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1 Inledning 
EU har beslutat att successivt fasa ut glödlampor under en period av några år. I ett första steg 
förbjuds försäljning av alla matta glödlampor i september 2009. Utfasningen avslutas i 
september 2012, då försäljningen av de sista klara glödlamporna ska upphöra. 

Glödlampan ska ersättas av energisnålare belysningsalternativ. Det finns en oro för att denna 
storskaliga förändring av belysningstekniken, med elektroniska omvandlare i lampor och 
armaturer, ska leda till försämrad elkvalitet, eftersom omvandlarna drar en starkt distorderad 
ström från elnätet. Detta leder till ökade halter av strömövertoner i fastigheterna och 
lågspänningsdistributionen. Det är emellertid inte bara belysning som drar distorderad ström 
från elnätet. Samma förhållande gäller i mer eller mindre hög grad för alla moderna 
elektroniska apparater som TV, datorer, moderna induktionsspisar etc. Det har länge 
debatterats om detta kommer att medföra problem med dålig elkvalitet och störningar i 
eldistributionen. 

För att få en uppfattning om problematiken med en stor andel elektronisk last i hushållens 
elinstallationer utfördes under hösten 2007 och våren 2008 ett antal mätningar på uppdrag av 
Energimyndigheten. För ändamålet byggdes en modell av en liten fastighets eller lägenhets 
elinstallation upp i Pehr Högströms laboratorium vid Luleå tekniska universitet, Elkraft, 
campus Skellefteå. I denna modellinstallation anslöts ett realistiskt antal armaturer och lampor 
samt ett antal vanliga hushållsapparater. Glödlampor ersattes stegvis med lågenergilampor 
och lysdiodlampor. Spänningar och strömmar mättes för varje steg av utbytena. Skillnader i 
spänningarnas och strömmarnas kurvformer samt hur energiförbrukningen minskade 
registrerades och utvärderades. Skillnader i övertonshalter av strömmen utvärderades särskilt, 
se vidare i den tekniska rapporten. 

Målet med mätningarna var att ge ett underlag för att bedöma hur mycket ett storskaligt utbyte 
av glödlampor till lågenergialternativ skulle kunna påverka olika elkvalitetsegenskaper i 
frekvensområdet 0 - 95 kHz, samt energieffektiviteten i en fastighets eller lägenhets 
elinstallation. Huvudresultaten av mätningarna redovisas i denna rapport. Detaljerna finns 
redovisade i en separat teknisk rapport. 

2 Mätuppställning 
Luleå tekniska universitet, Elkraft, campus Skellefteå, har ett elmiljölaboratorium, som är 
anpassat för att undersöka samverkan mellan byggnader, elsystem och apparater och 
analysera elektriska störningar mellan dessa. Det heter Pehr Högströmlaboratoriet och 
invigdes den 4 juni 2002. 

Laboratoriet innehåller bland annat ett elnät i miniatyr med kablar, kabelskåp och elcentraler. 
Det simulerar ett lågspänningsnät med autentiska komponenter och realistiska 
ledningslängder. Ett stort utbrett jordplan, som kan sektioneras, finns tillgängligt för att 
underlätta mätningar relaterade till skyddsjorden. 

Elkraftmatningen till laboratoriet kan dels komma direkt från en transformator i det vanliga 
distributionsnätet på universitetsområdet och dels genom ett motorgeneratorsystem där 
spänning och frekvens kan varieras. Matningen till mätinstrument och hjälputrustning, liksom 
laboratoriets belysning, är separerat från elnätet för laboratorieändamål.   
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2.1 Modellhus i laboratoriemiljö  

 

Figur 2.1. I modellhuset i Per Högströmlaboratoriet har vägguttag fästs på väggen och lamputtag 
fästs i taket, likt ett bostadshus, men i miniatyr. 

En fullskalemodell av ett hus byggdes inne i laboratoriet, se Figur 2.1. Modellen är byggd för 
att efterlikna den elektriska installationen i ett verkligt hus. Detta har uppnåtts genom att 
placera ett antal väggelement i närheten av en av laboratoriets elcentraler 
(överlämningspunkt). I modellhuset har vägguttag fästs på väggen och lamputtag fästs i taket, 
likt ett bostadshus, men i miniatyr. Allt är matat från en egen elcentral som är placerad vid ett 
elmätarskåp. Från elcentralen har realistiska längder av installationsledning (flertrådig 
enkelledare, FK) förlagts i s.k. VP-plaströr anslutna via kopplingsdosor till jordade och 
ojordade vägguttag som fästs på väggen. Uttagen (två grupper jordade och två grupper 
ojordade) är placerade på olika avstånd med möjlighet att mata spänning från valfri fas i 
elcentralen. 

