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nkt cables AB i Falun tillhör sedan juli 2013 NKT Cables Group som i sin tur är en del av 
danska NKT Holding AS. Tidigare har nkt cables AB varit känt under olika namn som 
Sieverts Kabelverk, Ericsson Cables, Ericsson Network Technologies och Ericsson AB, 
Cables & Interconnect. Verksamheten tillhörde under många år Ericssonkoncernen.  
nkt cables Group består i skrivande stund av 3 200 medarbetare med kabeltillverkning  
i sju länder och 15 orter.

nkt cables AB i Falun utvecklar, tillverkar och marknadsför kraft- och styrkabel för 
eldistribution, installationskabel, kopplings- och anslutningskabel, kraftkabel för telekom, 
kabel för OEM-marknaden samt bedriver anläggningsverksamhet via våra europeiska 
bolag. Vi lagerför ett heltäckande sortiment av standardkablar. Vårt mål är att vi av våra 
kunder ska uppfattas som den bästa leverantören av kabel och kabelsystem när det gäller 
kvalitet, leveranssäkerhet och servicenivå. Du är alltid välkommen att höra av dig om du 
har några frågor. Inte minst om du behöver råd och hjälp i frågor som rör kabel.

nkt cables svenska kabelverksamhet har bedrivits sedan 1888 vilket borgar för en  
gedigen kunskap och mångårig erfarenhet. Förutom kabeltillverkning är vi verksamma 
inom projektering, konstruktion, anläggningsverksamhet och underhåll.

Vill du veta mer om nkt cables AB eller våra produkter kan du besöka vår hemsida  
www.nktcables.se för nyheter, nedladdning av aktuella trycksaker eller hur du enklast 
kontaktar oss.

nkt cables AB
Källviksvägen 18 Box 731
791 29 Falun
Tel: 023 684 00

Innehållet i denna bok får ej kopieras, avbildas eller mångfaldigas  
på annat sätt och spridas.

Denna utgåva trycktes i december 2015.

nkt cables AB 
KRAFTKABELHANDBOK
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FÖRORD
Kraftkabelhandboken har funnits i olika revisioner i över 30 år och varit uppskattad  
hos såväl installatörer som konsulter och utbildare för sin saklighet och lättillgängliga 
information om frågor som rör kabel.

Inför 2015 års utgåva har kraftkabelhandboken fått genomgå en större revision än  
tidigare. Uppdaterade normer och det nya klassificeringssystemet för brandprovning  
CPR (Construction Products Regulation) har tagits med, layout och bilder har  
moderniserats, texter har skrivits om och i vissa delar även tagits bort.

Vi hoppas att du kommer att uppskatta det nya utseendet och får lika stor  
nytta av handboken som tidigare!

// Ditt kabelteam på nkt cables

INLEDNING
Denna handbok behandlar kraftkablar för 1–36 kV, installations- och styrkablar samt  
anslutningskablar. Utöver den tekniska beskrivningen av kablarna beskriver boken hur 
man väljer, dimensionerar, förlägger samt felsöker kablar inom detta område.

Boken vänder sig till dig som vill ha ett uppslagsverk över kraftkablars konstruktion, 
användning och förläggning. Den kan med fördel utnyttjas som ett hjälpmedel vid  
projektering och utbildning.

Boken är indelad i tre delar:

Den första delen innehåller en beskrivning om kablars användningsområden, deras  
uppbyggnad och de ingående materialens egenskaper. Vidare finns där information  
om kabelbeteckningar, märkningssystem, normer och föreskrifter samt viktigare  
elektriska begrepp.

Den andra delen innehåller riktlinjer för val av kabel samt fakta och information  
rörande dimensionering, förläggning, provning och felsökning av kablar.

Den sista delen är en ren faktadel som innehåller tabellverk med tekniska data  
och beteckningar.

FÖRORD OCH 
INLEDNING
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DEL 1
Del 1 beskriver kablars användningsområden, 
deras uppbyggnad och de ingående materialens 
egenskaper. Vidare finns här information om  
kabelbeteckningar, märkningssystem, normer  
och föreskrifter samt viktigare elektriska begrepp.



7

01
Inledande orientering 8
 Kabeltyper 9
 Kabelns konstruktion och tillverkning 9

Kabelmaterial 11

Ledarmaterial 12
 Koppar 12
 Aluminium 12 
 Folier, band och tejper 12

Isoler- och mantelmaterial 13
 PE (polyeten) 13
 PEX (tvärbunden polyeten) 13
 PVC (polyvinylklorid) 14
 Halogenfria fl amskyddade material 14
 Amidplats (PA, nylon) 14
 TPE (termoplastiska elaster) 14
 Gummi 14

Standarder och föreskrifter 15
 Organisationer 15
 Kabelbeteckningar 15
 Det svenska systemet 16
 CENELEC 16
 Märkningssystem 16
 Partmärkning 16
 Mantelmärkning 17
 Ursprungsmärkning 17

Elektriska begrepp 18 
 Spänning, ström, effekt 18
 Fältstyrka 19
 Resistans 20
 Induktans 21
 Kapacitans 22
 Skärmlösa kablar 23
 Reaktans 24
 Impedans i ledaren 24
 Nollföljdsimpedans 24
 Ledarförluster 25
 Dielektriska förluster 25
 Tillsatsförluster 26



8

INLEDANDE 
ORIENTERING
Kablar och ledningar i elnätet förser oss med den elektriska energi 
som får det moderna samhället att fungera. Uppvärmning, mobilnät, 
radio/teve-sändningar, internet, betalningssystem för mat och bränsle, 
maskiner, larm och varningssystem, elektrisk belysning, dörrar, hissar 
och inpasseringssystem – idag är i princip allt vi företar oss beroende 
av ett fungerande elnät. Det ställs stora krav på de kablar som ingår 
i elnätet. De ska klara skyfall, köldrekord och värmetoppar liksom 
mekaniska och elektriska påfrestningar och ändå fungera problemfritt 
under fl era decennier. Det är därför viktigt att du, förutom att välja rätt 
kabel, har nödvändig kunskap om hur den används, hanteras och 
dimensioneras på ett korrekt sätt.
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KABELTYPER
Kraftkabel är avsedd för fast förläggning och har 
en märkspänning på minst 1 kV. Den är konstru-
erad enligt SS 424 14 XX.

Installationskabel är också avsedd för fast för-
läggning men har en märkspänning som är lägre 
än 1 kV och är konstruerad enligt SS 424 02 XX 
eller SEN 24 02 XX.

Anslutningskabel är avsedd för rörlig förlägg-
ning och är konstruerad enligt samma norm-
grupp som installationskabel.

Styrkabel är avsedd för styr- och signalända-
mål och har en märkspänning lägre än 1 kV.  
Den är konstruerad enligt SS 424.

KABELNS KONSTRUKTION 
OCH TILLVERKNING
En kabel är uppbyggd av ett antal skikt av olika 
material. Dessa skikt har normerade benämning-
ar. Bilden visar en offshore kabel sammansatt av  
tre stycken 1-ledare med separata skärmar samt 
optisk kabel. Allt i ett skyddande hölje av tryck- 
utjämnare, mantel och ståltrådsarmering. 

Här följer en beskrivning av en kraftkabels 
uppbyggnad i generella drag.

Ledaren består av koppar eller aluminium.  
Metallernas egenskaper beskrivs i ett senare  
avsnitt under rubriken ”Ledare”. Ledaren indelas 
i olika typer och klasser (se tab. 50 sid 125) och 
kan vara rund eller sektorformad samt vara en-, 
få- eller mångtrådig beroende på flexibilitets- 
kravet. Vid tillverkningen används metall  
med hög renhetsgrad som bearbetas till önskad 
diameter. Ska ledaren vara flertrådig tvinnas  
ett antal trådar till en ledare.

Som ledarisolering används idag plast eller gum-
mi. Tidigare användes även impregnerat papper. 
Gummi och plast är samlingstermer för ett stort 
antal polymera material (se under rubriken ”Egen-
skaper isoler- och mantelmaterial”). PVC- eller 
PE-baserat material dominerar som ledarisolering 
för kablar med en märkspänning < 1 kV. För 1 kV- 
kraftkabel har PEX-isolering fått en dominerande 
användning. Vid högre spänningar används näs-
tan enbart PEX-isolering. Högre renhetsgrad hos 
isolermaterialet krävs i takt med att spänningen, 
eller egentligen fältstyrkan, ökar. 

Ledande skikt används i kablar för spänningar 
över 3 kV och för att utjämna ytan mellan ledare 
och isolering respektive isolering och skärm. 
Detta för att få en så jämn fältfördelning som 
möjligt och därigenom förhindra glimning  
mellan ledare/skärm och isolering. Hög renhet 
hos de ledande skikten är viktigt. Ståltrådsarmerad 245 kV sjökabel med  

1 600 mm2 aluminiumledare och optisk fiber.
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 Bilden visar en 1 kV kabel typ FXQJ med 

fyra sektorformade ledare, PEX-isolering, 

koncentrisk skärm med motspiral, bandning 

och mantel av HFFR-material.

Utfyllnad används bland annat för att kabeln 
ska få ett runt tvärsnitt och den bildar på så sätt 
underlag för skärm och mantel. Vid tillverkning 
av fl erledarkabel kablas ledningsparterna (vrids 
samman) innan utfyllnaden sprutas på. Utfyll-
naden kan också bestå av strängar kablade till-
sammans med ledaren.

Bandning runt de kablade parterna kan ibland 
ersätta utfyllnaden. De vanligaste bandmate-
rialen är PVC- eller polyesterfolie som lindas 
runt de kablade parterna. Metallfolier används 
som tvärvattenskydd och som skärm, eller del 
av skärm, enligt nedan.

Skärmen och den koncentriska ledaren kan bestå 
av koppartrådar, aluminiumtrådar, aluminium-
band, vävda band eller (som förr i tiden) blyman-
tel. Koncentrisk ledare ingår i lågspänningskabel 

och har annan funktion än skärm i högspän-
ningskabel. För styrkabel är huvuduppgiften att 
skydda kabeln mot yttre elektriska störningar 
samt utgöra ett personskydd. För kraftkabel ska 
den vara personskydd och för 1 kV-kabel även 
fungera som PEN- eller PE-ledare (noll- och/
eller skyddsledare). 

Armerad kabel används vid ökad risk för 
mekanisk skada. Vanligast är stålbands- eller 
ståltrådsarmering. Till fartygskablar används 
ståltråds- eller koppartrådsfl äta. 

Manteln skyddar mot mekanisk och kemisk 
påverkan och kan bestå av PVC, PE, HFFR 
eller gummi. Mantelmaterialet extruderas på 
kabelkroppen så att ett jämntjockt skyddande 
hölje bildas.
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 Koppargranulat utvunnet ur kabelskrot vid nkt cables återvinningsanläggning i Stenlille, Danmark.

Som ledarmaterial används huvudsakligen 
koppar, förtennt koppar eller aluminium. Som 
isoler- och mantelmaterial används olika plaster 
och ibland även elaster. Plaster och elaster 
består av polymerer med olika tillsatser (addi-
tiv). Plasterna kan delas upp i undergrupperna 
termoplaster och härdplaster. Termoplaster 
kan, i motsats till härdplaster, smältas om och 
bearbetas upprepade gånger. Elaster kan delas 
upp i undergrupperna gummi och termoplastiska 
elastomerer (TPE). Elaster kan efter tvärbind-
ning (för gummi ofta kallat vulkanisering) inte 

KABELMATERIAL
bearbetas, alltså inte smältas ner utan att materi-
alet bryts ner. Plast-, gummi- och TPE-material 
spänner över en stor mängd egenskapsområden 
med varierande elektriska, mekaniska, kemiska 
och termiska egenskaper. Faktorer som påverkar 
plasternas egenskaper är polymerernas kemiska 
uppbyggnad samt olika additiv (t. ex. UV-stabi-
lisator, brandskyddande tillsats, mjukgörare och 
färgpigment). Normer, kundkrav samt kabelns 
användningsområde är exempel på faktorer som 
avgör valet av lämpligt isoler- och mantelmaterial 
för kabelkonstruktion.
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KOPPAR
Koppar används som ledare och skärm inom hela 
det standardiserade areaområdet (0,5–2 500 mm2), 
oftast högst 16 mm2. Koppar framställs genom 
en elektrolytisk metod vilket ger en renhetsgrad 
på 99,9 %. Vid kabeltillverkning används oftast 
glödgad (mjuk) koppar. Hårddragen koppar 
används till universalkabeln EXCEL. Koppar 
har en mycket god ledningsförmåga, har en hög 
draghållfasthet och är lätt att ansluta. Koppar är 
ett tungt material med densiteten 8,89 kg/dm3. 
Vid förtenning av kopparledare uppnås en myck-
et god resistens mot oxidering och korrosion.

ALUMINIUM
Aluminium används mestadels som ledare 
i kablar när ledarens area är 50 mm2 och grövre. 
Framställningen av aluminium sker med en elek-
trolytisk process från råmaterialet bauxit, vilket 
ger en renhet på 99,5 %. Aluminium har cirka 
2/3 av kopparns ledningsförmåga (61 %) men 
endast cirka 1/3 av kopparns densitet (30 %), 
dvs 2,70 kg/dm3. Legerad aluminium med sämre 
ledningsförmåga används då ökade krav på 
mekanisk hållfasthet behövs, som till exempel 
för hängkabel.

FOLIER, BAND OCH TEJPER
Viktiga komponenter i fl era kabelkonstruktioner 
är olika folier, band, taper, garner och trådar. 
Deras funktion är att agera processhjälpmedel, 
mekanisk skydd, glidskikt, vattenbarriär, skärm-
funktion, kemikaliebarriär, sammanfogning av 
skikt, brandskydd, rivtråd m m. Gemensamt för 
alla dessa hjälpprodukter är att rätt materialval 
är vitalt för att få fram rätt funktion.

LEDARMATERIAL
En folie är en ytterst tunn produkt som kan 

valsas till olika kvaliteter i olika material.
Band består av smala och långa remsor av till 

exempel väv, non-woven, papper eller plast.
En tejp är ett band av metall, plast eller papper som 

är försett med ett häftämne på en eller båda sidorna.
Garn framställs genom att längre eller kortare 

fi brer alternativt heldragna fi brer snos samman.

 Aluminiumledare.
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ISOLER- OCH MANTEL- 
MATERIAL

PE (POLYETEN)
PE indelas i olika undergrupper, oftast utgående 
från dess densitet. Hårdhet är ett exempel på 
egenskap som varierar med densiteten. Låg- 
Densitets-Polyeten (LDPE) och Linjär- 
Låg-Densitets-Polyeten (LLDPE) är relativt 
mjuka och sega. Medium-Densitets-Polyeten 
(MDPE) och Hög-Densitets-Polyeten (HDPE) 
är relativt hårda och styva. PE har en mycket hög 
elektrisk isolationsförmåga samt goda mekaniska 
egenskaper. Dock är brandresistensen för PE 
relativt dålig. Dessutom är de mekaniska egen-
skaperna starkt temperaturberoende.

PEX (TVÄRBUNDEN POLYETEN)
Tvärbunden PE (PEX, eng: XLPE) innebär att poly-
etenets långa molekylkedjor förbinds med varandra 
via kol- eller kiselatomer. Detta förbättrar material-
ets termiska och mekaniska egenskaper väsentligt. 
Tvärbindning ökar materialets temperaturbestän-
dighet och ger en förbättrad mekanisk hållfasthet. 
Detta gör att användningstemperaturen för en kabel 
med tvärbunden PE (dvs PEX) ökar, jämfört med 
en kabel med vanlig PE som isolering. Vid tillsats av 
antingen silan eller peroxid förnätar PE och övergår 
till en tvärbunden polyeten (PEX). Det mjuknar vid 
105–110°C. Om temperaturen fortsätter att öka så 
förkolnar polyeten vid cirka 300°C.

Jämfört med vanlig PE har PEX ett antal fördelar:
• Hög värmeresistens med bibehållna goda  
 lågtemperaturegenskaper
• Brett användningstemperaturområde,  
 -40°C till +90°C
• Hög nötningshållfasthet
• Hög kemikalieresistens
• Bättre krypströmshållfasthet.

De plaster som ingår i dagens kablar är huvudsakligen Polyeten (PE) 
samt den förnätade varianten tvärbunden PE (PEX), Polyvinylklorid 
(PVC) och halogenfria flamskyddade material (HFFR, Halogen Free 
Flame Retardent). I folier, band och taper förekommer en del andra 
plaster, som till exempel Polypropen (PP), polyetylentereftalat (PET) 
och polyamid (PA, Nylon).

 PE-granulat som efter extrudering tvärbinds till PEX  

på PEX-isolerade kablar.
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PVC (POLYVINYLKLORID)
PVC är en termoplast som genom inblandning av 
bland annat olika mjukgörare kan användas inom 
ett brett temperaturintervall. För standard-PVC 
tillåts en kontinuerlig ledartemperatur av max 
70°C. Vid låga temperaturer blir PVC styvt varför 
förläggning under -10°C bör undvikas. Vid ledar-
temperaturer över 100°C under lång tid avgår 
mjukgöraren och materialet förlorar sin flexibili-
tet. Med tillsättning av speciella mjukgörare och 
stabilisatorer kan man framställa PVC-material 
för ledartemperaturer 90–105°C. I huvudsak an-
vänds PVC för 1 kV-området, eftersom den högre 
permitiviteten i materialet gör att förlusterna 
ökar vid högre spänningar (se även sid 25). PVC 
har god resistens mot de flesta kemikalier och 
lösningsmedel. PVC innehåller halogener (klor) 
vilket gör materialet självslocknande och därmed 
mycket lämpligt för att minska risken för brand-
spridning i kabelförband. När PVC-materialet väl 
brinner så utvecklas dock tyvärr en kraftig rök 
som innehåller korrosiva och hälsofarliga gaser.

HALOGENFRIA FLAM- 
SKYDDADE MATERIAL
Halogenfria material består av polyolefiner (till 
exempel PE eller PP) med tillsats av olika fyllnads-
material. Valet av fyllnadsmaterial beror på vilka 
flamskyddsegenskaper som eftersträvas. Fyllnads-
materialen innehåller olika flamskyddsmedel, som 
till exempel krita, aluminiumtrihydrat eller magne-
siumhydrat. Halogenfria material ger vid förbrän-
ning mindre rök än PVC. Dessa material betecknas 
ofta HFFR (Halogen Free Flame Retardant) eller 
LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

AMIDPLAST (PA, NYLON)
Där extremt höga krav ställs på mekanisk mot-
ståndskraft samt vid mycket tunna isoleringar 
vid låg spänning används ibland amidplast, på 
grund av sin höga mekaniska styrka. Dessutom 
förekommer polyamiden Nylon som band i olika 
kabelkonstruktioner.

TPE (TERMOPLASTISKA  
ELASTER)
Termoplastiska elastomerer (TPE) påminner 
om gummi inom vissa temperaturområden men 
förutsätter ingen dyr och tidskrävande vul-
kaniseringsprocess. TPE består av legeringar 
mellan olika plaster. De vanligast förekommande 
materialen inom kabelindustrin är termoplastisk 
polyuretan (TPU) samt polyester-elastomerer. 
TPU är mycket nötningstålig och oljebeständig, 
men mjuknar vid 80–100°C. Polyester-elastome-
rer klarar generellt högre temperaturer än TPU, 
110–120°C, men har dock något lägre oljebestän-
dighet. Gemensamt för TPE-material är att de 
är dyra.

GUMMI 
Gummi är en samlingsterm för ett stort antal 
material som efter vulkanisering (tvärbindning) 
blir elastiska. Basmaterialen för de blandningar 
(compounds) som använts vid kabeltillverkning 
är till exempel naturgummi (NR), de syntetiskt 
tillverkade styrenbutadien (SBR), etenpropen 
(EPDM), kloropren (CR), hypalon (CSM, 
klor-sulfonerad polyeten), PVC-nitril (NBR), 
silikon (Si) och eten-vinylacetatgummi (EVA). 
Man kan variera egenskaperna hos gummi-
materialen inom vida gränser genom att ändra 
blandningarnas sammansättning. De främsta 
egenskaperna är hög värmebeständighet, goda 
egenskaper i kyla och vanligen god motstånds-
kraft mot kemikalier. De elektriska egenska-
perna och mekaniska egenskaperna varierar 
kraftigt, beroende på typ och sammansättning. 
Brandegenskaperna är naturligt goda för de 
gummimaterial som innehåller klor och kan 
dessutom förbättras ytterligare med tillsatser.
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STANDARDER OCH  
FÖRESKRIFTER

ORGANISATIONER
Elsäkerhetsverket ger ut föreskrifter angående 
utförande och skötsel av elektriska starkström-
sanläggningar, vanligen kallade Starkströmsfö-
reskrifterna. Dessa innehåller regler för praktisk 
tillämpning av ellagen. Revideringar och tillägg  
i Starkströmsföreskrifterna utförs fortlöpande.
 Av Elsäkerhetsverkets författningssamling  
ELSÄK-FS framgår att endast ett fåtal kompo-
nenter i elektriska anläggningar har provnings-
tvång. Här ingår inte kablar med isolering av 
gummi eller plast. Provning genomförs däremot 
ofta för att få ett tredjepartscertifikat som kan 
ingå i produktens tekniska dokumentation, vilket 
är ett underlag och förutsättning för CE-märk-
ning. Denna provning kan utföras av ett ackre-
diterat provningsorgan som till exempel Intertek 
eller Semko.
 När det framtida kravet på CE-märkning av 
installationskabel har införts, kommer säkerligen 
regelverket att påverkas. Efter godkänd provning 
enligt svensk standard kan produkten S-märkas.
 SEK, Svensk Elstandard, är centralorgan för 
det svenska standardiseringsarbetet på elområdet 
och är medlem i Sveriges Standardiseringsför-
bund, där även SIS, Swedish Standards Institute, 
är medlem. SEK utarbetar tillverknings- och 
provningsstandarder för kablar. För kraftkablar 
utförs arbetet av Teknisk kommitté 20 (TK 20).

En kabels konstruktion, provning och användning är områden som regleras 
av standarder och föreskrifter. I standarder ges rekommendationer medan 
föreskrifterna bestämmer hur en anläggning ska utföras. Man tar inte hänsyn 
till några ekonomiska aspekter i standarder och föreskrifter förutom ekono-
misk dimensionering av kabelförband för att minska belastningsförluster.

 Det internationella standardiseringsarbetet be-
drivs inom IEC, International Electrotechnical 
Commission, med ca 82 medlemsländer. Inom 
IEC motsvaras den nationella kommittén SEK 
TK 20, av technical committé IEC TC 20.
 CENELEC, Comité Européen de Normali-
sation Electrotechnique, utarbetar gemensamma 
standarder och bestämmelser för medlemslän-
derna som ofta grundas på IEC:s specifikationer. 
Syftet är att underlätta handelsutbytet genom  
att harmonisera de olika nationella föreskrif- 
terna och standarderna. CENELEC har  
cirka 33 medlemsländer.

KABELBETECKNINGAR
För att skilja på olika kablars konstruktioner och 
användningsområden används bokstavs- och sif-
ferkombinationer. Kraft- och installationskablar 
typbetecknas i svensk standard enligt två olika 
system:

1. SS 424 17 01 – innehåller ett i Sverige länge 
använt beteckningssystem och som tillämpas på 
sådana kablar som redan före 1985 var standard- 
iserade samt kablar som ej är harmoniserade  
av CENELEC.

2. SS 424 17 02 – motsvarar beteckningssyste-
met enligt CENELEC och tillämpas på kablar 
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som omfattas av harmoniseringsdokument HD 
361, System for Cable Designation, vilket erbjud-
er ett system med stora möjligheter till variation 
och komplettering.

För värmekablar används beteckningar enligt 
SS 424 24 11.
 För information om brandspridningsklasser,  
se kapitlet ”Klassning och provning av 
brandegenskaper”.

DET SVENSKA SYSTEMET
En typbeteckning enligt svensk standard  
SS 424 17 01 består normalt av 2–5 bokstäver.  
Beteckningssystemet är uppbyggt enligt nedan.

Bokstav Beskriver

 1:a Ledare

 2:a Isolering

 3:e Mantel eller annan konstruktionsdetalj

 4:e Konstruktionsdetalj eller användning

 5:e Konstruktionsdetalj eller användning

Beteckningen kan kompletteras med en eller 
flera tilläggsbokstäver placerade efter grundbeteck-
ningen och skilda från denna med bindestreck.
 Tabell 49 visar beteckningssystemets fullstän-
diga uppbyggnad. 

CENELEC
CENELEC, med det gemensamma europeiska 
beteckningssystemet, erbjuder harmoniserade 
(samordnade) produktstandarder för ett flertal olika 
kabeltyper. Det betyder att ett för medlemsländer-
na gemensamt beteckningssystem har införts som 
tills vidare används parallellt med de nationella sys-
temen. Detta system finns beskrivet i SS 424 17 02.
 Tabell 50 visar beteckningssystemets fullstän-
diga uppbyggnad.
 Då en konstruktion uppfyller nationell stan-
dard men avviker från CENELEC-standarden 
byts H mot N och föregås av tillverkningslandets 
kod för Sverige, SE. 

Exempel på nationell beteckning: SE-N1XE-AS.

SE – Sverige

N – nationell beteckning

1 – spänningsklass 1 kV

X – isolering PEX

E – Mantelmaterial Polyeten

A – ledare av aluminium

S – sektorformad ledare

De harmoniserade och godkända kablarna som 
ingår i HAR-systemet märks med ”HAR” eller 
en märktråd som för Sveriges del är 1 cm svart,  
1 cm röd och 5 cm gul. Minst en part i kabeln 
ska, förutom HAR-märkningen, vara försedd 
med bokstavsmärkning som anger provnings- 
anstalt och tillverkare. HAR-godkända kablar får 
säljas fritt inom CENELECs medlemsländer.

MÄRKNINGSSYSTEM
Kablar ska märkas för att underlätta identifiering 
av bland annat parter, typ och tillverkare. Det 
finns flera olika system beroende på vilken typ  
av kabel det gäller.

PARTMÄRKNING
Partmärkning enligt SS 424 17 20 kan utgöras av 
siffror, färger eller åsar enligt ett standardiserat 
system. Partmärkning krävs endast för kablar 
avsedda för max 1 kV.
 Följande huvudregler gäller vid all part- 
märkning:

• PE-ledaren (skyddsledaren) ska alltid vara  
 grön/gul. Ledare som har annan färg eller  
 färgkombination får inte användas som  
 skyddsledare. På kabel där parterna inte är  
 färgmärkta kan en part märkas med grön/ 
 gul färg och användas som skyddsledare.  
 Färgmärkt kabel som saknar grön/gul part  
 får inte märkas om.
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• PEN-ledaren (gemensam skydds- och 
 nolledare) ska ha grön/gul isolering med 
 blå tilläggsmärkning i båda ändar.
• Ljusblå part, alternativt vid siffermärk-
 ning 4, är i första hand avsedd som N-ledare 
 (nolledare).
• Fasledare märks med färgerna brun, svart 
 och grå.

Styrkabel är alltid siffermärkt i nummerföljd 
med början på 1.
 I mångledare börjar märkningen alltid på 
centrumparten, eller om denna saknas, i innersta 
kablingslagret. I kablar med partvinnade parter 
märks parterna så att paren innehåller nummer 
i löpande följd med början i kabelns centrala del. 
Centrumparet märks med 1 och 2, nästa par 
med 3 och 4 osv.
 På isolerad hängspiralkabel märks fasledarna 
med längsgående åsar. PEN-ledaren ska ej 
märkas, det vill säga ej vara försedd med ås.

För partmärkning av installationskabel och 
anslutningskabel används alltid färger. I tabell 53 
framgår partmärkningen enligt SS 424 17 20.

MANTELMÄRKNING
Kraftkablar ska ha text som visar kabelns stan-
dardiserade typbeteckning och märkspänning.
 Mantlarna ska enligt standarderna märkas med 
nödvändiga data för användningen. Dessutom 
märks vissa vanliga kabeltyper med ledarantal 
och area för att underlätta identifi eringen.
 Märkning av längd och tillverkningsår/månad 
förekommer också.

URSPRUNGSMÄRKNING
Enligt svensk standard ska alla kablar förses med 
en ursprungsbeteckning som anger tillverkaren. 
Detta kan utföras på olika sätt. En metod är att 
lägga in en märktråd tillsammans med parterna. 
Varje tillverkare har sin speciella färgkombina-
tion. nkt cables AB har märktråden vit/grön.
 Ett annat sätt, vilket idag är vanligast, är att 
ha text på parterna eller höljet. 

 Bild 1 - Partmärkning på 

hängspiralkabeln ALUS.
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ELEKTRISKA BEGREPP
SPÄNNING, STRÖM, EFFEKT
Nedan lämnas några definitioner på spännings-
begrepp som används. Inom området kraft- 
överföring används likspänning (DC = Direct 
Current) eller växelspänning (AC = Alternating 
Current). Växelspänningens frekvens är normalt 
50 Hz i Europas kraftsystem. I bl.a Nordamerika 
används 60 Hz. Tågdrift i Sverige använder  
16 2/3 Hz för kraftöverföring. 

• Fasspänning är spänningen mellan ledare och  
 skärm eller jord och den betecknas med U0.
• Märkspänning eller systemspänning är  
 huvudspänningen mellan faser i ett trefas- 
 system och den betecknas med U.
• Maximal spänning, är den maximala spän- 
 ning som en kabel kontinuerligt får utsättas  
 för. Den är 20 % högre än märkspänningen  
 och betecknas med Um.
• Mellan huvudspänningen U och fas- 
 spänningen U0 råder sambandet U = U0 · √3

Spänningsband Jordade system Isolerade eller icke effektivt 

jordade system

Fas till jord Mellan faserna Mellan faserna

I U < 50 U < 50 U < 50

II 50 < U < 600 50 < U < 1 000 50 < U < 1 000

U = Installationens nominella spänning (volt). 

Spänningsband Jordade system Isolerade eller icke effektivt 

jordade system

Pol till jord Mellan polerna Mellan polerna

I U < 120 U < 120 U < 120

II 120 < U < 900 120 < U < 1 500 120 < U < 1 500

U = Installationens nominella spänning (volt). Värdena i tabellen avser pulsationsfri likspänning.

Spänningsband växelström

Spänningsband likström

Spänningsband är en avgränsning för att av- 
göra vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga 
för att uppnå skydd mot elchock. Spänningsban-
den regleras ytterst i IEC-standarden IEC 61140.  

 Enligt Starkströmsföreskrifterna gäller  
följande spänningsband för ac och dc system 
samt definition för högspänning:
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Beteckning Max spänning U
m

Lågspänning (Lsp) < 1 kV

Mellanspänning (Msp) 6 - 36 kV

Högspänning (Hsp) 42 - 170 kV

Extra hög spänning (Ehv) > 170 kV

Likström (A)

Enfas växelström (A)

Trefas växelström (A)

Skenbar effekt (VA) S = P + jQ

Högspänninganläggning: Anläggning för nomi-
nell växelspänning över 1 000 V växelspänning 
eller över 1 500 V likspänning. Spännings- 
klasserna indelas i dagligt tal enligt följande:

Spänningsklassen på en kabel anges med  
den maximalt tillåtna huvudspänningen, t. ex.  
1 kV, 12 kV eller 24 kV. Spänningsmärkningen 
U0/U/Um kan förekomma på kabeln.
 Sambandet mellan strömmen I, aktiva effekten 
P, reaktiva effekten Q, skenbara effekten S och 
spänningen U får man i följande formler:

FÄLTSTYRKA
Fältstyrkan i en kabel över isolationen är högst 
vid isolationen vid det inre ledande skiktet och 
som lägst vid det yttre ledande skiktet. Beräk-
ningen av fältstyrkorna ges av formlerna nedan:

Vid inre ledande skikt:

Vid yttre ledande skikt:

ri = radie från ledarens centrum till isolationens  

början (mm)

r
0
 = radie från ledarens centrum till isolationens  

slut (mm)

U
0 
= spänningen över isolationen (kV)

Fältstyrkan är högst när kabeln utsätts för snabba 

spänningstransienter mellan ledare och skärm som 

uppstår vid t. ex. blixnedslag.

