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Sammanfattning 

Alla laster behöver ett elnät som levererar el med god elkvalitet. Strömmens övertoner är mått på 
hur lasterna påverkar elkvaliteten. Spänningens övertoner är ett mått på hur lasterna påverkas av 
elkvaliteten och beror på både elnätets styrka och strömövertonerna.  
  
Denna studie undersöker och kartlägger övertonshalten för spänning och ström i 
lågspänningsnätet genom att analysera 61 mätningar gjorda i Vattenfall Eldistributions elnät 
2013. I studien sammanställs riktlinjer och rekommenderade nivåer för övertoner för spänning i 
lågspänningsnätet från myndigheter (Energimarknadsinspektionen), branschorganisationer 
(CENELEC, Svensk Energi) och företag (STRI) samt Vattenfalls planeringsnivåer och nivåer för 
god elkvalitet. Rörande strömövertoner sammanställs riktlinjer och rekommenderade nivåer från 
myndigheter (Elsäkerhetsverket), amerikansk och tysk branschpraxis och elnätsföretag (EON, 
Fortum och Öresundskraft). Hur övertonshalten i de 61 mätningarna förhåller sig till de olika 
gränsvärdena studeras. 
 
Studien tyder på att det finns anledning att ställa krav på strömövertonsuttaget i kundavtal. 
Kundens uttag av strömövertoner kan användas vid elkvalitetsanalyser och i dialog med kunder. 
Trenden bland rekommenderade nivåer är att gränsvärden i elnät för strömövertoner baseras på 
abonnemangsstorlek alternativt maximal last men även på nätstyrka.  
 
Mätningarna indikerar att sambandet mellan nätstyrka och spänningsövertoner påverkas av 
lasternas strömövertoner  så att en minskning av nätstyrka inte ökar övertonshalten för spänning, 
vilket hade varit att förvänta. Det kan bero på att spänningsövertoner ovanifrån samt 
strömövertoner från lasten påverkar sambandet.  
 
Studien indikerar att gränsvärdena för spänningsövertonerna 15 och 21 ligger lågt och bör ses 
över. En metodfråga som uppmärksammas är om det närmare bör undersökas om det inte är mer 
rättvisande att använda sig av 99 percentilvärden istället för 100 percentilvärden i föreskrift 
2013:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: elkvalitet, övertoner, spänning, ström, elnät, last, föreskrift, standard, 
rekommenderade nivåer, gränsvärden. riktlinjer  
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Abstract 

All electrical loads need a power grid that delivers electricity with good quality. Current 
harmonics are a measure of how the electrical loads affect the power quality. Voltage harmonics 
are a measure on how the electrical loads are affected by the power quality and depend on both 
the power grid's strength and the current harmonics.  
 
This study examines and maps the harmonic voltages and currents in the low voltage grid by 
analysing 61 measurements which were done in Vattenfall’s electricity distribution grid during 
2013. The study compiles guidelines and recommended levels for voltage harmonics in the low 
voltage grid from government agencies (Energimarknadsinspektionen), industry associations 
(CENELEC, Svensk Energi), companies (STRI) and Vattenfall’s planning levels and levels for 
good power quality . The study covers the guidelines and the recommended levels for current 
harmonics from government agencies (Elsäkerhetsverket), American and German engineering 
practices and from power grid companies (EON, Fortum and Öresundskraft). How the harmonic 
content in the 61 measurements relates to different values of voltage and current is also studied. 
  
The study suggests that there is reason to set requirements for the harmonics emission in 
customer agreements. The customers' current harmonics can be used in power quality analysis 
and in dialogue with customers. The trend among the recommended levels is that emission limit 
for current harmonics is based on the subscription's size alternatively maximum electrical load 
but also on network strength. 
  
The measurements indicate that the relationship between network strength and voltage harmonics 
is affected by the current harmonics such that a reduction of network strength does not increase 
the harmonic content of the voltage, which would have been expected. The relationship can be 
explained when voltage harmonics from a higher voltage levels dominate the voltage distortion in 
the low-voltage grid. 
  
The study indicates that the limits for voltage harmonics 15 and 21 are too low and should be 
revised. A method in question which is gaining attention is if it should be investigated further if it 
is more appropriate to use the 99 percentile values instead of 100 percentile in regulation 2013:1. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: power quality, harmonics, voltage, current, power grids, electrical load, regulation, 
standard, recommended levels, limits, guidelines. 
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Inledning 
Samhällets krav på säker och tillförlitlig leverans av el ökar. God elkvalitet beror på elnätets 
utformning, men också på kundernas apparater. Elkvalitet är viktigt både för att leva upp till de 
krav som myndigheter ställer, men också för att kunderna ska vara nöjda. Brister i elkvalitet kan 
innebära såväl olägenheter som kostnader för kunder.  
 
Konsumenternas elanvändning förändras med nya produkter som 
påverkar såväl elnätet som kundens egen elkvalitet. 
Mikroproducenter, elbilsladdare och klimatomställningen i stort 
innebär också nya utmaningar för nätet. Med dessa nya produkter får 
nätet laster som genererar strömövertoner vilket kan ge störningar och 
elkvalitetsproblem i elnätet.  
 
Denna studie initierades efter ett sommarjobb på Tranås Energi 2013 
som handlade om elkvalitet. Under arbetet mättes höga 
strömövertoner hos en kund och dessa identifierades genereras från 
många typer av ”nyare” produkter framförallt från lågenergibelysning och tv-boxrar. Frågan är 
vad händer i framtiden om alltfler  kunder genererar alltmer övertoner. Hur kommer elkvaliteten 
se ut i ett nytt bostadsområde med många elkunder med mycket kraftelektronik, mikroproduktion 
och elbilsladdare. Och hur ser övertonshalten ut idag i det svenska elnätet? 
 
Det finns ganska få svenska studier som belyser hur det ser ut med övertonshalten i det svenska 
elnätet. Den mest omfattade studien om förekomsten av övertoner publicerades 1997 av Elforsk.  
Rapporten togs fram i samarbete med 4 elnätsbolag med mätningar från 1993 och 1994. 
Resultatet från den rapporten indikerade att strömövertonshalten inte var alarmerande hög. [1] 
 
Elnätsföretagen har riktlinjer och rekommenderade nivåer för 
spänningsövertoner. Strömövertoner i lågspänningsnätet har inte varit 
i fokus för elnätsföretag i allmänhet, utan har främst varit en fråga för 
Elsäkerhetsverket för att godkänna produkter. 
 
Elnätsägarna behöver mer kunskap kring övertonshalten för att kunna 
planera för, underhålla och drifta ett elnät som levererar el med god 
kvalitet. En viktig fråga är vilka krav elnätsföretagen behöver ställa på 
elkunderna i framtiden. 
 
För att få en uppfattning om hur övertonshalten i lågspänningsnätet 
ser ut idag sammanställdes och analyserades mätningar gjorda på 
uppdrag av gruppen Elkvalitet hos Vattenfall Eldistribution Lokalnät i Vattenfalls 
lågspänningsnät under 2013. Denna studie är ett examensarbete som är utfört på uppdrag av 
Vattenfall Eldistribution AB. 

 
  

Har el kvalitet? 

Ja, det handlar om att du som elkund inte 
ska drabbas av avbrott. Det handlar också 
om att dina apparater behöver ström och 
spänning med rätt frekvens, på rätt nivå 
och att de har en gräns för hur mycket 
övertoner de tål. 

Genererar apparater övertoner? 

Ja, apparater med kraftelektronik drar 
övertoner av strömmen och fungerar som 
en strömkälla för övertoner som skickas ut 
på nätet och sedan skapar spännings-
övertoner. Så är det inte med traditionella 
laster som motorer och elvärme som 
enbart drar grundtonen av strömmen. 
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1. Terminologi  

1.1 Programvaror 
DranView   Analysverktyg för mätdata, från Dranetz 
NetBas Grafiskt NIS-system (Nät Informations System) där Vattenfall 

Eldistributions anläggningar dokumenteras i geografiska. 
topologiska och elektriska data och som utgör ett stöd i arbets- 
och beslutsprocesser, från Powel. 

SAP    Vattenfalls anläggnings- och kundärenderegister 

1.2 Elkraftsord 
Anslutningspunkt  Punkt för anslutning av kundens installation till elnätet 
Avbrott Tillstånd då anslutnings-eller gränspunkten är elektriskt 

frånkopplad i en eller flera av faserna. 
Branschpraxis När standard är otillräckliga eller otydliga tar 

branschorganisationen Svensk Energi fram riktlinjer för 
branschen.     

Flimmer Visuellt intryck av instabilitet av ljusintensitet vid en ljuskälla, 
kan orsakas av spänningsvariationer. 

Förimpedans Enpolig impedans som bestämmer spänningsfallet när kunden 
drar en viss ström. 

God elkvalitet   Eltillförsel med tillräkligt låga nivåer av störningar 
(Harmoniska) övertoner Harmoniska övertoner av spänning eller ström är multiplar av 

grundtonen 50 Hz 
Impedans noll   Enpolig impedans även kallad förimpedans 
Impedans plus Trepolig impedans som bestämmer spänningsfallet när kunden 

drar en viss ström 
Kund  Har ett abonnemang för elnätsanslutning i Vattenfalls elnät  
Last De apparater som är kopplade till elnätet och som drar ström är 

elektriska laster, glödlampa är ett exempel. 
Linjära laster Drar grundtonen av ström (sinusformad) då de matas med 

grundtonen av spänning och skapar inga övertoner. 
Lågfrekventa övertoner  Övertoner till och med 2 kHz 
Lågspänningsnät  Elnät med huvudspänning lägre än eller lika med 1 kV 
Nätstyrka Ett begrepp som beskriver ett näts förmåga att stå emot 

spänningsförändringar vid variationer i last och produktion. I 
lågspänningsnät utrycks nätstyrka med förimpedans. 

Obalans  Spänningen i de tre faserna är inte lika. 
Olinjära laster Olinjära laster drar ström som inte är sinusformad trots att de 

matas med grundtonen av spänning. Olinjära laster är en källa till 
övertoner. 

Percentilvärde 100 percentilvärde betyder alla värden, 95 percentilvärde betyder 
alla värden utom de 5 procent högsta värdena 

Total övertonshalt THD Från engelskans Total Harmonic Distortion, är ett mått på 
övertonshalten, antingen i relation till grundtonen eller i relation 
till effektivvärdet. 

Total övertonshalt TDD Från engelskans Total Demand Distortion, är ett mått på 
övertonshalten, i relation till abbonemangsstorlek. 
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Uttagsrätt Gränsvärde för hur kunden ska kunna använda sitt abonnemang 
rörande ström eller effekt. 

1.3 Förkortningar elkraft 
𝐼𝑎𝑏𝑏    Abbonemangsstorleken 
𝐼𝑛    Övertonsström där n anger övertonssiffran 
𝐼𝑟𝑚𝑠    Ström RMS-värde 
𝐼𝑇𝐻𝐷−𝐹    Strömdistorsion i procent av grundtonen 𝐼𝐹 
𝐼𝑇𝐻𝐷−𝑅    Strömdistorsion i procent av 𝐼𝑟𝑚𝑠 
H Harmonics som är engelska för övertoner, används som 

förkortning för att beteckna en specifik överton tillsammans med 
övertonens siffra såsom H3 som står för överton 3 

n Anger siffra för grundtonen i tabeller 
PCC Point of Common Coupling, anslutningspunkten för kund 
RMS Root Mean Square, kvadratroten för tidsmedelsvärdet av det 

kvadrerade värdet, även kallad effektivvärde [2] 
𝑆𝑘    Kortslutningseffekt i anslutningspunkten 
𝑈𝐹    Spänning grundton 
𝑈𝑛    Övertonsspänning där n anger övertonssiffran 
𝑈𝑟𝑚𝑠    Spännings RMS 
𝑈𝑡ℎ𝑑    Spänningsdistorsion 
𝑈𝑇𝐻𝐷−𝐹    Spänningsdistorsion i procent av grundtonen 𝑈𝐹 
𝑈𝑇𝐻𝐷−𝑅    Spänningsdistorsion i procent av 𝑈𝑟𝑚𝑠 
𝑍𝑘    Förimpedans i anslutningspunkten 
𝑍𝑓ö𝑟    Förkortning för förimpedans  

1.4 Förkortningar övrigt 
ANSI Engelsk förkortning för American National Standard Institute,  

en amerikansk standardiseringsorganisation 
EMC Elektromagnetisk kompabilitet, en utrustnings förmåga att 

fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan 
att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan 
utrustning 

IEEE Engelsk förkortning för Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, en amerikansk sammanslutning av över 360 000 
ingenjörer och vetenskapspersoner  

STRI Ett företag specialiserat inom högspänningsprov, konsultation 
inom högspänningsteknologi och konsultation inom kraftsystem 
applikationer [3] 

TDD Förkortning för det engelska Total demand distortion 
VDE Verband der Elektrotechnik, tysk branschorganisation för 

elektronik- och informationsteknik med 36000 medlemmar, 
1300 företag, 8000 studenter och 6000 yrkesinstegare [4] 
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2. Studien 
I detta kapitel presenteras studiens uppdragsgivare, dess mål och omfattning samt  
tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av examensarbetet. 

