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Sammanfattning 
 

Följande projekt går i korthet ut på att avgöra om användning av kylsystemet i en 

transformatorstation är relevant, om det minimerar temperaturhöjningen orsakad av 

effektförlusterna som transformatorn avger. Arbetet ska resultera i förslag på val av 

transformatorer samt beskriva dess egenskaper. Vidare vill vi finna lösningar kring problemet 

med överhettning i transformatorstationerna och att de generella kraven såsom låg ljudnivå 

och tillräcklig ventilation (för att ta bort den värmeförlust som de inre komponenterna avger) 

skall uppfyllas.  För att kunna ge olika förslag på val av transformator i 

transformatorstationerna har vi på Holtab AB utfört olika beräkningar som visar skillnad för 

pris, kvalitet, livslängd och egenskaper (effektförluster, energiförluster). 

 

Abstract 

 

The following project is about determining if the use of the cooling system at a substation is 

relevant, if it minimizes the temperature rise caused by power losses as the transformer emits. 

The work will result in suggestions for the selection of transformers and describe its 

properties. Furthermore, we want to find solutions for the problem of overheating in the 

substations and to the general requirements such as low noise and adequate ventilation (to 

remove the heat loss as the internal components emit) to be met. In order to provide various 

suggestions for the selection of transformer substations, we have performed various 

calculations at Holtab AB to showing difference of price, quality, longevity and 

characteristics (power losses, energy losses). 

 

 

Nyckelord 
 

Transformator, effektförluster. 
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1. Introduktion 
 

1.1Bakgrund  
 

Distributionstransformatorer är basen för den eldistribtion som krävs för att dagens samhälle 

ska få den elektricitet som dagligen förbrukas. För att transformatorn ska kunna fungera på ett 

optimalt och säkert sätt måste den skyddas i en så kallad transformatorstation. Dessa stationer 

är utrustade med krafttransformator för mätning av ström och spänning, frånskiljare för 

frånkoppling av ström vid tomgång och distributionstransformatorer för upp- och 

nedtransformering av spänning. Dessutom innehåller den jordkopplare för anslutning av delar 

i transformatorstationen till jordningsställverk, brytare för att bryta 

märkström/kortslutningsström och en manöverbyggnad som innehåller 

mellanspänningsställverk och även de elektriska styr- och skyddssystem. 

Transformatorstationerna måste dessutom innehålla ventilavledare för att skydda ställverket 

mot höga överspänningar orsakade av blixtnedslag.  Eftersom det sker en överföring från hög- 

till lågspänning är det viktigt att stationen är uppbyggt på ett sådant sätt att omgivningen inte 

utsättas för någon fara. Därför är det av stor betydelse att det finns en fungerande ventilation, 

eventuellt ett kylsystem, då det vid höga belastningar kan innebära höga temperaturer i 

stationerna.  Detta arbete behandlar frågor kring val av olika transformatortyper samt 

ventilation/kylsystem i transformatorstationerna. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att utveckla och avgöra om användning av kylsystemet i de aktuella 

transformatorstationerna är relevant, samt minimera effektförlusterna som transformatorn 

avger.  Beroende på val av transformator ska kunden kunna få ett anpassat 

ventilation/kylsystem. Vårt mål är att arbetet ska resultera i förslag på val av transformatorer 

samt beskriva dess egenskaper. Vidare vill vi finna lösningar kring problemet med 

överhettning i transformatorstationerna och att de generella kraven såsom låg ljudnivå och 

tillräcklig ventilation (för att ta bort den värmeförlust som de inre komponenterna avger) skall 

uppfyllas. Om forcerad ventilation används är det också krav att termostat och flödesvakt är 

installerade.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet har avgränsast till synnerhet för att omfatta mätningsanalys och beräkningar med hänsyn 

till transformatorstationers belastningar och temperaturer. Det beskriver vad en transformators 

uppgift är samt vilka delar den består av. 
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2. Teori 
 

2.1 Transformator 
 

2.1.1 Allmänt 
 

Transformatorer är en av de viktigaste länkarna i elkraftöverföringssystemen. Med 

transformering kan överfördspänning med hög verkningsgrad höjas eller sänkas så att 

ekonomisk överföring med låga förluster kan ske över stora avstånd. Transformatorer i 

överförings- och distributionsnät kallas oftast krafttransformatorer. Mättransformatorer 

används i elkrafttekniken för att möjliggöra noggrann mätning av höga spänningar och stora 

strömstyrkor med konventionella mätinstrument. Transformatorer används också för 

skyddsändamål, dels för möjliggöra säkrare elanvändning och el-arbete genom olika kretsar.  

I begreppet småtransformatorer ingår bl.a. nättransformatorer för strömförsörning av i radio 

och tv. Den grundläggande principen är den samma för alla typer av transformatorer. 

Sambanden är tillämpliga på så väl enfastransformatorer som per fas för 

trefastransformatorer. (Alfredsson, 2000, s ..) 

 

2.1.2 Uppbyggnad 
 

Transformatorn består av två lindningar (spolar), primärlindningen och sekundärlindningen. 

De är lindade runt en järnkärna. Transformatorn omvandlar växelspänningar till andra 

växelspänningar med samma frekvens med hjälp av elektromagnetisk induktion. En 

växelström som passerar primärsidan ger upphov till ett magnetfält i kärnan som sedan 

överför energi till sekundärsidan, vilken därefter producerar en inducerad spänning. 

Transformatorn kan ha en verkningsgrad på 99 %. Förhållandet mellan in- och utspänningen 

beror på antalet varv som lindats runt kärnan. (se fig. 2) 

 
Fig.2.1. Enfastransformatorns principuppbyggnad. 

Rejminger, Anders(1986). Transformatorer. Ur: Elkraftteknisk handbok 2-Elmaskiner 
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Primärlindningen inducerar ett magnetiskt flöde i kärnan som utnyttjas vid 

sekundärlindningen, där en spänning kan tas ut. Spänningsomsättning beror på antalet 

lindningsvarv på respektive sida. Vid normal drift kan transformatorn betraktas som helt och 

hållet induktivt. 
 

Trefassystem är ett system av tre sinusformade växelspänningar med samma amplitud och 

som är inbördes fasförskjutna med 120 grader (360°/3 = 120°). I ett symmetriskt trefassystem 

är summan av de tre fas- eller huvudspänningarna och/eller del fasflöderna är lika med noll. 

