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Sammanfattning 

Från den elektriska likströmsmotorn, till dagens komplexa trefassystem med motorer 

styrda av frekvensomformare, skapas det idag mer ”skräp” på elnätet än någonsin. Det 

har givit oss ett modernt problem som ofta är osynligt, men som kan ställa till med rejäl 

oreda om man har otur. 

Permascands fabrik är belägen i Ljungaverk och har problem med ljud i ett ställverk. 

Mätningar görs därför i anläggningen för att samla in mätdata och utifrån dessa skapa en 

nulägesbeskrivning när det gäller elkvalité. En tidigare mätning av anläggningen på grund 

av de upplevda problemen refereras i stora drag, som en bakgrundsgenomgång och 

förståelse för problemet. 

Ett steg i att upplysa personalen om begreppet elkvalité görs i samband med en studie 

i form av en enkät med en inledande text och några enkla frågor. 

Slutligen görs en jämförelse mellan fabriksanläggningen och en liknande anläggning 

på samma elnät, där uttaget av reaktiv effekt i förhållande till aktiv effekt studeras över 

tid. 

Under de mätningar som gjorts vid transformatorns nedsida visade det sig att det i 

förhållande till standarden EN 50160 finns för höga nivåer av flimmer. Utifrån den enkät 

som personalen vid fabriken fått besvara visar det sig att många inte känner till så mycket 

om begreppet elkvalité, men att man upplever att det är bra elkvalité vid fabriken. En 

rekomendation är att fortsätta arbetet med att söka efter ursprunget till kraftiga 

strömvariationer och de höga strömövertonshalterna då de påverkar transformatorn. Även 

att man på sikt budgeterar för att höja kunskapen om elkvalité bland de anställda för att 

kunna ta adekvata beslut vid inköp av utrustning. 

 

 

 





XI 

 

Abstract 

From the electric DC-motor to today’s complex three-phase systems with motors 

controlled by frequency converters, more "junk" is created on the electric grid than ever. 

This has given us a modern problem that is often invisible, and can cause a substantial 

mess if you are unlucky. 

Permascand plant is located in Ljungaverk and has problems with sound in one of their 

switchgears. Measurements are therefore made in the plant to collect data and create a 

status report for power quality. A previous measurement of the plant, which was done 

because of the perceived problems, is refered in broad terms as a background review and 

understanding of the problem. 

One step to educate staff about the concept of power quality is done with a study in 

the form of a questionnaire with an introductory text and a few simple questions. 

Finally, a comparison is made between the plant and a similar factory on the same electric 

grid, where the reactive electrical energy is compared to the active electrical energy over 

time. 

During the measurements that were made at the transformer downside, it turned out 

that in relation to the standard EN 50160, there are high levels of flicker. Based on the 

questionnaire that staff at the plant had to answer, it turns out that many do not know 

much about the concept of power quality, but they feel that there is good power quality 

at the factory. A recommendation is to continue the work to find the origin to strong 

variations in the current and the harmonic current, because they affect the transformer. It 

is also recommended, that the budget in the long term is made to raise awareness of power 

quality among the employees, to be able to take proper decisions when purchasing new 

equipment. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Permascand AB i Ljungaverk har under slutet av 2014 installerat en ny transformator och 

byggt ut ett av ställverken för att möta behovet av större laster från bestryknings-

anläggningen i fabriken. Efter installation och idrifttagande av anläggningen har personal 

uppmärksammat kraftiga vibrationer/ljud i ställverket och att belysningen i närområdet 

flimrat1.  

 

1.2. Syfte 

Uppgiften syftar till att analysera den elkvalité som råder vid Permascands fabrik i 

Ljungaverk i anslutning till den nya transformatorn för att om möjligt kartlägga orsaken 

till de upplevda problemen. I elkvalité-begreppet innefattas mätningar avseende de som 

ingår i enlighet med standardiserade normen SS-EN 50160. 

 

1.3. Målformulering 

1.3.1. Projektmål 

Målsättningen är att utföra en nulägesanalys i enlighet med normen EN 50160 och att 

försöka kartlägga problemområdet. 

 

1.3.2. Effektmål 

Minskad risk för kostnader i samband med störningar uppkomna i nätet. 

 

1.4. Avgränsningar 

Frekvenser begränsas upp till och med 2 kHz, eftersom amplituden däröver antas vara 

mindre farlig för anläggningen. Projektet avgränsas för mätningar inom anläggningen för 

ytbehandling av elektroder eftersom det är där man upplever problemen, och till elektriska 

störfenomen i den ledningsburna anläggningen. De magnetiska störkällor, EMC, som 

eventuellt existerar behandlas inte i den här studien. 

 

Felsökning av anläggningen görs i den omfattning och mån tiden räcker till. 

  

                                                 
1 Tidigare analys (Ydehall, 2015). 
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1.5. Lösningsmetod och teknik 

1.5.1. Arbetsgång 

 En litteraturstudie genomförs och fabrikens uppbyggnad av elnätet kartläggs. 

 Problemområdet analyseras i enlighet med SS-EN 50160 under 7 dygn i en följd för 

att få en nulägesbeskrivning av mätpunkten enligt gällande standard. 

 En enkätundersökning bland de anställda genomförs för att mäta upplevd elkvalité 

vid fabriken. 

 En studie av effektuttag avseende reaktiv effekt under en period före och efter idrift-

tagande av den nya anläggningen görs för att se hur det reaktiva effektuttaget 

påverkats över tid. En studie av en liknande industri görs för att få en referens att 

jämföra med. 

 En särskild mätning avseende strömövertoner görs i mån av tid. 

 

1.5.2. Mätutrustning 

 
Figur 1. Mätinstrumentets anslutningar, foto. Tord Frisk 

I de mätningar som gjorts har ett instrument av fabrikatet Fluke används. Modellen på 

instrumentet är 435 serie II. Instrumentet är ett kategori III instrument som är den högsta 

säkerhetsklassningen i branchen och mäter enligt den strikta internationella standarden 

IEC 61000-4-30 Class A. Instrumentet uppgraderades till den nyaste flashversionen innan 

mätningen på rekommendation av Fluke (V04.05). 

 

För presentation och bearbetning har mjukvaran Power Log 430-II med den senaste 

versionen använts (5.1). 
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1.6. Nomenklatur och definitioner 

1.6.1. Mätgränser 

När instrumentet som används vid mätningarna för den här studien ställs in i över-

vakningsläge, monitor, tillämpas följande gränser med utgångspunkt i gällande standard. 

RMS 207 < u < 253 V 95.0 % av tid 

THD < 8 % 100 % av tid 

Plt < 1 95 % av tid 

Spänningsinbrott u < 207 V 20 % per vecka 

Överspänning u > 253 V 20 % per vecka 

Obalans < 2 % 95 % av tid 

Frekvens 49.5 < f < 50.5 Hz 99.5 % av tid 

Tabell 1. Definierade mätgränser enligt standard 

1.6.2. Prefix 

Talfaktor Benämning [beteckning] 

1018 exa [𝐸] 

1015 peta [𝑝] 

1012 tera [𝑻] 

109 giga [𝑮] 

106 mega [𝑴] 

103 kilo [𝒌] 

102 hekto [ℎ] 

101 deka [𝑑𝑎] 
 

Talfaktor Benämning [beteckning] 

10-1 deci [𝑑] 

10-2 centi [𝑐] 

10-3 milli [𝒎] 

10-6 mikro [𝝁] 

10-9 nano [𝒏] 

10-12 piko [𝒑] 

10-15 femto [𝑓] 

10-18 atto [a] 
 

