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”Proaktiva mätningar av 

lågspänningsnät”
Kompletterande driftövervaknings- och 

energiuppföljningssystem för distributionsnät



Agenda

▪ Välkomna! - Webinar förutsättningar… 

▪ Introduktion Metrum

▪ Ny mätarmodell för kvalificerad mätning i lågspänningsnät 

▪ Mätsystemlösning ”Plug&Play” & Analys i Cloud-miljö

▪ Proaktiva analyssystem via AI

▪ Exempel på mätfall & lösningar för lågspänningsnät

▪ Slutsats & rekommendation



Nya utmaningar för framtida elnät…

Ökat behov av tillförlitlig och normenlig mätning och kontroll!



Metrum erbjuder heltäckande mätsystem för elnät

“Att mäta RÄTT är att veta”

Mätinstrument (Klass A) Applikationer Rapportunderlag & 

Analystjänster



Metrum Sweden AB

Om Metrum…

Företagsidé
Metrum (Svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg) utvecklar och 
marknadsför unika mätinstrument & systemapplikationer för 
normenlig mätning av energi, störningar och fel inom begreppet 
elkvalitet (spännings- och strömkvalitet).

Detta innebär att vi vill:
✓ Leverera svar, inte frågor
✓ Tillföra mervärden i befintliga system –

stödja systemintegration
✓ Skapa moduluppbyggda 

standardlösningar
✓ Utveckla normenliga produkter
✓ Tillföra maximal information med 

minimal mängd data
✓ Skapa produkter med unik prestanda 

till bästa möjliga pris



Exempel på kundreferenser (Sverige/Globalt) 

> 80 av Sveriges 100 största nätbolag har valt Metrum!



Exempel Sverige – Heltäckande nätstationsmätning

Totalt c:a 600 st

Umeå Energis elnät sträcker 
sig 300 mil och når 56 000 
kunder. 

Totalt c:a 1000 st Totalt c:a 450 st

Nacka Energi distribuerar el till 

ca 28 000 abonnenter.



Ny elkvalitetsmätare för 
normenliga mätningar och 
feldetektering i lågspänningsnät



Nya Metrum SC (FR) –

Nätstationsanalysator med feldetektering



Nya Metrum SC (FR) –

Nätstationsanalysator med feldetektering



Nya Metrum SC (FR) –

Nätstationsanalysator med feldetektering



Kvalificerad och tillförlitlig mätdata möjliggör 

proaktiva analyser

Ts = sampelperiod, 1/Ts = sampelfrekvens

Exempel: 
Samplingshastighet 12800 Hz 
motsvarar 256 punkter/period

Vanliga medelvärden: 10 min – 2h

Kortvariga spänningsändringar: 10 ms

Kurvformsanalys: 12,8 kHz (78 us)



Framtidsäkrad nätstationsmätare ”Metrum SC (FR)”

➢ Ersätter analoga visarinstrument och tillför 
realtidsvisning (U/I/P osv) i respektive nätstation

➢ Energimätning (4Q, Export/Import)
➢ Effektkontroll (inkl. korta tider)
➢ Belastningsanalys (Imax, Pmax mm)

➢ Elkvalitetsanalys (samtliga parametrar)
➢ Normenlig referensmätare (Klass A)
➢ Rapportanalys enligt föreskrift (EIFS 2013:1)

➢ Störningsanalys (upp-/nedströms)
➢ Händelser och statistik (avbrott/störningar)
➢ Styrning/reglering (avancerad RTU)
➢ Intermittenta fel

Display/visarinstrument

Energimätning & Effektkontroll

Elkvalitetsanalys & Rapportverktyg

Störningsanalys, larm & reglering



Normenlig mätning – tillförlitliga analyser

ELNÄTET

Mätinstrument

Analys och rapport Spänningskvalitet

Gällande föreskrifter:

Mätinstrument standarder

(Referensinstrument)

Notera: Krav enligt EIFS 2013:1!