2.1 Uppdragsgivaren 
Studien genomförs på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB som är ett av Sveriges största 
elnätsföretag med 930 215 kunder och 120 000 km elnät. Elnätsbolaget ägs av Vattenfall 
Distribution Operations Nordic som ägs av det statligt ägda Vattenfall AB. 2012 hade Vattenfall 
Eldistribution ca 700 medarbetare och en omsättning på  9,2 Mdkr. [5] 
 
Årligen investerar Vattenfall Eldistribution 3 Mdkr i elnätet. Den 
största delen investeras i underhåll, en stor del investeras i anslutningar 
av stora industrier, av vindkraftverk samt i expansion av elnätet. 
Elnätets totala värde utslaget per kund är 77 000 kr. [5] 
 
Eldistribution äger och drivar både region- och lokalnät. Regionnätet 
distribuerar el från regional till lokal nivå och till större industrikunder. 
Lokalnätet distribuerar el från regionnätet till hushåll, lägenheter och 
andra fastigheter.  
 
Eldistribution delas upp i Lokalnät och Regionnät.  Lokalnät består av olika avdelningar såsom 
Kundrelationer, Lokalnät Stöd, Mätning, Optimering, Projekt, Underhåll och Elkvalitet. Studien 
utförs på avdelningen Elkvalitet som arbetar tvärsektionellt med elkvalitetsfrågor för både 
Lokalnät och Regionnät. 

2.2 Mål och omfattning  
Studien syftar till att: 
 

• Undersöka och kartlägga vilka nivåer av övertoner som förekommer i Vattenfalls nät, 
jämföra dessa nivåer med angivna nivåer i olika referensdokument samt jämföra olika 
typer av nät (tex tätort/landsbygd eller olika nätstyrka).  

• Utgöra ett underlag för fortsatt internt arbete med att se över planeringsnivåer och tillåtna 
nivåer för spänningsövertoner i Vattenfalls nät. 

• Utgöra ett underlag för fortsatt internt arbete för framtagande av uttagsrätter med 
avseende på strömövertoner för kunder anslutna mot Vattenfalls nät. 

• Föreslå fortsatt utrednings-/analysarbete. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Studien indelas i följande delar: 
 

• Introduktion och framtagning av detaljspecifikation över uppdraget.  
• Exportering av mätdata från DranView till Matlab för angivet urval av trefasiga 

elkvalitetsmätningar utförda i lågspänningsnät under 2013. Bearbetning av mätdata och 
beräkningar i Matlab.  

Vattenfall Eldistributions uppdrag 

”Att ständigt förbättra pålitligheten och 
effektiviteten i våra elnät för att kunna ge 
våra kunder hållbara energilösningar.” [5] 
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• Omvärldsanalys. Analysen innefattar en jämförelse av övertonsnivåerna med olika 
referenser såsom föreskrift, företagsinterna riktlinjer och rekommenderade nivåer i andra 
dokument. Strömövertonerna jämförs med produktstandarden SS-EN 61000-3-2 och tex. 
rekommenderade nivåer i Elforsk 97:3 eller andra nätbolags riktlinjer. Vad gäller 
spänningsövertoner ska de jämföras med EIFS 2013:1, Vattenfalls interna instruktion för 
elkvalitet och eventuellt andra nätbolags krav eller övrig branschpraxis. En del av 
omvärldsanalysen är att undersöka vilka riktlinjer och rekommenderade nivåer som 
används. 

• Sammanställning av resultat. Analys av utförda jämförelser och framtagande av 
slutsatser.  

• Rapportskrivning och redovisning.  

2.4 Begränsningar 

Studien fokuserar på total spänningens och strömmens övertonshalt THD och på de lågfrekventa 
harmoniska övertonerna H2-H25. Denna begränsning görs för att föreskrift EIFS 2013:1 rör dessa 
övertoner. 

En begränsning i arbetet är att studien bygger på mätningar gjorda i Vattenfalls lågspänningsnät 
2013 på uppdrag av avdelningen Elkvalitet. Mätningarna är utförda för att kunden har haft någon 
form av klagomål och för att dessa föranleder en djupare elkvalitetsanalys. Av alla inkomna 
kundärenden avslutas merparten med enbart samtal och vissa ärenden leder direkt till åtgärd utan 
vidare elkvalitetsanalys. 84 % av mätningarna är utförda på landsbygd, samtidigt som merparten 
av elnätskunderna finns i tätort. Mätningarna kan alltså inte anses utgöra ett representativt urval i 
lågspänningsnätet. 

2.5 Sammanfattning 
Övertonshalten för spänning och ström i lågspänningsnätet undersöks genom att analysera 61 
mätningar gjorda i Vattenfall Eldistributions elnät 2013. Hur övertonshalten i dessa mätningar 
förhåller sig till olika gränsvärden studeras. 
 
Mätningarna i denna studie kan inte direkt jämföras med de mätningar som gjordes 1993 och 
1994 i Elforsk rapport 97:3 ”Begränsningar av övertoner i elnät inom tätort”, då mätningar i 
denna studie i huvudsak är gjorda på landsbygd. Studiens resultat kan ses som en indikation på att 
övertonshalten för ström är högre idag än för tjugo år sedan. En mer representativ studie av 
övertonshalten i lågspänningsnätet vore önskvärd.  
 
I studien sammanställs riktlinjer och rekommenderade nivåer för övertoner för spänning i 
lågspänningsnätet från myndigheter (Energimarknadsinspektionen), branschorganisationer 
(CENELEC, Svensk Energi) och företag (STRI) samt Vattenfalls planeringsnivåer och nivåer för 
god elkvalitet. Rörande strömövertoner sammanställs riktlinjer och rekommenderade nivåer från 
myndigheter (Elsäkerhetsverket), amerikansk och tysk branschpraxis och elnätsföretag (EON, 
Fortum och Öresundskraft). Hur övertonshalten i de 61 mätningarna förhåller sig till de olika 
gränsvärdena studeras. 
 
Riktlinjer och rekommenderade nivåer rörande spänningsövertoner baseras på samma parametrar 
och beräkningsmetod. Riktlinjer och rekommenderade nivåer rörande strömövertoner baseras på 
en stor variation av olika parametrar och olika beräkningsmetoder. Trenden bland 
rekommenderade nivåer är att gränsvärden i elnät för strömövertoner baseras på 
abonnemangsstorlek alternativt maximal last men även på nätstyrka.  
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Samtliga 61 mätningar håller sig rörande spänningsövertoner inom standard. En mätning bryter 
mot gränsvärdena för spänningsövertoner i föreskrift EIFS 2013:1.  
 
Vattenfalls planeringsnivåer håller sig inom gränsvärdena för spänningsövertoner för såväl 
standard och föreskrift oavsett användning av 100 eller 95 percentilvärden. Studiens resultat ger 
grund för att se över Vattenfalls planeringsnivåer och Vattenfalls nivåer för god elkvalitet ses 
över eftersom föreskrift 2013:1 rörande spänningsövertoner föreskriver att 100 percentilvärden 
ska användas. Gränsvärdena för spänningsövertoner H15 och H21 ligger lågt och bör ses över. En 
metodfråga som uppmärksammas är om det närmare ska undersökas om det inte är mer 
rättvisande att använda sig av 99 percentilvärden.  
 
Hos 13 procent av mätningarna överskrids gränsvärdena för strömövertoner som finns i 
produktstandarderna för apparater när maximal last för elkunden används som rekommenderad 
nivå för apparater. Totalt 41 procent av mätningarna bryter mot något av gränsvärdena för 
strömövertoner som studeras i studien. Studien tyder på att det finns anledning att ställa krav på 
strömövertonsuttaget i kundavtal. Kundens uttag av strömövertoner kan användas vid 
elkvalitetsanalyser och i dialog med kunder. Det bör utredas hur övertonshalten för ström kan 
användas i elkvalitetsarbete för att undersöka om en kund stör sig själv eller blir störd av sin 
granne. Denna information kan återkopplas till en kund vid kundärende som då kan se över sin 
utrustning och därmed blir hjälpt med att förbättra sin elkvalitet. 
 
Mätningarna indikerar att sambandet mellan nätstyrka och spänningsövertoner påverkas av 
lasternas strömövertoner så att en ökning av förimpedans inte ökar övertonshalten för spänning. 
Detta fenomen kan bero på flera faktorer: att spänningsövertoner kommer ovanifrån och att 
strömövertoner konsumeras eller tas ut av andra kunder i nätet p.g.a. olika faslägen eller 
kondensatorer. Kunskapen om både samspelet mellan olika typer av laster och mellan laster och 
matande nät behöver förbättras. 
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3. Elkvalitet och Övertoner 
I detta kapitel presenteras teori om god elkvalitet, nätstyrka och övertoner.  

3.1 Vad är elkvalitet? 
I Sverige är elnätet lika långt som 13 varv runt jordklotet och ägs av 170 företag. Det finns 5,3 
miljoner elkunder. Kunderna vill att elen är av en sådan kvalitet så att den är rätt för de apparater 
som ansluts till elnätet samt att leveranssäkerheten upprätthålls.  I svenska lågspänningsnät är 
nominell fasspänning 230 V med frekvensen 50 Hz föreskriven. I realiteten förekommer andra 
spänningar och frekvenser. Hur stor avvikelsen får vara för att upprätthålla spänningsgodhet 
anges i standarder som gäller för Sverige och Europa. 
 
Figur 1:  Spänningsgodheten bygger på elkvalitet och leveranssäkerhet (1) 

 
 För att uppnå god elkvalitet behöver följande problem motverkas: 

• Korta och långa avbrott 
• Spänningsdippar, transienter, överspänning och spänningsvariationer 
• Flimmer 
• Övertoner 
• Osymmetri 

Elkvaliteten påverkas från två håll. Av elnätet och av elkunderna. Elnätet påverkar med fel i 
systemet och kunden med störningar från lasten. [6] [7] 
 
Inte bara fel i elnätet, även nätets egenskaper under normal drift kan påverka halten av 
spänningsövertoner.  En apparat anslutet till ett nät kan vid ett annat nät ge annan påverkan på 
spänningsövertoner. 
 
Ellagen anger att ”Överföringen av el skall vara av god kvalitet” (3 kap 9§). 
Energimarknadsinspektionen har angett vilka krav som gäller för detta i föreskriften EIFS 2013:1. 
Utöver föreskriften finns standarder och branschpraxis som beskriver god elkvalitet. 
 

Spänningsgodhet 

Elkvalitet 

Systemfel: 
Korta avbrott 
Spänningsdipp 
Transient 
Överspänning 

Laststörning: 
Flimmer 
Övertoner 
Obalans 
Spänningsvariationer 

Leveranssäkerhet 

Systemfel: 
Kort eller långt 
avbrott 
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Handbok för elkvalitet gäller inom Vattenfall Eldistribution AB och omfattar planering av 
elkvalitetsnivåer, uppföljning, mätning, samt tillhandahållande av mätresultat. Begreppet 
elkvalitet kan uppfattas som synonymt med spänningskvalitet. I detta dokument liksom för 
branschen i övrigt är begreppet elkvalitet vanligast. Det kan jämföras med engelskans ”Power 
Quality”, som är klart dominerande. Myndigheten använder dock begreppet spänningskvalitet i 
föreskriften.  
 
Hantering av uppmätta nivåer i samband med elkvalitetsärenden framgår av verksamhetens 
processbeskrivning och omfattas därför inte av handboken. 
 
Föreskriften som gäller för elkvalitet är EIFS 2013:1 ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god 
kvalitet”, den tar upp flera delar om överföringskvaliteten: 
1. Funktionskrav (krav på avrottstid) 
2. Trädsäkra ledningar 
3. Avbrott i elöverföringen 
4. Spänningskvalitet 
  
Det Vattenfall Eldistribution avser med elkvalitet är alltså det som myndigheten benämner 
spänningskvalitet. Det ska framför allt inte förväxlas med ”leveranskvalitet” eller 
”leveranssäkerhet” som avses om eller hur ofta avbrott sker. 
 
Vattenfall har tio kundlöften till sina privata kunder. 4 av dessa rör god elkvalitet [5]: 
 

• Långa avbrott - Kunderna ersätts med 300 kronor om de har elavbrott i mer än 6 
timmar. 

• Upprepade avbrott - Kunderna behöver inte betala abonnemangsavgift för perioden vid 
fem eller fler elavbrott under en månad. 

• Elkvalitet - Kunderna ska ha rätt spänningsnivå i ledningarna - om den blir för låg ska de 
inte behöva betala abonnemangsavgift. 

• Elskadeersättning - Om kundernas elektriska apparater skadas av den levererade elen, 
ersätts kunderna bättre än de allmänna avtalsvillkoren. De slipper avdraget på 3 500 
kronor.  

3.2 Nätstyrka 
De flesta parametrarna för elkvalitet är direkt beroende av nätstyrkan. I lågspänningsnätet mäter 
Vattenfall nätstyrkan som förimpedans.  
 
Förimpedans (som också kallas ”enfasig impedans) är en parameter 
som nätbolaget kan påverka genom dimensioneringen av 
lågspänningsnätet. På högspänningsnätet används kortslutningseffekt 
som nivå på nätstyrka.  
  
Ledningar med liten ledararea har högre impedans än ledningar med 
stor ledararea. Längre ledningar har högre impedans än kortare 
ledningar. 
 
Impedansen i nätet påverkas i viss utsträckning av karaktären på 
kundernas apparater, d.v.s. om de är resistiva, induktiva eller kapacitiva. 