Av den anledningen behövs inte någon återledare. (Se fig.2.2.)  

 

 

 
Fig.2.2. T-kärna. 

Rejminger, Anders(1986). Transformatorer. Ur: Elkraftteknisk handbok 2-Elmaskiner 
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I en transformator kan respektive sidas lindningar Y- eller D-kopplas. Se fig. 2.3 

 

 

 
Fig. 2.3. Y-koppling och D-koppling 

Rejminger, Anders(1986). Transformatorer. Ur: Elkraftteknisk handbok 2-Elmaskiner 

 

 

För nedtransformering till lågspänning används vanligen D/Y-kopplade transformatorer 

eftersom neutralpunkt måste finnas tillgänglig på lågspännings sidan. Sådana kallas Dyn- 

kopplade transformatorer.  

 

Om en växelspänning e (primärspänning) ansluts till en lindning med N varv, förlagd på 

järnkärnan, får man ett växelflöde Φ i kärnan. Därmed får man en inducerad spänning över de 

båda lindningarna. Flödet bestäms av induktionslagen som säger att spänningen som 

induceras i lindning av ett magnetiskt flöde som påverkar den lindningen är proportionell mot 

antalet varv och flödets förändringshastighet, alltså:  

 

    
  

  
      

 

Spänningen som induceras i lindningarna är proportionella mot antalet varv i lindningarna. 

Det är grundlagen för transformatorer. 

 
  

  
 

  

  
       

 

Om en transformators primär-lindning ansluts till för hög spänning når kärnflödet mättning 

under maximumdelen av växelströmssinus-vågen. Den övermagnetiserade transformator 

kommer att förvrida vågformen från primär till sekundärlindning, och där med skapa 

övertoner i den sekundära lindningens spänning och ström. Transformatorer är mycket 

robusta komponenter vilka klarar en överspänning eller en överlast ganska bra. Den kritiska 

faktorn är transformatorns temperatur som inte får bli för hög. ( Rejminger, 1996) 

 

2.2 Olika transformator typer 
 

Det finns i huvudsak två kategorier av transformatorer, enkellindade transformatorer och 

transformatorer med flera lindningar. En enkellindad transformator har endast en lindning, 

men denna har flera uttagspunkter. Transformatorer med flera lindningar har en 

primärlindning och en eller flera sekundärlindningar. En vanlig tillämpning är elektriska 

apparater som oftast konstrueras för att drivas med en låg spänning. Krafttransformatorer kan 

delas i två grupper: torrisolerade och oljeisolerade.[3]referens) 
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2.2.1 Lågspänningstransformator 
 

Dessa transformatorer används för att transformatera spänningar mellan  >1000Vrms(AC) till 

50-1000Vrms(AC). Det finns även klenspänningstransformatorer som transformerar 

spänningar mellan 50-400Vrms(AC) till <50Vrms (AC). 

 

2.2.2 Distributionstransformatorer och distributionsnät 
 

En vanlig distributionstransformator i elnätet har följande konstruktion: 

 

 Trebent kärna. 

 Lagerlindning för högspänningssida. 

 Lagerlindning eller folielindning för lågspänningssidan. 

 

De transformatorer som används för att transformatera spänningar mellan 10/0,4 kV är 

vanligen oljeisolerade. Transformatorns kärna består av stålplåtar och lindningarna är av 

koppar eller aluminium, som är isolerade med ett lackskikt eller cellulosa. Vanligtvis är dessa 

distributionstransformatorer kopplade i D/Y eftersom de ska kunna ha enfaslaster på 

lågspänning sidan. Storleken på transformatorn kan naturligtvis variera men brukar ligga 

mellan 100kVA och 1MVA.  

 

En modern transformator ska klara en kontinuerlig överspänning på upp till 5 %. 

Lagerlindning är vanlig för distributionstransformatorer och framställs genom att låg och hög 

spänningslindningarna läggs i lager utanpå varandra. Den färdiga konstruktionen utförs så att 

respektive lågspänningslindning placeras närmast kärnbenet och då högspännings lindningen, 

som har högst potential, därmed kommer längst ifrån den jordade kärnan. Konstruktionen kan 

principiellt ses som att varje kärnben har två lindningscylindrar utanpå varandra, se fig. 2.4 

 

 

 
Figur 2.4 Distributionstransformatorns konstruktion 

http://www.energimyndigheten.se/ 

 

En transformator med 11kV på primärsidan med maximal omgivningstemperatur upp till 

25°C, är försedd med omsättningskopplare på 5 olika lägen (+/- 2x2,5 %): 10,45 kV -

10752kV - 11,0 kV - 11,275 kV - 11,55 kV.  
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Högspänningslindningen har en ledande remsa i aluminium och isolering i dubbla lager. 

Lindningarna gjuts i vakuum och isoleras med epoxiharts. Analystester har utförts för att 

verifiera den elektriska påfrestningsfördelningen genom lindningarna.  

 

 

Lågspänningslindningar består av aluminiumfolie och isolerande hartsimpregnerad folie. 

Lindningen värmebehandlas i ugn, vilket resulterar i en extremt kompakt spole som kan klara 

av dynamiska belastningar som uppstår vid kortslutning. Se figur 2.5 nedan.  

 

 

 

 

 

 
figur 2.5 Gjuthartsisolerade transformatorer 

http://www.unitrafo.se/Produkter/Storre-transformatorer/Gjuthartsisolerade.aspx 
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Distributionsnätet på 10 kV nivå är för det mesta radialmatad och består i huvudsak av 

följande komponenter:  

 

 Distributionstransformatorer 10/0.4 kV 

 Frånskiljare. 

 Isolatorer. 

 Ventilavledare. 

 Säkringar. 

 Kablar. 

 Luftlinor.[4]referenser) 

 

 

 

Figur 2.6 distributionsnät  

 

 

Ett radialmatat nät består av många delgrenar som var och en matar en transformator. Det 

förekommer att vissa delar av ledningen består av markförlagd kabel. Andelen kablar i nätet 

är i nuläget inte så stor men kommer att öka i och med att luftlinjer bryts ut mot markkabel. 

