 5% anses det som normalt och inga åtgärder behövs. Däremot 

om det är mellan 5-8% ökar risken för skada på utrustningen. Om THDu-värdet överskrider 

8% antyder det på att störningsnivån är för hög och därmed kan problem uppstå [9].  

SS-EN 50 160 [1] är en svensk standard som anger gränsvärden för övertonshalten i elnätet. 

Gränsvärdet för spänningsövertoner; THDu; är 8%.  

Om THDi-värdet ligger under 10% anses det som normalt och inga åtgärder krävs men risken 

ökar om det är mellan 10-50%. Gränsvärdet för strömmensövertoner; THDi; är 50% [9].  
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2.7 Elkvaliténs parametrar 
Flimmer och transienter är två parametrar som brukar kontrolleras vid mätning av elkvalité 

för att undersöka om de överskrider sina gränsvärden. 

Flimmer (flicker) är en form av störning på ljuslampor då spänningen varierar hastigt på 

grund av höga belastningar i elnätet och orsakar därmed blinkande ljus. Flimmer anges i form 

av två parametrar: 

 Plt står för Perception of light flicker in the long term och är korttidsflimmer som mäts 

varannan timme. Den har gränsvärdet 0,8 enligt IEEE-standard SS-EN 61 000-2-2 [1].  

 Pst står för Perception of light flicker in the short term och är en långtidsterm som 

mäts var 10:e minut och har gränsvärdet 1 [1].  

Transienter (spänningsspik) är en annan form av störningar som sker när en plötslig 

förändring av spännings amplitud inträffar i elnätet under korta perioder. Det finns två sorter 

av transienter [10]:  

 Icke oscillerande transienter – varar under 10ms.  

 Oscillerande transienter – varar längre än 10ms. 

2.8 Linear mixed models 
Linear mixed model [11] är en matematisk modell för analys som beskriver sambandet mellan 

en responsvariabel och en oberoende variabel. Modellen används för att presentera upprepade 

mätningar i grupper. Linear mixed model har följande formeln [11]:  

             (3) 

där  

y – observations vektor 

X – design matris för Fixed effects 

  – Fixed effects vektor 

Z – design matris för Random effects 

b – Random effects vektor 

  – observations felvektor 

En mixed modell består av två statistiska modeller; Fixed effects och Random effects. 

Modellerna ger olika resultat beroende på data som samlas in. 
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2.9 Elektriska fält 
Elektriska fält uppstår vid en potentialskillnad mellan två ytor dvs. när spänningen varierar. 

Elektrisk fältstyrka ökar när spänningen är hög och avståndet är kort[3]. Den mäts i volt per 

meter (V/m) och har formeln[12]: 

      
 

 
      (4) 

där  

E – elektrisk fältstyrka [V/m] 

U – spänning [V] 

d – avståndet mellan två ytor [m] 

När en avstängd apparat ansluts till ett eluttag, genereras elektriska fältet som har samma 

egenskaper som spänningen dvs., ett växlande sinusformat elektriskt fält med frekvensen 

50Hz. Men när ström flyter i ledaren uppstår ett magnetfält.  

För att reducera det elektriska fältet bör rätt kabelmaterial användas. Skärmning med en 

ansluten jord är ett effektivt sätt att minska det elektriska fältet. Skärmningen består av ett 

ledande material som koppar eller aluminium. Dessa material plockar upp det genererande 

elektriska fältet runt kabeln och förvandlar det till en ström som sedan överförs till jorden via 

en jordledare [3].  

Det finns i nuläget inget gränsvärde för lågfrekventa elektriska fält än men myndigheten 

rekommenderar följande försiktighetsprincip [13]:  

”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och 

konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som 

kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör 

man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 

begränsas.”  SSI (Statens strålskyddsinstitut) 
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3. Material och metod 

3.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie har genomförts under de första tre veckor för att få en ökad kunskap och 

förståelse inom ämnet övertoner såsom dess påverkan, konsekvenser och andra viktiga 

elkvalitetsparametrar. Fakta till den här studien har sökts med hjälp av internet och 

facklitteratur. Den viktigaste litteraturen som har använts för att inhämta teorikunskaper är 

Ellära i teori och praktik av Leif Westlund och Elkretsteori av Alf Alfredsson och R K Rajput. 