Tabell 2. Prefix, där fetmarkerade är vanliga inom elektroteknik 

1.6.3. Grekiska alfabetet 

Α, 𝛼 alfa 

Β, 𝛽 beta 

Γ, 𝛾 gamma 

Δ, 𝛿 delta 

Ε, 휀 epsilon 

Ζ, 휁 zeta 

Η, 휂 äta 

Θ, 휃 teta 

Ι, 휄 jota 

Κ, 휅 kapa 

Λ, λ lambda 

Μ, 𝜇 my 

Ν, 𝜈 ny 

Ξ, 𝜉 ksi 

Ο, 𝜊 omikron 

Π, 𝜋 pi 

Ρ, 𝜌 ro 

Σ, 𝜎 sigma 

Τ, 𝜏 tau 

Υ, 𝜐 ypsilon 

Φ,𝜑 fi 

Χ, 𝜒 chi 

Ψ,𝜓 psi 

Ω,𝜔 omega 

Tabell 3. Grekiska alfabetet 
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1.6.4. SI- Storheter och enheter 

Storhet Enhet 

 

𝑙, 𝐿 längd 

𝑚 massa 

𝑡 tid 

𝐼 elektrisk ström 

Τ(Θ) termodynamisk temperatur 

𝑛(𝑣) substansmängd 

𝐼(𝐼𝑣) ljusstyrka 

 

 

f frekvens 

𝜔 vinkelfrekvens 

F kraft 

G tyngd 

M kraftmoment 

W arbete 

P effekt 

Q laddning 

V elektrisk potential 

U elektrisk spänning 

C kapacitans 

Grundenheter 

m meter 

kg kilogram 

s sekund 

A ampere 

K kelvin 

mol mol 

cd candela 

 

Härledda enheter 

1 herz [1 Hz] 

1 radian per sekund [1 rad/s] 

1 newton [1 N] 

1 newton [1 N] 

1 newtonmeter [1 Nm] 

1 joule [1 J] ( =1 Nm) 

1 watt [1 W] ( = 1 Nm/s) 

1 columb [1 C] ( =1 Amperesekund [As]) 

1 volt [1 V] ( =1 W/A) 

1 volt [1 V] 

1 farad [1 F] ( =1 C/V) 

Tabell 4. SI- Storheter och enheter 

1.6.5. SI- Definitioner 

1 meter [1m]. Längden av 1 650 763.73 våglängder i vaccum av strålningen från 

krypton-86 vid övergång mellan nivån 2p10 och nivån 5d5. 

1 kilogram [1kg]. Massan av den internationella kilogramprototypen i Paris. 

1 sekund [1s]. Tiden för 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar en 

övergång mellan två energinivåer i grundtillståndet av isotopen cesium-133. 

1 ampere [1A]. Styrkan av en konstant elektrisk ström som, när den genomflyter två raka 

oändligt långa parallella ledare med tvärsnitt av försumbar utsträckning, placerade i 

vakuum på avståndet 1m från varandra, för varje meter av ledaren åstadkommer en 

kraftverkan mellan ledarna av 2 ∙ 10−7 newton. 

1 Kelvin [1K]. Termodynamisk temperatur för vattnets trippelpunkt multiplicerad med 

273.16-1. 

1 Candela [1cd]. Ljusstyrkan vinkelrätt från en absolut svart kropp, med den bestämda 

arean 600 000-1 m2. Temperaturen ska vara densamma som för Platina som stelnar vid 

trycket 101 325 N/m2. 

1 mol [1mol]. En mol är den substansmängd som i  ett system har lika många antal 

partiklar som det finns atomer i 12 gram Kol-12. 
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2. En historisk återblick 

2.1. Ökande komplexitet 

Begreppet elkvalité är något som allt fler kommer att komma i kontakt med i vårt moderna 

samhälle. I modern elektroteknisk utrustning alstras allt mer elektriska störfenomen. För 

att belysa det lite vill jag ta den elektriska motorns historia som ett exempel. 

Den första elektriska motorn byggdes av Moritz Herman von Jacobi år 1834. Den 

fysikaliska principen för att generera rotationsrörelse med hjälp av elektricitet, som 

visades av Michael Faraday år 1821 var grunden för upptäckten.  Motorn fick snabbt 

spridning inom transportväsendet och i hemmen. Man fick genom den en ny drivkälla 

som kunde användas i valsverk, att dra lokomotiv, eller driva rakaparater. Motorerna var 

inte sammankopplade, utan levde sitt eget liv tillsammans med en energikälla som drev 

motorn. Motorns chassie innehöll permanentmagneter och rotorn hade en spole som med 

hjälp av elektricitet kunde fås i rotation. Överföringen av den ström som krävdes för att 

starta motorn gick via två anslutningar vid motorns ena axelände. Den motor jag beskriver 

brukar benämnas som likströmsmotor, vars moment regleras med hjälp av den tillförda 

strömstyrkan2. Redan här fanns det upphov till el-kvalitéproblem via den gnistbildning 

som skapas i den elektriska överföringen till motorns rotorlindning, men de kunde inte 

spridas till andra annat än via etern, om det ens fanns någon mottagare.  

I slutet av 1800-talet byggdes växelströmsnätet kraftigt ut, vilket gjorde det möjligt att 

använda en annan typ av motor, Induktionsmotorn. Motorn uppfanns i Amerika av 

fysikern Nicola Tesla, som ursprungligen kom ifrån Kroatien. Motorn bygger på en annan 

princip, nämligen den att man genom att skapa ett cirkulerande magnetfält i chassiet som 

innehåller den så kallade statorlindningen, kan få rotoraxeln att rotera i magnetfältets 

centrum. Det är möjligt på grund av Michael Faradays tidigare upptäckt – att man genom 

att föra en elektrisk ledare i rörelse genom ett magnetfält får en genomströmning av 

elektricitet i ledaren. Genom att kortsluta rotorns ledare skapas en mot-elektromotorisk 

kraft som kommer att samverka med de krafter som uppstår på grund av nämnda 

statorlindning, och därigenom ge upphov till en rotationsrörelse. En av de stora fördelarna 

med den här typen av motor, som är mycket vanlig än idag, är att man inte behöver 

permanentmagneter i motorn, och att de är robusta och prisvärda. Motorn har därför fått 

stor spridning över världen – inte minst inom industrin.  

År 1890 patentsökte den Svenske ingenjören och uppfinnaren Jonas Wenström ett 

system för trefas som sedan utvecklades inom ASEA, där han också vidareutvecklat och 

tillverkat växelströmsmotorer sedan bolaget startade 18833. Trefassystemet är idag 

mycket vanligt och möjligheten för elkvalité-problem att överföras mellan olika system 

och kontinenter har flerfaldigats. Växelströmsmotorer som inte har någon permanent-

magnet, är inte lika enkla att styra hastigheten på - som de likströmsmotorer som byggdes 

i starten. Där behövde man endast reglera strömmen till motorn för att ändra momentet i 

                                                 
2 Kapitel 7 om likströmsmaskiner sid 440 ekv 7.33 , (Umans, 2014). 
3 Sid 351 (Östling, 1985). 
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den. Förklaringen till det är att magnetfältet i motorn roterar som en direkt funktion av 

den påförda växelspänningens frekvens. Eftersom den påförda frekvensen är konstant, 

kommer motorn att få ett konstant varvtal under normala förhållanden. Stora motorer drar 

också mycket ström vid tillslag, vilket skapar behov av elektromagnetiska kontaktorer i 

starten för att starten inte ska påverka elnätet negativt. 

