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Sammanfattning 
Landstinget Västernorrland har i dagsläget installerat cirka 2600 

kvadratmeter solpaneler på sina sjukhus i länet. Planer finns att utöka 

detta ytterligare. Eftersom solenergin står för en växande andel av 

elförsörjningen på dessa sjukhus, så väcks frågan om detta kommer ha 

någon negativ påverkan på dessa sjukhus elkvalitet. 

Syftet med arbetet är undersöka om elkvaliteten i inmatningspunkterna 

för solcellsanläggningarna ligger inom gränsvärdena specificerade 

enligt EIFS 2013:1 för allmän distribution, samt om någon negativ på-

verkan kan påvisas från solcellernas elproduktion. Resultatet visade att 

samtliga punkter i föreskriften EIFS 2013:1 för elkvalitet uppfylldes. 

Det gick inte att påvisa att produktionen från solcellerna hade någon 

direkt negativ påverkan på sjukhusets elkvalitet i mätpunkterna som 

undersöktes. Denna slutsats kunde stödjas av att de psykiatriska avdel-

ningar visade god elkvalitet, trots att den installerade effekten solceller 

är ungefär dubbelt så stor där som på det centrala sjukhuset.  

Montagevinkeln för solpanelerna undersöktes också, och enligt en 

simulering som utfördes i PVGIS, så visade det sig att den optimala 

vinkeln för en enskild solpanel på den aktuella breddgraden är 44 

grader. Det behövs dock ytterligare undersökningar för att konstatera 

om denna vinkel är fördelaktig för samtliga anläggningar på sjukhus-

området. 

Rapporten visar också att de 15:e och 8:e relativa övertonerna har mät-

värden som ligger relativt nära gällande gränsvärden. För att upprätt-

hålla elkvaliteten på sjukhuset under alla förhållanden, så bör en under-

sökning genomföras för att lokalisera de största faktorerna till stör-

ningskällorna. 

Nyckelord: Elkvalitet, solceller, växelriktare, lutning. 
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Abstract 
The County Council of Västernorrland has as of today, installed around 

2600 square meters of solar panels on their hospitals. There are already 

plans in place to expand this even further in the future. With ever in-

creasing share of their total energy usage being supplied from solar 

power, the question arises if this will have any negative impact on the 

electrical power quality at these hospitals. 

The purpose of this study is to determine if the electrical power quality 

is currently within the limits defined by the Swedish regulation EIFS 

2013:1, and if the production of electrical power from these smaller 

photovoltaic plants have any negative effect on the power quality at the 

measured grid feed-ins. The results showed that the power quality on 

all measured points passed the requirements for the regulation EIFS 

2013:1. 

Also, no clear evidence of any negative side effects on the power quality, 

caused by electrical power production from the solar panels could be 

determined. This was supported by the measured power quality being 

better at the psychiatric departments, despite the installed nameplate 

capacity being about twice as high as on the main hospital building. 

The mounting angle of around 15 degrees was found not to be optimal 

for a single solar panel at the latitude where the installations are located. 

A simulation ran found the optimal angle to be 44 degrees. Despite this, 

more investigations are needed to determine if a higher angle is advan-

tageous to all the installations on the investigated hospital area. 

Lastly, the report showed some reason to be concerned about the 15th 

and 8th relative harmonics, as they both had measured values being 

close to the regulation limits. In order to improve power quality in the 

future, and avoid exceeding regulation limits, it is therefore recom-

mended that an investigation is performed to determine the largest 

sources of 15th and 8th relative harmonics. 

Keywords: Power quality, solar cells, inverters, inclination. 
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Förord 
Detta arbete har gjorts som en del i examinationsprocessen för högskole-

ingenjörsprogrammet i Elkraftteknik på Mittuniversitetet. Programmet 

är ett samarbete mellan tre stycken lärosäten: Mittuniversitetet (min 

antagningsort), Umeå Universitet samt Luleå Tekniska Universitet. 

Min bakgrund till detta arbete har varit ett intresse inom förnyelsebar 

energi och mer speciellt inom solenergi, vilket är ett område som växer 

mycket i skrivande stund. Att få möjligheten att tillämpa de kunskaper 

jag anskaffat mig under programgången på verkliga anläggningar i en 

samhällesviktig sjukhusmiljö har varit väldigt roligt och givande för 

mig. 

Min första kontakt med Ramböll fick jag under en samlingsvecka i 

Umeå under vintern 2016 (vecka 49). Jag vill tacka Leif Engström för att 

du väckte mitt intresse för företaget vilket möjliggjorde för detta arbete 

att genomföras. 

Jag vill tacka Anders Lindh på Ramböll för att du gav mig chansen att 

göra detta arbete, samt energicontroller Jan Lindberg för att du visade 

intresse från landstingets sida och gjorde det möjligt för oss att mäta och 

besöka anläggningarna. Från den akademiska sidan så vill jag främst 

tacka min handledare Kent Bertilsson för svar på alla de frågor och idéer 

jag haft under arbetets gång. 

Slutligen så vill jag rikta ett stort tack till Torbjörn Andersson på Ram-

böll och Sune Åkerman på Sundsvalls sjukhus. Ni har hjälpt mig med 

att lösa de dagliga problem som uppkommit och gjort det möjligt för 

arbetet att fortlöpa utan några större hinder, samt varit med och hjälpt 

mig med de många praktiska aspekterna som har funnits. Utan er så 

hade inget utav detta varit möjligt att genomföra. 
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Terminologi och förkortningar 
I rapporten så förekommer vissa uttryck och förkortningar som är 

ovanliga. Dessa utvecklas och förklaras kortare nedan. 

EIFS Energimarknadsinspektionens 

författningssamling 

Ringnät Ett maskat elnät med två eller fler 

matningsvägar som kan klara ett 

bortfall av ena huvudledningen. 

Smart-Grids Morgondagens elnät som flexibelt 

hanterar både förbrukning och 

generering. 

THD Total harmonic distortion. Mäts 

procentuellt i detta arbete. 

Step up/boost converter DC-DC omvandlare som ger 

högre utspänning än inspänning. 

MOSFET Metal-oxide semiconductor field-

effect transistor. 

EN 50160 Standard för spänningens egen-

skaper i det allmänna distribut-

ionsnätet. 

vTHD% Den procentuella andelen total 

övertonshalt i spänningen. 

RMS Effektivvärde, Root Mean Square. 

Relativ överton Enskild överton, t.ex. 3:e överto-

nen. Jämförs i procentuell andel 

mot grundton. 

PVGIS Photovoltaic Geographical In-

formation System 
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1 Introduktion 
Solceller och solcellsanläggningar är under stark tillväxt i Sverige och 

även många andra länder runtom i världen. Det är nu möjligt för både 

privatpersoner och företag att installera både mindre och större anlägg-

ningar på egna ytor, t.ex. takytor, fasader eller fristående markmonte-

rade installationer. 

Trots detta så är anläggningarna fortfarande relativt dyra, det är därför 

viktigt för ägarna att deras dyra investering inte stör eller försämrar 

funktionen på utrustning som redan finns på plats [1]. Elkvalitet är 

något som troligtvis de flesta privata hem eller husägare inte känner till 

särskilt väl, men något som kan vara intressant för ägare av större 

anläggningar, speciellt i mer känsliga miljöer, såsom sjukhus eller andra 

offentliga anläggningar. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Bakgrunden för detta kommer till stor del från ett personligt intresse av 

förnyelsebar energi, speciellt solenergi. Solkraft kan komma till att bli en 

av de största energiproducenterna i vissa delar av världen, sett till en 

längre tidsperiod. Ett ökat intresse visas idag gällande investeringar i 

solcellsanläggningar, speciellt som ett sätt för företag att uppfylla deras 

miljöprofil.  

Elkvalitet för solcellsanläggningar är något som kan komma att bli 

intressant för större installationer eller något mindre sådana som är 

gjorda i t.ex. svagare elnät. Många aspekter finns att undersöka, men i 

detta arbete kommer att fokus att läggas på elkvalitet och dess nivåer i 

jämförelse med gränsvärdena enligt föreskriften EIFS 2013:1. 

All ingående elektrisk utrustning som används på solcellsanläggningar 

måste vara CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller alla gällande krav 

på emissioner och tålighet [2]. CE-märkningen i sig är dock ingen ga-

ranti till att flera apparater i samma anläggning under alla förhållanden 

sammantaget klarar att hålla sig till rådande gränsvärden för elkvalitet. 
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Vid installation av solcellsanläggningar på mer känsliga områden såsom 

sjukhus och andra offentliga institutioner, kan det finnas ett behov att 

konstatera deras påverkan på elkvaliteten. Detta är viktigt, eftersom 

dålig elkvalitet påverkar livslängden på elektrisk utrustning negativt. I 

sjukhusmiljö så finns det en stor andel apparatur som är inte bara eko-

nomiskt kostsam, men kan också vara livsviktig för särskilt sårbara 

patienter. 

Planer för en ytterligare expansion av solcellsanläggningarna inom 

Sundsvalls sjukhus finns redan. Ett mål på 7000 kvadratmeter solpane-

ler ska vara installerade på samtliga sjukhus till år 2019 är i skrivande 

stund uppsatt. I dagsläget är 2600 kvadratmeter solpaneler redan instal-

lerade [3]. Att i ett tidigare skede hitta problem och ge förslag på lös-

ningar för att minska eller åtgärda dem blir billigare för landstinget och 

skattebetalarna i längden. 

Tidigare forskning har visat på att en viss negativ påverkan kan fås av 

större anläggningar anslutna till elnätet [4]. Storleken negativ påverkan 

på elkvaliteten beror dock sannolikt på en stor del lokala faktorer där 

anläggningarna är installerade. Detta skall undersökas i denna rapport. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ge Ramböll och Landstinget 

Västernorrland en uppfattning om hur elkvaliteten ser ut i inmatnings-

punkterna för deras fyra solcellsanläggningar på Sundsvalls sjukhus och 

om den påverkas negativt av produktionen från dessa. 

1.3 Avgränsningar 

I detta arbete så kommer endast fyra stycken solcellsanläggningar att 

behandlas. Mätdata för elkvalitet kommer endast att tas under en och en 

halv veckas tid i mitten på april (vecka 15-16). 

För mätning av elkvalitet så kommer allt utanför föreskriften EIFS 

2013:1 att exkluderas ur denna rapport. Det innebär att inga mätningar 

av t.ex. nätfrekvensen kommer att göras i detta arbete. 

På grund av brist på utrustning så har inte förbrukning och effektflöden 

in till sjukhuset från det yttre elnätet kunna mätas. 
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1.4 Problemformulering 

Detta arbete kommer att titta på elkvalitet i inmatningspunkterna till 

fyra stycken solcellsanläggningar på Sundsvalls sjukhus. 

Fokus kommer att ligga på att undersöka om elkvaliteten i de under-

sökta inmatningspunkterna ligger inom gällande gränsvärden enligt 

EIFS 2013:1, och hur produktionen från dessa solcellsanläggningar 

påverkar elkvaliteten i inmatningspunkterna. 