Under normala förhållanden bestäms fälstyrkan av 

fasspänningen U
0
.I = 

P

U

I = 
S

U
0
 · cosφ

I = 
S

√3 · U
0
 · cosφ

E
max

= [kV/mm]
U

0

r
i 
In (    )

r
0 

r
i 

E
min

= [kV/mm]
U

0

r
0 
In (    )

r
0 

r
i 

XLPE r
0

r
i
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Eftersom temperaturen har relativt stor bety-
delse för kabelledarnas resistans under drift bör 
man räkna om resistansen för aktuell temperatur 
vid beräkning av spänningsfall, belastningsför-
luster, utlösningsvillkor m.m. För en PVC-kabel 
är högsta tillåtna ledartemperatur 70°C. Resi-
stansen är då ca 20 % högre än vid 20°C. För en 
PEX-kabel där högsta tillåtna ledartemperatur är 
90°C är resistansen 28 % högre än vid 20°C.
På växelströmskablar kan man dessutom behöva 
ta hänsyn till olika former av strömförträng-
ningar i ledarna och skenbar resistansökning på 
grund av tillsatsförluster i skärm och armering. 
Resistansökningar beroende på dessa orsaker bör 
tas hänsyn till vid areor > 300 mm2. Av tabellen 
överst på nästa sida framgår skillnaden mellan 
DC- och AC-resistensen vid olika Al-areor. Skill-
naden beror på de så kallade tillsatsförlusterna. Den 
som vill göra noggrannare beräkningar hänvisas 
till IEC Publication 60287 ”Calculation of the 
continuous current rating of cables”.

Tillsatsförlusterna används vid resistans- 
beräkningar och består av:

• Skin effect (strömförträngning, ys)  
 Strömförträngning är ett induktivt fenomen  
 som gör att strömtätheten är tätare i ledarens  
 yttre skikt än i ledarens centrum.Fenomenet  
 som uppstår gör att induktansen blir lägre  
 i de yttre trådarna och strömtätheten i ledaren  
 blir högre ytterst i ledaren. Fenomenet ökar  
 med ökad frekvens och betydelsen ökar för  
 ledarareor från 300 mm2 och uppåt. 

• Proximity effect (yp) 
 Magnetfältet som bildas av strömmen en  
 ledare påverkar strömfördelningen i en  
 parallell ledare eftersom magnetfältet är  
 högre nära ledare 1 än längre från denna.  
 Effekten avtar med avståndet mellan ledarna.

Tillsatsförlusterna är inte separerbara i verkligheten 
men de uttrycks separat för att underlätta beräkningen.

R
Θ
= R

20
 · �1 + a

20 
(Θ - 20)

 
�  �/km

Θ = temperaturen, ˚C

R
Θ
, R

20 
= resistansen vid temperaturen 

            Θ resp 20˚C, ohm/km

α
20 

= temperaturkoefficienten vid 20˚C, ˚C-1

för koppar är α
20 

= 0,00393˚C-1

för aluminium är α
20 

= 0,00403˚C-1

RESISTANS
Ledarresistansen är beroende av ledarens area 
och ledarmaterialets resistivitet per längdenhet.  
I SS-EN 60228 (IEC 60228) anges högsta tillåtna 
värden på ledarresistansen för kraftkablar och styr-
kablar. Värdena avser likströmsresistans för färdig 
kabel. I tabell 36 finns ett utdrag ur standarden.
Ledarresistansen kan beräknas med formeln:

R
20

= 

R
20

= resistansen vid 20˚C, ohm/km 

ρ
20

= resis�viteten vid 20˚C, ohm · mm2/km 

för koppar är ρ
20

= 17,241 ohm · mm2/km 

för aluminium är ρ
20

= 28,264 ohm · mm2/km 

A = ledarens tvärsni sarea, mm2

Ω/km
ρ

20

A

De resistansvärden som ges i tabellen är högre 
än de man räknar fram med formeln ovan. Detta 
beror på att det uppstår vridningsförluster vid 
hopslagning av trådar till ledare och vid kabling 
av parter till flerledarkabel.
 Resistansen ökar med stigande temperatur. 
Temperaturberoendet är så gott som linjärt och 
anges med temperaturkoefficienten α. Resistan-
sen kan räknas om från 20°C till annan tempera-
tur enligt formeln:
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INDUKTANS
Induktansen verkar som en tillsatsresistans i väx-
elströmstillämpningar för en ledare som befinner 
sig i närheten av en annan ledare. I likströms- 
tillämpningar har induktansen ingen inverkan 
som tillsatsresistans betydelse under normal 
drift. Induktansen för en 1-ledarkabelbel som 
löper parallellt med en återledare kan beräknas 
enligt formeln:

 Formeln gäller för induktansen i en kabel  
i ett enfassystem där de två ledarna fungerar som 
fram- och återledare. Av formeln framgår att att 
induktansen L enbart beror på avståndet mellan 
ledarna och den aktuella ledarens radie. Induk-
tansen ökar med a och minskar med r.
 I ett trefassystem med 1-ledare där ledarna är 
förlagda i en symmetrisk triangel kan man räkna 
ut induktansen enligt samma formel:

Area DC-resistans ohm/km AC-resistans ohm/km % resistansökning

150 0,2060 0,2065 0,2%

240 0,1250 0,1258 0,7%

400 0,0778 0,0792 1,8%

500 0,0605 0,0623 3,0%

630 0,0469 0,0493 5,1%

800 0,0367 0,0398 8,4%

1 000 0,0291 0,0329 13,1%

1 200 0,0247 0,0292 18,2%

1 600 0,0186 0,0241 29,8%

L = 0,05 + 0,2 · ln        mH/km

L = induktansen i mH/km

a = axelavståndet mellan ledarna i mm

r = ledarradien i mm, inklusive eventuellt 

inre ledande skikt

a
r

a

2r

a

a

T S

R

a

2r

Bild 2 - Paralella ledare.

L
R
 = L

S
 = L

T
 = L

L = 0,05 + 0,2 · ln        mH/km a
r

 Bild 3 - 3-ledare i liksidig triangel.
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C är i det här fallet lika med driftkapacitansen 
Cd. Av formeln framgår att C beror på ε och 
förhållandet D/d.

Kapacitansen i en PVC-kabel är dubbelt så stor  
som i en PEX- kabel med samma dimensioner då 
ε beror av materialvalet enligt:

Bild 4 - Tre ledare i ett plan.

Bild 5 - Kabel i genomskärning.

Genom en i växelspänningsnätet inkopplad  
kondensator flyter det en växelström. I en  
kabel kallas denna ström laddningsströmmen Ic.  
I ett trefassystem blir laddningsströmmen i varje fas:
 

C = k ·               μF/km 

ε = isolermaterialets dielektriska konstant

D = diameter över isoleringen, mm

d = diameter över ledare (inkl ledande skikt), mm

k = en konstant: 0,0556

ln D
d

ε

d

Isolering

Y�re ledande skikt

Inre ledande skikt

Ledare

D

ε
XLPE

 = 2,3

ε
PE
 = 2,3

ε
PVC
 = 5,0

ε
EPR
 = 3,0

U
0
 = fasspänningen, kV

C
d
 = dri�skapacitansen, μF/km

ω = 2 · π · f (rad/s)

f = frekvens i Hz

I
c
 = U

0
 · ω · C

d
 · 10-3 A/km och fas

Då ledarna i ett trefassystem är förlagda i ett  
plan blir induktansen olika för de tre ledarna. 
Man brukar räkna fram ett förenklat medelvärde  
med formeln:

1,26 · a är det logaritmetriska medelavståndet 
mellan ledarnas centrum. Jämförs formeln för 
trefassystem i triangel med planförlagda kablar 
ser man att för samma kablar blir induktansen 
större om kablarna är förlagda i plan. För en  
3-ledarkabel gäller normalt formeln för symme-
trisk triangel, men om kabeln har sektorledare 
eller stålarmering stämmer formeln inte helt. 
Om sektorformade ledare används blir induk-
tansen något lägre och med stålarmering blir 
induktansen högre. I dessa fall är det säkraste 
sättet att få fram rätt värdet på induktansen att 
mäta upp den.

KAPACITANS
En kabel kan elektriskt sett betraktas som en  
kondensator. Ledaren är den ena elektroden och 
skärmen, det yttre ledande skiktet, är den andra. 
Isoleringen motsvarar kondensatorns dielektrikum. 
Beroende på om varje fas är skärmad för sig eller 
om det är en 3-ledare med gemensam skärm an-
vänds olika metoder för att beräkna kapacitansen.

Kapacitans i PEX-kablar

För en 1-ledarkabel eller en 3-ledarkabel med 
skärm runt varje part samt med gemensam  
skärm och parternas ledande skikt i kontakt med 
varandra, typ AXAL-TT, blir kapacitansen:

L medel = 0,05 + 0,2 · ln        mH/km 

= 3√2 · a = 1,26 · a 

a
r

a

a a

TSR

2r
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Vid ett jordfel i ett trefassystem med skärmade 
parter uppstår en kapacitiv jordslutningsström,  
I som är tre gånger större än laddningsströmmen Ic.

 För att man på ett enkelt sätt skall kunna fastställa 
Cd måste man mäta upp delkapacitanserna i kabeln. 
Först mäts delkapacitansen C’ mellan en ledare 
och de övriga ledarna vilka är förbundna med 
skärmen.

Därefter förbinder man alla tre ledarna med 
varandra och mäter delkapacitansen C” mellan 
dessa och skärmen.

I
j
 = 3 · I

c
 

När man känner till C’ och C” kan man beräk-
na driftkapacitansen.

Fasledare

Jordad skärm

T S

R

c
1

c
1

c
1

c
2

c
2

c
2

Bild 6 - Kapacitanser i 3-ledarkabel utan individuell  

skärm eller yttre ledande skikt.

C’= C
1
 + 2C

2
 μF/km

Driftkapacitansen domineras av kapacitansen 
mot jord som är minst 50 % av den totala  
kapacitansen. Laddningsströmmen Ic beräknas 
enligt formeln:

C’’= 3C
1
 μF/km

Jordslutningsströmmen Ij som uppkommer vid 
enfasigt jordfel beräknas enligt formeln:
 

C
1
 = C’’/3 mellan ledare och skärm

C
2
 = C’/2 mellan ledarna

C
d
 = C

1
+ 3C

2
 μF/km

Samtliga kapacitanser har sorten µF/km.

SKÄRMLÖSA KABLAR
Skärmlösa kablar av typ N1XE har inte sym-
metrisk kapacitans mellan faser eller från fas till 
nolledaren. Skärmlös kabel har mindre kapaci-
tans än kablar med skärm och den bestäms för-
utom av ledarnas läge även av kabelns omgivning 
som avgör kapacitansen till jord. Kapacitansen 
på skärmlös kabel kan inte bestämmas och anges 
därför inte i databladen. 

I
c
 = U

0
 · ω · C

d
 · 10-3 A/km och fas

I
j
 = 3 · U

0
 · ω · C

1
 · 10-3 A/km

Kapacitans i kablar utan ledande skikt eller 

pappersisolering.

För en kraftkabel där parterna saknar individuell 
skärm eller ledande skikt, t. ex. AKKJ och 10 kV 
papperskabel, är det svårare att räkna ut C och 
Cd. C och Cd är i det här fallet inte heller lika. 
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REAKTANS
En kabel för växelspänningstillämpning har både 
induktiv och kapacitiv reaktans. Den induktiva 
reaktansen verkar i serie med ledaren medan den 
kapacitiva verkar mellan ledare och jord.

Den induktiva reaktansen XL och den kapa- 
citiva reaktancen Xc beräknas enligt formeln:

IMPEDANS I LEDAREN
Impedansen är växelströmsmotståndet och är 
sammansatt av resistans, induktans och kapaci-
tans. Impedansen för en kabel beräknas enligt 
formeln:

X
L
 = ω · L · 10-3 Ω/km

ω = 2 · π · f

f = frekvensen i Hz

L = induktansen i mH/km

Den kapacitiva reaktansen X
c
 blir

X
c
 = 106/ (ω · Cd) Ω · km

Z = √R2 + X
L

2  Ω/km och fas

R = ledarresistansen i ohm/km

X
L
 = ledarens induktiva reaktansen i ohm/km

Z = impedansen för en fas i ohm/km

Beräkning av felströmmar trefassystem sker 
med kännedom om kraftsystemets plus-, minus- 
och nollföljdsimpedanser, dvs trefassystemets 
symmetriska komponenter med avseende på 
impedans. Metoden att analysera aymmetriska 
tillstånd i ett trefasnät är genom uppdelning av 
trefas spänningar, strömmar och impedanser  
i symmetriska komponenter. 

Nollföljdsimpedansen kan i en kabel med 
3-ledare och gemensam skärm mätas genom att 
i kabelns ena ände koppla ihop alla faser och 
skärm och i den andra mäta impedansen mellan 
returledaren och faserna enligt bild nedan:

Z
0

R

S

T

I
0

I
0

I
0

3 • I
0I formeln ingår endast resistansen och den  

induktiva reaktansen. Den kapacitiva reaktan-
sen är försumbar i sammanhanget. Induktiva 
reaktansen för kraftkabel är ca 0,1 Ω/km och 
resistansen bestäms av ledarens area.

NOLLFÖLJDIMPEDANS
I samband med felfall uppträder olika impedan-
ser som påverkar felströmmen. Dessa impedanser 
måste tas hänsyn till då de elektriska skydden 
väljs och ställs in. 

Den nollföljdsimpedans som beskrivs för kabel 
förutsätter att all ström går genom kabelns ledare 
och skärm. Returströmmen blir 3*fasströmmen. 
Nollföljdsimpedansen används vid beräkning 
av felströmmar för inställnig av skydd samt för 
beräkning av beröringsspänning vid jordfel. 
Impedans mot jord innefattar beräkningar med 
både nollföljdsimpedans och impedans till jord  
i direktjordade nät. Nollföljdsimpedansmätning 
utförs på följande sätt för tre- och fyrledarkablar:

Z
0
 för 3-ledarkabel räknas ut med följande formel:

Z
0
 = R + 3 (R

s
+jωL)

R = ledarresistansen i ohm/km

R
s 
= skärmresistansen i ohm/km

ω = 2πf

L = induktansen för alla ledare i parallell med 

returen i skärmen i mH/km
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• Treledare: 
 Koppla ihop alla ledare och skärm i en ände.  
 Mät impedansen i andra änden mellan de tre  
 ihopkopllade fasledarna och skärmen 

• Fyrledare, utan skärm: 
 Koppla ihop alla fyra ledare och i en ände.  
 Mät impedansen i andra änden mellan de tre  
 ihopkopplade fasledarna och grön/gul ledare. 

• Fyrledare, med skärm: 
 Koppla ihop alla fyra ledare och skärm i en  
 ände. Mät impedansen i andra änden mellan  
 de tre ihopkopplade fasledarna och grön/gul  
 ledare ihopkoppad med skärm.

LEDARFÖRLUSTER
Då en kabel belastas med en ström utvecklas 
i ledaren en effekt som är proportionell mot 
strömmen i kvadrat och direkt proportionell 
mot ledarresistansen. Det är av största vikt att 
ta hänsyn till dessa förluster då ett kabelförband 
dimensioneras. Dels för att kabeln inte skall 
överhettas och därigenom få en kortare livslängd 
och dels för att energiförluster kostar pengar.  
Se avsnittet: Ekonomisk dimensionering.
Ledarförlusterna kan beräknas enligt formeln:

Av formeln framgår att de dielektriska  
förlusterna är proportionella mot spänningen  
i kvadrat.

P
f
 = n I2 · R W/km

n = antal ledare

I = ström i A

R = ledarresistans a.c. vid driftstemperatur i ohm/km

P
d
 = U2 · ω · C

d
 · tanδ W/km

P
d
 = dielektriska förlusterna i W/km

U = huvudspänningen i kV

tanδ = isolermaterialets fölustfaktor, en konstant

DIELEKTRISKA FÖRLUSTER
Isoleringen blir uppvärmd av de förluster som 
laddningsströmmen orsakar. För att kunna 
beräkna förlusterna måste man känna till isoler-
materialets förlustfaktor tanδ Värdet på tanδ  
beror till en del på spänningen och temperaturen, 
men i första hand är det en materialegenskap.  

För PVC är tanδ ca 70x10-3,

För fylld PEX ca 1,0x10-3

För ofylld PEX ca 0,3x10-3

För papperskabel ca 8x10-3. 

De dielektriska förlusterna i ett trefassystem 
beräknas enligt formeln:
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TILLSATSFÖRLUSTER
I en 1-ledarkabel som för växelström, alstras  
en emk i skärmen samt i omgivande kablars  
skärmar. Denna emk kan ge upphov till två  
typer av förluster i skärmarna.

• Virvelströmmar är strömmar inducerade av  
 ledarströmmar i närheten av skärmen. Dessa  
 strömmar är oberoende av om öppna eller  
 slutna skärmar används. Strömmarna mins- 
 kar med ökat kabelavstånd. Virvelströms- 
 förlusterna är normalt så små att de kan  
 försummas i jämförelse med ledarförlusterna. 

• Cirkulerande strömmar som drivs fram  
 av den inducerande emk:n bildas om slutna  
 skärmkretsar (se sid 52) används. Skärm- 
 kretsarna bildar slingor i vilka strömmarna  
 kan flyta. Strömmarnas storlek beror på  
 skärmresistanser, avstånd mellan kablar  
 och ledarström.

Vid framräkningen av belastningstabellerna  
i tabellverket har man tagit hänsyn till ledarför-
luster, tillsatsförluster och dielektriska förluster.

Den inducerade spänningen i skärmen ges av formeln

E
s
 = I · X

m
 V/km

I = ledarströmmen i A

X
m

 = 2πf M · 10 i Ω/km

Den ömsesidiga induktansen M mellan ledare 

och skärm ges av

S = avstånd mellan kabelcentrum i mm

d
m

 = medeldiameter över skärm i mm

M = 0,2 ln
2S
d

m

E

√R
s

2 + X
m

2 

Skärmimpedansen är

Z
s
 = √R2 + X

m
  Ω/km

R
s
 = skärmresitansen i ohm/km

Strömmen i skärmen blir därför

I
s
 = A

R
s

2 + X
m

2 

I2 · X
m

2  · R
s

Skärmförlusterna (tillsatsförlusterna) är då

P
f
 = I2 · R

s
 = W/km
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 Vid förläggning av 1-ledarkablar i trefassystem måste man ta hänsyn till den i skärmen inducerade strömmen.
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Den andra delen innehåller riktlinjer för val av kabel 
samt fakta och information rörande dimensionering, 
förläggning, provning och felsökning av kablar.

DEL 2
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När man ska välja kabel för ett specifikt ändamål finns det flera avgörande fak-
torer att bedöma. De viktigaste omständigheter att ta ställning till inför beslutet 
är, användningsområde, förläggningssätt, normer, föreskrifter, ekonomi samt 
personsäkerhet och arbetsmiljö. Kablar indelas normalt i fyra huvudgrupper  
efter märkspänning och förläggningssätt:

• Kraftkabel, märkspänning 1 kV och högre, avsedd för fast förläggning.
• Installationskabel, märkspänning under 1 kV, avsedd för fast förläggning.
• Anslutningskabel, avsedd för flexibel förläggning.
• Styrkabel, märkspänning under 1 kV, avsedd för styr- och signal ändamål.

VAL AV KABEL

 Stolpe med flera typer av kabel i samförläggning. Observera att Universalkabelsystemets 

12 kV kabeln (högst upp) får samförläggas med 1 kV och annan kabel.
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KABELTYP
Vid val av kabeltyp måste hänsyn tas till drift-
spänning, normer och föreskrifter, förläggnings-
sätt, miljön runt kabeln och eventuellt krav på 
brandspridningsegenskaper. 

Normalt gäller att kabel som förlägges i mark 
skall vara skärmad, dock med undantag för  
4- och 5-ledarkabel N1XE/N1XV enligt  
SS 424 14 18, som får förläggas på samma sätt som 
skärmad kabel. Samtliga kraftkablar i standard- 
utförande med PVC- och PEX-isolering får för- 
läggas i mark, luft och vatten under följande villkor: 

I luft

Vid inomhusinstallationer används brandklassad 
flamskyddad kabel. Vid anhopning av kablar 
inomhus måste åtgärd vidtas för att förhindra 
brandspridning. Anvisningar ges i SS 424 14 38. 

I vatten

Kabel bör trådarmeras där risk för stora drag- 
påkänningar föreligger. (Rådfråga fabrikanten  
i tveksamma fall). 

I mark

I mark. Kabel i mark måste skyddas mot meka-
nisk åverkan. Detta kan göras om fyllnadshöjden 
från kabels ovansida till markytan är minst 0,55 m  
eller att förse kabeln med ett hållbart skydd,  
t. ex. PE-rör. Anvisningar ges i SS 424 14 37  
och starkströmsföreskrifterna.

Universal

Universalkabel med driftspänning 12–36 kV. För 
fast förläggning i och ovan mark, i vatten samt 
som självbärande hängkabel i luft. Går utmärkt 
att sambygga med till exempel ALUS och tele- 
kabel. Användbar vid komplexa förläggningar  
där olika förläggningsätt kan utnyttjas.

KRAFTKABEL
Val av kraftkabeltyp innebär att man med 
utgångspunkt i driftsförhållandet bestämmer 
vilken typ av kabel som är mest lämplig för ett 
givet förläggningsalternativ.

Nedan beskrivs kabelns uppbyggnad och hur de oli-
ka delarna påverkar kabelns funktion och egenskaper.

Val av ledare

Vid bestämning av ledare fastställs först vilket 
material, koppar eller aluminium, ledaren ska ha. 
Därefter bestäms hur ledaren ska vara uppbyggd, 
om den ska vara en- eller flertrådig och vilken 
form den ska ha. För ledare med area <16 mm2 
används vanligtvis koppar och för ledarareor  
>16 mm2 dominerar aluminium, men vid för-
läggning i vatten är koppar att föredra tack vare 
högre densitet och mindre korrosionsrisk. Valet 
av en- eller flertrådig ledare beror på använd-
nings- och förläggningssättet. En solid ledare är 
alltid styvare än en motsvarande fåtrådig, men 
ger en mera kompakt kabel med mindre ytter- 
diameter. Det krävs att denna är mjukglödgad  
för att kunna böjas och hanteras enkelt.

Valet av rund eller sektorformad ledare är  
oftast givet av kabelkonstruktionen. Avsikten  
med sektorformad ledare är att kabeln ska få en  
så liten ytterdiameter som möjligt och därmed 
lägre vikt. Sektorformade ledare tillverkas huvud- 
sakligen från och med 50 mm2. I vissa fall har den 
sektorformade ledaren nackdelar, beroende på 
anslutningssystem så behöver ledaren rundpressas 
innan den ansluts eller skarvas. Formen ger även 
en något ogynnsammare elektrisk fältbild än den 
runda ledaren.

Dessutom finns en variant med förtenta ledare, 
vilken ger ett bra korrosionsskydd vid anslut-
ningsställena där ledarna avisoleras. Detta kan 
vara lämpligt i vissa industrimiljöer med till 
exempel svavelhaltig atmosfär.
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Val av isoler- och mantelmaterial

De för närvarande vanligaste isoler- och mantel-
materialen är PVC, PE, HFFR och PEX. I an-
slutningskablar används vanligtvis, EP-gummi.

PVC, PE och PEX har i stort sett samma 
förmåga att motstå kemikalier och oljor. Det som 
kan vara avgörande för valet är eventuellt krav på 
köld- och värmetålighet. För kabel med isolering 
och/eller mantel av PVC rekommenderas vid 
förläggning en lägsta kabeltemperatur av -10°C. 
Vid temperaturer under +70°C motstår PE 
punkttryck bättre än PVC.

PEX har utan tvekan den bästa kombinationen 
av termiska och mekaniska egenskaper. Under 
+70°C uppför det sig i princip som PE men klarar 
betydligt bättre högre temperaturer. PEX tål en 
kontinuerlig drifttemperatur av +90°C, mot PVC 

Bild 7 - Olika skärmtyper

max 70°C, och är ofta enda alternativet vid hög 
omgivningstemperatur. De olika materialens 
egenskaper behandlas mer utförligt i avsnittet 
Isoler- och mantelmaterial.

Isoler- och mantelmaterialens brandegenskaper 
får allt större betydelse. Dessa frågor behandlas 
i avsnittet Halogenfria (HFFR) kablar (sidan 41).

Bästa skyddet mot brandspridning av de 
nämnda materialen har fl amskyddad PVC, som 
dock avger korrosiva och ohälsosamma gaser 
vid brand.

Val av skärmtyp

De vanligaste skärmtyperna är koppartrådsskärm 
(med eller utan korrosionsskydd) och aluminium-
skärm. Koppartrådsskärm med motspiral 
används i 1 kV kraftkabel. Motspiral krävs ej 

Cu-skärm med 

motspiral

 Fläta  AL-PE-mantel  Vävda skärmband 

Universalkabel
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kade mått på ytterdiametern och därmed vikt-
besparing. Skärmen fördelar även tryck och krafter 
från yttre inspännings- och upphängningsdon så 
att kabelns övriga konstruktion inte skadas.

Installation och styrkablar kan ha en skärm av 
Al/Pe-band samt biledare av förtenta koppartrådar. 
Den plastbelagda sidan (PE) fäster mot ovan-
liggande mantel och Al-skiktet har kontakt med 
biledaren. Al/Pe-skärmen är heltäckande, vilket ger 
ett bättre personskydd än en gles kopparskärm. 
Al/Pe-skärmen är speciellt lämplig för styrkablar 
tack vare sina goda skärmningsegenskaper.

Av andra skärmtyper kan koppartrådsfl ätan 
nämnas. Flätan ger den mest böjliga kabeln och 
används bland annat på fl exibla styrkablar.

i mellanspänningskabel. I 12 och 24 kV AXCE 
och AXAL-kablar är skärmtrådarna korrosions-
skyddade. 1-ledarkabeln (AXCE) har längs-
gående veckade koppartrådar inbäddade i ledande 
material. I 3-ledarkabeln (AXAL) består skärmen 
av 3 solida ledare av aluminium, inbäddade 
i ledande material. Universalkablarna har vävda 
skärmband av förtent koppartråd, där banden 
följer respektive fasledare.

AXCE-skärmens Cu-trådar är inbäddade 
i ledande massa och har därigenom ett förstärkt 
korrosionsskydd. Trådarna ligger därmed fi xerade.

Vävda skärmband av förtenta koppartrådar 
används på bl.a. universalkablarna EXCEL och 
AXCES. Skärmbanden som består av många små 
trådar ger en tunn och vältäckande skärm som 
följer respektive fasledare. Detta resulterar i mins-

 1-ledar AXCE-skärm  3-ledar AXCE-skärm Modern alu-

miniumskärm

Rillad kopparskärm
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 Landtagning av ståltrådsarmerad högspänningskabel.
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Val av armering

När risken för mekanisk åverkan är stor kräver 
föreskrifterna att kabeln armeras. Förläggning 
i vatten och vertikala schakt är exempel på sådana 
fall. Man bör även armera kabel som förläggs 
i mark där risken för sättningar eller annan 
åverkan bedöms som stor. En annan form av 
mekaniska skador är angrepp av bitande djur som 
gnagare och termiter. Det enda effektiva skyddet 
mot dessa angrepp är en armering av metall.

Armering av 1-ledarkabel ska bestå av omagne-
tiskt material.

Vid sjöförläggning kan förläggningsförhållandena 
variera mycket. Exempel på svåra förhållanden är:

• Stora djup (över 10 m)
• Starka strömmar (tidvatten och trånga sund)
• Risk för mekanisk åverkan från ankare, 
 is, sjunktimmer etc.

Vid extremt svåra förhållanden, som inte kan 
kontrolleras, t. ex. trålning, ankring och isskruv-
ning, rekommenderas nedplöjning, nedspolning 
eller speciell skyddstäckning av kabeln.

Armeringen kan indelas i tre typer: bandarme-
ring, trådarmering och ståltrådsfl äta.

Bandarmering

Bandarmering är huvudsakligen avsedd att ta upp 
tryckpåkänningar. Exempel på fall då bandarme-
ring rekommenderas:

• Förläggning inomhus där risk för mekanisk 
 åverkan föreligger.
• Förläggning i mark där intryckning i mantel 
 av t. ex. stenar befaras.
• Som skydd mot bitande djur.
• För att avsevärt förbättra skyddet mot 
 lågfrekventa inducerade störspänningar 
 (detta gäller speciellt styrkablar).
• Vid risk för mekanisk åverkan kan band-
 armeringen ersättas med ett yttre separat 
 kabelskydd av till exempel plåt eller plast.

Trådarmering

Trådarmering är i första hand avsedd att ta upp drag-
påkänningar och rekommenderas i följande fall:

• Vid sjöförläggning (speciellt vid svåra fall).
• För att ta upp onormalt stora dragkrafter vid 
 vertikal upphängning eller vid utdragning av 
 långa och tunga kablar.
• Vid risk för sättningar i marken.

Bild 8 - Armeringstyper

Bandarmering Trådarmering Ståltrådsfl äta
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Trådarmering fyller i övrigt samma funktion 
som bandarmering och kan ofta ersätta denna. 
Nackdelar är större ytterdiameter, högre vikt 
och sämre böjlighet.

Ståltrådsfl äta

Ståltrådsfl ätan är den mest fl exibla armerings-
typen och därför närmast aktuell för böjliga 
kablar som till exempel fartygskablar.

Val av mantel

Med mantel avses det yttre skickt/hölje som 
främst skall skydda kabelkroppen mot mekanisk 
skada, fuktinträngning och korrosion. Som 
mantelmaterial används främst:

• PE, fi nns i olika hårdhetsgrader och därmed 
 olika motståndskraftiga.
• HFFR, läs mer i avsnittet om halogenfria 
 kablar (sid 41).
• PVC, nästan helt ersatt av HFFR material 
 p.g.a. negativa brandegenskaper.
• PUR / TPE etc., elastomerer (gummi) som 
 används där man önskar extra fl exibla kabel-
 konstruktioner.
• Som yttre skickt förekom tidigare även ett 
 jutegarnsomspunnet asfaltsskickt, avsett som 
 korrosionskydd till ståltrådsarmeringar.

 Styr- och signalkabel typ EQFR.
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INSTALLATIONS- OCH 
ANSLUTNINGSKABEL
Att välja installations- och anslutningskabel för 
ett visst användningsområde skiljer sig till vissa 
delar från val av kraftkabel. Normer och före-
skrifter för installations- och anslutningskablar 
är ofta mer detaljerade än för kraftkablar. Se 
avsnittet om normer och föreskrifter.

Lämplig kabeltyp bestäms i huvudsak av an-
vändningsområdet och miljön runt kabeln, men 
liksom för kraftkablar påverkas valet även av 
driftspänningen.

Det kan i vissa fall vara motiverat med en 
särskild miljöundersökning eftersom isoler- och 
mantelmaterialets hållbarhet till stor del är 
beroende av miljön. Kabelns beständighet i olika 
miljöer beskrivs detaljerat i avsnittet om isoler- 
och mantelmaterial. Åtgärder för brandskydd 
behandlas i avsnittet om fl amskyddad kabel.

STYRKABEL
Kraven på styrkablar ökar i takt med den ökade 
automatiseringen. Styrkabeln måste fungera 
vid störningar av olika slag där de elektriska 
störningarna är svårast att bemästra. Detta 
avsnitt behandlar de elektriska störningarna och 
åtgärder för att reducera verkningarna av dessa. 
Metoder och anvisningar för beräkning av stör-
spänningar samt skyddsåtgärder fi nns beskrivet 
i SEN 36 15 02.

Ett annat krav på styrkabeln är att den ska 
upprätthålla funktionerna vid brand. Åtgärder 
för brandskydd av styrkabel behandlas i avsnittet 
om fl amskyddad kabel. Valet av styrkablar 
påverkas i första hand av kravet på skydd mot 
störningar. Naturligtvis måste även hänsyn 
tas till miljön på förläggningsplatsen, krav på 
fl amskydd, driftsspänning,

STÖRNINGAR
De elektriska störningarna indelas i störspän-
ningar och överspänningar. Med störspänningar 
avses sådan spänning som stör anläggningens 
funktion och med överspänning sådan spänning 
som kan skada anläggningen eller den person 
som betjänar den. Störspänningar och över-
spänningar orsakas av:

• Nollströmmar i kraftnät. (Strömmar 
 i nolledaren mellan olika jordade system).
• Jordfelsströmmar i kraftnät.
• Strömmar och spänningar hos andra 
 ledare i samma kabel. 
• Snabba strömförlopp som uppstår vid 
 manöver på nätet. 
• Åsköverspänningar.

