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Sammanfattning 

Att ladda en elbil tar längre tid än att tanka en vanlig bensinbil. Detta är mest till 

besvär under lång resor. Detta kan ha varit en anledning för varför man väljer en 

bensinbil istället för elbil. Därför finns det ett ökande behov för  snabbladdning för 

att öka användningen av elbilar.  

Här ska påverkan av snabbladdning av elbilar på elnätet undersökas. För att utföra 

detta gjordes en elkvalitetsmätning. Flera parametrar som spänning, ström, 

övertoner och effekt mättes upp med hjälp av ett mätinstrument som mäter dessa 

parametrar och skickar över resultat till ett mätprogram som loggar uppmätta 

värden.  

Mätprogrammet heter Metrum och består av två delar. Den ena, PQ Controller, är 

för att ställa in gränsvärden på mätinstrumentet. Den andra, PQ Viewer, är för att 

kunna analysera de resultat som fås från instrumentet. Programmet mäter enligt en 

norm EIFS 2013:1 som är en standard för elkvalitetsmätningar i Sverige. 

Arbetet utfördes på den enda snabbladdaren i Kronobergs län. En dator behövdes 

för lagring av mätvärden, eftersom arbetet går ut på en långtidsmätning på 

laddstationen. Mätningarna skedde under 3 veckor. Senare gjordes en analys av 

data för att analysera elkvaliten. 

Första kapiteln handlar allmät om elbilar och dess batterier. Deras påverkan på 

miljön i jämförelser med andra typer av bilar redovisas. Vad som skiljer mellan 

snabbladdningen och normalladdning. Innan mätningen startade, insamlades 

teoretisk fakta om hur olika parametrar beskrivs och hur de kan påverka elnätet 

och hur de mäts upp. 

För att starta mätningen behövdes inställningar till mätprogrammet PQ Controller. 

De valdes med hjälp av fakta som samlats in tidigare och normen EIFS 2013:1. 

Det viktigaste resultatet var hur stor är påverkan av spänningsövertoner på elnätet. 

Det kan noteras att elnätet i Växjö är tillräckligt starkt för att de förekommande 

övertonerna i denna mätning skulle kunna försämra elnätet. I slutet av 

mätresultatet finns det en rapport som visar att resultatet är godkänt enligt normen 

EIFS 2013:1.  

Analysen är baserad på två mätfiler. En är för mätperioden den 15:e april – 21:a 

april och den andra är för mätperioden den 22:a april till 11:e maj.  
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Summary 

Charging an electric vehicle takes longer time than filling up a fuel vehicle. That 

has been a reason for people not to choose electric vehicles instead of fuel 

vehicles. Therefore, the idea of fast charging came up for increasing the use of 

electric vehicles. 

In this project, the impact of fast charging for electric vehicles on the electricity 

grid will be reviewed. To do that, a power quality measurement was needed. 

Parameters like voltage, current, overtones and power were measured using a 

measuring instrument that will send the measuring results over to its measuring 

program that’s installed on a computer. 

The measuring program is called Metrum and it has two parts. PQ Controller, to 

set and adjust settings and values to the measuring instrument. The other part, PQ 

Viewer, is to analyze the result obtained from the instrument. The program 

determines if the result is approved or not according to a standard EIFS 2013:1 

which is the one used for power quality measurements in Sweden. 

The research was performed on the only fast charger in the state of Kronoberg. 

The computer was needed more, since it was a long-term measurement on the fast 

charger which ended up being about 3 weeks long. Then an analysis of the data 

was done after the power quality measurements.  

First chapters are generally about the electric vehicles and their batteries. A 

research about the impact on the environment in comparison with other types was 

made. Also some Facts about fast charging and the differences between fast and 

normal charging. Before the measurements started, facts about all the parameters 

were needed to understand how to measure them and know their impact on the 

electricity grid. 

The most important result of the measurements was the impact of the overtones on 

the grid. Overall, the electricity grid in Växjö was stable and strong which meant 

that the overtones didn’t worsen the grid. At the end of the results, a report will be 

shown with a list of all the approved measurements according to EIFS 2013:1. 

The analysis was based on two measurement files. One for the period 15
th

 April – 

21
st
 April and the second one from 22

nd
 April – 11

th
 May. 
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Abstract 

Snabbladdare ger möjligheten att ladda en bil på mycket kortare tid än en 

normalladdare. I det här examensarbetet undersöks hur snabbladdning kan påverka 

ett elnät. Detta görs genom att mäta olika parametrar som spänning, ström och 

övertoner.  

Mätprogrammet Metrum användes till arbetet där mätinställningarna och 

analyserna sker. Med hjälp av en dator utfördes ytterliggare analyser. 

Mätprogrammet följer en standard för elkvalite EIFS 2013:1. Ett mätinstrument 

mäter över de 3 faserna som befinner sig i snabbladdaren.  

Viktigaste parametern att analysera var övertoner, eftersom höga sådana kan 

påverka ett elnät negativt. Den här mätningen var påverkan inte alls stor och detta 

beror på att elnätet i Växjö är starkt.  

Nyckelord 1: Snabbladdning 

Nyckelord 2: Elkvalite 

Nyckelord 3: Övertoner 

Nyckelord 4: Elbilar 

Nyckelord 5: Metrum 
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Förord 

Arbetet var intressant med tanke på att man vill öka användningen av elbilar i 

Kronoberg eftersom detta bör påverka miljön positivt då det är mycket mindre 

utsläpp från elbilar i jämfört med det från bensinbilar eller liknande.  

I början av arbetet var det oklart med hur mätprogrammet fungerar, hur 

inställningar till det skall väljas, eller vad vissa funktioner betyder. Det fanns även 

oklarheter med teorin om till exempel snabbladdning men vi fick alltid snabb och 

effektiv hjälp av våra handledare i företaget: Mikael Arvidsson och Jonathan 

Karlberg. Därför vill vi tacka dem stort för deras hjälp. 

Vi tackar också Göran Ewing som är vår handledare på universitetet. Vi fick stor 

hjälp under arbetet och speciellt under rapportskrivningen. 

 

Växjö, Juni 2016 

Ahmed Najeeb & Getachew Kekeba 
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1  Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Växjö Energi AB (VEAB) vill öka möjligheten att använda elbilar i 

Kronobergs län. De gör det genom att installera en snabbladdare då en sådan 

minskar laddtiden för en elbil från ungefär 6 timmar till 30 minuter. För att 

få en bra förståelse om hur snabbladdningsprocessen påvekar det omgivande 

elnätet så krävs elkvalitetsmätningar. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur elnätet påverkas av 

snabbladdningsprocessen till elbilar och även laddning av laddhybridbilar. 

De viktigaste parametrar som skall mätas upp är, ström, övertoner, flimmer 

och spänningsvariationer. Resultatet av mätningen skall också vara godkänt 

enligt en norm. 

VEAB verkar för att förbättra miljön. De vill göra det genom att öka 

användningen av elbilar vilket minskar utsläppet av växthusgaser från 

bensinbilar.  

