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EMI – utfordringer for kunder og nettselskap
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Agenda
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Case 1: Problemer med elbillading

• Kjent at jordfeil i noen tilfeller fører til at elbiler ikke vil lade

– Vi har statistikk på hvilke merker som er mest utsatt

• Høst 2016: Opplever at flere nettselskap forteller samme historie:

– Kunde får ikke ladet elbil

– Nettselskapet kommer for å logge spenningen, med en MEDCAL N

– Når nettselskapet plugger måleinstrumentet i stikkontakten, så fungerer ladingen!

– Nettselskapet får ikke alltid lov til å dra med instrumentet sitt når målingen er ferdig ☺
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EMC-nett tar saken!

• Lager et laboppsett for å teste ulike teorier

– Linjefilter

– Kapasitans mot jord

– Høyohmig jordfeil 

• Fikk et case med en Volvo XC90 som ikke vil 

lade – tester de ulike teoriene

• Viser seg at både kapasitans og motstand mot 

jord gjør at ladingen fungerer (asymmetrisk)
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Løsning på ladeproblemer forårsaket av jordfeil

• I denne og andre case: Å rette jordfeilen løser problemene

• Kan lage en enkel fremgangsmåte for håndtere slike problemer:

1. Logg spenningen (ikke bare mål med multimeter)

2. Mulig jordfeil? Arbeidsordre om å rette jordfeilen(e) -> problemet borte

• Husk at en høyohmig jordfeil ikke alltid ser ut som en jordfeil

– I XC90 caset: 6 V spenningsforskjell mellom fasene

– REN grensene (< 90 V eller > 170 V) er FULLSTENDIG UVESENTLIGE i denne sammenhengen!

• Men hvorfor er det egentlig et problem med jordfeil?
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Hva ER egentlig problemet?

• Amerikanske standarder stiller krav til en GMI

– Ground monitor/interrupter

– Sjekker at det er en fungerende PE-leder til bilen

• Ikke så lett å sjekke dette!

– Kan koble en motstand mellom fase og jord, og 
måle strømmen -> beregne motstanden til jord

– Fungerer fint i TN-nett, men ikke så fint i et IT-nett
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Hva nå?

• Har en mulig forklaring til de relativt høye andelene med ladeproblemer

– Kan også følge opp med målekampanje om i hvor stor grad de ulike merkene er utsatt for dette

• Har en oppskrift på feilretting

– Ofte fungerer det også å bytte ut ladekabelen

• Har ikke en skikkelig løsning på det grunnleggende problemet

– Nekte bruk av GMI i Norge (i praksis produkter testet etter UL 2231-1)?

– Kreve annen implementasjon av GMI?

• Planlagt å (delvis) adressere dette med publisering fra prosjektet
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Case 2: Interferens mellom RTU og frekvensomformer

• Utbygger av nettstasjoner finner ut at viften i nettstasjonen (forsynt av en frekvensomformer) gjør 

at kommunikasjon mot nettstasjons-RTUen ikke fungerer

– Interferensproblemene forsvinner i det viften skrus av

• Utbygger ser at sikkerhetsbryteren til viften ikke er EMC-sertifisert – denne står i enkelte tilfeller 

nærme RTU-skapet

• Kommunikasjon med RTUen er over ethernet, heller enn fiber



9

PQA gjør målinger

• Ledningsbundet støy: A-Eberle PQ Box 300

– Målt i forsyningen til viften

• Strålt støy: Tektronix RSA 306B

– Målt ved sikkerhetsbryter, frekvensomformerskap, ved RTU, 
og i midten av rommet
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Måleresultater

• Spenningskvalitet godt innenfor kravene i FoL

• Tydelig innslag av strålt støy for frekvenser 

mellom 70 – 700 kHz

– Forsvinner når viften er av

– Måler samme frekvenser i ledningene

• Hva er problemet? Ledningsbundet støy som 

skaper strålt støy, eller motsatt?
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Mulige løsninger

• Problemet er åpenbart ledningsbundet støy

– Det kommer fram at leverandørene ikke har levert 
filter til omformerne

– Leverandøren foreslår å etterinstallere drossler for 
å løse problemet

• I praksis en stor jobb – det er snakk om mange 

nettstasjoner

– Utbygger lurer også på om de skal installere nye 
sikkerhetsbrytere som er EMC-sertifisert

NEI.
Dyrt og poengløst
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Mulige løsninger

• Mulig å endre innstillinger i 

frekvensomformer?