De vanligaste elapparaterna i ett typiskt hushåll, spis, TV m.m. och värmepump placerades på 
lämpliga platser och elektriskt där de ”hör hemma”, i kök och vardagsrum etc., med riktiga 
kabelavstånd från varandra, se Tabell 2.1. TV- antennen var separat och placerad på 
modellhuset tak. När det blev möjligt att låna in två olika luft/luft värmepumpar för mätning 
valdes att inte ansluta dessa med fast installation. Detta innebar en förenkling som gjorde att 
två olika luft/luft värmepumpar med skilda egenskaper kunde provas.  

Vid mätningarna av glödlampor och lågenergilampor var alla övriga apparater frånslagna. 
Dessa användes i samband mätningarna av övertons- och högfrekvensfenomen inom en typisk 
hushållsinstallation. 
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Tabell 2.1.  Fördelning av lasterna över faserna i modellhuset 

fas A B C 

rum kök, tvättstuga och garage badrum och sovrum vardagsrum, hall och 
utomhusbelysning 

laster 7 st. lampor  
1 st. induktionshäll  
1 st. mikrovågsugn  
1 st. vattenkokare 
2 st. lysrör  
1 st. nätadapter 

7 st. lampor 
1 st. bärbar dator. 

5 st. lampor  
1 st. lysrör  
1 st. LCD TV  
1 st. PC  
1 st. skrivare  
1 st. bordslampa  
1 st. laptop  
1 st. nätadapter 

 
 

 

Figur 2.2 En hel del av ledningsdragningen är placerad på taket på modellhuset. 

För att begränsa modellhuset storlek placerades en hel del av ledningsdragningen på taket, 
detta framgår av Figur 2.2. Ledningarna placerades kompakt men på sådant avstånd från 
varandra så att ömsesidig påverkan minimeras. Elcentralen var försedd med jordfelsbrytare 
och dvärgbrytare. I fasadmätarskåpet till vänster om elcentralen i Figur 2.1 finns 
huvudsäkringar av diazedtyp (smältsäkringar), men ingen elmätare.  

2.2 Mätdatainsamling  
När mätningarna genomfördes placerades de elektriska lasterna i vägguttag och lamputtag på 
ett sätt som så nära som möjligt efterliknar ett normalfall. Alla laster placerades inom 
modellhusets väggar och med en så liten fysisk utbredning som möjligt för åtkomlighetens 
skull, se Figur 2.3. Den elektriska sammankopplingen (med bl.a. grenuttag) och 
ledningslängder bedömdes, trots den kompakta miljön, väl motsvara normalfallet.  
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Under mätningarna gjordes datainsamlingen med mätinstrumenten HIOKI MEMORY 
HiCORDER 8855 och Dranetz-BMI PX5 anslutna i fasadmätarskåpet, i elcentralen eller på 
någon elkabel beroende på mätobjekten. Som komplement till mätinstrumentens egna ström- 
och spänningsingångar användes Pearson strömmätdon Model 411. Spänningsmatningen till 
mätinstrumenten skedde inte från modellhusets elcentral utan separat. 

Figur 2.3 I modellhuset ser vi mätinstrumenten anslutna för mätning och en hel del laster påslagna  
Mätningarna upprepades vid olika tillfällen och tidpunkter på dygnet i de fall som signaler i 
elnätet utifrån misstänktes påverka mätningarna. Analysen av mätningarna har skett med 
Dran-View 6, Matlab och Excel.  

3 Mätresultat 

3.1 Allmänt 
Den aktiva effekten hos lasterna har mätts och redovisas i figurer, tabeller och beräkningar. 
Den energi som kunderna förbrukar och debiteras för, är medeleffekten multiplicerat med 
driftstiden. Vid samma driftstid för glödlampor och lågenergibelysning är den procentuella 
besparingen i energi i stort sett lika med den procentuella minskningen i effektbehov för 
belysning, men det finns några skillnader i egenskaper som ska belysas här. Egenskaperna kan 
variera mellan olika fabrikat och det som redovisas är bara ett exempel. 
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3.2 Glödlampans effekt 
Glödlampan är traditionellt den vanligaste ljuskällan i våra hem. Den drar relativt hög effekt i 
förhållande till det ljus den ger. Projektet har valt att använda glödlampor som har 60 W 
effekt vid 230 V.  