Vattenfalls definition av nätstyrka: 

”Nätstyrka är ett begrepp som beskriver ett 
näts förmåga att stå emot 
spänningsförändringar vid variationer i last 
och produktion. Ett elnäts nätstyrka är 
betydelsefull för de flesta 
elkvalitetsparametrar.” [15] 
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3.3 Vad är övertoner?  
Övertoner av spänning eller ström som är multiplar av grundtonen 50 Hz kallas harmoniska 
övertoner. De kallas då spänningsövertoner respektive strömövertoner. Övertonerna tillsammans 
med grundtonen ger en ny kurvform som till skillnad från de enskilda frekvenserna inte är 
sinusformad. Via Fourieranalys kan en godtycklig periodisk funktion uttryckas som ett antal 
överlagrade sinuskurvor, i Figur 2 en överlagring av två sinuskurvor. 
 
 
Figur 2:   Övertonen förvränger den rena sinusformen i såväl grundton som multipeln till grundtonen 
 

 
 
Ett viktigt mått för övertoner är övertonshalten THD samt THD-R och THD-F som beskriver 
förhållandet mellan övertonerna i relation till antingen det totala effektivvärdet RMS eller i 
relation till grundtonen. [8] 
 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑈𝑡ℎ𝑑 = �(𝑈22 + 𝑈32 + ⋯𝑈252 ) [V ] 
 
 

𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑡ℎ𝑑 = �(𝐼22 + 𝐼32 + ⋯𝐼252 ) [A] 
 
 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣 𝑈𝑟𝑚𝑠: 

𝑈𝑇𝐻𝐷−𝑅 =
�(𝑈22+𝑈32+⋯𝑈25

2 )

𝑈𝑟𝑚𝑠
 [V] 

 
 

𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣 𝐼𝑟𝑚𝑠: 

𝐼𝑇𝐻𝐷−𝑅 =
�(𝐼22+𝐼32+⋯𝐼25

2 )

𝐼𝑟𝑚𝑠
 [A]  
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𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑡𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑈𝐹: 

𝑈𝑇𝐻𝐷−𝐹 =
�(𝑈22+𝑈32+⋯𝑈25

2 )

𝑈1
 [V] 

 
 

𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑡𝑜𝑛𝑒𝑛 𝐼𝐹 ∶ 

𝐼𝑇𝐻𝐷−𝐹 =
�(𝐼22+𝐼32+⋯𝐼25

2 )

𝐼1
 [A] 

3.4 Hur skapas strömövertoner? 
Strömövertoner skapas av apparater som drar ström som inte är sinusformad grundton. Dessa 
apparater kallas olinjära laster. Exempel på olinjära laster är elektroniska byggdelar som 
tyristorer, transistorer och dioder. Komponenterna återfinns i kraftelektronik, datorer, switchade 
nätaggregat och frekvensomriktare.   
 
Det finns alltfler produkter som skapar övertoner. Samtidigt förbättras en del produkter alternativt 
kompletteras med filter så att dessa skapar mindre övertoner.  
 
Mikroproduktion är en av dessa produkter som bidrar med strömövertoner genom dess 
växelriktare. Bidragen av lågfrekventa harmoniska övertoner är vanligtvis lägre än för olinjära 
laster generellt. [9]  

3.5 Hur skapas spänningsövertoner? 
Spänningsövertoner är en konsekvens av strömövertoner. Ju högre impedans ju mer 
högspänningsövertoner. Detta samband kan brytas av andra kunder kopplade till samma nät. 
Andra kunders impedans och deras strömövertoner, kan minska nivån av spänningsövertoner. Ett 
ytterlighetsfall är att det uppstår resonans som påverkar impedansen som i sin tur påverkar nivån 
för spänningsövertonerna. 

3.6 Hur sprids övertoner?  
Så fort en övertonsström skapas så måste den ta vägen någonstans. Övertonsströmmen går dit 
impedansen är lägst i dess frekvens.  

3.7 Ohms lag 
Det går inte att prata om elkraftssamband utan att prata om Ohms lag. Lagen beskriver det linjära 
sambandet mellan spänningen över och strömmen genom en last. 
 

𝑈 = 𝑍 ∗ 𝐼 
 
Impedansen Z är specifik för varje frekvens. Grundtonens impedans kan härledas ur: 
 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 

11 
 



 
R är resistansen och X impedansen och j en imaginär enhet från det komplexa talplanet. Och 
impedansens belopp beräknas med: 
 

∣ 𝑍 ∣= �𝑅2 + 𝑋2 
 
Vid traditionell beräkning utan övertoner får vi en effektfaktor 𝑐𝑜𝑠∅ . 
 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ 
 
Vi beräkning med för en krets eller ett nät med övertoner och fasförskjutning används power 
factor PF. 

𝑃𝐹 =  
𝑆𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

 

3.8 Konsekvenser av övertoner på elkvalitet 
Övertoner har samma effekt som reaktiv effekt.  Övertoner höjer strömuttaget utan aktiv effekt 
och minskar power factor PF. Apparater är producerade för att dra ström med grundtonen 50 Hz. 
[10]  
 
Övertoner får följande konsekvenser 

• ökade järnförluster i transformatorer och motorer 
• ökade förluster i apparater 
• stora strömmar nolledaren 
• resonansproblem i ett elnät 
• överlast av apparater 
• felfunktioner i styrsystem och störningar i elektronik och datorer 
• mätfel i elnätbolagets egen mätutrustning 
• minskad livslängd för kondensatorer eller haveri 

 
ABB beskriver kostnader för övertoner som maskinhaverier, förkortad livslängd, 
produktionsstopp, feldebiteringar och förluster. [11] 
 
Figur 3:  Apparater förstörda av hög övertonshalt i nolledaren som därmed överlastats och smälts sönder och 
där den uppkomna överspänningen förstört apparater [12] 
 

 
 
Ökad belastning i nolledaren kan leda till uppvärmning och brandrisk.  Skador uppkomna genom 
övertoner i elnätet eller elanläggningar är det ingen större fokus på idag. När skador med 
anledning av bristande elkvalitet uppstår utreds sällan varför skadan uppstår. [12] 
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Ett exempel vad en hög övertonshalt kan leda till i en elanläggning är byggnaden Karolinen som 
hade en ström i nolledaren på 150 A. Denna kunde minskas med ett övertonsfilter från ABB till 
22 A. Effekten blev också ett bättre ljusutbyte, minskat servicebehov på armaturen och minskade 
magnetiska fält vid 150 Hz. [13] 
 
I den tekniska rapporten ”Nätpåverkan av lågenergibelysning” studerades inverkan på elkvalitet 
av storskalig användning av energisnål utrustning, främst från belysning. Energiförbrukningen 
minskades vid byte till energisnål belysning och studiens resultat tyder på att ett utbyte av laster 
från resistiva/induktiva till elektroniska inte ger upphov till problem i det lågfrekventa området i 
elnät som är generöst dimensionerade. Studiens rapportförfattare konstaterar att det finns behov 
att beakta den lågfrekventa påverkan i design och dimensionering vid nybyggnad av 
hushållsanläggningen och vid nybyggnad av elnät och kabelfiering av luftledningar. Uppkomsten 
av resonansfenomen bör utredas. Kunskapen om både samspelet mellan olika typer av laster, 
mellan laster och matande nät samt mellan övertoner och elnätskommunikationen behöver 
förbättras. Denna studie omfattar inte mikroproduktion eller elbilsladdare. [14] 

3.9 Relationen mellan strömövertoner och spänningsövertoner  
Som beskrivet innan skapas spänningsövertoner av strömövertoner. I figuren nedan illustreras 
detta i en fiktiv krets. 
 
Figur 4:  Relationen mellan strömövertoner och spänningsövertoner. Lasten fungerar som en strömkälla av 
överton 3 som över impedansen vid 150 Hz genererar spänningsöverton 3 utifrån Ohms lag U3 = I3*Z3  
 

  
 
Ju lägre impedans desto större nätstyrka. Nätstyrka skapar en förmåga att klara av strömövertoner 
utan att spänningsövertoner överskrids. [15]  
 
Problem med övertoner som ett elkvalitetsproblem förekommer framförallt lokalt i elnätet och då 
vanligtvis i tätort och i distributionsnätet. Orsaken till spänningsövertoner är en kombination av 
strömövertoner och nätstyrkan. Dimensioneringen av elnätet tillåter en viss mängd 
övertonsströmmar. I industrinät förekommer sällan problem då elkunderna där har kunskap om 
EMC och därför vet hur viktigt det är med dimensionering och installation för att hantera olinjära 
laster. [8] 
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3.10 Uttagsrätter 
För strömövertoner föreslog redan Elforsk rapporten 97:3 ”Begränsningar av övertoner i elnät 
inom tätort” uttagsrätter. Studien konstaterade det var svårt för elnätsägare att ta ansvar för god 
elkvalitet om dessa inte kan använda restriktioner som begränsar kunders generering av 
övertonsström.  
 
En uttagsrätt är en begränsning av abbonemanget rörande exempelvis strömövertoner, effekt eller 
snabba spänningsändringar. Uttagsrätter är ett gränsvärde för hur en kund ska kunna använda sig 
av sitt abonnemang utan att elkvalitetsproblem uppstår. Vissa elkraftsaktörer använder begreppet 
restriktioner eller tekniska krav. 
 
Tekniska krav för övertoner används av elnätsbolag vid anslutning av större elkunder och vid 
anslutning av elproduktionsanläggning, där det upprättas ett specifikt nätavtal. Branschpraxis 
anger att tekniska krav i enlighet med produktstandard ska ställas på mikroproduktion. 
Öresundskraft är ett bolag som har restriktioner för övertonsgenerering både för kunder med 
nätavtal men också för kunder med abonnemang.   
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4. Riktlinjer och rekommendationer för övertonshalt 
Nedan listas och beskrivs de olika referensobjekten som mätningarna jämförs med. Dessa utgör 
dokument som på olika sätt, i olika länder och av olika företag används vid bedömning av 
gränsvärden för att uppnå god elkvalitet. Sammanställningen rör riktlinjer för lågspänningsnätet 
och lågfrekventa övertoner. USA:s standard gäller för ett elnät med en annan spänningsnivå. 

4.1 Standarder och föreskrifter 
Standarder är ett gemensamt regelverk som bygger på en öppen process som strävar till 
samförstånd och en öppen spridning av de uppnådda resultaten. Antingen fastställs de 
internationellt i IEC eller europeiskt i CENELEC och sedan i Sverige som nationell standard. Har 
en standard beteckningen SS-EN är den både en europeisk och svensk standard. För att en 
standard ska vara juridiskt bindande behöver den införlivas i en författning, exempelvis i en 
myndighets författningssamling i form av föreskrifter. [16] [17] 
 
En standard kan vara praxis för branschen men kan också vara juridisk bindande, medan en 
föreskrift är alltid juridiskt bindande. Rörande standard SS-EN 50610 och föreskrift EIFS 2013:2 
för spänningsövertoner kan konstateras att föreskriften har hårdare krav än standard. 

4.1.1 Standard SS-EN 50160:2010 – Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution 
Avsnitt 4.2.5. och 4.2.6. Här regleras spänningsgodhet på en Europeisk nivå, på samma sätt som 
föreskriften EIFS 2013:1 gör det för Sverige. Dokumentet beskriver lägsta nivå på 
spänningskvalitet (spänningsgodhet) som kan förväntas i hela Europa. Tillsynsmyndigheten 
tolkar detta dokument som ett minimum krav som elnätsföretagen måste uppfölja och regelverket 
i de flesta Europeiska länder byggs på detta- 

4.1.2 Standard SS-EN 61000-2-2:2002 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 2-2 
Avsnitt 4.3 och 4.4 samt 4.9. Denna standard anger såkallade kompatibilitetsnivåer för bland 
annat övertoner. Kompatibilitetsnivåerna är ett referensvärde för att ställa krav på emission of 
immunitet av apparater. Det sätter i sin tur på ett indirekt sätt krav på elnätet och spänningens 
egenskaper enligt SS-EN 50160 är ganska lika som kompatibilitetsnivåer enligt SS-EN 61000-2-
2. 

4.1.3 Standard SS-EN 61000-3-2:2006 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 3-2 
Denna standard reglerar vilka övertoner som apparater med matningsström 16 A per fas maximalt 
får generera under strikt definierade testförhållanden. 

4.1.4 Standard SS-EN 61000-3-12:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 3-12 
Denna standard reglerar vilka övertoner som apparater med matningsström större än16 A men 
högst 75 A per fas maximalt får generera. 

4.1.5 Föreskrift EIFS 2013:1  
 
Föreskriften är EIFS 2013:1 ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet”, den tar upp flera 
delar om överföringskvaliteten: 
1. Funktionskrav (krav på avrottstid) 
2. Trädsäkra ledningar 
3. Avbrott i elöverföringen 
4. Spänningskvalitet 
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Det Vattenfall Eldistribution avser med elkvalitet är alltså det som myndigheten benämner 
spänningskvalitet. ”Elkvalitet” är en slags översättning av engelskans ”power quality”. Det ska 
framför allt inte förväxlas med ”leveranskvalitet” eller ”leveranssäkerhet” som ofta brukar avse 
om/hur ofta avbrott sker. 

4.2 Svenska branschorganisationen Svensk Energis handbok 
Svensk Energi har en handbok med rubriken ”MIKRO – Anslutning av mikroproduktion till 
konsumtionsanläggningar” som rör anslutning av mikroproduktion till elnätet. Den hänvisar till 
produktstandard för apparater vid anslutning av mikroproduktion. 