Ett sätt att kunna reglera motorns rotationshastighet och att komma ifrån behovet av 

kontaktorer är att ändra hastigheten på det roterande magnetfältet i motorns stator. Det 

kan åstadkommas genom att man ändrar frekvensen på den tillförda spänningen. Eftersom 

frekvensen måste hållas konstant i elnätet, behöver man en apparat vars funktion bygger 

på att man stoppar in en konstant frekvens, och får ut en reglerbar frekvens med så mycket 

energi att den klarar av att utföra det arbete som krävs. Apparaten brukar gå under 

benämningen frekvensomriktare4, eller omformare. Den tekniska principlösningen är att 

man tillför omformaren växelspänning, omvandlar den till likspänning, hackar upp 

likspänningen med den hastighet man önskar för att sedan omvandla den tillbaka till 

växelspänning och driva motorn. Det är i själva upphackningsmomentet som mycket av 

det oönskade händer med avseende på elkvalitén i en anläggning, mer om det under 

avsnittet teori. 

Allt fler omformare ansluts till existerande elnät, vilket får föjden att allt mer oönskade 

händelser skapas. Begreppet elkvalité innefattar ett flertal olika fenomen som händer i ett 

elektriskt nät under det att man ansluter och nyttjar elektriska förbrukare, eller 

generatorsystem. För att man ska kunna bedöma och underhålla elektriska system 

beträffande den tekniska kvalitén, har man enats om nätnormen EN-50160. I normen 

definieras det störutrymme man har tillåtelse till avseende ett nätavsnitt. Bristande 

elkvalité är ett av flera hot mot en fungerande elmiljö och är ett växande problem i och 

med att dagens komplexa elektrotekniska utrustning växer i antal och omfattning. 

Den elektriska motorns historia och nutid är verkligen ett bevis för hur utvecklingen 

expanderat avseeende komplexiteten i utrustning och hur dess elektriska omgivning 

påverkas när det gäller elkvalité. 

                                                 
4 Avsnitt 6.8 om frekvensomriktare sid 324 (Alfredsson, Jacobsson, Rejminger, & Sinner, 2012) 
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1. Permascands anläggning i ljungaverk 

Permascand levererar konkurrenskraftiga lösningar baserade på ingenjörs- och 

tillverkningskompetens inom produktområdena; Vattenreningssystem, Elektrokemisk 

Processteknik samt Svetsade Produkter. Drygt 95 procent av produkterna levereras till 

marknader utanför Sverige, främst Europa och Sydamerika. Permascands huvudkontor 

och produktion ligger i Ljungaverk i Ånge kommun. Anläggningen i Ljungaverk togs i 

bruk 1971 och är belägen inom ortens industriområde. 

3.1.1. Permascands historia 

 
Figur 2. Permascands historia, Fredrik Herliz (vd) 

3.1.2. Industriområdet 

 
Figur 3. Plan över Permascands industriområde, Päivi Lindbom 
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3.1.3. Elnätsleverantören 

Härjeåns Nät överför el till ca 27 000 elkunder i främst kommunerna Härjedalen, Ånge, 

Bräcke och Ragunda. Anläggningen innehåller ca. 500 mil elnät och 9 kraftanläggningar 

som år 2015 gav en total produktion av 98 GWh. Härjeån arbetar för en hållbar 

energiproduktion och är certifierade enligt ISO 14001. 

 

Affärsidé ” Vi ska producera miljövänlig vattenkraft och överföra kundernas 

behov av el för att tillgodose deras krav på livskvalitet, komfort och trygghet”. 

 

Härjeån har som ambition att förlägga så mycket högspänningskabel som möjligt i 

marken för att stärka tryggheten för sina kunder. Stolptransformatorstationer som är 

placerade vid vattenskyddsområden eller nära vattendrag ersätts med transformator-

stationer på mark med uppsamlingskärl för oljeläckage. Ett erbjudande om kostnadsfri 

avbrottsinformation via sms, stärker servicen helt utan miljöpåverkan.  

Företaget ägs av Herrfors koncernen till 56.3 %, Härjedalens kommun till 32.9 % och 

övriga aktieägare till 10.8 % (Härjeåns, 2015). 

3.1.4. Nätstation H1 

Fabriken har två existerande abonnemang för inkommande 

elektricitet. Det ena abonnemanget försörjer kontorsbyggnaden, 

hus A, som är anslutet via en inkommande jordledning.  

Det andra av de två abonnemangen är anslutet till ett lokalt 

mellanspänningsnät på 11 kV som sedan försörjer fabriksdelen 

med elektricitet. Högspänningen levereras till området från 

nätägaren via  luftledningar till en nätstation i fabriksområdets  

södra del.  

I nätstationen finns det fyra fack. Ett för att bryta 

inkommande spänning, ett för mätning och två för att bryta olika 

delar av anläggningen.  

Inkommande brytare är av typen RGCC av fabrikatet ABB 

och de andra två brytarna är av typen RGCV av samma fabrikat. 

I mätskåpet finns det en analog voltmeter för att man ska kunna 

se vilken den aktuella spänningen är. Under  den finns det en 

vridströmställare, som har till uppgift att växla mellan olika 

mätpunkter. De frånskiljare som sitter i nätstationen har synliga 

brytställen och tre lägen vardera. Ett för normal drift, ett för bruten anläggning och ett för 

jordad anläggning. Lastbrytarna är av typen SF6 och dessa arbetar normalt efter puffer-

principen, där en kompressionskammare följer den rörliga kontaktens rörelse, 

komprimerar gasen och släcker den ljusbåge som bildas vid brytning5. 

                                                 
5 Sid 173 om SF6 brytare, (Blomqvist, 2012). 

Figur 4. Anslutningspunkt,  

foto. Tord Frisk 

Figur 5. Nätstation vid 

anslutningspunkten, foto. 

Tord Frisk 
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3.1.5. Schematisk översikt över elanläggningen 

 
Figur 6. Huvudlinjeschema för högspänningsabonnemanget 

Nätstationen H1 fördelar och levererar mellanspänning via två jordförlagda kablar, 

AXCEK 3x95/25 till de två ställverken ST1 och ST2 på fabriksområdet. Ställverk ST1 

levererar i sin tur via effektbrytare och jordkabel 3//NIXV 4x240 mm2 lågspänning som 

matning till ST3. 

 

 
Figur 7. Ställverk 1, foto. 

Tord Frisk 

 
Figur 8. Ställverk 2, foto. Tord 

Frisk 

 
Figur 9. Ställverk 3, foto. 

Tord Frisk 
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3.2. Tidigare genomförd mätning 

3.2.1. Inledning 

På uppdrag av fabrikens ansvarige för el gjordes i oktober 2015 en allmän analys av 

elkvalité i ett av fabrikens ställverk. Orsaken var att personalen upplevt kraftiga 

vibrationer/ljud i ställverket och att belysningen i närområdet flimrat. I arbetet ingick 

också att leta efter vad som möjligen kunde vara orsaken till de upplevda problemen. 

Mätningen utfördes av ett konsulterande företag från Sundsvall som gav upphov till en  

sammanställning av arbetet (Ydehall, 2015). 

3.2.2. Genomfört arbete vid tidigare mätning 

Mätinstrumentet Dranez Power Platform 4300 nätanalysator och programvaran Dran-

View användes vid mätning och sammanställning av data. 

Instrumentet konfigurerades till en början för att bevaka under-/överspänning och 

snabba spänningsvariationer inom det området. Det visar sig att det fanns konstanta 

snabba variationer i spänningen på 20-30 Volt som tömde mätinstrumentets minneskort 

på mindre än 15 minuter. Mätinstrumentet ställdes därför om till att endast bevaka över 

och under spänningsnivå, men att fortsätta mäta övriga parametrar. Gränsen för 

underspänning kalibrerades till 207 Volt, och för överspänning till 246 Volt fasspänning 

(Ydehall, 2015).  

