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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Elektra Elteknik i Göteborg för Elga i Partille. 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är ett obligatoriskt moment för att ta 

högskoleingenjörsexamen på energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås.  

 

Rapporten var till en början tänkt att kretsa kring ett ställverksutbyte hos ett annat företag men 

efter rekommendation av Elektra Eltekniks VD, Christian Åkerlund, ändrades uppdraget till 

det som rapporten nu handlar om. I samråd med Peter Axelberg, examinator för detta 

examensarbete, utarbetades ramverket som sedan blev arbetets syfte och mål. 

 

Som författare av detta arbete vill jag rikta ett stort tack till all personal på Elektra Elteknik 

som gett mig den värdefulla möjligheten att få ta del av deras vardagliga verksamhet under 

praktiktiden och följande period av examensarbete under min utbildning. Samtliga har offrat 

sin tid för att visa mig hur de arbetar och svarat på frågor som dykt upp hos mig. Detta 

uppskattas stort! 

 

Särskilt tack till Christian Åkerlund som gav mig möjligheten att få vara med hos Elektra 

Elteknik under närmare fyra månader och Simon Göthberg som agerat handledare för detta 

arbete och bistått med värdefull information och praktisk hjälp. Slutligen vill jag rikta ett stort 

tack till Peter Axelberg som bidragit till att utforma själva arbetet och gett värdefull feedback 

under arbetets gång. 

 
 
 
Göteborg, maj 2019 

Robin O’Brien 
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Sammanfattning 
Elga är en verksamhet i Partille som tillverkar svetselektroder. För ungefär tio år sedan utförde 

Elektra Elteknik ett ställverksutbyte hos Elga och bytte samtidigt ut en av deras två matande 

transformatorer. Nu har Elga planer att byta, alternativt ställa av den äldre transformatorn som 

börjar nå slutet av sin förväntade livslängd, innan den börjar skapa problem för verksamheten. 

I samband med detta har de beställt en grundlig undersökning av driftläget med avseende på 

effektuttag och elkvalitet i anläggningen av Elektra Elteknik vilket också är själva syftet med 

denna rapport. 

 

För att få tillgång till den data som krävs för att utföra en analys över verksamhetens nät används 

mätinstrumentet SPQfx tillverkad av Metrum. Detta är ett klass A instrument enligt standarden 

IEC 61000-4-30. Det ska utföras två separata mätningar, en i anslutning till varje transformator, 

för att kunna analysera hela verksamhetens nät. 

 

I resultatdelen av denna rapport presenteras resultaten från mätningarna i form av grafer och 

tabeller från mätinstrumentets mjukvara. Grafer från elkvalitetsmätningen bifogas som en 

bilaga i appendix. I diskussionsdelen i denna rapport analyseras resultaten mera i detalj. Genom 

analysen kommer relevant information erhållas för att kunna dra de korrekta slutsatserna.    

 

Abstract 
Elga is a company in Partille who manufactures welding rods. About ten years ago, Elektra 

Elteknik did a switchgear replacement and simultaneously replaced one of Elgas two 

transformers. Elga is now thinking about replacing or decommissioning the older transformer, 

which is starting to reach the end of its expected life span, before it starts creating problems for 

the power supply system. Therefore, Elga has requested a thorough investigation of the 

operating state of the power supply system in regards of power and electrical quality which is 

the purpose of this paper. 

 

To gain access to the data required to perform an analysis over the power supply system an 

according to IEC 61000-4-30 class A measuring device, the SPQfx manufactured by Metrum, 

was used. Two separate measurements are to be performed, one from each of the transformers, 

to be able to conduct a complete analysis of the company’s power supply system. 

 

The results are presented in the form of graphs and charts from the measuring devices software 

in the result-part of this paper and are analyzed in the discussion-part. Through the analysis, the 

relevant information to be able to make an assessment according to the papers purpose will be 

made. 
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1 INLEDNING  
Elkvalitet och effektivisering av driftförhållanden är av allt större intresse för verksamheter i 

samhället idag. Dålig elkvalitet och onödiga uttag av reaktiv effekt kan påverka en verksamhet 

negativt både plötsligt och över lång tid. Konsekvenserna är av både ekonomisk och 

säkerhetskomprimerande karaktär och det ligger därför i verksamheternas intresse att mäta och 

analysera sitt nät för att tidigt upptäcka och hantera eventuella problem. 

 

Elga i Partille tillverkar en viss slags svetselektrod, Cromarod. Processen involverar olika typer 

av maskiner och härdningsugnar. För ungefär tio år sedan utförde Elektra Elteknik ett 

ställverksbyte och ersatte samtidigt en av två matande transformatorer. Den som inte byttes togs 

i drift vid mitten av 80-talet och Elga är nu intresserad av hur belastningen och driftläget ser ut 

för de båda. De har därför beställt en grundlig driftlägesanalys för hela deras elkraftsförsörjning. 

Denna analys ska innefatta en elkvalitetsmätning och en effektanalys för att se huruvida 

verksamhetens nät uppvisar eventuella problem och i sådana fall hur dessa problem kan lösas. 

Tänkbara lösningar på eventuella problem är att installera ett kondensatorbatteri för 

faskompensering och/eller ett övertonsfilter för att hantera övertonsströmmar. 

 

Elga har själva inte identifierat några problem eller störningar i elkraftsförsörjningen i dagsläget 

men vill ligga i framkant och inte vänta till ett fel uppstår, då särskilt med tanke på den äldre 

transformatorns långa tid i drift. Det ska därför även lämnas ett utlåtande om huruvida 

verksamheten skulle kunna försörjas genom enbart den nya transformatorn, och om den gamla 

borde ersättas eller om det bästa är att ha kvar uppsättningen som den är i dagsläget. 

 

Mätningen utförs med hjälp av ett Metrum SPQfx-instrument som är ett enligt IEC 61000-4-30 

klass A instrument för elkvalitetsmätningar i elnät. Det skall utföras två separata mätningar på 

båda ställverk tillhörande respektive transformator under en veckas tid vardera. Mätpunkten för 

strömmar är på respektive huvudbrytares reläskydd och spänning från diazedsäkringssocklarna. 

 

Data från mätningarna kommer sedan att analyseras och lösningsförslag på eventuella problem 

kommer att presenteras. Särskild vikt vid analys kommer att läggas vid strömövertoner då 

verksamheten inte har något övertonsfilter installerat. Även reaktivt effektuttag kommer att 

kartläggas för att avgöra huruvida verksamheten skulle gynnas av en faskompenserande enhet 

då detta inte heller finns i ställverket. Det ska även redovisas hur de båda transformatorerna är 

belastade i förhållande till varandra för att se om det är aktuellt att flytta över grupper för att 

uppnå balans.  

1.1 Bakgrund 

Elgas tillverkar svetselektroder och har allt från härdningsugnar till packningsmaskiner i 

verksamheten. Anläggningen matas via två transformatorer med omkopplingsmöjlighet varav 

en är från 1980-talet och en från 2010-talet. Den äldre (benämns härefter som transformator 2) 

är på 800 kVA och den nyare (benämns härefter som transformator 1) på 1250 kVA 

. Elga vill undersöka huruvida deras driftläge är optimalt och samtidigt se över hur god 

elkvalitet anläggningen håller. Elektra Elteknik har därför fått i uppdrag att göra en utförlig 

elkvalitetsanalys samt en kontroll av det reaktiva effektuttaget för att avgöra om det är av 

intresse för Elga att göra förbättringar inom dessa områden. Resultaten ska förhållas till 

etablerade normer för samtliga elkvalitetsparametrar för att avgöra om värdena är acceptabla 

eller inte. 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att genom en elkvalitets- och effektmätning avgöra hur Elgas 

verksamhet belastar sitt lokala nät med avseende på reaktiv kraft och hur elkvaliteten påverkas 

vid normal drift. Speciellt viktigt är att mäta upp strömmens övertonshalt då verksamheten inte 

har något övertonsfilter. Det skall även beröras huruvida Elgas verksamhet klarar av att matas 

via bara en transformator eller om de bör införskaffa en ny transformator för att ersätta den 

äldre. Om det i samband med analysen visar sig att Elga har problem relaterat till elkvalitet eller 

reaktivt effektuttag skall ett förslag till lösning presenteras i rapporten. 

1.3 Avgränsningar 

Då Elga inte har rapporterat problem med kommunikation och signalutrustning kommer detta 

inte att utredas i rapporten. 

2 TEORI 

2.1 Elkvalitet 

2.1.1 Vad är elkvalitet? 

Elkvalitet är ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika mätbara faktorer för att göra det 

möjligt att uppskatta huruvida leveransen av elenergi är av tillfredsställande kvalitet eller inte 

(Axelberg1 2016). Alla som har anslutna laster till ett elnät påverkar elkvaliteten i detta nät. 

Dessa parter är nätägare, nätkunder och tillverkare av diverse nätutrustning och laster som 

kopplas på nätet. Det betyder dock inte för det att de har samma skyldigheter att upprätthålla 

med avseende på elkvaliteten.  