– Kan endre viftefrekvens (0-50 Hz)..

– .. og svitsjefrekvens i omformeren 
(2, 4, 8, 16 kHz)

• Virkning av dette →
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Foreslått løsning fra PQA

• Endre svitsjefrekvens til 4 eller 2 kHz, og eller installere EMC-filter

– Bør også vurdere å flytte kabling til RTU vekk fra annen ledningsføring

• Valgt løsning: installere drossel (test i en stasjon) og ny svitsj til RTU

– Virkning av drosselen dokumentert etter oppfølgingsmåling

• Senere endret svitsjefrekvens i tillegg til å installere ny svitsj

– Løste problemet

– Utbygger unngikk kostbare og unødvendige tiltak, og fikk ferdigstilt til tiden

Niks / nada
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Case 3: LED-party 1

• Hvor høy peakstrøm kan man forvente fra LED-lamper? 

• HØY

– Flere som har slitt med dette

– Og flere skal det sikkert bli
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Problembeskrivelse

• Dimmer blir overbelastet / kobler ut / går i alarm, selv ved lett belastning

– I henhold til datablad var dimmeren belastet rundt 20 % av merkeeffekt

• To ulike drivere til lampene var blitt forsøkt
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Mulige løsninger

• Peakstrøm endrer seg lite avhengig av antall lamper

– Mulig å eksperimentere med antall lamper, og se hva som er mest stabilt

• Peakstrømmene er vel høye i forhold til hva som er forventet

– Vanlig anbefaling: Dimmerkapasitet må derates mellom 50 og 80 %

– Er dette «greit» for levert produkt?

• Mulig med lavpassfilter for å se om dette kan begrense strømmene?

• Endre trippverdier i dimmer, hvis mulig
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Case 4: LED-party 2

• Hvor høy er startstrømmen til LED-drivere?

• 5 gangern?

• 10 gangern?

• 20 gangern?

• 30 gangern?

• 16 A sikring detter ofte ut

– Forsynt rett fra næringsbyggtrafo
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Løsning: strømbegrenser

• Påstand: Reduserer startstrømmen til 

maksimum 48 A

– Fungerte perfekt

• Juridisk etterspill mellom utbygger, 

eier, prosjekterende og leverandør

– Hvem burde ha opplyst om hva?
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Case 5: Komfyrmysterium

• Kunde i boligblokk har problemer 

med komfyren sin

– Platene ryker en etter en

– I noen grad også andre apparat

• Pågått i flere år

– DLE, elektrikere og nettselskap 
har gjort målinger uten funn

– Synes av og til korte transienter 
i målingene
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Nye målinger

• Enter EMC-nett (igjen)

• Måler med Elspec Pure Blackbox

• Ser at det er 25 V (!) 

likespenningskomponent i 

fasespenningen

• En dag brukes symaskinen på 

kjøkkenet – det blir party
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Løsning / læring?

• Ser ut til å være jordfeil-relatert

– Ved neste måling, kun 8 V likespenning

– Annen kunde hadde rettet feil i egen installasjon

– Planlagt videre feilsøking for å finne leilighet med feilen

• Man kan ikke konkludere med at alt er bra om det kun er målt med et enkelt instrument!

– Forståelig at rare saker legges bort i en travel hverdag, men veldig uheldig for kunden

• Andre som har hatt lignende case?
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Case 6: Solcelleinvertere (og andre dingser) som ikke 
tåler IT-nett

• Ingen målinger dessverre!

• Ett av flere mulige problemer:

– Ved jordfeil blir fasespenninger alt mellom 0 V og linjespenning

– Noen over og underspenningsvern bruker fasespenninger som kriterium for utkobling

• Gir ingen mening i IT-nett

• Jordfeil -> Over eller underspenningsutkobling

– Løsning? Deaktiver over og underspenningsvern, installer alternativ løsning?

– Dette er leverandørens problem, ikke nettselskapet (selv om jordfeilen må rettes innen vanlige frister)
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Case 7: Øydriftsdeteksjon i mikronett

• Grisete greier å gå fra nettdrift til 

øydrift
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Case 7: Øydriftsdeteksjon i mikronett

• Hva skjer om en stabil øydrift oppstår?

• Mange måter å detektere øydrift på –

men ulike fordeler og ulemper med 

alle metodene



T a k k  f o r  
o p p m e r k s o m h e t e n