Spänning                    Ström

EIFS 2013:1 (Sverige)

EN 50 160 (Europa)

IEC 61000-4-30, Klass A



Analys från statistikvärden till kurvformsdata

EIFS 2013:1 Statistik (Sags)

Nödvändigt med kvalificerad mätdata även vid mätningar i 

lågspänningsnät för att kunna göra rätt analyser



Nya Metrum SC (FR) –

Nätstationsanalysator med feldetektering

Exempel på detektering av kort avbrott enligt EIFS 2013:1



Ny ”Plug-&-Play” lösning för tillförlitlig mätning 

och enklast möjliga installation i lågspänningsnät

Metrum SC (FR) mätare
4G Router (AddSecure) 

Batteribackup Delbara CTs 

(option) 



Metrum SC (FR) ”Plug-&-Play” lösning

Inkluderade delar:
▪ Metrum SC (FR) – Elkvalitetsmätinstrument (Klass A)

▪ GIO100 4G Router (AddSecure)

▪ Batteribackup

▪ Delbara strömtransformatorer (vid behov)

Protokoll IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, DNP3, 

Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, SIA DC09

Fördelar:

✓ Enkel installation & driftsättning

✓ Tillförlitlig och säker kommunikation via VPN

✓ Stöd för standardiserade driftprotokoll

(LSP SCADA realtidskontroll)



Exempel nätstationsmätning (Metrum SC) 



Exempel stolptransformatormätning (Metrum SC)



Exempel på strategisk mätning av laddstationer

Kontinuerlig mätning av energi, effekt och 

elkvalitet för laddstationer – ger möjlighet 

till proaktiv kontroll inklusive effektanalys.



Metrum Cloud – Mätsystem via molntjänst



Metrum Cloud – PQ Web (Analys)

Händelselistor, rapportunderlag samt grafiska analysverktyg 

integrerat i en användarvänlig web-applikation!

Metrum PQ Web - Händelselista



Nyhet: AI prognostiseringsmodul – Metrum PQ4cast

Prognostiseringsverktyget visar problemen innan de inträffar!

Speciellt användbart för att tidigt identifiera framtida potentiella 

problem & ”flaskhalsar” i lågspänningsnätet.



NEW SYSTEM MODULE INCLUDING

Störningsanalys & klassificering via AI

Automatiserad & förebyggande störninganalys!

❑ Beräkningar för upptäckt av 

intermittenta fel

❑ Usum/Isum, 3U0/3I0 + Inrush – nya 

parametrar och händelser

❑ Ny Störningsklassificering med AI 
(Maskininlärning/Neurala nätverk)

❑ Feltyp

❑ Felorsak

❑ Ursprungskälla (felställe)



NEW SYSTEM MODULE INCLUDING

Störningsanalys & klassificering via AI 

AI-baserad störningsanalys & klassificering kräver tillförlitlig

och högupplöst mätdata!



Exempel på proaktiv mätning i 
lågspänningsnät



Mätexempel 1 – Villaområde
Blinkande ljus – kortvariga spänningsvariationer



Kundklagomål spänningskvalitet

Villakund ringer in och klagar på blinkningar i belysning & dålig spänning.

Problemen har uppkommit nyligen och förekommer mycket ofta.



Nätbolag kontrollerar aktuellt nätområde (lsp)

ELNÄT

LASTER (EL)

Kundens fastighet

Nätstation



Portabelt mätinstument ”Metrum SPQ” installeras i 

kundens leveranspunkt



Stora spänningsvariationer & högt flimmer



Övrig kontroll hos kunden

Anslutningar kollas hos kunden

Jordkabel till fastigheten kontrolleras 

Nästa steg: Mätning i nätstation.



Mätning i nätstation visar stort antal sags/dippar

Uppströms



Slutsats?

Felet ej sannolikt uppströms på mellanspänningsnätet. Så vad var det som 

orsakade felet hos den här kunden?

Det som återstod att kolla på var transformatorn…



Lossad mutter på transformatoranslutningen!



Slutsats?

Här ser vi att en mutter saknas, och det är 

upphovet till felet. Det har glappat i 

transformatorn och det har givit upphov till en 

mängd återkommande störningar hos kund. 

Slutsats: 

Om nätstationen hade varit utrustad med 

kvalificerad elkvalitetsmätning inklusive snabb 

störningsanalys från början så hade felet kunnat 

hittas tidigt – möjliggjort en proaktiv 

underhållsinsats och undvikit långvariga och 

återkommande störningar för kunderna. 



Mätexempel 2 – Villaområde
Blinkande ljus – kortvariga spänningsvariationer



Flertal klagande kunder under gemensam nätstation

Nätstation utrustad med RTU för mätning av 

långsamma spänningsvariationer, ström och effekt.

Ingen normenlig spänningskvalitetsmätning. 

Avsaknad av störningsregistrering.

Mätning av spänningens medelvärden (10 min) visar 

ej något problem.