3.2 Mätutrustning  
För att undersöka störningsnivån på NUS, har elkvalitetsparametrar mätts på olika 

avdelningar vid olika tillfällen för att fastställa hur mycket det skiljer sig beroende på miljön 

och tiden. Följande mätutrustningar har använts: 

 HI-3604 Survey Meter [14] (ETS-Lindgren. Cedar Park, Texas) är en mätare för 

elektriska fält som har mätområde 1V/m – 199kV/m och frekvensområde 30Hz - 

2kHz. 

 Fluke VR1710 Voltage Recorder [15] (Fluke Corporation. Washington, USA) är en 

enfasmätare. Den registrerar och lagrar spänning, ström och elkvalitetsparametrar som 

THDu, flimmer och transienter. Den har samplingshastigheten 32 kHz och kan mäta 

upp till 50:e övertonen. 

 Fluke 1730 Energy Logger [16] (Fluke Corporation. Washington, USA)  är en 

trefasmätare. Den mäter elkvalitets parametrar från en elcentral. Den har 

samplingshastigheten 5120 Hz och mäter bl.a. THDu, THDi och energiförluster. Den 

mäter upp till 25:e övertonen. 

Fluke instrument valdes eftersom de mäter elkvalitets parametrar, framför allt THDu. Mätning 

från enfas och trefas system utfördes parallellt för att jämföra skillnader i övertonshalten 

mellan elförsörjning dvs. en elcentral och där elektriciteten skickas vidare till ett eluttag.  

Instrumentet Survey meter som mäter elektriska fält från elnätet, valdes för att undersöka om 

det fanns ett samband mellan THDu och elektriska fältet.  

Programvara som har använts är följande: 

 Microsoft Excel (Microsoft. Washington, USA) för att analysera mätresultat 

 IBM SPSS Statistics [17] (IBM corporation. New York, USA) för statistiskt analys 

 Power Log [18] (Fluke Corporation. Washington, USA) för att inhämta lagrade data i 

Fluke mätinstrument för analys. 

3.3 Kravspecifikation  

Planering av projektet genomfördes i början för att få en grundlig översikt av arbetet. Tabell 2 

visar de olika kraven för att uppfylla målet med projektet. 

 

 



10 

 

Tabell 2. Kravspecifikation  

 

Ingen kostnadskalkyl har behandlats eftersom mätutrustningar lånades ut av TFE (Tillämpad 

fysik och elektronik institution), NUS och CMTS (Centrum för medicinsk teknik och 

strålningsfysik).   

3.4 Mätningar 
Mätningarna utfördes under tre veckor på fyra olika avdelningar på sjukhuset med tre olika 

instrument för mätning av övertoner och elektriska fält i elnätet (Se tabell 3).  

Tabell 3. Översikt av mätningsperioder i NUS 

Lokal Enfasmätning Trefasmätning Elektriska 

fält 

Rum nr. Elcentral 

Kontorsmiljö 22 – 26 april 22 – 26 april 25 april 3B 111 3B-167 DB3-CB 

Neuro labb 

ND 

26 -28 april 26 -28 april 27 april 10-6-3012 

EMG 3 

EA6H B10F  1TR 

KORR 3008 

Neuro labb 

AF 

28 – 2 maj 28 – 2 maj 29 april 10-6-3012 

EMG 3 

NK-EG 

B10F 3044 Elnisch 

IVA ND 2 – 4 maj 2 – 4 maj Inga 

mätningar 

12nus695 NK – AE4 

IVA AF 4 – 6 maj 4 – 6 maj Inga 

mätningar 

12nus695 NK – AE4 

Medicin 2 6 – 10 maj 9 – 11 maj 10 maj 4-852 Inga mätningar 

 

ND : Normal drift kraftförsörjning  

AF: Avbrottsfri kraftförsörjning 

Neuro labb : Kliniskt Neurofysiologiskt laboratorium 

3.3.1 Enfasmätning 

Enfasmätningen genomfördes under två till fyra dagar per avdelning med instrumentet Fluke 

VR1710 Voltage Recorder som mäter parametrarna spänning, ström, transienter, flimmer, 

frekvens och spänningsövertoner THDu. Enfas mätningen utfördes parallellt med trefas 

mätning. 
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Fluke VR1710 användes genom att ansluta det till ett eluttag för att registrera och lagra 

elkvalitetsparametrarna. När det gått två dagar ansluts mätinstrumentet till en dator via en 

USB kabel för att överföra lagrat data.  