4.3 Vattenfalls instruktion för elkvalitet 
Planeringsnivåer finns för elnätsföretagen ska leva upp till standard och för att kunna planera för 
framtiden samt åtgärda problem i tid. Oftast har planeringsnivåer en marginal till standard eller 
föreskrift.  Vattenfall Eldistribution anger sina planeringsnivåer i ett internt dokument som heter 
”Instruktion för elkvalitet”. Dokumentet ses som ett komplement till föreskriften EIFS 2013:2. 
Utöver planeringsnivåer beskriver företaget vilka gränsvärden som gäller för att uppnå god 
elkvalitet vid kundens anslutningspunkt. Planeringsnivåerna är de nivåer som ska gälla för att 
säkerställa att god elkvalitet uppnås. Vattenfall har planeringsnivåer och nivå för god elkvalitet 
för spänningsövertoner. Det pågår ett arbete med att ta fram uttagsrätter för strömövertoner. [15]  

4.4 Elnätsföretags gränsvärden 
Rörande strömövertoner ställer vissa elnätsföretag upp gränsvärden. Öresundskraft har 
restriktioner för strömövertoner för samtliga kunder. EON ställer tekniska krav på elanläggningar 
och Fortum ställer tekniska krav på vindkraftsanläggningar. [18] [19] [20] 

4.5  STRI:s förslag till gränser och ansvarsfördelning  
1997 publicerade STRI en rapport med förslag till gränser och ansvarsfördelning rörande 
elkvalitet. Rapporten handlar om parametrarna frekvens, amplitud, vågform och 
spänningssymmetri och presenterar förslag, dels rörande gränsvärden för att uppnå god elkvalitet, 
dels rörande ansvarsfördelning mellan kraftproducenter, transitörer, nätägare, distributörer och 
kunder som bör regleras i avtal. Rapporten utgick från Svenska Kraftnäts och Vattenfalls syn på 
frågorna. Detta dokument används som praxis av Vattenfall vid avtalsskrivning med kunder på 
regionnätet. 

4.6 Tysk branschpraxis för strömövertoner 
Tyska branschorganisationen VDE har branschregler för anslutning av elproduktionsanläggning 
med anslutningseffekt ≤ 100 kVA i lågspänningsnätet. Regeln används vid planering, anslutning, 
drift och ändring av anslutningsvillkor av såväl elproduktionsanläggningar som reservaggregat. 
Handbokens regler gäller from 2011-08-01. I handboken anges när undantag från dessa kan 
göras, vilket ska dokumenteras. [21] 

4.7 Amerikansk branschpraxis för strömövertoner 
I USA finns en gemensam standard för elnät och anläggningar med gränsvärden gällande 
övertoner för såväl spänning och ström. Denna är upprättad av IEEE och antagen av ANSI. 
Gränsvärde finns dels för samtliga kunder och dels för elproduktion. USA har ett elnät på 120V 
och med en lägre spänningsnivå. Med lägre spänningsnivå blir strömmarna större och behovet 
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ökar att hålla impedansen lågt. Kraven på spänningskvalitet bör vara detsamma, liksom kraven på 
spänningsövertoner i procent. [22] 
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5. Metod och genomförande 
Undersökningen utgår från 2013 års mätfiler genomförda med anledning av kundärenden på 
uppdrag av Elkvalitet Lokalnät Eldistribution. De kundärenden som varken kan besvaras eller 
skickas vidare för åtgärd utan analys hamnar på avdelningen Elkvalitet. Ibland görs 
trefasmätningar för att analysera elkvaliteten. Det är dessa som utgör grunden för studien. 

5.1 Urval av mätdata 
Bedömningen görs att studien ska omfatta 80 mätfiler. För att underlätta bearbetningen väljs 
mätningar utförda med mätinstrumentet PowerVisa och lästa av analysverktyget DranView. 
Mätningar görs även med en annan mätare, men de är ganska få och omfattas inte av 
undersökningen. 
 
Totalt finns 160 filer för 2013 i DranView-formatet. Av dessa gallras mätfiler bort utifrån 
följande parametrar och i följande ordning: 

1. De mätfilsnamn som inte är fullständiga och skulle behöva döpas om för att kunna 
hämtas med automatiserad datahämtning. Totalt 14 stycken. 

2. De mätfiler som är uppdelade i mer än 1 fil. De med mer än 1 filer går inte att importera 
som en fil in till Matlab. Totalt 25 mätfiler.1 

3. De mätningar som inte är gjorda under en hel vecka och som inte har korrekt 
journalintervall. Detta kontrolleras i DranView. Samtidigt kontrolleras att dessa har 
korrekt journalintervall. Totalt 54 stycken, varav 22 är kortare än 6 dagar. 3 mätfiler har 
fel journalintervall. 
 

Sammanlagt 67 finns mätningar med fullständiga mätningar under minst en vecka i en mätfil som 
har korrekt journalintervall för 2013. 
 
Av dessa 67 mätfiler är 4 gjorda på samma ställe och 1 mätfil är gjord på högspänning. Den 
senare av de fyra mätfilerna som gjorts på samma ställe samt högspänningsmätningen väljs bort. 
Senare under arbetet upptäcktes att en mätfil var en mätfil feldöpt och utgjorde en kopia av en 
annan mätfil. 
 
Sammanlagt finns 61 mätningar för 2013 som kan analyseras.  

5.2 Mätningarnas parametrar 
Information om mätningarna hämtas från mätningen genom sparade filer i DranView och genom 
Vattenfalls kartdatabas NetBas samt Vattenfalls kundärenderegister. Nedanstående parametrar 
väljs ut som ger den elkrafts- och kundinformation som behövs för att kunna analysera 
mätningarna. 

5.2.1 DranView 
En automatiserad datahämtning från NetBas-register görs, där följande information om 
mätningen inhämtas: 
 
 
 
 

1 Vid en genomgång av mätningarna med mer än 1 mätfil kan konstateras att dessa har många mätvärden p.g.a. 
mätinställningarna och inte för att dessa är en mätning som har många värden för att de har många händelser. 
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Tabell 1:  Parametrar som exporteras från DranView 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla tre faser hämtas för respektive parameter. Endast medelvärden behöver hämtas för 
respektive parameter då min- och maxvärden är överflödiga att undersöka i detta sammanhang 
samtidigt som det skulle tredubbla datamängden. De kanaler som har 1-minutsvärden beräknas 
om till 10-minutsvärden i MatLab. Summerat ger detta ca 100 kolumner och 1000 rader (100 000 
värden) i respektive mätdatamatris i MatLab per mätning. 

5.2.2 Matlab 
I Matlab görs en bearbetning av mätdatat från DranView för att få fram maxvärdet, 99 % värdet 
och 95 % värdet av alla tiominutersmedelvärden av de tre faserna för respektive mätning och 
respektive parameter.  

5.2.3 Netbas 
En automatiserad datahämtning från DranViews mätfiler görs, där följande information om 
mätningarna inhämtas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameter Enhet Beskrivning 
U V Spänningens effektivvärde. 1-minvärden 
I A Strömmens effektivvärde. 1-minvärden 
P W Aktiv effekt, 1-minvärden 
Q Var Reaktiv effekt, 1-minvärden 
UN 1-15 V Enskilda spänningsövertoner 2-15, 10-

minvärden 
IN 1-15 A Enskilda strömövertoner 2-15, 10-minvärden 
UTHD V Spänningsdistortion, absolutvärden, 10-

minvärden 
ITHD A Strömdistortion, absolutvärden, 10-

minvärden 
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Tabell 2:  Parametrar  som exporteras från NetBas 
 

Parameter Enhet Beskrivning 
Anläggningsnummer  Kundens anläggningsnummer 
Linjenummer  Kundens linjenummer i NetBas 
Littera   
Spänning [V] Nätets spänningsnivå 
Spänningsfall [%] NetBas beräknade spänningsfall 
Zk noll [mohm] NetBas beräknade förimpedans som är den enfasiga impedansen 

Zk plus [mohm] NetBas beräknade plusimpedans, är den trefasiga impedansen 
Energiförbrukning [kWh]  
Mätarsäkring [A] Kundens abbonemang  
Lastkategori  Kundens lastkategori 
Bebyggelsetyp  Bebyggelsetyp är en parameter i NetBas som automatiskt definieras 

i enlighet med EBR-definitionen. Det finns följande parametrar: 
• Tätort 
• City 
• Landsbygd 
• Glesbygd 

I studien kategoriseras dessa i landsbygd/tätort. 
 

Datahämtningen kompletteras med kontroll av Zk noll och inhämtning av data för mätarsäkring 
och bebyggelsetyp som saknas i NetBas. 

5.2.4 Kundärenderegistret SAP 
En manuell datahämtning i kundärenderegistret görs, där följande information om mätningarna 
inhämtas: 

Tabell 3:  Parametrar som exporteras från kundärenderegister SAP 
 

Parameter Enhet Beskrivning 
Kundens klagomål  Kategoriserar klagomålen  
Månad för mätning Månad  
Zk noll [mohm] Hämtning för att få 

förimpedansen vid 
mätningstillfället, i NetBas 
automatiserade hämtning fås 
dagens beräknade förimpedans 

Mätarsäkring [A] Hämtning för att dubbelkolla 
abbonemangsstorlek då SAP 
anses vara noggrannaste källan 
för all typ av kundinformation 

 

5.3 Mätutrustning 
Mätningarna är utförda med elkvalitetsmätaren och elkvalitetsverktyget PowerVisa och lästa av 
analysverktyget DranView. Mätutrustningen uppfyller mätstandard IEC 61000-4-30:2003 klass A 
och kan därför användas som referensinstrument. [23] [24] [25] 
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5.4 Analysen av mätdatat 
Spänningsövertoner analyseras enligt Vattenfalls planeringsnivåer, Vattenfalls nivåer för god 
elkvalitet, STRI-97 och gällande standard och föreskrift. Övertonshalten för spänning analyseras 
både rörande 100 och 99 percentilvärden eftersom föreskriften anger att det är 100 
percentilvärden som ska användas. 
 
Strömövertonerna analyseras enligt rekommendationerna i STRI-97. För strömövertoner finns 
ingen gällande föreskrift. Branschorganisationen Svensk Energis handbok ger rekommendationer 
för anslutning av mikroproduktion som hänvisar till produktstandard. Den standard som finns för 
strömövertoner är för två olika produktstandarder för apparater till och med 75 A. I studien 
används produktstandarderna som gränsvärden. Det är en relevant jämförelse vid studie av 
elkvalitet då det är gränsvärden som såväl standard och branschpraxis ställer på mikroproduktion. 
Strömövertonerna analyseras även enligt USA:s standard för samtliga elkunder, de tyska 
riktlinjerna för anslutning av elproduktion och Öresundskrafts restriktioner. Strömövertonerna 
analyseras med 95 percentilvärden då det är enligt standard. 

5.5 Felkällor 
Här följer en beskrivning av mätningens och parametrarnas nogrannhet. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att värdenas nogrannhet är låg för varje enskild mätning, och att de främst ska ses 
som trender och ögonblicksbilder. 

5.5.1 NetBas 
Informationen i kartdatabasen NetBas består av två olika kategorier: kundinformation och 
anläggningsdata. Anläggningsdatat har elektriska egenskaper. NetBas är från början ett 
beräkningssystem, senare kopplades det ihop med ett GIS-system, och då byggdes GIS-delen in i 
systemet. 
 
Kundinformationen är mest noggrann i kundärenderegistret SAP p.g.a. den mänskliga faktorn vid 
överföringen av information om kundavtal från SAP som görs manuellt. NetBas-systemet är 
integrerat med SAP-ISU vad gäller kundinformation (uppdelat på anläggningsdata, avtalsdata och 
kunddata). Integrationen är bristfällig, bl.a. går det inte i NetBas att med säkerhet säga om 
kundanläggningen har ett giltigt avtal (med kund) eller inte. Den mänskliga faktorn är inblandad 
så till vida att nytillkomna kundanläggningar som automatiskt läggs upp i NetBas inte placeras ut, 
i karta och topologiskt i nätet, direkt. 
 
Elektriska data är införda utifrån standardvärden för anläggningsdelar, information om 
anläggningsdelar och beräkningsmodeller. Följande felkällor finns för anläggningsdata: [3] [4] 
 

• Alla standardvärden är inte exakta, framförallt inte för äldre anläggningsdelar från 
inköpta nät. 

• Informationen om anläggningsdelar rapporteras in och här kan den mänskliga faktorn 
fela. 

• Om längden för anläggningsdelar(ledningar) inte rapporteras mäts den i kartdatabasen 
som saknar Z-plan(höjd), vilket kompenseras med tilläggslängd. I genomsnitt stämmer 
denna kompensation, men spridningen antas vara stor. 

 
Under arbetets gång upptäcktes ett fel i exporten från NetBas. För mätning 38 var värdet för 𝐼𝑟𝑚𝑠 
75,44 A med en säkring på 16 A. Detta verkade orimligt och efter en undersökning konstaterades 
att säkringen var 35 A. Denna mätning visar på felkällan, mänskliga faktor, i NetBas.   
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5.5.2 Kundärenderegistret SAP 
Felkällan i SAP är den mänskliga faktorn vid införande av information.  

5.5.3 Mätning  
Faktorer som är viktiga för att få bra nogrannhet vid mätning, dvs att det uppmätta värdet är det 
exakta mätvärdet [26]: 
 

1. Mätinstrumentet ska följa frekvensen. Instrumentet ska följa frekvensen för strömmen 
och spänningen på elnätet och intern sync ska inte ställas in på fast frekvens på 50 Hz. 
Att använda fast frekvens är den största felkällan vid övertonsmätning. 