Portabel mätning (Metrum SPQ) i en klagande 

kunds leveranspunkt

Spänningsvariationer (10 min medelvärden) visar normal 

variation under mätperioden.



Portabel mätning (Metrum SPQ) i nätstationen

Analys av kortvariga spänningsförändringar (halv-periods 

RMS, 10 ms). 



Störningsanalys – Tydlig korrelation - Nedströms

Analys av kortvariga spännings- och strömförändringar 

(halv-periods RMS, 10 ms)



Orsak?

Spänningsvariationer och flimmer orsakades av värmepump 

hos en villakund (saknade mjukstart).



Mätexempel 3 – Solcellsproblem
Problem med spänningsvariationer och utlösa 

växelriktare för installerade solcellsanläggningar



Projekt – ”Mätning & lösningar för lågspänningsnät” 

Samarbetsprojekt med VARA ENERGI, HITACHI ABB & METRUM 

❑ Spänningskvalitetsproblem i lågspänningsnät pga 

installerade solcellsanläggningar

❑ Problem med utlösta skydd för installerade 

växelriktare till följd av kortvarig höga 

spänningsvariationer

❑ Installerat mätsystem från Metrum och ny lösning 

”LVR” (Line Voltage Regulator) från Hitachi ABB

Metrum Cloud (PQ WEB) 



Mätning & analys

Metrum elkvalitetsmätare installerade i

✓ Nätstation Rydaholm T711 – Metrum SC (FR) instrument 

✓ Solcellskund leveranspunkt – Metrums portabla SPQ instrument

✓ LVR  – Metrum SC (FR) instrument

Metrum Cloud (PQ WEB) Analyssystem för insamling och analys.

Projekt – ”Mätning & lösningar för lågspänningsnät” 



Enlinjeschema för aktuellt lågspänningsnät  

Projekt – ”Mätning & lösningar för lågspänningsnät” 



Analys - Spänningvariationer 

Spänningsvariationer Nätstn/Solcellskund

Tydlig skillnad i förhöjd spänningsnivå i leveranspunkt ”Solcellskund”



Analys – Kortvariga spänningsändringar 

Solcellskund – Kortvariga spänningshöjningar (Swells) 



Dynamisk lösning med installerad LVR  

Spänningsnivå i leveranspunkt ”Solcellskund” efter installerad och driftsatt 

LVR.



Mätexempel 4 – Vindkraftproblem
Förhöjda individuella övertoner i nätstation 



Analys – Förhöjda individuella övertoner 

Mätning på nätstation med underliggande vindkraftverk

Förhöjd nivå av individuella övertoner noterade i närmaste nätstation. 

Efter samtal med kund visade det sig att de fått problem med vindkraftverk 

vilket i sin tur härleddes till fel på kretskort som byttes. 



Utmaningar för dagens lågspänningsnät

Dagens lågspänningsnät innefattar en större 

mängd nya elektroniska laster och därtill 

laster som t.ex. elbilsladdning där andelen 

kortvariga effekt, spänningsvariationer och 

övertoner ökar.

Lågspänningsnäten får därutöver en snabbt 

växande andel förnyelsebara energikällor 

(solcellsanläggningar) som även bidrar till 

större variationer i lokala delar av elnät.



Behov av kvalificerad mätning av lågspänningsnät

Mätning i lågspänningsnät bör innefatta 

kvalificerad och normenlig mätning i 

förhållande till gällande föreskrifter för 

spänningskvalitet. (EIFS 2013:1, IEC 61000-

4-30 Klass A)

Mätning i lågspänningsnät bör inkludera 

mätning av snabba förlopp och 

störningsanalys – detta för att kunna indikera 

verklig situation samt för att tidigt och 

proaktivt kunna upptäcka begynnande fel.



PILOT/TEST

CENTRAL

SERVER
(METRUM METDAB)

NIS/GIS SYSTEMS

SCADA

METRUM PQMS

AMR SYSTEMS

Export Services For Data Exchange

Systemintegrering – delad mätdata ökar kundnyttan



Tack för deltagandet! 



Välkomna att kontakta oss för mer information!

Peter Bratt

Försäljningsansvarig (region norr)  
peter.bratt@metrum.se
+46 (0) 766 00 26 86

Johan Stenfeldt

Försäljning (region mellan)
johan.stenfeldt@metrum.se
+46 (0) 766 45 11 80

Rebecka Hansson

Försäljning (region syd)
rebecka.andreasson@metrum.se
+46 (0) 766 45 11 82