Programmet Power Log användes för att analysera de lagrade mätvärdena och för att reglera 

inställningar på instrumentet innan den börjar samla in data. I inställningar ändrades 

inspelningsintervallet till 5 sekunder (Se figur 5). Här kan även insamlade data i 

mätinstrumentet raderas. 

 

Figur 5. Inställningar i Power Log programvara 

Eftersom spänningen varierar i elnätet, får den endast omväxlas mellan ±10% av 230V dvs. 

mellan 207 – 253V [3]. I Power Log inställdes spänningsområden till dessa värden. 

Fluke VR1710 pluggades in direkt i eluttaget (Se figur 6) på respektive avdelning för att mäta 

elkvalitets parametrar. 

 

Figur 6. Mätning av elkvalitets parametrar med enfasmätaren Fluke VR1710 
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3.3.2 Trefasmätning 

Trefasmätningen utfördes med instrumentet Fluke 1730 som mäter spänning, ström, effekt, 

frekvens, strömövertoner THDi och spänningsövertoner THDu. Trefasmätningen utfördes 

under två till fyra dagar per avdelning parallellt med enfasmätning. 

Fluke 1730 kopplades till elcentralen (Se figur 7) för att samla in elkvalitets parametrar var 

5:e sekund på samma sätt som vid enfasmätningen. Mätvärdena överfördes till en PC via en 

USB kabel. Mätresultatet analyserades i Power Log programvara.  

 

Figur 7. Anslutning av strömprober (vänster bild) och spänningsprober (höger bild) till 

respektive fas.   

3.3.3 Elektriska fältmätning 

För mätning av den elektriska fältstyrkan användes instrumentet HI-3604 Survey Meter som 

har mätningsområdet 1V/m – 200kV/m och frekvensområdet 30Hz- 2kHz.  

Mätningarna utfördes på morgon, förmiddag och på eftermiddag med avseende på olika 

avstånd (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 cm) från eluttaget (Se figur 8). Syftet med mätningen 

var att undersöka sambandet mellan elektriska fältstyrkan och THDu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.  Elektriska fält mätningen på rummet 3B111 i MT-FoU avdelning 
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HI-3604 instrumentet ansluts till elsystemets skyddsjord för att mäta elektriska fältstyrkan 

mellan instrumentet och omgivningen. Instrumentet som i bilden ovan visar, ställdes på golvet 

för att inte påverka mätningen när den hålls i handen. Elektriska fält mätningen utfördes 

endast på ett kontorsrum, neurofysiologiska labbet och medicin 2. Elektriska fält styrkan ökar 

vid hög spänning och korta avstånd därför gjordes mätningar med minsta avståndet 30cm från 

källan för att få rimliga mätvärden [19].   

3.5 Data analys  
Insamlat mätdata från Fluke instrument installerades i Power Log programvaran för att sedan 

analysera och exportera THDu-värden till Excel. I Excel plockades ut ett medelvärde över 

olika perioder för att kunna sammanställa THDu i SPSS senare. 

På samma sätt utfördes beräkningen av THDu medelvärde över tid för övertonerna 3, 5, 7, 9 

från enfasmätaren respektive THDuA (fas 1), THDuB (fas 2) och THDuC (fas 3) från 

trefasmätaren. 

Mätning av det elektriska fältet utfördes från centrum, höger och vänster om eluttaget. 

Mätningarna antecknades i Excel för att därefter beräkna medelvärdet och överföra det till 

SPSS för att presentera en konkret bild över störningar inom elnätet. I SPSS valdes en så 

kallas korrelationsanalys som användes för att undersöka om det fanns ett statistiskt samband 

mellan elektrisk fältstyrka och THDu.  
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4. Resultat  
Insamlat mätdata utfördes först i Excel där ett medelvärde för THDu plockades ut (Se figur 9 

samt 10) för att därefter analysera värdena via SPSS programvara.  

 

Figur 9. Beräkning av medelvärdet THDu i Excel från instrumentet Fluke VR1710 

 

Figur 10. Sammanställning av enfas, trefas och elektriska fält medelvärden över tid 

För att jämföra insamlade THDu från enfas- och trefasmätaren, plockades medelvärdet för 

faserna A, B och C. Det nya mätdatat presenteras nedan (Se figur 11a samt 11b).  