Störningarna i en styrkabel är frekvensberoende 
och de indelas i lågfrekventa och högfrekventa 
störningar.

LÅGFREKVENTA STÖRNINGAR
De lågfrekventa störningarna ligger i frekvens-
området 0–1 kHz. Den vanligaste orsaken till 
dessa störningar är att fel i ett kraftnät inducerar 
en spänning i en närliggande och parallellgående 
styrkabel.

Dessa störningarna indelas i yttre och inre 
störningar.

Yttre lågfrekventa störning

De yttre störningarna orsakas av induktiv eller 
kapacitiv koppling mellan den störande kabeln 
och styrkabeln. Om styrkabeln är försedd med 
skärm kan man bortse från den kapacitiva 
kopplingen till den yttre störkällan.

För att minska dessa störningar kan hänsyn 
tas till störningsrisken redan vid utformning 
och förläggning av kraftnätet. Man kan även 
konstruera och förlägga styrkabeln så att de 
inducerade spänningarna inte överstiger tillåtna 
värden. På nästa sida följer en sammanfattning av 
åtgärder för att minska risken för störningar.
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• Effektivt jordad skärm med låg resistans.  
 Skärmen ska vara ansluten till jord i minst  
 båda ändpunkterna.
• Vid svåra störförhållanden kan man använda  
 en skärm med god ledningsförmåga i kombi- 
 nation med bandarmering av stål. Man kan  
 ytterligare förbättra skyddet genom att  
 förlägga jordlinor nära och parallellt med  
 styrkabeln. Se bild 9.

Bild 9 - Reduktionsfaktorn för skyddslinor av koppar.

Avstånd mellan kabel och skyddslina = 0,2m
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• Avståndet mellan kraftkabel och styrkabel  
 bör vara så stort som möjligt.
• Korsning mellan kraftkabel och styrkabel  
 bör ske i rät vinkel. Vid parallellförläggning  
 av styrkabel och kraftkabel i kanaler eller  
 i luft bör styrkabeln förläggas i plåtrännor  
 eller stålrör som jordas effektivt.

• Använd styrkablar med partvinnade parter  
 och anslut apparaterna till parterna i sam- 
 hörande par.
• Sträva efter symmetri till jord hos styrkabel- 
 parter och anslutna apparater.
• Om jordning erfordras bör den utföras  
 i endast en jordpunkt.

Inre lågfrekventa störningar

Parterna i en styrkabel kan även störa varandra 
inbördes och på så sätt äventyra funktionen 
hos anslutna apparater. Denna störning kallas 
överhörning och beror på induktiv och kapacitiv 
koppling mellan parterna. Elektroniksystem  
som arbetar med låga signalnivåer är speciellt 
känsliga för överhörning.

Om störningen måste reduceras, till exempel 
på känsliga elektronikutrustningar, rekommen-
deras följande åtgärder:

Anslut apparater till jord så symmetriskt som 
möjligt.

Välj en kabel med lågt kapacitiv kopplings- 
värde till exempel:

• Parslagen PVC-styrkabel <2 pF/m
• Parslagen PE-telekabel <0,7 pF/m
• Individuellt skärmad parslagen PVC- 
 styrkabel <1 pF/m Känsliga apparaters  
 anslutningar bör ligga så långt ifrån  
 varandra som möjligt, helst i skilda kablar.
• Minska belastningsimpedansen genom att  
 koppla ett parallellmotstånd över apparat- 
 ingången.

HÖGFREKVENTA STÖRNINGAR
Högfrekventa störningar uppkommer vid 
slutning och brytning av strömkretsar. Speciellt 
vid kopplingsmanövrer av transformatorer och 
kondensatorer samt vid tyristorreglerade motorer 
kan svåra störningar uppstå. Kortslutning och 
jordfel på högspända kabelnät kan även orsaka 
denna typ av störningar. Även vid högfrekventa 
störningar skiljer man på yttre och inre stör-
ningar.
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Yttre högfrekventa störningar

Vid yttre högfrekventa störningar induceras 
spänningar i styrkabelns parter. Dessa spän- 
ningar kan bli avsevärda i oskärmade kablar.  
En effektivt dubbeljordad och tät skärm är av stor 
betydelse som skydd mot högfrekventa störningar. 
Skärmens relativa kopplingsimpedans är ett mått 
på skärmningsegenskaperna hos skärmen. Värdet 
ska vara så lågt som möjligt. Bild 10 visar skärm-
ningsegenskaperna hos några styrkablar.

Inre högfrekventa störningar

För de inre störningarna gäller samma som för 
lågfrekventa inre störningar.

JORDNING AV SKÄRM
För att undvika störningar på styrkablar kan 
skärmen jordas enligt följande huvudregel: Jorda 
skärm, metallmantel och jordlinor i båda ändar.

Bild 10 - Skärmens relativa kopplingsimpedans hos EQFR, 

FQAR och EQLR.
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Vid osymmetri till jord hos kabelparter eller  
apparatur kan jordning medföra ökade störningar 
genom tvärspänningar. I dessa fall rekommende-
ras enkeljordning.

OPTOKABEL
Fiberoptiken har sitt största användningsområde 
inom telekommunikation, men är användbar 
även för styrning och övervakning av anlägg-
ningar och processer inom industrin.

Tekniken med fiberoptik bygger på att ljus 
överförs i en glasfiberledare. Ljuset behöver inte 
ligga inom det våglängdsområde som är synligt 
för det mänskliga ögat. Eftersom det är ljus  
som överförs är en fiberkabel okänslig för  
yttre elektriska störningar, vilket gör att den  
är användbar för överföring av styrsignaler  
i känsliga elektriska miljöer.

En fiberoptisk ledare är uppbyggd av en inre 
del, kärnan, som omges av en mantel. Kärnan 
innehåller glas med högre brytningsindex än 
manteln. Detta gör att en ljusstråle som sänds 
genom fibern reflekteras i gränsskiktet mellan 
kärna och mantel och ljuset breder alltså ut sig  
i fibern som ett antal reflektioner. 

 Bild 11 - Reflektion i fiberkabel.

Gradien�ndexfiber
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Genom att använda multiplexering kan en stor 
mängd information överföras samtidigt på en  
fiber. Multiplexering innebär att man systema-
tiskt blandar signalerna från flera olika kanaler 
för överföring samtidigt på en eller två ledare.  
I andra änden av kabeln skiljs kanalerna åt igen. 
Glasledarna är, liksom i andra kablar, försedda 
med skyddande plastmaterial och sammanslagna 
till optiska fiberkablar, oftast fördelade runt ett 
antal dragavlastare. Det finns även integrerade 
kablar som har både fiberledare och konventio-
nella ledare av koppar eller aluminium. 

Anslutning och skarvning

En optisk fiber ansluts till det övriga systemet 
via optiska kontakter. Att montera kontakterna 
på fiberkabeln är ett moment som kräver stor 
precision och renlighet även om utvecklingen 
bidragit till att göra det allt enklare och billigare. 
Som alternativ finns det prefabricerade kontakter 
med cirka en meter fiber som skarvas med den 
installerade kabeln. Optisk fiber skarvas främst 
genom svetsning. Innan svetsning kapas först  
fiberändarna i en för ändamålet särskilt framtagen 
fiberkap. Därefter placeras de i var sitt V-format 

spår där de hålls fast av vakuumchuckar. Spåren  
är utförda så att fiberändarna centreras mot 
varandra. Själva svetsningen utförs automatiskt 
med en fibersvets efter olika program beroende 
på fibertyp. Fibersvetsar finns idag i många olika 
modeller och prisklasser.

Optokabel i styrsystem

Eftersom en optoledare inte är känslig för 
elektriska störningar är det lämpligt att använda 
fiberoptik för styrning av stora energislukande 
anläggningar som kan ge kraftiga nätstörningar. 
Konventionella styrkablar kan på den typen av 
anläggningar, speciellt då fel uppstår, utsättas för 
så kraftiga störningar att styrsystemet sätts ur 
funktion. Dessutom är det ofta mycket kostnads-
krävande och svårt att avstöra en konventionell 
styrkabel. En optokabel däremot är okänslig för 
de strömmar och spänningar som kan induceras  
i systemet om man bortser från anslutnings- 
donen i kabelns ändpunkter och eventuellt  
metallinnehåll i kabeln. Detta är dock oftast inget 
problem eftersom det finns metallfria kablar och 
anslutningsboxarna har så små dimensioner att 
de är lätta att avskärma.

 Olika kontakttyper.
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HALOGENFRIA  
FLAMSKYDDADE KABLAR
(HFFR – Halogen Free Flame Retardant)
Halogener är en grupp grundämnen som har 
likartade egenskaper. Till halogener räknas 
grundämnena fluor, klor, jod, brom och astat.

Med halogenfri kabel menar man normalt en 
elkabel som inte innehåller PVC-plast.För att en 
kabel ska få kallas halogenfri, så ska halten för var 
och en av grundämnena brom eller jod enligt  
IEC:s definition vara <900 ppm samt att halten  
klor + brom <1 500 ppm. De övriga halogenerna tas 
normalt inte med i definitionen av halogenfri kabel.

HFFR kabel är ofta ett krav vid nybyggnation.
Den är dock något dyrare än vanlig elkabel. 
Orsaken till att man använder halogenfri kabel 
är att när PVC-plast brinner frigörs det klor 
som finns i plasten.Detta klor kan sedan reagera 
med vatten och bilda saltsyrerök. Saltsyra är 
mycket giftig att inandas och kan även om själva 

branden varit begränsad, orsaka allvarliga skador 
på människor. Dessutom orsakar saltsyra stora 
ekonomiska förluster på grund av material som 
förstörs av syraangrepp från brandröken.

HFFR kablar rekommenderas därför i instal-
lationer där sannolikheten för brand är större än 
vanligt och där evakuering av människor kan ta 
lång tid. Andra rekommenderade användnings-
områden är vid installationer av elektronik samt 
andra känsliga och dyrbara utrustningar som kan 
skadas av korrosiva rökgaser.

Det blir allt vanligare att man ersätter 
inomhuskablar som idag innehåller PVC med 
halogenfria alternativ.

Tidigare generationer av HFFR-kablar kunde 
ha sämre mekaniska egenskaper än PVC-kablar. 
Med dagens moderna HFFR-plaster är skill-
naden oftast försumbar och fördelarna gör att 
marknaden för PVC-kablar minskar.
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KLASSNING OCH PROVNING 
AV BRANDEGENSKAPER
För klassning och provning av brandegenska-
per hos kabel används två system i Sverige. Ett 
är enligt internationella standarder utgivna av 
IEC och ett är enligt europeiska standarder med 
beteckning EN.

Klassning enligt Europastandard

Nya krav med ett klassningsförfarande gäller 
då byggproduktförordningen, Construction 
Product Regulation (CPR) kommer att börja 
tillämpas inom EU. I framtiden kommer denna 
att ställa krav på att installationskabel ska vara 
CE-märkt för att få säljas på EU-marknaden. 
Dessa krav omfattar bara brandegenskaper.  
I övrigt hänvisas till tidigare gällande regelverk 
och standarder.

Tillämpningen av byggproduktförordningen 
i Sverige framgår av gällande Byggregler som är 
utfärdade av Boverket i juni 2014 (BFS 2014:3 
BBR 21). Ett helt nytt avsnitt avser brandkrav  
på all kabel för spänningar upp till 1 000 V  
inklusive installationskabel. I detta avsnitt  
redovisas det nya klassningssystemet.

Nedan anges de olika europeiska brandklasser-
na, klasserna är Aca till Fca, där klass Aca ställer de 
strängaste brandkraven, se även tabell sid 44.

Klassen E är den lägsta klassen med fastställda 
brandkrav och kan inte kombineras med någon till-
läggsklass. För klass F är brandprestanda ej fastställt 
(ej att förväxla med brandklass F enligt SS 424 14 75, 
sid 43 och 45).

Brandklasser för kabel: A
ca

, B1
ca

, B2
ca

, C
ca

, D
ca

, E
ca

 där 
ca

 står för att brandklassen gäller just kabel (cable)

Klassen A är den högsta klassen och kan inte kombineras med någon tilläggsklass.  

Klasserna B1, B2, C, D kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser:

s1 kabeln får avge mycket begränsad mängd med brandgaser. (smoke)

s2 kabeln får avge begränsad mängd med brandgaser. 

s3 inget krav på begränsning av hur mycket brandgaser kabeln får avge.

d0 brinnande droppar eller partiklar får inte avges från kabeln. (droplets)

d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd. 

d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar. 

Klasserna B1, B2, C, D kan även kombineras med någon av följande tilläggsklasser: 

a1 kabeln får avge mycket begränsad mängd sura och frätande brandgaser

a2 kabeln får avge begränsad mängd sura och frätande brandgaser 

a3 inget krav på begränsning av sura och frätande brandgaser 

Exempel på beteckning: D
ca,s2,d2

Betyder att det är en brandklass som avser kabel 

som provats med metod och uppfyllt klassifice-

ringkriterier enligt klass D (tab. s. 44) samt till-

läggsklass s2 (begränsad mängd brandgaser) och 

d2 (ingen begränsning av brinnande droppar).

I avsnittet om kablar i BFS, anges krav och 
allmänna råd, (Boverkets författningssamling):

Kablar och upphängningsanordningar ska 
utformas och installeras så att de inte bidrar till 
en snabb brandspridning eller producerar stora 
mängder värme och brandgaser. (BFS 2014:3).
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Brandklass enligt SS 424 14 75 Typiskt användningsområde Provningsstandard

F2 Bostäder IEC 60332-1

F3 Industritillämpning HD 605 S1:1994, Efterliknar  

kabelschakt med skorstenseffekt

F4D Teleapplikationer IEC 60332-3-25

F4C Kabelschakt, utrymningsvägar IEC 60332-3-24

F4B Tunnlar, utrymningsvägar IEC 60332-3-23

F4A  Krävande miljöer IEC 60332-3-22

F4A F/R  Speciellt krävande miljöer IEC 60332-3-21

Allmänt råd 

Med kablar avses signalkablar för tele- och 
datatrafik samt elkablar. Kablar bör utföras i lägst 
klass Ds2,d2.

Installationskablar med lägst brandklass Dca 
ska alltså användas i de flesta tillämpningar. Det 
finns dock en mängd undantag där man kräver 
högre och accepterar lägre klassning.

Eftersom detta regelverk är nytt för år 2014 
och inte alla underliggande standarder är klara, 
finns övergångsbestämmelser. Till exempel anges 
i de allmänna råden att föreskriften kan uppfyllas 
genom att kablar utförs med de brandskyddskrav 
som följer av SS 436 40 00.

Klassning enligt internationell standard 

Klassbeteckningarna nedan hänvisar till prov-
ningsmetoder enligt IEC. Kraven för klasserna 
F1–F4 framgår av svensk standard 424 14 75.

Kraven ökar med högre siffra i beteckningen.  
Klass F1 har inga krav alls, klass F4 har de  
högsta kraven.

I följande sammanställning anges kortfattat de 
olika klasserna, se även tabell sid 45 för en mer 
ingående beskrivning.

Nedanstående provningar avser att kontrollera 
hur en kabel brinner och vilka ämnen som avges 
när den brinner. I andra sammanhang krävs att 
kablarna fortsätter fungera under brand.

Exempel på detta är utrymningsvägar och  
hissar. I BBR (Boverkets byggregler) anges även 
här krav på kablar. I allmänna råd står följande:

Nödbelysning - Elkablar till nödbelysning bör 
förläggas avskilda i brandteknisk klass EI 30 eller 
ha motsvarande brandtålighet.

Hissar - Elkablar till hissmaskineri för person-
tillåten hiss, som vid strömavbrott inte auto- 
matiskt går till närmaste stannplan, bör förläggas 
avskilda i klass EI 30 eller motsvarande.  
Det senare gäller inom de brandceller som  
betjänas av hissen med undantag för hisschaktet. 
(BFS 2011:26).

Här står beteckningen EI 30 för integritet och 
isolering, beteckningen EI åtföljs av ett tidskrav: 
15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minuter. Betydelsen av 
brandklasser framgår i SS-EN 13501 del 1–6. 

Alltså ska kablar fortsätta att fungera under 
exempelvis 15, 30 eller 45 minuter. Det finns flera 
standardiserade provningar för att kontrollera 
kablars prestanda, IEC 60 331 och EN 50 200 är 
två exempel.
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(1) För produkten som helhet, utom metalliska material, och för produktens eventuella yttre  
beståndsdelar (dvs. mantel).
(2) s1 = TSP1 200 ≤ 50 m2 och Peak SPR ≤ 0,25 m2/s.
 s1a = s1 och transmittans i enlighet med EN 61034-2 ≥ 80 %.
 s1b = s1 och transmittans i enlighet med EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %.
 s2 = TSP1 200 ≤ 400 m2 och Peak SPR ≤ 1,5 m2/s.
 s3 = inte s1 eller s2.
(3) För FIPEC20 scenarierna 1 och 2: d0 = inga brinnande droppar/partiklar inom 1 200 s; d1 = inga 
brinnande droppar/partiklar kvarstår längre än 10 s inom 1 200 s; d2 = inte d0 eller d1.
(4) EN 50267-2-3: a1 = konduktivitet < 2,5 µS/mm och pH > 4,3; a2 = konduktivitet < 10 µS/mm och 
pH > 4,3; a3 = inte a1 eller a2.
Ingen uppgift = prestanda ej fastställda.
(5) Luftflödet in i kammaren skall sättas till 8 000 ± 800 l/min.
 FIPEC20 scenario 1 = prEN 50399-2-1 med montering och fastgörning enligt nedan.
 FIPEC20 scenario 2= prEN 50399-2-2 med montering och fastgörning enligt nedan.
(6) Den rökklass som uppges för kablar i klass B1ca skall härröra från provning enligt FIPEC20  
scenario 2.
(7) Den rökklass som uppges för kablar i klasserna B2ca, Cca, Dca skall härröra från provning enligt 
FIPEC20 scenario 1.
(8) Mätning av sådana farliga egenskaper hos gaser som utvecklas vid brand och som hindrar  
exponerade personers förmåga att vidta verkningsfulla åtgärder för att utrymma, inte en  
beskrivning av gasernas toxicitet.

Klass Provningsmetod(er Klassificeringskriterier Tilläggsklassificering

Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)

B1ca FIPEC
20

 Scen 2 (5)
och

FS ≤ 1,75 m och
THR

1 200s
 ≤ 10 MJ och

Peak HRR ≤ 20 kW och
FIGRA ≤ 120 Ws-1

Rökproduktion (2) (6) och 
brinnande droppar/partiklar 
(3) och surhet (4) (8)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

B2ca FIPEC
20

 Scen 1 (5)
och

FS ≤ 1,5 m; och
THR

1 200s
 ≤ 15 MJ och

Peak HRR ≤ 30 kW; och
FIGRA ≤ 150 Ws-1

Rökproduktion (2) (7) och 
brinnande droppar/partiklar 
(3) och surhet (4) (8)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Cca FIPEC
20

 Scen 1 (5)
och

FS ≤ 2,0 m; och
THR

1 200s
 ≤ 30 MJ; och

Peak HRR ≤ 60 kW; och
FIGRA ≤ 300 Ws-1

Rökproduktion (2) (7) och 
brinnande droppar/partiklar 
(3) och surhet (4) (8)

EN 60332-1-2  H ≤ 425 mm

Dca FIPEC
20

 Scen 1 (5)
och

THR
1 200s

 ≤ 70 MJ; och
Peak HRR ≤ 400 kW; och
FIGRA ≤ 1 300 Ws-1

Rökproduktion (2) (7) och 
brinnande droppar/partiklar 
(3) och surhet (4) (8)

EN 60332-1-2  H ≤ 425 mm

Eca EN 60332-1-2  H ≤ 425 mm

Fca Prestanda ej fastställda

Provningsmetoder och Klassificeringskriterier för respektive brandklass
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SS 424 14 75 IEC CENELEC Beskrivning

F1 Krav på brandspridning finns ej. Kabeln sprider brand och 
slocknar inte själv. Kablarna enligt denna klass är vanligen 
avsedda endast för förläggning i mark.

F2 IEC 60332-1 EN 60332-1-2 Enstaka kabel är självslocknande och sprider inte brand. En 
600 mm lång kabelbit hängande vertikalt bränns med en  
1 kW propanbrännare i 1 till 8 minuter beroende på kabel- 
diametern. Kabeln skall slockna av sig själv efter att brännaren 
har släckts. Kabelns brandskador skall vara begränsade till en 
kortare sträcka.

F4 Kablar lagda i bunt är självslocknande och sprider inte brand. 
Provingsmetoden är enligt SS-EN 50266-2-serien, som 
motsvarar IEC 60332-3-serien. Det finns fem standardkatego-

rier: F4A, F4A F/R är mest krävande och F4D minst krävande. 
Kablarna fästs på en vertikal kabelstege i 3,5 långa buntar och 
bränns med en 20,5 kW propanbrännare i 20 eller 40 minuter 
beroende på kategorin. Skadat avstånd mäts efter att bränna-

ren har släckts och kabelbunter har slocknat. Brandskador för 
ej förekomma högre upp än 2,5 m från brännaren

F4A F/R IEC 60332-3-21 EN 60332-3-21 Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 7 liter/m bränn-

bart material per meter i kabelbunten. Kablarnas fästs på 
båda sidor av stegen.

F4A IEC 60332-3-22 EN 60332-3-22 Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 7 liter/m  
brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på front 
sidor av stegen.

F4B IEC 60332-3-23 EN 60332-3-23 Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 3,5 liter/m  
brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på front 
sidor av stegen.

F4C IEC 60332-3-24 EN 60332-3-24 Bränntiden är 20 minuter och det skall vara 1,5 liter/m  
brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på sidor  
av stegen.

F4D IEC 60332-3-25 EN 60332-3-25 Bränntiden är 20 minuter och det skall vara 0,5 liter/m  
brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på front 
sidor av stegen.

Brandklasser – internationella och nationella standarder
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Att dimensionera en kabelanläggning innebär att i första hand  
bestämma kabelarea för ett givet strömvärde. Vid dimensioneringen  
tas hänsyn till:

• strömvärde
• kortslutningsförhållanden
• förläggningssätt
• spänningsfall
• överströms- och kortslutningsskydd
• ekonomisk strömtäthet

Drifttemperaturen hos ledarna, som bestäms av 
effektutvecklingen i kabeln samt av den termiska 
ledningsförmågan i kabeln och omgivningen,  
sätter en gräns för hur mycket en kabel får belastas.

Denna gräns är fastställd med hänsyn till 
att isolermaterialet inte får utsättas för skadlig 
temperatur.

För dimensionering av en kabelanläggning 
finns uppgifter på belastning, kortslutningsskydd 
i form av till exempel säkring och korrektions-
faktorer vid olika förläggningssätt i tabellerna 
1–35. Ytterligare anvisningar kan fås i Stark-
strömsföreskrifterna, i normen SS 424 14 24  
(för kablar med märkspänning högst 0,6/1,0 kV),  
SS 436 40 00 (Elinstallationer för lågspänning) 
och i normen SS 424 14 16 (för kablar med 
märkspänning 12, 24 och 36 kV). Strömvärdena 
för kablar beräknas enligt den internationella 
normen IEC 60287.

DEFINITIONER
Nominellt strömvärde är den högsta ström som 
kabeln kontinuerligt kan föra vid givna förutsätt-
ningar enligt tabell 1.

Strömvärde är den ström som kabeln kontinu-
erligt kan föra med hänsyn till förläggningssätt 
och omgivningsförhållanden.

Korrektionsfaktor är den faktor som multipli-
cerad med nominellt strömvärde ger strömvärdet 
vid aktuella förhållanden.

Överström är den ström som vid kortvarig,  
sällan inträffande belastning ger ledaren en  
högre temperatur än den vid kontinuerlig  
ström tillåtna.

Korttidsström är den kortslutningsström som 
en kabel kan föra under angiven tid och angivna 
förhållanden. Definitionen för korttidsström är 
kortslutningsströmmens kvadratiska medelvärde 
under kortslutningstiden.

Öppen skärm är när metallmantlar, koncent-
riska ledare eller skärmar är förbundna med 
varandra endast i kabelförbandets ena ände och 
jordade i endast en punkt.

Sluten skärm är när metallmantlar, koncentriska 
ledare eller skärmar är förbundna med varandra  
i kabelförbandets båda ändar och jordade  
i åtminstone den ena änden.

Se öppen skärm och sluten skärm på sid 52.

DIMENSIONERING
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BESTÄMNING AV KABELAREA
Den kabelarea som krävs för en bestämd belast-
ning bestäms enligt följande:

• Beräkna den ström som ska överföras.
• Välj kabeltyp, vilket också ger maximalt  
 tillåten ledartemperatur. 
• Studera förläggningsförhållandena. Det  
 är olika förutsättningar om kabeln ska  
 förläggas i mark eller luft.
• Bestäm korrektionsfaktorerna för alla  
 avvikelser från förutsättningarna i belast- 
 ningstabellerna.
• Se efter i tabellerna vilken kabelarea som ska  
 väljas med hänsyn till den ström som ska  
 överföras och korrektionsfaktorerna. Detta  
 ger den minsta area som uppfyller de  
 termiska dimensioneringskraven. För en  
 total optimal dimensionering ska också  
 hänsyn tas till spänningsfall, utlösnings- 
 villkor, kortslutningsegenskaper och ekonomi.

FÖRLÄGGNING 
Förläggning i mark D

(Direkt i mark Förläggningssätt D2)
Vid dimensionering av kablar som ska förläggas 
i mark måste hänsyn tas till förläggningsdjup, 
marktemperatur och markens termiska resistivi-
tet. Om flera kablar förläggs i samma kabelgrav 
kommer samtliga kablar att bidra till uppvärm-
ning av marken.

Markens stora värmekapacitet gör att tempera-
turförändringarna i kablarna sker långsamt, dvs 
den termiska tidskonstanten är stor.

Den vanligen högsta marktemperaturen är  
i södra Sverige +17°C, mellersta Sverige +15°C 
och i norra delen av landet +13°C. Den lägsta 
marktemperaturen är i södra och mellersta  
Sverige 0°C medan den i norra Sverige är -5°C.

Belastningstabellerna för markförlagd kabel 
utgår från +20°C marktemperatur för installa-
tions- och 1 kV-kablar, men +15°C för 12–36 kV 
kablar.

Det nominella värdet 1 K·m/W för den termis-
ka resistiviteten gäller för normala förhållanden  
i Sverige. Sand och lerjord med högt fuktinnehåll 
har lägre resistivitet medan lätt jord och fyllnads-
massor som innehåller byggnadsavfall  
i allmänhet har högre värde. I svensk standard 
har strömvärde för kablar förlagda i mark angi-
vits dels för termisk resistivitet vid 2,5 K · m/W, 
som kan användas där osäkra markförhållande 
råder, exempelvis i och kring byggnader, dels för 
termisk resistivitet vid 1 K·m/W som kan använ-
das där markförhållande normalt inte överstiger  
1 K · m/W.

Markbeskaffenhet

De beräkningsmetoder som används förutsät-
ter att marken omkring kablarna är homogen 
ur värmeledningssynpunkt. Eftersom markens 
avkylningsförmåga försämras med ökat förlägg-
ningsdjup (markens termiska resistans ökar med 
djupet) görs korrigering för förläggningsdjup 
enligt tabell 27.

När flera kablar förläggs i samma kabelgrav 
måste korrigering för den ömsesidiga uppvärm-
ningen göras. Korrektionsfaktor för anhopning 
av kablar i mark framgår av tabell 28.

På grund av värmeförluster kan marken 
närmast kabeln under vissa förhållanden torka 
ut vilket medför att den termiska resistiviteten 
ökar. Temperaturen på kabeln ökar då ytterligare 
och ett instabilt läge uppstår som kan leda till att 
temperaturen blir så hög att kabeln skadas.

Yttemperaturen för kablar som är förlagda  
i mark bestäms av kabelns ledartemperatur och 
inre termiska resistivitet samt av markens ter-
miska resistivitet. För en korrekt dimensionerad 
PVC-isolerad kabel når yttemperaturen på man-
teln normalt inte upp till +50°C. Däremot kan 
yttemperaturen på en PEX-isolerad kabel, som 
tillåts arbeta med en ledartemperatur på +90°C, 
vid kontinuerlig belastning bli betydligt varmare.

Vid den vanliga belastningstypen med en eller 
två toppar per dygn och låglast under natten är 
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risken för markuttorkning liten. Det är för kablar 
med kontinuerlig last och hög yttemperatur 
som risken för markuttorkning är störst. För 
kablar med kontinuerlig last bör yttemperaturen 
vara högst +50°C. För att förhindra verkan av 
markuttorkning kan kablarna läggas i en bädd 
av termiskt stabil fyllning. Bädden kan bestå av 
en blandning av sand med olika kornstorlek eller 
sand med en tillsats av cement, även kallat ”Weak 
mix” (1 del cement, 1 del vatten och 14 delar 
sand). Fyllningen komprimeras till hög densitet 
så att den termiska resistiviteten blir stabil. Är 
cementblandningen rätt komponerad är den lätt 
att bryta sönder om kabeln ska bytas ut.

När det gäller förläggning i mark av enbart 
kraftkablar eller samförläggning av kraftkablar 
och telekablar så finns det beskrivet i normen 
SS 424 14 37. I normen ges även anvisningar om 
förläggningsdjup, kabelskydd, inbördes avstånd 
mellan kraft- och telekablar samt återfyllnads-
material.

Kabel i rör (Förläggningssätt D1)

Kablar förläggs i rör där kabelgraven inte kan 
hållas öppen för utdragning eller utbyte, till 
exempel vid väg- och gatukorsningar, eller där 
föreskrivet förläggningsdjup inte går att uppnå. 
Det vanligaste är att använda plaströr, men även 
betongrör förekommer.

Vid förläggning i rör omges kablarna av stilla-
stående luft vilket försvårar värmeavgivningen. 
Belastningen måste därför reduceras jämfört med 
förläggning direkt i mark.

Vid parallella rör med en 3-ledarkabel eller tre 
1-ledarkablar i varje rör och om kablarna är be-
lastade samtidigt reduceras belastningsförmågan 
ytterligare. I tabell 29 anges korrektionsfaktor 
vid förläggning av kabel i rör.

FÖRLÄGGNING INOMHUS
Förläggningssätt E

Förläggning under nominella förhållanden 
inomhus omgivningstemperaturen +30°C. För 
12–36 kV kablar gäller dock +25°C som nominell 
omgivningstemperatur. Avviker omgivningstem-
peraturen från den nominella temperaturen ska 
strömvärdet korrigeras enligt tabell 22. Kablar 
inomhus är vanligen förlagda i väggar, på stegar, 
hyllor, väggar, golv eller i tak. Ligger kablarna 
däremot tätt ihop måste belastningen reduceras. 
I normen SS 424 14 38 behandlas förläggning av 
kablar i byggnader.

Förläggningssätt A1

Med A1 förläggning menas:
• Isolerad ledare i rör i en värmeisolerad vägg.
• Infälld förläggning av mantlad kabel.
• Förläggning i ledningskanalsystem.

Nominellt strömvärde anges i tabell 3. Ström- 
värdet behöver korrigeras vid förhöjd omgivnings- 
temperatur, om installationsrör och kablar ligger 
med isolermatta runtom eller där fler än två led-
ningar, med en ledararea > 6 mm2 Cu förläggs tätt 
intill varandra på en sträcka längre än 25 cm.

Förläggningssätt E - flerledarkabel i luft

Med förläggning E menas:
Förläggning under nominella förhållanden i luft 
innebär att luft fritt ska kunna cirkulera runt 
kabeln och att omgivningstemperaturen vid 
belastning inte ökar till ett värde över +30°C. 
Avviker omgivningstemperaturen från +30°C ska 
strömvärdet korrigeras enligt tabell 22. För ka-
blar som ligger med inbördes avstånd av minst en 
kabeldiameter (mer än 3 cm behövs dock inte) på 
en öppen kabelstege så att luft fritt kan cirkulera 
runt och mellan kablarna kan den termiska växel-
verkan som finns mellan kablarna försummas.

Vid förläggning får genomföringar/genomgång-
ar högst vara 25 cm. Eventuell tätning ska vara av 
material med tillräcklig värmeledningsförmåga. 



