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Sammanfattning 
Nyckelord: Mätsystem, Strategier, Kommunikation, Elkvalitetsmätare, Smarta Elnät 

Detta arbete har utförts på Sandvikens Energi Elnät AB i Sandviken. 

Idag så syns tydliga trender på att allt fler elnätsföretag installerar ett flertal mätare i sitt 
högspänningsnät. Frågor som uppstår är vad det finns för intressen i att övervaka stora delar av elnätet 
och vart dessa mätpunkter ska ske. Av Sandvikens Energi Elnäts beskrivande bakgrund på sidan 7 utgår 
rapporten från det innehållet i en nyanserad version, där fakta kommer ner till rekommendationer 
mot det beskrivande syftet. 

Rapporten är uppbyggd på fakta runt begreppet mätning och därefter görs intervjuer i branschen för 
att få en nutids syn på de olika strategier som finns idag. När fakta och interjuver är sammanställda så 
genomförs en egen diskussion av innehållet och segmenteras till olika diskussioner i ämnet och 
rapportens innehåll. 

Med denna metod som nämns ovanför, så har en analys i ämnet mynnat ut i rekommendationer som 
hävdar styrkan för t.ex. övervakning i punkter med storskalig intermittent produktion. Om nätet i detta 
fall är att anses som svagt, t.ex. på landsbygdsområden, så är övertonshalter en annan faktor som bör 
beaktas. 

Vidare så undersöks kommunikation, datahantering och nätverkssäkerhet i ett övergripande 
anseende men med stor relevans till det undersökande ämnet.
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Sandviken Energi Elnät AB har ett flertal elkvalitétsmätare installerade i sitt koncessionsområde. Dessa 
mätare är huvudsakligen uppsatta för att förhålla sig till energimarknadsinspektionens elkvalitétskrav 
och föreskrifter (EIFS 2013:1) om ”god elkvalité”. Detta uppnås genom att vissa specifika mätare gör 
interna analyser för uppsatta gränsvärden samtidigt som den insamlade datan skickas till externa 
databaser för lagring och vidare analys.  

Sandviken Energi Elnät AB har idag sina mätpunkter fördelade över sitt elnät, från överliggande nät till 
uttagspunkt (EIFS 2016:2). Detta möjliggör att dagens myndighetskrav är uppfyllda och vidare 
mätningar i systemet kan ske på strategiskt tänkbara sätt. 

 
1.2 Syfte & Mål 
Mätning av ett befintligt elnät kan ske i stor eller liten skala. Det som kan begränsa den minimala 
skalan är Energimarknadsinspektionens föreskrifter om bland annat ”god elkvalité”. Målet är enligt 
Sandviken Energi Elnät ABs arbetsbeskrivning; 

”Klargöra användningsområden för insamlade data, säkerställa betryggande 
kommunikation med installerade enheter samt att denna data inhämtas från de 

strategiskt sett bäst lämpade områdena” 

 
1.3 Begränsningar 
- Användningsområdet utom myndighetskrav enligt EIFS 2013:1 om uppfyllnad av god elkvalité. 

- Omfattar Kvalitétsmätare med SS-EN 61000-4-30 Klass A, för industriverksamhet, ”hushållsmätare” 
berörs ej.  

 

1.4 Metod 
Inledningsvis görs en grundläggande faktainhämtning på relevant information i ämnet. Senare 
fortsätter faktainhämtningen i området kring framtidens utmaningar. När dessa grunder är lagda så 
går rapporten in på tekniken och kommunikationer i samma ämne. Därefter kontrolleras och 
framtages relevans i tidigare innehåll med strategier från etablerade verksamheter idag. När detta är 
gjort görs en helhetsanalys av alla block, vartefter en diskussion om rekommendationer till begreppet 
framtages. 
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2 Elnätet 
 

Dagens elnät är till största del byggt enligt principen om växelspänning. Principen ger ett enkelt sätt 
att överföra energi från generator till slutanvändare över korta som långa avstånd. I mindre skala, men 
med ökad efterfrågan [1], så finns segment i elnätet av högspänd likspänning (HVDC). Dessa 
anläggningar är till största del ansatta som kraftöverföring mellan större nät som t.ex. länder emellan 
[2]. 

Oavsett överförings princip, så kan elnätet delas in i tre olika kategorier efter spänningsnivå. I Sverige 
använder vi begrepp som Transmissionsnät (400 – 220 kV), Regionnät (130 – 40 kV) och 
Distributionsnät (< 40  –  10 kV). [3] 

 

Mellan två elnät av olika spänningsnivåer så används normalt en transformator som omvandlar 
spänningar och strömmar från en primär sida till en sekundär sida. I begreppet transformatorer så 
brukar det talas om omsättningar. En omsättning som används frekvent vid transformatorberäkningar 
är strömomsättning [4]; 

𝑰𝑰𝟏𝟏
𝑰𝑰𝟐𝟐

=
𝑼𝑼𝟐𝟐

𝑼𝑼𝟏𝟏
=
𝑵𝑵𝟐𝟐

𝑵𝑵𝟏𝟏
 

1 – Primär, 2 - Sekundär 
I – Ström, U – Spänning, N – Varvtal 

Utifrån denna ekvation så får man sambandet 𝐼𝐼1 ∗ 𝑁𝑁1 = 𝐼𝐼2 ∗ 𝑁𝑁2 som talar om strömmens omsättning 
på primär, respektive sekundär sida om transformatorn. 