Nätet på mellanspänningsnivå består av kablar, friledning, mätutrustning, 

reläskyddsutrustning, spännings-, ström-, kraft- och distributions-transformatorer samt 

generatorer. De flesta objekten har en konstruktionsspänning på 12kV. 
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2.3 Transformatorns delar 
 

2.3.1 Transformatorolja 
 

Transformatorolja är mineralolja som destillerats. Som slutprodukt får man en olja med en 

viskositet, d.v.s. transformatoroljan är ”tunnare” än t.ex. motorolja. Oljans viktigaste uppgifter 

är att fungera som en elektrisk isolator och överföra värme från de varma delarna av 

transformatorn till kylelementen. För att oljan skall kunna utföra sin uppgift måste den vara 

extremt ren. Transformatoroljan är mycket känslig för förorenande partiklar som vatten och 

fasta partiklar. Föroreningarna försämrar oljans kvalitet som i sin tur har en direkt koppling 

till transformatorns återstående livslängd. Även om det inte skulle komma in några 

föroreningar i oljan kommer den ändå att åldras p.g.a. oxidering. Oxideringshastigheten beror 

mest på oljans temperatur och mängden syre som finns inne i transformatorn. Vid 

transformatorns driftstemperatur 60-70 °C är oxideringen relativt snabb men i rumstemperatur 

är oxideringen mycket långsam. Ifall transformatorn överbelastas under en kortare tid och 

temperaturen stiger över 100°C är oxideringshastigheten mångdubblad (Laurila, Tom. 

Generaattorimuuntajan KTRW 123x100 Elinikä s.6). Om oljan innehåller föroreningar 

försämras dess cirkulation, värmemotståndet växer, kylningsegenskaperna försämras och 

därmed uppvärms transformator även isolation förmågan minskas. Temperaturstegring av 

transformatoroljan är en av de största orsakerna till transformatorns åldrande. Stegringen 

beror bl.a. på förluster i transformatorn som kan vara en följd av en otillräcklig kylning. I 

vissa fall kan också utomstående faktorer påverka transformatoroljans temperatur. Om 

transformatorn är placerad utomhus kommer damm och föroreningar att landa på 

transformatorn och därmed försämra dess kylning. Solsken som skiner direkt på 

transformatorn är ett problem speciellt under sommaren. Transformatorer som är stationerade 

inomhus påverkas mest av damm och av ett för litet utrymme snabbt uppvärms pga. dålig 

luftcirkulation. För att kyla ner transformatorn finns det flera olika alternativ. (Rejminger, 

Anders 2002 s. 22) 

 

 

Transformatoroljan måste passera ett stort antal prov för att möta olika standarder och detta 

ger problem för oljetillverkaren. Ny olja måste vara extremt ren, vilket man kan uppnå med en 

process som kallas hydrobehandling. Hydrobehandlingen avlägsnar syre, kväve, svavel och 

andra metaller. Dessa metaller är korrosiva och reaktiva och de dåliga egenskaperna 

mångdubblas inne i transformatorn där förhållandena är gynnsamma för dessa ämnen. 

Hydrobehandling går ut på att exponera oljan för extrema temperaturer och högt tryck. 

Trycket som oljan utsätts för ca 140 bar och temperaturen kan nå 385ºC. Förhållanden under 

hydroprocessen kan aldrig nås inne i transformatorn vilket leder till att största delen av de 

oönskade ämnena försvinner. De partiklar som överlever behandlingen är inte farliga eftersom 

de inte längre är korrosiva. (Rasco, Jimmy. Corrosive Sulphur in Transformer Oil, 

Transformer Diasnostics and Maintenance Symposium 2010 s. 5) 

 

 

Oljan måste kontrolleras med jämna mellanrum genom att man tar ett oljeprov i en 

genomskinlig flaska vars volym är cirka en halv liter. Det finns en speciell teknik som måste 

användas för att få ett bra och pålitligt oljeprov. Ur proven kan man få reda på bl.a. oljans 

isolationsspänning, neutralisationsgraden och vattenmängden.  

Ifall oljan är förorenad eller föråldrad kan den regenereras d.v.s. ”återupplivas” där dess 

egenskaper återhämtas. En stor orsak till att man vill regenerera oljan är fukten som kommit 

in i transformatorlådan. I filtreringen ingår att man torkar oljan och isolations-pappret där 
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största delen av vattnet befinner sig. Torkningsprocessen är mycket långsam eftersom man 

måste cirkulera oljan genom en ugn i flera dagar innan all vatten ur pappersisolationen är 

borta. I vanliga fall gör man denna procedur bara 1-2 ggr under en transformators livslängd. 

(Rejminger 1996 s. 22) 

 

 

Oljans temperatur och volym förändras hela tiden och därför har de flesta transformatorer ett 

expansionskärl som är i förbindelse med själv transformatorlådan. Dess uppgift är att 

absorbera överskridande olja och oljetryck. Nuförtiden blir det dock allt vanligare att det inte 

finns ett expansionskärl utan ett utrymme inne i transformatorlådan där oljan kan expandera. 

(Rejminger 1996 s. 23) 

 

 

Då transformatoroljan uppvärms växer dess volym och då måste överlopps luften ut ur 

transformatorlådan. Det samma gäller då oljan kyls ner, men då sugs luft in i transformator-

lådan. Oljan får dock inte vara i direkt kontakt med luften utan luften filtreras genom en 

torkapparat fylld med silikagel. Ämnet är ett fast material som är syntetiserat från ”sodium 

silikat”. Det är ett naturligt ämne som bearbetats till små korn och vars uppgift är att hålla 

oljan ren och fuktfri. Torkapparaten är oftast placerad fast i expansionskärlet via ett rör. 

Silikagel kan ha flera olika färger i början beroende på tillverkaren. Ofta är kornen blåa i 

början ända tills de förändras till ljusröda då de absorberat tillräckligt fukt. En annan 

möjlighet är att kornen är gula eller orange i början och förändras till genom-skinliga då de 

måste bytas ut. Torkapparaten är en viktig del av transformatorn och bör granskas och förnyas 

med jämna mellanrum. (Rejminger 1996 s. 23) 
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2.3.2 Kylning  
 

Transformatorer kan fördelas i två grupper enligt hur de kyls: självkylda och forcerat kylda. 

Självkylningen sker genom spontan strömning i en uppåtriktad ström av olja. Luft strömmar 

uppåt genom lindningarna i en torrisolerad transformator och olja i en oljeisolerad 

transformator. Det finns alltså ingen hjälpkraft som påverkar kylningen av transformatorn. 