 

1.3 Avgränsningar 

Ett syfte för detta examensarbete är att kunna få fakta förståelse om hur en 

snabbladdning av en elbil kan påverka elnätet. 

Övertoner på uttagen ström är den viktigaste parametern att undersöka. För 

högt övertonsinnehåll kan öka effektförluster i ledningar och 

transformatorer.  
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2 Elfordon & miljöpåverkan 

Det här kapitlet handlar om hur rena elfordon påverkar miljön i jämfört med 

fordon drivna med bensin, diesel eller hybridfordon. Se 2.2. 
Under december ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 448 stycken. 

Under 2014 ökade antalet med 146 procent jämfört med året innan. 

Totalt finns det i dag i Sverige över 18 000 bilar som kan laddas med el. Av 

dessa är 12862 laddhybrider, 5889 elbilar, 1354 eldrivna lätta lastbilar samt 181 

eldrivna fyrhjuliga motorcyklar. [1] 

 

 

2.1 Elfordon bakgrund 

 

Elfordon dök först upp i slutet av 1800-talet. Höga kostander, låga hastigheter 

och kort räckvidd ledde till en minskning av användning av elfordon. 

I början av 2000-talet har intresset för elektriska fordon och gasdrivna fordon 

ökat.[2] 

 

 

2.2 Typer av elbilar 

 

Förutom rent eldrivna bilar finns det hybridbilar som är drivna med hjälp av båda 

en förbränningsmotor och ett batteri. 

 
1. BEV (Battery electric vehicle), Rena elbilar: drivs endast av sitt eget 

laddningsbara batteri. 

 

2. HEV (Hybrid electric vehicle), Elhybridbilar: Har både en 

förbränningsmotor och en elektrisk motor. Kan laddas via 

förbränningsmotorn. Regenerering sker  via inbromsning. 

 

3. PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle), laddhybridbilar: Har både en 

förbränningsmotor och en elektrisk motor. De laddas via inkoppling 

till elnätet. [3] 
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2.3 Fördelar och nackdelar med elbil 

 

Fördelar:  

 

 Att köra en elbil kostar ungefär 2 kronor per mil, medans en ny och 

modern bensinbil kostar cirka tio kr per mil att köra. Enligt Emobility. [4] 

 En elmotor har mycket högre verkningsgrad än en bensin eller 

dieselmotor. Av den energi som matas in i en förbränningsmotor blir 

cirka 62 procent till värme, 20 procent förluster. Vilket betyder att det är 

endast 18 procent av energin som tillförs används till att köra bilen. 

Däremot används ungefär 83 procent av energin till att köra elbilbilen. 

Detta innebär att elbilar är effektivare. Enligt Emobility. [4] 

 Elbilar är säkrare för att i en bensinbil är bränsletank och 

bränsleledningar oftast oskyddade. Energiinnehållet i en bensintank är 

mycket högre än i ett batteri. 

 El är mer tillgängligt än till exempel bensin. Det är också billigare att 

bygga en laddstation än en bensinmack. 

Nackdelar: 

 

 En vanlig elbil kör ungefär 160-550 km per laddning. Vilket betyder att 

elbilar har sämre räckvidd. Enligt Emobility. [4] 

 Begränsad möjlighet till snabbladdning. 

 Även om kostnader för elbilar kommer att minska med tiden så anser 

man nu att priset är för högt i jämfört med tex bensinbilar. [4] 

 

2.4  Elbilars påverkan på miljön 

Elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon. Den största 

orsaken till koldioxidutsläpp i hela världen är förbränning av fossila bränslen 

som till exempel kol, oljeprodukter och gas. [5] 

Enligt fakta från Tesla om koldioxidutsläpp från bilar kan man jämföra utsläppet 

från en elbil jämfört med en förbränningsmotor bil (se figur 2.1). De andra visas 

som jämförelser. Figuren är gjord av Tibor Blomhäll som är ansvarig för sajten. 

Figur 2.1: Statistik om koldioxidutsläppet från elbilar i jämfört med andra fordon [6] 
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3  Elbilsbatteri & dess laddning 

3.1 Elbilsbatteri 

Bilbatterier är sekundära, dvs de är laddningsbara. De används vanligtvist under 

dagen vid körning och laddas under natten. 

Ett batteri är en elektrokemisk anordning som lagrar energi. Vid laddning omvandlas 

elektriskt energi till kemiskbunden energi. Det består av en anod, en katod och en 

separator. De består av en eller fler celler som är anslutna i serie. Den viktigaste 

egenskapen för ett elbilsbatteri i ett fordon är energitätheten. 

Energitätheten (kWh/kg) är ett mått på hur mycket energi batteriet kan lagra per kilo. 

[7] 

 
3.1.1 Typer av elbatterier  

 

Det finns olika typer av elbilsbatterier. Här är några exempel: 

 

 Bly-syra: Används för ”vanliga” bilar som startbatteri och för andra 

elektriska funktioner. De har låg energitäthet, men har hög effekttäthet. 

 

 Nickel-metallhybrid: Används typiskt till hybridbilar. Den har ungefär 

dubbelt så hög energitäthet som bly-syra batterierna men lägre 

effekttäthet. Det negativa är att den har en snabb urladdning under tiden 

de inte används.  

 

 Litium-jon:  Används till mobiltelefoner och bärbara datorer. De har 

utvecklats för att kunna användas till laddhybridbilar och elbilar. Dess 

effektäthet och energitäthet är mycket högre än föregående typer. De är 

mycket dyrare och behöver ofta kylas. Temperaturen på dem måste 

kontrolleras hela tiden. [8] 

 

3.2 Snabbladdning 

 

Det som bestämmer hur snabbt ett bilbatteri laddas är laddningseffekten som 

används vid processen. Högre effekt ger kortare laddningstid. 

Vissa bilar kan inte ta emot vilken laddström som helst. Tiden att ladda ett 

elbilsbatteri är också beroende av storleken på batteriet och hur urladdat det är.  

 

 



 

6 

 

Det finns två typer av standard för snabbladdare som laddar bilar med DC-ström. 

Typen CHAdeMO är den vanliga typen för asiatiska bilar. Den andra typen CCS 

är för europeiska bilar. Både dessa kan laddas med Garo snabbladdaren med 

samma DC-laddström. Se 3.3 

3.2.1 Jämförelser mellan snabbladdning och normalladdning 

 

En viktig fördel med att snabbladdningsstationer är att laddtiden är mycket 

kortare än för hos en normalladdningsstation. 

Här är en jämförelse mellan de två stationerna: 

 

Anslutning Spänning 

(V) 

Ström 

(A) 

Effekt 

(kW) 

Laddtid  

(Ren elbil) 

Laddhybrid 

(h) 

Normal 1-fas 

AC 

230 10 2,3 6-8h 3-4 

Normal 1-fas 

AC 

230 16 3,6 5-6h 2-3 

Snabb   3-fas 

AC 

400 63 43 30-40 min - 

Snabb  DC-

ström 

400 125 50 20-30 min - 

Tabell 3.1: Laddtider för snabbladdning jämfört med normalladdning [9] 

 

En annan fördel är den som togs upp i förra kapitlet, att förbättra påverkan på 

miljön. Ser man på figur 2.1 så är koldioxid-utsläppet från en vanlig bensinbil 

nästan 2,4 gånger större än den från elbilar. 