 

2.1 Driftsäkerhet 
I Sveriges elnät har man en frekvens på 50 Hz. Denna frekvens är en viktig variabel då den är en faktor 
som styr tillförd produktion till systemet. Det är Svenska Kraftnät som är den myndighet som ansvarar 
för driftsäkerheten i elnätet [5] och är fullt beroende av frekvensregleringen för effektiv reglering. [6] 

Vattenkraft och kärnkraft är Sveriges största energikällor av produktion till elnätet. [3] Med ökad 
produktion av intermittenta energikällor som vindkraft och solkraft blir det svårare att upprätthålla 
driftsäkerheten. Svenska kraftnät skriver i en delvisningsrapport från 2015, ”Anpassning av elsystemet 
med en stor mängd förnybar elproduktion” [5]: 

”En ökande andel icke planerbar elproduktion medför att kraftsystemets 
egenskaper förändras, vilket kommer att skapa stora utmaningar vid driften av 

kraftsystemet och för upprätthållandet av dess driftsäkerhet. Systemet blir 
svårare att balansera och spänningsregleringen försvåras. Mängden mekanisk 

svängmassa minskar, vilket gör systemet mer känsligt för störningar.” 
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2.2 Svensk lagstiftning, myndigheter och allmänna standarder 
Ett välbyggt elkrafttekniskt system byggs upp av fler aktörer. Svenska regeringen har ett intresse att 
forma regler gällande elsäkerhet och upprättande av elinstallationer. Den övergripande regleringen 
sker via stiftade lagar som Ellagen [7]. 

Vidare så har myndigheter som Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Elmarknadsinspektionen 
föreskrifter och direktiv för vidare reglering. Elsäkerhetsverket har bland annat ett överliggande 
intresse att verkställa god säkerhet och uppfyllande av krav på elmateriel i Sverige. 
Elmarknadsinspektionen har ett flertal föreskrifter gällande krav på mätning av elnätet samt allmänna 
råd [8] och information i sakfrågor. [3] 

 

2.3 Mätning 
Användbara storheter vid mätning av elektriska kretsar är spänning och ström. För spänningsmätning 
i svenska elnät finns olika standarder för mätutrustning och dess mätmiljö. Standarden skiljer mellan 
lågspänning och högspänning, där övergången mellan dem är 1000 V AC (växelspänning) och 1500 V 
DC (likspänning). För att mäta i högspänningsnät används isolerande mättransformatorer [9], detta 
för att transformera ned ström och spänning till en lägre nivå, ofta under 700V. Två exempel av dessa 
visas i figur 1.1 och 1.2. [10] 

 

                                         

        Figur 1.1, Strömtransformator [11]             Figur 1.2, Spänningstransformator [12] 

 

  

 
2.4  Svaga nät 
I Sverige har vi lokala elnät som kan betraktas som svaga nät. Dessa finns främst på landsbygden där 
avståndet (hög nätimpedans) ger med sig begränsningar i överföringsförmåga från närliggande 
produktion. 
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3  Framtidens utmaningar 
 

Med en ständigt växande befolkning och en stabil användning av elektrisk energi, så står vi inför 
globala utmaningar för framtiden. Det kommer till största del att krävas migration & adaption, det vill 
säga att man minskar utsläppen och anpassar sig till de klimatförändringar som sker [10]. För att lyckas 
med detta behövs ny teknik och ny strategi för framtiden. Ny teknik kan vara att säkra transportvägar 
av energi över längre sträckor med t.ex. HVDC teknik. Det pratas t.ex. om ett Super grid som ska 
sträcka sig genom Europa. Detta ska ske genom samverkan länder emellan och ge billigare alternativ 
samtidigt som det stärker energitillförseln i regionen. [3] 

 
3.1 Miljö 
Parisavtalet är ett avtal som omfattar 140 fullständiga medlemsländer (där ibland Sverige), 52 
”Ratifikationsländer” och mindre än tio länder som inte signerat avtalet. Avtalet talar om att hålla den 
globala medeltemperaturen under 2 grader och helst under 1.5 grader. [13]  

En majoritet av världens forskare och ledare är eniga om att den globala uppvärmningen är en produkt 
av mänskligt utsläpp av växthusgaser. Effekterna av de klimatförändringar som sker är ett globalt 
problem som drabbar flera länder oberoende vart på jorden. [10] 

EU har fram till 2020 satt upp ett 20/20/20 mål som omfattar [14]: 

- 20% mindre växthusgasutsläpp mot 1990 nivå 
- 20% av EU:s energi ska vara förnybar 
- 20% förbättrad energieffektivitet 

 

3.2 Smarta elnät 
I Sverige syns tydliga trender på en ökning av tillbyggnad av vindkraftverk, samtidigt som solkraft är 
på uppgång under senare tid. [3] Men som det framgår under avsnitt 2.1 Driftsäkerhet, ger det 
problematik i form av tappad rörelseenergi i elkraftsystemet [6]. 