Mindre transformatorer som är fyllda med olja är gjorda av tunnplåt som formats så att ytan 

av plåten är så stor som möjligt. I större transformatorer är plåten tjockare och består av 

utåtvända flänsar som förstorar ytan. Denna kylmetod är vanlig och kräver inga utomstående 

krafter. 

 

För större transformatorer måste man använda forcerad kylning eftersom stora ytor inte längre 

räcker till. Dessa transformatorer förses med oljepumpar som cirkulerar oljan samt fläktar 

som kyler ner kylflänsarna. Gränsen mellan självkylda och forcerat kylda transformatorer 

brukar gå ungefär vid 20-25 MVA. Märkskylten förses med beteckningen som anger 

transformatorns kylningssätt. Beteckningen består av fyra bokstäver som anger följande:  

 

 Medium som är i kontakt med lindningarna  

 Cirkulationssätt för medium som är i kontakt med lindningarna  

 Yttre medium i kontakt med kylsystemet  

 Cirkulationssätt för medium som är i kontakt med kylsystemet  

 

Dessa bokstäver används för att ange kylningssättet och medium:  

 O Mineralolja (eng. oil)  

 L Annan isolervätska (eng. liquid)  

 G Gas (eng. gas)  

 W Vatten (eng. water)  

 A Luft (eng. air)  

 S Fast isolermaterial (eng. solid)  

 N Naturlig (eng. natural)  

 F Med fläkt eller pump (eng. fan)  

 

(Rejminger 2002 s. 21-22, 52) 

 

En transformator med naturlig oljecirkulation och yttre kylning med fläkt anges ONAF. En 

torrisolerad transformator märks endast med två bokstäver, antingen AN för själv-kylda eller 

AF för transformatorer med fläkt- kylning. 

 

 

2.3.3 Oljepappersisolation  
 

Som oljepapper, d.v.s. pappret mellan lindningarna och oljan används kräppapper. Pappret har 

en naturlig brun färg och kan också användas vid isoleringen av motorer, generatorer och 

kraftledningar. Papprets viktigaste uppgift är att fungera som elektrisk isolator och förebygga 

elektriska överslag. På pappret kan man ofta också hitta ett tunt lager av lack som också 

förbättrar det elektriska och mekaniska skyddet. Åldring av pappersisolationen och dess 

påverkan på hela transformatorns funktion tas upp i en senare del av arbetet. 
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2.3.4 Plastisolation 
 

I polymererna sker det under tidens lopp flera reaktioner som försämrar isolationens 

mekaniska, elektriska och kemiska egenskaper. Dessa förändringar kan skapa mikroskopiska 

håligheter i plasten vilket kan leda till partiella urladdningar. Då polymerer används som 

isolation är det viktigt att materialet har stark hållfasthet både mekaniskt och elektriskt. Dessa 

egenskaper påverkas också av temperatur och fuktighet. Plastisolationen har en mycket bra 

kortvarig elektrisk hållfasthet d.v.s. den tål hård påfrestning under en kort tid. Den långvariga 

elektriska hållfastheten är däremot sämre. Böj- och draghållfastheten är också viktiga 

egenskaper hos materialet, speciellt på de delar där det förekommer vibrationer. Sådana här 

polymerer är t.ex. polyeten och epoxi. (Aro, Martti 2003. Suurjännitetekniikka s. 181) 

 

2.3.5 Annan isolation  
 

Transformatorns isolation måste behålla sina elektriska, termiska och mekaniska egenskaper 

även om transformatorn belastas mer än vanligt. Det är speciellt under långvariga heta 

förhållanden som det förekommer fel i isolationen. Organiska isolationsmaterial är i synnerhet 

i fara under svåra förhållanden eftersom dess stora molekylkedjor spjälkas och materialets 

elektriska, kemiska och mekaniska egenskaper försämras. Dessa förändringar kan inte 

återställas. Isolationens värmeföråldring sker p.g.a. kemiska reaktioner och dessa växer 

proportionellt med temperaturen.  

Isolationens försprödning eller något annat avtagande kan bl.a. bero på vibration, 

värmeutvidgning, elektromagnetiska krafter eller andra mekaniska belastningar som 

isolationen kan möta. Under en längre exponering av dessa krafter kan isoleringen bli skör 

och tröttas. Denna reaktion kan ske dramatiskt snabbare ifall mer än en kraft påverkar 

isolationen samtidigt. (Aro 2003 s. 181) 

 

2.4 Transformatorskydd  
 

Fel i transformatorn kan bero på överbelastning i olika delar av transformatorn. Defekterna 

kan också bero på utomstående orsaker såsom blixtnedslag, isolationsfel, problem i elnätet, 

sabotage m.fl. En stark spänningspuls leder ofta till ett överslag till jord men i somliga fall 

kan överslaget uppstå mellan lindningarna. Oberoende av felet brukar slutresultatet vara en 

ljusbåge och/eller överhettning. Detta leder igen till fukt- och gasbildning som påverkar 

transformatoroljan och isolationen. Detta kapitel presenterar olika transformatorskydd som 

används för att få en förvarning av ett problem. 
 

2.4.1 Temperaturvakt  
 

Eftersom temperaturen påverkar transformatorn mycket måste både oljetemperaturen och 

lindningstemperaturen mätas. Det är viktigt att mäta båda temperaturerna eftersom en plötslig 

förändring i lindningstemperaturen inte direkt påverkar oljetemperaturen. Oljan värms mycket 

långsamt speciellt i transformatorer med flera ton olja. Lindningarna kan värmas upp på ca 15 

minuter medan oljan i övre delen av transformatorn når samma temperatur först efter flera 

timmar. Temperaturerna övervakas med termometrar (figur 12) som visar både oljans rådande 

temperatur och högsta temperatur. Termometrar kan ställas in för att starta fläktar om 

temperaturen stiger över en viss gräns. De kan också ställas in för att koppla loss 

transformatorn från nätet om temperaturerna i transformatorn överskrider kritiska värden. 

(Rejminger 2002 s. 24-25) 
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Figur 12. Flera temperaturvakter som indikerar bl.a. olje- och lindningstemperaturen (Fotograf Jami 

Lehtinen Hikiä 2010) 

 

 

För att mäta temperaturvärden på andra komponenter i transformatorn används infraröd 

utrustning. Varje komponent som skapar värme producerar värmestrålning som IR- kameran 

sedan plockar upp. Med hjälp av IR- kameran kan man få reda på vilken del av transformatorn 

som producerar mest värme. Kameran används också för att lokalisera värmeläckage. 