Frågeställningarna för att besvara detta: 

Hur är solcellsanläggningarna uppbyggda? Vilka tillverkare och tekni-

ker har använts? 

Ligger elkvaliteten i inmatningspunkterna inom gällande gränsvärden 

enligt föreskriften EIFS 2013:1? 

Påverkar produktionen från solcellsanläggningarna elkvaliteten negativt 

i sjukhusets ringnät? 



Elkvalitetsundersökning av 

solcellsanläggningarna på 

Sundsvallas sjukhus 

Mattias Hallin 

1 Introduktion 

2017-06-26 

 

4 

1.5 Författarens bidrag 

I detta arbete så har jag, hämtat mätdata om elkvalitet och produktion 

från fyra solcellsanläggningar. Alla fyra solcellsanläggningar ägs av 

Landstinget Västernorrland och är projekterade tillsammans av Energi-

banken i Jättendal AB och Ramböll Sverige. Studiebesök har gjorts på 

plats för att ta fotografier på teknisk utrustning mm. 

Data och specifikationer för samtliga anläggningar är tagna från studie-

besök på plats samt utdrag ur arkivet på avdelningen fastighetsdrift för 

Sundsvalls sjukhus. Utrustning och mjukvara för mätning av elkvalitet 

har lånats av avdelningen för fastighetsdrift på Sundsvalls sjuhus, och 

med hjälp av den medföljande mjukvaran har jag kunnat exportera 

relevant data till att redovisa i detta arbete. 

Denna information har sedan blivit analyserad och vidare behandlad av 

mig för att kunna användas i arbetet och bli presenterad på ett lämpligt 

vis. Data för elkvalitet är bearbetad i programmet Dran-View 6 och har 

främst använts för att skapa diagram som visas i resultatdelen. 

Simuleringen av egenskaper för en enskild solpanel på valfri breddgrad 

har skett med hjälp av PVGIS som är ett forskningsprojekt från den 

europeiska kommissionen. Vissa diagram för spänning och ström är 

även skapade med hjälp av mjukvaran OrCAD. 

Ramböll har huvudsakligen stått för hjälp med kontakter, information 

och handledning för att arbetet skulle kunna genomföras. Landstinget 

har gett åtkomst till solcellsanläggningarna och gjort det möjligt att göra 

mätningar på dessa. Installationen av mätutrustning och praktisk hjälp 

på plats har utförts av Sune Åkerman på avdelningen fastighetsdrift på 

Sundsvalls sjukhus. 
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2 Teori 
Detta arbete kommer att fokusera på följande områden inom elkvalitet: 

 Långsamma spänningsändringar 

 Spänningsövertoner 

 Spänningsosymmetri 

 Kortvariga spänningssänkningar 

 Kortvariga spänningshöjningar 

Anledning till att dessa fokusområden har valts, är för att, enligt Ellag 

1997:857, är nätkoncessionshavaren skyldig att på skäliga villkor över-

föra el för annans räkning, samt att denna överföring av el skall vara av 

god kvalitet [6]. Vad som anses vara ”överföring av god kvalité” regle-

ras i föreskriften EIFS 2013:1 [7].  

Extra fokus läggs på övertoner i ström och spänning, då detta är ett 

problem som endast kommer att öka med tiden allt eftersom de olinjära 

elektroniska lasterna blir allt vanligare. De återfinns som t.ex. drivdon 

för belysning, elmotorer, batteriladdare, datorer med mera. 

2.1 Långsamma spänningsändringar 

Dessa typer av spänningsändringar uppstår helt normalt på det all-

männa elnätet högspänningsnätet, ses i figur 1. Det är en konsekvens av 

bl.a. ledningsimpedans och hur mycket effekt som ledningen belastas 

med [8]. 

 

Figur 1. Exempel på normala spänningsändringar för en fasspänning. Det övre 

gränsvärdet är 253 Volt och det undre är 207 Volt. 
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Solcellsanläggningar är en källa till inmatad effekt från kunder, vilket 

innebär att en spänningshöjning kommer att ske när anläggningen är 

under aktiv drift och matar ut effekt på elnätet. Storleken på tillåtna 

spänningsändringar påverkar också storleken på t.ex. vind eller solcells-

anläggningen som får anslutas till nätet, utan att extra nätförstärkning 

eller andra åtgärder behövs göras [8]. 

Spänningshöjningen som sker över två ändar av en enskild kabel kan 

förenklat beskrivas med följande formel: 

𝑈𝛥 =
𝑅× 𝑃+ 𝑋×𝑄

𝑈2
2

 

 

(1) 

 

𝑈𝛥= Skillnad i spänning mellan kabelns ändar 

R= Ledningens resistans 

P= Aktiv effekt över ledningen 

X= Ledningens reaktans 

Q= Reaktiv effekt över ledningen 

𝑈2
2= Spänning i mottagande kabelände 

 

På mellan och högspänningsnivå, så tas dessa ändringar om hand med 

hjälp av så kallade automatiska lindningskopplare som sitter monterade 

i transformatorerna [9]. På så vis håller man spänningen inom rimliga 

gränser. 

På lågspänningsnätet så är man beroende av fast inställda omsättnings-

kopplare för att hålla rätt storlek på spänningen ute hos kunden, och 

dessa kan inte ändras under drift [9]. Med en hög effekt i långa kablar 

med hög impedans, och utan möjlighet att ändra spänningen under drift 

i nätstationernas transformatorer, så löper alltså landsbygdskunder 

störst risk att drabbas av långsamma spänningsändringar som är utan-

för gällande gränsvärden.  

2.2 Lösningar 

Som förklarades ovan så beror spänningsskillnaden i kabelns ändar på 

överförd aktiv/reaktiv effekt och impedans på kabeln. 

Den faktor som troligtvis enklast går att påverka är kabelns impedans. 

Genom att byta eller utöka med en extra ledning som har större area 

eller annat material, t.ex. koppar istället för aluminium så kan man 
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minska kabelns reaktans och resistans (impedans). Minskad impedans 

ger då en minskad spänningsskillnad mellan kabelns ändar under 

effektinmatning, vilket innebär att en större andel förbrukning eller 

produktion kan anslutas till exempelvis en kund i slutet av en ledning 

[10]. 

Att justera eller minska toppeffekten skulle också kunna vara en åtgärd 

för att säkerställa att gällande gränsvärden efterföljs. Det kan dock vara 

en svårare åtgärd att genomföra, speciellt om förbrukaren är ett tillverk-

ningsföretag som behöver effekten till att driva ugnar, motorer eller 

andra övriga större laster. 

Styrning av laster och generering hos kunder finns under utveckling 

inom ett område som kallas ”Smart-Grids”. Det ger både konsumenter 

och producenter ökade möjligheter till att använda sin el på ett mer 

ekonomiskt och miljömässigt smart sätt i framtiden [8]. 

2.3 Övertoner 

Övertoner i både ström och spänning är ett problem som har blivit allt 

mer tydligt då elektroniska lasterna blir alltmer vanliga i elnätet. Exem-

pel på vanliga apparater i elnätet som ger upphov till övertoner är 

lågenergilampor, stationära/bärbara datorer och frekvensriktare till 

elmotorer, ventilation [11]. 

Den del i dessa apparater som orsakar övertonerna är vanligtvis 

likriktarbryggan som sköter omvandlingen från elnätets växelspänning 

till apparatens likspänning. Vad som händer efter omvandlingen till 

likspänning är olika från apparat till apparat beroende på vilken till-

lämpning den har. De vanligaste typer av likriktarbryggor som finns 

och används är halvvågs (enfas), helvågs (enfas), samt trefas helvågs-

likriktarbryggor. 

För att minska övertonsinnehållet i ström och spänning så kan man 

antingen välja att minska dem direkt hos källan, installera övertonsfilter 

som minskar påverkan från redan installerade apparater, eller konstru-

era apparaterna på elnätet med en tillräckligt hög tolerans för att tåla de 

övertoner som förväntas finnas där. 
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2.4 Enfas likriktare 

 

Figur 2. Enfas helvågslikriktare. [Egen bild] 

Den enfasiga helvågslikriktaren är den näst enklaste likriktaren som 

finns. Den har endast 4 stycken likriktardioder, vilka kan ses i figur 2 

ovan. I praktiken så innehåller dessa likriktare ofta komponenter för 

glättning och reglering av spänning vilka dock inte illustreras i detta 

fall. 

 

Figur 3. Osymmetrisk förbrukning av ström (röd). [Egen bild] 

På grund av sin konstruktion så lider den enfasiga likriktaren av be-

kymmer när det gäller övertoner i strömmen som tas ut från elnätet. 

Som visas i figur 3 så liknar strömmens kurva (röd) inte en typisk sinus-

våg, vilket dock spänningen (grön) gör. 
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2.5 Trefas likriktare 

 

Figur 4. Trefas helvågslikriktare. [Egen bild] 

En trefas likriktarbrygga fungerar enligt samma princip som den för 

enfas, men nu sprids istället strömmen ut över tre faser. Ett exempel 

sådan visas ovan i figur 4. 

 

Figur 5. Ström från en fas (röd) i en trefas helvågslikriktare. [Egen bild] 

Resultatet blir att per varje helperiod för spänningen, så drar bryggan 

ström 4 gånger från samma fas, vilket kan observeras i figur 5. Ström-

men får därför ett mer sinusliknande utseende, vilket i sin tur innebär 

att övertonshalten i strömmen som dras från elnätet minskar något i 

jämförelse med en enfaslikriktare utan någon typ av filter. 
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2.6 Spänningsdistortion 

Det olinjära uttag av ström som vissa elektroniska laster och likriktare 

ger, kommer sedan i sin tur att påverka spänningens vågform till det 

sämre. 

 

Figur 6. Distortion av spänning (grön) pga. ojämnt strömuttag (röd). [Egen bild] 

I figur 6 så visas ett exempel på en distorderad spänning från en mat-

ningskälla. Spänningen (grön) är normalt sett formad som en vanlig 

sinuskurva, men i detta fall så har övertonsinnehållet från strömmen i 

en enfaslikriktare förvrängt denna. 

Både det totala övertonsinnehållet (THD) och de relativa övertonerna 

regleras i föreskriften EIFS 2013:1. 

2.7 Passiva filter 

Passiva filter använder sig av som namnet avslöjar endast av passiva 

komponenter. Idén med dessa filter är att kunna lagra energi och sprida 

ut strömuttaget över en längre tidsperiod, så att strömmens toppvärde 

sjunker något. 

Den enklaste typen av passivt filter använder sig av en induktor kopp-

lad i serie med inkommande elnät. Induktorn fungerar som en energi-

lagringskälla och ger en viss tröghet mot strömmen som dras av dioder-

na i likriktarbryggan via den tillkopplade lasten. 
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Figur 7. Påverkan av passivt filter på strömuttag (röd). [Egen bild] 

I figuren 7 ovan så illustreras det att när spänningen (grön) börjar stiga 

så följer strömmen med, men med en viss fördröjning som orsakas av 

induktorns naturliga strömtröghet.  