 

Nätägaren ansvarar för att erforderlig spänningskvalitet upprätteshålles i nätet och förväntas 

även att sträva efter en så låg överföringsimpedans i sitt nät som möjligt. Till exempel ansvarar 

nätägare i Europa för att se till att levererad lågspänningsnivå inte överstiger 253 V. Det är 

tillverkaren av elektriska apparater som ansvarar för att deras produkter fungerar som ämnat 

vid normal spänningsnivå och även inom en viss toleransnivå. De måste även förhålla sig till 

en rad IEC-standarder rörande bland annat övertonsströmmar och spänningsfluktuationer vid 

tillverkning av en produkt för att på så sätt begränsa potentialen till att generera störningar och 

sänka elkvaliteten i nätet. Till sist ansvarar kunden för att denne använder tillverkarens 

produkter enligt tillverkarens riktlinjer (Cobben 2016). 

 

För att kunna mäta och analysera elkvaliteten i ett nät finns det en rad mätbara parametrar att 

förhålla sig till (Axelberg1 2016). Tillsammans ger de en god bild över nätets tillstånd och 

signalerar huruvida det är kapabelt till att leverera elenergi av god eller dålig kvalitet och hur 

väl det hanterar olika sorters laster och störningar. 

 

Samtliga parametrar bidrar till en bättre eller sämre elkvalitet i ett nät vilket kan få stora 

konsekvenser för verksamheten som blir utsatt för dem. En kort beskrivning av nämnda 

parametrar följer. 

 

2.1.2 Spänningsdippar 

Enligt energimarknadsinspektionens standard EIFS 2013:1 ”Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska 

vara av god kvalitet” definieras en spänningsdipp som ett plötsligt spänningsfall på mellan 1–
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10 % av nominellt värde följt av ett hastigt återvändande till ursprungsnivån. Varaktigheten för 

en spänningsdipp definieras vara mellan 10 ms och 1 s. Orsaken till dippar är vanligtvis en 

plötslig och stor ström orsakat av en last. Ett typiskt exempel då spänningsdippar kan uppstå är 

som resultat av startströmmen för en stor motor.  

2.1.3 Frekvens 

Grundfrekvensen i det svenska elnätet är 50 Hz. Det tillåts finnas en variation på +/- 1% under 

99,5% av året och +4/-6 % under 100% av året på denna. Ansvar för att upprätthålla detta ligger 

på nätägaren (Cobben 2016). 

2.1.4 Flimmer 

Flimmer är numera ett ovanligt problem i det svenska elnätet. Som resultat av snabba 

spänningsvariationer kan ljusskenet från äldre glödlampor och lysrör pulsera och orsaka 

irritation och dålig vistelsemiljö för människor. Det mänskliga ögats känslighet för flimmer har 

ett maximum vid 8,8 Hz. En vanlig orsak till flimmer är då elektriska metallbågssvetsar används 

i ett svagt nät. Flimmer mäts i enheterna Pst (Perceptability short term 10min) där värden under 

1 är acceptabla och Plt (Perceptability long term, 120 min) där värden under 0.65 är acceptabla 

enligt IEC 61000-3-3 (IEC 2005, Cobben 2016). 

2.1.5 Spänningsvariationer (Över- och underspänning) 

Erforderlig spänningsnivå bestämdes för ungefär 20 år sedan till att på lågspänningsnät vara 

230 V (1-fas). De flesta länder i världen förhåller sig till denna nivå men somliga avviker som 

exempelvis USA som använder 120 V (1-fas). En absolut konstant levererad spänningsnivå till 

samtliga anslutningspunkter i ett nät är dock något av ett ideellt fall. Enligt EIFS 2013:1 

”Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda 

för att överföringen av el ska vara av god kvalitet” skall levererad spänningsnivå inte ligga över 

+/- 10 % av nominellt värde. Denna nivån är inte enbart av intresse för nätägare utan även för 

producenter av elektriska apparater som måste se till att deras produkt kan fungera inom detta 

spann både över och under nominell spänning (Cobben 2016). 

2.1.6 Transienter 

En stor, plötslig och kortvarig distordering av spänningens vågform kallas för en transient. 

Transienter kan i lågspänningsnät kan i extrema situationer nå nivåer på upp emot 6 kV och kan 

allvarligt skada utrustning eller personer. Vanliga orsaker till transienter är blixtnedslag, 

switchning av kondensatorbatterier, resonans i LC-kretsar och kortslutningar i ett nät (Cobben 

2016).   

2.1.7 Obalans 

I ett balanserat trefasnät har de tre fasernas spänning- och strömvågform en 120° förskjutning 

gentemot varandra och lika stor amplitud. I detta fall tar alla strömmar ut varandra om lasten 

är symmetrisk och nolledaren behövs teoretiskt inte. Belastas faserna olika kommer dock en 

obalans att uppstå. Detta leder till att nolledaren belastas med en ström. Obalans uppstår alltså 

då faserna har en ojämn belastning och löses enklast genom att sträva efter en jämnare 

fasbelastning. 

2.1.8 Signalering 

I de fall då kommunikation och signaleringssystem störs och påverkas av närliggande elnät blir 

signalering en viktig parameter för elkvaliteten. Ett sådant system kan exempelvis vara det 

analoga telefonnätet eller radiokommunikation. Störningar kan uppstå från magnetiska och 

elektriska fält. Signalering kommer inte att analyseras i denna rapport. 

https://www.degreesymbol.net/
https://www.degreesymbol.net/
https://www.degreesymbol.net/
https://www.degreesymbol.net/
https://www.degreesymbol.net/
https://www.degreesymbol.net/
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2.1.9 Avbrott 

Avbrott i elkraftförsörjningen kan få stora allvarliga konsekvenser för människor och 

verksamheter som förlitar sig på den. Kritiska anläggningar som sjukhus och industrier är 

sårbara för avbrott och skyddar sig därför ofta med reservkraft för att minska risken att stå helt 

utan elektricitet. Reservkraft kan bestå av reservgeneratorer eller batteribanker som kopplas på 

nätet så fort ett avbrott upptäcks. Ansvaret för avbrott kan ligga hos både nätägaren och kunden 

beroende på orsak. Potentiella orsaker till avbrott kan vara allt från nedblåsta träd på 

luftledningar till utlösta säkringar i lokala nät på grund av jordfel eller kortslutningar.  

2.1.10 Övertoner 

Strömmar med en frekvens av heltalsmultiplar av grundfrekvensen i nätet kallas för övertoner 

och orsakas företrädesvis av så kallade icke-linjära laster. Halten av övertoner i elnäten har 

successivt ökat i takt med att elektronisk utrustning som innehåller kraftelektroniska 

komponenter såsom dioder, transistorer och switchar har anslutits. Övertoner kan påverka ett 

nät negativt genom att kablar och utrustningar kan överbelastas, vilket kan leda till direkta 

skador eller kortare livslängd. Övertoner beskrivs mera i detalj i kapitel 2.3 (Axelberg2 2016). 

2.1.11 THD (Total harmonic distortion) 

THD är ett mått på övertonshalten uttryckt i effektivvärde i förhållande till grundtonenens 

effektivvärde. THD beskrivs närmare i kapitel 2.3.3. 

2.1.12 Konsekvenser av dålig elkvalitet 

En bristfällig elkvalitet kan ge upphov till en rad negativa konsekvenser för både kund och 

nätägare. Spänningsdippar och avbrott kan leda till att produktionsanläggningar släcks ner och 

därmed får ett betydande produktionsbortfall. Kemi- och halvledarindustrier är särskilt sårbara 

för problem av denna karaktär. Ett avbrott hos dessa industrier behöver inte bara leda till att 

produktionen stannar upp utan de kan även behöva kassera stora mängder material som förstörs 

då tillverkningsprocessen stannar upp. Detta kan leda till stora ekonomiska förluster och 

elkvaliteten är därför av direkt intresse för verksamheten.  

 

Ett färskt exempel då detta skedde finns för livsmedelsjätten Arla på Gotland under år 2018. 

Vid arbete med att modernisera HVDC (High Voltage Direct Current) förbindelsen till 

fastlandet upplevde Gotland en period av dålig tillförlitlighet på elenergi och en rad avbrott av 

varierande längd. Vid ett tillfälle var Gotland strömlöst under fyra tillfällen på tre dagar. Varje 

sådant avbrott beräknades kosta Arla mellan 75 000 och 125 000 kr. Detta då de på grund av 

hygienskäl var tvungna att kassera mejeriprodukterna som var i produktion under avbrotten. 

Ansvaret för dessa avbrott hamnade i slutändan hos nätägaren Vattenfall och deras dotterbolag 

GEAB (Ekot 2018, Nohrstedt 2018). 

 

Över 230 företag och en stor mängd privatkunder anmälde och ansökte om ersättning för 

strömbortfallen men inte alla fick en tillfredsställande ersättning. Vattenfall menade att de 

enbart ersätter kunder för skador på utrustning som är direkta resultat av avbrotten. Man ersätter 

alltså inte för något produktionsbortfall. Cementa, ett företag baserat på Gotland, nyttjar ungefär 

en tredjedel av öns totala elenergi och uppskattade sina kostnader till 10 miljoner kronor för 

direkta skador på maskiner och utrustning och ytterligare 20 miljoner kronor i 

produktionsbortfall (Dagens Industri 2018). 

 

Det är dock inte alltid nätägarens fel vid problem med dålig elkvalitet. En verksamhet med ett 

stort antal icke-linjära laster som skapar höga halter av övertoner kan vara orsaken till problem 

med t ex överbelastade kablar och apparater. Detta kan i sämsta fall leda till en kortare livslängd 
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på komponenter i både överliggande elnät och i det egna elnätet. Övertonerna kan också 

medföra avbrott på grund av utlösta säkringar och till och med brand på grund av upphettade 

systemkomponenter. Kondensatorbatterier är särskilt känsliga för övertoner och kan i värsta 

fall explodera som en konsekvens av höga övertonshalter (Cobben 2016). 