(Muuntajahuolto broschyr, Fortum 2009). (Blomqvist, Hans 1997. El-krafthandboken – 

Elkraftsystem s.378) 

 
 

2.4.2 Gasvakt  
 

Transformatorn måste också ha en gasvakt som indikerar gasbildning och gasernas cirkulation 

i transformatorlådan. Gasvakten befinner sig i röret mellan transformatorn och 

expansionskärlet. Såsom temperaturvakten, kan gasvakten också koppla av transformatorn. 

Detta sker ifall det förekommer gaser av farlig art eller om oljecirkulationen är för snabb. 

(Rejminger 2002 s. 25-26) Fastän gasvaktens funktion är enkel har den visat sig vara en av de 

viktigaste skyddsapparaterna i en transformator. Alla viktiga krafttransformatorer som ligger 

vid stora elkraftverk eller distributionsanläggningar bör ha en direktuppkopplad gasanalysator 

för att möjliggöra ett så snabbt ingrepp som möjligt då det uppstår ett fel. En 

direktuppkopplad apparat är en billig försäkring i jämförelse med en trasig krafttransformator 

som i värsta fall kan vara ur bruk i flera månader. (Öhlén, Carl 2003. Elkrafthandboken – 

Elkraftsystem s. 386)  
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2.4.3 Differentialskydd  
 

Differentialskyddet opererar då det förekommer faskortslutningar och jord fel. För en 

tvålindningstransformator kopplas faserna så att varje fas matas med skillnadsströmmar 

mellan primär och sekundärsidan. Strömtransformatorer som matar differentialskyddet måste 

ha en omsättning som kompenserar krafttransformatorns omsättning och fasvridning så att 

strömskillnaden blir noll vid normal belastning. (Öhlén 2003 s. 386) 

 

 

2.4.4 Övermagnetiseringsskydd  
 

Övermagnetiseringsskydd används med aggregattransformatorer som är kopplade till 

generatorer. Hög spänning i det normala frekvensområdet kan orsaka en ökad magnetisering, 

likasom en normal spänning och en låg frekvens också kan skapa en höjd magnetisering. Ifall 

det uppstår höjd magnetisering kommer temperaturen att stiga och isolationen att försvagas. 

En orsak till en alltför hög spänning vid låg frekvens kan vara startande och stoppande av en 

generator. (Öhlén 2003 s. 389) 

 

 

2.5 Underhåll av transformatorer  
 

Underhåll av transformatorer har blivit allt viktigare då man undersökt dess inverkan på 

transformatorns tillstånd och noterat att underhållet kan öka livslängden av transforma-torn 

med flera år. Eftersom det inte är Fortum som utför underhållet av en transformator, kommer 

kapitlet bara kort att presentera vad underhållet går ut på. Underhållet är starkt knuten till 

testningen eftersom man måste kunna säkra att transformatorn fungerar felfritt efter 

underhållet. 

 

2.5.1 Planering av underhåll  
 

Då man planerar underhållet av en krafttransformator är det bra att komma ihåg att en 

transformator har en mycket lång livslängd fastän man inte skulle underhålla den. Allt beror 

sist och slutligen på hur mycket och på vilket sätt transformatorn drivs. Ifall man underhåller 

transformatorn på rätt sätt kan transformatorn bli t.o.m. 50 år gammal. Efter en så lång tid 

måste riskerna värderas. En transformator skall hållas i drift så länge som möjligt utan att 

riskera konsumenternas elbehov och omgivningens säkerhet. Man måste noggrant räkna ut 

om en ny transformator blir lönsammare än en gammal transformator som ständigt måste 

underhållas.  

 

Det finns två typer av underhåll som man använt förut: periodiskt underhåll och 

felavhjälpande underhåll. Periodiskt underhåll betyder att man inspekterar och underhåller en 

transformator med jämna mellanrum oberoende om delarna är gamla och trasiga eller nya. 

Felavhjälpande underhåll betyder att man väntar på att ett fel uppstår och sedan reparerar felet 

utan att göra inspektioner i andra delar av transformatorn. Felavhjälpande underhåll har visat 

sig vara dyrt. Dessutom tar reparationerna en längre tid än i periodiskt underhåll. Dagens 

metoder är en kombination av förebyggande underhåll och till-ståndsbaserat underhåll, där 

förebyggande underhåll har visat sig vara på alla sätt det mest lönsamma. I dagens underhåll 

inspekterar man transformatorn, testar den och byter ut slitna delar innan det uppstår ett fel i 

transformatorn. Tillståndbaserat underhåll är i princip att man fördjupar sig i transformatorns 
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funktion och testar de olika delarna för att hitta transformatorns svaga delar. Jämförandet av 

de nya testresultaten med gamla resultat och standarder är också en del av underhållet 

eftersom gamla resultat kan ge ledtrådar om vilken del av transformatorn eller andra 

transformatorer av samma typ brukar gå sönder.  

Underhåll av transformatorn kan ske på platsen där transformatorn är belägen. En annan 

möjlighet är att transportera transformatorn till stora hallar där all utrustning finns färdigt. Då 

det är fråga om mycket stora transformatorer kan det vara enklare att underhålla 

transformatorn ute på fältet. (Blondell, Rolf 2003, Elkrafthandboken – Elkraftsystem. s. 445) 

 

 

Underhåll av krafttransformatorer har under åren blivit allt viktigare då ägarna av 

transformatorerna har märkt att transformatorernas livslängd betydligt kan förlängas med 

underhåll. Underhållsmetoderna är relativt dyra om man tänker trångsynt bara som en 

kostnad, men en underhållen transformator är mycket billigare åt ägaren än en transformator 

som inte underhålls och som måste tas ur bruk redan efter 20 år. 

 

Visuella inspektioner bör utföras med en till sex månaders mellanrum beroende på 

transformatorns användningssätt och ålder. Alla förändringar i utseendet skall identifieras och 

analyseras och därför är det bra att ha en bild av transformatorn som ny att man lättare kan 

känna igen förändringarna. Oerfaren personal kan utföra inspektionerna med hjälp av en 

minneslista medan personer med tillräcklig kunskap av transformatorer kan tack vare sin 

erfarenhet märka små förändringar som andra kanske inte skulle känna till.  