3.2.3. Resultat av tidigare genomförd mätning 

Faslikheten i de tre fasspänningarna anses av konsulten att vara ok, men B-fasen ligger 

lite lägre i spänning än de övriga. Vid låg last konstateras att strömmen under mätperioden 

är i storleksordningen 200 – 300 Ampere och att det i topparna är över 3500 Ampere. 

Effektfaktorn anses som bra, och nivån på spänningsövertonerna anses som mycket 

bra  med värden mindre än 2 % under hela mätningen. Strömsdirstosionen, Ithd, ligger 

ibland på nivåer över 10 %, men de höga nivåerna sammanträffar då strömuttaget är lågt. 

När lasten går upp minskar nivån till under 5 % av grundtonen – och det anses som fullt 

rimligt och inget alarmerande. Inget generellt övertonsproblem råder i ställverket enligt 

konsulten. 

Instrumentet detekterar under mätningen 700 - 800 störningar, där de flesta av dem 

kommer under hög last men några kommer också under låg last. De sistnämnda 

störningarna kan eventuellt misstänkas komma från  någon frekvensstyrd last om man ser 

till frekvenskurvan. 

Ett hundratal kraftiga störningar i form av underspänningar med spänningar ner till 

under 121 Volt och flertalet transienter på över 250 Volt har detekterats. A-fasen är alltid 

den med sämst värden, men ingen förklaring till det är beskrivet. 

Slutligen rekommenderas att man kontrollerar styrningen till de nyligen anslutna  

beläggningsugnarna för att minimera störningar (Ydehall, 2015). 
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4. Teori 

4.1. Harmonisk svängningsrörelse 

Rörelser som upprepar sig periodiskt kan med fördel beskrivas matematiskt med hjälp av 

trigonometri. En harmonisk svängningsrörelse som utbreder sig med en konstant 

hastighet av 50 perioder per sekund över en x-axel i ett koordinatsystem bildar en 

vågformad kurva som… 

 
Figur 10. Grundton, 50 Hz. 

Om vi bestämmer att det är vår grundfrekvens och ritar upp en kurva som har tre gånger 

så hög frekvens som grundfrekvensen så får vi en kurva som har frekvensen 150 perioder 

per sekund. Vi får… 

 
Figur 11. 3:e överton av grundtonen 50 Hz 

För varje värde på x existerar endast ett värde på y i respektive figur. Addera varje punkts 

y-värde och placera det nya värdet i en graf med samma gradering på x- resp. y-axel och 

vi får resultatet som… 

 
Figur 12. Summan av en grundton och tredje övertonen 

Det går redan nu tydligt att se att kurvan är på väg att bilda en vågform som är kantig. Ju 

fler udda multiplar vi adderar till grundfrekvensen, desto mer kantig blir vågen. 
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4.2. Tids -och frekvensdomän 

 
Figur 13. Grundton och 1:a udda överton representerade i frekvensdomänen 

y-axeln representerar signalens amplitud, och  x-axeln dess frekvens. Signalen vid 50 Hz 

utgörs av grundtonen och signalen vid 150 Hz representerar den första udda övertonen. 

Vi kan se att amplituden i det här exemplet är 25 % av grundtonens på dess höjd. Man 

brukar kalla den här typen av graf för ett frekvensspektra.  

Figuren är en direkt följd av den vågform som summerades  i föregående avsnitt och 

går att beräkna fram med hjälp av Fourieranalys, FFT. I ett elektriskt nät, där det 

förekommer störningar i form av ström- resp. spänningsövertoner är det den här tekniken 

man använder för att visa upp vilka frekvenser som existerar i realtid. För mätningar där 

man vill kunna jämföra värden utifrån en given standard vid elkvalitémätning krävs det 

lite mer matematik i form av medelvärdesbildning m.m.  

  

50 Hz 3*50Hz 

1 

f [Hz] 

A 
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4.3. Begreppet elkvalité 

4.3.1. Spänningsdipp och kortvarigt avbrott 

En spänningsdipp definieras som en spänningssänkning på mer än 10 % av den nominella 

spänningen och som varar i minst 10 millisekunder, men kortare än 90 sekunder. 

Spänningen återgår sedan till ett värde som är större än 90 % av den nominella 

spänningen. Storleken på spänningsdippen mäts från det lokala minimum som uppstår då 

den inträffar och upp till nominell spänning. Amplituden uttrycks som procent i 

förhållande till den nominella spänningen. 

Ett kortvarigt avbrott definieras som en spänningssänkning ner till noll, eller nära noll 

volt som varar mellan 10 millisekunder och 90 sekunder. 

Spänningsdippar orsakas ofta av fel i någon anläggningsdel hos en förbrukare, eller i 

det matande kraftnätet. Väderlek som t.ex. åska orsakar varje år spänningsdippar i elnätet. 

Hur lång tid det tar att återskapa normalläget i nätet beror av hur starkt nätet är och hur 

det är utformat. 

Skador som kan uppstå vid spänningsdipp eller kortvarigt avbrott kan vara datorer som 

slutar fungera, kontaktorer som slår ifrån, reglerutrustningar som felar eller varvtalsstyrda 

drivsystem för elektriska maskiner som felar (Sjödin, 2004). 

4.3.2. Spänningsnivåer 

Spänningsnivån i ett nät varierar med den belastning som tillförs nätet. I änden av ett nät 

är det sannolikt lägre spänningsnivå än vid kraftkällan orsakat av den impedans som 

anslutningsmediet har enligt Ohms lag. Enligt EN 50160 är det tillåtet för spänningen att 

variera mellan 207 och 244 Volt, men det är också tillåtet för en ansluten förbrukare på 

elnätet att orsaka spänningsfall upp till 4 % av nominell spänning enligt starkströms-

föreskrifterna. Det betyder i praktiken att det är möjligt för spänningen att variera mellan 

198 och 244 Volt (Sjödin, 2004).  

4.3.3. Övertoner 

När man talar om övertoner i elektrotekniska sammanhang, så betyder det att man menar 

alla de högre frekvenser som är heltalsmultiplar av den så kallade grundfrekvensen. Dessa 

högre frekvenser existerar samtidigt och är adderade till grundfrekvensen. Amplituden på 

övertonerna varierar, men brukar avta allt eftersom frekvensen ökar. Grundtonen har den 

högsta amplituden och har den lägsta frekvensen, grundfrekvensen. När man vill ange hur 

stor en överton är, brukar man använda grundtonens amplitud som referens och bida 

kvoten mellan dess amplitud och gruntonens amplitud. Värdena anges som procent av 

grundtonen varefter man behöver multiplicera kvoten med 100. 

Varje störning i ett elektiskt system som ger upphov till övertoner, skapar ett ”avtryck” 

som uppkommer ur dess ursprung. Ett tränat öga kan ibland se detta i tidsdomänen på en 

harmonisk våg innehållande övertoner, och därigenom avgöra störningens uppkomst. Om 

man istället övergår från tidsdomänen till frekvensdomänen, så kan man mycket tydligt 

se fördelningen av dessa övertoner. Övertoner kan mätas i tidsdomänen med ett 

oscilloskop, och i frekvensdomänen med en spektrumanalysator. 
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Ofta vill man jämföra olika system innehållande övertoner med varandra. Då behöver 

man en modell för att skapa jämförbara värden, eftersom övertoner kan variera i antal och 

styrka mellan systemen. Ett allmänt känt sätt att göra det är att bilda det så kallade THD-

värdet för spänning eller ström beroende av vad man studerar. THD stå för total 

harmonisk distorsion och bildas som hundra gånger kvadratroten ur den tecknade 

summan från och med nr 2 till oändligheten, för det kvadrerade värdet på kvoten av den 

aktuella övertonens och grundtonens amplitud. Vi får allmänt… 

 

 

 
𝑇𝐻𝐷𝑥 = 100 ∙ √∑(

𝑥𝑛
𝑥1
)
2

∞

2

 

 

ekv.  4:1 

, där x representerar den storhet vars överton vi studerar. 