2.1.13 Förbättring av elkvalitet 

Nätägare, kund och producent av el-relaterade produkter kan samtliga utföra olika åtgärder för 

att förbättra den övergripande elkvaliteten. Det finns dock ingen generell lösning för att 

förbättra samtliga parametrar utan först bör det identifieras vilken typ av problem som är mest 

framträdande för att undvika att spendering går åt att lösa ett problem som kanske inte ger 

upphov till de allvarligaste konsekvenserna. Det bör sedan användas ett lämpligt och enligt IEC 

(International Electrotechnical Commission) godkänt instrument för mätning och insamling av 

data från nätet i fråga. Upprättande av ett problembeskrivande dokument med de ekonomiska 

konsekvenserna som störningen skapar, möjliga lösningsförslag och redovisning av insamlade 

mätdata är en bra början att utgå ifrån. 

 

Då ett lösningsförslag har utarbetats skall det utredas i vilken punkt i nätet lösningen skall 

implementeras för att ha störst effekt. I nätägarens fall blir detta oftast i transmissionsnätet, 

distributionsnätet eller nära kundens anslutningspunkt. I kundens fall blir det någonstans i 

verksamhetens lokala nät, exempelvis nära den last som skapar problemet eller i anslutning till 

transformatorn. För tillverkaren av en produkt som bidrar till dålig elkvalitet innebär det ofta 

att denne måste omkonstruera produkten så att den ej påverkar elkvaliteten (Axelberg1 2016). 

2.2 Aktiv, reaktiv och skenbar effekt 

2.2.1 Effekttriangeln och effektfaktor 

Inom elkraftsläran benämns tre olika sorters effekter. Dessa är aktiv effekt (P), reaktiv effekt 

(Q) och skenbar effekt (S). Deras förhållande åskådliggörs grafiskt med hjälp av den så kallade 

effekttriangeln. 

 

 

 

 

 

 

                                               S[VA]                                               Q[VAr]  
 

 

                                                  

 

                                                 Φ                      

                                                               

                                                                     P[W] 

 
                                 Figur 1 – Effekttriangeln (egenkomponerad figur) 

Beroende på storleken hos den aktiva effekten P och den reaktiva effekten Q förskjuts triangelns 

katetrar. Som ett resultat av detta förändras fasvinkeln Φ och hypotenusan (vilken representerar 
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den skenbara effekten). Begreppet skenbar effekt är den resulterande effekt som har sitt 

ursprung i den aktiva- och reaktiva effekten och bestäms med hjälp av Pythagoras sats enligt: 

 

                      𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 [𝑉𝐴] (1) 

 

• S = Skenbar effekt [VA]. 

• P = Aktiv effekt [W]. 

• Q = Reaktiv effekt [VAr]. 

 

 

Ett annat nyttigt begrepp som går att utläsa från effekttriangeln är effektfaktorn. Effektfaktorn 

definieras som kvoten mellan aktiv och skenbar effekt. 

 

  

𝑃𝑓 =
𝑃

𝑆
 

 

 

(2) 

 

• 𝑃𝑓 = Effektfaktor. 

• P = Aktiv effekt [W]. 

• S = Skenbar effekt [VA]. 

 

Effektfaktorn är en dimensionslöst storhet som beskriver hur mycket av den inmatade effekten 

åtgår till att utföra nyttigt arbete i förhållande till den skenbara effekten. Det eftersträvas oftast 

en effektfaktor så nära 1 som möjligt. Då är ström och spänning helt i fas med varandra, all 

inmatad effekt går åt till nyttigt arbete och den reaktiva effekten Q = 0. Detta är dock en teoretisk 

situation som inte alltid går att uppnå i verkligheten eftersom induktiva och kapacitiva element 

oftast finns närvarande i verkliga situationer och dessa element bidrar båda till en reaktiv 

effektutveckling (Kompendium i Elteknik 2017).  

 

 

Genom de trigonometriska sambanden som råder i effekttriangeln går det även att se att 

fasvinkeln Φ, som är ett mått på fasförskjutningen mellan spänning och ström, kan härledas 

från effektfaktorn och vice versa. Låt exempelvis P = 100 W och S = 120 VA. Effektfaktorn 

blir 𝑃𝑓 =  
100

120
= 0,83. Det betyder i sin tur en vinkel Φ motsvarande arcus cosinus(0,83) =

33,9°. 

2.2.2 Aktiv effekt 

För att kunna beskriva reaktiv effekt bör man till en början ha kännedom om den aktiva effekten 

P. Den aktiva effekten P mäts i enheten watt, W. 

 

 𝑃 = 𝑈 × 𝐼 × cos(𝛷) [𝑊] (3) 

 

• P = Aktiv effekt [W]. 

• U = Spänning [V]. 

• I = Ström [A]. 

• cos(Φ) = vinkelförhållandet mellan aktiv och skenbar effekt. 

 

I fallet då cos(Φ) = 1 är spänning och ström helt i fas med varandra.  
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Figur 2 - Ström och spänning i fas (skapad i onlineverktyget Desmos). 

 

Här kommer den momentana effekten över en period alltid att vara positiv då både spänning 

och ström alltid är antingen positiva eller båda negativa vid samma tidpunkter.  

 

 𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡) × 𝑖(𝑡) × [𝑊] (4) 

 

• p(t) = Aktiv effekt vid tidpunkt t [W]. 

• u(t) = Spänning vid tidpunkt t [V]. 

• i(t) = Ström vid tidpunkt t [A]. 

 

Den aktiva effekten (formel (3)) har sitt största värde när spänningen- och strömmen ligger i 

fas. Figur 2 visar också att en spänning- och strömkurva som är i fas har samma nollgenomgång 

och når sitt maximum/minimumvärde vid exakt samma tidpunkt, det uppstår alltså ingen 

fasförskjutning. Man kan därför genom en enkel visuell analys direkt se att grafen visar en ren 

aktiv effektutveckling. Detta blir resultatet vid matning i en krets med enbart resistiva laster 

(Gaurav 2017). Medeleffekten är då alltid positiv. Ett positivt uppmätt värde på effekten betyder 

att effekten flödar från nätet till lasten, medan ett negativt värde betyder att effekten flödar från 

lasten till nätet (Kompendium i Elteknik 2017). 

 

Aktiv effekt är den mera allmänt kända effekten i ett elkraftsystem. Som man kan ana genom 

att se på enheten för effekt (W = J/s) betyder effekt egentligen hur mycket energi som per 

tidsenhet flödar i ett godtyckligt snitt i nätet. Jämför exempelvis ett värmeelement på 100 W 

och 1000 W som således också kan skrivas som 100 J/s respektive 100 J/0,1s. Det blir vid en 

sådan omskrivning tydligare att elementet på 1000 W förbrukar lika mycket energi på bara en 

tiondel av tiden som ett element på 100 W.  

- Ström 

- Spänning 
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2.2.3 Nyttigt arbete 

Aktiv effekt krävs för att få elektriska apparater att utföra så kallat nyttigt arbete (Storgärd 

2015). Enligt nationalencyklopedin definieras nyttigt arbete som ”begrepp som i 

energiförsörjningssammanhang vanligen betecknar de energiformer som människan ytterst 

behöver för sitt välbefinnande, nämligen värme, ljus och rörelse (mekaniskt arbete)” 

(Nationalencyklopedin2 u.å). Nyttigt arbete är således en något subjektiv benämning då arbete 

av samma karaktär även kan benämnas som en förlust i en annan situation beroende på vad 

lasten i en krets önskas utföra. Ta exemplet med elementet, där blir den elektriska energin 

omvandlad till termisk energi, vilket blir det nyttiga arbete som element utför. I en annan 

situation, exempelvis matning av en transformator eller en motor, omvandlas även här en del 

av den inmatade elektriska energin till värmeenergi men då denna värmeenergi inte är vad den 

inmatade energin ämnats användas till ses den som en förlustenergi. Det handlar alltså om vad 

för arbete man i en viss situation ämnar att energin ska användas till. De förluster som uppstår 

i ett elkraftsystem är till största del värmeförluster. 

 

För att beskriva hur stor andel av tillförd energi som åtgår till önskvärt arbete i en apparat eller 

i ett system används begreppet verkningsgrad som definieras enligt följande samband: 

 

 

 
𝜂 =

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
 

 

(5) 

 

 

Inom elkraftsläran är nyttigt arbete ofta det arbete som omvandling av elektrisk energi till 

exempelvis värmeenergi, rörelseenergi eller ljusenergi kan utföra. Detta nyttiga arbete kan vara 

allt från att tända lampor eller värma upp en spisplatta till att driva stora motorer på pumpar och 

fläktar i industrier. Gemensamt för alla laster som drivs med hjälp av elektricitet är att de 

förbrukar aktiv effekt. Därför är det just aktiv effekt man strävar efter att producera och leverera 

ut på distributionsnätet som förser alla våra hem, arbetsplatser och industrier med ström (Per 

Storgärd 2015). 

2.2.4 Reaktiv effekt 

Till skillnad från aktiv effekt är reaktiv effekt ett mera abstrakt begrepp som per definition inte 

kan användas till nyttigt arbete (Nationalencyklopedin3 u.å). Reaktiv effekt mäts i enheten volt-

ampere reaktiv VAr = J/s och kan beräknas på ett snarlikt vis som den aktiva effekten: 

 

 

 

 

𝑄 = 𝑈 × 𝐼 × sin(𝛷) [𝑉𝐴𝑟] (6)                              

 

• Q = Reaktiv effekt [VAr]. 

