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Sammanfattning 
Detta arbete är utfört åt Vattenfall Västnät AB.  

Uppgiften var att samla in och kontrollera faktiska fysiska 
uppgifter om befintliga kablar, med avseende på längder, typ, 
stations nummer, fabrikat, förläggningsår och förläggningssätt. 
Därefter har korrekta belastningsbegränsningar utifrån aktuella 
temperaturer och korrektionsfaktorer beräknats på kabeln. Dessa 
har sedan dokumenterats i en Excelfil för att kunna användas 
som indatafil till beräkningsprogram. 

Beräkningar har gjorts i simuleringsprogrammet PSS/E, för att se 
var kabeln är den begränsande länken och hur mycket ledningens 
belastningsgrad påverkas efter korrektionen av kabeluppgifterna. 
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DISSERTATION 
 
 

Verification of cable data and model simulation  
The influence of laying conditions on cable capacity in the regional network 

(130 – 20 kV) 
 
 

Summary 
The work is performed for Vattenfall Västnät AB.  

The task was to collect and control actual physical data about 
existing cables, in respect to length, type, station number, 
manufacturer, laying year and laying condition of the cables. 
After that the correct capacity limits of the cabel was calculated 
on the basis of the current temperature and the rating factors. 
Then it has been documented in an Excel file, which is going to be 
used as a indata file for calculation programs. 

Calculations have been done in the simulation program PSS/E. 
This has been done to see where the cable is the weak link and to 
see how the new capacity limits affects the charge of the power 
lines. 
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 Kabeldataverifiering och modellsimulering  
 Förläggningspåverkan i regionnätet ( 130 – 20 kV )  

1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 
Regionnätet innehåller en mängd kabelsträckor. Ett antal 
uppgifter på högspänningskablars kapacitet har vid beräkningar i 
samband med nätstudier visat sig ha för höga gränsvärden för 
strömbelastningen, jämfört med leverantörers tabeller och 
anvisningar. Det har ofta varit nominella strömvärden vid 90 
grader ledartemperatur som lagt grund för dimensionering av 
kablarna. Med denna uppgift ges lite utrymme för överlast. 
Dessutom påverkar förläggningssättet temperaturstegringen. 
Sammantaget är använda indata i beräkningar i alltför hög grad 
uppbyggda kring schablonvärden. 

1.2 Mål 
Målet är att samla in och kontrollera faktiska fysiska uppgifter 
om befintliga kablar när det gäller längder, typ, förläggningssätt 
mm. Därefter skall korrekta belastningsbegränsningar utifrån 
temperaturerna 65°C och 90°C beräknas. Dessa skall sedan 
dokumenteras i lämplig form för indata till beräkningsprogram. 

Därutöver är målsättningen att genomföra beräkningsbalanser i 
PSS/E och att identifiera kapacitetsbegränsningar generellt. 

Dessutom är det värdefullt att till beräkningarna foga någon form 
av analys av exempelvis betydelsen av förläggning, 
dimensionering, mm. Andra infallsvinklar av intresse må också 
belysas. 

Delmålen blir att: 

o Ta fram underlag, finna och inventera all ledning 
innehållande kabel. 

o Sammanställa data för kablarna på exelfil.  

o Ta fram förläggningssätt och utifrån detta beräkna 
korrektionsfaktorn för de olika kabelsträckorna. 

o Räkna ut belastningsvärden för normal och reservdrift utifrån 
kabelns tabellvärde samt dess korrektionsfaktor. 

o De nya uppgifterna förs in och simuleras i PSS/E. 
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1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar gäller. 

o Arbetet skall utföras enbart för 130 – 20kV kablar i 
regionnätet, ej för distributionsnätet. Påverkan av detta nät 
beaktas dock i möjligaste mån vid samförläggning.  

o Vidare skall de gjorda nätberäkningarna ej utvecklas till 
nätåtgärdsstudier. 

o Endast normaldriftsfall simuleras i PSS/E. Dvs. nya 
belastningsvärden för både normaldrift (65°C) och reservdrift 
(90°C) förs in i programmet men endast normal driftläggning, 
vid 65°C simuleras.  

Under arbetets gång har ytterligare en avgränsning gjorts: Vad 
gäller framtagande av förläggningssätt, korrektionsfaktor, 
belastningsvärden och simulering i PSS/E, görs detta nu enbart 
för 40kV-nätet. Detta p.g.a. det tidskrävande arbetet med 
inventeringen av kablarna. 