Definitionen av smarta elnät är inte helt definierat. I Europa talar vi ofta om reglering av förnybar 
energi i sammanhanget medans USA är mer inne på moderniseringar av sitt eget elnät. Men en tydlig 
trend idag är att kundernas anslutningsmätare blir allt mer involverad, då det byts ut mot nya mätare 
med fler funktioner. [10] 

Initiativet till smarta elnät har även tagits upp på regeringsnivå i Sverige. Det gav Miljö- och 
energidepartementet i december 2015 uppdraget att verkställa ett nationellt forum för begreppet. 
[15] Ett delresultat av detta är ett digitalt forum [16] som ger information i ämnet och uppdaterar 
egna publikationer. 
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3.3 Övertoner 
Övertoner är ett fenomen som i allmänhet kan skapa driftstörningar ute hos anslutna användare av 
elnätet. Redan 1985 publicerade J. Arrillaga en bok Power System Harmonics [17] i ämnet där t.ex. 
överhettning av motorer nämns som en bieffekt av övertonter. Det ska även tilläggas att forskningen 
på området samtidigt har ökat efter intressen från aktörer i branschen. 2008 sammanställdes en 
rapport hos ELFORSK (som idag ingår i ENERGIFORSK), Elforsk rapport 08:47, där forskare från UPN, 
SP, Vattenfall Research and Development och STRI studerade och analyserade konsekvenser av 
kraftelektronik i elnätet. 

För det är just en stor andel av olinjära laster som installeras i husbyggnader, och i mindre grad större 
industrier, som orsakar innehåll av övertoner [10]. I en nyhetsartikel från tidskriften Elinstallatören 
den 27 mars 2017 intervjuade Charlotta von Schultz, Sarah Rönnberg som är teknologie doktor i 
elkraftteknik på Luleå Tekniska Universitet; Hur ny elektronisk utrustning i hemmen har gett udda 
beteende på annan utrustning i samma nät. Orsaken är ofta utrustning innehållande kraftelektronik 
så som LED lampor och switchande nätaggregat som genererar störningar. Tidigare har övertoner upp 
till 2kHz varit i fokus, men en stor andel av den utrustning som används idag genererar också 
störningar i frekvensbandet ovanför 2kHz. Sarah har tidigare introducerat begreppet supratoner, vilket 
omfattar just det sistnämnda. 

 
Figur 1. Exempel där summering av grundton och 5:e överton skapar en distorderad signal 

Mätarens möjligheter 

Förutom mättransformatorernas och annan kringutrustnings förmåga att mäta övertoner, så är 
mätarens möjlighet att mäta korrekt av stor betydelse i nät med övertoner. Övertonerna ger en 
distorderad signal i vissa fall och om mätaren inte kan realisera effektivvärdet i segment och bortgå 
från en symmetrisk signal, så kan mätdata få en stor felmarginal. 

Summering för att få den verkliga effekten vid nät med övertoner måste t.ex. beräknas som en summa 
för varje överton [10]: 

𝑃𝑃 = 𝑈𝑈0 ∗ 𝐼𝐼0 + 𝑈𝑈1 ∗ 𝐼𝐼1 + 𝑈𝑈2 ∗ 𝐼𝐼2 + 𝑈𝑈3 ∗ 𝐼𝐼3 …𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.  

Tredjetonfenomen  

Ett trefassystem med nolledare och ett stort antal olinjära laster anslutna mellan faser och nolla brukar 
ge med sig ström genom nolledaren. Multiplar av den tredje övertonen har nollföljdskaraktär och 
kommer summera övertonsströmmarna i nolledaren. Detta ger inte bara med sig höga strömmar i 
nolledaren men kan även orsaka temperaturhöjningar i närliggande transformator. Är transformatorn 
utformad för Dyn-koppling kommer deltakopplingen ha cirkulerade nollströmsströmmar i kretsen. 
Detta kommer som sagt ge upphov till temperaturhöjning i lindningen och resultera i förkortad 
livslängd. När man mäter övertonshalter i dessa nät, är det viktigt att genomföra mätningen på 
nedsidan av transformatorn. Då strömmarna cirkulerar i deltakopplingen så blir de mycket svåra att 
mäta på uppsidan. [10]
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4  Utrustning 
 

 

Begreppet mätning har en stor föreställning. I elkraftsammanhang är det mest relaterat till fysikaliska 
mätningar i form av spänningar och tätheter som strömmar. Enligt avsnitt 2.3 så är det spänning och 
ström som är de mätbara enheterna i elkraftsystemet. Därefter sätts komplexa mätningar och 
ekvationer upp för vidare analys. Begränsningarna här är mest beroende på den mätutrustning som 
används. t.ex. är bandbredden något som talar för vilket frekvensområde utrustningen klarar av att 
mäta inom. Därefter är signalhanteringen (hur man t.ex. omvandlar analoga signaler till digitala) en 
annan viktig egenskap i sammanhanget. [10]  

Viktiga normer för mätare att uppfylla är t.ex.  
IEC 61000-4-30: Mättekniker, IEC 61000-4-7: Övertoner, IEC 61000-4-15: Flimmer 

 

4.1 Mätare, Inledning 
Som tidigare beskrevs i avsnitt 2.3 så sker mätning på spänningar med fördel under 700V. På 
distribution- och regionnätet är det inte ovanligt med spänningar på 10kV, 20kV, 70kV till 110kV. I en 
typisk fördelningsstation kan man realisera spänningar och strömmar enligt nedanstående bild.  