 

Figur 11a. Mätdata från enfas mätare Fluke VR1710 
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Figur 11b. Mätdata från trefas mätare Fluke 1730. Den högre kolumnen är medelvärdet av 

THDu för faserna A, B och C.  

Figur 12 visar beräkning av medelvärdet för elektriska fältstyrka, som sedan plockades fram 

för att jämföra de med THDu.  

 

Figur 12. Elektrisk fält mätdata 

Figur 13 visar insamling av elektriska fältet och THDu mätdatat tillsammans.  

 

Figur 13. Sammanställning av elektriska fältet, THDu samt övertonerna 3, 5, 7 och 9 
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En Linear Mixed Models analys valdes för att undersöka THDu. Figur 14 visar en 

sammanfattning över THDu-mätningarna. Parametern ID 1-4 är mätningar på kontor (1), 

neuro labbet (2), IVA (3) och Medicin 2 (4). Insamlat mätdata var inte lika på alla 

avdelningar.  

 

Figur 14. Data analys i SPSS 

Tabell 4 visar nivån på THDu i procent vid olika parametrar under Estimate raden. Minus 

tecken i kolumnen Estimate innebär att nivån är lägre jämfört med baslinjen 0a som anges 

som referens. Det visar att spridning av störningar är större under en vardag än under en helg 

och är minst i kontors miljön. Intensivvårdsavdelningen hade mest störningar.  

Tabell 4. Fixed Effects i SPSS  

Parameter Estimate Std. Error Df T Sig. 

Intercept 2,71 0,17 1,50 15,8 0,01 

[Typ=Intesivvård] 0,44 0,24 1,17 1,80 0,29 

[Typ=kontor] -0,44 0,19 1,39 -2,29 0,20 

[Typ=Medicin] 0,16 0,24 1,25 0,64 0,617 

[Typ=neuro_labben] 0a 0 - - - 

[Uttagstyp=Avbrottsfri] -2,17 0,03 579 -69,2 0,00 

[Uttagstyp=Normal] 0a 0 - - - 

[Dagtyp=Helg] -0,36 0,17 1,00 -2,07 0,28 

[Dagstyp=Vardag] 0a 0 - - - 

[Tid=Dag] 0,63 0,08 7,51 7,79 0,00 

[Tid=Eftermiddag] 0,48 0,08 7,51 5,85 0,00 

[Tid=Morgon] 0,64 0,08 7,51 7,87 0,00 

[Tid=Natt] 0a 0 - - - 
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[Mattartyp=Enfas] -0,16 0,02 578 -7,01 0,00 

[Mattartyp=Trefas] 0a 0 - - - 

 

En mer noggrann analys utfördes i SPSS för att få en grundlig översikt av störningsnivån i 

sjukhusets elnät med hänsyn till olika faktorer som tid och avdelningstyp. Detta gjordes med 

en Descriptive Statistics analys. Figur 15 samt 16 visar hur mycket THD varierade beroende 

på tid och vårdmiljö. Störningar förekommer mest under 6:30 – 9:00 och 10:30 – 13:00 på 

vardagar från normaldrift kraftförsörjning (Se bilaga 2). Intensivvården hade mest störningar. 

 

Figur 15. Övertonshalten  under olika tider på dagen 

 

Figur 16. Övertonshalten på respektive avdelning 

Resultatet visar sig att den 5:e övertonen dominerar på alla avdelningar (se bilaga 3).  
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En ytterligare statistisk analys utfördes också i SPSS på elektriska fältmätningar. Figur 17 

visar beräkning av max, minst och medelvärdet på elektriska fält respektive THDu.  

 

Figur 17. Översikt av insamlade THDu och elektriska fält mätdata. 

Figur 18 visar att elektriska fältet varierar mellan 0-27 V/m medan THDu värdet varierar 

mellan 0-4%. Grafen är ej linjär och anger därför inget tydligt förhållande mellan variablerna.  

 

Figur 18. Punktdiagram analys mellan THDu och elektrisk fältstyrka 
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För att undersöka om det fanns ett statistiskt samband mellan två variabler, användes en 

Correlation test. I SPSS valdes variablerna E-fält och THDu och testkördes en 

korrelationsanalys (Se figur 19).  

 

Figur 19. Förhållandet mellan THDu och elektriska fält 

Ett perfekt samband mellan två variabler är när korrelationen ligger vid 1 eller vid -1 men i 

tabellen ovan är Pearson Correlation koefficient för E-fält och THDu 0,052 vilket är relativt 

lågt.  