49

Nominellt strömvärde vid förläggning i luft 
(E) anges i tabell 4. Det nominella strömvärdet 
korrigeras vid förhöjd omgivningstemperatur, 
vid anhopning av kablar. 

Det framräknade strömvärdet ger maximal 
säkring eller dvärgbrytare som överlastskydd 
enligt tabell 2.

Förläggningssätt C (eller liknande C)  

- Mot byggnadsdel 

Med förläggning mot byggnadsdel avses att 
kabeln förläggs öppet på golv, trävägg eller under 
innertak. Det går dock inte att räkna med att 
luften fritt kan cirkulera runt kablarna varför  
belastningen måste reduceras enligt tabell 23. 
Det är viktigt att tänka på att korrektions- 
faktorerna är olika om kablarna ligger tätt intill 
varandra eller med inbördes avstånd. 

För att räknas som förläggning med avstånd 
ska det fria avståndet mellan kablarna vara  
minst en kabeldiameter, dock krävs max. 3 cm. 
Tabellvärdena avser endast kablar i ett lager.  
Vid förläggning i flera lager se tabell 24.

På stege och kabelränna

Med stege avses kabelstege där stegpinnar-
nas sammanlagda bredd upptar högst 10 % av 
stegens bäryta. Med hylla menas här en kabel-
ränna av metall med tät eller perforerad botten. 
Korrektionsvärden för förläggning på stege och 
på kabelränna finns i tabell 24.

Samma regler för avstånd mellan kablarna  
gäller vid förläggning på stege och kabelränna 
som mot byggnadsdel. Avståndet mellan kabel-
stegarna och kabelrännorna bör vara minst 0,3 m 
och avståndet mellan stege och golv 0,3 m.  
Avståndet 0,3 m får minskas vid de förutsättningar 
som framgår av kommentaren i tabell 24.

I kanal och kulvert

Kablar som är förlagda i en kanal eller kulvert 
kan i allmänhet behandlas som kablar i luft (för-
läggningssätt E). Dock ska uppmärksamhet göras 

på att om kablarnas förlustvärme medför att 
omgivningstemperaturen höjs, måste belastning-
en reduceras enligt tabell 22.

I kulvertar är det ofta nödvändigt med brand-
spärrar som ska förhindra att en brand kan sprida 
sig längs kablarna. Brandspärrarna får inte vara 
utformade så att luftcirkulationen runt kablar-
na hindras och belastningsförmågan därmed 
minskar.

Det finns inga utprovade enkla metoder för att 
beräkna tillåten strömbelastning för kablar i små 
kanaler. Enklast är att göra mätningar i befintli-
ga liknande kanaler och använda de värden  
som då fås fram. Beräkningsmetoden beskrivs  
i SS 424 14 24.

Förläggning i vatten

För kabel i vatten är belastningsförmågan 
normalt större för den del av kabeln som ligger 
på sjöbotten i direkt kontakt med vattnet än för 
den del som är förlagd i mark. Även om kabeln 
har sjunkit ner i bottenlagret har det omgivande 
materialets termiska resistivitet oftast ett stabilt 
och lågt värde. I allmänhet dimensioneras därför 
sjökablar efter de förhållanden som råder för den 
del av kabeln som är förlagd i mark. Avlagringar 
av organiskt material kan dock ge bottenlager 
med hög termisk resistivitet.

Blandade förhållanden

I en anläggning kan miljöförhållandena för en 
kabel variera. Det temperaturutjämnande flödet 
i kabelns längdriktning är obetydligt. Därför 
bör dimensionering efter förhållandena i den 
omgivning som ger den sämsta värmeavled-
ningen göras. Förläggning i rör, genomgång av 
värmeisolerade väggar och förläggning i närhet 
av värmekulvertar är exempel på fall där värme-
avgivningen är nedsatt.

Väggenomgångar är ofta tätade för att för-
hindra brandspridning. Detta leder till att den 
termiska resistiviteten ökar och det i sin tur leder 
till att ledartemperaturen vid genomgången ökar. 



50

Temperaturstegringen beror på tätningsmateri-
alet, väggens utförande och tjocklek. I betong-
väggar under 200 mm med tätning av lättbetong 
är temperaturstegringen försumbar. En hålstens-
vägg med lättbetongtätning ger högre tempe-
raturstegring. Används ett värmeisolerande 
material kan temperaturstegringen bli avsevärd.

Vid genomgång av en vägg på 100 mm med 
ett 30 mm tjockt lager av mineralull som tätning 
runt kabeln måste belastningen reduceras med 
5–10 %. Är väggen 200 mm kan det vara nödvän-
digt med en reduktion på 15–20 %. Gummitäta-
de genomföringar kräver mindre reduktion,  
5 % om tätningens längd är 60 mm.

Vid övergång mellan mark och luft kan det 
dimensionerande mediet variera beroende på för-
läggningsförhållandena. Är en kabel dimensione-
rad för förläggning i mark måste kontroll göras 
att temperaturen i luftavsnittet inte blir för hög.

ÖVERSTRÖM
Om kabeln utsätts för överström kommer dess 
livslängd att förkortas på grund av den förhöjda 
ledartemperaturen. Därför bör tiden för belast-
ning med överström begränsas så mycket som 
möjligt. Tiden för belastning med överström  
bör inte överstiga 50 timmar per gång. Över- 
belastning bör ske vid så få tillfällen som möjligt. 
Ledartemperaturen får dock inte bli så hög att 
kabelisoleringen, manteln eller närliggande 
kablar skadas.

På 12–36 kV PEX-kabel kan en ledartempe-
ratur på max 130°C tillåtas vid överbelastning. 
För att beräkna motsvarande överström används 
korrektionsfaktorn 1,20 om kabeln är förlagd  
i luft och 1,17 om kabeln är förlagd i mark. För 
l kV PEX- och PVC-isolerad kabel tillåts ingen 
överström.

PARALLELLKOPPLING
Ska en så stor ström överföras att en kabel inte 
räcker till, kan flera kablar parallellkopplas.  
Vidare information ges under rubriken Skydd 
mot överström, sid 53.

1-ledarkablar

Vid parallellkoppling av 1-ledarkablar är det 
viktigt att strömfördelningen mellan kablarna 
blir så jämn som möjligt. Jämn strömfördelning 
fås om kablarna är lika långa och förlagda så 
att reaktansen blir lika för de parallellkopplade 
kablarna. Tas inte hänsyn till att reaktansen ska 
vara lika för ledare som bildar samma fas kan 
ojämn strömfördelning medföra att vissa kablar 
överbelastas.

En jämn strömfördelning kan åstadkommas 
genom att faserna cyklas enligt bild 12. Om 
faserna förläggs på annat sätt riskeras att vissa 
kablar överbelastas kraftigt. Vid korta förband 
kan cyklingen vara svår att genomföra. Då ska 
förbandet dimensioneras med hänsyn till att 
snedbelastning kan inträffa. Kontakta kabel- 
tillverkaren för råd.

Se bild 12.

3- och 4-ledarkablar

En 3-ledarkabel kan kopplas så att de tre ledarna 
tillsammans används som en 1-ledare. Detta får 
endast göras om koppararean är minst 95 mm2 
eller om aluminiumarean är minst 120 mm2. För 
att tabellvärdena ska gälla ska skärmen i så fall 
vara jordad i endast den ena änden av kabel-
sträckningen och armeringen, om sådan finns, 
måste vara omagnetisk. En 3-ledare kopplad 
som 1-ledare kan belastas med den sammanlagda 
strömmen för de tre ledarna enligt belastningsta-
bellerna för 3-ledare. Används en parallellkopp-
lad 3-ledarkabel per fas ska korrektion för tre 
parallella kablar göras. Även likströmskablar kan 
parallellkopplas. Skärmen får då jordas i båda 
ändarna.
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 Bild 12 - Förläggning av parallellkopplade kablar.
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Ledare Skärm Jordtag

Bild 14 - Öppen skärm.

Bild 13 - Sluten skärm.

Ledare Skärm Jordtag

En 4-ledarkabel i vilken alla ledarna har samma 
area och är lika belastade kan belastas med 87 % av 
belastningsförmågan för en 3-ledar-kabel. (Gäller 
ej för kablar som inhåller en grön/gul part).

SKÄRMAR
Det är fördelaktigt att använda 1-ledarkablar när 
stora strömmar ska överföras som kräver flera  
parallella kablar per fas. När 1-ledarkablar används 
för överföring av växelspänning kan skärmarna 
kopplas olika beroende på förläggningssättet.

Sluten skärm

Är skärmarna förbundna i båda ändar och jorda-
de i minst den ena änden, enligt bild 13, kallas 
detta sluten skärm. I en sluten skärm fås en ström 
som ger upphov till förluster och som minskar 
belastningsförmågan. Lägst förluster med sluten 
skärm erhålls vid triangelförläggning.

kablar med stor ström kan den inducerade 
spänningen bli alltför stor. Därför bör inte öppen 
skärm användas för kablar som är längre än cirka 
200 m. Beräkningsmetod, se under Elektriska 
begrepp, Tillsatsförluster.

Öppen skärm

Är skärmarna förbundna med varandra och jordade 
bara i den ena änden av kabelstråket kallas detta  
öppen skärm, se bild 14. I en öppen skärm induce-
ras en spänning mellan skärm och jord. Avslutning-
ar och skärmar i den ojordade änden ska därför vara 
beröringsskyddade. Skärmen ska vara isolerad mot 
jord längs hela kabelsträckningen. Kabelns PVC- 
eller PE-mantel ger oftast tillräcklig isolering.

Den inducerade spänningen är proportionell  
mot kabelns längd och belastningsström. I långa 

ÖVERLASTSKYDD
Överlastskyddet, t. ex. en säkring eller dvärg-
brytare, för en kabel skyddar kabeln från att anta 
skadlig temperatur under ”normala” driftsförhål-
landen. Den största tillåtna märkströmmen för 
ett överlastskydd bestäms av kabelns strömvärde, 
dvs den ström kabeln kontinuerligt kan föra med 
hänsyn till förläggningssätt och omgivningsför-
hållanden. I tabell 2 anges tillåten märkström för 
säkringar och dvärgbrytare som överlastskydd 
vid olika strömvärden.

När en effektbrytare eller motorskyddsbrytare 
har ett överlastskydd, påbyggt eller separat, med 
inverttidskarakteristik, ska inte skyddet ställas 
högre än kabelns strömvärde.

Observera att villkoret för frånkopplingstider 
måste vara uppfyllt oavsett vad som sägs om säk-
ring som skydd för kabeln, läs sidan 55. Exemplet 
som följer visar beräkningen av rätt storlek på 
säkring som överlastskydd.

3 stycken kablar typ FKKJ 3 · 95/50 mm2  
förläggs parallellt i ett tätt lager utan inbördes av-
stånd. Kablarna förläggs på stege där omgivnings-
temperaturen är +35°C. Kabellängden är 20 m.



53

I de fall där säkringen endast ska fungera 
som kortslutningsskydd för kabeln kan tabell 9 
tillämpas. Observera att automatisk frånkoppling 
vid fel måste vara uppfyllt (se sid 55).

SKYDD MOT ÖVERSTRÖM
För enstaka och parallellkopplade kablar kan  
t. ex. en säkring eller säkring i kombination med 
överlastskydd utgöra överströmsskydd. Om en 
säkring används som överströmsskydd måste 
hänsyn tas till att utlösningstiden för en säkring 
är relativt lång vid låga överströmmar. En  
effektbrytare med överlast- eller kortslutnings- 
utlösning kan också användas.

Vid parallellkoppling av två ledare är minsta 
area vid fast förläggning 16 mm2 för koppar  
respektive 25 mm2 för aluminium och för anslut-
ningsledning 35 mm2 koppar. Tre eller flera kablar 
får parallellkopplas om arean vid fast förläggning 
är minst 95 mm2 koppar respektive 120 mm2  
aluminium och för anslutningskabel 95 mm2.

Om kablarna är säkrade i båda ändar får ett 
obegränsat antal kablar parallellkopplas. Undan-
tag för dessa minimiareor medges vid parallell-
koppling av fast förlagd kabel som används till 
styr-, mät-, manöver-, kontroll- och indikerings-
ändamål. Vid parallellkoppling av kablar måste 
strömfördelningen mellan kablarna kontrolleras. 

När nya anläggningar med parallellkopplade 
kablar planeras är det viktigt att alla parallell-
kopplade kablar för respektive kabelstråket är 
av samma typ, area, material och längd. Vidare 
så ska anslutningsdon väljas, som inte medför 
tillsatsresistanser. 

KORTSLUTNINGSSTRÖM
Vid dimensionering av kablar som ingår i nät 
med stora kortslutningseffekter är det viktigt 
att ta hänsyn till kablarnas kortslutningssäker-
het. Den tillåtna korttidsströmmen för en kabel 
bestäms dels av den maximalt tillåtna ledar-
temperaturen, dels av kortslutningstiden, dvs 
tiden mellan kortslutningens början och till dess 
att den bryts av skyddsutrustningen. När det 
gäller stora korttidsströmmar ska hänsyn tas till 
krafterna mellan ledarna i en flerledarkabel och 
mellan kablarna i förband av 1-ledarkabel.

Kraftkablars egenskaper vid kortslutning 
behandlas utförligt i SS 424 14 07.

Korttidsström för innerledare

Med korttidsström avses effektivvärdet, dvs det 
kvadratiska medelvärdet av kortslutningsström-
men under kortslutningstiden. I tabellerna 31, 32 
och 33 anges den högsta tillåtna korttidsström-
men för innerledaren under en sekund. Högsta 
korttidsströmmen för en kortslutningstid mellan 
0,5 och 5 sekunder kan beräknas med formeln:

I
k
 =

I
T

I
k
 = korttidsströmmen i A för tiden t

k

I
T
 = korttidsströmmen i A för tiden 1 sek

t
k
 = kortslutningstiden, s

För kortslutningstider kortare än 0,5 sekunder 

används formeln:

Den högsta tillåtna sluttemperaturen 

i innerledaren anges i tabell 30.

√t
k

I
k
 =

I
T

√0,05 + t
k

Beräkningsgång säkring för överlastskydd:

Ur tabell 4 eller 13 fås att nominellt strömvärde 

vid förläggningssätt E är 238 A.

Ur tabell 24 fås att korrektionsfaktorn  

för stegförläggning är 0,74.

Ur tabell 22 fås att korrektionsfaktorn  

för förhöjd omgivningstemperatur är 0,94.

Strömvärdet för kabeln blir: 

238 · 0,74 · 0,94 = 166 A

Ur tabell 2 fås slutligen att största tillåtna märk-

ström för säkring som överlastskydd är 125 A.
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Korttidsströmtäthet för skärm

För en korttidsström som varar mindre än 
5 sekunder är den högsta tillåtna temperaturen 
på skärm av koppar för PEX-isolerade kabel max 
300°C. Detta motsvarar en korttidsströmtäthet 
av 200 A/mm2 under en sekund.

Stötström i 1–36 kV kabel

Orsaken till de elektrodynamiska krafterna 
mellan faserna i en kabel är den stötström som 
uppstår vid kortslutning. Tabell 35 anger den 
högsta tillåtna stötströmmen för PEX-isolerade 
3-ledarkablar.

För 3-ledarkablar med runda eller sektorfor-
made ledare med ledarareor ≥ 150 mm2 tillåts 
stötströmmar på max 70 kA.

För ledarareor under 50 mm2 är hållfastheten 
mot stötströmmar inte begränsande. I dessa fall 
är det korttidsströmmens termiska verkningar 
som avgör valet av ledararea.

Pappersisolerade, blymantlade och armerade 
kablar är dimensionerade för att klara stötströmmar 
på upp till 100 kA.

Installation av 1-ledarkabel i luft måste utföras 
mycket noggrant med tanke på buntning och 
infästning på stege. De dynamiska krafterna vid 
en kortslutning kan i annat fall skada förbanden.

Elektrodynamiska krafter

Den elektrodynamiska kraften mellan två 
enledarkablar vid en tvåpolig kortslutning kan 
beräknas med följande formel:

F = kraften mellan kablarna, N/m

I
s
 = stötström, kA

d = avståndet, centrum till centrum 

mellan kablarna, m

F = N/m
0,2 · I2

d

s

Vid trefasig kortslutning i ett system med tre 
1-ledarkablar placerade i plan blir de resulterande 
krafterna följande:

• Mellan en ytterkabel och övriga kablar 0,81 F
• Mellan mittenkabel och övriga kablar 0,87 F

Vid trefasig kortslutning i ett system med tre 
1-ledarkablar placerade symmetriskt i triangel 
blir den resulterande kraften 0,87 F. Normalt 
kan IS uppskattas till 2,5–3 gånger högre än Ik.

SPÄNNINGSFALL
I en anläggning orsakar kabelns resistans och reak-
tans spänningsfall. Spänningsfallet ökar med ökad 
kabellängd men minskar med ökad ledararea. I låg-
spänningsanläggningar med långa överförings-
avstånd påverkar spänningsfallet dimensioneringen.

Normen SS-EN 61000-2-2 anger de krav som 
ställs på spänningsgodhet i lågspänningsanlägg-
ningar. För den nominella spänning 230 V, som vi 
har i Sverige, är spänningsgodheten tillfredsstäl-
lande om spänningens driftvärde är lägst 207 V 
och högst 244 V. En god spänningsnivå förutsät-
ter dock mindre avvikelse från nominell spänning.

För att kontrollera att spänningsfallet inte över-
stiger tillåtet värde kan följande formel användas:

Trefas

ΔU =  · 100%
P · L · (R

I
 · cosφ + X

L
 · sinφ)

U2 · cosφ

Enfas och likspänning

P = överförd effekt, kW

L = längd, m

R
I
 = effektiv ledarresistans, Ω/km

X
L
 = reaktans, Ω/km

U = driftspänning, V

ΔU = spänningsfall, %

cosφ = effektfaktor hos belastningsobjekt

ΔU =  · 100%
2 · P · L · (R

I
 · cosφ + X

L
 · sinφ)

U2 · cosφ

Beräkning av spänningsfall vid olika kabel-
areor och belastningar anges i tabell 42.
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FRÅNKOPPLINGSTIDER
Frånkopplingstider enligt paragraf 411.3.2 
i SS 436 40 00 ”Elinstallationer för lågspänning” 
måste vara uppfyllt oavsett vad som sägs om 
största tillåtna märkström för säkringar, dvärg-
brytare eller effektbrytare som skyddar en kabel.

Denna paragraf föreskriver att en kabelanläggning 
ska vara utförd så att en kortslutning mellan fasleda-
re och neutralledare, skyddsledare, PEN-ledare eller 
någon utsatt del var som helst i anläggningen som är 
ansluten till dessa, medför brytning.

Den minsta kortslutningsströmmen fås vid 
enfasig kortslutning, jordfel till metallskärm, då 
felet ligger långt från strömkällan. Säkringen för 
en kabel måste följaktligen dimensioneras så att 
den löser ut vid den minsta kortslutningsström-
men. Om kontrollberäkning visar att frånkopp-
lingstiden inte är uppfyllt måste ledararean ökas. 
Hur beräkning ska göras framgår av SS 424 14 05 
eller -06. Normerna avser kablar förlagda inom 
och på byggnad om brytning sker inom 5 s.

Motsvarande beräkningar för dvärgbrytare och 
effektbrytare framgår av normerna SS 424 14 04 
respektive SS 424 14 02 och -03.

I ovan nämnda normer SS 424 14 02 till -06 
fi nns förutom beräkningsmetoderna även tabeller 
för att enkelt kunna överblicka sammanhanget 
mellan kabeltyp, märkström, utlösningsström 
och nominell ledningslängd.

Under förutsättningarna stum jordanslutning, 
full spänning i matande ände, begynnelsetem-
peratur 70°C för fasledare, 50°C för koncentrisk 
ledare och säkring kan tabell 43 användas som ett 
förenklat hjälpmedel. För oskärmad 4-ledarkabel 
för areorna 50–240 mm2 kan tabellvärdena för 
3-ledarkabel ökas med cirka 40 % på kabelläng-
den alternativt ett säkringssteg.

EKONOMISK DIMENSIONERING
Med begreppet ekonomisk dimensionering men-
as att summan av kostnaderna för kabeln med 
tillbehör, förläggningskostnaden och förlustkost-
naden ackumulerad under kabelns livslängd ska 
bli den lägsta möjliga vid en given belastning. 
Detta illustreras i bild 15 (sid 56) som visar total-
kostnaden för två olika kabelareor.

För att enkelt bestämma den ekonomiska arean 
är tumregeln att den ekonomiska strömtätheten 
för aluminiumkablar är 1 A/mm2 och för koppar-
kablar 2 A/mm2.

Orsaken till att den ekonomiska dimensione-
ringens betydelse ökar är att med ökade energi-
kostnader får förlustkostnaderna allt större bety-
delse. På sidorna 56–59 beskriver vi ekonomisk 
dimensionering för kablar mellan 0,4–36 kV.

N1XE-AR och -U. Ekonomisk 

dimensionering kan p.g.a. belastnings-

förluster utmynna till att ett val av större 

ledararea blir det mest ekonomiska.



56

Genom att göra en ekonomisk dimensionering 
erhålls även många tekniska fördelar.

Lägre ledartemperatur vid normaldrift innebär att:
• Kabeln kan tidvis överbelastas mer.
• Kabeln får ett gynnsammare åldrande vilket  
 i sin tur medför längre teknisk livslängd.
• Då kabeln är helt avskriven har den ofta kvar  
 ca 60–70 % teknisk livslängd.

Beräkning av förlustkostnad

Normen IEC 60287-3-2 beskriver i detalj hur 
förlustkostnaderna kan beräknas. För att göra en 
nuvärdesberäkning av kostnaderna för förluster 
under kabelns ekonomiska livslängd kan följande 
formel användas: 

Förläggn. kostn.

Förlustkostn.

Kabelkostn.

AXAL-TT PRO
3 • 95

AXAL-TT PRO
3 • 150

3. För att beräkna S = en faktor som tar hänsyn 
till kabelns ekonomiska livslängd, belastnings-
tillväxt, energins realkostnadsökning och 
kalkylränta används formeln

K
f
  = r • W6 + WI + τ

f
 • E

där:

r = Reduktionsfaktor (<1), som är beroende 

på utnyttjningstiden, se tabellen nedan. 

Denna faktor multipliceras med effektprisets 

sextimmarvärde för att få ett riktigt värde på 

sextimmareffekten. Faktorn anges i tabell.

W
6
, W

1 
= Effektpriset med avseende på sextimmars-

värde respektive entimmes värde

τ
f 
= Utnyttjiningstiden på förlusterna, se nästa rubrik

E = Energipriset

Utnyttjningstid τ 
h/år

Reduktionsfaktor 
r

0–800 0,70

801–1 500 0,75

1 501–2500 0,80

2 501–4 000 0,85

4 001–5 000 0,90

5 001–7 400 0,95

7 401–8 760 1,00

S = Σ (1 +
k

n = o
 )2n · 

P
0

100
(1 +  )n · 

P
1

100
(1 +  )-n

P
2

100

Där:

P
0
 = Belastningens tillväxttakt, %

P
1
 = Energins realkostnadsökning, %

P
2
 = Kalkylräntan, %

k = Kabelns livslängd, år

1. För att beräkna Pt = de aktiva förlusterna 
under första året antas att belastningen är kon-
stant. Förlusterna beräknas enligt Elektriska 
begrepp, Ledarförluster (se sid 25).
2. För att beräkna Kt = värdet av 1 kW-förluster 
under första året vid en bestämd utnyttjnings-
tid, med hänsyn tagen till att belastningen är 
cyklisk, används formeln överst till höger:

Förlustkostnaden = Pt · Kf · S

Bild 15 - Ekonomisk dimensionering.
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Kabelns livslängd

Normalt antas att kabelns ekonomiska livslängd 
är 25 år. Vissa variationer kan vara aktuella 
beroende på vilken typ av belastning man har. 
Den tekniska livslängden för kablar är betydligt 
större.

Belastningens tillväxttakt

Denna är beroende på belastningstypen. Till 
exempel ett färdigbyggt villaområde har en 
tillväxt på cirka 1–2 %, medan en industri kan 
ha antingen noll tillväxt eller mycket hög tillväxt 
beroende på typ av industri.

Energins realkostnadsökning

Energikostnadens utveckling är svår att bedöma 
eftersom den påverkas av så många olika faktorer, 
inte minst de politiska.

Pl = 0 % innebär en energikostnadsökning 
motsvarande inflationen.

Kalkylränta

Realkalkylräntan motsvarar i en kalkyl kost- 
naden för det disponerade kapitalet. Realkalkyl- 
räntans nivå blir därmed beroende av flera faktorer, 
till exempel finansieringsstruktur, låneränta, 
utdelning på eget kapital, skatteeffekter m.m. 
Detta innebär att realkalkylräntan kan variera 
kraftigt mellan olika företag.

Belastningens utnyttjningstid

Utnyttjningstiden är ett mått på hur stor del av 
en anläggning som utnyttjas. Om den högsta 
under året uttagna effekten P max blir är belast-
ningens utnyttjningstid:

τ = h/år

W = totala energiförbrukningen under ett år

W
P
max

Förlusternas utnyttjningstid

Sambandet mellan belastningens och förlusternas 
utnyttjningstider är beroende av belastnings- 
kurvans form. Eftersom förlusterna är kvadratiskt 
beroende av belastningen innebär det att korta 
belastningstoppar kommer att få stor inverkan.

Som hjälpmedel vid approximativa beräkningar  
kan kurvan i bild 16 utnyttjas. Den anger för-
hållandet mellan belastningens och förlusternas 
utnyttjningstider.

Belastningen

h/år h/år

0
0 2 000 4 000 6 000 8 000 h/år

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

τ
f

τ

τ
f

 Bild 16 - Förhållandet mellan τ och τ
f
. 

Diagrammet bygger på normalkurvor.
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DIMENSIONERINGSEXEMPEL

Exempel 1

• Förutsättningar 
Kabeltyp AKKJ: 1 kV 
Systemspänning: 400 V 
Belastning: 130 A 
Säkring som överlastskydd: 160 A  
Längd: 80 m 
 
Förläggning inomhus:

  På vägg, 1 kabel, lufttemp:  + 35°C
  På stege, 3 kablar,  
  utan avstånd lufttemp:  + 25°C

• Beräkningsgång  
Korrektionsfaktorer 
På vägg, 1 kabel, enl tabell 23:  k1 = 0,94  
Lufttemp + 35°C, enl tabell 22:  k2 = 0,94 
ktot = 0,94 · 0,94 = 0,88 
 
På stege, 3 kablar utan avstånd,  
enl tabell 24:  k3 = 0,74  
Lufttemp + 25°C,  
enl tabell 22:  k4 = 1,06 
ktot = 0,74 · 1,06 = 0,78 
 
Förläggning på stege blir avgörande för  
dimensioneringen.  
Min. strömvärde för 160 A säkring  
enl. tabell 2 är 177 A.  
Erforderligt nominellt strömvärde: 
 

Exempel 2

• Förutsättningar 
Kabeltyp AXCE, 1-ledare: 12 kV 
Systemspänning:  10,5 kV 
Överföringseffekt: 5 MW 
Effektfaktor:  0,8 
Längd:  1 500 m 

Förläggning i mark, plan, slutna skärmkretsar
Nominella förutsättningar enl tabell 1 
Antal kablar: 2 st 3-fasförband
Inbördes avstånd: 7 cm
Rörförläggning vid väggenomgångar 

• Beräkningsgång  
Belastningsström: 
 

I
nom

 = = 227 A
I

strömv

k
 = 

177

0,78

Min ledararea 120 mm2. 
AKKJ 3x150/41 1 kV, nominellt strömvärde 
enligt tabell 4 eller 13: 245 A. 
Max tillåten säkring som kortslutningsskydd 
enligt tabell 10: 400 A (under förutsättning att 
frånkopplingstiden uppfylls).

Korrektionsfaktorer:
  Förläggning enligt förut- 
  sättningar i tabell 1:  k1 = 1,00  
  Anhopning i rör, enl tabell 29:  k2 = 0,75

I = = 343 A
5 000

10,5 · √3 · 0,8

k = k
1
 · k

2
 = 0,75

Erforderligt nominellt strömvärde:

I
nom

 = = 457 A=
I

strömv

k

343

0,75

Tabell 20 ger då erforderlig ledararea 240 mm2 
under förutsättning att en ledartemperatur på  
90°C accepteras.

Vid en ledartemperatur på 65°C krävs  
400 mm2 ledararea.
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Om hänsyn tas till ekonomisk area rekommenderas vanligen 1 A/mm2, d.v.s. ledararea 500 mm2.  
För en noggrannare beräkning, hänvisas till kapitlet Ekonomisk dimensionering.

För markförlagd kabel rekommenderas att den kontinuerliga manteltemperaturen inte  
överstiger 50°C eftersom risken för markuttorkning annars blir stor. En ledartemperatur på  
65°C är då en lämplig dimensioneringstemperatur.

 Flera parallella kabeförband med 12 kV 1-ledarekabel på stege utgör matningen från generatorn i en vattenkraftstation.
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I MARK
För att få bästa möjliga driftsäkerhet och ekonomi  
med sin kabelanläggning gäller det att vara 
noggrann med planering och genomförande av 
förläggningsarbetet. Man ska då också ta hänsyn 
vad som står i SS 436 40 00 som bland annat 
behandlar följande:

• Samförläggning med telekabel
• Kablarnas inbördes placering och avstånd 
• Förläggningsdjup
• Markering och skydd av kablarna 
• Schaktdimensioner och fyllnadens utförande
• Rörförläggning

Ytterligare råd och anvisningar kan fås ur 
EBRs anvisningar och byggmetoder.

VAL AV FÖRLÄGGNINGSMETOD
Kabelns konstruktion, vikt och längd samt 
terrängförhållanden är några av de faktorer som 
styr valet av förläggningsmetod. Det är därför 
viktigt att redan vid planeringen av anläggningen 
undersöka vilka resurser som finns tillgängliga 
och bestämma förläggningsmetod. De vanligaste 
metoderna vid förläggning i mark är:

• I grävt eller kedjegrävt dike, med eller  
 utan rör.
• Kabelplöjning.
• Styrborrning i rör.
• Kabeldragning i tidigare förlagt rör.

Trots att en kraftkabel ger ett robust intryck 
måste den behandlas försiktigt under förlägg-
ningen. Alla rörelser ska göras mjukt och följ-
samt utan ryck. Kabeln får inte förläggas vid för 
låg temperatur eftersom den kan skadas vid kyla. 
Den får inte heller böjas med för liten böjningsra-
die eller utsättas för onormala dragpåkänningar.

FÖRLÄGGNING
Undvik att vrida kabeln eftersom den eventu-

ella armeringen kan lossna. Fordon får inte köra 
över kabeln även om underlaget är mjukt. Vid 
utdragning ska man se till att kabeln inte skrapar 
mot vassa stenar eller kanter. Kabeln bör läggas 
ut svagt ormad så att den kan ta upp längdutvid-
gningar vid växlande belastning och för att inte 
skadas om det blir sättningar i marken. Om det 
finns hinder i marken, exempelvis andra kablar, 
rör eller stora stenar, ska kabeln läggas med så 
mycket överskott att man kan gå runt hindret 
och de till att det finns plats för nödvändigt 
skydd. Använder man plankor eller långa plast-
profiler som kabelskydd måste kabeln läggas så 
rakt att den täcks av skydden.

 Övergångsskarv 3-ledare till 1-ledare 

med generöst tilltagen kabel.
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Kabelns avrullningsrikting

Trummans rullriktning

Kabelns avrullningsrikting

Trummans rullriktning

SKARVNING OCH AVSLUTNING
Vid skarvar och avslut bör man lägga upp en 
slinga. Slingan bör vara så lång att man kan kapa 
bort eventuellt skadad kabelände och ändå kunna 
utföra monteringen på ett enkelt och bekvämt 
sätt. En kabel får aldrig sträckas hårt vid infäst-
ningen till en kabelavslutning, utan måste läggas 
med en bukt.

BÖJ KABELN RÄTT
Under hela förläggningsarbetet, från det att 
kabeln lämnar trumman till dess den är slut-
monterad måste man se till att kabeln inte blir 
för hårt böjd. Använd större böjningsradie under 
själva förläggningen än under slutmonteringen. 
Om man använder en mall vid monteringen kan 
man utan att skada kabeln minska böjningsradien 
ytterligare något – tabell 52 anger hur minsta 

tillåtna böjningsradie vid förläggning och monte-
ring av några olika kabeltyper ska beräknas.