En nackdel med snabbladdning av en elbil är att det kostar mer att bygga och 

installera en snabbladdningsstation än en normalladdningsstation. Det kostar 

ungefär 60-90kr att ladda bilbatteriet fult eftersom standardpriset för en 

snabbladdning är 3kr/min. Tiden för att ladda fullt är 20-30 min. Standardpriset 

för att normalladda är 5 kr/tim. Laddar man 6-8 timmar så blir priset ungefär 30-

40 kr. [9] 

Brittiska företaget ”engineering & technology” har varnat för snabbladdning. 

Livstiden på ett elbilsbatteri kan försämras dramatiskt vid upprepad 

snabbladdning. [10] 
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3.2.2 Snabbladdningsstationer i Sverige 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Figuren visar 

Sveriges karta och var 

snabbladdsstationer 

befinner sig. Bilden är 

hämtad från 

uppladdning.nu [11] 
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3.3 Snabbladdsstationen i Växjö 

 

3.3.1 Garo 

 

GARO är ett företag som har ett eget varumärke. Garos specialiteter är att 

utveckla och tillverka innovativa produkter och system för 

elinstallationsmarknaden. Företaget finns i Sverige, Norge, Finland, Irland och 

Polen. GARO har ett stort urval av varor och har bra produktkvalité. 

Huvudkontoret finns i Gnosjö. [12] 

 

3.3.2 Snabbladdaren Garo – Växjö Energi AB 

 

Det finns endast en snabbladdningsstation i Växjö. Den är byggd och installerad 

av företaget Garo. (Enligt figur 3.2). En sådan är EFAPOWER EV-QC45. Denna 

har två DC-ström kontakter, en för asiatisk standard, den blåa och en för 

europeisk standard, den svarta. Den tredje som är vit är en AC-strömladdare. 

(Enligt figur 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Garo snabbladdaren Figur 3.3 Kontakterna till 

Garo snabbladdaren 
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Nedan följer en tabell med teknisk data för snabbladdaren. Värdena är tagna från 

Guiden om Garo snabbladdare. 

 

 

 

Tabell 3.2: Teknisk data om snabbladdaren Garo 

 

[13] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominell utgång 

Faser 3-fas 

Spänning (400±10%) V a.c. 

Ström 73 A 

Effekt 50 kVA 

Frekvens 50 Hz 

Verkningsgrad 93 % 

 

DC: CCS 

Spänning 50-500 V d.c. 

Ström 120 A d.c. 

Nominell effekt 50 kW max, 45 kW 

kontinuerlig 

 

DC: CHAdeMO 

Spänning 50-500 V d.c. 

Ström 120 A d.c. 

Nominell effekt 50 kW max, 45 kW 

kontinuerlig 
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4 Elnätet  

 
4.1 Sveriges elnät 

 
Elnätet i Sverige är uppdelat i stamnnät, regionnät och lokalt nät. De flesta 

elanvändare i Sverige är anslutna till ett lokalt elnät som är anslutet till ett 

regionalt elnät som i sin tur är anslutet till ett stamnnät. Det finns ungefär 160 

lokala elnätsföretag i Sverige. Ungefär 65% av det svenska elnätet är nedgrävt i 

marken. 

Stamnätet ägs av svenska Kraftnät och omfattar 220 kV och 400 kV-systemen. 

Stamnnätet är huvudförbindelsen mellan de nordiska grannländerna. Den totala 

ledningslängd i Sverige är 555 000 km varav 360 000 km är jordkabel. 15 000 

km är stamnnät.  

Electriciteten transporteras från stamnätet till det regionala nätet. Regionnätet 

levererar till större städer och det har systemspänning 70 kV-130 kV. Dessa nät 

ägs av större bolag.  Näten binder samman stamnnätet med andra större 

mottagare av kraft.  

Lokala elnät har som högst 20 kV och de ägs av distributionsföretag. Spänningen 

transformeras därefter till våra uttag med arbetsspänningen 400/230 V. 

Leveranssäkerheten i det svenska elnätet ligger på 99.98%. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.1 En karta på elnätssystemet i Sverige 

Figur 4.1: Sveriges elnätssystem. Bilden är tagen från Energimarknadsinspektionen. [15] 
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4.2 Elnät i Växjö 

 

Elnätet i Växjö är till stor del nedgrävt i marken för att ge en hög 

leveranssäkerhet. Företaget som är ansvarigt för att leverera elen är Växjö Energi 

AB. De köper el från andra elhandlare. Väljer kunden inte någon leverantör så 

får den ett elpris från Bixia som är VEABs anvisade elhandelsföretag.  

VEAB vill bidra till ett hållbart samhälle genom att bygga laddstoplar och 

snabbladdare för att öka antalet elfordon i Växjö. Där kan nu bilarna laddas 

gratis. 
VEAB producerar el vid de två kraft-värmeverken i Växjö. Detta resulterar i att 

hälften av elen som används i Växjö är producerad av VEAB. [16] 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2: Växjös elnätssystem - VEAB 



 

12 

 

5 Elkvalite 
 

Elkvalitet är en beskrivning av de störningar som finns vid en elöverföring. 

Elkvalite bestäms av egenskaper på spänning och ström. 

Ett sätt att bedöma elkvalitet i ett elnät är att jämföra avvikelser hos sinusform, 

frekvens och spänningssymetri med ett idealt elnät. Elkvalite ska uppfylla de 

krav som har bestämts enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.   

Exempel på hur elkvalitetsproblem är överspänning, övertoner, flimmer och 

transienter. 

 

5.1 Spänningsvariationer 

 

Enligt standarden SS 4211811 får spänningen vara högst vara 244V och lägst 

207V för ett 230 V spänningsnät. 

Spänningsvariationer kan orsakas av olika anledningar. Här är några exempel: 

 

 Överspänningar: En tillfällig spänningshöjning med 10% eller mer än den 

nominella spänningens amplitud.  

Överspänningar orsakas av urkopplingar av stora belastningar eller av fel 

i elnätet. 

 

 Underspänningar: En tillfällig spänningsminskning till 90% eller lägre av 

den nominella spänningens amplitud. Orsakerna till underspänningar kan 

vara inkoppling av stora belastningar eller fel i elnätet. 

 

 Avbrott: När en eller flera av faserna är elektriskt frånkopplade från 

elnätet. Avbrott kan vara aviserade eller oaviserade. De aviserade är 

sådana om användaren vill utföra ett arbete medan de oaviserade är de 

plötsliga och oplanderade. Dessa klassas som kortvariga eller långvariga. 

Orsaker till kortvariga avbrott är till exempel omkopplingar i elnätet eller 

tillälliga fel. Den vanligaste orsaken till långvariga avbrott är när man 

kopplar ifrån spänningen på grund av ett allvarligt fel eller ett planerat 

underhåll. 