• U = Spänning [V]. 

• I = Ström [A]. 

• sin(Φ) = vinkelförhållandet mellan reaktiv och skenbar effekt. 
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Det finns ett par vanligt förekommande analogier som underlättar förståelsen för reaktiv effekt.  

I ölglasanalogin liknar man ett glas med öl med ett energisystem. Här är den aktiva effekten 

den önskvärda ölen i glaset, den reaktiva effekten är skummet på toppen som uppstår vid 

upphällning i glaset och den skenbara effekten är det totala bidraget av både öl och skum i 

glaset. Denna analogi försöker visa att det är önskvärt med så mycket aktiv effekt i ett system 

som möjligt (ölen) men att reaktiv effekt (skummet) sällan går att undvika helt (Cobben 2016). 

 

 
Figur 3 - Ölglas med skum (källa: Creative Commons onlinesökmotor). 

En annan analogi är en situation där en person drar en båt längs ett vattendrag från strandkanten 

med hjälp av ett rep fäst i båtens front. Personen vill att båten ska transporteras framåt längs 

mitten av vattendraget men på grund av att personen själv drar båten från strandkanten skapas 

ett vinkelförhållande mellan båten, personen och strandkanten och den resulterande kraften 

består av två bidrag. Ett som drar båten framåt och ett som drar båten mot strandkanten. I denna 

analogi är aktiv effekt det önskvärda kraftbidrag som rör båten framåt längs med vattendraget, 

reaktiv effekt är bidraget som drar båten mot strandkanten och skenbar effekt är den 

resulterande kraften av de två bidragen. Den skenbara, resulterande kraften gör att båten dras 

snett framåt, både mot strandkanten och framåt längs vattendraget. 

 

Båda analogierna är dock något ytliga och ämnar egentligen bara påvisa hur reaktiv effekt är 

en oftast oönskad bieffekt i elektriska kretsar och nät. 

 

Ett något mer fysikaliskt intressant exempel följer. Föreställ en enkel elektrisk krets bestående 

av enbart en glödlampa, dvs en helt resistiv last, kopplad till en matningsspänning. Rent ideellt 

borde denna krets inte orsaka några reaktiva effekter men som tidigare nämnt finns det i verkliga 

kretsar alltid små reaktiva element även om lasten bedöms vara rent resistiv. Då ledaren till och 

från lasten blir strömförande skapas ett magnetfält kring denna som resultat av den 

genomflödande strömmen. I magnetfältet lagras energi tillfälligt och förbrukas alltså inte av 



14 

 

lasten. Reaktiv effekt uppstår alltså då energi lagras i magnetfält (induktiv karaktär) och 

elektriska fält (kapacitiv karaktär).  

2.2.5 Hur uppstår reaktiv effekt? 

Till skillnad från aktiv effekt uppstår reaktiv effekt inte som ett resultat av rent resistiva element 

i en krets utan från induktiva och kapacitiva kretselement. Med induktiv karaktär menas, med 

effekttriangeln i åtanke, att den reaktiva effekten är 90° positivt förskjuten i förhållande till den 

aktiva effekten. Vid kapacitiv påverkan kommer den reaktiva effekten vara 90° negativt 

förskjuten i förhållande till den aktiva. Matematiskt beskrivs detta som ett ortogonalt placerat 

förhållande. Den induktiva och kapacitiva delen är alltså 180° förskjutna i förhållande till 

varandra. Detta går att antyda i formlerna för att beräkna kapacitiv och induktiv reaktans, som 

är ett mått på reaktivt motstånd till skillnad från resistivt motstånd. Här representerar j det 

imaginära talet √−1. Både resistans och reaktans mäts dock med samma enhet. 

 

 
𝑋𝑐 =  

1

𝑗𝜔𝐶
 [𝛺] 

 

(7) 

 

 𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿 [𝛺] (8) 

 

• Xc = Reaktans av kapacitiv karaktär [Ω]. 
• XL = Reaktans av induktiv karaktär [Ω]. 

• j = Det imaginära talet √−1. 

• ω = 2πf = vinkelfrekvensen, där f är frekvens [Hz]. 

• C = Kapacitans [F]. 

• L = Induktans [H]. 

 

På grund av hur det imaginära talet j behandlas matematiskt kommer det i kapacitansens fall att 

bli ett negativt värde då 
1

𝑗
= −𝑗. Därför summeras en kapacitiv och en induktiv reaktans av 

samma storlek till 0.  

 

Som orsak av denna ortogonala förskjutning kan den aktiva och reaktiva effekten komma att 

vara oberoende av varandra. De kan förändras utan att den andre påverkas men detta beror på 

huruvida de resistiva och reaktiva elementen är kopplade seriellt eller parallellt i kretsen. Då 

dessa induktiva och kapacitiva element inkorporeras i en krets kommer spänning och ström inte 

längre att vara i fas utan blir förskjutna i förhållande till varandra. Man talar om att strömmen 

ligger före eller efter spänningen. Hos en kapacitiv last sägs strömmen ligga före spänningen 

(Kompendium i Elteknik 2017). 
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Figur 4 - Fasförskjutning av kapacitiv karaktär (skapad i onlineverktyget Desmos). 

Här åskådliggörs att där spänningens värde är 0 vid början och slutet av sin period har strömmen 

redan ett positivt värde. Strömmen ligger alltså före spänningen i sina perioder. 

 

Hos en induktiv last sägs strömmen ligga efter spänningen. 

 

 
Figur 5 - Fasförskjutning av induktiv karaktär (skapad i onlineverktyget Desmos). 

 

- Ström 

- Spänning 

- Ström 

- Spänning 
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Vid den tidigare behandlade rent resistiva kretsen (figur 2), där ström och spänning ligger i fas, 

erhölls alltid ett positivt momentaneffektvärde över hela perioden. Som kan ses på figur 4 och 

5 kommer i dessa fall den momentana effekten över en hel period inte alltid att vara positiv då 

ström och spänning inte under alla tidpunkter är båda positiva eller båda negativa. Under de 

tider då den momentana effekten är negativ kan man tolka det som att effekten flödar från lasten 

till matningen. Detta är den oönskade reaktiva effekten i kretsen som alltså inte går att nyttja 

till nyttigt arbete utan bara pendlar fram och tillbaka från last till matning. Trots att den inte 

sägs utföra något nyttigt arbete flödar ändå en ström vid reaktiv effektutveckling och denna 

belastar ledare och komponenter utan att skapa något nyttigt arbete (Gaurav 2017). 

 

Det är dock möjligt att kompensera bort den reaktiva effekten av en viss typ genom att 

introducera motsvarande storlek av den motsatta typen av reaktiv effekt. Man säger att 

induktiva element upptar eller förbrukar reaktiv effekt medan kapacitiva producerar eller avger 

den samma (Kompendium i Elteknik 2017). I och med deras 180° förskjutning i förhållande till 

varandra kan man se det som att de är sina motsatser. Om ett induktivt och ett kapacitivt element 

i en krets är exakt lika stora tar dessa alltså ut varandra och kvar finnas bara den aktiva effekten. 

 

Det som faktiskt sker i en induktiv komponent är att under en kvarts period kommer magnetisk 

energi att lagras upp i induktansen för att under nästföljande kvarts period lämnas tillbaka till 

nätet. Den magnetiska energin kommer alltså att pendla mellan induktansen och nätet med en 

periodicitet motsvarande en halv period (T/2).  

 

2.2.6 Konsekvenser och hantering av reaktiv effekt 

Förr beskrevs reaktiv effekt som ”onyttig kraft” (Storgärd 2015). Detta då den enbart ”pendlar” 

från last till spänningskälla utan att utföra något nyttigt arbete. Denna pendling medför som 

tidigare nämnts en ström vilken belastar ledare, apparater och nätet i onödan. Vidtas inte 

åtgärder kan en rad problem uppstå. Allt från högre elräkningar, elavbrott, kabelbrand och 

kortare livslängd på apparater och komponenter är alla konsekvenser av att inte hantera den 

reaktiva effektutvecklingen.  

 

Det finns ett par metoder för att eliminera att dessa oönskade konsekvenser uppstår på grund 

av reaktiv effektutveckling:  

 

• Faskompensering. 

• Överdimensionering. 

• Utbyte av källan till den reaktiva effektutvecklingen. 

 

Vid faskompensering ändras fasskillnaden mellan ström och spänning genom att installera en 

reaktans av motsatt karaktär det dominerande reaktiva bidraget i kretsen. Med det dominerande 

bidraget menas att det exempelvis kan finnas ett induktivt effektbidrag trots att det även finns 

en kapacitiv effekt. I detta fall får man genom mätning analysera hur fallet ser ut med avseende 

på de induktiva och kapacitiva bidragen och sedan dimensionera en enhet som ger ett motsatt 

men lika stort reaktivt effektbidrag. Effektfaktorn kommer då att öka eftersom den skenbara 

effekten minskar när den reaktiva effekten minskar. Faskompensering är det vanligaste och det 

mest önskvärda ingreppet mot reaktiv effekt men kan komma att bli dyrt beroende på hur stor 

och sofistikerad faskompenseringsutrustning som införskaffas. 