Ska man böja en kabel när det är kallt måste 
man vara försiktig så att inte isolering el-
ler skyddshölje skadas. PVC-isolerade eller 
PVC-mantlade kablar får inte hanteras eller 
förläggas utan föregående uppvärmning om  
kabeltemperaturen understiger -10°C. Samma 
sak gäller för PEX-kabel med mantel av PE, 
HFFR eller PEX om kabeltemperaturen är  
lägre än -20°C.

AVSPOLNING FRÅN TRUMMA
När en kabeltrumma rullas på marken ska rota-
tionsriktningen vara motsatt den trumman har 
vid avspolning. Rullas trumman åt fel håll kan  
kabeln lossna med besvärlig kinkbildning som följd.

 Bild 17 - Trumman rullas i motsatt riktning än kabelns avrullningsriktning.
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Vid avspolning ska kabeltrumman hängas upp 
i lagerbockar eller liknande. Kabeln ska spolas 
av från trummans översida, se bild 18. Kontroll-
era hela tiden vid avspolningen att kabeln löper 
ut störningsfritt. Var särskilt uppmärksam vid 
växlingen mellan två lager.

 Bild 18 - Bromsning av trumma.

Trumman får aldrig rotera fortare än kabeln 
löper ut. Vid ett plötsligt stopp i utdragningen 
måste trummans rotation snabbt kunna hejdas 
annars kan kabeln följa med in under trumman 
och skadas. En broms kan enkelt ordnas med en 
planka som läggs som en hävstång över en klots, 
se bild 18. Vid bromsning trycker man plankan 
mot trumflänsen. Bromsen ska vara uppställd på 
samma sida om trumman som kabeln spolas av.

UTDRAGNING FÖR HAND
När man drar ut kabel för hand ställs trum-
man upp vid ena änden av kabelsträckningen. 
Metoden tillämpas för lätta kablar och för tunga 
kablar i korta längder.

UTDRAGNING MED MASKIN
På kraftkabel som tål stora dragpåkänningar kan 
utdragningen göras med maskin. Kabeltrumman 
hängs upp i lagerbockar vid ena änden av kabel-
sträckningen och kabelrullar placeras ut med 
jämna mellanrum i kabeldiket.

Kabeländan kopplas till en draglina och dras 
fram med ett motordrivet spel, en bandtraktor 
eller annat lämpligt fordon. Man kan också 
använda en så kallad kabelhund.

När man ska dra tunga kablar långa sträckor 
eller om sträckningen är krokig måste flera spel 
användas. Spelen ställs upp så att dragningen 
görs före kurvor och backkrön. Det är viktigt att 
spelens dragning och hastighet samordnas.

Draglinorna fästs i dragstrumpor eller  
i kabelns ledare. Tillåtna dragkrafter anges  

Kabelns avrullningsriktingKabelns avrullningsrikting
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 Bild 19 - Utkörning med hjälp av roterande trumlyft.

i tabell 52. För att förhindra för hög dragkraft  
i kabeln rekommenderas att en dragsäkring mon-
teras i fästpunkten mellan draglina och kabel.  
En dragsäkring kan utgöras av en av ledarna  
i en 3-ledarkabel. Rör det sig om en 1-ledarkabel 
bör dragsäkringen inte överstiga en tredjedel 
av ledararean. För att minska påkänningarna 
kan två dragstrumpor kopplas till varje lina. 
Dragstrumpornas öglor förenas med en stropp 
som är cirka en meter längre än avståndet mellan 
öglorna. Draglinan kan fästas i stroppen med ett 
kastblock som kan glida på stroppen och på så 
sätt fördela dragkraften lika på dragstrumporna. 
När kabeln är utdragen ska den lyftas av rullarna 
och läggas till rätta i kabelgraven. Kabeln läggs 
så att den får sin rätta form i alla böjar och avlas-
tas från onödig sträckning. Finns det flera kablar 
i graven ska onödig korsning undvikas.

UTKÖRNING
Ska kabeln köras ut får det inte finnas några  
hinder som kabeln måste stickas under. Det får 
inte heller finnas några träd eller stolpar som 
hindrar utkörning.

Vid utkörningen kan trumman hängas upp 
mellan lagerbockarna på en vagn som körs ut- 
efter kabelsträckningen samtidigt som man låter 
kabeln löpa ut. Man kan också använda en lastbil 
med hydraullift för containers. Kabeltrumman 
hissas då upp i en axel mellan liftens gafflar och 
kabeln rullas ut medan bilen kör utefter kabel-
sträckningen.
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Vid trumvikter upp till 2,5 ton kan trumman 
hängas upp i kranen på en lastbil. Man använder 
då en roterande trumlyft som fästs i trummans 
centrumhål. När trumman ska bromsas sänks den 
ned mot flaket. Kontrollera i EBRs information 
om maximal totalvikt för olika trumstorlekar.

NEDPLÖJNING
Vid nedplöjning görs grävning, skyddsfyllning, 
kabelförläggning och återfyllning i ett enda 
arbetsmoment. Ett plöjaggregat har en kapacitet 
på 1–2 km/dag, beroende på markförhållanden. 
Innan man plöjer ned kabel krävs det mark- 

undersökningar för att avgöra om marken är 
plöjbar. Ett sätt är att förplöja kabelsträckningen 
utan kabel i plogen. Att marken är stenig behöver 
inte innebära ett hinder för att plöja. Stora stenar 
kan man antingen flytta på eller gå runt.

Det finns två huvudtyper av plogar, statiska 
och vibrerande. Den statiska är enklare i sin kon-
struktion men kräver större dragkraft när mar-
ken är stenig eller styv som till exempel lerjord.

 Bild 20 - Kabelplog.
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Som dragfordon rekommenderas en fyrhjuls-
driven traktor med lika stora hjul, stark motor 
och låg gånghastighet. Ska man plöja i lerjord 
kan man behöva en bandtraktor som dragfordon. 
Plogen med läggarrör monteras baktill på trak-
torn. Kabeltrumman kan hängas upp framtill  
i Iyftarmarna. Om trumman är stor kan det vara 
lämpligt att använda en separat kabelvagn som 
dras av traktorn. Ska flera grova kablar plöjas ned 
kan man köra ut dem i förväg längs kabelsträck-
ningen. Vid plöjningen leds kablarna på rullar 
upp över traktorn och ner i plogens läggarrör.

FÖRLÄGGNING I RÖR
En fördel vid förläggning av kabel i rör är att rör 
läggs i samband med gator och vägars iordning-
ställande, därefter dras kablarna vid godtycklig 
tidpunkt. En stor fördel att förlägga kabel i rör är 
att man lätt kan dra ut en skadad kabel. Dessut-
om ger ett plaströr gott mekaniskt skydd i stenig 
mark och där man måste förlägga kabeln grunt.

Rörets innerdiameter ska vara minst dubbla 
kabeldiametern. Vid grund förläggning ska ett 
kraftigare rör användas. Rörets diameter behöver 
då endast vara 1,2 x kabeldiametern. Rörmyn-
ningen får inte ha några skarpa kanter som kan 
skada kabeln och man måste se till att inga stenar 
följer med kabeln in i röret och ger intryckningar 
i höljet. Det kan vara lämpligt att sätta en mjuk 
tratt på mynningen eller göra en kudde av fyll-
ningen under kabeln vid mynningen.

 Bild 21 - kabel i rörmynning.

Fyllningen packas hårt
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Ska man dra kabel långa sträckor i rör kan det 
uppkomma stora friktionskrafter. För att minska 
dragkraftbehovet kan man använda vatten eller 
alkalifri såpa som glidmedel.

Vid användning av 1-ledarkabel i stålrör (mag-
netiskt material) ska samtliga tre kablar (faser) 
dras i samma rör. I annat fall orsakar tillsats- 
förluster i stålröret en kraftig reducering av 
kabelns belastningsförmåga.

CHECKLISTA FÖRE  
FÖRLÄGGNINGEN

• Gå igenom beredningshandlingarna och  
 fördela arbetsuppgifterna.
• Kontrollera att rätt förläggningsmaterial  
 finns utplacerad enligt beredningsprogram- 
 met och att det fungerar.
• Kontrollera trafikanordningar och  
 avspärrningar.
• Instruera personalen. Betona vikten av att  
 kabeln hanteras varsamt. Inspektera kabel- 
 graven. Den måste vara fri från föremål som  
 kan hindra eller försvåra kabelförläggningen.
• Kontrollera att alla rör är rensade och att  
 draglinor är ilagda. Kontrollera att rätt  
 trumma har körts fram, att den är ordent- 
 ligt upphängd, att den kan rotera fritt och  
 att bromsanordningen finns på plats.
• Granska trumgavlarna. Det får inte finnas  
 några spikar eller andra vassa föremål som  
 kan skada kabeln.
• Avsyna kabeländarna och se till att de  
 är tätade.
• Se till att kabelns innerända är lossad och  
 kan löpa fritt genom hålet i trumgaveln.

CHECKLISTA EFTER  
FÖRLÄGGNINGEN

• Avsyna kabeln och undersök eventuella  
 skador.
• Se till att kapade kabeländar som inte  
 omedelbart ska skarvas eller avslutas blir  
 ordentligt tillslutna.

• Ta bort stenar som har fallit ner i närheten  
 av kabeln innan kabelgraven fylls igen.
• Kontrollera att kabeln är övertäckt och  
 skyddad mot skador där det finns rasrisk.
• Se till att broar läggs ut, att skyddsanordningar  
 som till exempel bockar ställs upp och att det  
 finns varningsljus som tänds när det blir mörkt.

ISOLERADE LUFTLEDNINGAR 
FÖR HÖGST 1 KV
SS 436 40 00 gör skillnad på hängkabelledning 
och hängspiralkabelledning. Skillnaden består  
i att hängkabelledningen har ytterhölje, vilket 
saknas på hängspiralkabelledningen. Följande bör 
beaktas vid byggande med isolerad luftledning:

• Starkströmsföreskrifterna för hängkabel  
 respektive hängspiralkabel.
• Använd normerade tillbehör.
• Se till att inspänningskrafterna delas lika  
 mellan parterna (ALUS). Speciellt vid  
 skarvning i spann.
• Tänk på risken för mekaniska skador vid  
 utdragning. Kabeln får inte dras över vassa  
 stenar, kanter, friledningar eller andra  
 hinder som kan skada kabeln.

Förpackning i kojl

ALUS levereras till största delen i kojl. Den 
största fördelen med kojl är att den tunga trum-
hanteringen försvinner. 

Kojlen kan lagras antingen stående på mante-
lytan eller liggande på gavelytan. Man kan utan 
problem stapla flera kojlar på varandra. Kojlen 
kan rullas på mantelytan som en trumma. Då  
kabeln dras ut kan kojlen antingen stå på ena 
gaveln eller, om den är långt från första stolpen, 
ligga på mantelytan. Förpackningsplasten ska 
vara kvar under hela utdragningen. Används 
ALUS med simhud förpackad i kojl finns det 
ingen risk för kinkbildningar. Kojlen behöver 
oftast därför inte passas under utdragningen. 
Utdragen kabel som inte har förbrukats kan lätt 
läggas tillbaka i kojlen.
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 Stormsäkring av elnät där Universalkabeln (AXCES™) ersätter gammal ledning i befintliga stolpar.  

Ledningsgatorna kan vara smala utan risk för kortslutning.
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UNIVERSALKABEL
nkt cables har tagit fram en specifik universal- 
kabelhandbok. Kontakta oss så hjälper vi dig. 
Kontaktinformation, se www.nktcables.se

Universalkablarna är framtagna för fast 
förläggning i och ovan mark, i vatten samt som 
självbärande hängkabel i luft.

De vanligaste skälen för att använda universal-
kablar är följande:

• Ersätta lågspänningsförband för att erhålla  
 bättre spänningskvalitet.
• Mindre drifts-, avbrotts- och underhålls- 
 kostnader. Möjlighet att sambygga med till  
 exempel ALUS och telekabel.
• Komplexa förband i mark, vatten eller luft  
 utan dyra kabelavslut eller ventilavledare.
• Säkerhetsaspekter – en kabel är helt  
 beröringssäker.

Bestämmelser

I SS 436 40 00 kan man läsa om vilka bestämmel-
ser som gäller vid installation av hängkablar i luft 
gällande sambyggnad och kraven på minimi- 
avstånd till mark, byggnader och andra ledningar. 
Det krävs ingen ledningsgata för hängkabel för 
högspänning under förutsättning att kabeln inte 
kan skadas genom anliggning eller nötning.

Av ekonomiska och estetiska skäl bör stolparna 
utnyttjas för så många ledningar som möjligt. 
Det finns bestämmelser för sambyggnad mellan 
olika ledningstyper. Föreskrifterna medger sam-
byggnad med såväl lågspänning som telekabel.

EBR-anvisningar som innehåller konstruk-
tionsstandard finns tillgängliga.

I mark

Universalkablarna förläggs i mark på samma sätt 
och med samma metoder som konventionella 
jordkablar.

Utdragning vid luftförläggning

Då universalkabeln ska dras ut placeras kabel-
trumman på stadiga bockar eller en speciell  

kabelvagn. Det är viktigt att trumman kan 
bromsas effektivt eftersom det finns stor risk att 
den kan rotera för snabbt under utdragningen. 
Dessutom måste trumman bromsas så att kabeln 
inte släpar i marken mellan stolparna.

För att kabeln vid utdragningen ska gå lättare 
genom vagnarna eller hängdonen kan kabelns 
ände göras spetsig genom att kapa parterna i oli-
ka längd och fixera dem med stark tejp där också 
dragstrumpan fästs. Personalen vid trumman, 
kabeländan och dragmaskinen bör hela tiden ha 
radioförbindelse med varandra.

Inspänning vid luftförläggning

När kabeln är utdragen monteras avspännings-
spiraler i ena änden varefter kabeln hängs upp 
där. Om avslut ska användas kan dessa med 
fördel göras på marken innan kabeln hängs upp. 
Den andra änden spänns upp med hjälp av ett 
spaklyftblock och för kabeln avsedd spänngroda. 
Inspänningskraften kontrolleras med en dyna-
mometer. Vid uppspänning bör treledarkablar av 
typen EXCEL och AXCES översträckas i sam-
band med inspänning för att minska sättning.

Regleringstabeller som anger nedhäng och 
dragkrafter kan fås från nkt cables AB.

Avgrening

Avgrening kan ske på ett flertal olika sätt:
• Med avslut på fäste med ventilavledare.
• Med avslut på fäste med isolator.
• I skåp med frånskiljningsmöjligheter.
• Utan avslut med tejp- eller krympavgrening.

Valet av avgreningstyp beror i stor 
utsträckning på hur stor möjlighet till 
frånskiljning som önskas.

Mer om Universalkabelsystemet hittar 
du i Universalkabelhandboken som du 
beställer direkt av nkt cables. Se kontakt-
information på www.nktcables.se
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 Bild 22 - EXCEL/AXCES™ komplex förläggning.

Övergång mark-luft

Övergång från mark till luft görs enkelt med 
universalkablar. Ingen kapning eller skarvning 
av kabeln är nödvändig. Arbetet underlättas om 
delen som ska gå i luft monteras först. Vid kom-
plexa förläggningar utan skarvar kan man lyfta 
upp kabeln efteråt i öppningsbara hängdon.

Korsningsspann, väg och järnväg

Korsningar över allmän väg och järnväg utförs 
enligt anvisningar i Svensk Standard.

Avslutning och skarvning

För att förhindra rappning bör manteln inte 
skalas ända fram till avspänningsspiralerna. 
Traditionella utomhusavslut kan användas till-
sammans med passande kabelskor eller klämmor. 
Om anslutning sker mot friledning eller BLX 
används ventilavledare för att skydda kabeln 
Skarvar görs med fördel i samband vid en stolpe 
där man kan göra en liten extra ögla för att ha 
en extra längd över för eventuell avgrening eller 
liknande i framtiden. Skarven kan även göras  
i ett spann. Om inte draghållfast skarv finns att 
tillgå måste skarvstället spännas av, till exempel 
med mot varandra kopplade avspänningsspiraler.

Kabelskonstruktion

Universalkabeln AXCES består av en ledare av 
förstärkt aluminium, så om en icke dragavlastad 
skarv ska göras måste ledarskarven pressas med 
sexkantspress för att få tillräckligt fäste i ledaren.

HÄNGSPIRALKABEL MED  
BÄRLINA
Denna typ av kabel består av mantlade och skär-
made 1-ledare som är slagna kring en bärlina. 
I stort sett samma bestämmelser gäller som för 
självbärande hängkablar. 

Enligt Starkströmsföreskrifterna ska bärlinan 
jordas.

Utdragning sker på samma sätt som för uni-
versalkablar. Inspänning och upphängning sker 
i bärlinan. Förutom i de båda ändpunkterna bör 
man ordna jordningspunkter ute på linjen om 
sträckan är längre än 1 km. Som alternativ är  
det ofta gynnsammast att välja Universalkabel-
systemet istället.

PEX-BELAGD FRILEDNING  
12–24 KV
SE-N24XD4-AR är beteckningen på den 
PEX-belagda friledningen som är normerad och 
godkänd från och med 1988.

Ledningen kan fås i de gällande frilednings- 
areorna med legeringarna A159 eller AlMgSi typ 
B. Ledaren måste korrosionsskyddas och är belagd 
med 2 mm PEX. Skälen till att använda denna 
friledningstyp är högre driftsäkerhet och smalare 
ledningsgator jämfört med oisolerad friledning.

Friledningen beskrivs i SS 424 14 63 och 
gällande bestämmelser anges i säkerhetsförskrif-
terna som anger att jordfelsskydden måste ha en 
känslighet av 5 000 ohm, till skillnad från vanlig 
friledning där det krävs 3 000 ohms känslighet. 

För att förhindra avbränning måste ljusbågs-
skydd användas. Som alternativ är det ofta gynn-
sammast att välja Universalkabelsystemet istället.
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INOMHUS
Det normala sättet att förlägga kabel inomhus 
är att antingen förlägga kabeln mot byggnadsdel 
eller på stege.

Nedan ges råd och anvisningar för förläggning 
inomhus. Utförligare anvisningar finns i normen 
SS 424 14 38.

På stege

Vid horisontell förläggning av flerledarkabel på 
stege behöver kabeln inte fästas vid stegpinnarna. 
För att hindra kabeln att hoppa av vid kortslut-
ning bör stegen ha hög kant.

Mot byggnadsdel

Vid förläggning mot byggnadsdel bör klammer 
väljas med så bred anliggningsyta som möjligt så 
att kabeln inte utsätts för onödigt höga punkt-
tryck. Detta gäller speciellt PVC-isolerad och 
PVC-mantlad kabel. Vid klamring av grov kabel 
ska klammern vara ca 5–10 mm för stor så att  
kabeln inte skadas om den blir varm och expande-
rar. Mellanrummet kan fyllas ut med PVC-tejp.

Vid klamring av 1-ledarkabel måste hänsyn tas 
till längdutvidgningen som är cirka 0,1 % vid en 
temperaturhöjning på 50°C. Avståndet mellan 
klammerna ska vara så långt att kabeln kan orma 
sig vid en kortslutning. Klammer av omagnetiskt 
material är ett krav för att undvika järnförluster 
vid en 1-ledarkabel under varje klamma. Kabeln 
får inte tryckas mot skarpa kanter. Ska kabeln 
gå runt ett hörn bör det finnas ett böjt mothåll 
mellan kabel och underlag.

Undvik att naja kabeln med ståltråd. Vid upp-
värmning mjuknar kabeln och tråden kan då lätt 
skära igenom höljet.

Vid horisontell förläggning är det för armerad 
kabel lämpligt att avståndet mellan klammerna 
är 35 gånger större än ytterdiametern på kabeln. 
För oarmerad kabel bör avståndet vara 20 gånger 
ytterdiametern. Avståndet ska dock inte vara 
större än en meter.

Vid vertikal förläggning kan avståndet variera 
beroende på kabel och klammertyp men avstån-
det bör inte vara större mellan klammerna än 
1,5–2 meter.

1-ledarkabel måste däremot buntas för att den 
ska ligga stilla vid en kortslutning. Bandningen 
eller klammerna som används måste vara dimen-
sionerade för att hålla för de stora mekaniska 
krafter som kan uppstå vid stora kortslutnings-
strömmar, se formel på sid. 54 för att beräkna 
krafterna vid olika kortslutningströmmar. Helst 
bör band av spunnen eller vävd konstfiber använ-
das till buntningen. Runda linor är lätta att knyta 
men kan vid stora påkänningar skada kabeln.  
Är påkänningarna låga kan man använda 
glasfiberarmerad tejp. Vid förläggning av långa 
sträckor på stege är det viktigt att tänka på 
längdutvidgningen.

BRANDSKYDD
Enligt Starkströmsföreskrifterna ska vid anhop-
ning av kablar åtgärder vidtas som förhindrar att 
en brand kan sprida sig längs kabelstråket. Åtgär-
derna får dock inte förhindra nödvändig kylning 
av kablarna. Dessutom står det att “fast förlagd 
ledning ska genom utförande, läge eller särskild 
anordning vara skyddad mot skada genom meka-
nisk åverkan, kemiskt angrepp, värme eller köld”.

Det är i första hand anläggningens utförande 
man ställer krav på. Kablarnas konstruktion 
kommer i andra hand.

Beträffande anläggningarnas skötsel och 
periodiska kontroll säger STEV att man med 
hänsyn till driftens beskaffenhet så långt möjligt 
ska hålla kablarna fria från lättantändligt eller 
ledande stoff. Alternativt kan man förebygga 
faran för antändning eller överledning genom 
anläggningsdelarnas konstruktion. Brister som 
upptäcks vid besiktning och mätningar ska  
åtgärdas snarast.

Försäkringsbolagen kräver regelbunden revi-
sionsbesiktning av elanläggningar i industrin. 
Besiktningsmannen ska vara godkänd av SBFs 
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Elektriska Nämnd (EN). EN-besiktningsman-
nen kan formellt endast kräva att åtgärda brister 
i anläggningen som har stöd i gällande föreskrif-
ter. EN gör dock en bedömning som sträcker 
sig längre än vad föreskrifterna kräver. Detta 
innebär att oavsett vad som står i föreskrifterna 
ska försäkringstagaren göras uppmärksam på 
brister som enligt EN kan innebära påtagliga 
brandrisker.

Brandorsaker

Kablarna utgör sällan i sig själva någon brand-
risk. Det är oftast i kablarnas omgivning brand-
riskerna finns. Några vanliga brandorsaker är:

• varmgång i motorer och kontaktorer
• svetsolyckor och svetsloppor 
• rökning och slarv med öppen eld
• läckande gaser och vätskor som exploderar 
• nedsmutsning och beläggningar av  
 brännbart material 
• mekanisk åverkan på kabelstråken
• kemiska angrepp på kabelstråken

 Svetsarbeten är en av orsakerna till uppkomst av kabelbrand.
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Begränsa brandriskerna

I befintliga kabelanläggningar kan man minska 
brandriskerna och förbättra brandskyddet genom 
att vidta följande åtgärder:

• översyn och förbättring av kabelstråkens  
 brandcellsindelning
• prioritering av kabelstråken ur brandskydds- 
 synpunkt 
• kontroll av städningen och städrutinerna
• förbättring av brandskyddet i kanaler,  
 kulvertar och schakt 
• kontroll av brandlarm och brandsläckare
• brandövningar för personalen 

I nya anläggningar bör man ta hänsyn till 
brandskyddet redan vid projekteringen av bygget. 
Det bästa brandskyddet får man vid förläggning 
i mark. Undvik om möjligt vertikala kabelschakt. 
Om kablarna måste förläggas i kulvertar bör man 
tänka på följande:

• separering av kabelstråken
• tätningar och sektioneringar
• horisontella avskärmningar mellan stråken
• automatiskt brandlarm och fasta släcknings- 
 anordningar 
• brandcellsindelning och brandventilation

Utformning av kabelstråken

En viktig del i arbetet med att skapa ett bra 
brandskydd är separering av kabelstråken. Vid 
separeringen av kabelstråken ska det i varje stråk 
bara ingå kablar med samma funktion. Vidare 
ska stråken vara så åtskilda att en begränsad 
brand i ett stråk inte påverkar driften i intillig-
gande stråk. Detta uppnås om stråken alltid för-
läggs i skilda kanaler och schakt. Helst ska dessa 
kanaler och schakt utgöra var sin brandcell med 
egen ventilation. En brandcell är ett brandsäkert 
utrymme som ska vara godkänt enligt SBN-75 
paragraf 37. De öppningar där ett kabelstråk går 
från en brandcell till en annan måste tätas.

Om flera stråk förläggs i samma brandcell 
bör man ha horisontella avskärmningar med 

brandsäkra plattor mellan stråken. Stråken kan 
dessutom behandlas med flamskyddsfärg.

Styrkablar för känsliga processer måste ibland 
även skyddas mot elektriska störningar. Man kan 
då kombinera skyddet mot brand och elektriska 
störningar genom att förlägga kabelstråket i ett 
metallrör eller en plåtränna med lock.

Några förläggningsråd

Undvik förläggning i tak eftersom risken för 
brandspridning är störst närmast taket. Avstån-
det till taket bör vara minst en halv meter.

Lägg inte klena kablar, installationskablar och 
styrkablar med mellanrum eftersom de då under-
lättar brandspridning. Lägg dem i stället så tätt 
ihop som möjligt. Belastningen är oftast så liten 
att man inte behöver ta hänsyn till kylningen

Välj kabelklämmor som vid en normal brand 
behåller sitt grepp åtminstone 30 minuter. Kabel 
med mantel av PE eller PVC får inte najas med 
ståltråd. Vid upphettning mjuknar och utvidgas 
plasten så att tråden skär in i isoleringen och 
orsakar kortslutning.

Vid horisontell förläggning av flera stråk  
med olika funktion i samma kulvert bör stråken 
placeras enligt bild 23.

Bild 23 - Placering av kabelstråk med olika funktion.

Min 0,5 m

Installa�onsledning

Lågspänningskabel

Högspänningskabel

Styrkabel
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Använd skärmar i brandhärdigt material. En 
platta av icke brännbart material under kabel- 
stråket förhindrar brandspridningen.

Samla inte för många kablar i varje stråk. För 
att rökutvecklingen inte ska bli alltför kraftig bör 
man inte ha mer än högst 10 kg plastmaterial per 
meter kabelstråk.

Tätning och sektionering

Det är viktigt att man vid utformningen av ka-
belstråken förhindrar att det vid en brand i eller 
invid elanläggningen kan uppstå skorstenseffekt. 
Skorstenseffekt kan uppstå inte bara i vertikala 
schakt. Även i horisontella och nedåtgående 
kabelstråk kan bränder sprida sig på grund av  
det drag som uppstår.

Tänk på följande vid planeringen och byggan-
det av kabelstråken:

• Planera stråkens vägar så att stora öppna  
 vertikala schakt undviks.
• Vid långa horisontella stråk i kulvertar  
 kan det vara nödvändigt med brandspärrar  
 var 25:e meter.
• Alla genomföringar i bjälklag och väggar  
 måste tätas. Glöm inte heller införingar  
 genom golvet i ställverksfack.
• Under byggnadstiden är ofta brandrisken som  
 störst. Installera därför tätningar, tillfälliga  
 eller permanenta, så tidigt som möjligt.
• I högspänningsanläggningar bör tätningar  
 och sektioneringar utföras så att de tål trycket  
 från eventuella kortslutningar i kablarna.
• Förlägger man kabelstråk under mellangolv  
 i ställverksrum bör golven vara brandsäkra  
 och alla kabelgenomföringar vara tätade och  
 brandsäkra.

Förstärkning av kablars brandmotstånd

För att få ett gott skydd mot brandspridning  
rekommenderas flamskyddsfärg eller kabel-
skyddsrör. Följande krav bör ställas på skyddet:

• Skyddet ska hindra brandspridning.
• Skyddet ska vara miljövänligt.
• Kabel och skydd ska vara anpassade till  
 varandra. Färgen ska vara så elastisk att den  
 tål kabelns belastningsvariationer.
• Skyddet får inte begränsa kabelns belast- 
 ningsförmåga.
• Åldringsegenskaperna och miljötåligheterna  
 får inte vara sämre än kabelmaterialet.

Långa stråk behöver inte behandlas i hela sin 
längd. För att hindra brandspridning räcker det 
att måla vissa sektioner av stråket. På horison-
tella stråk bör de behandlade delarna vara cirka 
tre meter med mellanrum på upp till 25 m. För 
att förhindra brandspridning i vertikala schakt 
behövs flamskyddsfärg på en sträcka av cirka  
sex meter.



74

Tätning av genomföringar

Ett genombrott i avskiljande byggnadsdel får inte 
sänka den brandtekniska klassen. Därför måste 
en kabelgenomföring minst uppfylla den av-
skiljande byggnadsdelens krav på brandteknisk 
klass. En brandtätning ska inte bara dimensione-
ras för att uppfylla vissa bestämda brandtekniska 
krav, utan även ha sådana egenskaper att den kla-
rar driftpåkänningar som normalt förekommer, 
exempelvis termiska rörelser, vibrationer, meka-
nisk belastning, fukt eller annan miljöpåverkan. 
När det gäller kraftkablar är det viktigt att välja 
ett system där tätningen i axialled är så tunn 
som möjligt för att inte riskera en temperatur-
förhöjning i tätningen som reducerar kablarnas 
belastningsförmåga.

Inom industrin förordas i stor utsträckning så 
kallade mjuka tätningar, bestående av en stenulls-
skiva med en densitet på minst 140 kg/kbm som 
behandlats med brandskyddsfärg. Skivan passas in 
i genombrottet och förseglas med brandskyddsfärg 
som även målas ut på genomgående kablar enligt 
leverantörens anvisningar. (Typgodkännandets 
tillhörande monteringsanvisningar.)

Avskiljande byggnadsdelar klassifi ceras med 
avseende på integritet (täthet) E och isolering I. 
Klassbeteckningen EI åtföljs av ett tidskrav på 
15, 30, 45, 60, 90, 120, 240 eller 360 minuter.

EI 60 motsvarar den tidigare beteckningen 
A60, som är den inom industrin oftast förekom-
mande.

Avskärmningar mellan stråk

En enkel och relativt billig metod att hindra 
brandspridning i horisontella kulvertar är 
att placera längsgående skärmar mellan varje 
kabelstråk eller var tredje eller fjärde kabelstege. 
Avskärmningarna ska vara minst lika breda som 
kabelstegarna och bestå av plattor av icke bränn-
bart material. Järnplåtar mellan stegarna ger ett 
bra fl amskydd men har den nackdelen att de leder 
värmen mellan stråken.

Befi ntliga anläggningar

Det är i allmänhet svårt och dyrt att brandskydda 
befi ntliga anläggningar. Om man i första hand 
inriktar sig på att skydda de viktigaste stråken 
kan kostnaderna hållas nere. En av de enklaste 
åtgärderna är ofta att förbättra brandcellsindel-
ningen. Det är viktigt att man inför rutiner för 
rengöring av kabelstråken. Spola rent med vatten 
eller använd dammsugare. Efter städningen 
kommer tätning, sektionering och målning av 
kabelstråken som de angelägnaste åtgärderna. 
Största brandrisken förekommer oftast under 
byggnadstiden.

 Brandtätad respektive ej brandtätad kabelgenomföring.
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KABELTILLBEHÖR
Kabelavslutningar

Kabelavslut för högspänningskablar har till upp-
gift att ge en jämn fältfördelning i kabelns änd-
punkter. Skälet är att undvika att isolermaterialet 
stressas så hårt att det går sönder och det uppstår 
glimmningar med efterföljande genomslag. 
Avslut som ska placeras utomhus måste dessutom 
tåla nedsmutsning och fukt utan att ytskiktet 
påverkas av krypströmmar. Inomhus kan man 
i allmänhet använda enklare avslut.

Beroende på kraven står valet mellan tejplindade 
och prefabricerade (förtillverkade) avslut.

Krymptyper

Prefabricerade avslut och skarvkroppar krymps 
på med värme "varmkrymp" eller genom att en 
plasthylsa avlägsnas och skarvkroppen återgår till 
förbestämd storlek "kallkrymp".