2. Korrekt val av strömtång. Strömtången ska ligga inom lastens område. Är lasten över 
30 A får inte 10 A tång användas och används 100 A stången bör lasten vara minst 5 A 
för korrekta värden. Strömtång Tr2500 går upp till 500 A och klipper vid toppvärden på 
1500 A. Flexibla strömtänger har tre områden 30/300/3000 dessa områden har ett 
toppvärde som klipper vid ett värde av 1.41 gånger mätområdet. 

3. Instrumentet ska vara kalibrerat.  
4. Korrekt handhavande av instrumentet. Strömtången ska gå igen och spänningsledaren 

ska kopplas korrekt. I dessa mätningar ska de kopplas fas-nolla och inte fas-jord. 
Mätningen ska avslutas korrekt. Om fasspänningssladden dras ut innan mätperiodens slut 
och innan mätnigen stoppats uppstår en felaktig referens för strömmen som ger felaktiga 
värden under en period. 

 
I dessa mätningar bedöms faktor 1,2, 3 och 4 vara tillgodosedda: 
 

1. Förutsättningen vid dessa mätningar är relativt goda då instrumentet PowerVisa följer 
spänningens och strömmens frekvens på elnätet. Instruktionen till personalen är tydlig på 
denna punkt och handhavandet tros vara korrekt. 

2. Vid 3 mätningar är strömmen under 5 A, i övrigt är lasten över 9 A och det ska räcka. 
Mätning 40 mäter en last under 1 A och har 100 A tång. Mätning 25 och 27 mäter båda 
en last på ca 2 A och har 100 A tänger. Vid en stickkontroll på 5 mätningar påvisades 
ingen mätning över 30 A som använder 10 A tänger.  

3. Vattenfall använder nyligen kalibrerade instrument när man har ärende från 
Energimarknadsinspektionen, i övrigt så används mätningar för felsökning. Här finns en 
felkälla, som bedöms som marginell. 

4. Allting tyder på handhavandet är korrekt, eventuellt skulle det kunna finnas något fel 
rörande avslut. 

 
Sammantaget kan man säga att förutsättningarna är goda för att mätvärdena är korrekta med 
undantag för 3 mätningar som har för låg nogrannhet. Ingen av dessa har värden som bryter mot 
gränsvärden för något referensobjekt rörande strömövertoner och de är med i studien. 
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DEL 2 – RESULTAT 
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6. Resultat 

6.1 Gränsvärden för spänningsövertoner 

6.1.1 Standarder och föreskrifter 

6.1.1.1 SS EN 50 160 
Spänningsdistorsionen för låg- och mellanspänningsdistribution får maximalt vara 8 procent. 
Mätvärdena ska vara 95 percentilvärden av 10-minuters medelvärden under en vecka. För de 
enskilda övertonerna är det spänningsnivåerna enligt Tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4:   Gränsvärden enligt standard SS EN 50 160 [21] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1.2 Föreskrift EIFS 2013:1 
Samma gränsvärden gäller som för standard SS-EN 50 160. Dock används maxvärden av 10-
minuters medelvärden. [27] 

6.1.2  Vattenfalls planeringsnivå 
Vattenfalls planeringsnivå för lågspänningsnätet, 𝑈𝑛 ≤ 1 kV är att spänningsdistortionen 𝑈𝑇𝐻𝐷 ≤ 
4 procent. För de enskilda övertonerna är det spänningsnivåerna enligt Tabell 5 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udda  
övertoner 

Relativ  
Övertonshalt 
[%] 

Jämna 
övertoner 

Relativ  
Övertonshalt 
[%] 

3 5 2 2 
5 6 4 1 
7 5 6…24 0,5 
9 1,5     
11 3,5     
13 3     
15 0,5     
17 2     
19 1,5     
21 0,5     
23 1,5     
25 1,5     
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Tabell 5: Tagit bort innan publikationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 God elkvalitet enligt Vattenfalls instruktion för god elkvalitet 
Spänningsdistorsionen för lågspänningsnät får maximalt vara 6 procent. För de enskilda 
övertonerna är det spänningsnivåerna enligt Tabell 6 nedan. 
 
Tabell 6:  Tagit bort innan publikationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4 Förslag till gränser och ansvarsfördelning STRI  
Förslaget rör 95 percentilvärden. För lågspänningsnätet ska THDU inte överskrida 6 procent. 
THD ska inte användas som enskilt kriterium utan alltid tillsammans med gränsvärden för de 
enskilda övertonerna enligtTabell 7 . [28] 
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Tabell 7: Tagit bort innan publikationen 
 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

6.2 Gränsvärden för strömövertoner 
Rörande strömövertoner finns inga bindande gränsvärden för elnätet i Sverige. Branschpraxis 
hänvisar till produktstandarden vid anslutning av mikroproduktion ≤ 75 A. Det finns också en 
standard SS-EN 50438 som reglerar anslutning av smågeneratorer ≤ 16 A i parallelldrift med det 
allmänna elnätet. Båda utgår från produktstandarderna.  

6.2.1 Standard och branschpraxis i Sverige 
Det finns två produktstandarder som är relevanta för studie av strömövertoner: Europastandarden 
för produkter EN 61000-3-2 för apparater med matningsström upp till 16 A och 
Europastandarden för produkter EN 61000-3-12 för apparater med matningsström större än 16 A 
men högst 75 A per fas.  
 
Branschorganisationen Svensk Energi hänvisar till båda dessa i sin handbok ” MIKRO – 
Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar” vid anslutning av 
mikroproduktion, se Figur 5 nedan. [29] 
 
Figur 5:   Citat ut handboken MIKRO  [30] 

 
 

”Gränsvärden för strömövertoner finns reglerat i SS-EN 61000-3-2 för apparater upp 
till 16A och SS-EN 61000-3-12 för apparater mellan 16A och 75A. Anslutning av 
mikroproduktion till konsumtionsanläggningar” (4.5.4) 
 
”Om principen om erforderlig nätstyrka följs bedöms risken för övertonsproblem att 
vara liten. Detta förutsätter dock att ansluten utrustning inte överskrider de 
gränsvärden för övertoner som anges i 4.5.4” (6.4) 
 
”Vid projektering av nytt lågspänningsnät där flera produktionsanläggningar planeras 
föreslås att en beräkning av sammanlagringseffekter för övertoner och flimmer 
genomförs. Vägledning till beräkningen finns att finna i AMP…” (6.5) 
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I standard ”Fordringar för anslutning av smågeneratorer i parallelldrift med det allmänna elnätet” 
SS-EN 50438 anges att generatorer ≤ 16 A ska använda sig av Europastandarden för produkter 
EN 61000-3-2 Class A.  
 
Båda produktstandarderna har varierande gränsvärden. Gränsvärdena i EN 61000-3-2 varierar för 
produktgrupper. Här bygger gränsvärdena för vissa produktgrupper på en maxström i [A], för 
andra produktgrupper som [%] av matningsströmmen. Gränsvärdena i EN 61000-3-12 varierar 
beroende på om apparaterna är trefasiga eller inte. Här bygger gränsvärdena på en kombination 
av förimpedans och matningsströmmen. 

6.2.1.1 Europastandarden för produkter EN 61000-3-2  
Denna standard gäller för apparater med matningsström upp till 16 A. Gränser sätts beroende på 
produktgrupp.  
 
Branschpraxis hänvisar rörande elanläggning till produktstandard utan att ange vilken klass som 
ska användas. SS-EN 50438 anger att klass A ska användas. För belysning används klass C. 
 
Klass C är ett hårdare gränsvärde än klass A för apparater med mindre matningsström, men ett 
generösare gränsvärde om det hypotetiskt vore en 16 A produkt i den produkt kategorin. Klass C 
reglerar enbart den jämna tonen 2 och de udda tonerna. 
 
Tabell 8:  Gränsvärden för strömövertoner för apparater upp till 16 A klass A [30] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 9:  Gränsvärden för strömövertoner för apparater upp till 16 A klass C [30] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klass A används som referensobjekt i studien; en analys görs även av gränsvärdena för klass C. 
 
 

Udda  
övertoner Överton [A] 

Udda  
övertoner Överton [A] 

3 2,3 2 1,08 
5 1,14 4 0,43 
7 0,77 6 0,3 
9 0,4 8≤ n ≤ 40  0,23*8/n 
11 0,33     
13 0,21     
15 ≤ n ≤ 39 0,15*15/n     

Udda  
övertoner 

Övertonshalt 
[%] 

Udda  
övertoner 

Övertonshalt 
[%] 

3 30*circuit 
power factor 2 2 

5 10   
7 7   
9 5   
11 3     
13≤ n ≤ 39      
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6.2.1.2 Europastandarden för produkter EN 61000-3-12 
Europastandarden EN 61000-3-12 reglerar hur stora övertonsströmmar som får återföras till 
elnätet för apparater 16 A ≤ 75 A. Dessa var obligatoriska from 2008-02-01. Ny standard from 
2014-06-16.  
 
Standarden skiljer på balanserad trefasig utrustning och på andra. I studien används värdena för 
andra än balanserad trefasig utrustning. Vissa justeringar görs för att anpassa standarden till 
mätningar i elnät istället för utrustning: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑅𝑠𝑐𝑒 =  
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑘  𝑖 𝑃𝐶𝐶
𝑀ä𝑟𝑘𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛

   

 
För elnät går det att jämföra belastningsströmmen med en kunds maximala last, vilket är 
kundstorleken. 
 

𝐼 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑅𝑠𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑 =  
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑘  𝑖 𝑃𝐶𝐶

3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼𝑎𝑏𝑏
 

 
Detta är 𝑅𝑠𝑐𝑒 för en enfasigt ansluten last. 
 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐼𝑟𝑒𝑓 =  𝑅𝑀𝑆 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 
 
För elnät går det att jämföra 𝐼𝑟𝑒𝑓 med en kunds maximala last, vilket i denna studie blir 
maxvärdet för tiominuters medelvärde. 
 
Gränsvärdena för mätningar med maxström större än 16 A har de gränsvärden som presenteras i 
Tabell 10. 
 
Tabell 10:  Gränsvärden för strömövertoner enligt produktstandard för utrustning 16 A > 75 A enligt 
tabell 2 för andra än balanserad trefasig utrustning 
 

Minimum Rsce 
[relation] Tillåten övertonsström In/Iref [%] 

  H3 H5 H7 H9 H11 H13 TDD 

33 21,6 10,7 7,2 3,8 3,1 2 23 

66 24 13 8 5 4 3 26 

120 27 15 10 6 5 4 30 

250 35 20 13 9 8 6 40 

350 41 24 15 12 10 8 47 
 
Standarden reglerar inte enskilda övertoner över H13. Det finns ett sammanvägt gränsvärde för 
övertonerna mellan H14 tom H40. I denna studie tas inte det värdet fram. 

6.2.2 Vattenfalls planeringsnivåer 
Det pågår ett arbete med att komplettera planeringsnivåerna med uttagsrätter. Idag finns inga 
gränsvärden. För kunder på regionnätet har Vattenfall använt sig gränsvärdena i STRI-97. [31] 
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6.2.3 EON och Fortums tekniska villkor  
Elnätsbolaget EON har tekniska villkor som reglerar strömövertoner för sina kunder vid 
anslutning av mikroproduktion ≥ 63 A och för storskalig elproduktion > 63 A och 43,5 kW.  För 
mikroproduktion ska installationen rörande övertonshalten följa branschpraxis och växelriktare 
ska vara CE-märkta och följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50438. [18] [32]  
 
Elnätsbolaget Fortum ställer tekniska krav vid anslutning av vindkraftverk. Kunden ska ange om 
mellantoner eller övertoner med minusföljdskomponent produceras samt får inte leverera DC 
komponent. [19] 

6.2.4  Öresundskrafts restriktioner 
Svenska elnätsföretaget Öresundskraft har i lågspänningsnätet uttagsrätter för ström som syftar 
till att hålla nere spänningsdistorsionen i nätet samt att fördela nätets övertonsutrymme solidariskt 
mellan kunderna. Utrymmet fördelas utifrån abbonemangsstorlek. Dessutom ställs krav på att 
kondensatorbatterier har lämpliga filter och att dessa ska installeras i samråd med Öresundskraft. 
Kunden uppmanas ta in information med övertonsdata för de utrustningar som ska installeras och 
att undvika att installera laster med hög 3:e tonsström, i synnerhet 1-fasiga frekvensomriktare. 
Öresundskraft ser restriktionerna som ett verktyg för att kunna föra en dialog med kunderna om 
deras övertonsuttag samt som ett incitament för kunderna att välja en mindre störande utrustning 
istället för att betala för ett större abonnemang. [20] [33] 
 
Restriktionerna gäller enbart strömövertoner och varierar beroende på abbonemangsstorlek. 
 
Tabell 11:  Öresundskrafts restriktioner [21]  
 

Abbonemangsstorlek Restriktioner för övertonsström 

Upp till 25 A 
Kunden får endast installera och ansluta 
apparater som uppfyller gällande 
produktnormer för övertonsalstring. 