 

 Transienter: En transient är ett begrepp för alla typer av snabbare 

spänningsvariationer. Dessa variationer kan vara positiva eller negativa 

och normalt ska de vara mindre än 10 ms.  
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5.2 Övertoner 

 

Övertoner består av spänning och ström med 

annan frekvens än grundtonen 50 Hz som är 

grundfrekvensen för elnät i Sverige. De beskrivs 

som ett mått på hur mycket ström och spänning 

avviker från den ideala sinuskurvan. Övertoner 

har en frekvens som är en heltalsmultipel av 

nätfrekvensen 50 Hz. 

För att ange ett mått på övertonshalten hos en 

ström eller en spänning använder man sig av 

THD-värdet som anger övertonernas 

sammanlagda effektivvärde i förhållande till 

grundtonens effektivvärde och uttrycks normalt i procent. 

 

5.2.1 Orsaker 

 

Det finns flera orsaker till varför övertoner uppkommer. En orsak till en ökad 

mängd av övertoner är den ökade användningen av olinjära belastningar. Det 

betyder att lasten inte drar en sinusformad ström. Lasten använder endast vissa 

delar av strömmen under en period.  

Olinjära laster kan till exempel vara frekvensomriktare, switchade nätaggregat 

och lågenergilampor.  

 

5.2.2 Skador 

 

Övertoner orsakar flera olika typer av skador på elnät, utrustning eller kablar. 

Här är några exempel på konsekvenser då övertoner finns: 

 Kondensatorer i vissa kretsar kan bli överlastade och därmed få en 

förkortad livslängd.  

 Ökade förluster i transformatorer, motorer eller kablar. 

 Höga övertoner kan orsaka kraftiga missljud hos apparater.  

 Lagerskador hos roterande maskiner på grund av övertoner som orsakar 

pulserande moment.  

5.2.3 Lösningar 

 

Den vanligaste metoden för att minska övertoner är att filtrera övertonerna med 

övertonsfilter som är uppbygga av kondensatorer, reaktorer och ibland även en 

resistans. Detta filter måste bilda en krets som ger en låg impedans vid 

nätfrekvensen.  

Figur 5.1: Hur övertoner påverkar sinussignalen 
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5.3 Flimmer 

 

Är snabba repetitiva variationer i spänningens effektivvärde. De orsakas av stora 

belastningar. Dessa variationer kan påverka närliggande utrustningar på oönskat 

sätt med avseende på startmoment. Det kan orsaka temperaturhöjningar.  

En irritation som vi människor känner är till exempel blinkande glödlampor som 

är matade med spänning som innehåller flimmer. Problem med flimmer uppstår i 

första hand i områden med tung industri och områden med svaga elnät.  

För att mäta flimmer behövs speciella flimmerermetrar eller en avancerad 

elnätsanalysator. [17] 

 

 

5.4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:1 

 
Energimarknadsinspektionens (Ei) är en tillsynsmyndighet för elmarknaderna för 

elkvalite. Detta innebär att Ei granskar att överföringen av el är av god kvalite. 

Överföringen granskas genom att nätföretagen rapporterar in uppgifter på 

kundnivå om hur många och hur långa elavbrott de har i sina elnät.  

I rapporten ska nätföretagen ange information om hur leveranssäkerheten 

utvecklas i olika delar av landet, i olika kundgrupper och hos enskilda kunder.  

Ei’s syfte är att förbättra elkvalite genom dessa metoder.  

 

 

5.4.1 Funktionskrav för vissa lastintervaller 

 

Avbrottstiderna vid avbrott får inte vara längre än nedan enligt Ei (se tabell 5.1). Dessa 

gäller för elnät där det under normala matnings- och driftförhållanden är möjligt att 

överföra mer än två megawatt effekt. [18] 

 

Lastintervall  

(MegaWatt) 

Avbrottstid vid normala 

återställningsförhållanden 

(timmar) 

Avbrottstid vid onormala 

återställningsförhållanden 

(timmar) 

> 2 ≤ 5 12 24 

> 5 ≤ 20 8 24 

> 20 ≤ 50 2 24 

> 50 2 12 

Tabell 5.1: Avbrottstider enligt EIFS 2013:1. [18] 
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5.4.2 Spänningskvalitet 

 

Här har Ei bestämt värden på relativ övertonshalt för de individuella 

övertonerna. Nedan följer en tabell på vilka värden de individuella övertonerna 

får ha för att rapporten av mätningen skall vara godkänd. Tabellen 5.2 gäller 

endast för de spänningsnät som inte är högre än 36 kV. 

 

Udda övertoner Jämna övertoner 

Ej multiplar av 3 Multiplar av 3  

Övertoner 

(n) 

Relativ 

övertonshalt 

(%) 

Övertoner 

(n) 

Relativ 

övertonshalt 

(%) 

Övertoner 

(n) 

Relativ 

övertonshalt 

(%) 

5 6,0 3 5,0 2 2,0 

7 5,0 9 1,5 4 1,0 

11 3,5 15 0,5 6-24 0,5 

13 3,0 21 0,5   

17 2,0     

19 1,5     

23 1,5     

25 1,5     

Tabell 5.2: Värden på relativ övertonshalt över individuella övertoner [18] 
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Spänningssänkning: 

 

Tabell (5.3) nedan gäller för spänningsnät till och med 45 kV. Där: 

 

A: Spänningssänkningarna är för kortvariga för att elnätet ska påverkas.  

B: Nätägaren är skyldig att åtgärda de kortvariga spänningssänkningarna 

C: Dessa kortvariga spänningshöjningar får inte inträffa. 

 

U (%) Varaktighet (ms) 

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

90 > u ≥ 80 A A B B B 

80 > u ≥ 70 A A B B B 

70 > u ≥ 40 A B B B C 

40 > u ≥ 5 B B B C C 

5 > u B B B C C 

Tabell 5.3: Grader på hur allvarlig en kortvarig spänningssänkning är. [18] 

 

Spänningshöjning:  

Tabell (5.4) gäller för nätspänningar under 1000 V. Där:  

 

A: Spänningssänkningarna är för korta för att elnätet ska påverkas.  

B: Nätägaren är skyldig att åtgärda de kortvariga spänningssänkningarna 

C: Dessa kortvariga spänningssänkningar får inte inträffa. 

 

[18] 

 

U (%) Varaktighet (ms)  

 10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 5000 5000< t ≤60000 

 u ≥ 135 C C C 

135 > u ≥ 115 B B C 

115 > u ≥ 111 A B B 

111 > u ≥ 110 A A A 

Tabell 5.4: Grader på hur allvarlig en kortvarig spänningshöjning är. [18] 
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6 Mätprogrammet Metrum  
 

Mätprogrammet som används vid mätningarna heter Metrum. I det här kapitlet 

förklaras det hur detta programm fungerar, vilka funktioner som kan användas 

och vilka parametrar som kan mätas.  