4.3.4. Flimmer 

En människa som störs av flimmer är en kvalitetsstörning när det gäller elkvalité. Det 

inträffar när en förutbestämd definierad nivå överskrids. I de mätningar som görs enligt 

EN 50160, så är den nivån lika med ett. Det betyder att om värdet är större än ett, så 

irriterar flimmret ett öga. 

Flimmer är en variation i spänningens effektivvärde som har en högre frekvens än det 

normala. Den ordinarie spänningen blir då modulerad6 av den variationen vilket ger 

effekten att ljuskällor flimmrar. Mätningen av flimmer görs i förhållande till en typkurva 

som motsvarar det subjektiva intrycket av hur ögat uppfattar ljusflimmer från en gasfylld 

60 Watts glödlampa ansluten till en spänning på 230 V, 50 Hz. En referensgrupp har 

använts för att ta fram typkurvan beroende av hur de uppfattar flimmer som störande. 

Man brukar mäta flimmer som korttidsmätning och långtidsmätning. Korttidsvärdet 

mäts under tio minuter och blir känsligare för spänningsvariationer medan långtidsvärdet 

beräknas utifrån tolv stycken korttidsvärden under ett tvåtimmarsintervall och blir då 

mindre känsligt för andra störningar. Beräkningen7 sker enligt sambandet… 

 

 
𝑃𝑙𝑡 = √∑

𝑃𝑠𝑡𝑖
3

12

12

𝑖=1

3

 

 

ekv.  4:2 

 

, där korttidsvärdet benämns Pst och långtidsvärdet benämns Plt.  

  

                                                 
6 Modulation innebär här att en spänning med högre frekvens adderas till grundfrekvensens spänning 

avseende amplitud. 
7Avsnitt 3 om termer och definitioner (Svensk elstandard, 2011) 



15 

 

Flimmer kan uppstå lokalt på lägre spänningsnivåer från svetsutrustning, kopierings-

maskiner, värmepumpar, hissmotorer och kompressorer med mera. Det är mycket snabba 

lastförändringar i en anläggning som skapar flimmer.  

Det som är avgörande för flimmernivån är förhållandet mellan variationer i 

belastningen och kortslutningseffekten (Sjödin, 2004). Det är allmänt känt att flimmer 

bl.a. kan leda till huvudvärk, koncentrationssvårigheter vid arbete med dator, och i vissa 

fall till epileptiska anfall. 

4.3.5. Spänningsosymmetri 

I ett trefasnät är samtliga spänningsfaser idealt fasförskjutna 120 grader i förhållande till 

varandra och fasspänningarna är lika stora. Om någon eller några av dessa egenskaper 

rubbas så får vi en spänningsosymmetri i systemet. Mycket eller stora enfasiga laster 

skapar spänningsosymmetri. 

Osymmetri i ett system kan leda till överlaster och frekvensomriktare kan sluta att 

fungera. Omriktare genererar fler övertoner vid fler frekvenser än de karakteristiska 

(Sjödin, 2004). 

4.3.6. Transienter 

En transient är en mycket hög och kortvarig spänningshöjning. Den brukar kallas för spik 

och kan vara negativ såväl som positiv i sin riktning avseende amplituden. 

Transienter uppkommer vid till och frånslag av maskiner som har induktiv karaktär. 

De uppkommer också vid åsknedslag på grund av blixtens höga spänning och snabbhet. 

Ett exempel på en transient är när du är statiskt uppladdad och urladdas hastigt via till 

exempel nosen på en katt. 

4.3.7. Problem i samband med bristande elkvalité 

En elektrisk anläggning som inte fyller en god kvalité, kan t.ex. innehålla mycket 

övertoner, spänningsvariationer där spänningen stiger eller sjunker onormalt, korta 

avbrott, korta mycket höga spänningar som uppstår sporadiskt och mycket annat. Några 

av de konsekvenser som kan följa av det är - att utrustning som är ansluten till 

anläggningen kan… 

 

få en förkortad livslängd, 

få en försämrad prestanda, 

stoppa eller avbryta, 

haverera eller få bestående skador. 

 

Samtliga av de nämnda följderna av bristande elkvalité i en elektrisk anläggning leder 

ofta till ökade kostnader för anläggningens ägare. Bristande elkvalité kan också spridas 

till de omgivande näten som är anslutna med kostnader för deras ägare som följd. 
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5. Gällande standard för elkvalitémätning 

5.1. Svensk elstandard SS-EN 50160
8

 

Den nominella spänningen definieras i ett trefas lågspänningsnät med neutralledare, som 

230 Volt mellan fasledare och neutralledare. 

5.1.1. Kontinuerliga fenomen 

Med kontinuerliga fenomen menas avvikelser från det nominella värdet som inträffar 

kontinuerligt över en längre tid. Dessa orsakas huvudsakligen beroende av belastnings-

mönster, ändring av last eller last som inte är linjär. 

Nätfrekvens 

Den nominella frekvensen hos matningsspänningen ska vara 50 Hz. Det innebär att 

medelvärdet av grundtonens frekvens under normala driftförhållanden vid mätning i ett 

10 sekunders intervall ska vara inom intervallet 50 Hz ±1 % under 99.5 % av ett år. 

Övervakningen sköts av systemoperatören. 

Variationer i matningsspänningen 

Den nominella spänningen bör inte öka eller sjunka med mer än 10 % under normala 

driftförhållanden, där perioder med spänningsavbrott undantas. Vid mätning under en 

vecka av matningsspänningens effektivvärde, där medelvärdet beräknas för varje intervall 

om 10 minuter ska 95 % av dessa vara inom ±10 % av nominell spänning. Dessutom får 

inte något medelvärde avvika mer än 10 % uppåt eller 15 % nedåt i förhållande till den 

nominella spänningen. 

Enstaka snabba spänningsförändringar 

Kopplingar i nätet eller fel kan orsaka snabba spänningsändringar på grund av den snabba 

belastningsändringen som sker. 

Flimmervärde 

Långvarigt flimmer orsakat av spänningsvariationer bör inte överstiga värdet 1 under 95 

% av varje mätperiod som omfattar en vecka. Långvarigt flimmer benämns som Plt och 

mätperioden ska ske under normala driftsförhållanden. 

Osymmetri i matningsspänningen 

Givet grundtonen och normala driftförhållanden, så ska antalet medelvärdesbildningar av 

effektivvärdet av matningsspänningens minus-följdskomponent under en mätperiod av 

en vecka vara i intervallet 0 – 2 % av plus-följdskomponenten. Medelvärdesbildningen 

ska ske under 10-minuters intervall. 

  

                                                 
8Avsnitt 4. Egenskaper vid lågspänningsdistribution (Svensk elstandard, 2011) 
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Övertoner i spänningen 

Antalet medelvärdesbildningar för effektivvärdet av matnings-spänningens respektive 

överton, ska under en mätperiod av en vecka till 95 % vara mindre än eller lika med 

följande värden… 

 

Ickemultipler av tre. 5 (6.0 %), 7 (5.0 %), 11 (3.5 %), 13 (3.0 %), 17 (2.0 %), 19 - 25 (1.5 %). 

Multipler av tre. 3 (6.0 %), 9 (5.0 %), 15 (3.5 %), 21 (3.0 %). 

Jämna övertoner. 2 (2.0 %), 4 (1.0 %), 6 – 24 (0.5 %). 

 

, där siffran framför parentesen är övertonens nummer och procentsatsen anger ampli-

tudens storlek i förhållande till grundtonen. Dessutom ska den totala harmoniska 

distorsionen, THD, hos matningsspänningen där alla övertoner till och med nummer 40 

är med, vara mindre än eller lika med 8 %. Normala driftförhållanden ska råda. 