 

Figur2. Samlingsskenan och omkoppling som är grovt förenklad.  

Enligt figur 2 så får man en enkel uppfattning att den aktuella stationen har en gemensam 
spänningspotential. Längre ut på de utgående ledningarna, finns övriga spänningsfall som relateras till 
olika fysikaliska förutsättningar. Det som avskiljer spänningsförhållandet är att strömmarna för varje 
utgående grupp är unikt för varje ledning. Dessa summeras senare till den ingående ledningen. 
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Figur3. Uppställning av större (> 50 kV) mättransformator i fördelningsstation 

 

4.2 Mätare på marknaden 
Den inledande texten till detta kapitel talar om viktiga egenskaper hos en mätare för att få bästa 
resultat och data. Med begränsningen under första avsnittet är det kvalitetsmätare med IEC 61000-4-
30 Klass A norm. som berörs i denna rapport.  

En sökning av ordet ”elkvalitetsmätare” gav följande resultat: 

Använd mjukvara: Google Chrome, Version 58.0.3029.110 (64-bit), incognito mode, windows 10  

google.se 
Sökresultat: 522  
Kända märken högt upp: fluke.com, unipower.se, metrum.se, schneider-electric.se 

bing.com 
Sökresultat: 96  
Kända märken högt upp: fluke.com, unipower.se, schneider-electric.se 

duckduckgo.com 
Sökresultat: okänt  
Kända märken högt upp: fluke.com, unipower.se, metrum.se, schneider-electric.se 

Vidare efterforskning visar att Unipower AB och Metrum Sweden AB har helhetslösningar för 
övervakning av elnät, från insamling av data till helhetsanalyser i efterhand. Utöver dessa fabrikat 
finns andra aktörer som har liknande helhetslösningar. Beving Elektronik AB som ingår i Addtech AB 
koncernen [18] och levererar ett stort utbud av mätare och lösningar för vidare analys har en Encore 
serie från Dranetz som innehar samma IEC certifikat som övriga två nämnda företag. [19]  

Av Sandviken Energi Elnät AB utvald utrustning så kommer delar av Metrum:s mätarutbud att 
användas i denna rapport.
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4.3 Metrum Sweden AB mätare 
Metrum, har på ett enkelt sätt försökt fått till ett brett spann på mätutrustning. Utöver själva 
mätutrustningen så har de systemlösningar för vidare analys och lagring av data.  

 

Figur 4. Illusion av ett produktutbud som tillhandahålls av Metrum för mätning i kraftnät.  

PQX3 serien är en nyutvecklad mätutrustning med möjlighet att göra mönsterigenkänning och arbeta 
proaktivt. [20]  

PQR och PQ-140 är en annan serie som tillsammans är lika till egenskaper, men skiljer sig i sitt 
utseende. 

SC serien är tänkt att användas i nättransformatorer där mätning är intressant ur ett allmänt syfte. 

 

Kommunikation och Rapportering  

Samtliga PQ och SC mätare är utrustade med 
kommunikationsmöjligheter via RS-232, CL-port och RJ-45. En metod 
som Metrum använder sig av i sin PQ serie är IMU® (Intelligent 
Measurement Unit) som utför interna analyser i mätaren med 
möjlighet att rapportera vid mätvärden utanför norm. En fördel med 
detta är att överföringstiden minimeras och gör mätanalyser 
lättförstådda. [21] 

 

Analys av data 

PQ Controller DB, är ett program som samlar in data och hämtar data 
för analys.  

 

Figur 5. SC mätare med 
tillhörande Metrima CellRadio® 

för kommunikation 
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5 Kommunikation 
 

Som det beskrevs i avsnitt 2.1 är Svenska kraftnät (SvK) ansvariga för det svenska elkraftsystemet. 
Detta innebär att manöver- och mätutrustning ger en fördelaktig feedback för systemoperatören 
under drift. SvK har under en lång tid skapat ett landsomfattande fibernät för sitt system. Fibernätet 
kallas drifttelenät och har ungefär 10 000 km fiber nedgrävt och uppsatt jämte elkraftledningen. Nätet 
är inrättat med gällande IEC-61850 standard, och kommunicerar med TCP/IP protokoll. [10] 

Utvecklingen med kommunikation för elkraftsystemet har fortskridit under en lång tid. Traditionell 
teknik som rikstelefonnätet har fasats ut till digitala lösningar som Fiber eller ISDN förbindelse. Detta 
har gett möjligheter för högre hastighet och användning av IEC-61850 standard med datahastighet på 
100mb/s. [10] 