 

Vid överdimensionering av t ex kablar och transformatorer påverkar man inte de reaktiva 

bidragen aktivt utan överdimensionerar istället nätet och dess komponenter för att tåla mer 
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aktiv- och reaktiv effekt. Detta kan innebära införskaffande av en transformator som har större 

kapacitet än lasterna den ska förse med kraft egentligen kräver. Även ledare och andra elektriska 

apparater kan överdimensioneras för att tåla en större belastning än vad som egentligen hade 

krävts ifall faskompensering istället hade valts som metod. Denna metod är som regel inte 

önskvärd för hantering av reaktiv effekt. 

 

Till sist kan man göra en analys av lasten som genererar de reaktiva effekterna för att avgöra 

om det kan vara lönsamt att byta ut denna. Är lasten till de reaktiva effekterna en gammal 

maskin eller apparat kan det möjligtvis finnas modernare alternativ med en mindre reaktiv 

effektförbrukning genom en effektiv integrerad faskompensering. 

2.3 Övertoner 

2.3.1 Vad är övertoner? 

I det svenska elnätet erhålls en sinusformad ström- och spänningssignal med en frekvens på 50 

Hz. Detta kallas nätets grundfrekvens eller grundton då det inte finns någon signal med lägre 

frekvens. Ansluts en rent resistiv last i ett sådant nät, exempelvis en gammal volframtrådad 

glödlampa, kommer denna inte att påverka grundtonen och det skapas inte några andra toner 

(frekvenser). En resistiv last där ström och spänning förblir i fas oberoende av vilken ström- 

och spänningsamplitud som den resistiva lasten utsätts för, kallas för en linjär last. 

 

Kopplas däremot en olinjär last på nätet finns inget linjärt samband mellan ström och spänning. 

Den sinusformade vågformen kommer att bli distorderad. Till exempel så kan en olinjär last ha 

en karaktäristik där den enbart drar ström under en viss del av perioden. Som konsekvens av 

detta kommer lasten att alstra strömmar som har andra frekvenser än grundtonens 50 Hz. Dessa 

strömmar vilka har frekvenser som är heltalmultiplar av nätets grundton kallas för övertoner 

och bidrar till en distordering av strömmen (Westlund 2007). 

 

Denna distorderade ström är ett resultat av en summering av grundton och övertoner i ett nät. 

Resultatet kan se starkt icke-sinusformat ut men är i själva verket ett resultat av flera summerade 

sinusformade strömmar med olika frekvenser och faslägen. Detta visade 1800-tals 

matematikern Jean-Baptiste Joseph Fourier som lämnade efter sig läran om vågformsanalys, 

den så kallade fourieranalysen. Fourier visade att vilken periodisk vågform som helst, även 

icke-sinusformade, går att dela upp i en rad rent sinusformade vågformer av specifik amplitud, 

frekvens som sedan kan summeras för att skapa den totala ursprungliga vågformen. På följande 

sida visas ett exempel på en serie separata sinussignaler av olika amplitud och frekvens och den 

resulterande, distorterade vågformen efter de adderats tillsammans. 
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Figur 6 - Fyra sinusvågor med olika frekvens och deras summerade vågform (skapade i onlineverktyget Desmos). 

Det går alltså att skapa eller bryta ner en periodisk vågform av vilket utseende som helst i ett 

antal sinussignaler med ökande frekvens och minskande amplitud. Antalet olika rena 

sinussignaler som kan krävas för att skapa en viss vågform kan dock vara väldigt stort. I 

elkraftssammanhang brukar resultaten av en sådan vågformsanalys kallas övertonsanalys och 

presenteras i form av ett stapeldiagram av anledning att göra det mer överskådligt. Y-axeln är 

på båda vis amplitudvärdet på strömmarna men x-axeln är istället för tid/radianer själva 

övertonstalet. 

 

Fourieranalysen står idag som en fundamental och viktig teknik för flertalet områden som 

involverar vågformer. Bland annat radio, radar, elkraft och all kommunikationsteknik som sker 

trådlöst genom exempelvis mobilnätet använder sig alla av Fouriers teknik för att kunna urskilja 

och separera signaler av olika frekvens, och amplitud (Axelberg2 2016, Westlund 2007). 
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2.3.2 Hur uppstår övertoner? 

Övertoner uppstår som resultat av icke-linjära laster. Med icke-linjär menas att ström- och 

spänningskaraktäristiken hos en last inte är linjär. Förr var övertoner inte ett framträdande 

problem i elnätet men i takt med att många laster baseras på kraftelektronik har halten av 

övertoner ökat påtagligt under senare år. 

 

 
Figur 7 - Generell historisk tidslinje över lasttyper (Källa: Undervisningsmaterial skapad av Peter Axelberg, lärare på 

Högskolan i Borås). 

Alla komponenter som gör att det i ett nät skapas vågformer som skiljer sig från grundtonens 

sinusform och frekvens ger upphov till övertoner. Dessa komponenter är bland annat dioder, 

transistorer, MOS-transistorer och tyristorer. De förekommer vanligtvis i datorer, switchade 

nätaggregat, frekvensomriktare och datorskärmar. Men även icke-digitala laster så som 

ljusbågsugnar, industrisvetsar, lysrör och lågenergilampor genererar övertoner. Då dessa laster 

ansluts till nätet är förhållandet mellan ström och spänning inte längre linjärt under en period. 

Strömmens vågform kommer att avvika från spänningens vågform vilket i sin tur ger upphov 

till ett icke-linjärt spänningsfall. (Scherman och Axelsson 2015, Axelberg2 2016, 

Nationalencyklopedin1 u.å, Cobben 2016). 

2.3.3 THD 

Den vanligaste mätparametetern för att kontrollera och analysera övertoner i ett nät kallas THD 

eller total harmonic distortion och ger ett procentuellt mått på övertonsnärvaron i förhållande 

till grundtonen i ett nät. Här delar man upp ström eller spännings effektivvärde från dess 

respektive övertonstal, heltalsmultiplar av grundtonens frekvens, och förhåller dessa till 

grundtonen. THD beräknas enligt: 

 

𝑇𝐻𝐷 =
√𝑈2

2 + 𝑈3
2 + 𝑈4

2 … + 𝑈𝑛
2

𝑈1
 

 

(9) 

• THD = Total harmonic distortion. 

• 𝑈1 = Spänningens effektivvärde för grundtonen, 50 Hz. 

• 𝑈3 = Spänningens effektivvärde för tredje tonen, 150 Hz. 

• 𝑈𝑛 = Spänningens effektivvärde av n’te tonen, n Hz. 
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2.3.4 Övertoners påverkan på ett nät 

I kraftnätet är de jämna övertonerna i de flesta fall försumbara, vilket beror på utseendet hos 

vågformen i spänning och ström. De jämna heltalsmultiplar av grundtonens frekvens har 

ordningsnummer 2 (100 Hz), 4 (200 Hz), 6 (300 Hz) etc. 

 

I tillägg har övertonerna en viss fasföljd beroende på frekvensen hos övertonen. Övertonerna 

kan ha positiv, negativ eller nollföljdskaraktär. De positiva sägs vara medroterande, dessa 

övertoner alstrar ett magnetfält med likadan rotationsriktning som grundtonen. Exempelvis i en 

elmotor kommer dessa att hjälpa till att driva motorn åt rätt riktning. Övertoner av negativ 

fasföljd kommer att ha ett motriktande magnetfält och kommer därför verka för att driva motorn 

åt motsatt håll vilket givetvis inte är önskvärt. De övertoner av nollföljdskaraktär bidrar inte till 

någon rotationsriktning (Wiklund 2014). 

 

Övertonstal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekvens 

Hz 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Fasläge + - 0 + - 0 + - 0 
Tabell 1 - Ett par övertoners fasläge (egenkomponerad tabell). 

Andra vanliga oönskade fenomen som övertoner ger upphov till är: 

 

• Förlustökning i transformatorer (tredjetoner kan ”fastna” och cirkulera i transformatorns 

deltalindning utan ett filter som kortsluter dessa). 

• Överbelastning av transformatorer och andra elektriska komponenter. 

• Resonans – ett strömförstärkningsfenomen som kan leda till brand och explosion. 

• Kortare livslängd på utrustning. 

• Motriktat moment i elmotorer – större förluster och mindre effektivitet. 

• Belastad nolledare – kan brännas av. 

• Belastning av ledare – potentiell brandrisk. 

 

(Elforsk 2007) 

  



21 

 

3 MATERIAL OCH METOD 

3.1 Mätinstrument 

Instrumentet som används för mätningen är av modell SPQfx och tillverkat av Metrum. 

Instrumentet är av klass A och uppfyller normen IEC 61000-4-30. Normen beskriver hur varje 

mätparameter ska beräknas och hur hög noggrannhet mätinstrumentet ska hålla för att få vara 

ett godkänt referensinstrument. Att instrumentet är av klass A och godkänt som 

referensinstrument medför en stark tillförlitlighetsförsäkran och är de huvudsakliga orsakerna 

att just detta instrument använts vid mätningen. Instrumentet har totalt åtta ingångar där hälften 

är avsedda för att mäta ström och hälften spänning. Instrumentet kan därför appliceras på alla 

kretsar från en simpel enfasig till trefasig med nolledare (Metrum u.å). 

 

Mätvärden från instrumentet loggas i Metrums programvara PQ controller. I detta program 

ställs förhållanden för mätningen in. Dessa förhållanden är faktorer som kan skilja sig från olika 

platser och elnät. Det kan exempelvis vara den nominella spänningen, antal faser och 

omvandlingsfaktorer för att korrigera vid mätning efter en strömtransformator. 