Upp till 200 A Kunden får max alstra 10 % THDI av 
abbonemangsstorlek 

Större än 200 A 

Kunden får max alstra 8 % THDI av 
abbonemangsstorlek och för enskilda 
övertoner gäller <11 - max 7 %, 11-16 - max 
3,5 %, 17-22 - max 2,5 %, 23-34 - max 1 % 

 

6.2.5 Tysk branschpraxis 
Handboken anger att elkunden ska följa gränsvärdena enligt produktstandarderna. För 
strömuttaget ≤ 16 A gäller 61000-3-2 (kapitel 6.2.1.1) och när strömuttaget är > 16 A och ≤ 75 A 
gäller 61000-3-12 (kapitel 6.2.1.2). Om dessa gränsvärden inte hålls finns gränsvärden för det 
maximala uttag av strömövertoner 𝐼𝑛 som relaterar till kortslutningseffekten vid 
nätanslutningspunkten och en faktor 𝑖𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 som finns i Tabell 12. Dessa gränsvärden gäller även 
för uttag över 75 A. [21] 
 

𝐼𝑛 = 𝑖𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙
1000000

∗  𝑆𝑘 = 𝑖 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙
1000000

∗ (𝑈 ∗ 𝑈/𝑍𝑘)    [21] 
 

 𝑆𝑘 [𝑉𝐴],𝑈 [𝑉],𝑍𝑘[𝑜ℎ𝑚] 
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𝑖𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 =  (𝐼𝑛 ∗ 1000000)/(400 ∗ 400/𝑍𝑘) 

 
Tabell 12:  Gränsvärden för övertonsström enligt VDE:s handbok för inmatning av mikroproduktion 
[17]  
 

Överton Hn [A/MVA] 
3 3 
5 1,5 
7 1 
9 0,7 
11 0,5 
13 0,4 
17 0,3 
19 0,25 
23 0,2 
25 0,15 
2,4........24 1,5/n 

 

6.2.6 USA:s standard för övertoner i nätet IEEE 
Standarden rör lågspänningsnätet och 95 percentilvärden. De enskilda övertonerna ska förhålla 
sig till nivåerna i Tabell 13. 

 
Tabell 13:  Gränsvärden enligt standard i USA för elnät 120 V - 60 kV, * gäller för inmatning av 
elproduktion [18]  
 

Ik/Il <11 11≤h≤17 17≤h≤23 23≤h≤35 TDD 

<20* 4 2 1,5 0,6 5 
20<50 7 3,5 2,5 0,5 8 
50<100 10 4,5 4 0,7 12 
100<1000 12 5,5 5 1 15 
>1000 15 7 6 1,4 20 

 
𝐼𝐿i USA:s standard jämförs i studien med maxvärde för tiominuters medelvärde. 

6.2.7 STRI:s förslag till gränser och ansvarsfördelning  
Förslaget rör 95 percentilvärden. Gränserna för strömövertoner relateras i lågspänningsnätet till 
kundens säkringsabonnemang: 
 

𝐼𝑎𝑏𝑏 = 𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 [𝐴] 
 

𝑇𝐻𝐷 =  ��(
𝐼𝑛
𝐼𝑎𝑏𝑏

)2
∞

𝑛=2
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Tabell 14:  Gränsvärden för strömövertoner för STRI-97 
 

THD  [%] Övertonshalt relativt I_abb[%] 

  n ≤ 13 n >13 

7 6 3 
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7. Kunden bakom mätningen 
Totalt analyseras 61 mätningar från Vattenfalls Eldistributions lågspänningsnät från 2013. Det är 
mätningar hos 51 kunder på landsbygd och i 10 i tätort fördelade i lastkategorier och 
abonnemang. 
 
Tabell 15:  Mätningarnas lastkategori och bebyggelsetyp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 16:  Mätningarnas abbonemang, lastkategori och max tiominutersmedelvärde  [34] 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mätningarna betecknas 1-61 och fullständig information om kunden finns i appendix Error! 
Reference source not found.. 
 
Som framgår av Tabell 16  har 20 av kunderna högre max tiominutersvärde än sitt abonnemang. 
Detta kommenteras i 12.2.  

Lastkategori Antal Landsbygd Tätort 

Porslin-, keramik- och lergodsindustri 1 1   
Industri 1  1 
Mikroproducent Solkraft 1   1 
Jordbruk 8 8   
Skogsbruk 1 1   
En- eller tvåbostadshus 33 29 4 
Lägenheter i flerbostadshus 1 1 1 
Fritidsbostäder 8 8   
Diverse bostäder 2 1  1 
Detaljhandel 1 1   
Fastighetsförvaltning 1   1 
Hotell- och Restaurangverksamhet 1   1 
Gudstjänstlokaler 1 1   

Abbonne-
mang [A] 

Antal 
mätningar 

Högre max 
10-minuters 
medelvärde 
än 
abbonemang 

16  22 7 
20  13 4 
25  11 4 
35  2 2 
50  2 

 63  3 1 
80  1 

 100  1 1 
125  1 

 160  1 1 
630  1 

 1000  1 
 1600  1   
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8. Analys av övertonshalten för spänning 
Enbart en av 61 mätningar bryter mot föreskrift EIFS 2013:1 rörande gränsvärde för 
spänningsövertoner. Ingen mätning bryter mot standard SS EN 50 160. 
 
Tabell 17:  Antal mätningar som bryter mot gränsvärden för spänningsövertoner per referensobjekt 
[35] 
 

 
 
Används 100 percentilvärden är det 43 procent av mätningarna som överskrider Vattenfalls 
planeringsnivå, 16 procent om 95 percentilvärden används.  
 
Mätning 39 som har värden som bryter mot föreskriftens gränsvärden är ett jordbruk på 
landsbygd med 16 A abonnemang. Mätningen överskrider gränsvärdet för H15 (kapitel Error! 
Reference source not found.). 
 
Tabell 18:  Övertonerna och THD för spänning  som bryter mot gränsvärde per referensobjekt [31] 
 

 

0
5

10
15
20
25
30 26 

5 
1 2 

10 

1 1 
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Tabell 18 visar vilka övertoner som överskrider gränsvärden. Gränsvärdet för H21 överskrids 22 
gånger, H15 21 gånger och H5 13 gånger. Gränsvärdet för THD överskrids 6 gånger och de andra 
övertonerna som överskrider gränsvärden är H9, H24 och H11.  
 
Det går också att konstatera att Vattenfall planeringsnivå för 95 percentilvärden och Vattenfall 
God Elkvalitet för 100 percentilvärden ligger väldigt nära varandra. VF plan 95 fångar upp 
samtliga mätningar som överskrider VF GE 100 rörande enskilda övertoner. Dock överskrider VF 
plan 95 gränsvärdet för THD två gånger medans VF GE 100 överskrider gränsvärdet en gång. VF 
plan 95 fångar ytterligare 5 mätningar (kapitel Error! Reference source not found.). 
 
Den mätning som fångas upp av föreskriften fångas också upp av VF plan 100 och 95 samt VF 
GE 100, dock inte av VF GE 95 eller av STRI-97 (kapitel Error! Reference source not found.). 
 
Samtliga referensobjekt förutom standard och föreskrift överskrider gränsvärdet för H5. 
 
Sammanställningen i Tabell 18 visar att planeringsnivån för Vattenfall 100 percentilvärden oftast 
överskrider gränsvärdena för H15 och H21. Det är den största skillnaden i relation till andra 
referensobjekt. 

8.1 Övertonsspektra för spänningsövertoner 
Övertonsspektra tas fram för samtliga mätningar baserat på såväl 100 som 95 percentilvärden. 
   
Figur 6:  Övertonsspektra för 100 percentil tiominutersvärden per överton och THD [%] som medel och som  
90, 95, 99 och 100 percentil, staplarna är medel till 100 percentilvärden från vänster till höger [33] 
 

 
 
 
Figur 7:  Övertonsspektra för 95 percentil tiominutersvärden per överton och THD [%] som medel samt  90, 95, 
99 och 100 percentil, staplarna är medel till 100 percentilvärden från vänster till höger [33] 
 

35 
 



 
 
Hos dessa mätningar är det H5, H7 och H11 som ligger högt. Värt att notera är att H17 och H23 
ligger högre än de övertoner som överskrider gränsvärdena H15 och H21. 
 
För att studera variationen mellan mätningarna tas en ögonblicksbild för H3, H5 och H7 fram per 
mätning. 
 
Figur 8:  Övertonsspektra [%] för överton 3, 5 och 7 för såväl 100 som 95 percentilvärden per mätning, x-axeln 
visar mätningarna 1-61, y-axeln spänningsövertonen i [%] [33] 
 

 
 
Figur 8 visar att högsta övertonsnivårena i H3, H5 och H7 inte finns i samma mätning. Figuren 
visar också att det är stor skillnad vilka mätningar som har högst maxvärde per överton när 100 
respektive 95 percentilvärde används. 
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8.2 Samband spänningsövertoner och nätstyrka 
Figur 9 visar samtliga mätningars relation mellan nätstyrka och spänningsfall. Sambandet mellan 
lägre nätstyrka (ökande förimpedans) och en ökning av spänningsfallet är tydligt. 
 
Figur 9: Nätstyrka, Zför [mohm] på x-axeln, och spänningsfall [%] på y-axeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sambandet mellan spänningsövertoner och lägre nätstyrka är inte tydligt. Jämförs 95 och 100 
percentilvärden fås olika resultat. Med 100  percentilvärden syns en svag trend minskad nätstyrka 
- ökad spänningsövertonshalt. Med 95 percentilvärden är trenden motsatt, lite svagare. 
 
Figur 10:  Nätimpedans, Zför [mohm] på x-axeln, spänningsövertoner THD [V] på y-axeln, 100 och 95 
percentilvärde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 visar 33 mätningar som är en- och tvåbostadshus väljs ut finns inget tydligt samband. 
För 100 percentilvärden finns en svag trend där nätstyrkan minskar med ökande 
spänningsövertoner, mindre svag än för samtliga mätningar. Med 95 percentilvärden är trenden 
motsatt, lite svagare. 
 
Figur 11: Nätimpedans, Zför [mohm] på x-axeln, spänningsövertoner THD [V] på y-axeln,  100 och 95 
percentilvärde . för en- och tvåbostadshus 
 

 
 
100 percentilvärde visar på en svagt ökande trend mellan ökande förimpedans och ökande THD 
för spänningsövertoner. Trenden för en- och tvåbostadshusen är 2,5 gånger större än för samtliga 
mätningar, men enbart en fjärdedel jämfört med spänningsfallet. (Figur 9, Figur 10, Figur 11). 95 
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percentilvärde visar på en svagt minskande trend mellan ökande förimpedans och ökande THD 
för spänningsövertoner.  
 
Tabell 19:  Relation spänningsövertoner, strömövertoner och nätstyrka för överton 3, 5, 7 och THD 
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8.3 Samband spänningsövertoner, nätstyrka och bebyggelsetyp 
Analysen gäller de tre referensdokumenten som har flest överskridanden av gränsvärden. När 
parametrar för mätningar som överskrider olika gränsvärden sammanställs ( 
Tabell 20) kan konstateras att 95 percentilvärden fångar upp de mätningar som finns där 
nätstyrkan är hög, dvs med lägre förimpedans. Det är speciellt tydligt för mätvärdena som 
överskrider gränsvärdena på landsbygd. För tätort finns för 95 percentilvärden bara en mätning så 
för tätort är underlaget för litet för att dra några slutsatser. 
  
 
Tabell 20: Jämförelse med tre referensobjekt för att se skillnaden mellan de mätningar som bryter resp. 
inte bryter mot gränsvärde med avseende på Zför och Spänningsfall [36] 
 

  
VF plan 
100 

VF plan 
95 

VF GE 
95 

Antal mätningar där gränsvärden överskrids [antal] 26 10 5 
Zför medel mätningar där gränsvärden överskrids [mohm] 549,06 390,03 450,68 
Zför medel samtliga mätningar [mohm] 510,58 510,58 510,58 
Zför medel mätningar som inte bryter mot gränsvärden [mohm] 481,99 540,08 515,93 
Landsbygd [antal]  20 9 4 
Landsbygd [%] 76,92 90 80 
Tätort [antal] 6 1 1 
Tätort [%] 23,08 10 20 
Zför medel mätningar där gränsvärden överskrids, tätort 269,05 401,6 401,6 
Zför medel samtliga mätningar tätort 224,28 224,28 224,28 
Zför medel mätningar som inte bryter gränsvärde tätort 157,13 204,58 204,58 
Skillnad [%] 71,23 96,31 96,31 
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Zför medel mätningar där gränsvärden överskrids, landsbygd 633,07 388,74 462,95 
Zför medel samtliga mätningar landsbygd 566,71 566,71 566,71 
Zför medel mätningar som inte bryter gränsvärde landsbygd 523,91 601,56 515,93 
Skillnad [%] 20,84 -35,38 -10,27 
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9. Analys av övertonshalten för ström 
I Tabell 21 redovisas hur många mätningar som överskrider gränsvärden per referensobjekt.  
8 av 61 mätningar överskrider gränsvärdena som finns för produktstandard som gäller per 
produkt. 
 
De tyska riktlinjerna har gränsvärden som följer gränsvärdena för produktstandard  ≤ 75 A och 
där är det 9 mätningar som inte klarar gränsvärdena. Dessa kontrollerades sedan med Tabell 12.  
För mätningar ≤ 75 A (mätning 15, 57 och 61) är det ingen som klarar gränsvärdena i Tabell 12. 
Så totalt är det 11 mätningar som bryter mot gränsvärdena i de tyska riktlinjerna. 
 
15 av 61 bryter mot gränsvärdena för USA:s standard och 13 av 61 mot STRI:s förslag till 
gränsvärden. 
 
Öresundskrafts restriktioner fångar upp en mätning, nr 46. Den mätningen överskrider även 
gränsvärdena satta av produktstandard, STRI-97 och de tyska riktlinjerna.  
 