Lindningskopplaren är en del som rör sig relativt mycket jämfört med transformatorns andra 

delar. Därför är det viktigt att man kontrollerar och underhåller den med fem års mellanrum 

eller oftare beroende på användningssättet och belastningen. (Heinonen, Kari 2010 s. 1) 

 

 

2.5.2 Är underhåll ekonomiskt lönsamt?  
 

Underhållet av transformatorer har flera ekonomiska fördelar. Med att underhålla 

transformatorn undviker man olika kostnader som kan vara t.ex. 

 

 Kostnader från stora reparationer  

 Uppehållskostnader  

 Företagsbilden skadas  

 Personsäkerhet  

 Miljökostnader  

 

Från tabell 3 kan man se besparingarna som man får med att underhålla en transformator. 

Storleken på vinsten varierar beroende på storleken och typen av transformatorn. Revisionen 

av stora transformatorer är lönsammast.  
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Tabell 1. Revisionens lönsamhet (Takala, Otso 2005. s. 27) 

 

Man kan räkna ut revisionens lönsamhet med att räkna ihop besparingen som man fått från 

förlängningen av livslängden, differensen av felkostnadernas väntevärde och skillnaden 

mellan förlustkostnaderna. Genom att minska revisionens kostnader från den slutliga summan 

får man lukrativiteten av revisionen. Med att minska sannolikheten för olika fel sparar man på 

kostnader. Det är inte lönsamt att låta transformatorn vara i bruk så länge att den går sönder. 

(Takala, Otso 2005) 

 

2.5.3 Allmänna fel i transformatorer och vad de beror på  
 

Transformatorn belastas hela tiden av flera olika krafter och variabler som kan orsaka ett fel 

var som helst i transformator. För att lätt kunna hitta felen är det viktigt att dokumentera felen 

med text och bilder. Ett specifikt fel i transformatorn lämnar ett speciellt avtryck. Nedan finns 

tre figurer som visar vad som var orsaken till en nedkörning och vad de berodde på. 
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Figur 13. Vad orsakade avställningen? (Brynjebo, Eddie 2010 EON. Transformer and High Voltage 

Equipment Training Course 2010 – Fingerprinting Power Transformers s. 9) 

 

 

 
Figur 14. Vad var orsaken till felet? (Brynjebo, Eddie 2010 EON. Transformer and High Voltage Equipment 

Training Course 2010 – Fingerprinting Power Transformers s. 10) 
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Figur 15. Hur hittades felet? (Brynjebo, Eddie 2010 EON. Transformer and High Volt-age Equipment 

Training Course 2010 – Fingerprinting Power Transformers s. 10) 

 

I figur 15 ser man att mätning av lindningsresistansen är en viktig faktor. Mätning av 

lindningsresistansen utförs då det hittats avvikelser i gasprovet.  

På bilden nedan ser man en transformators aktiva del. Pilarna indikerar platserna där olika fel 

kan uppstå. 
 

 
Figur 16. Allmänna fel i en transformator (Fortum 2010) 

 

Allmännaste felen som hittas under loppet av underhållet av transformatorn är 

lindningskopplarens kontaktfel, sekundärsidans kopplingsfel, heta punkter i kärnan (gnist-

bildning), kontaktfel i lindningskopplaren och jordningsfel i kärnans stödkonstruktion. (Västi, 

Marjatta 2009. ECM Öljyanalyysit s. 15)  
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Tabell 2. 10 kV transformatorers fel i enlighet med användningstid (Laurila, Tom. s. 5) 

 

Från tabellen ovan kan man se vilka fel som är vanliga bland transformatorer av olika åldrar. 

Tabellen är för 110 kV transformatorer men även andra krafttransformatorer följer samma 

värden. Från tabellen kan man se att 26-35 år gamla transformatorer har mest fel. Detta beror 

på att grundunderhållet utförs då transformatorn är i medeltal 26 år gammal. Medeltalet menar 

i praktiken att en transformator grundunderhålls i åldern 15-40 år. Mest fel uppstår just vid 

åldern 26...30 och det är då som man i medeltal påbörjar underhållet. Felen i spalten 31...35 

har redan minskat. Dessa fel uppstår i transformatorer som man inte hunnit underhålla då 

transformatorn var 26...30 år gammal. I spalten 36...40 kan man se att det inte längre uppstår 

fel i transformatorerna. Underhållet mins-kar alltså felen för transformatorer. 

 

År från service spalten (flera transformatorers sammanlagda värde) visar att värdet stiger tills 

transformatorerna i medeltal skall underhållas. Redan 5-10 år senare sjunker värdet med en 

tredjedel och 10-15 år senare har värdet halverats. Värdet sjunker för att transformatorerna 

underhållits. (Laurila, Tom. s. 5) (Takala, Otso 2005. Suurjännitete-homuuntajien huoltojen 

vaikutus niiden käyttövarmuuteen ja elinikään. Diplomi-työesitelmä. s. 2) 
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2.5.4 Vad händer om man inte underhåller eller testar transformatorn? 
 

Alla transformatorer kommer i något skede att ha ett större eller mindre fel ifall man inte 

underhåller dem. Typen och allvaret av felet kan variera mycket och beror ofta på den 

omgivande miljön. I somliga fall kan ett fel vara så litet att man aldrig märker det. Det är 

nödvändigt att vara noggrann med mätningarna eftersom små avvikelser i mätresultaten har 

en tendens att snabbt leda till stora fel. Ett litet fel som noterats kan under tjänliga 

omständigheter nå en kritisk gräns mycket snabbt och förstöra transformatorn mellan 

mätningarna, d.v.s. inom några månader. Det är just mindre fel som kan starta en oåterkallelig 

kedjereaktion då kritiska gränser nås. Som följd av detta förstörs transformatorn och inverkan 

på elnätet är stor. Därför är det oerhört viktigt att man reagerar på varje fel, oberoende om det 

är ett litet eller stort fel. Transformatorn kan i vissa fall tas i bruk med ett litet fel, men då 

måste man veta med erfarenhet att felet inte når en kritisk gräns innan nästa granskning. Då 

måste man också kontrollera transformatorn minst varje månad för att följa utvecklingen av 

felet. 

 

Transformatorer som inte underhållits kan på ytan se mycket normal ut. Det enda sättet att 

egentligen känna igen en underhållen transformator är att dess yta målats. Man kan också se 

efter oljeläckage. Fastän transformatorns exteriör ser normal ut, kan de interna delarna vara 

uttjänta. Konsekvenserna av ett fel kan vara mycket allvarliga eftersom en krafttransformator 

oftast är grunden till ett stort elnät. En trasig transformator är dyr för ägaren då det snabbt 

måste fås tag på en reservtransformator eller en ny transformator. Att reparera transformatorn 

inklusive transporten, kan ta flera veckor eller månader.  