3.1.1 Mätparametrar 

Instrumentet mäter och sammanställer en rad parametrar som är av intresse för en effekt- och 

elkvalitetsanalys.  

 

• Spänning 

• Ström 

• Frekvens 

• Obalans 

• Flimmer 

• Signalspänningar 

• Sag/swell (spänningsvariationer) registrering  

• Spänningssprång 

• Transient registrering 

• Effekt- och energimätning 

 

3.1.2 Analys av data   

Efter mätningen är klar exporteras data från PQ 

controller till en datafil som sedan öppnas i Metrums analysprogram PQ viewer. I detta program 

utförs den huvudsakliga analysen av insamlade data. Det går att välja en eller flera parametrar 

från insamlade data som programmet sedan ritar upp i i grafer. Det går även att exportera valda 

data till en Word eller Excel fil för att t ex skräddarsy egna grafer. I tillägg kan programmet 

sammanställa ett dokument som visar värden från mätningen och jämför dessa med inställd 

norms (i detta fall EIFS 2013:1 under 1 kV) acceptabla värden. Dokumentet åskådliggör tydligt 

om de olika mätparametrarna har legat inom ramen för acceptabla värden eller ej och kan 

lämnas över till relevant intressent efter mätning. 

  

Figur 8 - Metrum SPGfx mätinstrument (Egen 

bild). 
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Figur 10 - Inkopplingspunkt i kretsschemat för 

ställverket transformator 1 (egen bild). 

3.2 Mätmetod 

Mätningen sker på plats i Elgas ställverk som förser anläggningen med ström. De två 

mätpunkterna för båda mätningarna är i anslutning till reläskyddet för respektives huvudbrytare 

på lågspänningssidan. Strömtänger hakas på fas 1, 2 och 3, spänningsgivarna ansluts i 

diazedsäkringssocklarna i anslutning till reläskyddet och på nolledarsskenan i ställverket. 

Denna mätpunkt valdes då strömstyrkan är hanterbar för utrustningen och punkten är nära 

belägen till anläggningen matande transformatorer. 

 

 
Figur 9 - Bild på fysisk inkopplingspunkt för ström och spänning (egen bild) 

 
Figur 11 - Ställverk, inkopplingspunkt och mätutrustning (egen bild). 
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I och med att reläskyddet är anslutet via en strömtransformator måste hänsyn tas till dennes 

omvandlingsfaktor. Reläskyddets strömtransformator har omvandlingsfaktor 2000/5 = 400. Det 

upptäcktes i tillägg på plats att strömklamrarna också har en omvandlingsfaktor. Genom att 

experimentera på plats med reläskyddets displayvärden som referens kom dennes faktor fram 

till att vara 10/1 = 10. Slutgiltig faktor som matades in i PQ controller blev då 400/10 = 40. 

Realtidsvärden från programvaran kontrollerades slutligen mot reläskyddets displayvärden 

innan mätningen påbörjades. Mätperiod för mätpunkterna var en vecka vardera. Den äldre 

transformatorn på 800 kVA benämns ”Transformator 2” och den nyare på 1250 kVA 

”Transformator 1”. 
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4   MÄTRESULTAT 
I detta kapitel redovisas enbart resultaten över gjorda mätningar. Diskussion och analys av 

mätningarna finns i kapitel 4. Grafer över de olika elkvalitetsparametrarna som uppmätts 

finns redovisade i Bilaga 1. 

 

4.1 Elkvalitetsmätning 

4.1.1 Transformator 1: Spänningsvariationer 

 

Phase Norm min (V) Measured min 

(V) 

Norm max 

(V) 

Measured max 

(V) 

Result 

U1 207 225.1 253 235.1 Passed 

U2 207 225.5 253 235.6 Passed 

U3 207 225.7 253 235.6 Passed 
Tabell 1 – Spänningsvariationer. 

§ Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av spänningens 
effektivvärde vara mellan 90 procent och 110 procent av referensspänningen 

4.1.2 Transformator 1: Flimmer 

 

Phase  % of time Norm max Measured max Result 

U1 Plt 95 300 0.1811 Passed 

U2 Plt 95 300 0.176 Passed 

U3 Plt 95 300 0.1742 Passed 
Tabell 2 – Flimmer. 

4.1.3 Transformator 1: Under/överspänning (sags/swells) och avbrott 

 

Sags och avbrott 

U (%) Duration (ms) 

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

90 > u ≥ 80 0 sags    

80 > u ≥ 70      

70 > u ≥ 40  Passed: 0 sags  

40 > u ≥ 5      

5 > u    Passed: 0 sags 

Result: Passed 
Tabell 3 - Underspänning och avbrott. 

§ Det ska inte inträffa några kortvariga spänningssänkningar med sådan kvarstående spänning och 
sådan varaktighet som framgår av område C […]. Nätägaren är skyldig att åtgärda kortvariga 
spänningssänkningar inom område B […] i den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till de 
olägenheter för elanvändarna som är förknippade med de kortvariga spänningssänkningarna. 
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Swells 

U (%) Duration (ms) 

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

u ≥ 135   Passed: 0 swells 

135 > u ≥ 115  Passed: 0 swells  

115 > u ≥ 111    

111 > u ≥ 110 0 swells   

Result: Passed 

Tabell 4  – Överspänning. 

§ Det ska inte inträffa några kortvariga spänningshöjningar med sådan spänning och sådan 
varaktighet som framgår av område C [...]. Nätägaren är skyldig att åtgärda kortvariga 
spänningshöjningar inom område B [...] i den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till de 
olägenheter för elanvändarna som är förknippade med de kortvariga spänningshöjningarna. 

4.1.4 Transformator 1: Obalans 

 

Norm max (%) Measured max (%) Result 

2 0.2949 Passed 

Tabell 5  – Obalans. 

§ Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av 
spänningsosymmetrin vara mindre än eller lika med två procent.  
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4.1.5 Transformator 1: Individuella övertoner 

 

Harm. Norm max (%) Measured max (%) Result 

U1 U2 U3 U1 U2 U3 

2 2 0.02495 0.02856 0.03448 Passed Passed Passed 

3 5 0.547 0.3024 0.3606 Passed Passed Passed 

4 1 0.01978 0.02785 0.01738 Passed Passed Passed 

5 6 0.8862 0.9013 0.7123 Passed Passed Passed 

6 0.5 0.03358 0.03043 0.03438 Passed Passed Passed 

7 5 1.094 0.8842 1.02 Passed Passed Passed 

8 0.5 0.02625 0.02687 0.02601 Passed Passed Passed 

9 1.5 0.1399 0.2217 0.1338 Passed Passed Passed 

10 0.5 0.01887 0.01681 0.01795 Passed Passed Passed 

11 3.5 0.3825 0.4538 0.4281 Passed Passed Passed 

12 0.5 0.02807 0.02371 0.02501 Passed Passed Passed 

13 3 0.3799 0.299 0.3048 Passed Passed Passed 

14 0.5 0.0253 0.02006 0.02092 Passed Passed Passed 

15 0.5 0.1089 0.1039 0.09482 Passed Passed Passed 

16 0.5 0.02237 0.0154 0.0173 Passed Passed Passed 

17 2 0.2574 0.1941 0.1868 Passed Passed Passed 

18 0.5 0.02885 0.01903 0.02044 Passed Passed Passed 

19 1.5 0.2613 0.2251 0.2576 Passed Passed Passed 

20 0.5 0.02874 0.013 0.01907 Passed Passed Passed 

21 0.5 0.1206 0.04753 0.1014 Passed Passed Passed 

22 0.5 0.03995 0.01277 0.0235 Passed Passed Passed 

23 1.5 0.2758 0.1776 0.1938 Passed Passed Passed 

24 0.5 0.04622 0.0135 0.02556 Passed Passed Passed 

25 1.5 0.2481 0.1984 0.225 Passed Passed Passed 

Tabell  6 - Individuella övertoner. 

§ Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden för varje enskild 
överton vara mindre än eller lika med värdena [i nedanstående tabell]. 
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4.1.6 Transformator 1: THD 

 

Phase Norm max (%) Measured max (%) Result 

U1 8 1.279 Passed 

U2 8 1.164 Passed 

U3 8 1.197 Passed 

Tabell 8 - THD. 

§ Varje tiominutersvärde av den totala övertonshalten ska vara mindre än eller lika med åtta procent. 

4.1.7 Transformator 1: Transienter 

 
0 registrerade transienter. 

4.1.8 Transformator 2: Spänningsvariationer 

 

Phase Norm min (V) Measured min 

(V) 

Norm max 

(V) 

Measured max 

(V) 

Result 

U1 207 227.8 253 235.1 Passed 

U2 207 228 253 235.8 Passed 

U3 207 228 253 235.9 Passed 
Tabell 9 - Spänningsvariationer. 

§ Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av spänningens 
effektivvärde vara mellan 90 procent och 110 procent av referensspänningen. 