Prefabricerade avslut av krymptyp

Fältstyrningen i ett prefabricerat krympavslut 
är uppbyggd av fältstyrningsmassa som ger både 
kapacitiv och resistiv fältstyrning. För att erhålla 
nödvändig tätning i topp och botten används en 
isolerande och krypströmsresistent tätningsmassa. 
Fältstyrningsmassan och tätningsmassan är 
invändigt belagda i den krypströmsresistenta 
och väderbeständiga krympslangen.

Prefabricerade avslut av påskjutstyp

Prefabricerade avslut görs oftast av EPDM-
gummi eller silikongummi i form av gummi-
kropppar som skjuts på kabeländen. De är utfor-
made så att den fältstyrande geometriska delen 

hamnar inne i konen. Avslutet måste vara konstru-
erat för hög krypströmshållfasthet men ändå vara 
så fl exibelt att det klarar olika dimensioner.

Skarvar

En kabelskarv måste elektriskt och mekaniskt vara 
likvärdig med kabeln för att ett driftsäkert kabel-
system ska erhållas. För att uppnå detta krävs:

• en god ledarskarv
• ett inre ledande lager som har en slät yta 
 och god kontakt med isoleringen
• att isoleringen är fri från blåsor och 
 föroreningar
• att det yttre ledande lagret häftar väl vid 
 isoleringen 
• att skarvens ytterhölje är mekaniskt 
 motståndskraftig minst motsvarande 
 kabelns mantel.

Prefabricerade skarvar av krymptyp

Fältstyrningen i en prefabricerad krympskarv 
byggs upp av fältutjämningsmastik, som också 
fungerar som fuktblockering och fältstyrande 
slang. För isolation och skärmning används en 
krympslang som genom sin prefabricering alltid 
ger rätt isolationstjocklek. En krympslang av 
tjockväggig typ ger slutligen tätning och mekaniskt 
skydd. Kabelisoleringen behöver inte konas ner.

Information om tillbehör för högspännings-
kabel >36 kV kan fås direkt från nkt cables AB.

Prefabricerade skarvar av påskjutstyp

Prefabricerade skarvar görs numera oftast av 
gummi- eller silikonkroppar med inbyggd 
geometrisk fältstyrning som skjuts på kabeln.

 TI 36 CA Prefabricerat inomhusavslut 36 kV med förlängd anslutningsdel.
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Alla kablar är provade enligt gällande normer när 
de levereras från fabrik. Att mantelprova kabeln 
efter markförläggning är den enklaste metoden 
för att se om kabeln blivit skadad. Finns inget 
mantelfel så är det inte sannolikt att kabelns 
isolering är skadad.

I tabell 46 finns provspänningar för 12–24 kV 
PEX-kabel och även rekommendationer för man-
telprovning. För provning av isolationssystemet 
på kabel 42-170 kV anges provspänningar och 
tider i SS 424 14 17.

Vid provning av äldre PEX-kabelanläggningar 
kan man inte följa de normer som gäller för ny 
kabel. Så snart en kabel har varit i drift bör  
endast provning med växelspänning användas. 
Var mycket försiktig vid provning med lik- 
spänning eftersom isoleringen kan skadas.  
Ett riktvärde för likspänning kan vara att  
prova kabeln under en minut med halva en  
minut med halva AC provspänningen.

Provning går till så att man först skiljer ifrån 
och jordar de delar av anläggningen som inte 
skall provas. Det kan t. ex. vara transformatorer, 
brytare och ventilavledare. Därefter genomförs 
provet med den spänning som anges i normerna. 
Det är viktigt att inte överskrida de angivna vär-
dena eftersom det är fråga om maximalvärden. 
Använd en provutrustning där även läckström-
men kan mätas. Denna skall ligga på en konstant 
låg nivå, helst under 5 mA. Efter provet skall man  
jorda anläggningen så att all statisk elektricitet 
försvinner från denna och provutrustningen.  
Låt jordningen vara kvar tills kabeln tas i drift.

PROV EFTER 
FÖRLÄGGNING

Vid provning av äldre PEX-kablar för hög-
spänning skall man vara försiktig vid använ-
dandet av likspänning eftersom isoleringen kan 
skadas. Då DC tester togs bort från ”före i drift 
tag ning” har man på många platser ersatt detta 
med ett isolationsprov med en batteridriven 
isola tionsprovare (Megger®).

Dessa ger mycket låg effekt och testerna utförs 
momentant (< 1 minut) vilket på 12kV & 24 kV 
kabel inte ger tillräcklig test kapacitet för att av-
göra om isolationen har skadats. Knivskador och 
tomrum i isolationen som inte är kraftigt konta-
minerade kan inte upptäckas av ett DC prov.

En modernare metod att prova gamla PEX- 
kablar är att använda VLF (Very Low Frequency). 
En speciell utrustning användes som matar 
kabeln med en växelström av mycket låg frekvens 
och man undviker då de nackdelar som provning 
med DC medför samtidig som mätutrustningen 
är portabel. Den frekvens som användes är  
0,1 Hz och spänningen är vanligtvis 3U0.  
Provtiden är en timme och med denna metod 
kan man slå ut eventuella fel utan att den felfria  
isoleringen tar skada.

Det finns idag mätmetoder för att kunna  
bedöma äldre PEX-kablars kvalité. Mätmetoden 
ger en anvisning av kvalitén, men inte något 
säkert besked hur länge till en kabel kan vara 
i drift. Vid ett eventuellt fel kan en bit av den 
gamla kabeln skickas till kabelleverantör för  
ett utlåtande. 
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Instrument för felsökning på kablar har under 
senare år utvecklats till mindre och användar-
vänligare apparater. Ett exempel är apparater 
med flera funktioner som har de mest använda 
mätmetoderna inbyggda. Instrument finns 
numera i kompaktutförande, där en mindre bil 
eller en dragkärra är tillräcklig för transporter. 
Utvecklingen av instrument för avståndsmätning 
av kabelfel, det som kallas förlokalisering, har 

FELSÖKNING
också gett nya effektiva metoder. Till puls- 
ekometern finns nu användarvänliga hjälpmedel  
för att mäta avståndet till ett felställe, även när 
felen är högohmiga eller intermittenta och detta 
utan tunga och effektkrävande nedbrännings- 
utrustningar. Efterlokaliseringen med mark- 
mikrofon har också vidareutvecklats med  
instrument som noggrannare avgränsar  
svårlyssnade felställen.

 Mätbuss för felsökning.
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När ett kabelfel har konstaterats rekommen-
deras samma arbetsmetod från gång till gång. 
Detta ökar säkerheten i arbetet liksom att tiden 
från det att felet har konstaterats tills dess det är 
inmätt, uppgrävt, reparerat samt att driften är 
återställd, blir så kort som möjligt.

FÖRSLAG TILL ARBETSRUTIN
– Steg för steg efter det att ett kabelfel har 
konstaterats:

1. Kontrollera att kabeln är spänningslös.
2. Analysera felets art för val av mätmetod.
 a) Isolationsmätning av alla faser mot jord
 ledare och mellan faser. Med isolationsprovare 
 fastställs om felet är hög- eller lågohmigt.
 b) Prova med pulsekometer eller resistans-
 brygga om kabelns faser har avbrott.

Typer av fel som uppstår på kablar är:
• isolationsfel mellan fas och skärm eller fas/fas
• avbrott på en eller fl era ledare i kabeln.
• mantelfel eller jordslutningsfel från kabelns 
 skärm eller annan ledare i kabeln genom en 
 isolerande yttermantel till jord.

Efter analysen kan lämplig mätmetod väljas. 
Lokaliseringen sker i tre steg:

1. Förlokalisering med pulsekometer som 
 ger avståndet till felstället i meter.
2. Utsättning av kabelsträckningen med 
 kabelsökare.
3. Efterlokalisering som ger en exakt utsätt-
 ning på marken var felstället är beläget.

Förlokalisering och utsättning av kabelsträckan 
sparar mycket tid, speciellt vid användandet av 
långa kablar.

FÖRLOKALISERING FÖR 
ISOLATIONSFEL
– Mellan fas och skärm eller fas/fas

• Lågohmiga kabelfel, som har lägre 
 impedans i felstället än 10 · vågimpedans 
 i kabeln. Pulsekometer används. Avstånd 
 erhålls i meter till felstället.

• Högohmiga kabelfel och intermittenta 
 kabelfel. Dessa typer av fel kräver, förutom 
 en pulsekometer med digitalt minne, 
 kopplingsutrustning samt en stötgenerator. 
 De två metoder som beskrivs nedan är vad 
 som används numera.

• Ljusbågsstabiliering med pulsekometer.
 Instrumentbehov: Pulsekometer med minnes-
 funktion, stötgenerator samt en apparat med 
 två funktioner som förlänger ljusbågens 
 brinntid i felstället och har ett fi lter mellan 
 pulsekometern och stötgeneratorn. Avstånd 
 till felet läses av i meter på pulsekometern.

Mätningen sker i två steg:
Steg 1 - Pulsekometermätning utan stötgenerator 
för att visa hela kabelsträckan. Sparas i kanal 1.

Steg 2 - Pulsekometermätning ovanpå en ljusbåge 
som stötgeneratorn har genererat. Bilden från 
steg 1 läggs ovanpå bilden från steg 2 och en tydlig 
markering i felstället erhålls där kurvorna delar sig.
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• Strömimpulsmätning med stötgenerator 
 och pulsekometer. Instrumentbehov: 
 Pulsekometer med transientminne och en 
 stötgenerator med inbyggd strömkopplare. 
 Ett överslag i felstället görs med stötgenera-
 torn. Från överslaget går en returström mot 
 stötgeneratorn. Denna strömimpuls löper 
 fram och tillbaka mellan stötgenerator och 
 felstället så länge som ljusbågen i felstället 
 brinner. Avståndet mellan två refl exioner 
 motsvarar avståndet från stötgenerator till 
 felstället.

INSTRUMENTBEHOV
– För en effektiv kabelfelsökning
1. Stötgeneratorn är ett effektivt verktyg att 
snabbt lokalisera ett felställe. Dessutom är 
utsättningen mycket noggrann, ofta direkt 
ovan för felstället. En stötgenerator bör helst ha 
steglös inställning av stötspänningen med upp 
till 32 kV/1 000 Ws för att kunna lokalisera fel på 
långa kablar och/eller när fukt fi nns i kablarna. 
Metoden är akustisk och felet lyssnas fram med 
en förstärkare med tillhörande markmikrofon. 
Moderna lyssnarutrustningar har inbyggd tid-
differens mätning för att även kunna fastställa 
fellägen i rörgenomgångar samt när marken är 
frusen och ljudet sprider sig över en större yta.

Vid användning av stötgenerator skall skärmen 
ligga kvar på jord eller om felet är mellan två 
faser skall den fas som används som återledare 
jordas där stötgeneratorn är inkopplad.

2. Kabelsökare med 2–3 W uteffekt och fl era 
frekvenser är nödvändigt för att göra felsökning-
en tidseffektiv. Vet man inte var kabelstråket går 
blir den akustiska felsökningen vansklig. Vissa 
kabelsökare är kombinationsinstrument som 
även kan anslutas till en markmikrofon för den 
akustiska felsökningen.

3. Pulsekometer med minnesfunktion. Förr 
kallades instrumentet impulsrefl ektometer eller 
kabelradar. Oavsett benämningen är det samma 
grundteknik som används. Pulsekometern är 
en pulsgenerator kombinerat med ett oscillo-
skop med en noggrann tidsaxel. Med nutidens 
pulsekometer matas kabelns löphastighet till 
en inbyggd beräkningsenhet och avståndet till 
felstället erhålls direkt i meter på en display. 
För att mäta kabelfel som är av andra typer än 
lågohmiga behövs en pulsekometer med inbyggt 
transientminne och kopplingsutrustning för 
parallellkoppling med stötgenerator.

Batteridriven kabel-

felsökningsutrustning 

med pulsekometer.
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4. Mantelfelsökningsutrustning för mellan-
spännings- (PEX-kablar) och 4-ledarkablar utan 
skärm. Två typer av felsökningsinstrument finns, 
en med likspänning och en för växelspänning. 
Båda metoderna är strömriktningsmetoder. 
Mantelfelsökningsinstrument för likspännings-
metoden har tester, mätbrygga och efterlokalise-
ring med galvanometer inbyggd.

 Mantelprovare.

5. VLF (very low frequency) test togs fram 1986 
då traditionella DC tester hade konstaterats 
skadliga på PEX isolerad kabel av första genera-
tionen. Resultatet blev att 5–10 minuter efter DC 
test och återinkoppling slogs de svaga punkterna 
i kabeln ut. För att kunna undvika kostsamma 
oplanerade avbrott testades olika metoder fram 
för att få en portabel, fältmässig lösning, resul-
tatet blev VLF test. Det finns två typer av VLF 
utrustning. VLF sinus och VLF cosinus kvadrat 
(CR). Båda typerna har sina fördelar. 

VLF sinus kan användas som spänningskälla 
för PD mätning/lokalisering samt Tan delta mät-
ning men har betydligt reducerad test kapacitet 
(= kortare testbara kabellängder)

VLF CR kan testa mycket långa kablar med 
hög kapacitans(även alla faser samtidigt) och kan 
användas som spänningskälla för PD mätning/
lokalisering (men inte Tan delta).

Båda metoderna är godkända enligt samtliga 
standarder.

Idag finns standard enligt IEC60502-2/
IEEE400.1&2/CENELEC HD620 S1 &  
HD621 S1 att följa. I korthet ger dessa standarder 
klara direktiv angående vilken testspänning som 
skall användas samt vilka provtider. Endast frek-
vensen 0,1Hz är standardiserad, avvikelser från 
denna frekvens är EJ tillåtna enligt standard.

Idag gäller för samtliga standarder 1 tim prov-
tid samt prov spänning 3 · U0.

I Europa är VLF tester standardiserade (IEC/
CENELEC) för kablar upp till 36 kV driftspän-
ning. (IEEE gäller upp till 69 kV driftspänning)

För kablar med driftspänning över dessa  
spännings nivåer gäller AC prov enligt andra 
IEC/CENELEC normer.

Det förs diskussioner inom dessa organisationer 
att minska testtiden till 15 minuter på ny förlagd 
(torr) kabel, medan man har provat sig fram till 
att inom testintervallet 30–60 minuter slår man ut 
vattenträd som kan orsaka kabelfel och därför har 
man den långa provtiden på 60 minuter.

VLF test är punktdestruktiv dvs den slår ut svaga 
punkter men skadar inte isolationen som är ”frisk”.

Utförande: VLF test utförs enligt standard på 
en fas mot skärm eller om man har en tillräckligt 
kraftfull VLF utrustning alla tre faser samtidigt 
mot skärm (som är jordad).

Provet ger endast Grönt/Rött resultat dvs ett 
hållfasthetsprov.

Vid godkänt test fortsätt till nästa del i instal-
lationen/ återkopplingen.

Vid rött (genomslag) får traditionell kabel-
felsökning utföras för att finna felet/felen och 
reparera innan nytt prov utförs.



81

 Mobil testutrustning för långa längder av högspänningskabel.
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DEL 3
Denna del är en ren faktadel som innehåller  
tabellverk med tekniska data och beteckningar.
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03
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BELASTNINGSTABELLER

TABELLFÖRTECKNING

1 Förutsättningar vid belastnings- 
dimensionering.

2 Största tillåtna märkström för säkring eller 
dvärgbrytare som skyddar en kabel eller 
flera parallellkopplade kablar. (max 1000 V).

3 Nominellt strömvärde för PVC- och 
PEX-isolerade kablar för fast förläggning 
annorstädes än i mark och vatten (max 
1000 V). Förläggningssätt A1 (dold).

4 Nominellt strömvärde för PVC- och 
PEX-isolerade kablar för fast förläggning 
annorstädes än i mark och vatten (max 
1000 V). Förläggningssätt E (öppen).

5 Nominellt strömvärde för anslutnings- 
kablar med kopparledare.

6 Nominellt strömvärde för 1 kV PE-isolerad 
hängspiralkabel med ledare av aluminium.

7 Nominellt strömvärde för 500 V PVC- 
isolerade styrkablar förlagda annorstädes 
än i mark och vatten.

8 Största tillåtna märkström för säkring  
som kortslutningsskydd. Flerledarkabel 
med PEX-isolerad ledare av koppar eller 
aluminium utan koncentrisk ledare.

9 Största tillåtna märkström för säkring 
som kortslutningsskydd. Flerledarkabel 
med PVC-isolerade ledare av koppar och 
koncentrisk ledare av koppar.

10 Största tillåtna märkström för säkring som 
kortslutningsskydd. Flerledarkabel med 
PVC-isolerade ledare av aluminium och 
koncentrisk ledare av koppar.

11 Största tillåtna märkström för säkring som 
kortslutningskydd. En- eller flerledarkabel 
med PVC-isolering där samtliga ledare är av 
samma utförande och area och ledarmaterial.

12 Nominellt strömvärde för 1 kV kabel med 
tre belastade ledare. Förläggning i mark.

13 Nominellt strömvärde för 1 kV kabel med 
tre belastade ledare. Förläggning i luft. 
Förläggningssätt E.

14 Nominellt strömvärde för 1 kV PVC- 
isolerad 1-ledarkabel. Förläggning i mark. 
Förläggningssätt D2.

15 Nominellt strömvärde för 1 kV PVC- 
isolerad 1-ledarkabel. Förläggning i luft.

16 Nominellt strömvärde för 12–24 kV 3-ledar 
pappersisolerad kabel. Förläggning i mark.

17 Nominellt strömvärde för 12–24 kV 3-ledar 
pappersisolerad kabel. Förläggning i luft.

18 Nominellt strömvärde för 12–36 kV 3-ledar 
PEX-isolerad kabel. Förläggning i mark.

19 Nominellt strömvärde för 12–36 kV 3-ledar 
PEX-isolerad kabel. Förläggning i luft.

20 Nominellt strömvärde för 12–36 kV 1-ledar 
PEX-isolerad kabel. Förläggning i mark.

21 Nominellt strömvärde för 12–36 kV 1-ledar 
PEX-isolerad kabel. Förläggning i luft.

22 Korrektionsfaktor vid olika lufttemperatur.
23 Korrektionsfaktor vid olika förläggning av 

kablar mot byggnadsdel. C eller liknande C.
24 Korrektionsfaktor vid förläggning av 

kablar på stege eller hylla.
25 Korrektionsfaktor vid olika värmeresistivitet 

i mark. Förläggningssätt D2, direkt i mark.
26 Korrektionsfaktor vid olika marktemperatur.
27 Korrektionsfaktor vid olika förläggnings-

djup i mark. 
28 Korrektionsfaktor vid anhopning av kablar 

direkt i mark.
29 Korrektionsfaktor vid förläggning av kabel 

i rör i mark.

Belastningsberäkning sker idag i första hand med 
hjälp av beräkningsprogram. De värden som ges  
i nedanstående tabeller skall ses som en hjälp för att 
kunna göra överslagsbedömningar. Olika kabeltill-
verkare kan även i viss mån uppge olika värden. Detta 
kan även gälla olika fabrikat av skyddsutrustning.



85

ELEKTRISKA DATA MATERIALEGENSKAPER

REKOMMENDATIONER OCH 
ANVISNINGAR30 Högsta tillåtna ledartemperatur vid 

kortslutning.
31 Maximalt tillåten korttidsström under  

1 sekund för PVC- isolerad ledare.
32 Maximalt tillåten korttidsström under  

1 sekund för PE- isolerad hängspiralkabel 
med aluminiumledare.

33 Maximalt tillåten korttidsström under  
1 sekund för PEX- isolerad ledare.

34 Högsta tillåtna korttidsströmtäthet för 
blymantlar och koncentriska skärmar.

35 Högsta tillåtna stötström för trefaskablar 
enligt SS 424 14 07.

36 Max tillåten ledarresistans (Ω/km) vid 
20°C för kabel för fast förläggning.

37 Max tillåten resistans (Ω/km) vid 20°C för 
koncentrisk ledare och skärm enligt  
SS 424 14 13 resp SS 424 14 16.

38 Induktans, kapacitans och jordslutnings-
ström för 12 och 24 kV pappersisolerad 
3-ledarkabel.

39 Induktans och kapacitans för 1 kV 3- och 
4-ledarkabel.

40 Tekniska data för 12 och 36 kV PEX- 
isolerad 3-ledarkabel.

41 Induktans, kapacitans och jordslutnings-
ström för 12 och 36 kV PEX-isolerad 
1-ledarkabel.

42 Spänningsfallberäkning för 1 kV kabel.
43 Största tillåtna säkring för att uppfylla 

utlösningsvillkoret.
44 Dielektriska förluster i W/km för  

PEX- och pappersisolerad kabel.
45 Löphastighet i PEX-kablar.
46 Provspänningar för 12–24 kV kablar efter 

förläggning.

47 Tekniska data för koppar och aluminium. 
48 Karakteristiska isolermaterialegenskaper.

49 Bokstavsbeteckning för kabel enligt  
SS 424 17 01.

50 Bokstavsbeteckning för kabel enligt  
SS 424 17 02 (CENELEC).

51 Kabellängd i meter för kabel med viss  
diameter på kabeltrummor enligt  
SS 84 28 01. Trumdimensioner i mm, 
trumvikter i kg och lastvolymer i kubik-
meter.

52 Lägsta kabeltemperatur, minsta böjnings-
radie och högsta tillåtna dragkraft vid 
utläggning.

53 Partmärkning enligt CENELEC HD 308.
54 Rekommendation av styrkabel.

Värden givna i nedanstående tabeller är standard- 
värden för kablar. De aktuella värdena kan avvika 
och data kan då inhämtas från kabeltillverkarna.



86

TABELLER

Maximalt tillåten temperatur på fasledare vid kontinuerlig ström.

Kabeltyp Temperatur °C

Installations- och anslutningskabel 70

1 kV PE-isolerad hängspiralkabel 65

1 kV PVC-isolerad kraftkabel 70

1-24 kV PEX-isolerad kraftkabel 90

12-24 kV Självbärande hängkabel typ EXCEL, AXCES 65

12-24 kV Pappersisolerad kraftkabel 65

Förutsättningar ≤ 1 kV 12–24 kV

Lufttemperatur: 30°C 25°C

Marktemperatur: 20°C 15°C

Förläggningsdjup i mark: 0,7 m 0,65 m

Avstånd mellan 1-ledarkabel vid förläggning i plan: min en kabeldiam, max 7 cm

Avstånd mellan 1-ledarkabel vid förläggning i triangel: inget avstånd

Markens värmeresistivitet 2,5°Cm/W 1,0°C · m/W

Kablarna förlagda i ett lager.

TABELL 1.  
Förutsättningar vid belastningsdimensionering
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När en effektbrytare eller motorskyddsbrytare har ett överlastskydd, påbyggt eller separat,  
med inverttidskarakteristik får inte skyddet ställas högre än kabelns strömvärde.

Minsta strömvärde för 
ledaren  

Säkringens märkström Minsta strömvärde för 
ledaren

Dvärgbrytarens  
märkström 

A A A A

6 4 6 6

8 6 8 8

13 10 10 10

18 16 16 16

22 20 20 20

28 25 25 25

35 32 32 32

44 40 40 40

55 50 50 50

70 63 63 63

88 80 80 80

110 100 100 100

138 125 125 125

177 160

221 200

276 250

348 315

441 400

552 500

695 630

883 800

1103 1000

1379 1250

 

TABELL 2.  
Största tillåtna märkström för säkring eller dvärgbrytare som skyddar en kabel eller flera  
parallellkopplade kablar (max 1000 V) när säkringen eller dvärgbrytaren utgör överlastskydd.
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Om antalet dolt förlagda belastade ledare eller kablar avviker från förutsättningar i tabell 3 ska 
omräkning av strömvärdet göras enligt följande formel

PVC-Isolering PEX-isolering

Ledare av koppar Ledare av aluminium Ledare av koppar Ledare av aluminium
Ledararea mm2 Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A

1,5 13,5 - 17 -

2,5 18 14 23 19

4 24 18,5 31 25

6 31 24 40 32

10 42 32 54 44

16 59 43 73 58

25 78 57 95 76

35 96 70 117 94

50 115 84 141 113

70 145 107 179 142

95 175 129 216 171

120 200 149 249 197

150 230 170 285 226

185 265 194 324 256

240 310 227 380 300

300 360 261 435 344

TABELL 3.  
Nominellt strömvärde för PVC- och PEX-isolerade kablar för fast förläggning annorstädes än  
i mark och vatten (max 1000 V). Förläggningssätt A1 (dold)

Tabellvärdena utgår ifrån att:
• högst tre belastade ledare finns i samma installationsrör
• kablar och installallationsrör inte omges av material som försvårar värmeavgivning
• högst 2 installationsrör eller kablar med ledararea ≥ 6 mm2 Cu får förläggas tätt intill  
 varandra på en sträcka av högst 25 cm.
• vid förläggning i installationsrör av mantlad kabel med 3 eller fler belastade ledare skall strömvärdet  
 enligt tabell 3, utöver annan omräkning, reduceras med faktorn 0,93 på grund av försämrad kylning.

I
nom

 =

Där:

I
tab
 · = I

tab
 ·

1

√
n
3

1,73

√n

I
tab
 = avläst värde enligt tabell 3

n = totala antalet belastade ledare
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1) Strömvärdet för 1,5 mm2 och 2,5 mm2 ledare medger att man under gynnsamma kylnings- 
förhållanden kan säkra med 16 A resp 20 A säkring enligt tabell 2. Eftersom förläggning av kablar med 
ledarareorna 1,5 mm2 och 2,5 mm2 är på sådant sätt att kylningsförhållandena är osäkra eller varierande 
rekommenderas att i normalfallet inte säkra högre än 10 A för 1,5 mm2 resp 16 A för 2,5 mm2.

PVC-Isolering PEX-isolering

Ledare av koppar Ledare av aluminium Ledare av koppar Ledare av aluminium
Ledararea mm2 Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A

1,5 18,51) - 23 -

2,5 251) 19,5 32 24

4 34 26 42 32

6 43 33 54 42

10 60 46 75 58

16 80 61 100 77

25 101 78 127 97

35 126 96 158 120

50 153 117 192 146

70 196 150 246 187

95 238 183 298 227

120 276 212 346 263

150 319 245 399 304

185 364 280 456 347

240 430 330 538 409

300 497 381 621 471

TABELL 4.  
Nominellt strömvärde för PVC- och PEX-isolerade kablar för fast förläggning annorstädes än  
i mark och vatten (max 1000 V). Förläggningssätt E (öppen).

Tabellvärdena utgår ifrån att:
• det är en enstaka förlagd kabel. Omräkning enligt tabell 23 behöver ej göras för kablar med  
 ledarareor ≤ 4 mm2 Cu om kablarna är förlagda i ett lager och dimensionering görs enligt tabell 3.
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Ledararea mm2 Nominellt strömvärde1)  
2 ledare belastade
A

Nominellt strömvärde1) 

3 ledare belastade

A

0,75 6 6

1 10 10

1,5 16 16

2,5 25 20

4 34 29

6 43 36

10 60 51

16 79 67

25 105 89

35 - 110

50 - 138

70 - 172

95 - 204

120 - 238

150 - 273

185 - 309

TABELL 5.  
Nominellt strömvärde för anslutningskablar med kopparledare.

1) Nominella strömvärdet är baserat på 60°C ledartemperatur och på fritt liggande kabel vid  
omgivningstemperaturen 30°C. För annan omgivningstemperatur än 30°C räknas strömvärdet  
om enligt tabell 22.

Utan hinder av vad som anges i tabell 5 kan till gruppledning med 16 A säkring anslutas  
anslutningskabel:

• med arean 1,5 mm2

• med mindre area än 1,5 mm2 när den ingår i bruksföremål och uppfyller gällande  
 fodringar för bruksföremålet
• med arean 1,0 mm2 när den utgör skarvsladdställ

Vidare får anslutningskabel med area 10 mm2 belastas med 63 A och säkras 63 A under  
förutsättning att kabeln används endast inom icke brand- eller explosionsfarligt utrymme  
och att den inte utgör skarvsladdställ.
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Ledararea mm2 Nominellt strömvärde1) A

25 95

50 140

95 220

Högsta antalet belastade ledare(1 Nominellt strömvärde(2 per belastad ledare A 

Ledararea3)

0,75 mm2

Ledararea
0,75 mm2

Ledararea3)

0,75 mm2

3 6 10 16

4 5 9 14

5 5 8 12

6 4 7 11

8 4 5 10

10 3 5 9

30 2 3 5

50 1 2 4

TABELL 6.  
Nominellt strömvärde för 1 kV PE-isolerad hängspiralkabel med ledare av aluminium.

TABELL 7.  
Nominellt strömvärde för 500 V PVC-isolerade styrkablar förlagda annorstädes än i mark  
eller vatten, förläggningssätt C.

1) Nominella strömvärdet är baserat på fritt upphängd kabel vid omgivningstemperaturen 25°C.  
För annan omgivningstemperatur än 25°C räknas strömvärdet om enligt tabell 22.

1) Högsta antalet belastade ledare är oberoende av totala antalet ledare i styrkabeln.

2) Nominella strömvärdet är baserat på fast förläggning enligt förläggningssätt C och omgivnings- 
temperaturen 30°C. För annan omgivningstemperatur än 30°C räknas strömvärdet om enligt tabell 22.

3) Ledare med arean 0,75 mm2 kan förses med säkring med högst 10 A märkström och ledare  
med arean 1,5 mm2 kan förses med säkring med högst 16 A märkström, oavsett om säkringen är 
placerad i varje ledare eller är gemensam för flera ledare. Kontroll måste dock göras att utlösnings-
villkoret är uppfyllt.
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En enkel kabel Parallellkopplade kablar1),  
gemensam säkring

Ledararea mm2 Största säkring A Största säkring A

10 Cu 125 -

16 Cu 160 250

50 Al 315 500

95 Al 500 800

150 Al 800 1000

240 Al 1000 1250

TABELL 8.  
Största tillåtna märkström för säkring som kortslutningsskydd. Flerledarkabel med  
PEX-isolerad ledare av koppar eller aluminium utan koncentrisk ledare t. ex. SE-N1XV.

Tabellvärdena är baserade på att ledarnas begynnelsetemperatur är 70°C när kortslutningen inträf-
far och att bortkoppling sker inom 5 sek. Ledarnas sluttemperatur vid kortslutning är högst 250°C.

1) Vid ledarareorna 16 Cu och 50–95 Al mm2 gäller säkringsvärdena endast för två parallell- 
kopplade kablar.

 N1XE FleX är en betydligt flexiblare modell än övriga N1XE. 

Dessutom med rivtråd som gör den enkel att skala även i kyla.
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En enkel kabel Parallellkopplade kablar1),  
gemensam säkring

Ledararea mm2 Största säkring A Största säkring A

2,5/2,5 32 -

4/4 40 -

6/6 63 -

10/10 80 -

16/16 125 200

25/16 200 315

35/16 200 315

50/25 315 400

70/35 400 630

95/50 500 800

120/70 630 1000

150/70 630 1000

185/95 800 1250

240/120 1000 1250

300/150 1250 1250

400/185 1250 1250

120/50 500 800

150/50 500 800

185/50 500 800

240/50 500 800

300/50 500 800

400/50 500 800

TABELL 9.  
Största tillåtna märkström för säkring som kortslutningsskydd. Fler- ledarkabel med  
PVC-isolerade ledare av koppar och koncentrisk ledare av koppar t. ex. EKKJ, FKKJ.

Tabellvärdena är baserade på att ledarnas begynnelsetemperatur är 70°C när kortslutningen  
inträffar och att bortkoppling sker inom 5 sek. Ledarnas högsta sluttemperatur vid kortslutning  
är 150°C, medan koncentrisk ledare uppnår en sluttemperatur av högst 300°C.

1) Vid ledarareorna 16–70 mm2 gäller säkringsvärdena endast för två parallellkopplade kablar.
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En enkel kabel Parallellkopplade kablar1),  
gemensam säkring

Ledararea mm2 Största säkring A Största säkring A

16/10 80 -

25/10 125 200

35/10 125 250

50/15 200 315

70/21 250 400

95/29 315 500

120/41 400 630

150/41 400 630

185/57 630 800

240/72 630 1000

300/88 800 1250

400/111 1000 1250

185/50 500 800

240/50 500 800

300/50 500 800

400/50 500 800

TABELL 10.  
Största tillåtna märkström för säkring som kortslutningsskydd. Flerledarkabel med  
PVC-isolerade ledare av aluminium och koncentrisk ledare av koppar t. ex. AKKJ.