 

Bärfrekvens på 
kraftledning Radiolänk Mobilradio Fiberoptik 

Stor räckvidd på större 
ledningar 

Digital PCM-Länk Minimal 
användningstid 

Hög hastighet 

Hastighet 50 – 600 bit/s Avlyssningssystem – 
Alla noder lyssnar 

 Stor överföringsförmåga 

   Immun mot 
elektromagnetisk 
strålning 

Tabell 1. Ett urval av egenskaper för fyra överföringsmedier [10] 

 

Det finns två utbredda nätverksdefinitioner för kommunikation med Ethernet, TCP/IP; LAN och WAN.  
- LAN (Local Area Network) är ett mindre nät som ansluter datorer för lokal kommunikation.  
- WAN (Wide Area Network) är ett större nät än LAN men har samma funktion, att ansluta ett flertal 
datorer i mycket större skala på större yta. [10] 

 

Idag har de flesta elnätsföretag ett lokalt fibernät för drift och övervakning av sitt elnät. Detta lokala 
fibernät ger bra säkerhet för fjärrstyrning och goda möjligheter för stora mängder data att skickas 
över.  

Vidare från konceptet av övervakning och styrning används olika lösningar för att kommunicera med 
anslutningskunders energimätare. Antingen finns blandningar av de olika tekniker som nämns i 
tabellen ovan eller så används samma teknik över hela nätet. Mobilradio är ett alternativ till radiolänk 
i det avseende att de sänder och mottager data genom samma medium. Mobilradio är däremot ett 
dyrare alternativ till radiolänk men har större räckvidd och anpassas för enstaka punkter på långt 
avstånd. 

Sandviken Energi Elnät AB har ett stort utbyggt nät av cellradio. När en nätstation utrustas med 
mätutrustningen ansluts den med fördel in på radiolänken i systemet. En fördel med att utrusta en 
nätstation för mätning med cellradio är att zonen utökas och kan bidra positivt till cellradionätet. 
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6  Lagring och visualisering 
 

Mätare som är uppkopplade till ett lokalt nätverk med databashantering skickar sin data via valt 
medium för att kommunicera med en server i nätet. Denna server i sig hanterar denna data-
förfrågning och stoppar den i en exklusiv databas. När man är intresserad av att analysera sparad data, 
så gör man ett anrop till servern för att få ett svar med önskvärd data. 

Hur mätare kommunicerar med databasen är inte en generell beskrivning, anslutningsmöjligheterna 
kan variera från mätare till mätare. Sen kan man modulmässigt få till en kommunikationsväg mellan 
server och mätare, där vägen i sig kan se annorlunda ut för olika system. Mer om anslutningsmedium 
finns i kapitel 5. Kommunikation. 

 

Figur 6. Illustration av ett nät med mätare, server, databas, och klient 
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7  Strategier 
 

Denna studie har i huvudsak bestått av ett antal intervjuer med personer på olika elkraftbolag och 
företag i Sverige. Tanken är att få en neutraliserad och bredare syn på hur strategier och system för 
att mäta elkraftsystemet är utformat idag.  

 

7.1 Intervju Sandvik AB 
Sandvik är ett industriellt företag med fokus på materialteknik. De har ett stort industriområde i 
Sandviken på ungefär 2,64 km2 med en daglig verksamhet. [22] 

Besöket skedde den 27 mars 2017 med representanter från Sandviken Energi Elnät AB och Sandvik. 
Inledningsvis skedde en översiktspresentation av anläggningen där produktionsstyrning och annan 
utrustning för eltillförsel visades upp. Vidare så skedde en uppvisning av Metrums analysprogram för 
anläggningen, dess funktion och relevant översiktsdata under en viss period. 

Vidare så framgick det att Sandviks primära strategi med Metrums mätare var att få till en bra 
överblick på energiåtgången för industrins olika sektioner. Denna information skulle senare användas 
till att utföra en intern debitering för att få en ekonomisk överblick. 

 

7.2 Intervju Umeå Energi AB 
Umeå Energi är ett elkraftbolag som har investerat i ett 250 tal mätare från Metrum. Av dessa är 
ungefär 50 st av modell PQ140.  

Bolaget har den senaste tiden fokuserat på förnybar energi i form av solceller. Solceller är en 
intermittent energikälla som även bidrar med övertoner och spänningsvariationer på elnätet, speciellt 
de nät som är svaga. [23] Umeå Energi har valt att sätta upp Metrums SC mätare när nyinstallationer 
av stora mängder solceller sker.  

Detta är även något som behandlas i ELFORSK rapport [24] under avsnittet ”Slutsatser och 
rekommendationer” att större solcellsanläggningar på svaga nät övervakas 
(Spänningsvariation och strömvariation) med en ”lämplig” tidsupplösning om 1 sekunds 
medelvärde. 

Detsamma gäller även vid installation av storskaliga vindkraftsanläggningar. ELFORSK rapporten 
nämner även vindkraften som en källa i samma benämning som solkraft. Men vidare så är det 
storskalig installation som är av betydelse för rekommendation av mätning. Och även här framgår det 
av intervjun att Umeå energi är intresserade av spänningsvariationer på landsbygden där det är vanligt 
med svaga nät. 