  

Udda övertoner 
Jämna övertoner 

Ej multiplar av 3 Multiplar av 3 

Övertoner (n) 
Relativ 

övertonsthalt (%) 
Övertoner (n) 

Relativ 
övertonshalt (%) 

Övertoner (n) 
Relativ 

övertonshalt (%) 

5 6 % 3 5 % 2 2 % 

7 5 % 9 1.5 % 4 1 % 

11 3.5 % 15 0.5 % 6…24 0.5 % 

13 3 % 21 0.5 %   

17 2 %     

19 1.5 %     

23 1.5 %     

25 1.5 %     

Tabell 7  - Övertoner referensmall. 
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4.1.9 Transformator 2: Flimmer 

 

Phase  % of time Norm max Measured max Result 

U1 Plt 95 300 0.1923 Passed 

U2 Plt 95 300 0.1965 Passed 

U3 Plt 95 300 0.2005 Passed 
Tabell 10 - Flimmer 

 

4.1.10 Transformator 2: Under/överspänning (sags/swells) och avbrott 

 

U (%) Duration (ms) 

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

90 > u ≥ 80 0 sags    

80 > u ≥ 70      

70 > u ≥ 40  Passed: 0 sags  

40 > u ≥ 5      

5 > u    Passed: 0 sags 

Result: Passed 
Tabell  3 - Underspänning och avbrott.. 

U (%) Duration (ms) 

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

u ≥ 135   Passed: 0 swells 

135 > u ≥ 115  Passed: 0 swells  

115 > u ≥ 111    

111 > u ≥ 110 0 swells   

Result: Passed 
Tabell 4 - Överspänning. 

4.1.11 Transformator 2: Obalans 

 

Norm max (%) Measured max (%) Result 

2 0.3344 Passed 

Tabell 5 - Obalans. 

§ Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av 
spänningsosymmetrin vara mindre än eller lika med två procent. 
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4.1.12 Transformator 2: Individuella övertoner 

 

Harm. Norm max (%) Measured max (%) Result 

U1 U2 U3 U1 U2 U3 

2 2 0.03164 0.0241 0.03635 Passed Passed Passed 

3 5 0.458 0.2754 0.418 Passed Passed Passed 

4 1 0.01297 0.01026 0.00854

6 

Passed Passed Passed 

5 6 1.063 1.056 0.9017 Passed Passed Passed 

6 0.5 0.03104 0.02282 0.03007 Passed Passed Passed 

7 5 1.234 1.054 1.202 Passed Passed Passed 

8 0.5 0.01539 0.0185 0.01822 Passed Passed Passed 

9 1.5 0.1516 0.1728 0.1633 Passed Passed Passed 

10 0.5 0.00784 0.01317 0.0127 Passed Passed Passed 

11 3.5 0.4356 0.5736 0.5635 Passed Passed Passed 

12 0.5 0.01721 0.01427 0.0178 Passed Passed Passed 

13 3 0.2333 0.2458 0.269 Passed Passed Passed 

14 0.5 0.00892

7 

0.01009 0.01048 Passed Passed Passed 

15 0.5 0.1017 0.0673 0.06771 Passed Passed Passed 

16 0.5 0.00834

4 

0.00825

1 

0.01389 Passed Passed Passed 

17 2 0.1949 0.1641 0.2565 Passed Passed Passed 

18 0.5 0.00997

8 

0.00678

1 

0.00951

7 

Passed Passed Passed 

19 1.5 0.1573 0.1795 0.2156 Passed Passed Passed 

20 0.5 0.00930

8 

0.01017 0.01273 Passed Passed Passed 

21 0.5 0.04874 0.02987 0.05019 Passed Passed Passed 

22 0.5 0.01335 0.01328 0.01561 Passed Passed Passed 

23 1.5 0.1481 0.1404 0.1291 Passed Passed Passed 

24 0.5 0.00846

8 

0.00995

2 

0.00920

5 

Passed Passed Passed 

25 1.5 0.1782 0.1572 0.1961 Passed Passed Passed 

Tabell 6 - Individuella övertoner. 
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4.1.13 Transformator 2: THD 

 

Phase Norm max (%) Measured max (%) Result 

U1 8 1.456 Passed 

U2 8 1.335 Passed 

U3 8 1.479 Passed 

Tabell 8 - THD. 

§ Varje tiominutersvärde av den totala övertonshalten ska vara mindre än eller lika med åtta procent. 

4.1.14 Transformator 2: Transienter 

 
0 registrerade transienter. 

  

Udda övertoner 
Jämna övertoner 

Ej multiplar av 3 Multiplar av 3 

Övertoner (n) 
Relativ 

övertonsthalt (%) 
Övertoner (n) 

Relativ 
övertonshalt (%) 

Övertoner (n) 
Relativ 

övertonshalt (%) 

5 6 % 3 5 % 2 2 % 

7 5 % 9 1.5 % 4 1 % 

11 3.5 % 15 0.5 % 6…24 0.5 % 

13 3 % 21 0.5 %   

17 2 %     

19 1.5 %     

23 1.5 %     

25 1.5 %     

Tabell 7 - Övertoner referensmall. 
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4.2 Effektmätning 

4.2.1 Transformator 1 

 

 
Figur 12 - Aktiv effekt. 

 

 
Figur 13 - Reaktiv effekt. 
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Figur 14 - Aktiv och reaktiv effekt. 

 

 
Figur 15 - Effektfaktor. 

4.2.2 Transformator 2 

 

 
Figur 16 - Aktiv effekt. 
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Figur 17 - Reaktiv effekt. 

 

 
Figur 18 - Aktiv och reaktiv effekt. 

 

 
Figur 19 - Effektfaktor. 
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5 DISKUSSION OCH ANALYS 
För spänningsvariationer gav mätningen ett godkänt resultat då båda mätningar indikerar att 

anläggningen konstant ligger väl inom gränser för acceptabla nivåer i spänningsvariationer. 

Transformator 1 höll sig på ett spann mellan ca 225–237 V medan transformator 2 höll sig 

mellan 228–236 V vilket är ett något mer stabilt resultat än transformator 1. Det syns dock, 

särskilt på mätning för transformator 2, att en viss dipp i erforderlig spänningsnivå uppstår på 

morgonen under vardagarna. Detta sker sannolikt i samband med att verksamheten startar upp 

men spänningsnivån håller sig fortfarande väl inom ramen för acceptabla värden. Resultaten 

tolkas som att det inte finns anledning att göra ingrepp för att förbättra spänningsvariationer 

hos Elga. 

 

Erforderlig frekvens i båda mätningar håller sig håller sig mycket stabilt mellan 49,8 Hz och 

50,2 Hz under båda mätperioder. Mätning på transformator 2 har dock ett marginellt smalare 

variationsspann på 49,86 Hz och 50,10 Hz men skillnaden anses vara försumbar. Det bör dock 

påpekas att nätfrekvensen styrs på nationell nivå av Svenska Kraftnät och en enskild 

anläggningsägare kan inte påverka denna. 

 

Mätdata för flimmer gav ett godkänt resultat vid båda mätningarna. Plt på samtliga faser håller 

sig maximalt på en nivå inte mer än 18 % av gränsvärdet för oacceptabla nivåer. Flimmer kan 

därför med säkerhet anses vara ett icke-problem för verksamheten hos Elga. 

 

För mätningen på under- och överspänningar (sags/swells) rapporterades inga händelser för 

dessa fenomen. Även om spänningen tillfälligt kan ha legat över eller under nominellt värde 

har den alltså inte legat kvar där tillräckligt länge för att registreras som en sag eller swell. 

 

Transienter registrerades inte på någon av mätningarna. 

 

Obalans mellan faserna på transformator 1 registrerades till ett maximum på 0,29 % och 

transformator 2 till 0,33 % där normen för acceptabelt värde är 2 %. Alltså ett godkänt resultat 

även här och förflyttning av grupper mellan transformatorerna kan ej anses behövas. 

 

Vid undersökning av individuella övertoner klarade sig båda mätningar med god marginal i 

förhållande till maximalt tillåtna nivåer. De mest framträdande var övertonstal 3, 5 och 7 på 

båda mätningar. På transformator 1 höll sig nivån på överton 3 på maximalt 11 %, överton 5 på 

14,7 % och överton 7 på 21,9 % marginal i förhållande till maximalt tillåtna nivåer.  På 

transformator 2 uppmättes överton 3 till maximalt 9 %, överton 5 till 17,8 % och överton 7 till 

24,7 % marginal i förhållande till maximalt tillåtna nivåer. Det är alltså den sjunde övertonen 

som är mest framträdande i Elgas nät men den ligger ändå som mest på en nivå motsvarande 

en fjärdedel av maximalt tillåtet värde. Det går därför att dra slutsatsen av att verksamheten i 

nuläge inte har några större problem med övertoner i sitt nät. 

 

THD för spänning ligger med god marginal inom acceptabelt område på båda mätningar. 

Transformator 1 hamnade som mest på 1,28 % och transformator 2 på 1,48 % där maximalt 

tillåtet värde är 8 %. Intressant är dock de skarpa språng som THD för ström i procent uppvisar 

under vissa tillfällen i mätningarna, särskilt på transformator 1. Tisdagen och onsdagen under 

mätveckan uppmättes skarpa och relativt kortvariga (ca 40min) språng i THD för ström vid 

ungefär samma tidpunkt omkring 05:30 på morgonen. Torsdagen som följde ses även här ett 

språng vid samma tidpunkt men den är bara ungefär hälften så stor som tisdagen och onsdagens 

språng. Däremot kommer under torsdagseftermiddagen ett större språng vid omkring 15:30 på 

eftermiddagen. Fredagen har ett språng vid 05:30 på ungefär samma storlek som torsdagens 
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eftermiddagssprång. THD för ström i transformator 2 uppvisar inte lika skarpa och stora språng 

under någon tidpunkt i dess mätperiod. Detta tros kunna bero på en skillnad i vad för laster 

transformatorerna matar. Det kan helt enkelt vara så att transformator 1 matar de laster som i 

verksamheten ger störst upphov till övertonsströmmar. Ser man på uppmätt strömstorlek för 

båda mätningarna ser man att transformator 1 generellt belastas mycket mer (dock något 

jämnare mellan faserna) än transformator 2. Transformator 1 har dock en större kapacitet på 

1250 kVA än transformator 2 på 800 kVA. Exempelvis belastas en av faserna på transformator 

1 med 826 A (medelvärde) vid 07:30 en torsdagsmorgon och transformator 2 har sitt maximum 

för dagen på 226 A (medelvärde) vid 08:00 följande veckas torsdagsmorgon. I tillägg noteras 

att det på fas 1 i båda mätningar registrerats en i förhållande till de andra faserna högre THD 

för spänningen. Detta bör ha att göra med typen av last kopplad till denna fas men skillnaden 

är fortfarande väldigt liten.  