Söndriga transformatorer påverkar också vanliga människor eftersom fel kan orsaka massiva 

strömavbrott, vilket stör och irriterar allmänheten. (Muller & Vynnyk 2010. Prevention of 

Oil-Filled Transformer Explosions by a Fast Depressurisation Strategy s. 1)[5] 

 

 

2.6 Förluster  
 

Förluster uppstår i alla elnät vid överföring av ström. De aktiva förlusterna kraftnätet 

uppkommer där strömmar passerar restistansen i t.ex. ledningar, förlusterna blir alltså låga om 

strömmar och resistanser bevaras små. De totala förlusterna i systemet blir summan av 

samtliga bidrag av typen: 

         
 

 

2.6.1 Tomgång- och belastningsförluster 
 

I varje transformator uppstår förluster. De uppkommer dels i kärnan, eftersom denna är 

växelströmsmagnetiserad järnförluster, dels resistansen i lindningarna. Resistansförluster 

kallas ofta för kopparförluster. När en transformator arbetar i närheten av märklast är 

resistansförlusterna dominerande. Järnförlusterna brukar kallas tomgångsförluster, eftersom 

de uppträder redan vid tomgång. Resistansförlusterna kallas av motsvarande skäl för 

belastningsförluster. Egentligen uppträder det resistansförluster vid tomgång. 

Tomgångströmmen är vanligen bara några procent av märkströmmen, därför försummas dessa 

förluster vid tomgången.  
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2.6.2 Transformatorns förluster och verkningsgrad 
 

 
 

Kortslutningsresistans per fas 

Hänförd till primärsida     

Hänförd till sekundärsida     

                          

                       

 

 

Verkningsgrad  

  
  

  
 

  

         
 

Där    √              
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3 Resultat 
 

3.1 Beräkningar av transformator 
 

Exempel-1: För en trefastransformator typ CT 800/11 PNS 11/0,4 KV, 800KVA, har 

förlusterna uppmätts. Vid märkspänning och tomgång är förlusterna 720W och vid 

kortslutning med märkström uppmäts förlusterna till 8,3KW. Temperaturen hos 

kopparlindningarna vid provtillfället var 20 grader. 

 

Hur stor blir totala förlusterna vid märkbelastning och normal drifttemperatur 75 grader? 

 

Data: 

Primär spänning 11KV 

Sekundär spänning 400V 

Frekvens  50Hz 

    720W 

    8300W 

    800KVA 

Koppartemp.  20 grader 

Drifttemp.  75 grader 

 

Po = konstant vid olika drifttemperatur eftersom strömmen är väldigt liten. 

Uträkning av strömmen på sekundär sidan med hjälp av formel för skenbareffekt. 

 

         √  

    
  

√     
          

 

Uträkning av resistansen på sekundär sidan med hjälp av formeln aktiv effektförlust 

 

            

    
  

      
 0,002075Ω 

 

Resistans vid avvikande temperatur. 
 
 

        
      

      
 

            
      

      
 

    =        

Järnförluster 

 

                      

 

Totala effektförluster 
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Beräkningar av olika transformatorer på samma sätt som i exempel 1. Här jämförs 

transformatorernas totala effektförluster med priset. Första tabellen visar resultaten då 

transformatorerna är som mest belastade och ligger på en temperatur kring 75 . Den andra 

tabellen visar resultaten då transformatorerna är belastade till ca 50 procent och har en 

temperatur kring 45   . Omgivningstemperaturen har en central roll och är inräknade vid de 

olika temperaturerna.   

Priserna jämförs i procent men presenteras i normerat pris där den dyraste ligger på 100. 

 

 

 

Tabell 1 75  
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Tabell 2 45  
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Exempel-2: Märkdata för en transformator typ CT 800/11 PNS 11/04 KV. 800KVA,   = 

720w,   =8300w. Belastningens utnyttjningstid beräknas bli 3000 timmar. Den används i ett 

område med typiskt industrilast. Första året är maximal belastning 400KVA. Efter 20års drift 

beräknas maximal belastning bli 700KVA.  

Hur stora blir energiförlusterna för transformatorn 1: a respektive 20: e året? 

 

Data: 

Primär spänning 11KV 

Sekundär spänning 400V 

Frekvens  50Hz 

    720W 

    8300W 

    800KVA 

     1: a  400KVA 

     20: e  700KVA 

Tid  3000Tim 

 

1:a året     = 400KVA  

 

   
      

      
=0,5 

               

                  =2795W 

Förlusternas utnyttjningstid  

              
 

    
       

 

    
    

              
    

    
       

    

    
   = 1283,84h 

 

Energiförluster  

 

            

                

     3 588 320,55  Wh 

 

20:e året     = 700KVA  

   
      

      
=0,88 

               

                   =7074,7W 

 

Förlusternas utnyttjningstid  

              
 

    
       

 

    
    

              
    

    
       

    

    
   = 1283,84h 

 

Energiförluster  

 

            

                  

       9 082 735,788  Wh 
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Beräkning av olika transformatorer på samma sätt som i exempel 2. Här jämförs 

transformatorens energiförluster vid 1:a och 20:e året i tabellerna 1 och 2 nedan.  

 

Tabell 1 och 2 

 
Tabell 1 1:a året 

 
Tabell 2 20: e året 
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3.2 Mätningar av transformator 

 
3.2.1 Mätning av belastning och temperatur (bostadsområde) 
 

Här mäts belastningen som en funktion av tiden på en 800KVA transformator. Grafen visar 

belastningen i Y-led och tiden i X-axeln. Belastningen är graderad i procent, så procenttalet 

multipliceras med 800 för att få rätt belastning, till exempel 52%  => 0,52*800 = 416 KVA. 

Som vi ser på grafen nedan så belastas transformatorn med max 52% av sin totala kapacitans. 

Vid mätning av temperatur i denna station låg temperaturen kring 45  vilket betyder att 

fläktkylning inte är nödvändigt i detta fall.  