Detta innebär att den annars höga strömpulsen pressas ut över en längre 

tidsperiod och med lägre amplitud, vilket ger ett skonsammare och mer 

sinusliknande uttag av ström från elnätet. Resultatet blir att övertonsin-

nehållet i strömmen minskar för alla typer av likriktarbryggor utrustade 

med denna typ av passiva filter [12]. 

Fördelen med denna teknik är att bara enkla komponenter men relativt 

dyra komponenter används. Vid större volymer är aktiv styrelektronik 

billigare, eftersom de ingående komponenternas pris lägre. Utveckling-

en av nya styrkretsar är dock mer komplicerad och därmed dyrare än 

den passiva motsvarigheten.  
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2.8 Aktiva filter 

Aktiva filter består av både aktiva och passiva komponenter. Fördelen 

med att använda sig av aktiva komponenter innebär att man kan uppnå 

en mycket noggrannare styrning av strömmen genom likriktaren.  

 

Figur 8. Exempel på ett aktivt filter. [Egen bild] 

En av de vanligaste typerna av likriktare med aktivt filter är den som 

innehåller en s.k. ”Step-Up/Boost converter”, vilken även illustreras i 

figur 8. Genom att använda sig av en styrenhet som triggar en MOSFET-

transistor så kan man uppnå en nästintill perfekt sinusformad kurva på 

strömuttaget från elnätet [13]. 

Nackdelarna med denna teknik är att komponenterna och tekniken som 

används är mer avancerade och därmed också dyrare än den passiva 

motsvarigheten. 
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2.9 Spänningsosymmetri 

Ett felfritt trefassystem har tre stycken faser med exakt lika stora ampli-

tuder mellan faserna och jord, samt 120 graders fasförskjutning mellan 

dessa.  Om detta förhållande ändras från det ideala så blir trefassyste-

met osymmetriskt. Själva osymmetrin mäts som skillnaden mellan 

trefasspänningarnas plus och minusföljdskomponent [14]. 

En liten mängd osymmetri finns naturligt i ett trefassystem, men hur 

stor avvikelsen får vara regleras i föreskriften EIFS 2013:1 till att 

förekommande tiominutersmedelvärden av spänningsosymmetrin 

måste vara mindre än eller lika med två procent [7]. 

På högspänningsnätet så uppkommer osymmetri på grund av större 

elnätstekniska orsaker, t.ex. dåligt utförda skruvningar på kraftledning-

ar eller andra osymmetriska impedanser i nätet [14].  

I lågspänningsnätet så orsakas osymmetri oftast av obalanserade laster, 

då vanligen enfaslaster hos konsumenter [14]. Exempel på enfaslaster 

hos privatkunder kan vara enfasladdare till elbilar, värmeelement, 

torktumlare samt diverse vitvaror. Trefasiga laster som kan återfinnas i 

t.ex. varmvattenberedare, spisar med mera kan också ge upphov till 

osymmetri, om belastningen mellan de tre faserna är olika stora. 

 

Figur 9. Exempel på osymmetri i en fas (röd). [Egen bild] 

I figuren 9 ovan så visas ett exempel på osymmetri där en fas (röd) har 

felaktig fasförskjutning och amplitud relativt till de andra två felfria 

faserna (grön, lila). 
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2.10 Lösningar 

Osymmetri på elnätssidan attackeras bäst genom att se till att det 

projekteras och byggs korrekt. Att utföra elnätet på ett korrekt vis från 

början blir billigare än att senare behöva åtgärda bristfälla skruvningar 

eller osymmetri i t.ex. ledningsupphängning. 

På kundsidan så är det främst osymmetriska laster som orsakar 

problem. För ett elnätsföretag så blir detta problem svårare att komma 

åt, därför är det möjligt att åtgärderna riskerar att bli betydligt dyrare. 

Osymmetrisk elproduktion på enfas är tillåtet för privatkunder, men 

endast till en maximal gräns på 2 kW för huvudsäkringar mellan 16-25 

Ampere [2]. Effektgränsen för enfas elproduktion är så pass låg, vilket 

gör det osannolikt att dessa anläggningar kommer få något större 

genomslag på den allmänna marknaden förutom hos enstaka 

intresserade kunder.  
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2.11 Spänningssänkningar 

Kortvariga spänningssänkningar, även kallade ”spänningsdippar” sker 

när spänningen sjunker under de tillåtna gränsvärden som gäller. 

 

Figur 10. Exempel på en plötslig spänningssänkning. 

En kortvarig spänningssänkning/dipp definieras som när spänningen 

sjunker under det tillåtna lägsta värdet spänningen med en tid på längre 

än 10 ms och kortare än 90 sekunder [14]. I figur 10 ovan så visas ett 

exempel på en spänningssänkning där spänningens amplitud plötsligt 

sjunker under det som är normalt för vågformen. 

Spänningsdippar kan skapas av många anledningar, men några vanliga 

exempel är start av större laster, t.ex. asynkronmotorer eller kondensat-

orbankar. Transformatorer drar höga strömmar vid start och även detta 

kan resultera i en spänningsdipp beroende på vart i nätet man befinner 

sig [8].  

Andra möjliga orsaker till plötsliga spänningsdippar kan bero på fel i 

elanläggningen, hos kund eller i elnätet. Kortslutningar i apparater, på 

kund eller elnätets sida, omkopplingar i ställverk kan också ge snabba 

spänningssänkningar. Naturliga orsaker finns också, såsom kortslut-

ningar mellan faser eller jord i oisolerade luftledningar, orsakade av 

exempelvis fåglar som kortsluter ledningar, skador på markkablar med 

mera [11]. 
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2.12 Lösningar 

Att helt bli av med spänningsdippar är svårt på grund av hur slump-

mässigt de kan uppstå på nästan alla platser i nätet.  Det går att försöka 

förstärka nätet så att det står sig mer robust mot sänkningar i spänning-

en om ett fel skulle inträffa, t.ex. en kortslutning på ledningen. 

I vissa fall så ger också installationen av förnyelsebar elgenerering en 

förstärkning av elnätet, speciellt om det sedan förut var väldigt svagt, 

vilket kan vara fallet om många hushåll är placerade långt ut på en 

enskild ledning [8]. 

Större andelar sol och vindkraft kan dock ge en minskning av den 

roterande massan i elnätet om konventionella kraftverk ersätts. Detta 

innebär att konsekvenserna vid ett plötsligt fel ger en spänningssänk-

ning som blir värre än vad det annars hade varit. En möjlig lösning är 

att de individuella elanläggningarna kan gå över i en intern ö-drift för 

att skydda den egna förbrukningen, eller att varje elanläggning dimens-

ioneras för att kunna stötta hela elnätet med en så kallad ”fault-ride-

through” funktion [8]. 
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2.13 Spänningshöjningar 

En kortvarig spänningshöjning, även kallad ”transient” sker när spän-

ningens amplitud utan förvarning stiger över godtagbara värden enligt 

gällande regler. 

Figur 11. Exempel på spänningshöjning (vänster) och transient (höger).  

Figur 11 visar ett exempel på både en något långsammare spännings-

höjning som sker under ett antal perioder (vänster), samt en transient 

med extremt snabbt förlopp (höger). 

Kortvariga spänningshöjningar kan uppstå vid större industrinät där 

det finns större induktiva laster. Brytning av stora laster kan ge upphov 

till kortvariga spänningshöjningar orsakade av induktansen i t.ex. stora 

elmotorer. Större kopplingsförlopp i elnätet omfattar också i många fall 

brytning av induktiva laster, vilket också kan ge överspänningar. 

Samma sak gäller vid brytning av större kapacitiva laster, t.ex. konden-

satorbatterier eller liknande [10]. 

Andra orsaker som kan ge upphov till kortvariga spänningshöjningar är 

åska. Åska är faktiskt den vanligaste störningsorsaken i det svenska 

kraftsystemet. Blixten från åskan behöver inte heller träffa ledningen 

direkt, det räcker med en träff i ledningens absoluta närhet, för att en 

överspänning ska induceras i ledningarna [10]. 

I vår del av världen så sker det uppskattningsvis 50-200 blixtnedslag per 

100 kvadratkilometer [10]. Risken för en direktträff på en luftledning är 

låg, men konsekvenserna vid ett direktnedslag kan bli stora för en 

närliggande elanläggning. På grund av det allmänna ledningsnätets 
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storlek i Sverige så är det dock svårt att fullständigt säkra alla ledningar 

mot åskinducerade överspänningar. 

2.14 Lösningar 

Icke naturligt orsakade överspänningar, såsom de inducerade vid bryt-

ning av större laster, åtgärdar man enklast genom att ändra hanteringen 

och tillvägagångssättet vid brytning. För industrin kan det betyda att 

endast bryta större motorer när de är stillastående och aldrig under drift 

om det inte behövs av t.ex. personsäkerhetsskäl.  

 

Inkoppling av långa luftledningar kan också göras med större hänsyn 

till känslig elektronik på elnätet. För att begränsa överspänningarna som 

sker i dessa fall, så kan inkopplingsmotstånd användas på brytarna och 

ventilavledare installeras på närliggande ledningar. Det går även att 

använda synkrona brytare där kopplingsförloppet sker vid spänningens 

nollgenomgångar [10]. 

 

Att skydda mot naturliga fenomen, t.ex. åska, är svårt då omfattningen 

av det allmänna ledningsnätet är så pass stort. För kraftledningar på 

högre spänningsnivåer används så kallade ”topplinor” för att skydda 

mot direkt åsknedslag i ledningen och ventilavledare i transformator-

stationerna för att leda ner eventuell överspänning till jord [10]. 

 

För ägare av småhus eller företagsfastigheter så kan det vara lämpligt 

att installera en åskavledare på taket för att skydda mot direkta åskned-

slag i huset. Utöver åskavledaren så behövs även ett grovskydd för 

elanläggningar matade via luftledningar eftersom de inducerade spän-

ningarna i dessa fall kan bli höga vid en direktträff. För att skydda mot 

indirekta blixtnedslag och överspänningar från externa kopplingsför-

lopp, så bör också ett mellanskydd installeras i elanläggningen [15]. 
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3 Metod 
För att genomföra detta arbete, så har det delats upp i två huvudsakliga 

delar där den ena består av en praktisk del, den andra av en teoristudie 

och databehandling. Anledningen till denna uppdelning är för att ha 

tillräckligt med tid att genomföra både praktiska undersökningar och 

mätningar, samt även behandla erhållen mätdata och observationer från 

besök på dessa solcellsanläggningar. 

 

3.1 Mätningar och besök på solcellsanläggningarna 

För att undersöka och svara på de frågeställningar som är ställda för 

arbetets grund, så behövdes mätdata samlas in för anläggningarna 

under drift i verkliga förhållanden. På grund av detta, så gjordes ett 

antal studiebesök på de aktuella anläggningarna där använda tekniker, 

komponenter, byggnation med mera dokumenterades. 