E-fält är lika med 1 i den första raden och THDu är också lika med 1 i den fjärde raden. Detta 

beror på att en variabel är alltid korrelerad med sig själv. Sig. (2-tailed) är en så kallas 

Significance test, som används i SPSS vid en korrelationsanalys, anger hur trovärdig 

korrelationsvärdet är. N är antal sampel som är lika med 30 vid båda variablerna.  

Insamlat mätdata från enfasmätaren Fluke VR1710 visar att störningsnivån var lägst på 

kontorsavdelning och högst på intensivvårdsavdelning (Se bilaga 1).  
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5. Diskussion 
När allt fler apparater ansluts till elnätet förekommer störningar som övertoner, flimmer, 

transienter, frekvensvariationer och spänningsvariationer som ger upphov till försämrad 

kvalitet på elnätet som i sin tur kan leda till effektförluster samt kortare livslängd på de 

anslutna utrustningarna.  

Resultatet visar att störningsnivå inom NUS skiljer sig mellan olika typer av avdelningar och 

varierar beroende på tiden. Den var störst vid intensivvårdsavdelningen på morgonen och på 

förmiddagen. Det kan bero på en ökad belastning under den perioden.  

Det finns många olika lösningar till att reducera övertoner men först måste källan till 

övertoner kartläggas samt undersöka vilken sort av last/laster som ger upphov till störningar. 

Allmänna lösningar till att minska övertoner är [9]: 

 Filtrering – genom att installera filterutrustningar i elanläggningen. Det finns två 

filtertyper; passiva och aktiva filter. Ett passivt filter används för att kortsluta 

övertoner medan ett aktivt filter används för att minska övertoner genom att genera 

övertoner av samma frekvens och amplitud som de alstras i elnätet så att de injiceras 

därefter i mot fas. Hybrid filter kan även användas. Den består av aktiv och passiv 

filter.  

 Separat elmatning – genom att separera utrustningar efter hur mycket de tål och stör. 

 Installation av kraft- och isolationstransformator – denna lösning är väldigt effektiv 

men kostsam.  

Vidare mätning av elkvalitetsparametrar inom NUS behövs för att identifiera störningskällor. 

Mätningar borde ha genomförts under en längre period exempelvis 1-2 veckor per avdelning 

för att noga undersöka störningar, men på grund av tidsbrist blev det under 2-4 dagar istället. 

Mätning av effektförluster bör också genomföras och analyseras för att få en bra bild över 

elanläggningen i NUS. Utifrån dessa mätningar kan man förslå åtgärder för att minska 

övertoner.   

Elektriska fältmätningen var ungefärlig eftersom instrumentet påverkades lätt av andra 

elektroniska apparater i närheten. Mätningen med instrumentet borde genomförts jordat och 

ojordat för att undersöka om det finns någon skillnad. 

Elektriska fältmätningen på IVA kunde inte genomföras eftersom lokalen inte var tillgänglig. 

Trefasmätning på Medicin 2 kunde inte heller utföras eftersom elcentralen var för gammal för 

att ansluta mätinstrumentet till.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Övertonshalten vid NUS i Fluke VR1710 

 

Figur 20. Övertonshalten för kontorrummet 3B111 

 

Figur 21. Övertonshalten för vårdsrummet 4-852 
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Figur 22. Övertonshalten för vårdsrummet 10-06-3012 (Normaldrift kraftförsörjning)  

 

Figur 23. Övertonshalten för vårdsrummet 10-06-3012 (avbrottsfri kraftförsörjning)  
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Figur 24. Övertonshalten för vårdsrummet 12 nus 695 (normaldrift kraftförsörjning)  

 

Figur 25. Övertonshalten för vårdsrummet 12 nus 695 (avbrottsfri kraftförsörjning)  
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Bilaga 2: Övertonshalten vid NUS i SPSS 

 

Figur 26. Skillnad i övertonshalten mellan avbrottsfri och normaldrift kraftförsörjning  

 

Figur 27. Skillnad i övertonshalten mellan helg och vardag  
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Bilaga 3: Övertonshalten för den 5:e övertonen i SPSS 

 

Figur 28. Skillnaden i den 5:e övertonen under en dag 

 

Figur 29. Skillnaden i den 5:e övertonen vid olika avdelningar i NUS 