 

 

 

 
Diagram 3.1 

Station forskaren 300, universitetsområde Växjö, belastning som funktion av tiden 



 

 

27 

 

 
Station forskaren 300, universitetsområde 

 

 
EFACEC distributions transformator 800KV 
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data för transformator 11/420KV 

 
Info transformatorstation 
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Primärsidan, högspänningssidan av transformatorn 

 
Sekundärsidan, lågspänningssidan av transformatorn 
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Mätinstrument för mätning av vind och temperatur i transformatorstationen 

 
kretsschema för transformatorstationen 

 



 

 

31 

 

3.2.2 Mätning av belastning och temperatur (Växjö centrum) 
 

Denna mätning utfördes på en station där två stycken 800 KVA transformatorer T1 och T2 är 

anslutna i samma station. För att räkna ut strömmen multipliceras belastningen med 1600 i 

detta fall. Ett exempel på maxbelastning enligt diagrammet nedan är 35% => 0,35*1600 = 

560KVA. Enligt VEAB så ligger temperaturen vid maxbelastning kring 75   i denna station. 

Företaget menar att de stationer som är högbelastade och där temperaturen är hög borde 

utrustas med forcerad ventilation. Detta för att undvika överhettning i transformatorn, vilket 

kan leda till dyra reperationskostnader.  

 

 

 

 

 
Diagram 3.2 

Station Themis, Växjö centrum, belastning som funktion av tiden 
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3.2.3 Mätning av belastning och temperatur (Växjö centrum, 

restaurangområde) 
 

Denna mätning utfördes på en station i centrala Växjö intill ett antal restauranger. 

Diagrammet visar även här belastningen i procent som en funktion av tiden under en för- och 

eftermiddag då restaurangerna är som mest aktiva. Mellan klockan 12:00-13:00 är 

belastningen störst där den vidare avtar med tiden. . Ett exempel på maxbelastning enligt 

diagrammet nedan är 75% => 0,75*800 = 600A. Vid mätning av temperatur i denna station 

låg temperaturen kring     och omgivningstemperaturen på 10-18 .  

 

 
Diagram 3.3 

Station Kocken, Växjö centrum, restaurangområde, belastning som funktion av tiden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

4. Diskussion  
 

Syftet med detta arbete var att utveckla och avgöra om användning av kylsystemet i de 

aktuella transformatorstationerna är relevant, samt minimera effektförlusterna som 

transformatorn avger. För att kunna göra detta har vi studerat transformatorn och dess 

uppbyggnad eftersom den är huvudkärnan i stationen och är även en av de viktigaste länkarna 

i elkraftöverföringssystemen, detta är något som även författaren Alfredsson (2000) styrker.  

Att kunna presentera olika transformatortyper var ett av våra uppsatta mål och att kunna göra 

bedömningar kring användningen av kylsystem. För att kunna ge olika förslag på val av 

transformator i transformatorstationerna har vi utfört olika beräkningar som visar skillnad 

kring, pris, kvalitet, livslängd och egenskaper (effektförluster, energiförluster).  Vad är ett bra 

val av en transformator? Vilka aspekter bör man ta hänsyn till som köpare? Genom våra 

undersökningar, mätningar och beräkningar anser vi att det är viktigt att valet av 

transformator bygger på bl.a. transformatorstationens placering. Enligt våra 

mätundersökningar har det visat sig att placeringen bestämmer effektförbrukningen.  Om 

stationen står i ett område där belastningen är över 80 %, exempelvis ett industriområde, 

ligger oftast temperaturen kring 80   fram till klockan 16:00. I detta fall anser vi att stationen 

ska vara utrustad med ett forcerat ventilationssystem. Vad skulle kunna hända om dessa 

stationer inte var utrustade med ett forcerat ventilationssystem? Svaret på denna fråga anser vi 

Kan kopplas till företaget VEABs beskrivning av problem med överhettning i stationerna. Om 

stationerna vid högbelastade områden saknar forcerat ventilationssystem kan de ske en 

överhettning. Detta i sin tur kan leda till dyra reperationskostnader och kan minska 

transformatorns livslängd. En lösning på detta problem anser vi skulle kunna vara att vid 

tidigt skede, innan problemet uppstår, installera kylsystem i de stationer som är placerade i 

högbelastade områden. Vi tror det att det bästa alternativet skulle vara att ventilationssystem 

redan är installerat vid inköpet av transformatorstationen.  

 

Vid de stationer som sitter ute vid industriområdena ligger temperaturen kring 75   då de är 

maxbelastade fram till 16.00. Vissa av dessa stationer har VEAB fått problem med eftersom 

värmen har påverkat transformatorn. De har beslutat sig för att installera ett kylsystem i dessa 

stationer för att få ner den överflödiga värmen. En station som under än längre period belastas 

till 100 % och har en temperatur på över 75   borde alltid ha ett kylssystem installerat med 

termostat och flödesvakt som kan reglera kylan. Företaget menar att de stationer som är 

högbelastade och där temperaturen är hög borde utrustas med forcerad ventilation. Detta för 

att undvika överhettning i transformatorn, vilket kan leda till dyra reperationskostnader. 

 

Vårt mål är att arbetet ska resultera i förslag på val av transformatorer samt beskriva dess 

egenskaper. Vidare vill vi finna lösningar kring problemet med kylsystemet och att de 

generella kraven såsom låg ljudnivå och tillräcklig ventilation (för att ta bort den värmeförlust 

som de inre komponenterna avger) skall uppfyllas. Om forcerad ventilation används är det 

också krav att transformatorn är försedda med termostat och flödesvakt är försedda.  
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5. Slutsats 
 

Genom diskussion och  mätningar kan vi dra en stark slutsats att om stationen står i ett område 

där belastningen är över 80 %, exempelvis ett industriområde ligger oftast temperaturen kring 

80   fram till klockan 16:00. Vi anser därför att stationen ska vara utrustad med ett forcerat 

ventilationssystem. En station som under en längre period belastas till 100 % och har en 

temperatur på över 75   bör alltid ha ett kylssystem installerat med termostat & flödesvakt 

som kan reglera kylan. Detta är främst för att kunna undvika överhettning i transformatorn,  

vilket i det långa loppet kan leda till dyra reperationskostnader.  
 

Som förslag till fortsatt arbete rekomenderar vi  att man har korrekt data från flera olika 

mätningspunkter under en längre period. Så fort mätsystemet är installerat på transformator 

stationen bör man kontrollera data & loggar från de viktiga mätningspunkterna. Det är väldigt 

viktigt att man väljer rätt mätinstrument  för undvika komplikationer under monteringen.  
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