Glödlampans effekt har uppmätts vid tre olika spänningar över lampans klämmor. Vid 230 V 
spänning är effekten precis lika med 60 W. 

Lampan får högre effekt om den matas med högre spänning och detta förkortar dessutom 
livslängden på glödlampan. En ökning i spänning med 4,3 % (till 240 V) ger en ökning av 
effekten med 6.7 % till 64 W. På samma sätt ger en sänkning av spänningen till 220 V en 
sänkning i effekten till 56 W. Relationen mellan effekt och spänningen visas grafiskt i Figur 
3.1.  
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Figur 3.1.  Effekt vid varierande spänning för en 60 W glödlampa. 

Figur 3.1 visar att effekten varierar linjärt med spänningens effektivvärde i det aktuella 
spänningsområdet. Detta innebär att medelvärdet av effekten är proportionellt mot 
medelvärdet av spänningen. Normala spänningsvariationer påverkar därför inte lampans 
energiförbrukning under en längre tid eftersom den genomsnittliga effekten är den samma. 

3.3 Lågenergilampans effekt 
Mätningarna av effekten som funktion av spänningen upprepades för en 11W lågenergilampa. 
Resultaten visas i Figur 3.2. Vid nominell spänning (230 V) tar denna lampa 10,5 W. En 4,3 
% sänkning i spänningen (till 220 V) ger en sänkning av effekten till 9,7 W (8 %) medan en 
4,3 % ökning ger bara 4 % ökning i effekten. 
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Figur 3.2.  Effekt vid varierande spänning för en 11-Watts lågenergilampa. 

Slutsatsen från figuren är att en spänningssänkning leder till en större sänkning i effekt än den 
ökning av effekten som fås vid en motsvarande spänningshöjning. Konsekvensen är att 
medeleffekten kommer att bli mindre än 10,5 W, även om spänningen genomsnittligt är lika 
med 230 V. Hur stor avvikelsen blir beror på hur mycket spänningen varierar. 
Lågenergilampan har alltså något lägre energiförbrukning (relativt nominella värdet) än 
glödlampan vid samma variationer i nätspänningen och över samma tid.  

Som sammanfattning kan man säga att effektbehovet och energiförbrukningen för en 
lågenergilampa är mellan 17 och 18 % av en glödlampas. 

Observera att det inte gjordes någon jämförelse av ljusintensiteten av lamporna eller av 
intensitetsvariationer på grund av spänningsvariationer. 

3.4 Minskning av effektbehov och energiförbrukning vid byte till 
lågenergilampor i ett hus 

För att visa minskningen av effektbehov och energiförbrukning vid utbyte av flera glödlampor 
mot lågenergilampor användes 21 glödlampor i modellhuset, 7 i varje fas. Vid dessa 
mätningar var ingen annan belastning inkopplad. Lamporna var av standardtyp av olika 
fabrikat inköpta i vanlig handel. De olika lampornas data redovisas inte här. 

Spänningen och strömmen vid mätarskåpet i de tre faserna registrerades i en Dranetz-BMI 
PX5 elkvalitetsmätare. Medelvärdet av den aktiva effekten beräknades av instrumentet varje 
sekund under en timme. 

Mätningarna upprepades med 6 glödlampor och 1 lågenergilampa i varje fas, osv. 

Spänningen i mätarskåpet visade bara små variationer i effektivvärde. Medelvärdet under en 
timme varierade mellan 226,1 och 227,8 V. På sekundskalan fanns alla värden mellan 222,0 
och 228,3 V. Dessa små variationer är vanliga i lågspänningsnät. 

Den högsta och lägsta aktiva effekten under en timme visas i Figur 3.3 som funktion av 
antalet lågenergilampor i en av faserna. Medelvärdena i de tre faserna visas i Figur 3.4. 
Antalet glödlampor byttes successivt mot lågenergilampor tills alla var utbytta. 
Energiförbrukningen under mätperioden beräknades som medelvärdet av den aktiva effekten 
multiplicerat med längden av mätperioden. Mätresultaten visar en tydlig minskning i 
energiförbrukning. 
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Figur 3.3. Högsta och lägsta aktiva effekten som funktion av antalet lågenergilampor. 
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Figur 3.4. Medelvärdet av den aktiva effekten som funktion av antalet lågenergilampor. 