Till resten av frågeställningarna så fångades mätdata in av instrument 

uppsatta med hjälp av Sune Åkerman på fastighetsdrift på Sundsvalls 

sjukhus. Genom att göra detta, så kunde en noggrann bild över nuva-

rande elkvaliteten på solcellsanläggningarnas inmatningspunkter erhål-

las. All insamlad data, kunde sedan användas för att besvara frågeställ-

ningarna och syftet med denna rapport. 

3.2 Undersökning av erhållen mätdata 

Mätningarna som gjordes under en period på strax över en vecka, 

skapade en stor mängd information i form av bland annat 

tiominutersmedelvärden. Denna mätinformation behandlades sedan 

separat för varje anläggning i programvaran Dran-View 6 där relevanta 

diagram och jämförelser tog fram till syfte att använda i rapporten. 

 

Tanken är att med mätdata, kunna visa hur den nuvarande elkvaliteten 

ser ut på båda inmatningspunkterna, samt att kunna påvisa om de 

redan existerande anläggningarna har någon negativ påverkan på 

sjukhusets elkvalitet. Under arbetets gång, så beslutades även att göra 

en kortare mätning med solcellsanläggningarna frånkopplade, för att 

kunna se om elkvaliteten eventuellt förbättrades. 
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4 Genomförande 
Mätningarna av elkvalitet har utförts genom att placera mätarna i de två 

olika inmatningspunkterna som finns för samtliga fyra solcellsanlägg-

ningar.  

Den största anläggningen har en toppeffekt på 81,5 kW och sitter mon-

terad på sjukhusets Psykiatriska avdelningar.  

Figur 12. Inkopplingspunkten under de Psykiatriska avdelningarna. 

Figur 12 visar inmatningspunkten för solcellsanläggningen som sitter på 

taket till de Psykiatriska avdelningarna. Inkommande faser från elnätet 

kan ses till vänster i bild och till höger i det öppnade kabelskåpet kom-

mer växelspänning in från anläggningens flera växelriktare, där sattes 

även klämmorna för spänningsmätning. Mellan elnät och spänning från 

växelriktarna sitter en trefas effektbrytare, som användes för att kunna 

göra en mätning utan växelriktarna inkopplade till elnätet.  

De andra två anläggningarna på ambulans och Rehabiliteringsklinikens 

tak delar på samma inmatningspunkt som sitter långt söderut i det 

centrala sjukhuset. Dessa anläggningar har tillsammans en toppeffekt på 

76,6 kW.  
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Som kan ses i figur 13 nedan så är installationen snarlik när det gäller 

plats för inkommande elnät, brytare med mera. 

Figur 13. Inkopplingspunkten på det centrala sjukhuset. 

Mätinstrumenten som användes var Dranetz Powervisa och PowerX-

plorer. Instrumenten är inlånade från Sundsvalls sjukhus fastighets-

driftsavdelning för detta ändamål, och brukar normalt sett användas för 

diverse långtidsmätningar i övriga ställverk runtomkring sjukhuset där 

behov anses finnas för tillfället. 

Figur 14. Mätinstrumenten Dranetz PowerVisa och PowerXplorer. 

Det enda som skiljde instrumenten åt var att mjukvaran i den till höger i 

figur 14 har möjlighet att även mäta strömmar i startförlopp, det är dock 

en funktion som aldrig användes i detta arbete. Båda instrumenten 

kopplades upp på samma sätt i båda inmatningspunkterna. 
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Mätinstrumenten har en automatisk inställningsguide som användes för 

att skapa en korrekt Y-koppling vilket möjliggjorde mätningar av både 

ström och spänning. 

På grund av materialbrist så användes strömtänger med en sämre 

upplösning vid mätningarna på de Psykiatriska avdelningarna.  Det 

fanns inte heller tillgång till komponenter för att mäta övertonshalten i 

nolledaren på den Psykiatriska avdelningen. 

 
Figur 15. Inkopplade mätinstrument på de Psykiatriska avdelningarna (vänster) och 

Rehabiliteringskliniken/ambulans (höger). 

En extra mätning genomfördes även med bortkopplade växelriktare 

från elnätet. För att åstadkomma detta så användes effektbrytarna i 

respektive inmatningspunkt för att koppla ifrån växelriktarna i anlägg-

ningen och mäta ”bakom” brytarna, det vill säga på elnätets sida. Kopp-

lingarna kan ses översiktligt i figuren 15 ovan. 

Mätningen sattes på att logga relevanta tiominutersmedelvärden enligt 

föreskriften EIFS 2013:1, samt att spara kurvformer före och efter en 

eventuell avvikelse från standarden EN50160. 

All erhållen data har sedan kunnat behandlas i mjukvaran Dran-View 6 

för att plocka ut relevant information om elkvalitet samt effekter in och 

ut från anläggningen. 
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5 Resultat 
5.1 Anläggningsuppbyggnad 

Fyra stycken solcellsanläggningar inom Sundsvalls sjukhus har under-

sökts. Dessa anläggningar är placerade på de Psykiatriska avdelningar-

na, (81,5 + 66 kW), ambulanstaket (17,6 kW), samt Rehabiliteringsklini-

ken (59 kW).  

 
Figur 16. Översiktsbild över anläggningarna på sjukhusområdet. [Ramböll] 

Figur 16 visar samtliga anläggningar och var de är placerade på sjuk-

husområdet. Den nuvarande solcellsinstallationen tar upp totalt sett lite 

takyta sett till hela sjukhuset, så möjligheter till ytterligare utbyggnad 

finns. Det centrala sjukhuset har dock en hög skuggprofil, vilket hade 

gett ett stort produktionsbortfall vissa tider på dygnet om solpaneler 

hade monterats i skuggan på sidorna om den centrala byggnaden. 

Trots att den centrala byggnadens tak erbjuder en stor och attraktiv yta 

att placera solpaneler på, så finns ingen installation gjord där. Orsaken 

är enligt drifttekniker Sune Åkerman att taket inte lämpar sig för mon-

tage med skruvning direkt i plåten på grund av sin konstruktion, och 

skulle troligtvis inte klara vikten som fås vid ett ballastmontage av 

fristående stativ. Problemen skulle gå att lösa med en ombyggnation, 

men kan vara svårt att ekonomiskt motivera när andra ytor istället finns 

tillgängliga. 



Elkvalitetsundersökning av 

solcellsanläggningarna på 

Sundsvallas sjukhus 

Mattias Hallin 

5 Resultat 

2017-06-26 

 

24 

Matningen till det centrala sjukhuset är uppbyggd som ett maskat 

ringnät, där det finns två eller fler vägar som individuellt kan försörja 

vital utrustning i det centrala sjukhuset. 

Normalt inkommande matning är en servisledning på 12 kV från 

Sundsvall elnät. Väster om sjukhuset finns mottagningsstationen för 

denna, samt en av de tre reservkraftsgeneratorer som kan kopplas till 

för att klara ett bortfall av det yttre elnätet. Fler reservmatningar till 

yttre elnät finns också för att klara ett bortfall, men används inte i vanlig 

drift. 

All normal utrustning, inklusive solcellsanläggningarna är kopplade till 

ett antal transformatorstationer inne på sjukhuset. Solcellsanläggning-

arna och dess inkopplingsstationer är inringade i figur 16 ovan. De 

Psykiatriska avdelningarna huserar de två största anläggningarna och 

ligger längst ut i den svagare delen av det lokala elnätet. 

På grund av säkerhetsaspekten för en samhällsviktig anläggning, så kan 

inte det fullständiga översiktschemat för sjukhusets 12 kV elnät bifogas. 

5.1.1 Anläggningen på Rehabiliteringskliniken 

 
Figur 17. Solcellsanläggningen på taket till Rehabiliteringskliniken 

Anläggningen på taket till Rehabiliteringskliniken använder sig av 236 

solpaneler med polykristallin teknik och har en toppeffekt på 250 W 

styck, vilket kan ses ovan i figur 17. Solpanelernas installerade toppef-

fekt uppgår till 59 kW. Tillverkaren av samtliga solpaneler är IBC Solar. 
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Då taket är helt platt i sin utformning, används vinkelstativ av från 

företaget IBC Solar för att få tillräcklig lutning på solpanelerna med 

modellen IBC Aerofix. Den erhållna lutningen på solpanelerna är 15 

grader mot söder.  

På grund av takets konstruktion, så var det inte lämpligt att fästa solpa-

nelernas fästen direkt i taket vilket annars skulle gjort montaget enklare. 

Vinkelstativen som användes, har istället vägts ner med ballaster för att 

klara påfrestningar från vind, då taket ansetts klara den extra vikt som 

denna monteringsmetod inneburit utöver solpanelernas egenvikt. 

Från solpanelerna på taket så bär ett samlat kablage den alstrade lik-

spänningen till en lokal där samtliga växelriktare för anläggningen på 

taket till Rehabiliteringskliniken sitter samlade. 

Figuren 18 nedan visar en del i lokalen där samtliga 3 växelriktare är 

monterade på en panel med diverse apparater såsom produktionsrap-

portering, skyddsbrytare, instruktioner för räddningstjänsten med mera. 

Tillsammans har växelriktarna en installerad toppeffekt på 54 kW. 

 
Figur 18. Växelriktarna för anläggningen på Rehabiliteringsklinikens tak. 

Den växelriktade spänningen skickas sedan från växelriktarna via ett 

kablage till en samlad inmatningspunkt som också mottar växelspän-

ningen från anläggningen på ambulanstakets växelriktare. Där går den 

sedan ut via en transformator till sjukhusets ringnät, vilket i sin tur är 

kopplat till det allmänna elnätet. 
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Produktionsrapportering sköts av en apparat med modellnamn Solar-

Log 1200 och är kopplad till internet för produktionsrapportering. Den 

ses i figur 18 ovan och är den lilla apparaten mellan växelriktarna. 

5.1.2 Anläggningen på ambulanstaket 

På ambulansgaraget sitter den minsta solcellsanläggningen. Den använ-

der sig av 64 stycken solpaneler med monokristallin teknik från företa-

get Yingli Solar. Toppeffekten ligger på 275 W per solpanel, vilket ger en 

total installerad toppeffekt på 17,6 kW för hela anläggningen. 

Till skillnad mot anläggningen på Rehabiliteringsklinikens tak, så har 

ambulansgaraget redan en ganska fördelaktig lutning på taket. Av 

denna anledning så har man valt att fästa solpanelerna direkt i taket, 

vilket har gett dem en ungefärlig lutning på 15 grader mot söder. 

Som kan ses i figur 19 nedan, så fås en partiell skuggning av anlägg-

ningen under vissa tider på dygnet på grund av förekomst av träd 

mellan anläggningen och solen på vissa tider av dygnet. 

Figur 19. Solcellsanläggningen på ambulanstaket. 

Solpanelerna på taket skickar den alstrade likspänningen via ett relativt 

kort kablage till ena hörnet i ambulansgaraget där två växelriktare finns 

för att ta hand om energin från solpanelerna. Tillsammans har dessa 

växelriktare en installerad toppeffekt på 16 kW. De kan ses tillsammans 

med apparaten för produktionsrapportering i figur 20 nedan. 
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Figur 20. Växelriktarna för anläggningen på ambulanstaket. 