Mätprogrammet är för att mäta spänningskvalitet och störningar på elnät för att 

kunna kvalitetssäkra elleveranser mellan elbolag och nätkunder. Programmet 

använder en norm som garanterar användaren att mätresultatet går att använda i 

tvister om elnätets kvalitet. Denna norm är EIFS 2013:1 (Se 5.4).  

Mätenheterna som används är konstruerade enligt IMU koncept (IMU: 

Intelligent Measurement Unit).  

 

6.1  Metrum PQ Controller 

För denna mätning behövdes programmet PQ Controller för att ställa in värden 

på mätinstrumentet till exempel intervaller, frekvenser och gränsvärden.  

För att logga in mot ett instrument i realtid och ändra inställningar eller ladda ner 

mätdata finns det 10 olika flikar som används för det. 

 

1. Kommunikation: Här väljs det vilket instrument i systemet som ska 

anslutas till programmet. Denna flik innehåller även information om 

lagrade mätenheter och anslutningsinformation. Det går också att lägga till 

nya enheter.  

Det går att ansluta mätsystemet via dator, modem, tcp/ip ethernet. 

 

2. Realtidsutvärdering: Denna flik kan öppnas när programmet kopplas mot 

ett mätinstrument och här visas realtidsvärden till exempel för spänning, 

ström och effekt och information om lagrad mätdata som till exempel 

datumintervall. Här visas också information om hur många snabba 

störningar som har triggats, sådana som sag/swell och transienter.  

Det finns även en funktion som visar grafisk realtidsanalys i form av 

oscilloskopbilder och vektordiagram för till exempel övertoner & flimmer.  

 

3. Grundinställningar: Viktigaste fliken av alla. Den innehåller nominell 

spänningsnivå, aktuel konfiguration och konstanter för eventuella 

mättransformatorer. 

Här väljs det namn på mätaren, om mätningarna ska vara fasspänningar 

eller huvudspänningar eller även enfas-mätning, frekvens, generella 

ingångar för mätinstrument som är utrustade med sådana, effekt och 

energi. 
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4. Rapportinställningar: Här väljs det enligt vilken norm mätningen sker. Det 

finns fler olika normer för lågspänning, mellanspänning eller 

högspänning. 

Ett annat alternativ är att välja ”Egna inställningar”. Med det kan man 

välja inställningar på intervall som till exempel spänning, frekvens, 

obalans eller övertoner. Det går också att ändra på gränsvärden för 

rapportinställningarna.  

 

5. Sag/Swell: Här bestäms det inställningar för bevakning av snabba 

spänningsförändringar där Sag är en spänningssäkning inom 5-90% och 

Swell är en spänningshöjning över 110%.  

 

6. Transientinställningar: I denna flik väljs det gränsvärdena (procentuell 

avvikelse från systemspänningen) för snabba spänningsförändringar som 

är snabbare än 10 ms. Det är möjligt att själv ställa vid vilken nivå på 

spänningsförändringen som man önskar trigga transienterna. 

 

7. Händelselarm: Larmnivåer kan sättas på spänning, obalans, övertoner, 

flimmer och effekt genom att välja gränsvärden för dessa parametrar. 

Varje gång något gränsvärde av dessa överskrids så registreras en start och 

sluthändelse.  

 

8. Callback funktion: Här kan en SMS-funktion aktiveras för att få händelser 

i SMS till det önskade numret som kan anges i en ruta. 

 

9.  Digital triggning & Digitala utgångar: Metrum instrumenten kan 

konfigureras för att fungera som en avancerad störningsskrivare och 

detektera brytare från/tillslag via de generella mätingångarna som i detta 

fall aktiveras som digitala kanaler. Det finns även en möjlighet att utrusta 

instrumentet med digitala utgångar.  

 

10. Genrella ingångar: Här kan generella mätningar utföras som till exempel 

temperatur, tryck eller hastighet. Inställningar skall göras för att 

mätinstrumentet ska presentera mätdatan korrekt. Inställningar som kan 

göras är: Namn, enhet, skalfaktor och offset. [19]. 
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6.2 Metrum PQ Viewer 

 

Programmet skall som Metrums mätenheter vara användarvänligt och ha 

maximal flexibilitet avseende individuell konfigurering efter kundens egna 

önskemål.  

Metrum PQ Viewer är ett användbart och kraftfullt analysverktyg för 

elkvalitetsmätningar och störningsanalys. Programmet är anpassat för att kunna 

analysera data från alla Metrum VQ/PQ mätenheter.  

Det finns många olika funktioner som kan utnyttjas i programmet som till 

exempel att markera mätpunkter, zooma in och ut, visa detaljerad information 

och visa min/max för grafen.  

Mer om programmet och hur analyseringen utförs finns i kapitel 7.3.  [20] 
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7 Genomförande 

 
7.1 Mätinstrumentet 

 
För att mäta de olika mätparametrarna behövs mätinstrumentet 

SPQ/SPQx.  

Detta instrument mäter kontinuerligt både långsamma och 

snabba spänningsvariationer och även andra parametrar som 

flimmer, övertoner, effekt och energi. 

Ett sådant mätinstrument har mätenheter som med fördel kan 

användas som referensinstrument (Klass A) enligt 

mätstandarden IEC 61000-4-30. Denna mätstandard är 

internationell och ger en klar definition av vad som krävs för 

att mätningen skall vara noggrann och tillförlitlig. Denna norm 

beskriver hur mätparametrarna skall beräknas och vilken 

noggrannhet instrumenten skall hålla för att användas som 

referensinstrument.  

 

Mätinstrumentet kommer med flera tillbehör enligt Figur 7.2. 

Med dessa tillbehör kan installationen och mätningen bli enklare och smidigare. 

De viktigaste är strömtänger som mäter över faserna (se figur 7.3). Mätresultatet 

visas på en multimeter. [21] 

 

  

 

Figur 7.1: Mätinstrumentet 

Figur 7.2: Mätinstrumentet med strömtängrar 
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7.2 Inställningar av PQ-Controller 

 
7.2.1 Grundinställningar 

 

 Konfiguration: 4W Fas-Neutral valdes, som är en mätning av 

fasspänningar. 

 Nomiell spänning: 230 V.  

 Konstanter: Alla spänning- och strömkonstanter på de tre faserna har 

värdet 1 eftersom det är mätning vid lågspänning. 

 Frekvens: 50 Hz 

 Intervall på effektmätning: 10 min 

 Intervall på energimätning: 60 min. 

 

7.2.2 Rapportinställningar:  

 

 Egna inställningar: Som tidigare har nämnts så kan användaren välja 

mellan att mäta enligt specifika normer eller enligt det val som gjorts 

med egna inställningar. I detta projekt valdes det att ha egna inställningar. 

Anledningen till det var att det var mer instressant att ha egna 

inställningar för att kunna se förändringarna i mätresultatet. 