Mätresultaten sammanfattas i Tabell 3.1. Märkeffekten antas vara 60 W för glödlampor och 
11 W för lågenergilampor. Den uppmätta effekten är summan av medelvärdena i de tre 
faserna. Mätningarna visar att avvikelsen mellan den verkliga effekten och märkeffekten är 
mindre än 2 %. Denna avvikelse ligger inom mättoleranserna och påverkan av 
spänningsvariationerna. 
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Tabell 3.1. Jämförelsen mellan den uppmätta effekten och märkeffekten. 

antalet 
CFL 

antalet 
glödlampor 

totala 
märkeffekten 

uppmätta 
effekten  avvikelsen 

0  21  1260 W  1256 W  0,3 % 

3  18  1113 W  1108 W  0,4 % 

6  15  966 W  969 W  0,3 % 

9  12  819 W  822 W  0,4 % 

12  9  672 W  677 W  0,7 % 

15  6  525 W  522 W  0,7 % 

18  3  378 W  375 W  0,8 % 

21  0  231 W  227 W  1,6 % 

 

När 21 glödlampor har ersatts av 21 lågenergilampor så har den aktiva effekten sjunkit från 
1256 W till 227 W, 1256 – 227 = 1029/21 = 49 W per lampa. Den effekt som tas ut där 
lamporna sitter har minskat med omkring 82 %. Effekten multipliceras i elmätaren med 
drifttiden och debiteras kunden som energi i kWh. 

Till denna minskning ska man sedan addera en minskning i effektförlusterna i elnätet på 
grund av den minskade strömmen. Förlusterna är dock relativt små och svåra att mäta, men i 
avsnitt 4 kommer vi att göra en beräkning av förlusterna. 

4 Förluster i elnätet med lågenergilampor. 

4.1 Beskrivning av beräkningsexempel  
För att kunna bedöma hur mycket förlusterna är i elledningarna närmast abonnenten gör vi en 
beräkning av ett byte av 21 glödlampor till lågenergilampor i 20 stycken hus i ett villaområde. 

För att utföra beräkningarna på ett överskådligt sätt används en förenklad modell av ett 
lågspänningsnät. Även om upplägget inte är exakt som i verkligheten är modellen tillräckligt 
nära verkligheten för att kunna ge en noggrann uppskattning av hur bytet påverkar förlusterna. 

Modellen visas i Figur  och består av följande ledningar: 

A. 12 meter 1,5 mm2 kopparledare som matar varje lampa. Matningen är enfas, därför finns 
både fas- och neutralledare, och ledningslängden motsvarar medelvärdet av de ledningar i 
huset som finns mellan elcentralen och lamporna. Resistansen för denna ledare är 140 mΩ 
för fasledaren och neutralledaren var för sig. Totalt är det 280 mΩ för den 24 meter långa 
slingan, fasledare - neutralledare. Det finns totalt 21 slingor på 24 meter i varje hus. 

B. 30 meter 6 mm2 kopparledare i form av en trefaskabel, med samma area i fas- och 
neutralledare går från husets elcentral och till ett kopplingsskåp vid gatan utanför huset. 
Ledningslängden representerar medelvärdet av de kablar som går från elcentralen i 
respektive hus och till kopplingsskåpet vid gatan. Här blir resistansen 87,5 mΩ för 
fasledaren och neutralledaren var för sig. Det antas vara 10 A (2300 Watt) övrig last i 
kabeln från huset fördelat på de tre faserna och 1 A tredjetonsström i neutralledaren. 
Lamporna är fördelade jämt mellan faserna. 
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C. 100 meter trefaskabel med 50 mm2 area i fas- och neutralledare som matar husen från 
närmaste transformatorstation. Förutom lampornas ström antas kabeln vara belastad med 
100 A övrig last från 19 andra hus, fördelad över faserna. Det finns även 15 A tredjetons 
ström i neutralledaren (sammanlagring har förutsatts). Kabeln representerar medelvärdet av 
kabellängden till ett 20-tal hus i samma gata eller i området. Resistansen är 35 mΩ i 
fasledaren respektive neutralledaren. Vi antar att glödlamporna också byts ut i de andra 19 
husen. 

A B C21
lampor

10 A

19 hus

12 m
1,5 mm2

30 m
6 mm2

100 m
50 mm2

 

Figur 4.1. Förenklad modell av ett lågspänningsnät för att uppskatta förlusterna på grund av belysningen. 