Mellantoner i spänningen 

För mellantoner finns ingen färdig standard för nivåer ännu, men är under övervägande 

eftersom nivån ökar med utvecklingen av frekvensomriktare m.m. Mellantoner kan i vissa 

fall ge upphov till flimmer eller orsaka störningar i rippelstyrningssystem redan vid låga 

nivåer. 

Signalering på nätet 

Vid överföring av signaler i elnätet ska det under mer än 99 % av dygnet vara en 

medelvärdesbildad signalspänning som är mindre än eller lika med följande värden… 

 

100 – 500 Hz (9.0 %),  

500 – 950 Hz ( -8 % / dekad), 

0.9 – 9.5 kHz (5.0 %), 

9.5 – 100 kHz ( -3.75 % / dekad) 

 

,där medelvärdesbildningen sker var 3:e sekund och procenten anger spänningen i 

förhållandet till den nominella spänningen. 
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5.1.2. Spänningsförändringar 

Med spänningsförändring menas plötsliga och betydande avvikelser från normal eller 

önskad våg-form. Orsaken till förändringen är i huvudsak oförutsägbara händelser eller 

yttre orsaker. 

Spänningsavbrott 

Avbrott är mycket svåra att förutsäga och varierar från tid till annan. Det finns därför inga 

helt representativa resultat i standarden att jämföra med ännu. 

Spänningsändringar 

Ett fel i det allmänna distributionsnätet eller i en installation orsakar vanligen en kortvarig 

sänkning av matningsspänningen. Om en last kopplas ur eller om en koppling i nätet sker, 

får man ofta en höjning av matningsspänningen. Det är inte förutsägningsbart när det 

kommer att ske och är beroende på elnätets uppbyggnad men också på vart mätningen 

görs. Fördelningen över ett år kan vara ojämn. 

Mätning av kortvariga höj- och sänkningar av spänningen ska mätas enligt normen EN 

61000-4-30, där den nominella matningsspänningen är referens. Det som är intressant att 

ta reda på är den kvarstående spänningen och hur länge den varar. Vilket innebär för de 

kortvariga spänningshöjningarna – det högsta effektivvärdet. I lågspänningsnät med 

fyrledarsystem mäts spänningen mellan fasledaren och neutralledaren. Man brukar sätta 

tröskeln för spänningsändringens början till ±10 % i förhållande till den nominella 

spänningen. Spänningens hysteres har typvärdet 2 % och referensvärdet beskrivs i EN 

61000-4-30:2009. 

Spänningsändringar som sker kortvarigt bedöms enligt EN 61000-4-30. Analys-

metoden väljs efter syftet med utvärderingen. För trefas lågspänningsnät används fas-

aggregering som består av att en likvärdig händelse definieras. Den ska bestå av en och 

endast en varaktighet samt en och endast en kvarstående spänning. Även tidsaggregering 

används, där en likvärdig händelse definieras om det är frågan om flera händelser i en 

följd. Metoden för det bestäms utifrån hur data är tänkt att användas i slutändan och 

riktlinjer ges i IEC/TR 61000-2-8. 

För klassning av kortvarig spänningsändring skapas en matris med de olika 

tidsintervallen i rubriken och de olika intervallen för procent kvarstående spänning i första 

kolumnen. Därefter förs värden på antalet likvärdiga händelser in i cellerna på rätt plats. 

De olika tidsintervallen är… 

10 ≤ t ≤200, 

200 < t ≤ 500, 

500 < t ≤ 1000, 

1000 < t ≤ 5000, 

5000 < t ≤ 60 000 

, där tiden anges i millisekunder. Tidsintervallen kan skilja sig åt beroende av vald strategi 

för att skydda nätet.  
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De olika intervallen för den kvarstående spänningen är… 

90 > u ≥ 80, 

80 > u ≥ 70, 

70 > u ≥ 40, 

40 > u ≥ 5, 

5 ≥ u 

, där spänningen u anges i procent i förhållande till nominell spänning. En referens för 

verkliga värden för avbrott som uppmätts i europeiska nät ges i standardens bilaga B. 

Mätningens osäkerhet behandlas i EN 61000-4-30 och är särskilt viktigt för korta 

händelser. 

Klassning av kortvariga spänningshöjningar sker på samma sätt som vid klassning av 

kortvariga spänningssänkningar men med andra intervall på tid och spänning. De 

tidsintervall som används är… 

10 ≤ t ≤ 500, 

500 ≤ t ≤ 5000, 

5000 ≤ t ≤ 60000 

, där tiden anges i millisekunder. De olika intervallen för spänning är… 

u ≥ 120, 

120 > u >110 

, där överspänningen u anges i procent av nominell spänning. 

Transienta överspänningar 

Överspänningar vid anslutningspunkten som allmänt orsakas av inducerad spänning eller 

av kopplingar i nätet. Stigtiden är mycket kort men kan variera inom ett brett område från 

milli till nanosekunder. Det är extremt ovanligt att höga amplituder och långa stigtider 

förekommer samtidigt. 

En överspänning orsakad av koppling har ofta högre energi än en överspänning 

orsakad av åska då den varar längre. Apparater konstrueras ofta enligt EN 60664-1 för att 

tåla transienta överspänningar. Avledningsskydd ska väljas med hänsyn till faktiska 

förhållanden i enlighet med IEC 60364-4-44 och IEC 60364-5-53 som då anses täcka 

såväl blixt som koppling i nätet. 

5.2. Svensk elstandard SS-EN 61000-4-30 

En internationell mycket omfattande norm som reglerar hur instrumentet mäter. Den är 

skapad för att mätvärden ska bli jämförbara mellan olika instrument. Två parametrar är 

extra svåra att mäta normenligt och det är flimmer och övertoner, där kan mätresultat 

skilja mellan olika instrument9. Eftersom standarden är så omfattande tas den inte upp 

mer än att den nämns i den här rapporten. 

 

 

                                                 
9 Klass A instrument, (om elkvalité, 2016) 
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6. Insamling av mätdata 

 
Figur 14. Fack SA1, foto. Tord 

Frisk 

 
Figur 15. Transformator T2 nedsida, 

foto. Tord Frisk 

 
Figur 16. Transformator T2 

uppsida, foto. Tord Frisk 

6.1. Mätning i ställverk 2 vid transformator T2 

6.1.1. Inledning 

Transformator T2 matas med 11 kV på primärsidan från inkommande jordkabel. 

Spänningen transformeras ner till spänningen 420 V. Transformatorn är av typen Dyn, 

som innebär att den på primärsidan är D-kopplad, med tre inkommande mellanspänningar 

och att den på sekundärsidan har tre utgående lågspänningar plus en jordskena. 

De tre huvudspänningarna från transformatorn leds via ett kabelknippe om åtta kablar 

för varje fas in till en effektbrytare i ställverk 1, fack SA1. Nollan leds in via en 

kopparskena. 

Facket SA1 innehåller förutom effektbrytaren ett skåp för mätning och en strömbrytare 

som man kan jorda ställverket med efter det att man slagit ifrån effektbrytaren. De 

inkommande fasledningarna från transformatorn är i manöverfackets bakstycke anslutna 

till tre kopparskenor. Runt varje kopparskena är det monterat en mät-transformator av 

typen Holec HF6 3000/5 A, som ger en omsättning på 600 ggr. Mät-transformatorns 

sekundärsida är ansluten till ett mätinstrument monterat i skåpets dörr, där man kan se 

aktuell strömförbrukning. Skyddsjord och nolledare är anslutna i facket SA2 som ligger 

intill SA1. 
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6.1.2. Genomförande 

 
Figur 17. Kopplingsschema för mätning 

Inkoppling av mätinstriumentet är gjord enligt kopplingschemat. För att inte misstag 

skulle göras vid inkopplingen skapades en lathund i förväg med kontrollpunkter avseende 

spänningar och strömmar. Fasföljden för spänning och ström kontrollerades med hjälp av 

visardiagram i instrumentet. 