 

 Intervall:  

 

-  Spänning    : 5 min 

-  Frekvens    : 10 sek 

- Obalans    : 5 min 

- Övertoner (THD)   : 10 min 

- Flimmer, Pst (kortvariga)  : 10 min 

- Flimmer, Plt (långvariga)  : 120 min 

- Signalspänningar   : 3 sek 

 

 

Figur 7.3: Mätning med strömtängrar over de 3 faserna (till vänster i bilden) 
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 Rapportinställningar: 

 

- Spänning,  min: 10 % max: 10% 95% av tiden 

- Spänning,  min:   max:   100% av tiden 

-  Frekvens,  min: 1 % max: 1% 99.5% av tiden 

- Fekvens,  min: 8 % max: 6% 100% av tiden 

- Obalans   max: 1% 95% av tiden 

- Övertoner(THD):  max: 6% 95% av tiden 

- Flimmer Plt:   max: 1  95% av tiden 

- Signalspänningar:  99,5% 

- Antal övertoner i rapporten: 25  95% av tiden 

 

7.2.3 Sag/Swell (Under/överspänningar) 

 

Man börjar med att välja hur långt innan och efter en händelse som man vill 

spara kurvformen 

 

- Udiff, sag (-) :  10% 

- Udiff, swell (+) : 10% 

- Pre-trigg : 2 sekunder 

- Post-trigg : 5 sekunder 

- Hysteres : 2% 

- Glidande referens:  Av, pga att vi använder en lågsspänningssnät med 

230V som ettfastställtvärde. 

- Omräknad samplingsfrekvens: 12800 Hz 

- Pre-trig & post-triggför kurvforminspelning:  

Pre-trigg:  2 perioder 

Post-trigg: 8 perioder 

- Triggnivå RMS för strömtriggning:  2 A 

 

7.2.4 Transientinställningar 

- Udiff, neg   : 90 % 

- Udiff, pos  : 90 % 

- Pre-trigg  : 2 perioder 

- Post-trigg  : 8 perioder 

- Samplingsfrekvens  : 12800 
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7.2.5 Händelselarm 

 Denna funktionen var aktiverad 

- Spänningsvariationer:  

207V min och 253V max. 

- Obalans, max: 2 % 

- Övertoner, UTHD max: 8 % 

- Aktiv effekt P, max: 50 kW 

- Reaktiv effekt Q, max: 50 kVAr 

 

 

7.3 Att analysera resultatet 
När resultatet kommer i form av tabeller och grafer kan det analyseras för att se 

vad som egentligen hände eller vad som gick fel under mätningen.  

Parametrarna som skall analyseras är effekt, spänning/ström, övertoner, flimmer, 

obalans (osymmetri), spänningsvariationer som till exempel transienter, sag, 

swell och andra händelser.  

 

 

Effekt: 

 

Effekt analysen visar resultatet för varje gång en bil laddar vid laddstationen. Här 

kan man välja att mäta effekten över varje fas eller den totala. Man kan även 

mäta reaktiva och skenbara effekter. Därmed kan man räkna totala P, Q och S. 

Den mest intressanta i denna mätning är P. (Se figur 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.4: fliken för Mätning av effekt 
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Spänning & ström: 

 

Här mäts spänning och ström över alla 3 faserna. Det finns 

flera olika valbara grafer att visa då man kan välja att mäta 

minsta, högsta eller medelvärdet för spänning eller ström.  

Här kan man också se intervallerna som valdes på PQ 

Controller och att de är korrekta. Det finns möjligheten att 

kunna ha båda spänning och ström av en fas i samma graf 

för att kunna på ett annat sätt räkna ut effekten.  

 

 

 

 

 

Övertoner: 

 

Övertoner visas i form av en graf med THD-värden och 

individuella övertoner. Det går att välja vilken eller vilka 

av faserna som ska analyseras, såväl spänningen som 

strömmen för faserna. Det finns en möjlighet att välja 

individuella övertoner och då kan man till exempel väljas 

att endast udda eller jämna övertoner visas. Det går även 

att välja specifika övertoner. För att visa individuella 

övertoner i procent av grundton så går det att bocka på 

rutan (Se figur 7.6). 

Detta för att göra det enklare att analysera de individuella 

spänningsövertonerna. Härigenom kan man se och 

undersöka hur individuella övertoner förändras över 

tiden. 

 

 

Flimmer: 

 

Mätningen av flimmer sker över fasspänningar. Det går att 

välja vilken eller vilka faser då mätningen ska se. Som 

tidigare bestämts så är de kortvariga 10 minuters 

medelvärde och de långvariga är 2 timmars medelvärde.  

 

 

 

Figur 7.5: fliken för Mätning av 

spänning & ström 

Figur 7.6: fliken för Mätning av övertoner 

Figur 7.7: fliken för Mätning av flimmer 
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Obalans (Osymmetri): 

 

Mätningen  av obalans kan se genom att välja att visa 

total osymmetri Ub (%) vilket är samma som (Ub- / 

Ub+). Det går även att vissa endast minusvärdet, 

endast plusvärdet eller Ub0.  

 

 

 

 

 

Händelser/Raporter: 

 

Snabba störningar lagras under mätningen och här 

visas de i form av en graf som visar när störningen 

inträffade. Detta hjälper till så att dessa störningar kan 

analyseras. 

Händelser kan vara transienter, Sag/Swell eller 

strömtriggning. Det går också att fram en lista över 

alla händelser som sker under mätningen och denna 

lista innehåller information om tidpunkt, mätpunkt, 

händelsetyp, värden, data och prioritet. (Se figur 

7.10).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.8: fliken för Mätning av Obalans 

 

Figur 7.9: fliken för Händelser 

 

Figur 7.10: En lista med händelser 
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Frekvens: 

 

Här går det att se att frekvensen mäts korrekt till det 

värdet som valdes i programmet PQ Controller.  Det 

förväntas visa 50 Hz. 

 

 

 

Att skapa rapport: 

 

Det går att skapa en rapport genom att klicka på ”Rapportlista” under fliken 

”Händelser/Rapport” (Se figur 7.9) och då fas en MS-word fil som visar tabeller 

och grafer som ett resultat för mätningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.11: fliken för Mätning av frekvens 
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8 Resultat & Analys  

8.1 Effekt 

 

Figur 8.1 visar mätningen av effekt med hjälp av Metrum programmet. 

Diagrammet är i form av ett linjediagram där varje stapel visar varje 

bilbatteriladdning vid denna station.  

 

Analys av Figur 8.1:  

 

De olika strömvärdena beror på vilket bilbatteri 

som laddas, vilken kontakt som användes, 

snabbladdning eller normalladdning. Det går 

också att se hur lång tid laddningsprocessen 

tog. 

 

Enligt figur 8.1 så har totalt 47 bilar laddat sitt 

batteri under perioden 24:e april till 11:e maj. 

Det betyder att det är i genomsnitt 2-3 bilar 

som laddade vid denna station varje dag.  

 

 

 

Exempel 1:  

 

Figur 8.2 visar att bilen laddades med en maximal 

effekt på ungefär 30 kW och att det tog 40 minuter 

att ladda.  

För att jämföra mellan olika staplar så kan man 

räkna ut energin (kWh) genom att ta reda på 

medeleffekten.  