Den växelriktade likspänningen skickas sedan via kabel till samma 

inmatningspunkt som anläggningen på Rehabiliteringsklinikens tak 

använder. Från den platsen kan spänningen sedan gå ut på ringnätet via 

en transformator och konsumeras på andra platser i sjukhuset eller i det 

allmänna elnätet. 

5.1.3 Anläggningarna på de Psykiatriska avdelningarna 

De två sista solcellsanläggningarna som undersöktes sitter monterade 

på taket till två byggnader som tillhör den Psykiatriska avdelningen på 

Sundsvalls sjukhus. 

Dessa anläggningar är byggda i två ettaper, där den första består av 264 

solpaneler med polykristallin teknik från företaget IBC solar. Panelerna 

har en toppeffekt på 250 W vardera, vilket ger hela den första 

anläggningen en total installerad effekt på 66 kW. 

Den andra anläggningen är något större, och består av hela 326 

solpaneler med polykristallin teknik från det tyska företaget München 

Solar. Likt den första anläggningen så har dessa paneler också en topp-

effekt på 250 W styck, vilket ger en total installerad effekt på 81,5 kW. 

Till skillnad mot anläggningen på Rehabiliteringskliniken, så har redan 

taket en fördelaktig lutning på cirka 14-15 grader som används för att 

montera solpanelerna direkt i taket. Närliggande träd och diverse hin-
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der ger upphov till en viss skuggbildning på solpanelerna under vissa 

tider på året. 

Som kan ses i figur 21 nedan, så har man valt att sprida ut solpanelerna 

över flera delar på den Psykiatriska avdelningens tak då inte alla delar 

av taket lutar direkt mot söder. På grund av detta monteringssätt, så får 

man en jämnare spridning av effekt från solcellsanläggningarna över 

hela dagen, vilket kan minska belastningen på elnätet, speciellt i svagare 

delar där spänningshöjningar kan vara ett problem vid höga effektflö-

den. 

Det kan också innebära att en växelriktarnas toppeffekt inte direkt 

måste motsvara solpanelernas installerade effekt, eftersom samtliga 

solpaneler aldrig når maximal produktion samtidigt. Ur en ekonomisk 

synvinkel så är detta positivt, då installation av mindre växelriktare 

med lägre toppeffekter minskar hela anläggningens installationskost-

nad. 

Figur 21. Anläggning 1 och 2 på taket till de Psykiatriska avdelningarna 

Från den första solcellsanläggningen så går likspänningen i ett samlad 

kablage ned till ett rum på markplan där 7 stycken växelriktare från 

företaget Sungrow sitter monterade. Detta kan ses i figur 22 nedan. 

Tillsammans så har dessa växelriktare en installerad effekt på 57 kW. 
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Från detta rum så skickas den växelriktade spänningen vidare till en 

inkopplingspunkt i källaren under de Psykiatriska avdelningarna där 

både den nya och gamla anläggningen kopplas in på sjukhusets elnät 

via en transformator.  

 
Figur 22. Växelriktarna till anläggning 1 på taket till de Psykiatriska avdelningarna 

 
Figur 23. Växelriktarna till anläggning 2 på taket till de Psykiatriska avdelningarna 

För den andra anläggningen så kommer likspänningen in från samtliga 

326 solpaneler och vidare via ett kablage till 5 stycken växelriktare från 

företaget Sungrow vilka kan ses i figur 23 ovan. Tillsammans har de en 

total installerad effekt på 74 kW, vilket är något mer än för den äldre 

anläggningen som beskrevs tidigare. 
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Växelspänningen går sedan vidare till samma inkopplingspunkt i källa-

ren under de Psykiatriska avdelningarna som för den äldre anläggning-

en. Inmatningspunkten är kopplad till ett ställverk där en transformator 

sitter för omvandlingen mellan sjukhusets låg och högspänningsnät. Via 

högspänningsnätet, så kan den genererade energin från solpanelerna 

förbrukas i andra inmatningspunkter på sjukhuset, eller ute på det 

allmänna elnätet. 

 
Figur 24. Apparat för produktionsrapportering, Solar-Log 1200. 

Produktionsrapporteringen utgörs för samtliga anläggningar av en 

Solar-Log 1200 som ses i figur 24 ovan och är kopplad till en server på 

internet för att alltid kunna kontrollera produktionsvärden, historik mm 

och lagra dem över hela året. 
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5.2 Elkvalitet 

5.2.1 Långsamma Spänningsändringar 

 
Figur 25. Långsamma spänningsändringar för samtliga faser vid inmatningspunkt 

Rehabiliteringskliniken/ambulans. 

Figur 25 ovan visar spänningsändringarna avläst från mätinstrumentets 

databehandlingsprogram.  Det är tydligt att spänningen ligger med stor 

marginal inom gränsvärdena för EIFS 2013:1. Vissa fluktuationer av 

spänningsvärdet har skett, speciellt under den 12:e, 15:e och 19:e april. 

Dessa ändringar är dock långt ifrån att påverka spänningen till en sådan 

grad att den kommer i närheten till att över eller underskrida tillåtna 

värden för spänningen. 

I figur 26 nedan så visas resultatet för mätningen av de långsamma 

spänningsändringarna på anläggningarna i inmatningspunkten på de 

Psykiatriska avdelningarna. Samma fluktuationer av spänningens värde 

ser ut att ha skett på datumen 12:e, 15:e och 19:e som på inmatnings-

punkten i det centrala sjukhuset. Det går också att se att spänningens 

värde ligger något högre, närmare 240 Volt än 230, men att det är inom 

gällande gränsvärden. 
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Figur 26. Långsamma spänningsändringar för samtliga faser vid inmatningspunkten 

under de Psykiatriska avdelningarna. 

5.2.2 Total övertonshalt 

Figur 27. vTHD% för samtliga faser vid inkopplingspunkten 

Rehabiliteringskliniken/ambulans. 

Resultatet för mätningen av den totala övertonshalten i spänningen för 

inmatningspunkten på det centrala sjukhuset visas ovan i figur 27. 

Högsta uppmätta halten på den totala övertonshalten i spänningen var 

cirka 4,4 % vilket är strax över hälften för gränsvärdet på 8,0 %. 

Det är tydligt att ett starkt samband finns mellan total övertonshalt i 

spänningen samt tid på dygnet, det vill säga dag eller nattetid. Ett annat 

starkt samband ser ut att vara helgdagar, det vill säga lördag och sön-

dag. Under dessa dagar så uppmättes de allra lägsta värdena under hela 
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mätserien. Påverkan av någon av dessa faktorer ser ut att vara till 

största del avgörande för hur hög övertonshalten blir i spänningen. 

Den sista trenden som kan ses, är en minskning av främst topparna i 

övertonshalten för varje arbetsdag som är närmare helgdagarna. Det har 

gett kurvan ett något sluttande utseende i början till vänster och ned 

mot mitten. Beteendet ser ut att vända efter helgens slut och övertons-

halten ökar sedan uppåt för att verka plana ut på onsdagen den 19:e 

april. Det behövs ytterligare mätningar för att avgöra om fenomenet är 

återkommande eller en tillfällighet för just den veckan som mätningen 

skedde under.  

 

Figur 28. vTHD% för samtliga faser vid inkopplingspunkten under de Psykiatriska 

avdelningarna. 

I figur 28 så visas mätresultatet för inmatningspunkten under Psyk på 

Sundsvalls sjukhus. Det högsta uppmätta värdet för den totala över-

tonshalten kan avläsas i diagrammet till cirka 3,2 %, vilket är en bra bit 

under gränsvärdet på 8,0 %. 

Även här så verkar ett tydligt samband finnas mellan den totala över-

tonshalten i spänningen och tid på dygnet. Precis som för det centrala 

sjukhuset, så ser det också ut som att helgdagarna är den tid då över-

tonshalten sjunker till sitt allra lägsta värde. Skillnaden ser dock ut att 

vara något mindre mellan helg och vardag, i jämförelse med på inmat-

ningspunkten i det centrala sjukhuset, se figur 27. 
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Slutligen så kan också samma fenomen observeras där topparna och 

dalarna för övertonshalten sjunker stadigt mot helgdagarna, för att 

sedan börja stiga igen efter helgens slut. Längre mätningar behövs för 

att se om detta är en återkommande trend, eller om det är något tillfäl-

ligt som har skett under veckan som mätningarna utfördes. 

5.2.3 Relativ övertonshalt 

 

Överton 

Gränsvärde 

(%) [7] 

Mätvärde, 

P (% av 

RMS) 

Mätvärde R 

& A (% av 

RMS) 

Skillnad 

P 

 (%) 

Skillnad 

R & A 

(%) 

      

2:a 2,0 0,07 0,06 1,93 1,94 

3:e 5,0 0,29 0,40 4,71 4,6 
4:e 1,0 0,19 0,20 0,81 0,8 
5:e 

 

6,0 3,05 3,73 2,95 2,27 
6:e 0,5 0,11 0,14 0,39 0,36 
7:e 5,0 1,02 1,69 3,98 3,31 
8:e 0,5 0,18 0,18 0,32 0,32 
9:e 1,5 0,21 0,62 1,29 0,88 
10:e 0,5 0,09 0,10 0,41 0,4 
11:e 3,5 0,45 0,53 3,05 2,97 
12:e 

13: 

0,5 0,04 0,05 0,46 0,45 
13:e 3,0 0,53 0,99 2,47 2,01 
14:e 0,5 0,04 0,05 0,46 0,45 
15:e 0,5 0,20 0,39 0,3 0,11 
16:e 0,5 0,02 0,03 0,48 0,47 
17:e 

18 

2,0 0,19 0,41 1,81 1,59 
18:e 

 

0,5 0,03 0,03 0,47 0,47 
19:e 1,5 0,24 0,57 1,26 0,93 
20:e 0,5 0,02 0,02 0,48 0,48 
21:a 0,5 0,15 0,21 0,35 0,29 
22:a 0,5 0,03 0,02 0,47 0,48 
23:e 1,5 0,22 0,28 1,28 1,22 
24:e 0,5 0,03 0,03 0,47 0,47 
25:e 1,5 0,26 0,34 1,24 1,16 

P= Psykiatriska avdelningarna Bästa: 

 

4,71 % 4,6 % 
R & A= Rehabiliteringskliniken & ambulans Sämsta: 0,3 % 0,11 % 

 Medel: 1,33 % 1,19 % 
   Större är bättre 

Tabell 1. Mätresultat för 2-25:e relativa övertoner. 
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Tabell 1 visar erhållna tiominutersmedelvärden för relativa övertoner 

enligt föreskriften EIFS 2013:1. Alla har legat inom gränsvärdena, dock 

med varierande marginal.   

I det bästa fallet så finns en stor marginal på cirka 4,7 procentenheter för 

den 3:e övertonen, men i det sämsta fallet så skiljer det endast cirka en 

tiodels procentenhet från underkända värden. Det innebär att under en 

längre mätperiod, så kan säkerligen gränsvärdet komma att överskridas 

för vissa relativa övertoner. Tiominutersmedelvärdena för den 15:e 

övertonen är de som ligger sämst till med endast 0,11 procentenheter 

från gränsvärdet på 0,5 %. 