Mätinstrumentet ställdes in för att mäta i övervakningsläge under 7 dygn och enligt 

standarden SS-EN 50160. Den ström som mäts i de tre faserna har justerats i instrumentet 

med en faktor 600:1, och mätprobarna har en omsättning på tio. Den maximala strömmen 

för skalningen i instrumentet är ställd på 300 A, vilket betyder 3kA före mätproben. 

Strömmen i nolledaren och de tre spänningarna 1L1, 1L2 och 1L3 mäts utan justering av 

skalan. 

Instrumentets nätadapter monterades för att batteriet inte skulle ta slut under 

mätperioden. En extra test gjordes i slutet efter monteringen genom att släcka ljuset i 

lokalen för att kontrollera att spänningen i uttaget till nätadaptern var konstant och inte 

bröts via ljusströmställaren. 

Mätningen startade den 19-maj klockan 17:19:12 och avslutades den 26-maj klockan 

17:19:02. Det betyder att mätningen varade i 6 dagar, 23 timmar, 59 minuter och 50 

sekunder. Efter mätperioden plockades mätinstrumentets minneskort ut och data 

överfördes till en bärbar dator på platsen. Mätinstrumentet kalibrerades om för att mäta 

strömövertoner under 7 dygn för senare felsökningssyfte. Mätdatat behandlades i mjuk-

varan som tillhör instrumentet. 
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6.2. Enkätundersökning 

6.2.1. Inledning 

En enkätundersökning bland personalen har genomförts, där en kort information om 

begreppet elkvalité presenterades överst i dokumentet. Efter det ställdes fem frågor för 

att se hur väl känt begreppet är och hur elkvalitén på företaget upplevs. 

6.2.2. Genomförande 

Ett webbaserat formulär skapades med hjälp av Google Docs. Personalen fick via e-post 

en länk att klicka på för att besvara formuläret. I formuläret framgår det att det är anonymt 

att besvara frågorna och att syftet är att öka medvetandet om begreppet elkvalité. 

I e-postmeddelandet som sändes ut till personalen framgår det att resultatet av 

undersökningen kommer att återkopplas efter avslutad undersökning. 

 

6.3. Studie av effektuttag i jämförelse med liknande industri 

6.3.1. Inledning 

För att ta reda på hur förhållandet mellan den reaktiva effekten och den aktiva effekten 

ser ut över tid, speciellt vid transformatorbytet och om någon större förändring skett 

begärdes data in från nätleverantören för en studie. Den skulle kunna säga något om 

utvecklingen av företagets elkvalité eftersom övertoner misstänks skapa ett högre reaktivt 

uttag, och därmed ökade kostnader för företaget. 

6.3.2. Mätdata 

Datat är uppmätt av Härjeåns och levererat i excelformat. Efter det är beräkningar gjord 

för att få fram fasförskjutningen mellan den aktiva och den reaktiva energin för 

Permascand och för en referensanläggning. På grund av excelarkets komplexitet, har jag 

valt att studera tiden mellan 21:00 och 22:00 under åren 2015 och 2016. Både Permascand 

och referensanläggningen har produktion den aktuella tiden. Jag har också valt att studera 

ett dygn för Permascand, då det är mycket flimmer i mätningarna. 

Vinkeln beräknas som arctangens av kvoten mellan den reaktiva energin och den 

aktiva energin under en timme. Omvandling från radianer till grader görs för läsbarhet i 

grafen. 

 

 
𝑣 = tan−1 (

𝑊𝑄

𝑊𝑃
) ∙ (

180

𝜋
) 

 

ekv.  6:1 
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7. Resultat 

7.1. Resultat från mätning enligt standard 

7.1.1. Variationer i nätspänningen 

 
Figur 18. Resultat, variationer i nätspänning 

Värdena för nätspänningen i de tre faserna är inom intervallet 207 till 253 Volt under 95 

% av tiden och är därmed godkända enligt standarden. 

7.1.2. Spänningsövertoner 

 
Figur 19. Resultat, spänningsövertoner - THD 

Värdet för den totala harmoniska distorsionen i de tre spänningarna L1, L2 och L3 ligger 

med god marginal under gränsen på 8 % för 100 % av tiden som standarden kräver. I 

beräkningen har övertoner till och med den 40:e övertonen tagits med. 
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Figur 20. Spänningsövertoner, spektrum i de tre faserna 

Samtliga övertoner från nummer 2 till och med nummer 25 är godkända i förhållande till 

standard. Fördelningen av av dessa framgår i figuren och de tre faserna är sorterade från 

vänster med L1 i stigande ordning åt höger. Observera att THD-värdet inte ingår i figuren. 

7.1.3. Flimmer 

 
Figur 21. Resultat, långtidsflimmer Plt 

Enligt standarden ska det beräknade värdet utifrån mätning av flimer i anläggningen 

under 95 % av tiden vara mindre än 1. Mätningen visar att anläggningen är underkänd i 

samtliga tre faser avseende flimer. Beräkningen sker med hjälp av ekv. 4:2. 
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7.1.4. Fall, avbrott och snabba förändringar i nätspänningen 

Under mätperioden har det inte registrerats några spänningsinbrott, avbrott, över-

spänningar eller snabba spänningsändringar i någon av de tre faserna. Anläggningen är 

godkänd avseende fall, avbrott och snabba förändringar i nätspänningen i förhållande till 

standard. 

7.1.5. Obalans i nätspänningen 

Uppmätt balansstörning för obalans i nätspänningen uppgår till 0.1 %. Standarden kräver 

att värdet ska understiga 2 % under 95 % av tiden. Eftersom värdet understiger 

standardens gräns med god marginal är anläggningen godkänd avseende obalans i 

nätspänningen. 

7.1.6. Strömfrekvens 

 

Den uppmätta frekvensen i anläggningen har för 99.0 % av tiden ett värde på 50.134 Hz 

och för 100 % av tiden 50.180 Hz. Standarden säger att det är tillåtet för frekvensen att 

variera mellan 49.5 Hz och 50.5 Hz. Anläggningen är godkänd avseende strömfrekvens i 

förhållande till standard under mätningen. 

7.1.7. Huvudsignaler 

Huvudsignaler är endast till för kommunikation genom överlagring i nätet. Inget problem 

har flaggats av instrumentet i förhållande till standard. 

7.1.8. Händelser 

Inga händelser är registrerade under den övervakade perioden. 
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7.2. Resultat från enkätundersökning 

Av de 126 anställda i fabriken har 32 personer besvarat enkäten till och med den 27 maj 

2016, vilket motsvarar 25.4 %. Det betyder att var fjärde person i företaget har deltagit i 

undersökningen.  

 

Den första frågeställningen bygger på den informerande texten och man har där tre 

svarsalternativ att ta ställing till. Följande resultat kan utläsas… 

 

59.4 %  har aldrig hört talas om begreppet elkvalité, 

37.5 %  känner till en del av begreppet elkvalité, 

3.1 %   vet mycket om begreppet elkvalité. 

 

I de följande fyra slutna frågorna sker ett påstående, som kan besvaras med ja eller nej. 