Sammanlagt överskrider 25 av 61 mätningar rekommenderade nivåer för något av de 5 
referensobjekten (Appendix Error! Reference source not found.). Fyra mätningar bryter mot 
samtliga referensobjekt förutom Öresundskraft.   
 
Mätning 15 och 61 fångas enbart upp av de tyska riktlinjerna. Samtliga har laster som är större än 
75 A. Mätning 57 med en last över 75 A som fångas upp av de tyska riktlinjerna fångas även upp 
av STRI-97.   
 
Fyra av fem mätningar som enbart fångas upp av USA:s standard har väldigt hög förimpedans 
(mellan 0,77 och 1,13 ohm) och finns på landsbygd. Mätning 31 är en av dessa fyra mätningar 
och där är mikroproduktion sol ansluten.  
 
6 mätningar bryter enbart mot STRI:s gränsvärden. Gemensamt för dessa är att de har relativt hög 
last i relation till abbonemangsstorlek. 
 
Tabell 21:  Antal mätningar som bryter mot gränsvärden för strömövertoner per referensobjekt [31] 
 

 
 
USA:s standard har gränsvärden som överskrids av flest mätningar rörande THD, H2 och H3 
samt jämna övertoner efter H10. De tyska riktlinjerna har gränsvärden som överskrids av flest 
mätningar rörande H5, H7, H11 och H13. STRI-97 har gränsvärden som fångar upp 
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strömövertoner tom H9 samt högst överskridanden rörande THD. Produktstandard ligger högt 
rörande framförallt H15 men även rörande H17, H19, H21 och H23. 
 
Intressant att notera är att de tyska riktlinjerna väljer att inte ha gränsvärden för H15 och H21.  
 
Tabell 22:  Övertonerna och THD för ström  som bryter mot gränsvärde per referensobjekt [37] 
 

 
 
Observera att produktstandard för apparater ≤ 75 A inte har några gränsvärden för enskilda 
övertoner fr.o.m. H14. Detta berör 16 mätningar. Notera också att de tyska riktlinjerna inte har 
gränsvärden för H15 och H21. 
 
Vid analysen av strömövertoner kunde konstateras att vid många mätningar så hade grundtonen 
H1 högre värden än 𝐼𝑟𝑚𝑠, vilket inte är teoretiskt möjligt. Det handlade dock inte om några stora 
skillnader. Vad detta beror på kunde inte fastställas under studien. 

9.1.1 Fördjupning rörande produktstandard för strömövertoner 
Sammanlagt bryter kundernas maxström mot produktstandard 8 gånger. Används klass C, som 
gäller för produktgruppen ”belysning” för kunderna med abonnemang 16 A, så bryter ytterligare 
9 kunders maxström mot gränsvärdena. 
 
Mätning 44, 29 och 17 har avvikande och väldigt hög övertonshalt. För mätning 44 som har 
extremt höga värden är lastkategorin fastighetsförvaltning, bebyggelsetyp City och abonnemanget 
63 A. 𝐼𝑡ℎ𝑑−𝑅 är 72,67 %. Mätning 29 är en detaljhandel på landsbygd med abonnemang på 125 A 
och mätning 17 är fritidsbostad på landsbygd med 25 A abonnemang. 
 
Såväl mätning 17 som 44 har väldigt höga övertonshalter för H2. De är högre än nivåerna på H3. 
Mätning 44 har dessutom höga nivåer på jämna övertoner tom H18 och på H22. De är samtliga 
dessutom högre än sin nästföljande udda överton.  
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Mätning 22, 28 och 30 bryter mot gränsvärdena på udda övertoner mellan H9 och H25. Alla 
dessa mätningar är en- eller tvåbostadshus, tre på landsbygd och en i tätort. Tre har 20 A och en 
har 25 A abonnemang. Samtliga har samtidigt en relativt låg 𝐼𝑟𝑚𝑠. Enbart en av kunderna har en 
hög förimpedans på 0,73 ohm. De andra ligger bra till. 
  
Det finns 9 mätningar som bryter mot klass A i produktstandarden. Dessa kunders sammanlagda 
laster överskrider produktstandard för individuella apparater av högs 16 A storlek. Gränsvärdena 
överskrids för de udda övertoner där från H3-H25 framförallt H9, H11 och H13, men även H2 för 
en av produkterna. Gränsvärdena överskrids med marginal. [37] 

9.2 Övertonsspektra för ström 
I studien används produktstandard som relevant gränsvärde. Därför delas mätningarna upp i de 
två grupperna som produktstandarden anger, dvs 16 A och 16 A ≥ 75 A. I figuren används THD 
med abonnerad ström som referens istället av grundtonen. 

 
Figur 12:  Övertonsspektra för de 45 mätningar som drar mindre än 16 A ström som maximalt 
tiominutersvärde, [A] 
 

 
 
Figur 13:  Övertonsspektra för de 4 mätningar som drar mindre än 16 A ström som maximalt 
tiominutersvärde som bryter mot gränsvärdena för produktstandard EN 61000-3-2.  
 

 
 

I Figur 14 och Figur 15 är strömdistorsionen TDD, vilket gör att procentsatsen ligger lite lägre än 
om THD hade använts, vilket används för övertonsspektra för spänning. 
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Figur 14:  Övertonsspektra för de 14 mätningar som drar mer än 16 A ström som maximalt 
tiominutersvärde, TDD [%] 
 

 
 
Figur 15:  Övertonsspektra för de 4 mätningar som drar mer än 16 A ström maximalt tiominutersvärde 
tiominuters värde som bryter mot gränsvärdena för produktstandard, TDD [%] 
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10. Övertonshalt utifrån abbonemangsstorlek 
Vid sortering av mätningarna utifrån abbonnemang finns som framgår av tabell nedan inget 
tydligt samband mellan övertonshalten för spänning och nätstyrka. Både värdena för 
spänningsövertoner i Volt och i procent är lika som medelvärde för abonnemang ≤ 63 A och 
abbonnemang över 63 A. Samtidigt är skillnaden i nätstyrka stor, 0,6 ohm för abonnemang ≤ 63 
A och 0,1 ohm för abonnemang över 63 A. För abbonnemang över 63 A är strömövertoner som 
procent lägre och strömövertoner i Ampere högre än för abonnemang ≤ 63 A. 
 
Tabell 23:  Mätningarna uppdelade utifrån säkringsabbonemang  
 

Abonnemang 
[A] 

VTHD 
[%] 

ITHD 
[%] 

VTHD 
[V] 

ITHD 
[A] 

ITHD 
abb 
[%] 

Zk noll 
[mohm] 

Spännings
fall 

16  2,0 12,2 4,8 1,7 10,3 688,7 2,8 
20  1,9 10,9 4,6 2,0 9,8 571,3 2,8 
25  1,9 12,7 4,4 2,5 10,0 444,8 4,0 
35  1,0 3,4 2,5 1,4 3,9 388,2 3,5 
50  2,2 11,8 5,2 3,5 7,0 389,4 3,3 
63  3,1 31,6 7,4 10,3 16,4 260,7 2,9 
80  1,3 3,7 3,7 3,7 3,7 153,0 2,3 
100  2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 261,3 5,9 
125  2,5 13,0 6,1 4,8 3,8 157,2 1,1 
160  2,4 5,9 5,7 11,0 6,9 36,6 2,0 
630  1,1 2,3 2,6 0,1 0,0 11,0 0,1 
1000  1,5 5,8 3,6 0,1 0,0 17,7 0,2 
1600  1,7 6,6 4,1 95,4 6,0 9,2 0,3 
Tom 63  2,0 12,9 4,8 2,5 10,2 564,8 3,1 
Över 63  1,9 5,8 4,5 16,7 3,2 92,3 1,7 

 

10.1 Samband spänningsövertoner och strömövertoner 
Relationen mellan ökande spänningsövertoner och strömövertoner är tydligt ökande. 

 
Figur 16:  Relationen strömövertoner och spänningsövertoner, 95 percentilvärden 
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11. Jämförelse av övertonshalt  
Elforsk-97 gjorde 259 mätningar som delades in i 4 kategorier. En av dessa är små 
lågspänningskunder som består av 57 mätningar gjorda hos lägenheter, radhus och villor. [1] 
Dessa jämfördes med alla en- och tvåbostadshus, samt lägenheter i studien. 
Nivåerna är likvärdiga med de som presenterades för mätningarna i Elforsk-97 för små 
lågspänningskunder (sidan 29). Skillnad är att H5 rörande spänningsövertoner och 
strömövertoner är mycket lägre i vår studie och att jämna strömövertonen H2 är avsevärt mycket 
högre. 
 
Skillnaden är underlaget. Elforsk–97 hade ett representativt urval och majoriteten av elkunder bor 
i tätort. Studiens mätningar har en stor överrepresentation av landsbygd. 
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12. Fördjupade analyser 
Vid analysen av resultatet så kompletterandes studien med att analysera skillnaderna som 
uppvisades vid användning av olika percentilvärde som gränsvärde samt hur strömuttaget ser ut 
för mätningar som  överskrider kundens lastnivån för sitt abonnemang. 

12.1 Skillnad mellan 100 percentil- och 95 percentilvärde som gränsvärde 
Som framgår är det stor skillnad på om mätningarna bryter gränsvärdena beroende på vilka 
percentilvärde som används. För att titta närmare på dessa värden sammanställdes THDV 
maxvärden för samtliga 1009 tiominutersvärden för de mätningar som bryter mot VF plan 100 
och VF plan 95. 
 
Tabell 24:  VTHD maxvärden för de tio mätningar som bryter mot VF plan 95 (vänster) och mot VF 
plan 100 (höger) 
  

 
 
Av Tabell 24 framgår att 95 percentilvärden rensar bort de extrema värdena som finns när 100 
percentilvärden används. Dessa extrema värden är 13 av 1009 mätningar och de varierar mellan 
4,37 och 131,99 THD [%] och har ett medel på 36,45 när genomsnittet för de övriga mätningarna 
är 3,07 och de varierar mellan 2,05 och 3,53 THD [%]. 
 
Ett annat sätt att analysera värdena är att jämföra övertonsspektra för den överton som har störst 
skillnad i antal mätningar mellan de som överskrider och de som inte överskrider gränsvärden, 
vilket är H21. 
 
Figur 17:  Övertonsspektra för spänning H21 för 100 (blått) och 95 (rött) percentilvärden [%] per 
mätning 
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Det blir skillnad på vilka mätningar som har högst värden. För 100 percentilvärden är de 4 
mätningar med högst värden mätning 30, 43, 29 och 55. För 95 percentilvärden är det 29, 30 , 43 
och 21. 

12.2 Lastnivå som överskrider abbonemang 
I 33 procent av mätningarna överskrider kunden lastnivån för sitt abonnemang rörande maxvärdet 
av tiominutersmedelvärden (100 percentilvärden). Tio minutersmedelvärde är en ganska lång tid 
att överskrida sitt abonnemang så en närmare studie görs av tre mätningar. Urvalet sker 
slumpmässigt. 
 
För mätning 35 med säkring 35 A. Lasten ligger för högt under perioder i samtliga faser och 
väldigt mycket högre än abbonemanget i fas C.2 
 
Figur 18:  Irms för mätning 38 
 

 
 
För mätning 35 med säkring 16 A och last med maxvärde på 20,7 A överskrids 
abbonemangsstorleken vid kortare tillfällen ett antal gånger under en vecka i fas C. 
 

2 Observera att översiktsdiagrammet i DranView bygger på 95 % värden och därför ligger lägre än de100 
% värden. Det är ändå rimligt  
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Figur 19: Irms för mätning 35 
 

 
 
Mätning 15 med  säkring 100 A och en last med maxvärde 115,3 A överskrider 
abbonemangsstorleken ett antal gånger samtidigt i alla 3 faser. 
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Figur 20: Irms för mätning 15 
 

 
 
För mätning 35 kan strömuttaget som ligger högre än abbonemanget bero på startströmmar. För 
mätning 15 och 38 är strömuttaget högre än abbonemangsstorleken. 
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13. Diskussion  

13.1 Övertonshalten för spänning  
För spänningsövertoner finns ett enhetligt sätt att fastställa och bedöma riktlinjer och 
gränsvärden. Skillnaden mellan olika referensdokument är nivån för gränsvärdet. 

13.1.1 Gränsvärden 
Samtliga 61 mätningar håller sig rörande spänningsövertoner inom standard. En mätning bryter 
mot gränsvärdena enligt föreskrift 2013:1.  
 
Vattenfalls planeringsnivå för 100 och 95 percentilvärden samt nivåerna för Vattenfalls God 
Elkvalitet 100 percentilvärden håller sig med marginal inom standard och föreskrift för 
spänningsövertoner. Däremot klarar Vattenfalls God Elkvalitet 95 percentilvärden av standard 
men inte föreskrift 2013:1.  
 
Som framgår av 7.2. är det användningen av 100 percentilvärden i föreskriften som gör skillnaden 
i relation till standarden som har samma gränsvärden, men använder 95 percentilvärden. 
Överskridandet av gränsvärdet gäller mätning 39 och H15. 
 
Överlag uppvisar mätningarna stor skillnad vid användning av 100 eller 95 percentilvärden. Det 
är tydligt att 100 percentilvärden framförallt fångar upp V15 och V21, där det blir många 
mätningar som överskrider gränsvärdena med Vattenfalls planeringsnivå. Det är också 
gränsvärden som ligger lågt. 
 