5.2.4 Spänningsosymmetri 

Figur 29. Osymmetrins storlek i procent för inkopplingspunkten 

Rehabiliteringskliniken/ambulans. 

Mätresultatet för osymmetri för anläggningarna i inmatningspunkten på 

det centrala sjukhuset visas ovan i figur 29. Resultatet visar att det 

knappast finns någon anledning till oro, men att trender för dess upp 

och nedgång kan ses. Det högsta avlästa värdet uppmättes till strax 

under 0,175 %, vilket är långt under gränsvärdet på 2 %. 

I början av veckan så uppträder ett tydligt samband för halten osymme-

tri i spänningen, med klara toppar under arbetsdagarna och dalar under 

nätterna. Under helgdagarna så planar detta ut och övertonshalten 

sjunker lägre, speciellt topparna som nästan helt försvinner under den 

15:e och 16:e april. 
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Mot början av arbetsdagen på måndag den 17:e så ökar osymmetrin åter 

igen och ser ut att återgå till ungefär samma storlek och varaktighet som 

föregående vecka, vilket ger vissa indikationer på en långsiktig uppre-

pande trend. 

Figur 30. Osymmetrins storlek i procent för inmatningspunkten under de 

Psykiatriska avdelningarna. 

För anläggningarna som kopplas in i inmatningspunkten under de 

Psykiatriska avdelningarna, så har mätningarna visat på ännu bättre 

resultat med väldigt låga värden. De högsta uppmätta värdena för 

osymmetrin låg omkring 0,058 %, vilket är väldigt långt under gräns-

värdet på 2 %.  Det är också värt att notera att topparna för osymmetrin 

är extremt korta, och ser ut att vara högst tillfälliga i sin natur. Resultatet 

kan ses i figur 30. 

Till skillnad mot mätningen på det centrala sjukhuset, så är det svårare 

att här se trender i osymmetrins värde. Det ser dock ut som att i början 

av mätveckan så kan vissa toppar och dalar observeras, vilket troligtvis 

sammanfaller med arbetstid precis som på de andra osymmetrimät-

ningarna. 

Den största skillnaden är dock att osymmetrin inte sjunkit under helg-

dagarna 15:e och 16:e april vilket den gjorde i det centrala sjukhusets 

inmatningspunkt. Istället så verkar det som att ungefär samma halt av 

osymmetri fortsätter hela helgen ut, för att sedan sjunka något under 

början på nästa arbetsvecka. 
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5.2.5 Plötsliga spänningsändringar 

Tabell 2. Antal plötsliga spänningsändringar, samtliga anläggningar. 

Inget av de utplacerade mätinstrumenten kunde enligt tabell 2 registrera 

några plötsliga spänningsfall eller sänkningar på någon anläggning. 

5.2.6 Kurvformsdistortion 

 
Figur 31. Första störningen för inmatningspunkt Rehabiliteringskliniken/ambulans. 

 
Figur 32. Första störningen för inmatningspunkten under de Psykiatriska 

avdelningarna. 
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En oscillerande spänningsstörning och strömrusning fångades av mät-

instrumenten den 13:e april tidigt på morgonen strax innan klockan sju 

och visas i figurer 31 och 32. Efter en kontroll av mätinstrumenten så 

visade det sig att klockorna var felställda på ena instrumentet och 

händelsen faktiskt inträffade samtidigt på båda mätpunkterna. 

 
Figur 33. Andra störningen för inmatningspunkt Rehabiliteringskliniken/ambulans. 

Figur 34. Andra störningen för inmatningspunkten under de Psykiatriska 

avdelningarna. 

Den 18:e april fångades ännu en störning på nätets spänning och visas i 

figurer 33 och 34. Instrumentklockorna har reviderats även för detta fall, 

och det visade sig att störningarna den 18:e april inträffade samtidigt på 

båda anläggningarna. 

Precis som för den första händelsen, så började spänningen oscillera 

runt sitt normala värde samtidigt som en mindre strömrusning upptäck-
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tes i båda anläggningarna. Störningen var borta inom ungefär 2 spän-

ningsperioder, vilket motsvarar cirka 40 millisekunder. 

5.3 Produktionens påverkan på elkvaliteten 

5.3.1 Rehabiliteringskliniken och ambulans 

5.3.1.1 Effekt kontra spänning 

Figur 35. Effekt kontra spänning, inmatningspunkt 

Rehabiliteringskliniken/ambulans. 

Figur 35 ovan visar en jämförelse mellan inmatad effekt i inmatnings-

punkten på det centrala sjukhuset, och spänningens tiominutersmedel-

värden över hela mätperioden som gjordes. Det ses tydligt att inget klart 

samband verkar finnas mellan ändringar i spänningens effektivvärde 

och inmatad effekt från solcellsanläggningarna. 

5.3.1.2 Effekt kontra spänning 

 
Figur 36. Effekt kontra storlek på osymmetri, inmatningspunkt 

Rehabiliteringskliniken/ambulans. 
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I figur 36 ovanför, så redovisas resultaten från jämförelsen av inmatad 

effekt i inmatningspunkten på det centrala sjukhuset, och storleken på 

osymmetri i spänningen. I början på veckan så är produktionen relativt 

dålig, med många tillfälliga toppar och dalar som snabbt ändras. Detta 

ser inte ut att påverka osymmetrin i spänningen i någon klar omfatt-

ning, förutom möjligtvis den 13:e april då en liten topp av osymmetri 

ser ut att fås ungefär samtidigt som en snabb höjning i inmatad effekt 

plötsligt sker. 

Mot mitten av veckan så sjunker både osymmetrin och dess toppvärden 

en hel del, samtidigt som produktionen från solpanelerna tydligt ökar 

då den inmatade effekten stiger. 

Närmare slutet av mätperioden så fås en väldigt bra dagsproduktion av 

solenergi på tisdagen den 18:e april, samtidigt som mängden osymmetri 

i spänningen ökar. Trots detta så kan inte ett klart samband påvisas 

eftersom detta mönster inte ser ut att följas under den tidigare delen av 

mätperioden. 

5.3.1.3 Effekt kontra vTHD 

I början av mätperioden så är produktionen relativt låg med många 

tillfälliga toppar och dalar av effekten, vilket kan ses i figur 37. Det går 

dock inte att påvisa något klart samband mellan en effektökning och 

total övertonshalt i spänningen, förutom möjligtvis på onsdag den 12:e 

april då en topp i produktionen ser ut att sammanfalla med en ökning 

av total övertonshalt i spänningen.  

Mot mitten av veckan så blir produktionen allt bättre och stabilare, men 

trots detta så minskar övertonshalten hela tiden fram till helgen där 

topparna betydligt minskar i amplitud samtidigt som att det lägsta 

värdet för övertonshalten uppmäts. 

I slutet av veckan så blir produktionen allt bättre, och den 18:e april är 

dagen med jämnast produktion under hela mätperioden.  Samtidigt så 

kan en till ökning av den totala övertonshalten i spänningen ses. Det är 

dock värt att observera att trots denna höga produktion så är övertons-

halten lägre än t.ex. den 13:e april då produktionen var betydligt lägre 

och ojämnare. Ett klart samband kunde därmed inte fastställas. 
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Under hela veckan går det dock att se mindre toppar/taggar i den totala 

övertonshalten för spänningen, och att den ibland ser ut att sammanfalla 

med snabba ändringar i inmatad effekt från solcellsanläggningarna. 

Dessa observationer syns bäst på datumen 11:e och 12:e april. 

Figur 37. Effekt kontra vTHD, inmatningspunkt Rehabiliteringskliniken/ambulans. 

5.3.2 Psykiatriska avdelningarna 

5.3.2.1 Effekt gentemot spänning 

Figur 38. Effekt kontra spänning, inmatningspunkt vid de Psykiatriska 

avdelningarna. 

Jämförelsen mellan inmatad effekt och tiominutersmedelvärdet för 

spänningen på inmatningspunkten under Psyk på Sundsvalls sjukhus 

visas i figur 38 ovan. 
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Enligt mätdata som erhållits och visas i diagrammet, så är det svårt att 

se ett klart samband mellan inmatad effekt och en ändring i spänning-

ens värde. Intressant nog så kan också samma mindre spänningsfluktu-

ationer som sågs på det centrala sjukhuset, även observeras ute på 

inmatningspunkten hos de Psykiatriska avdelningarna. 

5.3.2.2 Effekt gentemot osymmetri 

Figur 39. Effekt kontra storlek på osymmetri, inmatningspunkt hos de Psykiatriska 

avdelningarna. 

Till skillnad mot anläggningarna på det centrala sjukhuset, så är den 

inmatade effekten här nästan dubbelt så stor. Trots denna betydliga 

effektskillnad, så verkar det inte ha någon påverkan på den uppmätta 

storleken hos osymmetrin.  

Topparna på storleken osymmetri verkar inte heller sammanfalla med 

topparna av produktion, vilket ses tydligt för datumen 13:e och 14:e 

april i figuren 39 ovan.  

I två fall över veckan så har dock en plötslig produktionsändring sam-

manfallit med toppar i osymmetrins värden, det kan ses för datumen 

12:e och 16:e april. Det kan därför vara möjligt att snabba plötsliga 

ändringar av effektproduktionen från solcellsanläggningarna påverkar 

storleken av osymmetri (om än lite) i spänningen. 
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5.3.2.3 Effekt gentemot vTHD 

Figur 40. Effekt kontra vTHD, inmatningspunkt vid de Psykiatriska avdelningarna. 

Slutligen så redovisas jämförelsen för effektens påverkan på den totala 

övertonshalten för anläggningarna i inkopplingspunkten på de Psykia-

triska avdelningarna ovan i figur 40. 

Precis som på det centrala sjukhuset, så är effektproduktionen relativt 

låg och oregelbunden i veckans början. Trots detta så är det den 11:e 

april som de allra högsta värden för total övertonshalt i spänningen som 

uppmäts. 

Mot mitten av veckan så har den inmatade effekten ökat något, samti-

digt som att produktionen har blivit något stabilare i allmänhet. Trots 

detta, så verkar det inte sammanfalla med en ökning av den totala 

övertonshalten i spänningen. Nu uppmäts de lägsta värdena för de 

undersökta inmatningspunkterna på sjukhusområdet. 

Närmare slutet av veckan så fås en dag med väldigt oregelbunden 

produktion den 17:e april. Detta ser dock inte ut att ha någon påverkan 

på amplituden för den totala halten övertoner i spänningen.  