 

Vi kommer att beräkna förlusterna per hus (dvs. A + B + C/20) för tre olika fall: 

 Ingen belysning; 
 Bara glödlampor; 
 Bara lågenergilampor 

4.2 Beräkning utan belysning. 
Sträcka A: Det finns ingen ström, så förlusterna är noll. 

Sträcka B: Strömmen är 10 A genom fasledare och 1 A genom neutralledare. Resistansen för 
varje ledare är 87,5 mΩ. Det ger för förlusterna: 

W,mΩ,A)(mΩ,A)(B 3265871587103 22 =×+××=  

Sträcka C: Strömmen är 100 A genom fasledare och 15 A genom neutralledare. Resistansen 
för varje ledare är 35 mΩ. Det ger för förlusterna: 

WmAmAC 105735)15(35)100(3 22 =Ω×+Ω××=  

De totala förlusterna per hus är:  

4.3 Beräkning med belysning med endast glödlampor 
Sträcka A: Det finns 21 lampor, alla med en ström lika med 259,8 mA. Resistansen för varje 
ledare är 280 mΩ. Förlusterna blir då (för 21 lampor): 

WmmAA 40,0280)8,259(21 2 =Ω××=  

Sträcka B: Strömmen genom varje fasledare är 10 A plus 7 lampor. Strömmen genom 
neutralledaren är 1 A. Förlusterna blir då: 
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WmΩ,A)(mΩ,mA)A(B 8,3658715878,2597103 22 =×+××+×=  

Sträcka C: Strömmen genom varje fasledare är nu 100 A plus 20 gånger 7 lampor. Strömmen 
genom neutralledaren är 15 A. Förlusterna i denna sträcka blir då: 

WmAmmAAC 196135)15(35)8,259140100(3 22 =Ω×+Ω××+×=  

De totala förlusterna per hus blir nu . Förlusterna ökar 
med 56,1 W per hus. Eftersom vi har antagit att varje hus har 21 lampor blir de extra 
förlusterna 2,7 W eller 4,5 % per lampa. 

4.4 Beräkning med belysning med endast lågenergilampor 
Sträcka A: Strömmen per lampa går ner till 77 mA ström effektivvärde, men innehåller 36 
mA tredjetonsström. 

WmmAA 035,0280)77(21 2 =Ω××=  

Sträcka B: Här ska det nu tas med att strömmen genom neutralledaren ökar med 21 gånger 36 
mA tredjetonsström, som ger förluster i neutralledaren: 

WmΩ,mA)A(mΩ,mA)A(B 4,2958736211587777103 22 =××++××+×=  

Sträcka C: Här adderas nu tredjetonsströmmen från 420 lampor i neutralledaren, med följande 
resultat för förlusterna: 

WmmAAmmAAC 132035)3642015(35)77140100(3 22 =Ω××++Ω××+×=  

Förlusterna per hus blir . Förlustökningen på grund av 
belysningen är  eller 0,78 W eller 7,1 % per lampa. 

4.5 Slutsats 
Förlusterna i lågspänningsnätet minskar från 2,7 W till 0,78 W vid bytet från glödlampor till 
lågenergilampor i 20 hus. I förra avsnittet såg vi att själva lampans energiförbrukning 
minskade från 60 W till 11 W per lampa. Förbrukningen och förlusterna tillsammans minskar 
med omkring 80 %. 

5 Nätpåverkan av lågfrekvent distorsion 
Glödlampor drar en sinusformig ström, som är i fas med spänningen. Vid nya typer av 
belysning är detta inte längre fallet. Det betyder att lågenergilampor eller diodlampor kommer 
att påverka nätet på ett annat sätt än glödlampor. Mätningar på enstaka lampor visade stora 
skillnader i karaktär mellan olika lampor, både i kurvformen och i grundtonens fasvinkel 
mellan spänning och ström. Men alla lampor, utom glödlampor, visade en stor distorsion av 
strömmens kurvform. 

Mätningar utfördes i ett modellhus då 60 W glödlampor utbyttes stegvis mot 11W 
lågenergilampor. För anläggningar med bara belysning ökade övertonsdistorsionen (THD) till 
95 %, när det bara var lågenergilampor. Men i en anläggning med blandade laster kom 
övertonsdistorsionen inte över 15 %. Det är mycket viktigt att poängtera att THD här 
redovisas relativt grundtonsströmmen som ju minskar drastiskt när glödlampor byts mot 
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energisnålare alternativ. Strömmens effektivvärde, som är ett mått på förlusterna och 
belastning i nätet, sänktes med omkring 0,2 A per lampa.  