Följande resultat kan utläsas… 

 

87.5 %  upplever att Permascand har en övergripande bra elkvalité, 

12.5 %  upplever inte att permascand har en övergripande bra elkvalité, 

 

12.5 %  upplever störningar i belysningen, 

87.5 %  upplever inte störningar i belysningen, 

 

15.6 %  upplever att utrustning stannar utan synlig förklaring, 

84.4 %  upplever inte att utrustning stannar utan synlig förklaring, 

 

9.4 %  upplever att det blivit varmt i elinstallationen vid arbetsplatsen, 

90.6 %  upplever inte att det blivit varmt i elinstallationen vid arbetsplatsen 
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7.3. Resultat från jämförande studie 

Följande diagram visar fasförskjutningen mellan den reaktiva energin och den aktiva 

energin för de två anläggningarna, och perioderna. Serie 1 är Permascand och serie 2 är 

en referensanläggning i samma elnät. 

 

År 2015 

 
Figur 22. Jämförelse mellan permascand och referensindustri, fasförkjutning 2015 

I diagrammet för 2015 syns det tydligt att det varit ett mycket stort uttag av reaktiv effekt 

i förhållande till den levererade aktiva effekten under perioden 15-juni till 9-augusti. 

 

 
Figur 23. Energiuttag för permascand under 2015 
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Eftersom fasförskjutningen ökade onormalt mellan 15-juni och 9-augusti studerades även 

energiuttaget för perioden. Det reaktiva energiuttaget under perioden är mindre än 

normalt och kan därmed förklara den onormala vinkeln. 

År 2016 

 

 

Figur 24. Jämförelse mellan permascand och referensindustri, fasförkjutning 2016 

I diagrammet för år 2016 ser det ut som om Permascand har en svag ökning över tid av 

fasförskjutningen i jämförelse med referensindustrin som ser ut att ligga ganska 

konstant över tid. 

 
Figur 25. Energiförbrukning, Permascand under 2016 

Studerar man uttaget av energi under 2016 kan man om man lägger in en trendlinje på 

respektive kurva utläsa att det aktiva effektuttaget minskar med lutningen -1.2976 och att 

den reaktiva effekten ligger i det närmaste konstant med en svag ökning på 0.0596. 
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Ett dygn med flimmer 

Eftersom mätningarna på fabriken visar på mycket flimmer under tisdagen den 24-maj 

studeras det dygnet särskilt. 

 

 

Figur 26. Energiförbrukning, Permascand 1 dygn 

Det högsta uttaget av aktiv effekt sker mellan 06:00 och 12:00. Det minsta uttaget av aktiv 

effekt sker mellan 17:00 och 24:00. Fasförskjutningen är som störst, när det aktiva 

effektuttaget är lågt. 
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8. Slutsatser 

Den nulägesanalys som gjorts av elkvalité vid transformatorns nedsida i ställverk 2 i 

fabriken i Ljungaverk, visar att det i mätpunkten finns allt för höga värden på 

långtidsflimmer i samtliga av de tre uppmätta faserna i förhållande till rådande standard. 

Det förklarar de upplevda problemen med att belysningen i närområdet flimrat. De 

kraftiga vibrationer och ljud som upplevts, kan inte direkt kopplas till de höga 

flimmernivåerna utan vidare utredning – men de skulle mycket väl kunna påverka 

elektronisk utrustning på ett sånt sätt att kraftiga strömövertoner uppstår i anläggningen. 

Övriga mätparametrar som tagits upp i den första mätningen håller sig väl inom 

standardens definierade värden och är därmed inget problem. 

I den undersökning som gjordes bland personalen har ungefär var fjärde anställd 

besvarat enkäten. Utifrån resultaten av den besvarade enkäten, kan man se att många inte 

kände till begreppet elkvalité, men att man upplever det som att fabriken har en 

övergripande bra sådan. I och med att de som besvarat enkäten läst den inledande texten 

som handlar om elkvalité, har ett första steg tagits för att höja den allmänna kunskapen 

om begreppet elkvalité bland de anställda på fabriken, och att minska risken för 

kommande kostnader orsakade av bristande elkvalité. 

Under ett av dygnen som hade mycket flimmer studerades den förbrukning av aktiv 

och reaktiv energi som fabriken konsumerade. I slutet av dygnet kan man se att 

fasförskjutningen mellan den aktiva och den reaktiva energin är högre än i början av 

dygnet. Orsaken till det är att uttaget av aktiv effekt är lägre i slutet av dygnet, medan 

uttaget av reaktiv effekt inte varierat i samma utsträckning. Detsamma gäller under juli 

månad 2015, där också uttaget av aktiv energi varit mindre – förmodligen orsakat av 

semester bland de anställda och mindre produktion. Ingen alarmerande förändring av det 

reaktiva energiuttaget kan avläsas i samband med transformator-bytet i slutet av 2015. 
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9. Diskussion 

Eftersom fabriken arbetar mycket med svetsning kan flimret med stor sannolikhet komma 

från den, eller annan utrustning som orsakar snabba spänningsvariationer. Mycket 

flimmer i en anläggning skulle kunna betyda att kortslutningseffekten i anläggningen är 

för låg. Ett kostsamt sätt att åtgärda det är att höja kortslutningseffekten. Ett mindre 

kostsamt sätt är att installera seriereaktorer på den störande lasten efter det att den 

lokaliserats. Ett annat alternativ kunde vara styrd kompensering som motverkar lastens 

reaktiva uttag av effekt. 

I det material konsulten lämnade efter sig vid den förra mätningen kan man se att det 

är höga nivåer och stora mängder av strömövertoner i anläggningen. I samtal med 

transformator-tillverkaren10 framkom det att man brukar använda en tumregel vid 

dimensionering av transformatorer. Den säger att man bör dimensionera upp 

transformatorn motsvarande 30 % om det misstänks finnas strömövertoner i en 

anläggning. Eftersom problemet med strömövertoner inte tycks var känt vid beställningen 

av transformatorn gjordes inte det. Med det resonemanget skulle det då kunna innebära 

att transformatorn är under-dimensionerad med 30 % på grund av övertonsproblemet. 

10. Rekommendationer och fortsatt arbete 

Jag rekommenderar att man fortsätter det arbete som påbörjats med att söka efter 

ursprunget till de kraftiga strömvariationer och  höga strömövertonshalterna i 

anläggningen, eftersom de är mycket farliga för den nya transformatorn om de ökar i 

styrka och omfattning. Transformatorn riskerar inte bara att värmas upp med förkortad 

livslängd som en följd utan också med tiden mekaniska haverier på grund av de 

vibrationer som uppstår i samband med övertonerna. Det är mycket bättre att försöka 

finna ursprunget till problemet och åtgärda det, än att försöka filtrera bort problemet. En 

andra mätning under 7 dygn gjordes med fokus på strömövertoner, där materialet är allt 

för omfattande för att tas med i den här rapporten. Den skulle kunna vara ett bra start- 

underlag för diskussion med expertis för att fortsätta felsökningen. Man ska komma ihåg 

att det är mycket svårt att identifiera ett problem med övertoner, så det kan ta tid. 

Min rekommendation är också att man på lång sikt budgeterar för ett arbete för att höja 

kunskapen om elkvalité bland de anställda till en nivå som krävs för att ta smarta beslut, 

vid till exempel inköp av ny utrustning. På så sätt minskar risken för problem och 

kostnader i samband med det orsakade av exempelvis övertoner. Eftersom elkvalité är ett 

dolt och växande problem kan det vara en god idé att jobba för någon form av 

kontinuerligt arbete runt frågan på samma sätt som vid arbete med säkerhetsfrågor, 

lagstiftning med mera. I ställverket där mätningar gjorts finns det instrument monterade 

som kan klara av att till viss del mäta övertonshalter. Kanske det skulle kunna vara ett 

första steg att registrera data från dem som en del i det löpande underhållet. 

                                                 
10 Telefonintervju  
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