Utöver fast mätning tillämpar Umeå Energi portabel mätning vid förfrågan eller när fel uppstår i 
elkvalitén eller liknande. Vilket även kan nämnas som en vanlig företeelse vid felsökning. 
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7.3 Intervju Falu Energi & Vatten AB 
Falu Energi & Vatten har valt ett etablerat system Encore, från Dranetz där mätplatser i nätet är 
fokuserat till bolagets fördelningsstationer. 

Dranetz systemlösning Encore ger många modullära möjligheter till sin mätutrustning. T.ex. är antalet 
spänningskanaler och strömkanaler flexibla till antal och ansluts till mätutrustningen via externa 
moduler. Detta har gjort att Falu Energi & Vatten får bra flexibilitet i sina fördelningsstationer på 10kV. 

Encore systemet är IP baserat för nätverk och sparar all sin data i lokala databaser. Automatiska 
analyser sker sedan i servermiljö utifrån databasen med alternativ för larm och rapporter. 

 
 
7.4 Metrums Interjuver 
 

Sandvik [25] 

Då industrier får betala för den reaktiva effekt som uppstår i sin verksamhet så är det en viktig enhet 
att övervaka. Sandvik har bland annat detta intresse, samtidigt som de vill utveckla strategin och se 
hur flödet av reaktiv effekt är fördelat i området. 

Med de utvalda mätarna kan Sandvik få statistiska data på elkvalitén i området för att förbättra och 
åtgärda fel som kan orsakas av elfel. 

 

Falbygdens Energi [26] 

Då Falbygdens Energi hade anslutit ett stort antal vindkraft till sitt elnät så uppstod även ett behov av 
att mäta kvalitén på nätet. 

Smarta elnät är även ett begrepp som var intressant och även att kunna vara förbered för begreppet 
i framtiden. 

 

Sundsvall Energi [27] 

Sundsvall Energi har idag PQ140 mätare installerade i alla sina mottagningsstationer och 
fördelningsstationer. På sikt så är det även tänkt att nätstationerna ska utrustas med SC mätare. Med 
denna storskaliga installation är tanken att få ett ”grundläge” på elnätet, vartefter man har data att 
utgå ifrån vid ändringar i elnätet som sker över tid. 

Ett annan strategisk möjlighet är att man slipper ”åka ut och mäta på plats” då utrustningen finns 
installerad och man kan fjärravläsa värden från kontoret. 
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7.5 Mätfakta från Unipower [28] 
Kvalitétsmätare idag klarar av de mest enkla mätningarna. Men ju mer parametrar en mätare klarar 
av att mäta av, desto lättare är de att upptäcka fel. 

När man ser över system för elkvalitétsmätningar så ska man av användarenkelhet och hantering inte 
välja system med flertalet mätare som tar mer tid än 1 eller 2 mätare.  

När systemet växer så är det även viktigt med skalning och att man kan analysera de flertalet mätare. 
En annan syn är att man också kan få en överblick på ”hur störningar slår igenom och sprider sig i 
elnätet” 

Om tanken är långsiktig statistisk analys, så är det viktigt med en långsiktig mätning där mätningen 
sker oavbrutet över tiden. 

Kommunikationsmöjligheterna är mest givet efter hårdvaran eller de anslutningsmöjligheter som 
finns i anslutningspunkten. 

Fördelen med fasta mätare som mäter av nätet kontinuerligt är att man kan arbeta proaktivt med 
felindikeringar som kan uppstå. 

Användning av portabla mätare är tänkt för felsökning och är oftast användbara när fel redan inträffat. 

Mätarnas noggrannhet är en faktor som är högst relevant i ämnet. Här finns en IEC standard som är 
tänkt att säkerställa en standard mellan företag. IES 6100-4-30 Klass A är en klassificering som används 
av olika tillverkare för att säga att den uppfyller vissa krav. 
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8  Analys & Utvärdering 
 

Hur mycket man än utforskar begrepp och strategier kring mätarinstallationer, så är föreställningen 
om en generell strategi ganska minimal med en fri marknad. Det finns vissa företagsintressen att ta 
hänsyn till samtidigt som en konkurrens i marknaden finns. Personligen så ser jag stora fördelar med 
en fri och öppen marknad, det driver utvecklingen i området samtidigt som den ekonomiska aspekten 
tillsätts i större grad. 

Kollar man ganska översiktligt på strategier kring mätning så finns vissa likheter. Samtliga mätare 
mäter samma storheter, därefter är systemlösningarna för t.ex. tolkning och analyser skilda, men en 
samhörighet är att data lagras och larmrapporter upprättas. Själva resultatet och det visuella 
mottagandet är också ganska generellt, det är upp till det bakomliggande systemet att verkställa 
standarder för detta mottagande. 

 

 

 

Systemet för att hantera och lagra data är beroende på fabrikat. Metrum har, som tidigare sagts, 
fokuserat på analyser på plats och skicka larm från samma plats för att sedan överföra data till databas. 
Detta är något som skiljer sig från t.ex. Dranetz Encore system, som jag tagit del av. Dranetz arbetar 
mer med data i servermiljö och databas och gör rapporter och analyser utifrån detta.  