Enligt figur 8.2 fås att inmatad energi 
  

  
 * 15kW 

= 10 kWh 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1: Laddning av 47 stycken bilar under 24:e april 

till 11:e maj 

Figur 8.2: Typisk kurvan för en snabbladdning 
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Exempel 2: 

 

Figur 8.3 visar hur en normalladdning ser ut. Det 

maximala effektvärdet som är 2.1 kW och efter det var 

grafen konstant under 3 h och 40 minuter Detta betyder 

att energin här är: 

2100*
  

 
  = 7,7 kWh.  

Effekten börjar därefter att avta. Detta visar hur lång tid 

(2h) det tar för normalladdaren att avsluta laddningen. 

Detta ger ett medelvärde på effekt ≈1.1k och då är 

energin 1100*2h= 2 kWh. 

Den totala energin är då: 0.2k + 7.7k + 2.2k = 10.1 kWh 

Det är således överfört ca 10 kWh vid både exempel. 

 

 

 

8.2 Spänning & Ström 

 

Nominella spänningen valdes till 230 V och spänningen är nästan konstant hela 

tiden. Däremot så ändras strömmen varje gång någon inkopplar en laddare. 

Nedan visar hur effektkurvan är beroende av spänningen och ström eftersom P = 

U * I. Enligt figuren så är spänningen ungefär 234.6 V och strömmen är ungefär 

9.2 A och då fås effekten: 

9.2 * 234.6 = 2,2 kW vilket visas på effektkurvan. 

Figur 8.3: Typisk kurva för normalladdning 

 

Figur 8.4: Mätning av spänning & ström vid samma tidsmoment med effekt 
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8.3 Övertoner 

 

Spänningsövertoner: 

 

För att resultatet av övertoner ska vara godkänt så får THD-värdet, som är 

övertonshalten, inte överstiga 6 % enligt egna inställningar (se 7.2.2 under 

rubriken rapportinställningar). Figuren (8.5) visar att övertonerna inte överstiger 

maximala värdet vilket betyder att mätningen av övertoner är godkänd och att 

påverkan på spänningen inte är tillräckligt stor för att störa elnätet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strömövertoner: 

 

Figur 8.6 visar strömövertonerna men eftersom det inte står något om 

strömövertoner i normen så tas ingen hänsyn till dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.5: Mätning av spänningsövertoner 

Figur 8.6: Mätning av strömövertoner 
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Individuella övertoner: 

 

För att mäta individuella övertoner valdes både jämna och udda för att kunna 

jämföra dem. Figur 8.7 visar hur övertoner påverkar spänningen med en markör 

som flyttades sidled. Värden på övertonerna visas i procent av grundton i form 

av staplar.  

I figuren mäts den högsta punkten i grafen. De udda har mycket högre 

procentvärden än de jämna vilket stämmer överens med normen EIFS 2013:1 (se 

kapitel 5.4).  

 

Nedan följer en figur 8.8 som visar 3 olika övertoner över U1. Man kan klart se 

stora skillnaden mellan de två udda övertonerna där den gröna är 5:e och blåa är 

7:e i jämfört med den jämna som är 6:e och är orange i figuren.  

Figur 8.7: Individuella övertoner, högsta visas på figuren 

Figur 8.8: Jämfförelse mellan 3 olika individuella övertoner, 2 udda och en jämn 



 

31 

 

8.4 Flimmer 

 

Figuren 8.9 visar grafen för flimmer under mätperioden. Kortvariga flimmer kan 

komma upp till 0,64 % och de långvariga till ungefär 0,3 % av den nominella 

spänningen. Ingen av dem översiter maximala värdet som är 1,0 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De korta variationer kan en människa knappt märka. Dessa variationer i figur 8. 

innebär att en kort och snabb spänningsvariation uppstår vid just det momentet. 

De korta kan mätas under ett intervall på 10 min och de långa under 2 timmar (se 

figur 8.10). Markörerna A och B visar att det är 10 minuters intervall på de 

kortvariga spänningsvariationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.9: Mätning av flimmer. Röd är de 

kortvariga och svart är de långvariga. 

 

Figur 8.10: Intervaller av flimmerkurvorna 
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8.5 Obalans (Osymmetri) 

Enligt figur 8.11 så överstiger obalansen inte 1% av spänningen vilket betyder att 

mätningen är acceptabelt. Intervallet visar att det är 5 minuter mellan punkterna 

A och B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Händelser 

 

Analys av händelser gjorde med en annan fil än den som användes för de andra. 

Denna fil kom in efter första 6 dagarna (15:e - 21:a april) och den andra är för 

resten av perioden fram till den 11:e maj Under mätningen uppstod flera 

händelser.  

 

Händelsetyp 1 (Alarm vid start) : 

Händelselistan i figur 8.12 är listan på de första 3 händelser som uppstod under 

inkopplingen av mätinstrumentet. Det är vanligt vid start en mätning.  

 

Figur 8.11: Mätning av Obalans 

 

Figur 8.12: Händelsetyp 1 (Alarm vid start) 
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Händelsetyp 2 (Strömtriggning): 

 

Den mest förekommande typ av händelser var den som kallades 

”strömtriggning”. Denna händelse uppstår vid inkopplingen. Det sker en 

inkopplingsström vid början av laddningen. Dessa är alltså inga kortslutningar. 

Skillnaderna mellan dessa kurvor beror på vilket elbilsbatteri som laddaren 

kopplas till. Det beror på egenskaperna hos batteriet som finns i bilen.  

Nedan följer några exempel på hur sådana strömtriggningar kan påverka 

spänningen.  

 

 

Exempel 1:  

Spänningen påverkas bara lite av just denna strömtriggning på 30 A. figur 8.13 

visar att det är en liten sänkningen på spänningen (ungefär 0,3 V) som är för låg 

för att tas med som en ”sag-händelse”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.13: Händelsetyp 2 (Strömtriggning), exempel 1 
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Exempel 2:  

Här är ett annat exempel på en strömtriggning som inte påverkar utseendet på 

spänningskurvan. (Figur 8.14) 

 

Händelsetyp 3 (Sag):  

 

Under mätningen uppstod också en tillfällig spänningssänkning (Sag). En sådan 

uppstår när spänningssänkningen är stor. Det går att se på kurvan nedan att 

spänningen sänks ner till ungefär 202 V. En sådan variation är stor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.14: Händelsetyp 2 (Strömtriggning), Exempel 2 

 

Figur 8.15: Händelsetyp 3 (Sag) 
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Händelse typ 4 (Alarm för flimmer): 

 

Under inställningar skulle det uppstå ett händelselarm vid valda värden. Under 

denna mätning uppstod en kortvarig spänningsvariation (Flimmer, Pst) som 

valdes till 10 min. Nedan visas en figur på två händelser där den ena visar starten 

av den och den andra visar slutet och varaktigheten. Maxavvikelsen var 2.14 V 

över fas 2.  