Övertonsspektrat för spänningsövertoner (figur 4 och figur 5) visar att H5 ligger högt och det är 
också där som gränsvärden överskrids oftast. Övertonsspektrat för H15 och H21 ligger relativt 
sett lågt och lägre än respektive nästföljande udda överton. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att gränsvärde för Vattenfalls God Elkvalitet 95 
percentilvärde fångar inte upp den mätning som överskrider föreskrift 2013:1 och gränsvärdena 
för planeringsnivå 100 och 95 percentilvärde för övertonerna H15 och H21 ligger lågt. 
 
Tabell 25:  Har tagits bort innan publikationen  
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En översyn av Vattenfalls planeringsnivå och Vattenfalls nivå för God Elkvalitet utifrån kraven i 
föreskrift 2013:1 att använda 100 percentilvärden istället för som tidigare 95 percentilvärden är 
lämplig. Med 100 percentilvärden är det många mätningar som inte klarar Vattenfalls 
planeringsnivå. Studien indikerar att gränsvärdena för H15 och H21 är för strängt ställda. 
Vattenfalls nivå för God Elkvalitet 95 percentil fångar inte upp den mätning som överskrider 
gränsvärdena enligt föreskriften.  

13.1.2 100 och 95 percentilvärden  
Syftet med att föreskrift 2013:1 använder 100 percentilvärden är att 95  percentilvärden bortser 
från 8,4 timmars mätning per vecka. Det är rimligt att anse att det är mycket tid som faller bort. 
Samtidigt visar denna studie att 100 percentilvärden fångar upp extrema värden som ger en 
mindre rättvisande bild av mätningen. Det finns alltså för- och nackdelar med båda dessa 
mätmetoder. Studien visar på stor skillnad i resultatet för Vattenfalls planeringsnivåer och nivåer 
för God Elkvalitet beroende på om 95 percentil resp. 100 percentilvärden används.  
 
Som skillnader i olika analyser i denna studie visar så slår resultat för 95 och 100 percentilvärde 
väldigt olika ut. Se exempelvis 8.2 Samband spänningsövertoner och nätstyrka och 8.3 Samband 
spänningsövertoner, nätstyrka och bebyggelsetyp. 
 
I denna studie jämförs 100 och 95 percentilvärden för THD. Det vore intressant att studera varje 
enskild överton. 
 
Analyser i denna studie tyder på att 99 percentilvärden skulle ge en mer rättvisande bild. Vidare 
analys av denna metodfråga är viktig för säkerställa att gränsvärden är såväl rättvisande som 
relevanta. 

13.1.3 Spänningsövertoner och förimpedans 
100 percentilvärde i jämförelsen nätstyrka och spänningsövertoner både för samtliga 61 
mätningar och för de 33 mätningarna för en- och tvåbostadshus visar på en svagt ökande trend 
mellan ökande förimpedans och ökande THD för spänningsövertoner. (Figur 9, Figur 10, Figur 
11). 
 
Vid analys av Zför för de gränsvärden som Vattenfall har för sin planeringsnivå är Zför högre för 
de gränsvärden som bryter VF plan 100 percentil än för de som inte bryter mot dem. Däremot 
finns inte det sambandet för VF plan 95 percentil då Zför är mycket lägre för de gränsvärden som 
bryter VF plan 95 än för de som inte bryter mot dem. 
 
Trenden spänningsövertoner och förimpedans är alltså svagt ökande vid användning av 100 
percentilvärden och svagt minskande om man använder 95 percentilvärden. Mätningarna 
bekräftar samtidigt tydligt det teoretiska sambandet mellan ökande övertonshalten för spänning 
och ökande övertonshalt för ström, liksom sambandet mellan sämre nätstyrka och ökande 
spänningsfall.  
 
Figur 16 visar på ett samband mellan ökande spänningsövertoner och ökande strömövertoner. 
Övertonshalten för ström är hög sett till antalet mätningar som överskrider gränsvärdena i de 
olika referensdokumenten. Det går att anta att det som påverkar sambandet mellan förimpedans 
och spänningsövertoner är nivån för strömövertoner. 
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Ett antagande som kan göras utifrån sambandet förimpedans och spänningsövertoner som inte 
startar  i origo utan där spänningsövertoner ligger högt vid låg impedans är att spänningsövertoner 
kommer uppifrån, framförallt från ovanliggande nät men det kan även närliggande nät. 

13.2 Övertonshalten för ström  
13  procent av mätningarna överskrider gränsvärdena som finns för produktstandard som gäller 
per produkt. Tyska riktlinjerna är gränsvärden som används av elnätsbolagen i Tyskland och med 
dessa överskrids 18 procent av mätningarna gränsvärden. Sammanlagt överskrider 41 procent av 
mätningarna någon av gränsvärdena (Appendix Error! Reference source not found.) 
 
Det faktum att för strömövertoner överskrids gränsvärden hos sammanlagt 41 procent av 
mätningarna tyder på att det kan finnas många kunder som upplever störningar när störkällan 
troligtvis är den  egna utrustning eller grannens utrustning. Strömövertonshalt är ett fenomen som 
kunder i allmänhet har dålig kunskap kring. Därför är det för kunden svårt att upptäcka och 
åtgärda problemen.  
 
Strömövertonshalt är inte en parameter som används för att analysera elkvalitet hos 
elnätsföretagen, inte vid enskilda kundärenden. Samtidigt ger strömövertoner information som 
inte fås genom analys av spänningsövertoner och kunders utrustning påverkas med olika 
känslighet av strömövertoner. 
 
Produktstandarden tar inte hänsyn till elnätets förutsättningar. Därför är det intressant att studera 
de olika parametrar för gränsvärden som tagits fram i Tyskland och USA då gränsvärdet bygger 
på nätstyrka (se Tabell 26)) 
 
Olika aktörer använder olika parametrar för att mäta strömövertoner, i relation till strömmens 
storlek genom storheter som abbonemangsstorlek, transformatorns märkström, märkström för 
ansluten last och maxström för kabelarea. [8]  
 
Referensobjekten i denna studie relaterar strömövertoner mot olika parametrar som nätstyrka 
(genom förimpedans), lasten maxström, abbonemangsstorlek och konstant enligt Error! 
Reference source not found. 26 nedan. 
 
Tabell 26:  Rekommenderade nivåer för strömövertoner baseras på olika parametrar som rör 
förimpedans, lastens maxström, abonnemang eller konstant 
 

  Förimpedans 
Lastens  
maxström Abonnemang Konstant 

Amerikansk branschpraxis x   x   

Produktstandard 16 A   x     

Produktstandard >16 – 75 A x x 
 

  

Tysk branschpraxis x     x 

Öresundskraft     x   

STRI-97     x   
 
Trenden hos de olika referensobjektens huvudmän är bedöma strömövertoner såväl utifrån 
förimpedans som abbonemangsstorlek.  
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13 procent av mätningarna överskrider gränsvärdena för produktstandarden och genererar 
troligtvis högre strömövertoner än tillåtet. 41 procent av mätningarna överskrider någon av 
gränsvärdena för strömövertoner. Dessa kunder tillhör olika lastkategorier och olika 
abbonemangsstorlek vilket talar för att krav på uttagsrätter behöver ställas på samtliga kunder. 
Gränsvärden för strömövertoner i både Tyskland och USA bygger på en kombination av 
parametrarna förimpedans och abbonemangsstorlek, vilket är intressant att studera vidare. 
 
Strömövertonshalten i mätningarna indikerar att det närmare bör utredas hur övertonshalten för 
ström kan användas i elkvalitetsarbete för att undersöka om en kund stör sig själv eller blir störd 
av sin granne. Denna information kan återkopplas till en kund vid kundärende som då kan se över 
sin utrustning och därmed blir hjälpt med att förbättra sin elkvalitet. 
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14. Slutsatser och förslag 

14.1 Övertonshalten för spänning och ström 
 

 Riktlinjer och rekommenderade nivåer rörande spänningsövertoner bygger på samma 
parametrar och beräkningsmetod. 

 
 Riktlinjer och rekommenderade nivåer rörande strömövertoner bygger på en stor 

variation av olika parametrar och olika beräkningsmetoder. 
 

 Mätningarna är inte direkt jämförbara med de som gjordes i Elforsk -97 från 1994 
och 1995. Studiens resultat kan vara en indikation på att strömövertonshalten i 
lågspänningsnätet är högre idag. 
 

 Vattenfalls planeringsnivåer håller sig inom gränsvärdena för spänningsövertoner för 
såväl standard och föreskrift oavsett användning av 100 eller 95 percentilvärden. 
 

 Gränsvärdena för Vattenfalls instruktion för elkvalitet bör ses över, i synnerhet för 
H15 och H21. 

 
 En metodfråga som närmare bör studeras är om användning av 100 percentilvärden 

enligt föreskrift 2013:1 är rättvisande och relevant.  
 

 Mätningar visar på ett svagt eller inget samband mellan sämre nätstyrka och ökande 
övertonshalt för spänning återfinns. Det kan bero på att spänningsövertoner ovanifrån 
dominerar övertonshalten. 

  
 Det bör utredas hur övertonshalten för ström kan användas i elkvalitetsarbete för att 

undersöka om en kund stör sig själv eller blir störd av sin granne. Denna information 
kan återkopplas till en kund vid kundärende som då kan se över sin utrustning och 
därmed blir hjälpt med att förbättra sin elkvalitet. 

 
Förslag för vidare arbete: 

 
 Analysera vad 100 percentil-, 99 percentil- och 95  percentilvärden fångar upp för 

information för att kunna bedöma vad som är bäst att användas.  
 

 Föreskrift 2013:1 som med 100 percentilvärden föranleder en översyn om hur dessa 
påverkar gränsvärdena som används i Vattenfalls planeringsnivåer och nivåer för 
God Elkvalitet. 

 
 Fördjupad analys av hur olika gränsvärden för strömövertoner slår i relation till 

spänningsövertoner, spänningsfall, förimpedans och kundens klagomål utifrån vilka 
av parametrarna abbonemangsstorlek och förimpedans som används i gränsvärdena.   

 
 Framtagande av mall som kan användas för att få information om kunden har för 

höga strömövertoner och därför stör sig själv eller har en granne som stör. Mallen 
bygger på produktstandard för apparater. En analys krävs om mallen ska bygga på 
kundens abbonemangsstorlek eller på kundens maximala last.  
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 Framtagande av mall för hur man på enkelt och positivt sätt kommunicerar till kunder 
om strömövertoner från sin egen utrustning och dess inverkan på elkvalitet. 

 
 Denna studie baseras på 61 mätningar utförda på uppdrag av avdelningen Elkvalitet 

på Vattenfall Eldistribution. Det vore intressant att studera ett större underlag för att 
studera om hur övertonshalten ser ut hos såväl kunder i allmänhet som hos i 
framtiden tillkommande nya kunder såsom elbilsladdare, mikroproducenter och nya 
bostadsområden med mycket kraftelektronik. Analyser kring hur övertonshalten ser 
ut i nät där kunder har höga strömövertoner är också en intressant fördjupning.  

14.2 Reflektion kring feldata i Netbas 
Under mätningen upptäcktes att exporten från Netbas rörande abbonemangsstorlek var felaktig 
för en mätning med lastkategori ”Lägenheter i flerbostadshus”. Flerbostadshus har en 
huvudsäkring som är högre än den enskilde kundens abonnemang. Vid denna lastkategori krävs 
ett extra steg när information ska överföras till kartdatabasen.  
 
Förslag: 
 

 Komplettera informationen i Netbas för lastkategori som har gemensam 
huvudsäkring och se över rutinerna för dokumentationen av dessa. 

14.3 Tips för framtida studier 

14.3.1 Mätdataexport 
Vid mätdataexporten från DranView upptäcktes att det fanns data rörande både förimpedans och 
mätarstorlek som inte var korrekta med mätningstillfället. Båda dessa parametrar är avgörande 
vid studier av strömövertoner. Det minst tidskrävande sättet att få fram dessa data är genom att 
hämta information från kundärendet i kundärenderegistret. Dessutom är det intressant att också 
hämta in information om kundärendeklagomål vid en analys. 
 
Förslag: 
 

 Hämta mätvärden för förimpedans och mätarstorlek från kundärenderegistret för att 
få korrekta värden vid mättillfället. 
 

 Hämta kundklagomål vid studier. 

14.4 Interna reflektioner Vattenfall Eldistribution 
Dessa reflektioner är enbart för internt bruk i Vattenfall Eldistribution. 

14.4.1 Definitioner i Netbas 
Det var väldigt svårt och tidskrävande att få fram definitioner kring både bebyggelsetyp men 
framförallt för lastkategori.  
 
Förslag: 
 

 Samla alla definitioner för parametrar i Netbas på ett samlat ställe. 
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14.4.2 Netbas och bebyggelsetyp 
Idag saknas information om bebyggelsetyp i Netbas. Vid mitt arbete saknades det för mer än 
hälften av mätningarna.   
 
Förslag: 
 

 Uppdatera Netbas så att bebyggselstyp finns tillgängligt. 

14.5 Interna reflexioner Elkvalitet Lokalnät Vattenfall Eldistribution 

14.5.1 Rutiner för mätfiler i DranView 
14 mätningar hade ofullständiga rubriker och uteslöts ur analysen. En mätning hade en annan 
mätnings mätdata.   
 
Förslag: 
 

 Se över rutinen för filnamn  
 

14.5.2 Rutiner för mätinstrumentets inställningar  
25 mätningar hade flera mätfiler. De jag kollade hade fel mätinställningar, så informationen blev 
för omfattande för en mätfil. 
 
Förslag: 
 

 Se över rutinen för mätinställningar 
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16. Appendix 
 
Har tagits bort innan publikationen. 
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