 

Kollar man på de två systemen, skulle det visuellt kunna tolkas som att belastningen i nätverket och 
arbetskraften är jämt fördelat med på plats analys och mer fokuserat på servermiljö vid server analys.  

Det ska även tilläggas att Metrum och Dranetz system aktivt arbetar mot sin databas för vidare 
analys av trender och händelser i efterhand. Och det är just där styrkan till datalagring finns, att man 
har historik på ”hur nätet har sett ut” efter en händelse. 

Figur 7. Mätning till mottagning; Ett generellt begrepp 

Figur 8. Nätverksbelastningar av data och processanvändning 
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Men hur mycket data kan/ska man spara? Det är en fråga som kan vara relevant att undersöka. 
Begrepp som Big data är ett välkänt begrepp när man pratar om databaser. Det talar för hur man 
ska hantera stora mängder data. En faktor i sammanhanget är t.ex. hur man kan skala databasen och 
tillföra mer data utan att tidigare data påverkas. 

 

 

Intelligenta system 

Om man de senaste åren á 2016 till 2017 har varit tekniskt nyhetsorienterad så har man säkert stött 
på områden som AI (Artificiell intelligens). Det är ett ämne som väckt stort intresse på senare tid, 
speciellt inom robotik och programmering. Ämnet i elkraftsammanhang är relativt gammalt då det 
t.ex. finns en IEEE journal om ämnet med utgivningsdatum 1993, S. Rahman, Artificial intelligence in 
electric power systems: a survey of the Japanese industry, som tar upp ämnet. Journalen nämner även 
att utvecklingen i ämnet hade utvecklats i stor takt sedan 1988. Det relevanta av detta är kanske inte 
att säga att AI är en direkt ”ny teknik” och att dagens AI teknik är en modernisering av ämnet samtidigt 
som hårdvaruutvecklingen är att anses som betydligt mer utvecklat idag i jämförelse med 1993. 

Metrum har utvecklat ett nytt instrument för elkraftövervakning av 
elkraftnätet med en funktion som arbetar proaktivt för att tidigt få 
indikationer på olika alarmerande trender. Hur tekniken arbetar praktiskt 
är ett område som får följas upp i ett senare skede. Men tekniken om 
intelligenta system som kan hjälpa till att sortera data och göra snabba beräkningar av tidigare data 
kan vara en fördelaktig teknik. 

 

Säkerhet 

Datasäkerhet är ett område som aktivt ska 
analyseras. Den senaste i raden av attacker 
[29] som slagit ut industriell hårdvara i 
Sverige och omvärlden är bara några 
exempel på framtidens hot. 

Med ett eget lokalt nätverk minimeras 
risken för utomstående attacker. Men 
effekten av fler hårdvaruprodukter i nätet 
kan komma att bli en fråga för framtida 
utredningar. 

Figur 9. Möjlighet till skalande databaser för Big data 
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Övervaka elkraftsnät 

Spänningsnivån för högspänning och lågspänning är sedan tidigare definerad som 1000 V AC och 1500 
V DC enligt standard. Det betyder att elkraftbolagens ”brytbunkt” mellan definitionerna i sitt nät är 
vid övertransformeringen i distibutionstransformatorn från högspänning till den mest normala 
distributions spänningen på 400V AC. Svenska kraftnät är t.ex. att anses som den ägare med högsta 
spänningsnivå i det rikstäckande elnätet på 400 kV. 

Sandviken Energi Elnät AB har i sitt lokalnät, spänningsnivåer från inkommande 70 kV (planerat 130 
kV) till slutkund på 400 V. Detta är vad som anses som den typiska spänningsnivån för ett elnätsföretag 
i Sverige idag. 

 

 

 

 

Förr var elnätet konstruerat för att överföra stora mängder av energi från högspänning ner till lägre 
spänning. Men idag är inte verkligheten lika generaliserad då produktionen allt mer rör sig närmare 
lokala nät som ägs av elnätsföretagen. Producenterna vill överföra sin energi och användarna vill ha 
denna energi av god kvalité. Elmarknaden verkställer producenternas behov och elnätet ser till att 
energin kommer fram till användaren med god kvalité. Här är det elnätsföretagen som ska länka 
samman denna nya strategi tillsammans med ett nät som är utformad efter den senare strategin. 

Någonstans finns ett behov av att kommunicera i hela systemet 
samtidigt som styrning är och kan vara av en mer aktuell betydelse.  

För att kunna övervaka systemet och få feedback så är systemet 
beroende på övervakning. Här finns olika strategier om hur nätet 
kan uppnå denna övervakning men många faktorer talar på att 
mätning är ett måste för att kunna göra viktiga analyser. 