Strömmens tredjeton ökade mycket och leder till en högre ström genom neutralledaren. Men 
ökningen är ändå liten jämfört med neutralledarströmmen på grund av obalans mellan faserna. 

6 Nätpåverkan av högfrekvent distorsion 
Det utfördes en särskild studie av belastningsströmmens distorsion i frekvensområdet mellan 
9 och 95 kHz. Valet av frekvensområde bestämdes av att elnätsbolagen använder frekvenser 
för sin kommunikation i detta område. I detta område saknas det studier av emissionerna till 
elnätet, trots att det förväntas en ökning av denna strömdistorsion vid ökad användning av nya 
typer av belysning. Mätningar av emissionen utfördes på glödlampor, lågenergilampor och 
diodlampor. Olika lampor visade olika spektra även om de var av samma typ. Men nästan alla 
lampor, utom glödlampor, visade signifikanta mängder emission mellan 9 och 95 kHz. 

Mätningar utfördes i modellhuset av sammanlagringseffekter mellan olika emissionskällor. 
En viktig slutsats från mätningarna är att emissionerna vid dessa frekvenser framförallt går 
mellan lasterna istället för mot elnätet. Därför kommer högfrekventa störningar i många fall 
inte att sprida sig i elnätet. Det visades även att vissa laster har en komplicerad icke-linjär 
påverkan på emissionen från andra laster. Spektrogram visade sig vara en bra metod att 
presentera och tolka mätresultat i sådana fall. 

Genom dessa mätningar har forskargruppen vid LTU visat nya forskningsresultat framförallt i 
detta frekvensområde, där gruppen har potentialen att bli världsledande.  

7 Nätpåverkan av annan elektronisk last 
I denna rapport har fokus varit på lågenergibelysning, dess energieffektivitet och nätpåverkan. 
När man bedömer nätpåverkan från lågenergibelysning och diskuterar dess konsekvenser bör 
man inte glömma bort att elnätet numera belastas av en lång rad andra elektroniska laster, som 
har liknande påverkan i mer eller mindre stor utsträckning. Summan av påverkan på elnätet 
från andra elektroniska laster är väl så stor, om inte större än från lågenergilampor, även om 
vissa av de andra lasterna har större krav på filter för att reducera nätpåverkan.  

8 Slutsatser 
De ljuskällor som provats i projektet är enbart en del av de som finns på marknaden. Nya 
elektroniska apparater och nya kretslösningar tillkommer hela tiden. Dessa får högst sannolikt 
ungefär samma egenskaper som de som undersökts här. 

Projektets resultat, slutsatser och rekommendationer kan sammanfattas: 

- Energiförbrukningen för belysning minskar kraftigt genom införande av lågenergilampor. 

- Även förlusterna i elnätet minskar eftersom den totala strömmen för belysning minskar 
kraftigt. 

- Vid nybyggnation av elanläggningar bör den ökande mängd elektroniska laster och dess 
lågfrekventa nätpåverkan beaktas. En installation med 1000 W lågenergilampor måste 
behandlas annorlunda än en installation med 1000 W glödlampor. Men vid utbyte av alla 
glödlampor mot lika många lågenergilampor i vanliga hus, behövs för det mesta inga 
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åtgärder i den elektriska installationen. Om antalet utbytta lampor är mycket stort bör 
dock en analys göras för att säkerställa att neutralledarströmmen inte blir för stor. 

- Vid utbyte av glödlampor till andra ljuskällor med motsvarande ljusstyrka blir den 
lågfrekventa (under 2 kHz) nätpåverkan i våra bostäder ringa. Strömövertonerna ökar 
visserligen, men samtidigt minskar grundtonsströmmen. 

- Utbredningen av strömmar i kraftnätet är beroende på strömmens frekvens. Vid 
frekvenser över 2 kHz stannar strömmarna till största delen inom en fastighets 
elinstallation.  

- Olika typer av elektroniska laster visar tydliga skillnader i emissionsegenskaperna, men 
redovisningen är här långt ifrån heltäckande. 

- Växelverkan mellan apparaterna sinsemellan samt mellan apparater och elnät är komplex 
och inte lätt att förstå. Kunskapsnivån om samspelet mellan olika typer av laster och 
mellan laster och matande nät är allmänt låg och ytterligare forskning behövs. 
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