Tabellvärdena är baserade på att ledarnas begynnelsetemperatur är 70°C när kortslutningen  
inträffar och att bortkoppling sker inom 5 sek. Ledarnas sluttemperatur vid kortslutning är  
högst 150°C, medan koncentrisk ledare uppnår en sluttemperatur av högst 300°C.

1) Vid ledarareorna 25–95 mm2 gäller säkringsvärdena endast för två parallellkopplade kablar.
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TABELL 11.  
Största tillåtna märkström för säkring som kortslutningsskydd. En- eller flerledarkabel  
med PVC-isolering, där samtliga ledare är av samma utförande och har samma area och  
ledarmaterial t. ex. H07V-R, EKK, FKK.

Tabellvärdena är baserade på att ledarnas begynnelsetemperatur är 70°C när kortslutningen  
inträffar och att bortkoppling sker inom 5 sek. Ledarnas sluttemperatur uppgår till högst 150°C.

1) Vid ledarareorna 16–70 mm2 gäller säkringsvärdena endast för två parallellkopplade kablar.
2) Vid ledarareorna 25–95 mm2 gäller säkringsvärdena endast för två parallellkopplade kablar.

En enkel kabel Parallellkopplade kablar, gemensam säkring

Ledare av koppar Ledare av aluminium Ledare av koppar1) Ledare av aluminium2)

Ledararea mm2 Största säkring A Största säkring A Största säkring A Största säkring A

1,5 20 - - -

2,5 32 - - -

4 40 - - -

6 63 - - -

10 80 - - -

16 125 80 200 -

25 200 125 315 200

35 250 160 400 250

50 315 200 500 400

70 400 315 630 500

95 500 400 800 630

120 630 500 1000 630

150 800 500 1000 800

185 800 630 1250 1000

240 1000 800 1250 1250

300 1250 1000 1250 1250

400 1250 1250 1250 1250
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TABELL 12.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 1 kV kabel med tre belastande fasledare.  
Förläggning direkt i mark. Förläggningssätt D2.

Ledare av koppar 

Fasledarens temperatur °C
Ledare av aluminium 

Fasledarens temperatur °C

PVC PEX PVC PEX

Ledararea mm2 70 90 70 90

1,5 20 23 - -

2,5 26 30 - -

4 34 39 - -

6 42 48 - -

10 55 63 - -

16 71 82 55 -

25 91 105 71 82

35 109 126 85 98

50 129 149 100 116

70 158 182 123 142

95 190 220 147 170

120 216 250 168 194

150 243 281 188 217

185 276 319 214 247

240 321 371 247 286

300 366 424 282 326

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.
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TABELL 13.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 1 kV kabel med tre belastade fasledare.  
Förläggning i luft. Förläggningssätt E.

PVC-isolering PEX-isolering

Ledare av koppar Ledare av aluminium Ledare av koppar Ledare av aluminium
Ledararea mm2 Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A Nominellt strömvärde A

1,5 18,51) - 23 -

2,5 251) 19,5 32 24

4 34 26 42 32

6 43 33 54 42

10 60 46 75 58

16 80 61 100 77

25 101 78 127 97

35 126 96 158 120

50 153 117 192 146

70 196 150 246 187

95 238 183 298 227

120 276 212 346 263

150 319 245 399 304

185 364 280 456 347

240 430 330 538 409

300 497 381 621 471

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.
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TABELL 14.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 1 kV PVC-isolerad och skärmad 1-ledarkabel (3-fassystem). 
Förläggning i mark Förläggningssätt D2.

TABELL 15.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 1 kV PVC-isolerad och skärmad 1-ledarkabel.  
Förläggning i luft. Förläggningssätt E.

Ledare av koppar Ledare av aluminium

Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets
Ledararea mm2 I plan I triangel I plan I triangel I plan I triangel I plan I triangel

16 79 72 79 72 62 56 62 70

25 105 95 105 95 79 72 79 72

35 128 115 128 115 98 89 98 89

50 148 134 144 134 115 105 115 105

70 187 167 180 167 144 131 141 131

95 220 200 207 200 170 154 161 154

120 249 226 229 226 193 177 184 177

150 279 256 252 256 220 200 197 200

185 315 288 275 288 246 226 216 226

240 364 328 311 328 282 262 249 262

300 410 374 341 367 321 295 275 295

400 475 436 380 420 374 344 311 344

500 531 488 413 459 420 390 341 387

630 587 538 452 505 469 436 380 420

Ledare av koppar Ledare av aluminium

Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets
Ledararea mm2 I plan I triangel I plan I triangel I plan I triangel I plan I triangel

16 84 84 84 84 73 65 73 65

25 126 112 126 112 98 88 98 88

35 158 140 154 140 126 107 121 107

50 191 167 181 167 149 130 144 130

70 247 219 228 214 191 167 181 167

95 302 265 270 256 228 205 214 205

120 349 302 307 298 270 237 247 233

150 400 349 349 340 312 274 279 270

185 456 400 391 386 353 312 316 307

240 539 474 446 451 423 372 363 363

300 619 539 498 516 488 428 414 419

400 739 646 567 605 586 516 479 493

500 846 730 632 693 679 586 539 558

630 986 837 698 786 809 688 609 637

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.
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Ledararea mm2 Ledare av koppar Ledare av aluminium

10 70 55

16 93 72

25 120 94

35 150 115

50 175 140

70 220 170

95 260 205

120 300 235

150 335 265

185 380 300

240 440 345

300 495 385

400 580 450

Ledararea mm2 Ledare av koppar Ledare av aluminium

10 60 47

16 82 64

25 105 85

35 135 105

50 160 125

70 200 155

95 240 190

120 275 215

150 315 245

185 360 275

240 415 325

300 470 370

400 575 450

TABELL 16.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 12–24 kV 3-ledar pappersisolerad kabel. Förläggning i mark.

TABELL 17.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 12–24 kV 3-ledar pappersisolerad kabel. Förläggning i luft.

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.
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TABELL 18.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 12–36 kV 3-ledar PEX-isolerad kabel. Förläggning i mark.

TABELL 19.  
Nominellt strömvärde i Ampere för 12–36 kV 3-ledar PEX-isolerad kabel. Förläggning i luft.

Ledare av koppar 
Fasledarens temperatur °C

Ledare av aluminium 
Fasledarens temperatur °C

Ledararea mm2 65 90 65 90

10 75 90 - -

16 94 115 - -

25 120 145 100 115

35 140 175 110 130

50 175 215 145 170

70 210 260 175 205

95 250 310 205 240

120 285 350 230 270

150 325 400 260 310

185 360 440 290 345

240 415 510 340 400

300 470 580 380 450

400 550 680 450 530

Ledare av koppar 
Fasledarens temperatur°C

Ledare av aluminium 
Fasledarens temperatur°C

Ledararea mm2 65 90 65 90

10 65 81 - -

16 85 105 - -

25 110 135 90 110

35 135 165 110 135

50 165 205 130 160

70 205 250 155 190

95 240 295 190 230

120 280 340 220 265

150 320 390 250 305

185 360 435 280 340

240 420 515 330 400

300 480 590 375 460

400 575 700 450 545

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.



101

TABELL 20.  
Nominellt strömvärde i Ampere för grupp om tre 12–36 kV 1-ledar PEX-isolerade kablar.  
Förläggning i mark.

Ledare av koppar

Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets

I plan
Ledartemperatur °C

I triangel  
Ledartemperatur °C

I plan 

Ledartemperatur °C
I Triangel 

Ledartemperatur °C
Ledararea mm2 65 90 65 90 65 90 65 90

16 125 145 110 130 125 145 110 130

25 155 185 145 170 155 185 145 170

35 195 225 175 205 185 220 175 205

50 225 265 205 240 220 260 205 240

70 280 330 255 300 270 315 255 300

95 330 390 295 350 315 370 295 350

120 375 440 340 400 345 415 335 395

150 425 500 385 455 385 455 380 450

185 475 560 435 510 425 500 425 500

240 545 640 500 590 485 570 485 570

300 620 730 570 670 530 625 545 640

400 720 850 645 760 590 695 625 735

500 810 955 725 855 645 760 695 815

630 900 1060 805 950 700 825 755 890

Ledare av aluminium

Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets

I plan
Ledartemperatur °C

I triangel  
Ledartemperatur °C

I plan 

Ledartemperatur °C
I Triangel 

Ledartemperatur °C
Ledararea mm2 65 90 65 90 65 90 65 90

16 98 115 85 100 98 115 85 100

25 125 145 110 130 125 145 110 130

35 150 175 135 160 150 175 135 160

50 175 205 155 185 170 200 155 185

70 220 260 205 240 215 250 200 235

95 255 300 240 280 250 295 235 275

120 295 345 270 320 280 330 265 310

150 330 390 305 360 315 370 300 355

185 375 440 345 405 350 410 330 390

240 435 510 395 465 395 465 385 455

300 485 570 445 525 440 515 435 510

400 570 670 525 615 500 590 510 600

500 645 760 590 695 550 650 570 670

630 720 850 665 780 610 715 635 745

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.
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TABELL 21.  
Nominellt strömvärde i Ampere för grupp om tre 12–36 kV 1-ledar PEX-isolerade kablar.  
Förläggning i luft.

Ledare av koppar

Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets

I plan
Ledartemperatur °C

I triangel  
Ledartemperatur °C

I plan 

Ledartemperatur °C
I Triangel 

Ledartemperatur °C
Ledararea mm2 65 90 65 90 65 90 65 90

16 110 135 98 120 110 135 98 120

25 145 180 130 160 145 175 130 160

35 180 220 165 200 175 215 160 195

50 215 265 200 255 210 255 205 250

70 280 340 245 300 260 320 240 295

95 335 410 295 360 310 380 300 355

120 385 470 345 420 350 430 335 410

150 425 520 390 480 390 480 380 465

185 500 615 445 545 435 535 435 535

240 590 725 525 640 500 615 505 620

300 670 820 595 730 560 685 575 705

400 815 1 000 710 870 640 785 680 835

500 940 1 150 805 985 710 870 765 940

630 1 060 1 300 910 1 115 785 960 845 1 035

Ledare av aluminium

Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets

I plan
Ledartemperatur °C

I triangel  
Ledartemperatur °C

I plan 

Ledartemperatur °C
I Triangel 

Ledartemperatur °C
Ledararea mm2 65 90 65 90 65 90 65 90

16 90 110 80 98 90 110 80 98

25 115 140 100 125 110 135 100 125

35 145 175 125 155 140 170 125 155

50 170 210 160 195 165 205 160 195

70 215 265 190 235 210 255 190 235

95 260 320 235 285 255 310 230 280

120 300 370 270 330 285 350 265 325

150 345 425 310 380 325 395 300 370

185 395 485 350 430 360 440 345 425

240 465 570 410 505 420 515 400 490

300 485 530 650 580 475 580 460 565

400 645 790 565 695 555 680 555 680

500 750 920 655 800 615 755 635 775

630 850 1 040 745 915 685 840 720 880

Tabellvärdena utgår från förutsättningar enligt tabell 1, sid 86.
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TABELL 22.  
Korrektionsfaktor vid olika lufttemperatur.

TABELL 23.  
Korrektionsfaktor vid förläggning mot byggnadsdel för olika antal kablar i ett lager,  
med eller utan inbördes avstånd.

Kabeltyp Lufttemperatur °C

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70

24 kV PEX-isolerad kraftkabel  

(max led temp 90°C) 1,12 1,08 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,69 0,63 0,48

1 kV PVC-isolerad kraft- och installa-

tionskabel (max led temp 70°C) 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,50 -

1 kV PEX-isolerad kraft- och installa-

tionskabel (max led temp 90°C) 1,15 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 -

12–24 kV pappersisolerad kraftkabel 

(max led temp 65°C) 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,85 0,77 0,68 - - - -

Förläggningssätt Antal kablar

1 2 >3

På vägg2 utan avstånd mellan kablarna 0,94 0,80 0,66

med avstånd1 mellan kablarna 0,94 0,90 0,87

På golv utan avstånd mellan kablarna 0,94 0,80 0,66

med avstånd1 mellan kablarna 0,94 0,90 0,87

I tak utan avstånd mellan kablarna 0,89 0,76 0,57

med avstånd1 mellan kablarna 0,89 0,81 0,77

>
 2

 cm

> 2 cm

> 2 cm

>
 2

 cm

> 2 cm

> 2 cm

1) Förläggning av kablar med inbördes avstånd anses föreligga när det fria avståndet mellan  
mantlarna är en kabeldiameter, dock fodras högst 3 cm fritt avstånd. Vid större avstånd än  
två kabeldiametrar eller 6 cm betraktas kablarna som enskilt förlagda.
2) Korrektionsfaktorerna för förläggning på vägg gäller både horisontal och vertikal förläggning.



104

TABELL 24.  
Korrektionsfaktor vid förläggning av kablar på stege eller hylla.

Förläggningssätt
Antal stegar eller  

hyllor över varandra

Antal kablar

1 2 >3

På hylla av metall utan avstånd  
mellan kablarna

1 

>2

0,97 

0,97

0,85 

0,83

0,74 

0,71

med avstånd mellan kablarna
1 

>2

0,97 

0,97

0,96 

0,94

0,93 

0,90

På stege av metall utan avstånd 

mellan kablarna
1 

>2

1,0 

1,0

0,87 

0,86

0,74 

0,71

med avstånd mellan kablarna
1 

>2

1,0 

1,0

1,0 

1,0

1,0 

1,0

Tabellerna gäller vid förläggning av kablarna i ett lager, med eller utan inbördes avstånd. Förlägg-
ning av kablar med inbördes avstånd anses föreligga när det fria avståndet mellan mantlarna är en 
kabeldiameter, dock fordras högst 3 cm fritt avstånd. Vid större avstånd än två kabeldiametrar eller 
större än 6 cm mellan kablarna betraktas kablarna som enskilt förlagda.
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Med stege avses kabelstege där stegpinnarnas 
bredd upptar högst 10 % av stegens bäryta.  
Om stegpinnarnas bredd upptar mer än 10 % 
av stegens längd, skall beräkningar göras enligt 
förläggning på hylla. Med hylla avses en ränna av 
metall med tät eller perforerad botten. För hylla 
av annat material gäller tabell 23.

Korrektionsfaktorerna gäller endast vid de 
minimiavstånd till vägg, tak eller golv som anges 
i vidstående figur. d = minst en kabeldiameter, 
dock fordras högst 3 cm. Avståndet 0,3 m får 
minskas till 0,2 m under förutsättning att det fria 
avståndet från kablarna till ovanliggande hylla 
stege eller kabel uppgår till minst 0,15 m. Av-
stånden kan dock, beroende på kabeldimensioner 
eller hyllors och stegars utformning, behöva ökas 
av montagemässiga skäl.

Avståndet 0,3 m får även minskas till 0,15 m  
på en sträcka av högst 1 m vid korsning av ut- 
skjutande byggnadsdel, t. ex. balk eller trumma. 
Hänsyn kan då behöva tas till omgivningstempe-
raturen, t. ex. om trumman innehåller varmluft.

Vid förläggning på vertikalt eller horisontellt 
monterad stege mot vägg, där det fria avståndet  
mellan kabel och vägg är mindre än 2 cm  
används de i tabell 23 angivna korrektions- 
faktorerna.

Vid förlägging i luft i två lager tillkommer en 
extra korrektionsfaktor av 0,7. Förläggning i mer 
än två lager bör undvikas.

> 2 cm

> 2 cm

> 2 cm

d
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TABELL 25.  
Korrektionsfaktor för 1–24 kV kablar vid olika värmeresistivitet direkt i mark.  
Förläggningssätt D2.

TABELL 27.  
Korrektionsfaktor vid olika förläggningsdjup i mark.

TABELL 26.  
Korrektionsfaktor vid olika marktemperatur.

Märkspänning kV Markens värmeresistivitet °C · m/W

0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0

24 1,10 1,00 0,92 0,85 0,75 0,69 0,63

1 1,45 1,28 1,12 1,00 0,90

Förläggningsdjup m

0,25–0,70 1,00

0,71–0,90 0,97

0,91–1,10 0,95

1,11–1,30 0,93

1,31–1,50 0,92

Kabeltyp Marktemperatur °C

-5 ±0 +5 +10 +15 +20 +25 +30

24 kV PEX-isolerad kraftkabel  

(max led temp 90°C) 1,13 1,10 1,06 1,03 1,0 0,96 0,93 0,89

1 kV PVC-isolerad kraftkabel 

(max led temp 70°C) 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89

1 kV PEX-isolerad kraftkabel  

(max led temp 90°C) 1,19 1,15 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,93

12–24 kV pappersisolerad kraftkabel 

(max led temp 65°C) 1,18 1,14 1,10 1,05 1,0 0,95 0,89 0,84
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TABELL 28.  
Korrektionsfaktor vid anhopning av kablar i mark.

12–24 kV kablar

Inbördes avstånd mm Antal 3-ledarkablar eller grupper av 1-ledarkablar bredvid varandra

2 3 4 5 6 8 10

0 0,79 0,69 0,63 0,58 0,55 0,50 0,46

70 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53

250 0,89 0,79 0,75 0,72 0,69 0,66 0,64

500 0,91 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74

1 000 0,95 0,91 0,89 0,88 0,87 0,87 0,86

1 kV kablar

Inbördes avstånd mm Antal 3-ledarkablar eller grupper av 1-ledarkablar bredvid varandra

2 3 4 5 6

00 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50

1 kab. diam 0,80 0,70 0,60 0,55 0,55

125 0,85 0,75 0,70 0,65 0,60

250 0,90 0,80 0,75 0,70 0,70

500 0,90 0,85 0,80 0,80 0,80

Värdena gäller för 3-ledarkablar och för grupper 
av 1-ledarkablar med eller utan avstånd mellan 
kablarna eller kabelgrupperna, och med kablarna 
eller grupperna förlagda i ett plan.

Kablar i mark bör inte forläggningas i mer än 
ett lager p.g.a. att kylning för kablarna blir re-
ducerad. Om kablarna förläggs i två på varandra 
liggande lager, med 150 mm sand mellan lagren, 
tillkommer en extra omräkningsfaktor av 0,7 
utöver övriga korrektionsfaktorer.

Inbördes avstånd

Inbördes avstånd

Inbördes avstånd
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TABELL 30.  
Högsta tillåtna ledartemperatur vid kortslutning.

Kabeltyp Märkspänning kV Sluttemperatur på innerledare °C

PEX-isolerad kraftkabel 12–24 250

PEX-isolerad kraftkabel 1 250

PVC-isolerad kraftkabel 1 150

PE-isolerad hängspiralkabel 1 100

TABELL 29.  
Korrektionsfaktor vid förläggning av kabel i rör i mark eller betong.

12–24 kV kablar

Inbördes avstånd mellan 
rören mm

Antal parallella rör

1 2 3 4 5 6 8 10

0 0,80 0,75 0,65 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50

70 - 0,75 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,55

250 - 0,75 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65

1 kV kablar

Inbördes avstånd mellan 
rören mm

Antal parallella rör

1 2 3 4 5 6

0 0,95 0,81 0,71 0,67 0,62 0,57

250 - 0,86 0,81 0,76 0,76 0,76

500 - 0,90 0,86 0,81 0,81 0,81

1000 0,90 0,90 0,86 0,86 0,86

Avser endast ett 3-ledarförband per rör.
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TABELL 31.  
Maximalt tillåten korttidsström i Ampere under 1 sekund för 1 kV PVC-isolerad ledare.

Ledare av koppar 
Begynnelsetemperatur °C

Ledare av aluminium 
Begynnelsetemperatur °C

Ledararea mm2 35 50 70 35 50 70

1,5 202 186 163 - - -

2,5 336 310 272 - - -

4 538 496 436 - - -

6 808 744 654 - - -

10 1 350 1 240 1 090 - - -

16 2 160 1 980 1 750 1 430 1 310 1 150

25 3 370 3 100 2 730 2 230 2 050 1 800

35 4 720 4 340 3 820 3 120 2 870 2 530

50 6 740 6 200 5 460 4 460 4 100 3 610

70 9 430 8 680 7 640 6 240 5 740 5 050

95 12 800 11 800 10 400 8 470 7 790 6 860

120 16 200 14 900 13 100 10 700 9 840 8 660

150 20 200 18 600 16 400 13 400 12 300 10 800

185 24 900 22 900 20 200 16 500 15 200 13 400

240 32 300 29 800 26 200 21 400 19 700 17 300

300 40 400 37 200 32 700 26 700 24 600 21 700

400 53 900 49 600 43 700 35 700 32 800 28 900

500 67 400 62 000 54 600 44 600 41 000 36 100

630 84 900 78 100 68 800 56 200 51 700 45 500

800 108 000 99 200 87 300 71 300 65 600 57 700

1 000 135 000 124 000 109 000 89 100 82 000 72 200

TABELL 32.  
Maximalt tillåten korttidsström i Ampere under 1 sekund för 1 kV PE-isolerad  
hängspiralkabel med aluminiumledare.

Ledararea mm2 Begynnelsetemperatur °C

35 65

25 1 740 1 240

50 3 480 2 490

95 6 610 4 720
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TABELL 33. 
Maximalt tillåten korttidsström i Ampere under 1 sekund för PEX-isolerad ledare.

Ledararea mm2 Kopparledare - Begynnelsetemperatur °C

35 50 70 90

1,5 259 247 231 214

2,5 432 412 385 357

4 692 659 616 572

6 1 040 989 924 858

10 1 730 1 650 1 540 1 430

16 2 770 2 640 2 460 2 290

25 4 330 4 120 3 850 3 580

35 6 060 5 770 5 390 5 010

50 8 650 8 250 7 700 7 150

70 12 100 11 500 10 800 10 000

95 16 400 15 700 14 600 13 600

120 20 800 19 800 18 500 17 200

150 26 000 24 700 23 100 21 500

185 32 000 30 500 28 500 26 500

240 41 500 39 600 37 000 34 300

300 51 900 49 500 46 200 42 900

400 69 200 66 000 61 600 57 200

500 86 500 82 500 77 000 71 500

630 109 000 104 000 97 000 90 100

800 138 000 132 000 123 000 114 000

1 000 173 000 165 000 154 000 143 000

1 200 208 000 198 000 185 000 172 000

Ledararea mm2 Aluminiumledare - Begynnelsetemperatur °C

35 50 70 90

10 - - - -

16 1 830 1 740 1 630 1 510

25 2 860 2 720 2 540 2 360

35 4 000 3 810 3 560 3 310

50 5 720 5 450 5 090 4 720

70 8 010 7 630 7 120 6 610

95 10 900 10 400 9 660 8 980

120 13 700 13 100 12 200 11 300

150 17 200 16 300 15 300 14 200

185 21 200 20 200 18 800 17 500

240 27 500 26 100 24 400 22 700

300 34 300 32 700 30 500 28 300

400 45 800 43 600 40 700 37 800

500 57 200 54 500 50 900 47 200

630 72 100 68 600 64 100 59 500

800 91 500 87 200 81 400 75 600

1 000 114 000 109 000 102 000 94 500

1 200 137 000 131 000 122 000 113 000
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TABELL 34. 
Högsta tillåtna korttidsströmtäthet för koncentriska skärmar och blymantel.

Högsta tillåtna sluttemperatur på skärm av 
koppar för PEX-isolerade kablar är + 300°C om 
korttidsströmmens varaktighet inte överstiger 
5 sekunder. Motsvarande korttidsströmtäthet 
är 200 A/mm2 under 1 sekund.

Högsta tillåtna sluttemperatur på blymantlar 
är + 200°C vilket motsvarar en högsta korttids-
strömtäthet av 29 A/mm2 under 1 sekund.

TABELL 35. 
Högsta tillåtna stötström för trefaskablar enligt SS 424 14 07.

Ledararea mm2 Högsta stötström kA

Märkspänning 1 kV Märkspänning 12–36 kV

50 45 55

70 50 60

95 55 65

120 55 65

150 60 70

185 60 70

240 60 70

300 60 70

 12–36 kV kabel typ AXCEL/AXCEK med 

skärmband räknas som koncentrisk skärm.

300 60 70

skärmband räknas som koncentrisk skärm.
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Resistansen vid annan temperatur än 20°C kan beräknas genom 
multiplikation av resistansen vid 20°C med faktorn framräknad enligt 
nedan angivna formler:

Koppar: 1 + 0,00393 (t-20)
Aluminium: 1 + 0,00403 (t-20)

TABELL 36.  
Max tillåten ledarresistans vid 20°C för kabel för fast förläggning enligt SS-IEC 60228.

Ledararea mm2 Ledare av koppar Ledare av aluminium

0,75 24,5 -

1 18,1 -

1,5 12,1 -

2,5 7,41 -

4 4,61 7,41

6 3,08 4,61

10 1,83 3,08

16 1,15 1,91

25 0,727 1,20

35 0,524 0,868

50 0,387 0,641

70 0,268 0,443

95 0,193 0,320

120 0,153 0,253

150 0,124 0,206

185 0,0991 0,164

240 0,0754 0,125

300 0,0601 0,100

400 0,0470 0,0778

500 0,0366 0,0605

630 0,0283 0,0469

800 0,0221 0,0367

1 000 0,0176 0,0291

1 200 0,0151 0,0247
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TABELL 37.  
Max tillåten resistans för koncentrisk ledare och skärm vid 20°C enligt SS 424 14 13  
resp SS 424 14 16.

Koncentrisk ledararea (mm2), 1 kV PVC-isolerad kabel med kopparledare typ EKKJ och FKKJ

2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185

Resistans Ω/km 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991

Koncentrisk ledararea (mm2), 1 kV PVC-isolerad kabel med aluminiumledare typ AKKJ

10 15 21 29 41 50 57 72 88 111

Resistans Ω/km 1,91 1,20 0,868 0,641 0,443 0,387 0,320 0,253 0,206 0,164

Skärmarea (mm2), 12–24 kV PEX-isolerad kabel

10 16 25 35

Resistans Ω/km 2,0 1,2 0,8 0,6

Resistansen vid annan temperatur än 20°C kan beräknas genom multiplikation av resistansen vid 
20°C med faktorn framräknad enligt formeln (1+0,00393 (t-20)).

TABELL 38.  
Induktans, driftskapacitans och jordslutningsström för 12 och 24 kV pappersisolerad 3-ledarkabel.

Märkspänning kV Ledararea mm2 Induktans mH/km Driftskapacitans µF/km Jordslutningsström A/km

12 10 0,40 0,15 0,55

16 0,38 0,19 0,63

25 0,36 0,21 0,72

35 0,34 0,23 0,82

50 0,33 0,27 0,91

70 0,31 0,31 1,01

95 0,31 0,33 1,10

120 0,30 0,36 1,20

150 0,30 0,38 1,28

185 0,29 0,41 1,36

240 0,28 0,45 1,44

24 25 0,41 0,17 2,3

35 0,39 0,19 2,5

50 0,37 0,22 2,9

70 0,35 0,24 3,1

95 0,33 0,27 3,6

120 0,32 0,29 3 8

150 0,31 0,32 4,2

185 0,30 0,34 4,4

240 0,30 0,36 4,7

300 0,29 0,39 5,2
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TABELL 39. 
Induktans och driftskapacitans för 1 kV 3- och 4-ledarkabel.

Ledararea mm2 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Induktans mH/km 0,32 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22

Drift skapacitans µF/km 0,24 0,27 0,29 0,32 0,36 0,41 0,45 0,50 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60

 1kV AXQJ med fyra sektorformade Aluminiumledare, 

PEX-isolering, koncentrisk kopparskärm med motspiral, 

bandning och mantel av HFFR-material
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Rund ledare Sektorformad ledare

Märkspänning kV Ledararea mm2 Induktans 
mH/km

Drift skapa-
citans 
µF/km

Jordslut-
ningsström 
A/km

Induktans 
mH/km

Drift skapa-
citans 
µF/km

Jordslut-
ningsström 
A/km

12 10 0,42 0,14 0,9 - - -

16 0,40 0,16 1,1 - - -

25 0,37 0,19 1,2 - - -

35 0,36 0,21 1,4 - - -

50 0,34 0,23 1,5 0,33 0,25 1,6

70 0,32 0,27 1,7 0,31 0,28 1,9

95 0,31 0,30 1,9 0,29 0,32 2,1

120 0,30 0,32 2,1 0,28 0,35 2,3

150 0,29 0,35 2,3 0,27 0,38 2,5

185 0,28 0,38 2,5 0,26 0,42 2,7

240 0,27 0,42 2,8 0,25 0,46

300 0,26 0,47 3,1 - - -

24 10 0,49 0,10 1,2 - - -

16 0,46 0,12 1,5 - - -

25 0,42 0,14 1,8 - - -

35 0,40 0,15 1,9 - - -

50 0,38 0,16 2,1 0,34 0,17 2,2

70 0,36 0,18 2,4 0,32 0,19 2,5

95 0,35 0,21 2,7 0,30 0,22 2,9

120 0,33 0,22 2,9 0,29 0,24 3,1

150 0,32 0,24 3,2 0,28 0,26 3,4

185 0,31 0,27 3,5 0,27 0,28 3,7

240 0,30 0,29 3,8 0,26 0,31 4,1

300 0,29 0,32 4,1 - - -

36 50 0,43 0,14 2,7 - - -

95 0,39 0,16 3,2 - - -

150 0,36 0,19 3,7 - - -

240 0,33 0,22 4,3 - - -

300 0,32 0,24 4,7 - - -

TABELL 40. 
Induktans, driftskapacitans och jordslutningsström för 12 och 36 kV PEX-isolerad 
3-ledarkabel med rund och sektorformad ledare.
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TABELL 41. 
Induktans, driftskapacitans och jordslutningsström för 12 och 36 kV PEX-isolerad 1-ledarkabel.

Märkspänning kV Ledararea mm2

Induktans mH/km
Drift skapacitans 
µF/km

Jordslutnings-
ström A/kmi triangel i plan1)

12 35 0,42 0,75 0,21 1,4

50 0,40 0,72 0,23 1,5

70 0,38 0,69 0,27 1,7

95 0,36 0,66 0,30 1,9

120 0,35 0,64 0,32 2,1

150 0,34 0,62 0,35 2,3

185 0,33 0,61 0,38 2,5

240 0,31 0,58 0,42 2,8

300 0,31 0,57 0,47 3,1

400 0,30 0,54 0,53 3,6

500 0,29 0,53 0,59 3,9

630 0,29 0,51 0,66 4,3

24 35 0,46 0,76 0,15 1,9

50 0,43 0,73 0,17 2,1

70 0,40 0,70 0,19 2,4

95 0,39 0,67 0,21 2,7

120 0,38 0,65 0,23 2,9

150 0,36 0,63 0,24 3,2

185 0,35 0,61 0,26 3,5

240 0,34 0,59 0,29 3,8

300 0,34 0,57 0,32 4,1

400 0,32 0,55 0,36 4,7

500 0,32 0,54 0,39 5,2

630 0,30 0,52 0,44 5,8

36 50 0,47 - 0,14 2,7

95 0,42 - 0,16 3,2

150 0,4 - 0,19 3,7

240 0,37 - 0,22 4,3

300 0,36 - 0,24 4,7

1) Vid plan förläggning avses 7 cm kabelavstånd.
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TABELL 42. 
Spänningsfallsberäkning för 1 kV kabel.

Ledararea mm2

U 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

%   IxL

1 Cu 3 5 8 13 21 31 42 55 76 101 120 139 167 200 226 -

Al 2 3 5 8 12 19 27 34 50 65 80 95 114 137 160 196

2 Cu 6 10 16 26 42 62 84 110 152 202 240 278 334 400 452 -

Al 4 6 10 16 24 38 54 68 100 130 160 190 228 274 320 392

3 Cu 9 15 24 39 63 93 126 165 228 303 360 417 501 600 678 -

Al 6 9 15 24 36 57 81 102 150 195 240 285 342 411 480 588

4 Cu 12 20 32 52 84 124 168 220 304 404 480 556 668 800 904 -

Al 8 12 20 32 48 76 108 136 200 260 320 380 456 548 640 784

5 Cu 15 25 40 65 105 155 210 275 380 505 600 695 835 1 000 1 130 -

Al 10 15 25 40 60 95 135 170 250 325 400 475 570 685 800 980

6 Cu 18 30 48 78 126 186 252 330 456 606 720 834 1 002 1 200 1 356 -

Al 12 18 30 48 72 114 162 204 300 390 480 570 684 822 960 1 176

7 Cu 21 35 56 91 147 217 294 385 532 707 840 973 1 169 1 400 1 582 -

Al 14 21 35 56 84 133 189 238 350 455 560 665 798 959 1 120 1 372

8 Cu 24 40 64 104 168 248 336 440 608 808 960 1 112 1 336 1 600 1 808 -

Al 16 24 40 64 96 152 216 272 400 520 640 760 912 1 096 1 280 1 568

Spänningsfall U i % vid 380 V. I · L = (belastningsströmmen i Ampere) · (kabellängden i 100 m). 
Ex.: I = 30 A, L = 5,5 (550 m) → I · L = 30 · 5,5 = 165. Vid 50 mm2 Cu blir U = 3 %.