 

 

Figur 10. Överblick på elnätets segmenterade ”mellanspänningsnät” och sammankomst av producenter 
och användare över hela elnätet 
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Intressanta punkter för övervakning 

Om man ser på elkraftsystemet i sin helhet så är det mest vitala att förhålla sig till angivna standarder 
och föreskrifter. När detta är uppfyllt så är frågan vad strategin för vidare mätningar har för syfte som 
komplement till övriga mätningar. I denna rapport så har väsentliga egenskaper tagits upp kring 
begreppet mätning och vad som kan mätas. Och med den teorin och av det intervjuunderlag som 
framkommit så är det vissa segment som är av mer betydelse för mätning. 

En av de mest betydande kompletteringar av mätutrustning är vid större intermittent produktion. 
Detta kan vara i stor skala från t.ex. en vindkraftpark eller en summa av fler produktionskällor i ett 
område. 

Då intresset för hushåll att producera egen energi ökar och innehåll av kraftelektronik på elnätet ökar, 
så är övervakning av speciellt distributionstransformatorer av Dyn karaktär aktuellt. Enligt sidan 10 i 
denna rapport så nämns tredjetonsfenomenet som ger med sig en temperaturhöjning på Dyn 
kopplade transformatorer. 

 

Mäta med framtiden 

Begreppet smarta elnät är här och nu, men odefinierat för en generell ansats. Det framtida elnätet 
kommer troligtvis att utvecklas, och om installation av mätare idag skulle ske i större skala är frågan 
hur dessa mätares livstid skulle kvarvara i ett då för tiden modernt nät. Så frågan för en storskalig 
satsning är utifrån utgångspunkten för ett syfte, som t.ex. effektflödesschema. Observera avsnitt 3.2 
smarta elnät och hur begreppet är angett för USA i kontrast till Europa. 

 

Mäta med överseende 

Ett alternativ till storskalig installation av elmätare skulle vara att få en lägesbild av hela elnätet och 
kunna utföra punktåtgärder utifrån aktuella händelser. 

 

 

 

 

Då Metrum har generella utgångar på sina elkvalitetsmätare så finns alternativ att även mäta fler 
storheter utom elkrafttekniska. Temperatur är ett alternativ, där temperatur i elkrafttekniska 
sammanhang är direkt relaterat till effektförluster i transformatorer och ger med sig en förminskad 
livslängd. 

Figur 11. Visualisering av elnätet, från grundläge till avvikande trender (nivåer) 
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9 Diskussion 
 

Strategiska områden 

Utifrån Sandviken Energi Elnät ABs utgångspunkt och frågeställning så finns flera strategiska 
möjligheter för vidare utveckling av sitt nät. Men av betydelse för installation av mätare, är följande 
mätpunkter högt prioriterade; 

- Område med storskalig intermittent produktion 
- Landsbyggdsnät med intermittent produktion 
- Distributionstransformatorer (Dyn kopplad) med stor andel av 3e övertons multiplar 

Av tidigare intervjuer så framstår flera strategier om användning av ett stort antal mätare. I en 
industriell verksamhet med ett visst syfte så är det befogat med en stor installation av mätare för att 
just uppfylla detta syfte. Om man väljer en strategi med ett syfte att få ett ”grundläge” av sitt elnät, 
så är det även här av intresse med en storskalig installation av mätare. Men framtoningen här är ändå 
just att ett syfte tillsätts som en utgångspunkt för en företagsstrategi. 

 

Betryggande Kommunikation 

Vid en storskalig installation av mätare med anledning av begreppet smarta elnät så är avsnitt 3.2, 
sidan 11, intressant i sammanhanget. Där framhålls USA och EUs ”sätt att tillämpa smarta elnät”, och 
av rekommendationerna ovan så antyder en EU riktad inställning som ett närliggande område av 
intresse. Idag så skulle punktdata på elnätet ge bra grund för vidare analys, men för att fullgöra 
begreppet av ”smart” i smarta elnät, så är kommunikation också en viktig del i detta arbete. Men ett 
utbyggt nät förberett för fiber, är att anses som en smart satsning på framtidens smarta elnät. 

Sandviken Energi Elnät AB använder idag en stor del Cellradio för kommunikation på 
lågspänningssidan. Vid storskalig installation av SC mätare uppkopplade med Metrima cellradio är det 
av stor vikt att undersöka nätets kapacitet för denna utbyggnad, vilket inte omfattas av denna rapport. 

 

Användningsområden för insamlade data 

Om man utvecklar övervakningen så har PQ serien möjlighet till generella ingångar. Detta betyder att 
man kan ansluta olika mätmoduler för t.ex. värmemätning och nollföljdsström. Detta ger ytterligare 
möjligheter att utöka sin datainhämtning för att t.ex. få data om en transformators status över tid. 
Denna data kan i ett senare tillfälle användas i en analyserad rapport för att detektera urskiljande 
trender. 

Ser man till framtiden och den utveckling som skett inom speciellt AI teknik [30] så är en stor insamling 
av data en förutsättning för att få större ”säkerhet” i en kommande analysering. En strategi som 
Sundsvall Energi valt med att få ett grundläge på sitt elnät kan vara en smart lösning för insamling av 
data som även kan användas i framtida syfte. Men här spelar datalagring och skalning en större roll, 
vilket separat med denna rapport måste utredas ytterligare 
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