En observation för hela veckan är dock att snabba effektändringar ser i 

vissa fall ut att sammanfalla med små ”taggar” eller toppar hos värdet 

på den totala övertonshalten i spänningen. Det kan ses på t.ex. datumen 

11:e och 13:e april, då dessa mindre störningar ser ut att uppträda end-

ast när effekten snabbt ändrar värde, men inte särskilt ofta annars. 
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5.3.3 Frånkopplad produktion 

Eftersom relativt höga halter av den 15:e övertonen upptäcktes i spän-

ningen för båda anläggningarna, så beslutades det att köra en extra 

mätomgång under ett dygn med alla solcellsanläggningarna avstängda 

för att försöka se om det har någon tydlig påverkan på den övertonshal-

ten i spänningen. Se tabell 1 på sida 34 för tidigare mätvärden. 

 

Överton 

Gränsvärde 

(%) [7] 

Mätvärde, 

P (% av 

RMS) 

Mätvärde R 

& A (% av 

RMS) 

Skillnad 

P 

 (%) 

Skillnad 

R & A 

(%) 

      

2:a 2,0 0,06 0,05 1,94 1,95 

3:e 5,0 0,24 0,31 4,76 4,69 
4:e 1,0 0,07 0,07 0,93 0,93 
5:e 

 

6,0 2,45 3,23 3,55 2,77 
6:e 0,5 0,05 0,05 0,45 0,45 
7:e 5,0 0,92 1,60 4,08 3,4 
8:e 0,5 0,14 0,15 0,36 0,35 
9:e 1,5 0,19 0,53 1,31 0,97 
10:e 0,5 0,07 0,07 0,43 0,43 
11:e 3,5 0,38 0,46 3,12 3,04 
12:e 

13: 

0,5 0,03 0,04 0,47 0,46 
13:e 3,0 0,47 0,90 2,53 2,1 
14:e 0,5 0,02 0,04 0,48 0,46 
15:e 0,5 0,15 0,31 0,35 0,19 
16:e 0,5 0,01 0,02 0,49 0,48 
17:e 

18 

2,0 0,14 0,38 1,86 1,62 
18:e 

 

0,5 0 0,04 0,5 0,46 
19:e 1,5 0,28 0,62 1,22 0,88 
20:e 0,5 0 0,04 0,5 0,46 
21:a 0,5 0,08 0,19 0,42 0,31 
22:a 0,5 0,02 0,02 0,48 0,48 
23:e 1,5 0,22 0,30 1,28 1,2 
24:e 0,5 0 0,03 0,5 0,47 
25:e 1,5 0,26 0,28 1,24 1,22 

P= Psykiatriska avdelningarna Bästa: 

 

4,76 % 4,69 % 
R & A= Rehabiliteringskliniken & ambulans Sämsta: 0,35 % 0,19 % 

 Medel: 1,39 % 1,24 % 
   Större är bättre 

Tabell 3. Mätresultat relativa övertoner med frånkopplad produktion. 
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Mätningarna gjordes 2017-04-19 vilket är en dag efter veckan med 

kontinuerliga mätningar som tidigare visats. De visar vilka erhållna 

tiominutersvärden som har erhållits för den relativa övertonshalten 

under mätperioden. 

Det finns också en veckovis pendling av halten övertoner i spänningen 

(kan ses i t.ex. figur 27 och 28) som kommer ifrån den normala driftsitu-

ationen och hur den ändras på sjukhuset på grund av patientbelastning, 

yttertemperatur med mera.  

På grund av detta så är det svårt att dra någon direkt slutsats som visar 

att ingen produktion från solcellsanläggningarna har någon tydlig 

påverkan på den 15:e eller andra relativa övertoners halt i spänningen. 
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6 Diskussion 
Diskussionen i detta arbete har delats upp i två delar för att tydligare 

kunna diskutera resultatet. 

6.1 Anläggningsuppbyggnad 

Totalt så har fyra stycken solcellsanläggningar undersökts i detta arbete. 

Enligt avsnitt 5.1 så ses att ganska mycket skiljer anläggningarna åt, 

såsom typ av montage, tillverkare av solceller, riktning för panelerna 

med mera. 

Anläggningarna på Rehabiliteringskliniken och ambulanstaket är båda 

söderriktade med 15 graders lutning. En söderriktad anläggning ger 

bäst effekt mitt på dagen när solens instrålning är starkast mot jordytan 

på våra breddgrader i Sverige.  

Vinkeln på 15 grader är dock något som kan ifrågasättas ur en produkt-

ionssynpunkt eftersom det är betydligt lägre än optimalt på de relativt 

höga breddgrader vi har i Sverige. Sundsvall ligger på den 62:a bredd-

graden, och för en södervänd solpanel så är den optimala vinkeln mot 

söder 44 grader från horisontalplanet, se bilaga 1 för mer information. 

En lägre vinkel mot solen innebär under vinterårstiden att solen står 

lägre, så fångas mindre energi upp från solljuset. Under sommaren är en 

lägre vinkel på solpanelen bättre, eftersom solen då står högre. 

Enligt drifttekniker Sune Åkerman så kan den lägre vinkeln på solcel-

lerna delvis förklaras på Rehabiliteringskliniken genom att de inte är 

fästa i taket utan sitter med viktballaster. Vikten för att tynga ner pane-

lerna blir för stor om de även skall vinklas i 44 grader mot söder. 

Ytterligare undersökningar behövs för fastställa om en högre vinkel på 

solpanelerna är gynnsamt för en hel solcellsanläggning. Enligt diskuss-

ioner med Landstinget Västernorrland så ger högre vinklar för solpane-

lerna skuggbildning på bakomliggande panel, vilket skapar ett större 

mellanrum som minskar den totalt installerade effekten. 

På de psykiatriska avdelningarna så är solpanelerna monterade i olika 

riktningar, bland annat söder, öst, sydöst och även väst. Vinkeln på 



Elkvalitetsundersökning av 

solcellsanläggningarna på 

Sundsvallas sjukhus 

Mattias Hallin 

6 Diskussion 

2017-06-26 

 

47 

panelerna ligger omkring 15 grader från horisontalplanet även här, men 

som beskrivit ovan med en lutning mot flera olika riktningar. 

Att montera solpanelerna på det här viset gör att solen fångas upp tidigt 

på dagen av panelerna i öst, sedan tar delarna syd och väst över på 

eftermiddagen. Genom att sprida ut produktionen över hela dagen, så 

minskar effekttoppen som annars hade erhållits om alla solpaneler var 

vinklade mot söder under mitten på dagen. 

Detta innebär att växelriktarnas sammanlagda toppeffekt kan sänkas, 

vilket minskar installationskostnaden för hela anläggningen. Ur ett 

ekonomsikt perspektiv är detta gynnsamt eftersom mindre och kost-

nadseffektivare växelriktare kan användas. 

6.2 Elkvalitet 

Elkvaliteten på både centrala sjukhuset och psykiatriska avdelningarna 

låg inom de gränsvärden definierade för allmän distribution enligt 

föreskriften EIFS 2013:1. 

Störningarna i nätets spänning som skedde den 13:e och 18:e april 

antogs först ha skett med några minuters mellanrum. Detta visades sig 

senare vara felaktigt, eftersom internklockan i ena mätinstrumentet var 

felaktigt inställd på grund av ett defekt batteri. Distortionen skedde 

samtidigt på båda platserna, vilket innebär att det drabbade sjukhusets 

ringnät. Sannolika orsaker till dessa störningar var inte solcellsanlägg-

ningarna, eftersom händelseförloppet var för snabbt och kraftigt. Tro-

ligtvis är att det är en omkoppling eller brytning som har skett i det yttre 

elnätet och sedan spridit sig till sjukhusets elnät via servisledningen från 

Sundsvall Elnät. 

Elnätet var starkt i båda mätpunkterna, sett till effekten som matades in 

från solcellsanläggningarna. Detta gäller speciellt anläggningarna på de 

psykiatriska avdelningarna som sitter anslutna utanför det centrala 

sjukhusets ringnät. Tack vare det starka nätet, så har spänningen legat 

väldigt stabilt under hela mätperioden och långt inom gränsvärdena. 

Trots ett starkt elnät, så har spänningsskillnader kunnat observeras i de 

två olika mätpunkterna. I fallet för på de Psykiatriska avdelningarna så 

har spänningens effektivvärde legat nästan 10 Volt högre än på det 

centrala sjukhuset. Detta riskerar att få långvariga negativa effekter på 
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flera typer av elektronisk utrustning såsom glödlampor, drivdon till 

armaturer, nätdelar och diverse.  

Ekonomiskt och driftmässigt sett är det en negativ påverkan, och man 

bör därför se över något alternativ för att minska spänningen om möjligt 

på de Psykiatriska avdelningarna. Ett alternativ hade varit att ställa om 

omsättningskopplaren i transformatorstationen som redan finns där. 

Övertonsinnehållet i spänningen låg bra till, med ett undantag för vissa 

relativa övertoner och särskilt den 15:e övertonen. I en så pass okontrol-

lerad miljö som ett sjukhus, så är det svårt att se vart ifrån dessa stör-

ningar kommer, men det bör ses över noggrannare i framtiden innan 

större mängder elektriska laster installeras.  

Det går att dra slutsatsen att vilken tid på dygnet samt helg respektive 

vardag är den största faktorn till påverkan på övertonshalten i spän-

ningen. Anledningen till detta är troligtvis start av utrustning som körs 

under arbetsdagens gång, såsom ventilation, datorer och diverse sjuk-

husutrustning. 

På de psykiatriska avdelningarna så var halten av samtliga övertoner i 

spänningen lägre, trots att solcellsanläggningarna där har en betydligt 

högre installerad toppeffekt än på det centrala sjukhuset. Detta tyder på 

att det är mängden elektroniska laster på det centrala sjukhuset som är 

huvudorsaken till de högre mätvärdena på övertoner där, inte solcells-

anläggningarna. Detta samband förstärks av att den totala övertonshal-

ten under nätterna (när solcellerna inte genererar el) var som lägst cirka 

1,5 % på det centrala sjukhuset, och 0,5 % på de psykiatriska avdelning-

arna. 

Något som är värt att notera, är att mindre elapparater med en lägre 

effektförbrukning generellt sett har lägre krav på sin effektfaktor än vad 

större elapparater har. Det innebär att ett större antal små apparater ger 

en större andel övertoner i spänningen än vad ett fåtal större skulle 

göra. Detta är sannolikt fallet på det centrala sjukhuset som huserar 

tusentals elektroniska laster i form av datorer, armaturer, ventilations-

fläktar, sjukhusutrustning med mera. 

Osymmetrin var generellt sett högre på det centrala sjukhuset i jämfö-

relse med de psykiatriska avdelningarna. Förklaringen är sannolikt 
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samma som för övertonshalten, det finns en större andel elektriska 

enfaslaster vilka genererar osymmetri. Eftersom samtliga växelriktare 

använda på Sundsvalls sjukhus använder tre faser, så bör osymmetri 

dock inte vara ett problem om inget är defekt eller trasigt. 

Resultatet visar att inget samband kan dras från jämförelsen mellan 

inmatad effekt från solcellsanläggningarna och en negativ påverkan på 

elkvaliteten. Anledningen är sannolikt att den inmatade effekten som 

solcellsanläggningarna tillför elnätet är tillräckligt liten att ingen påver-

kan kan uppmätas. Under vissa dagar tycks en viss påverkan finnas, 

under de perioder då produktionen snabbt förändras på grund av 

molnbildning, men det är inget som tycks följa ett mönster för båda 

inmatningspunkterna. 