 N1XE-U med fåtrådig ledare. N1XE/V-sortimentet 

har fl era typer av ledarkonstruktioner beroende på 

area. Från solid entrådig koppar på klena areor till 

fl ertrådig sektorformad aluminium på större areor.
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TABELL 43.  
Största tillåtna kabellängd i meter för att uppfylla utlösningsvillkoret.

Säkring 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630

Kabelarea mm2

3x2,5/2,5 Cu 257 182 137 91 63

4/4 Cu 416 296 225 172 109 84

6/6 Cu 446 340 260 189 131 97 73

10/10 Cu 441 322 252 190 129 94

16/16 Cu 515 405 306 237 155 110 86

25/16 Cu 378 293 218 156 110 79 55

35/16 Cu 425 331 245 177 124 89 63 43

50/25 Cu 498 372 269 215 139 103 73 49

50/16 Al 386 299 223 159 112 81 57

70/35 Cu 523 379 304 224 147 107 75 52

70/21 Al 422 315 227 182 118 85 60

95/50 Cu 518 416 308 229 148 106 76 50

95/29 Al 431 312 250 184 120 87 59 41

120/70 Cu 571 423 315 232 147 108 73 47

120/41 Al 431 346 256 190 123 86 62 40

150/70 Cu 613 456 340 250 158 117 79 51

150/41 Al 463 372 276 204 132 93 67 44

185/95 Cu 605 451 333 241 157 108 71

185/57 Al 498 369 274 201 128 92 62 38

240/120 Cu 570 421 305 227 138 92

240/72 Al 471 351 259 186 121 82 53

300/88 Al 578 431 318 230 150 102 67

4G10 Cu 313 246 185 142 90 62 47

4G16 Cu 393 297 229 170 106 83 58

4G50 Al 414 309 223 178 115 84 59 40

4G95 Al 444 357 264 197 126 89 64 42

4G150 Al 541 401 300 221 139 102 70 45

4G240 Al 615 460 339 247 162 112 74

Förutsättningar: Ledartemperatur 50°C
  Skärmtemperatur 35°C
  Förimpedans 10 mΩ
  Utlösningstid 5 s.

Gäller även under förutsättning att säkringen uppfyller kraven enligt IEC 269 typ gG. Kontrollera 
att säkringen ej överstiger tillåtet värde som överlastskydd. Om separat överlastskydd krävs förutsättes 
ledar- och skärmtemperaturer 70°C resp 50°C. Se även SS 424 14 06.
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TABELL 44.  
Dielektriska förluster i W/km trefas för PEX-isolerad och pappersisolerad kabel.

TABELL 45.  
Löphastighet (m/µs) för 12 och 24 kV PEX-isolerad kabel (närmevärden).

Ledararea mm2

PEX-isolerad Pappersisolerad

12 kV 24 kV 12 kV 24 kV

10 7 18 69 -

16 8 21 87 -

25 9 23 96 225

35 10 26 105 285

50 11 29 123 315

70 12 33 141 345

95 14 36 150 390

120 15 39 162 420

150 16 42 171 465

185 18 45 186 495

240 20 51 204 525

300 21 57 225 555

Märkspänning kV

Ledararea mm2

50 95 150 240

12 1-led 160 160 160 160

3-led 125 125 140 140

24 1-led 170 170 170 170

3-led 130 130 150 150
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TABELL 46. 
Provspänning för 12–24 kV kablar efter förläggning.

Ny kabelanläggning

Växelspänning
Märkspänning kV Isolering kV ti d

12 PEX 71 24 h

122 5 min

24 PEX 141 24 h

242 5 min

Gammal kabelanläggning3

Likspänning Växelspänning
Märkspänning kV Isolering kV Tid kV ti d

12 PEX 15 1 min 7 24 h

12 5 min

24 PEX 25 1 min 14 24 h

24 5 min

12 Papper 30 15 min

24 Papper 50 15 min

Nyförlagd kabel

Mantelmaterial Provspänning 
(kV, DC)

Rek. max 
läckström

Max läckström 
med anm.1)

Max läckström, återkommande 

revisionsmätningar

PE 5 10 µA/km 1 mA/km 1 mA/km

PVC 2 0,5 mA/km 10 mA/km 50 mA/km

HFFR* 2 2 mA/km 50 mA/km 500 mA/km

1) Provning görs med nätets normala driftsspänning.
Exemplet på 7 resp 14 kV anger en normal driftsspänning av 12 resp 24 kV.

2) Provning görs med huvudspänning inkopplad mellan ledare och skärm. 
12 resp 24 kV är exempel på huvudspänningar.

3) Lägre provspänning och kortare provtid bör användas för en kabelanläggning som varit i drift. 
Kabelanläggningens ålder, omgivningsmiljö, eventuella skador och ändamålet med provningen ska 
övervägas då lämpliga provvärden bestäms. Detta övervägande av provspänning och provtid måste 
också utföras då en ny fast installation görs till en äldre anläggning.

För mantelprovning rekommenderas:

*Halogenfri fl amskyddat material.

En mer detaljerad beskrivning av mantelprovning kan fås ur Elforsk rapport 97:26, 
Mantelprovning av 12 och 24 kV polymerkablar.

1) Dessa värden gäller nyförlagd kabel. En åldrad mantel kan ha många gånger högre läckström, 
beroende på förläggnings och markbetingelser, utan att det betyder att något är fel.
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TABELL 47. 
Tekniska data för koppar och aluminium.

Egenskaper Enhet Cu Al Al 59 AlMgSi

Resisti vitet Ωmm2/km vid 20°C 17,24A 28,26A 29,05 30,00

Temperaturkoeffi  cient 10-3/°C 3,9 4,0 3,9 3,8

Densitet kg/m3 8 890 2 700 2 700 2 700

Brott gräns N/mm2 225–265B 170–215C

90–105D

110–120E

230–250 255–290

Brott höjning, A
250

 mm % 30–50B 1–3C

10–15D

2 2

Tillåten dragpåkänning 
vid utdragning N/mm2 50 30

Längdutv. koeffi  cient 10-6/°C 16,2 23,8 23 23

Värmeledningsförmåga W/m°C 395 218

Smältpunkt °C 1 083 658

A = Enligt IEC.
B = Gäller mjukglödgad Cu. 
C = Gäller hårddragen Al. 
D = Gäller mjukglödgad Al. 
E = Gäller ALUS-ledare.

 AXCES 3x70/16 24kV. Aluminiumledaren i Universal-

kabelsystemets AXCES består av Al 59. Faktisk ledar-

area behöver därför vara större än t. ex. motsvarande 

AXAL-TT PRO för att få samma ledarresistans. 

Nominell area är dock densamma.
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TABELL 48.  
Karakteristiska isolermaterialegenskaper. Riktvärden vid 20°C.

Polyvinylklorid Polyeten Tvärbunden PE

70°C 90°C <1 kV >1 kV Polyamid

PVC PVC LD-PE LLD-PE MD-PE HD-PE PEX Pex PA 12

Densitet g/cm3 1,4 1,4 0,92 0,92 0,94 0,96 0,92 0,92 1,04

Dragbrottgräns Mpa 10–20 12–17 12–18 14–20 18–25 25–30 14–20 15–25 45–55

Brottöjning % 150–300 150–300 400–600 500–800 500–700 500–700 300–500 400–600 150–250

Genomslagshållfasthet1 kV/mm 20 20 20 20 20 20 20 20 15

Volymresistivitet1 Ωm 1012 1011 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1011

Förlustfaktor tgδ1 % 7 7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3

Permitivitet1 5 5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,2

Kontinuerlig driftstemp. max °C 70 100 70 70 80 80 90 90 100

Lägsta användn. temp °C -20 -15 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -50

Värmeledning W/m °K 0,15 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,23

Böjbarhet 20°C 

-20°C 

-50°C

5 

1 

1

4 

1 

1

4 

3 

1

4 

3 

1

3 

3 

1

2 

2 

1

4 

3 

1

4 

3 

1

2 

2 

1

Termisk värmeåldring  
(Arrehenius) Livslängd

 

1 år°C 

10 år°C

 

90

70

 

120 

95

 

90 

70

 

90 

70

 

90 

70

 

90 

70

 

120 

100

 

120 

100

Syreindex2 25 25 18 18 18 18 18 18 27

Brandspridn.egensk.2 Själv- 
slockn. 

Själv- 
slockn. 

Sprider 
bränder

Sprider 
bränder

Sprider 
bränder

Sprider 
bränder

Sprider 
bränder

Sprider 
bränder

Sprider 
bränder

Spaltprodukter Kolväten 
koloxider 
HCl

Kolväten 
koloxider 
HCl

Kolväten 
koloxider

Kolväten 
koloxider

Kolväten 
koloxider

Kolväten 
koloxider

Kolväten 
koloxider

Kolväten 
koloxider

Kolväten 
koloxider
N-oxid

Ozonbeständighet 5 5 4 4 4 4 4 4 4

Väderbeständighet3 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Fuktbeständighet 4 4 5 5 5 5 5 5 3

Strålningsbest.Mrad 1/2 töjn. 80 80 70 70 70 50 70 70 50

Bestånd i oljor:
 a aromatiska  
 b alifatiska

 

2 

3

 

2 

3

 

4 

4

 

4 

4

 

5

5

 

5 

5

 

4 

4

 

4 

4

 

5 

5

Bestånd i syror
 a icke oxiderande
 (saltsyra, utsp.. svavelsyra)   

 b oxiderande
 (salpetersyra, konc. svav.syra)

 

4 

 

3

 

4 

 

3

 

4 

 

3

 

4 

 

3

 

5 

 

3

 

5 

 

3

 

4 

 

3

 

4 

 

3

 

4 

 

1
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FORTS. TABELL 48.  

Flourplast Polyuretan Natur/styren- 
gummi

Etenpropen- 
gummi

Kloropren- 
gummi

Klorsulfine-
rad PE

Silikon- 
gummi

Etenvinyl 
acetatgummi

PUR NR/SBR EPDM CR CSM MQ EVA

Densitet g/cm3 1,7 1,2 1,5 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3

Dragbrottgräns Mpa 30–50 17–30 5–15 5–10 7–15 7–15 5–10 7–10

Brottöjning % 150–250 250–600 250–500 200–600 300–500 250–400 200–500 200–500

Genomslagshållfasthet1 kV/mm 20 15 20 20 15 15 20 15

Volymresistivitet1 Ωm 1013 108 1013 1013 109 1010 1012 1011

Förlustfaktor tgδ1 % 0,05 2 0,5 0,3 8 1,5 0,2 1

Permitivitet1 2,5 4 4 3 10 6 3 4

Kontinuerlig driftstemp. max °C 160 70 60 110 80 100 170 120

Lägsta användn. temp °C - 40 - 50 - 60 - 60 - 40 - 30 - 90 - 50

Värmeledning W/m °K 0,25 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Böjbarhet 20°C 

-20°C 

-50°C

3

2 

2

5

5

2

5

2

1

5

2

1

5

2

1

5

3

1

5

5

4

5

4

1

Termisk värmeåldring  
(Arrehenius) Livslängd

 

1 år°C 

10 år°C

 

60 

35

 

110 

80

 

85 

60

 

100 

80

 

190 

150

 

120 

105

Syreindex2 65 18 20 22 27 26 22 20

Brandspridn.egensk.2 Självslockn. Sprider 
brand

Sprider 
brand

Sprider 
brand

Självslockn. Självslockn. Sprider 
brand

Sprider 
brand

Spaltprodukter Kolväten  
koloxider 
HF

Kolväten  
koloxider 
N-oxid

Kolväten  
koloxider 

Kolväten  
koloxider 

Kolväten  
koloxider 
HCI

Kolväten  
koloxider 
HCI SO

2

Kolväten  
koloxider 
SiO

2

Kolväten  
koloxider

Ozonbeständighet 5 4 1 4 3 4 5 4

Väderbeständighet3 5 4 2 5 4 4 5 5

Fuktbeständighet 5 1 3 5 3 2 2 3

Strålningsbest.Mrad 1/2 töjn. 0,1–50 120 80 50 50 70 20 50

Bestånd i oljor:
 a aromatiska  
 b alifatiska

 

5 

5

 

3 

4

 

1 

1

 

1 

2

 

2 

3

 

2 

3

 

1 

2

 

4 

4

Bestånd i syror
 a icke oxiderande
 (saltsyra, utsp.. svavelsyra)   

 b oxiderande
 (salpetersyra, konc. svav.syra)

 

5 

 

5

 

1 

 

1

 

4 

 

2

 

4 

 

3

 

4 

 

2

 

4 

 

3

 

1 

 

1

 

4 

 

3

1 Gäller isolerblandning
2 Standardblandning
3 Avser svarta blandningar

Egenskapsgradering: 
5 = utmärkt
4 = god
3 = godtagbar
2 = ej acceptabelt 
1 = dålig
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TABELL 49.  
Bokstavsbeteckningar för kabel enligt SS 424 17 01, utgåva 6.

Bokstav Första bokstaven 
Ledare

Andra bokstaven 
Isolering

Tredje bokstaven 
Mantel eller annan 
konstruktionsdetalj

Fjärde bokstaven 
Konstruktionsdetalj 
eller användning

Femte bokstaven 
Konstruktionsdetalj 
eller användning

A Aluminium Skärm av  
aluminiumfolie

B Aluminiumlegering Flamskyddad 
termoplastisk po-

lyolefin (halogenfri, 
låg rök)

Flamskyddad termo-
plastisk polyolefin 
(halogenfri, låg rök)

Fordonskabel

Förbindningstråd
Blymantel

Blymantel

C Impregnerat papper Koncentrisk  
koppartrådskärm

Koncentrisk  
kopparskärm

D Gummi med yttre 
gummimantel

E Koppar, entrådig 
(klass 1)

Etepropengummi Förstärkt utförande Förstärkt utförande

F Koppar, fåtrådig 
(klass 2)

Fläta av koppartråd Fläta av koppar-  
eller ståltråd

H Silikongummi Hisskabel Hängkabel

I Uretanplast Uretanplast

J Ståltråd Armering av  
stålband

Förläggning i mark

K PVC PVC PVC PVC

L Polyeten (PE) Skärm av plastbelagt 
aluminiumband ev 
tillsammans med 
kopparskärm

PE PE

Polyeten (PE)

M Koppar, fåtrådig

O Kloropengummi Kloropengummi Oljekabel

P Armering av  
förzinkat stålband

Armering av  
förzinkat stålband

R Koppar, mångtrådig 
(klass 5)

Armering av plastbe-

lagt aluminiumband
Styrkabel

S Koppar, fintrådig 
(klass 6)

Självbärande

T Koppar, extra 
fintrådig

Fluorplast Armering av ståltråd Tung anslutningska-

bel eller armering av 
ståltråd

Armering av ståltråd

U Saknar yttre mantel

V Gummi utan  
yttermantel

Etenpropengummi Förläggning i vatten Förläggning i vatten

X Tvärbunden  
polyeten (PEX)

PVC, ovalt tvärsnitt

Z Flamskyddad tvär-
bunden polyolefin 
(halogenfri, låg rök)

Flamskyddad tvär-
bunden polyolefin 
(halogenfri, låg rök)

Kabel för  
neonanläggning

Kabel med skyddsledare betecknas med typ, ledarantal, G och area, t. ex. EKK 3G1,5. 
Kabel utan skyddledare betecknas med typ, ledarantal, X och area, t. ex. EKK 3X1 5. 
Om isolerad skyddsledare ej förekommer i konstruktionen användas beteckningen,  
typ, ledarantal, X och area, t. ex. AKKJ 3X50/15.
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TABELL 50.  
Bokstavsbeteckningar för kabel enligt SS 424 17 02, CENELEC-systemet.

CENELEC är en Europeisk standardiserings-
organisation med EG- och EFTA-länderna som 
medlemmar. Inom CENELEC har man accepte-
rat detta som ett gemensamt system. Det nya  

systemet är enligt SS 424 17 02 och är på sikt 
tänkt att ersätta det gamla beteckningssystemet 
SS 424 17 01. Beteckningen är uppbyggd av 
grupper med bokstäver och siffror enligt nedan.

1) Symbolen CC ska ersättas med två bokstäver som utgör landets kod. För Sverige är koden SE.
2) Symbolen S används för speciell kabel. Denna symbol saknar dock täckning i det underliggande 
CENELEC-dokumentet HD 361 S2. Se även SS 424 17 02.
3) Märkspänning inom parentes är ännu inte standard inom CENELEC.

SE-NExempel: SE-N07VA5EV-U 3G1,5

Standard och 
märkning

Ledarantal  
och area

Kabeluppbyggnad (från 
isoleringen och utåt)

Ledartyp

METALLISKT HÖLJE
Kabeluppbyggnad
C Koncentrisk kopparledare, spiralformad
C4 Kopparfläta
C6 Koncentrisk kopparledare, vågformad

Ledartyp
C7 Koppartrådsskärm

MANTEL
Ledarantal och mantelarea
B EP-gummi
E Etenplast, PE
G EVA-gummi
J Glasfiberfläta
N Polykloropren, eller likvärdigt material 
Q Polyuretan
Q4 Polyamid (nylon)
T Textilfläta 
V PVC
V2 PVC, max 90° 
V4 PVC, tvärbunden
V5 PVC, extra oljeresistent 
Z Polyolefin, tvärbunden LSZH
Z1 Polyolefin, termoplastisk LSZH

LEDARTYP
-D Fintrådig ledare för svetskabel 
-F Extra mångtrådig ledare klass 5  
 för anslutningskabel
-H Fintrådig ledare klass 6
-K Extra mångtrådig ledare klass 5  
 för fast installation (RK)
-R Fåtrådig, rund ledare klass 2
-S Fåtrådig, sektorformad ledare klass 2 
-U Massiv, rund ledare klass 1
-W Massiv, sektorformad ledare klass 1 
-AR Al, fåtrådig rund ledare klass 2
-AS Al, sektorformad rund ledare klass 2 
-AU Al, massiv rund ledare klass 1
-AW Al, massiv sektorformad ledare klass 1

SKYDDSLEDARE
G Med skyddsledare
X Utan skyddsledare

LEDARANTAL

LEDARAREA

ISOLERING
B EP-gummi, max 90°
E Etenplast, PE
G EVA-gummi
M Mineraliskt material
N2 Speciell polykloroprenkompound
N4 Hypalon, CSM
R EP-gummi, naturgummi, max 60°
S Silikongummi
V PVC
V2 PVC, max 90°
V3 PVC, för installation vid låg temperatur
X PEX

Z Polyolefin, tvärbunden LSZH
Z1 Polyolefin, termoplastisk LSZH

MÄRKSPÄNNING3

00 (<100/100 V)
01 (>100/100, <300/300 V)
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V
1 (0,6/1 kV)
3 (1,7/3 kV)
6 (3,5/6 kV)
10 (7/12 kV)
24 (14/24 kV)

TYP AV STANDARD
A Accepterad nationell standard
CC1-N Annan nationell standard
H Fastställd standard
S2 Speciell standard

EVV 307 -UA5 G 1,5
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TABELL 51.  
Kabellängden i meter för kabel med viss diameter på kabeltrummor enligt SS 84 28 01.

Kabel- 
diam. mm K5 K5½ K6 K6½ K7 K8 K9 K10 K11 K23 K14 K16 K17 K18 K19 K29 K21 K22 K24 K26 K28 K30

4,0 2 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,5 1 630 2 175 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5,0 1 375 1 790 2 700 - 4 440 - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 945 1 215 1 870 - 4 395 4 130 - - - - - - - - - - - - - - - -

8 525 680 1 045 1 295 1 675 2 380 3 360 - - - - - - - - - - - - - - -

10 335 415 635 850 1 145 1 470 2 175 2 620 - - - - - - - - - - - - - -

12 230 295 460 565 765 1 020 1 440 1 765 2 280 3 140 - - - - - - - - - - - -

14 155 210 330 425 545 750 1 105 1 335 1 765 2 375 3 160 - - - - - - - - - - -

16 115 165 255 295 440 550 825 1 010 1 335 1 800 2 450 3 030 3 740 3 660 4 460 4 950 6 005 - - - - -

18 85 125 205 240 355 450 620 745 1 010 1 475 1 855 2 325 2 950 2 840 3 540 3 845 4 775 - - - - -

20 85 100 155 195 280 360 510 615 825 1 100 1 565 1 975 2 550 2 430 2 855 3 265 3 825 - - - - -

22 55 75 120 150 220 290 405 490 700 890 1 295 1 645 1 990 1 850 2 425 2 535 3 040 - - - - -

24 - - - - 165 225 325 465 560 830 1 075 1 380 1 700 1 555 2 080 2 110 2 565 2 725 3 765 - - -

26 - - - - - 220 315 375 450 685 905 1 175 1 475 1 485 1 650 1 970 2 185 2 320 3 285 - - -

28 - - - - - - 245 305 440 535 720 950 1 215 1 215 1 515 1 635 1 830 1 950 2 600 - - -

30 - - - - - - - 280 345 505 680 895 1 020 1 005 1 330 1 375 1 555 1 655 2 265 3 490 4 840 -

32 - - - - - - - - 330 410 560 755 995 980 1 115 1 300 1 475 1 560 2 150 2 995 4 365 -

34 - - - - - - - - 260 380 525 705 815 795 950 1 065 1 270 1 300 1 840 2 615 3 800 -

36 - - - - - - - - - 370 420 580 790 765 885 1 035 1 190 1 265 1 610 2 255 3 360 4 735

38 - - - - - - - - - 285 405 560 660 630 740 860 1 005 1 025 1 505 2 210 2 950 4 235

40 - - - - - - - - - - 390 445 635 605 710 800 975 995 1 300 1 875 2 635 3 760

42 - - - - - - - - - - 300 430 520 485 685 640 770 820 1 255 1 625 2 505 3 310

44 - - - - - - - - - - 285 410 495 460 555 620 740 790 1 065 1 525 2 215 2 975

46 - - - - - - - - - - 275 390 475 440 530 595 710 760 1 025 1 475 1 870 2 825

48 - - - - - - - - - - 260 300 370 420 535 570 959 605 850 1 255 1 820 2 515

50 - - - - - - - - - - - 300 375 340 420 1460 570 580 850 1 215 1 770 2 455

52 - - - - - - - - - - - 285 355 320 395 440 545 580 820 1 020 1 520 2 160

54 - - - - - - - - - - - 270 335 300 400 420 520 550 665 1 020 1 475 2 100

56 - - - - - - - - - - - 205 270 300 375 400 420 425 635 980 1 255 1 825

58 - - - - - - - - - - - - - 285 305 400 400 425 635 935 1 255 1 770

60 - - - - - - - - - - - - - - - 290 400 400 600 760 1 210 1 515

62 - - - - - - - - - - - - - - - 290 375 400 500 765 1 000 1 475

64 - - - - - - - - - - - - - - - 275 380 380 475 730 1 010 1 475

66 - - - - - - - - - - - - - - - 275 355 380 475 730 965 1 240

68 - - - - - - - - - - - - - - - 260 275 275 474 575 925 1 200

70 - - - - - - - - - - - - - - - 260 255 275 445 575 785 1 200

72 - - - - - - - - - - - - - - - 260 255 275 360 545 750 1 155

74 - - - - - - - - - - - - - - - 240 260 255 335 550 750 995

76 - - - - - - - - - - - - - - - - - 255 335 520 715 955

78 - - - - - - - - - - - - - - - - - 255 335 520 720 960

80 - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 310 415 720 915

82 - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 310 390 560 920

84 - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 310 390 565 740

86 - - - - - - - - - - - - - - - - - 170 310 390 535 740

88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 365 535 740

90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 365 535 705

Inom fält  b>20·D Inom fält  b>25·D
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FORTS. TABELL 51.  
Trumdimensioner i mm, trumvikter i kg och lastvolymer i m3.

Kabeldiam. mm K5 K5½ K6 K6½ K7 K8 K9 K10 K11 K23 K14

a 500 550 600 650 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 400

b 200 200 250 250 325 375 425 500 575 675 800

d 364 364 464 464 576 576 626 710 760 982 982

e 300 300 400 400 500 500 550 600 650 850 850

f 75 75 75 75 75 75 75 106 106 106 106

v 9,5 10 12 13 20 25 34 46 55 90 120

F 30 30 30 30 30 30 30 40 40 50 60

T 19 19 19 19 19 19 19 25 25 25 25

V 16 17 21 23 33 40 52 75 89 138 176

L 0,105 0,126 0,189 0,220 0,314 0,404 0,551 0,783 1,01 1,53 2,06

Kabeldiam. mm K16 K17 K18 K19 K29 K21 K22 K24 K26 K28 K30

a 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000

b 950 950 1 100  1 100 1 300 1 300 1 400 1 400 1 500 1 500 1 500

d 1 016 1 016 1 016 1 016 1 190 1 190 1 190 1 204 1 452 1 654 1 804

e 850 850 850 850 1 000 1 000 1 000 1 000 1 200 1 350 1 500

f 106 106 132 132 132 132 132 132 132 132 132

v 195 218 230 255 340 360 410 450 900 1 180 1 500

F 60 60 70 70 70 80 80 90 100 110 110

T 25 25 25 25 38 38 38 38 38 38 38

V 259 286 302 331 483 510 568 622 1 130 1 466 1 830

L 2,77 3,11 3,48 3,86 5,13 5,63 6,16 7,38 10,4 13,7 17,1

e

d

F

f

bb

K =  trumtyp
a  = yttre diameter utan inbrädning i mm 
b  =  kärndiameter i mm
d  =  total bredd med bult i mm 
e  =  inre bredd i mm
f  =  centrumhåldiameter i mm 
v  =  vikt utan inbrädning i kg

F  =  beräknad frikant i mm
T  =  inbrädningens standardtjocklek nominellt i mm 
V  =  vikt med inbrädning i kg
L  =  total lastvolym (fyrkantsmått) i m3 
D  =  kabelns diameter i mm
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TABELL 52.  
Lägsta kabeltemperatur, minsta böjningsradie och högsta tillåtna dragkraft vid utläggning.

Lägsta kabeltemperatur vid utläggning

Kabeltyp Temperatur °C

Kablar med PVC / HFFR

AKKJ, FKKJ, N1XV -10

AXCEK, AXKJ, FXKJ -10

AXQJ, FXQJ, AXCEQ -10

Kablar med PE / PEX

AXAL-TT PRO, AXCE, AXCEL, 
AXCES, EXCEL, N1XE -20

Högsta tillåtna dragkraft vid utdragning

Draganordning Dragkraft

Koppling direkt i samtliga ledare: Aluminium: P = 30 N/mm2

Koppar: P = 50 N/mm2

Dragstrumpa utanpå höljet P = 5 · D2 

där D = ytterdiameter i mm.

Minsta böjningsradie

Kabeltyp Vid utläggning Vid plöjning Vid montering

AKKJ, FKKJ, N1XV, N1XE, AXQJ, FXQJ

enledare 1 kV 15 · D 8 · D 10 · D

flerledare 1 kV 12 · D 8 · D 8 · D

AXAL-TT PRO, AXCE, AXCEK, AXCEL, AXKJ, AXCES, EXCEL, FXKJ, m.fl.

enledare från 12 kV 15 · D 8 · D 10 · D

flerledare från 12 kV 12 · D 8 · D 8 · D

Enledare med längsgående tvärvattentätning

AXALJ enledare från 12 kV 20 · D 12 · D 15 · D
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TABELL 53.  
Anslutningskablar, kablar för fast installation med markspänning högst 450/750 V samt  
kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV.

Kablar och anslutningskablar med grön-gul part

Kablar och anslutningskablar utan grön-gul part

Hängspiralkablar

1) Endast för speciella tillämpningar.
2) I ovanstående tabeller gäller att en oisolerad koncentrisk ledare, som t. ex. en metallskärm, armering 
eller skärmtrådar, inte anses vara en part. En koncentrisk ledare identifieras genom sin placering och 
behöver därför inte färgmärkas.

Parterna märks med längsgående 
triangelformade åsar enligt skiss  
till höger. Mått i mm.

Parternas färg2

Antal parter Skyddsledare Spänningsförande

3 Grön Gul Blå Brun - -

4 Grön Gul - Brun Svart Grå

41 Grön Gul Blå Brun Svart -

5 Grön Gul Blå Brun Svart Grå

Antal parter Parternas färg2

2 Blå Brun - - -

3 - Brun Svart Grå -

31 Blå Brun Svart - -

4 Blå Brun Svart Grå -

5 Blå Brun Svart Grå Svart

2-ledare

fas

fas 1

fas 1

fas 2

fas 2

fas 3

fas 3 manöver-

ledare

4-ledare

5-ledare

3,5–4

co 1
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TABELL 54.  
Rekommendation av styrkablar. (Mätdata vid 1 kHz)

Kabeltyp Märkspänning V Antal ledare Area mm2

Ledarresistans Ω/km 
mätt i slinga

Tvärkapaci-
tans nF/km Skydd mot störningar LF HF Anm

min max
Karaktärisitisk 
impedans

Dämpning1 

längs dB/km yttre inre yttre inre

EKKR 300/500 7 91 1,5 23 1 053 1 853 0,80 0 1 0 0 2

EKKR 300/500 7 91 0,75 49 80 310 0,95 0 1 0 0 2

EKLR 300/500 7 91 1,5 23 85 205 0,65 2 1 3 2 2

EKLR-par 300/500 5 · 2 36 · 2 1,5 23 85 205 0,65 2 2 3 2

FKLR 300/500 3 91 0,75 49 80 310 0,95 2 1 3 2

EKFR 300/500 7 91 1,5 23 85 210 0,65 1 2 0 0 2

FKAR-G 150/250 7 48 0,5 80 100 350 1,35 1 2 2 2

FKAR-PG 150/250 2 16 · 2 0,5 80 95 350 1,35 1 2 2 2 *

FKAR-PI 150/250 2 · 2 16 · 2 1,0 80 140 300 1,60 2 2 2 2

FKAR-PiG 150/250 2 · 2 16 · 2 1,0 42 185 190 1,35 3 3 2 3 **

RFKR 300/500 7 37 0,75 49 80 310 0,95 3 0 2 0 ***

RKKR 300/500 7 37 0,75 49 80 310 0,95 0 0 0 0 ****

1) Lågt Ko-värde ger hög dämpning.
2) Finns även i parslaget utförande.
3) Avser ett par bildat av två intilliggande ledare.

* Elektronikkabel med gemensam yttre skärm.
** Elektronkabel med individuellt skärmade par och gemensam yttre skärm
*** Flexibel styrkabel med koppartrådsfläta
**** Flexibel styrkabel

Skydd mot störningar:
0  Dåligt
1 Moderat
2 Bra
3 Utmärkt
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KRAFTKABELHANDBOKEN

Vi håller kontakten

När elektriciteten kom till Stora Karlsö i Östersjön hade ön haft fast befolk-

ning i närmare 90 år. Det är en karg plats att leva på, speciellt om vintern. 

Idag, när fyren är automatiserad, finns inte längre någon bofast befolkning 

på ön. Men de som vistas där under den mörka årstiden är säkert tack-

samma över elkabeln som ligger där nere i det kalla djupet. 

Till vissa platser är det extra viktigt att elektriciteten kommer fram. Vi gör 

kabel för sådana platser. Kabel som tål klimatets påfrestningar och tidens 

tand och som inte lämnar dig i sticket. 

Det här är en handbok om kraftkabel. I den kan du läsa om konstruktion, 

användning och förläggning av kraftkabel för 1-36 kV. Använd den som ett 

uppslagsverk, ett läromedel eller som ren inspiration. Mycket nytta!
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nkt cables AB 
Källviksvägen 18 Box 731

791 29 Falun

Sverige

Tel: 023 684 00

Email: info.se@nktcables.com 

www.nktcables.se