 

För att sammanfatta de mätningar som berör elkvalitet ser det i helhet väldigt bra ut i nätet hos 

Elga. Innan mätvärden hade samlats in och analyserats antogs att övertoner skulle vara den 

största risken till problem i anläggningen. Detta antagande grundade sig i att det troddes finnas 

en del större frekvensstyrda icke-linjära laster som nyttjades i verksamheten och som skulle 

resultera i höga övertonsströmmar. Mätresultaten visade dock att så inte var fallet och övertoner 

i Elgas anläggning ser i nuläget ut att med god marginal vara inom acceptabla värden. Det finns 

möjligtvis anledning att närmare undersöka de skarpa språng som THD för ström har uppvisat 

under vissa tidpunkter, särskilt för transformator 1. 

 

För att beröra rapportens andra del som handlar om effekt och särskilt reaktivt uttag bör det till 

att börja med förklaras varför effektrelaterade mätvärden från transformator 1 är inverterade. 

Detta beror på att strömtängerna hakades på åt fel riktning och således tolkas av 

mätinstrumentet som att anläggning producerar effekt till nätet. Man får alltså se dessa grafer 

som inverterade, visar grafen -150 kW är det egentligen 150 kW. Tyvärr gick inte detta att 

korrigera i efterhand via mjukvaran PQ viewer. 

 

Transformator 1 på 1250 kVA belastades maximalt under hela mätningen på fas 3, den 12 april 

kl 10:30 med 186 kW och samtidigt 189 kVA. Detta ger en effektfaktor enligt formel (2) på 

0,98 vilket är ett extremt bra värde vid maximalt uppmätt lastpunkt. De andra två faserna ligger 

något under, men väldigt nära under samma tidpunkt. Intressant är dock att sämsta effektfaktorn 

som fåtts under mätningen också är från fas 3 på samma transformator. Under en kort period 

mellan 13:30 och 14:00 den 8e april sjunker effektfaktorn från 0,77 till 0,65 för att sedan 

omkring 14:20 stabilisera sig på ca 0,95. Generellt ser effektfaktorn ut att som sämst ligga 

omkring 0,8 på samtliga faser med kortvariga fall ner till ca 0,75 under morgnarna på vardagar 

omkring 06:00 – 11:00. Maximalt uppmätt reaktivt effektuttag hamnade på 128 kVAr. 

 

Transformator 2 på 800 kVA belastades maximalt under hela mätningen även den på fas 3, den 

16 april kl 15:00 med 57 kW och samtidigt 63 kVA. Enligt formel (2) ger detta en effektfaktor 

på 0,9 vilket är ett bra värde för den största uppmätta belastningspunkt. Dock inte lika bra som 

för transformator 1 vid sin största uppmätta belastningspunkt. De andra två faserna ligger ca 4 

och 7 kW under fas 3 vid samma tidpunkt, alltså även här en bra lastfördelning på faserna. 

Sämst uppmätta effektfaktor från denna transformator var på 0,76 och mättes under en väldigt 

kort period på fas 2 den 15 april omkring 05:40. Generellt under mätperioden ligger 

effektfaktorn under dagarna mellan 08:00-16:00 på omkring 0,9 och är som sämst under 

morgnarna runt 05:00 - 06:30 tiden med ca 0,8. Maximalt uppmätt reaktivt effekuttag hamnade 

på 79 kVAr. 
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En annan intressant observation är att det ser ut som att effektfaktor för båda mätningarna är 

som bäst när verksamheten drar som mest ström. Exempel på detta ses på nästan samtliga 

strömtoppar. Ta exempelvis, från mätning på transformator 1, en kortvarig ström på 1200 A 

(maxvärde) mellan 06:20-06:40 den 11 april. Vid samma tidpunkt uppmättes en effektfaktor på 

0,98. Dock finns exemplariska effektfaktornivåer även när verksamheten ser ut att gå på 

minimumlast så trenden är inte uteslutande för perioder av strömtoppar och det går därför inte 

att dra en direkt relation mellan strömtopp och bra effektfaktor. Sämst effektfaktor verkar 

uppstå på morgnarna omkring 06:00 och senare omkring 12:00-14:00 och ligger då oftast på 

omkring 0,7 för transformator 1 och 0,8–0,9 för transformator 2. Det är under dessa tidperioder 

effektfaktorn rör sig ner mot nivåer som skulle kunna anses vara oacceptabla. 

 

För att beröra driftläget och hur Elgas två transformatorer belastas får man förhålla sig till 

vardera transformators kapacitet. Transformator 1 på 1250 kVA belastades under mätningen 

maximalt med 563 kVA omkring kl 10:00 den 12 april. Transformator 2 på 800 kVA belastades 

under mätningen maximalt med 176 kVA omkring 15:00 den 16 april. Skulle dessa tillfällen av 

maxbelastning ske på samma tillfälle skulle verksamheten alltså dra 739 kVA. Det hade alltså, 

om värden från mätperioden ses som representativa för verksamheten, med råge gått att låta 

hela verksamheten matas via transformator 1 och ta ur drift den äldre transformator 2. Det finns 

dock en trygghetsfaktor med att ha två transformatorer med en omkopplingsfunktion som det i 

dagsläget ser ut. Om något sker med den ena transformatorn kan man låta hela anläggningen 

matas via den andre. Omkoppling kan dock i dagsläget med säkerhet enbart göras från den 

mindre till den större transformatorn och inte tvärtom om man förhåller sig till den max 

uppmätta effekten under mätningen och respektive transformators kapacitet. 

6 SLUTSATS 
Samtliga elkvalitetsparametrar som under undersöktes i arbetet med denna rapport låg inom 

ramen för acceptabla värden enligt EIFS 2013:1. Att motivera ett ingrepp för att hantera 

potentiella problem relaterade till dessa parametrar blir därför svårt. Om Elga själva inte anser 

att de faktiskt har problem relaterade till dessa parametrar, trots att samtliga visade goda värden, 

finns det ingen anledning att göra några elkvalitetshöjande åtgärder i deras anläggning i 

dagsläget. 

 

Angående de två transformatorernas driftläge dras slutsatsen att det skulle gå att låta hela 

verksamheten matas via enbart den nyare, större transformatorn på 1250 kVA då maximalt 

uppmätt belastning för transformatorerna tillsammans hamnade på 739 kVA. Det ska dock 

understrykas att denna maxbelastning inte skedde under samma tidpunkt och att under 

mätningen har alltså momentan maxbelastning inte nått så höga nivåer. Den äldre 

transformatorn bör med tanke på sin tid i drift antingen ersättas eller ställas av och då låta hela 

verksamheten matas via den nyare. Men med tanke på den trygghetsfunktion verksamheten får 

genom att ha två transformatorer med omkopplingsfunktion rekommenderas Elga införskaffa 

en ny transformator för att ersätta den äldre. Elektra Elteknik kan både hjälpa Elga att välja och 

beställa rätt transformator för deras anläggning och driftsätta denna.  

 

Effektfaktor för anläggningen har ett par dippar under vissa tidsperioder under mätningarna. 

Det kan därför tänkas vara intressant att installera ett kondensatorbatteri för att kompensera 

denna. Förhåller man sig till de maximalt uppmätta värden för reaktivt effektuttag (128 + 79 = 

207 kVAr) bör ett kondensatorbatteri som kan hantera reaktiva effekter på något över denna 

nivå införskaffas. Ett förslag är ABB’s APCQ-M som kan kompensera effekter mellan 125–

400 kVAr. 
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Om Elga skulle vara intresserade av att införskaffa ett kondensatorbatteri skulle nästa steg i 

detta projekt bli att undersöka lämpligaste inkopplingspunkt för denna. 
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Bilder: 

 

Samtliga figurer i resultatdelen är skärmdumpar från programmet PQ Viewer där dataanalysen 

utfördes. Resterande bilder i rapporten har källa i figurbeskrivningen. 

 

 

 

  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:727204/FULLTEXT01.pdf
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BILAGA 1 – RESULTAT: ELKVALITETSMÄTNING 
 
Transformator 1: Spänningsvariationer 
 

 
 

Transformator 1: Frekvens 
 

 
  



41 

 

Transformator 1: Flimmer 
 

 
 

 
 

 
 
Transformator 1: Obalans 
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Transformator 1: THD 
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Transformator 2: Spänningsvariationer 
 

 
 

Transformator 2: Frekvens 
 

 
 

Transformator 2: Flimmer 
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Transformator 2: Obalans 
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Transformator 2: THD 
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BILAGA 2 – AUTOGENERERAD RAPPORT MÄTNING 1 
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BILAGA 3 – AUTOGENERERAD RAPPORT MÄTNING 2 
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