Tillverkaren för växelriktarna specificerar att övertonsinnehållet i spän-

ningen vid nominell last för samtliga växelriktare skall ligga under 3 %, 

se bilaga 2. Enligt drifttekniker Sune Åkerman på avdelningen fastig-

hetsdrift, så förbrukar sjukhuset ungefär 2-3 MW under låg till normal 

drift. Maximalt installerad effekt för samtliga växelriktare är 201 kW, 

vilket är som mest cirka 10 % av sjukhusets förbrukning. 

Om specifikationerna från Sungrow är korrekta, så bör inte den totala 

övertonshalten vara ett problem, oavsett hur stor andel av sjukhuset 

förbrukning som drivs från dessa. Tillverkaren har dock inte släppt 

några specifikationer på storleken hos de relativa övertonerna för appa-

raten, vilket är något som bör undersökas innan en större expansion 

planeras för att undvika problem i framtiden. 

6.3 Samhälleliga aspekter 

Solceller och solcellsanläggningar är något som kommer bli vanligare i 

framtiden eftersom priserna på solpaneler, växelriktare och diverse 

utrustning sjunker.  

I moderna sjukhus finns det en stor mängd utrustning som är beroende 

av en stabil och kvalitativ försörjning på elektricitet. Dålig elkvalitet kan 

verka negativt på apparaters livslängd och funktion. Det är därför av 

yttersta vikt att installationen av solpaneler kopplade till sjukhusets 

elnät inte påverkar detta negativt. 
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Skador och felaktig funktion på utrustning i sjukhusmiljö kan vara 

ekonomsikt kostsamt, riskera människors liv och hälsa hos de som är 

beroende av korrekt fungerande utrustning. 

Arbetet har fokuserat på att undersöka elkvaliteten i de inmatnings-

punkter som solcellsanläggningarna är inkopplade på. Eftersom ytterli-

gare tillökningar av solcellsanläggningar planeras, har även de nuva-

rande anläggningarnas påverkan på sjukhusets elkvalitet undersökts.  

En utbyggnad av förnyelsebar energi är också positivt ur ett miljöper-

spektiv, då inga utsläpp av koldioxid eller växthusgaser sker från pro-

duktionen av energi. Det är även bra för samhället eftersom det innebär 

att det land som har gjort en fullständig omställning till förnyelsebara 

energikällor blir självförsörjande. Självförsörjning innebär att de troligt-

vis inte behöver importera någon energi från andra länder, med vissa 

mindre undantag. Risken för konflikter om t.ex. oljereserver, gasled-

ningar med mera minskar, vilket ökar tryggheten i Sverige och våra 

grannländer.  
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6.4 Etiska aspekter 

Eftersom elkvalitet är ett ämne som få människor känner till och har en 

kunskap om, så kan det finnas en risk att vissa mindre trovärdiga orga-

nisationer försöker utnyttja detta. Det skulle kunna visa sig som försök 

till att sälja produkter vars CE-märkning är felaktig eller manipulerade.  

Gränsvärdena i EIFS 2013:1 som undersöktes i arbete, har satts för att 

skydda konsumenter och deras utrustning mot elkvalitetstekniska 

fenomen som ligger utanför det apparater rimligen klarar av utan be-

kymmer.  

Förhöjda mängder av t.ex. nollföljdsövertoner ger ström i neutralleda-

ren, och kan i vissa fall leda till brandrisk, då neutralledaren normalt 

sett aldrig innehåller en säkring i vanliga elanläggningar. Stora mängder 

övertoner av minusföljd kan också ge upphettning av transformator-

lindningar och minskat vridmoment i asynkronmotorer. 

På grund av detta så ses det att en noggrann kontroll krävs på samtliga 

enheter som vi installerar på våra allmänna elnät i Sverige. Om exem-

pelvis en växelriktare för en solcellsanläggning på en samhällsviktig 

plats vore manipulerad på ett sådant vis att tanken var att orsaka skada 

på omkringliggande elutrustning, så skulle det tyvärr vara möjligt att 

göra en viss skada. 

Allt eftersom fler och större solcellsanläggningar byggs runtom i Sverige 

och världen, så står solenergi för en allt större del av dessa samhällens 

elförsörjning. Det gäller därför att kontroll och säkerhet finns över 

styrningen på dessa anläggningar, så att de inte kan komma att tas över 

via t.ex. en hackerattack eller liknande och därmed användas för att 

skada samhället. 

En av de främsta fördelarna med att använda sig av förnyelsebara 

energikällor, som t.ex. solenergi är att ingen enskild individ eller organi-

sation har kontroll över energikällan, solen. Fördelen är tydligast i 

jämförelse med konventionella energikällor såsom kol, gas, olja, kärn-

kraft med mera.  Det gäller att inköpen av solpaneler, växelriktare och 

diverse görs av etiskt korrekta organisationer. Om så inte är fallet, så 

skulle vi som samhälle inte ha lärt oss något från de många länder som 

tyvärr är beroende av fossila bränslen för deras energiförsörjning. 
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7 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att solcellsanläggningarna på 

sjukhuset är relativt väl genomtänkta och uppbyggda med tanke på de 

takytor som fanns och valdes att montera solpaneler på. Solpanelernas 

vinkel sett till horisontalplan är en aspekt som skulle kunna göras 

annorlunda. Den nuvarande konfigurationen påverkar dock inte pro-

duktionen dramatiskt mycket, och det finns vissa stöd för varför an-

läggningarna är konstruerade som de är, bland annat för att klara vind-

laster. 

Vid en eventuell nybyggnation så bör montagesystemet ses över, och 

om det är möjligt montera samtliga söderriktade solpaneler i en högre 

44 gradig vinkel mot söder. Detta gäller så länge inga andra negativa 

fenomen hittas med att montera dem i en högre vinkel. Slutligen så 

måste även taket som anläggningen fästs i, vara byggd för att klara av 

belastningen som sker vid höga vindbyar. 

Mätningarna av elkvalitet gav för samtliga undersökta anläggningar ett 

godkänt resultat. Det finns dock vissa aspekter som är mindre bra, och 

detta gäller särskilt vissa relativa övertoner, speciellt den 15:e. Under 

mätperioden på en vecka i mitten på april uppmättes värden som låg 

cirka 0,1 procentenheter från gränsvärdena. Detta är så pass nära, att det 

är med största sannolikhet som gränsvärdena kommer överskridas 

någon gång på året när förbrukning/produktion är som högst. 

Det gick inte heller att finna ett tydligt samband mellan solcellanlägg-

ningarnas effektproduktion och en negativ påverkan på sjukhusets 

elkvalitet på de mätpunkter som undersöktes. Troligtvis är effektinmat-

ningen så pass låg i förhållande till sjukhusets egenförbrukning, att inga 

tydliga tecken kan observeras. 

En extra undersökning gjordes även med samtliga solcellsanläggningar 

avstängda, detta för att se om dessa hade någon påverkan på det rela-

tiva övertonsinnehållet. Halten relativa övertoner i spänningen mins-

kade. Eftersom övertonshalten hela tiden ändras under veckodagarna, 

så går det inte att säkert säga att det var solcellsanläggningarna som 
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hade den påverkan som observerades. Längre mätningar behövs för att 

säkerställa detta. 

I reflektion mot tidigare forskning och undersökningar så har resultatet 

från detta arbete varit mer positivt. Ett forskningsprojekt som gjordes på 

Sveriges första MW-solcellspark, fann att spänningen ändrades av 

produktionen [4]. I detta arbete däremot så kunde dessa resultat inte alls 

återges. Det sannolika svaret på detta är att många platsberoende fak-

torer spelar in, såsom kablage och spänningsnivåer. I Sundsvalls sjuk-

hus så är nätet både maskat och kraftigt överdimensionerat, vilket gör 

det ovanligt starkt i jämförelse med det allmänna elnätet. 

Inte heller kunde någon tydlig negativ påverkan ses på den totala eller 

relativa övertonshalten i spänningen, trots att det är känt att växelrik-

tarna ger ut upp till 3 % vTHD i spänningen vid nominell effekt. Detta 

stämmer bra överrens med tidigare forskning som också visat att ingen 

märkbar påverkan på övertonsinnehållet i spänningen kommer från 

solcellsanläggningarna, utan snarare från det allmänna elnätet [5]. 

En möjlig negativ påverkan som diskuterats har varit snabba effektänd-

ringar på grund av molnbildning eller andra atmosfäriska fenomen. 

Inga tydliga upprepande tecken kunde dock observeras i de erhållna 

värdena för bl.a. Övertoner och spänning. Tidigare forskning visar 

också att för tidsskalan under 1 sekund så finns inte någon större risk 

för påverkan av flimmernivåerna, vilket också stöds av detta arbete då 

inga plötsliga spänningsändringar kunde upptäckas av något mätin-

strument [16]. 

7.1 Framtida arbete 

Kommande arbeten bör fokusera på att försöka utreda hur stor 

påverkan solcellsanläggningarna har på den observerbara elkvaliteten 

på sjukhuset, inte bara om en påverkan faktiskt kan ses. 

 

För att genomföra detta skulle troligtvis en större mängd mätinstrument 

och mätpunkter behöva användas. Effekten till sjukhuset från det yttre 

elnätet skulle också behöva kontrolleras, detta för att undersöka hur stor 

andel energi som förbrukas och kommer från solenergi respektive yttre 

nät.  
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En laborativ undersökning av växelriktarna i en kontrollerad miljö hade 

underlättat för att lättare kunna förstå vilka spänningsövertoner som 

främst genereras från dessa. I databladet för samtliga använda riktare så 

har den totala övertonshalten angivits till under 3 % vid nominell effekt. 

Eftersom inget är känt för enskilda övertoner, är det möjligt att vid 

större andelar installerad toppeffekt få problem med vissa enskilda 

spänningsövertoner och detta är värt att undersöka. 

 

Montaget av solpanelerna i den nuvarande 15 gradiga vinkeln bör också 

jämföras mot en optimal vinkel på 44 grader för Sundsvalls 

breddgrader. Det skulle vara intressant att se om några nackdelar hittas 

med att montera solpanelerna i en högre vinkel, oavsett om de monteras 

på platta eller redan sluttande takytor. Användning av solföljare och 

ekonomin av dessa skulle samtidigt även kunna undersökas. 

 

Slutligen så bör en utredning ske för att hitta de källor som ger de 

största bidragen i dagsläget till de övertoner som låg närmast 

gränsvärdena. Källan till dessa störningar skulle kunna bero på äldre, 

utslitna och energihungriga komponenter vilket gör källorna väl värda 

att finna. Detta eftersom energi då kan sparas, elkvalitet förbättras samt 

pålitligheten för sjukhusets utrustning förlängas. 
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8  Bilagor 
8.1 Bilaga 1: PVGIS, Optimal vinkel för en solpanel 
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8.2 Bilaga 2: Datablad till växelriktare från Sungrow 
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