 

 

8.7 Frekvens 

 

Frekvensen analyserades med en förväntan att få 

det angivna värdet i inställningarna som är 50 Hz. 

Nedan visar figur 8.17 att kurvan är ok. Det valdes 

också att den inte skall överstiga eller understiga 1 

% av 50 Hz vilket också är ok. 

 

 

8.8 Skapad rapport 

 

Här visas resultatet i form av tabeller och värden. 

Rapporten är också godkänd enligt normen som 

programmet använder tillsammans med 

inställningarna som valdes tidigare. Det gick inte att spara alla händelser på 

grund av brist på minne så därför har programmet bara lyckats spara en rapport 

för endast en 4 dagars period.  

Rapporten är exporterad från programmet till en MSWord-fil och direkt kopierad 

till denna word-fil. 

Figur 8.16: Händelsetyp 4 (Alarm för flimmer) 

Figur 8.17: Mätning av frekvens 
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Referens ______________________________________________ 

 

 

Kommentar ______________________________________________ 

 

  ______________________________________________ 

 

  ______________________________________________ 

 

 

 

 Metrum Sweden AB 

Elkvalitetsrapport Godkänd Egna inställningar 

  

Automatiskt genererad enveckas 

normrapport 

Spänningsvariationer 

Flimmer (Plt) 

Obalans 

Frekvens 

Signalspänningar 

THD 

Individuella övertoner 

Resultat 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

Mätperiod 

Från 2016-04-23 00:00 

till 2016-04-27 00:00 

 

Mätenhet 

Namn Snabbladdare 

S/N 0508014394 

Modell SPQf 

Noggrannhet < 0.1 % 

Unom 230 

 

Korta avbrott 

Långa avbrott 

Sags 

Swells 

Transienter 

0 

0 

0 

0 

0 
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Spänningsvariationer 

 

Fas % av 

tid 

Norm 

min (V) 

Uppmätt min 

(V) 

Norm 

max (V) 

Uppmätt 

max (V) 

Resultat 

U1 95 207 232,5 253 237,4 Godkänd 

 100 207 230,5 253 238,6 Godkänd 

U2 95 207 233 253 237,5 Godkänd 

 100 207 231,2 253 238,7 Godkänd 

U3 95 207 232,5 253 237,1 Godkänd 

 100 207 230,3 253 238,2 Godkänd 

 

Flimmer (Plt) 

 

Fas % av tid Norm max Uppmätt max Resultat 

U1 95 1 0,19 Godkänd 

U2 95 1 0,19 Godkänd 

U3 95 1 0,19 Godkänd 

 

Obalans 

 

% av tid Norm max (%) Uppmätt max (%) Resultat 

95 1 0,1615 Godkänd 

 

Frekvens 

 

% av 

tid 

Norm min 

(Hz) 

Uppmätt min 

(Hz) 

Norm max 

(Hz) 

Uppmätt max 

(Hz) 

Resultat 

99,5 49,5 49,87 50,5 50,12 Godkänd 

100 46 49,82 53 50,17 Godkänd 

 

Signalspänningar 

 

 

 

 

Fas % av tid Norm min (V) Resultat 

U1 99,5 (se graf) Godkänd 

U2 99,5 (se graf) Godkänd 

U3 99,5 (se graf) Godkänd 
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THD 

 

Fas % av tid Norm max (%) Uppmätt max (%) Resultat 

U1 95 6 2,74 Godkänd 

U2 95 6 2,57 Godkänd 

U3 95 6 3,08 Godkänd 

 

 

Individuella övertoner 

 

Har

m. 

% av 

tid 

Norm 

max 

(%) 

Uppmätt max (%) Resultat 

U1 U2 U3 U1 U2 U3 

2 95 2 0,02 0,02 0,03 Godkänd Godkänd Godkänd 

3 95 5 0,53 0,52 0,71 Godkänd Godkänd Godkänd 

4 95 1 0,03 0,026 0,04 Godkänd Godkänd Godkänd 

5 95 6 2,06 1,86 2,08 Godkänd Godkänd Godkänd 

6 95 0,5 0,02 0,01 0,02 Godkänd Godkänd Godkänd 

7 95 5 1,87 1,73 2,24 Godkänd Godkänd Godkänd 

8 95 0,5 0,02 0,02 0,02 Godkänd Godkänd Godkänd 

9 95 1,5 0,39 0,45 0,34 Godkänd Godkänd Godkänd 

10 95 0,5 0,02 0,02 0,02 Godkänd Godkänd Godkänd 

11 95 3,5 0,56 0,62 0,56 Godkänd Godkänd Godkänd 

12 95 0,5 0,01 0,01 0,01 Godkänd Godkänd Godkänd 

13 95 3 0,42 0,46 0,50 Godkänd Godkänd Godkänd 

14 95 0,5 0,01 0,01 0,02 Godkänd Godkänd Godkänd 

15 95 0,5 0,07 0,07 0,10 Godkänd Godkänd Godkänd 

16 95 0,5 0,01 0,01 0,03 Godkänd Godkänd Godkänd 

17 95 2 0,08 0,14 0,15 Godkänd Godkänd Godkänd 

18 95 0,5 0,01 0,02 0,04 Godkänd Godkänd Godkänd 

19 95 1,5 0,09 0,11 0,17 Godkänd Godkänd Godkänd 

20 95 0,5 0,01 0,02 0,04 Godkänd Godkänd Godkänd 

21 95 0,5 0,05 0,04 0,05 Godkänd Godkänd Godkänd 

22 95 0,5 0,01 0,02 0,03 Godkänd Godkänd Godkänd 

23 95 1,5 0,07 0,11 0,10 Godkänd Godkänd Godkänd 

24 95 0,5 0,01 0,02 0,03 Godkänd Godkänd Godkänd 

25 95 1,5 0,05 0,08 0,07 Godkänd Godkänd Godkänd 
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9 Diskussion och slutsatser 
 

Målet som Växjö Energi AB satsar på är utmärkt och framsynt. Enligt studierna i 

detta arbete så ger laddning av elbilar både vid normalladdning och 

snabbladdning ej upphov till störningar som överskrider den gällande normen på 

det inkommande elnätet. 

 

Det blir spännande att se om användningen av elbilar kommer att öka i Växjö 

kommun, vilket är deras mål, därför byggdes snabbladdsstationen.  

 

Huvudresultatet blev något att vara nöjd med. Övertonerna var aldrig högre än 

3%. Det är tillräckligt för att kunna säga att påverkan på elnätet ej är för hög. 

Detta beror på att elnätet i Växjö är starkt och robust.  

 

I ett liknande arbete, inverkan av övertoner i ett centralt nät, som gjordes i Umeå 

har resultatet av inverkan varit liknande. Umeås centrala elnät var också för 

starkt för att påverkas av så svaga övertoner.  

Vid analys av indivividuella övertoner så påverkar udda övertoner ett elnät mer 

än vad de jämna gör. Detta beror på att 5:e och den 7:e övertonen genereras 

främst av olinjära belastningar vilket nämndes som en orsak till att övertoner 

uppstår
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