1.3.1 Avgränsningar i beräkningarna 
I beräkningarna gjordes p.g.a. begränsande indata följande 
antaganden.  

o Alla kablar där det av typbeteckningingen endast framgick att 
det är aluminium, beräknades som PEX-kabel. Detta för att 
PEX kabeln är den absolut vanligast använda. Riskfaktorn i 
detta, finns i de enstaka kablar som råkar ha pappersisolering. 

o Alla kablar där det av typbeteckningingen endast framgick att 
det är koppar, beräknades som papperskabel. Detta för att den 
vanligaste kopparkabeln är FCJJ, som är pappersisolerad. 

o Pappersisolering bör inte utsättas för konternuerlig drift på en 
temperatur över 65 °C, som då måste vara begränsande faktor 
vid både normal och reservdrift. PEX kabeln hade ur denna 
synpunkt gett ett för högt värde på strömtåligheten vid 
reservdrift, då den klarar 90 °C vid konternuerlig drift. 

o Beräkningarna har utgått ifrån sluten skärmkrets och 
triangelformation. 
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2 Kabeltyper 
De kablar som finns i Vattenfall Västnäts 40kV-nät, består 
huvudsakligen av PEX- eller pappersisolering som har ledare av 
materialet aluminium eller koppar.[3] 

2.1 PEX 
Tvärbunden polyeten används som isolering för både hög och 
lågspänning och är det överlägset mest använda i Västnäts nät. 
Det är också den här isoleringen som används allra mest vid 
nyinstallationer. Tvärbundna material tål i regel höga 
temperaturer och smälter inte. När temperaturen når en viss nivå 
bryts materialet ned och förkolnar. För PEX inträffar detta vid 
300 °C. Polyetenets goda elektriska egenskaper tillsammans med 
det tvärbundna materialets termiska/mekaniska fördelar, gör 
PEX till ett idealiskt isolermaterial i högspänningskablar. PEX 
tål en kontinuerlig belastning på 90°C men då risk för 
markuttorkning förekommer, belastar man normalt inte för mer 
än 65°C.  

2.2 Impregnerat papper 
Impregnerat papper började användas som isolering av 
högspänningskablar redan i början av sekelskiftet. Drift och 
livslängdsegenskaper av pappersisolerade kablar är mycket goda, 
vilket bevisas av att det finns kablar installerade i början av 
1900-talet och som fortfarande är i drift. Det finns en betydande 
mängd pappersisolerade kablar kvar i befintliga nät men några 
nyinstallationer med dem görs däremot inte. 

Eftersom impregnerat pappersisolering är fuktkänslig, måste den 
därför skyddas mot inträngande vatten. En fuktspärr vanligtvis i 
form av en blymantel som fungerar som en oljebarriär och 
metallskärm, utgör ett effektivt skydd. Denna måste i sin tur 
skyddas mot mekanisk åverkan, vilket innebär att kabeln förses 
med en armering. Sammantaget betyder detta att 
kabelkonstruktionen blir tung och komplicerad och kraven på 
tillbehör och montage blir större än för andra kabeltyper. 

2.3 Aluminium 
I Sverige är idag andelen aluminiumkablar ca 80–90 %. 
Nackdelar jämfört med koppar är t ex sämre ledningsförmåga, 
kallflytning och oxideringsbenägenhet. Detta ska jämföras mot 
fördelarna som är låg vikt, lågt volympris och god tillgång. 
Nackdelarna har vid anslutning begränsat användningen för 
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klena ledare. För ledarareor från 25 mm2 och uppåt finns 
emellertid anslutningsdon som inte medför någon teknisk 
olägenhet. 

2.4 Koppar 
Koppar är den ledartyp som har hängt med sedan begynnelsen. 
Den används som ledare och metallskärm inom hela areaområdet. 
Koppar har mycket bra ledningsförmåga, hög draghållfasthet och 
är lätt att ansluta. Det är dock i klenare areor som den är mest 
använd, detta mycket beroende på den begränsade tillgången och 
höga råvarupriset som följd. Även kopparns höga vikt spelar en 
hämmande roll. 

3 Korrektionsfaktorer 
Belastningsförmågan på kabeln kan variera oerhört mycket 
beroende på vilken korrektionsfaktor som gäller för 
förläggningssättet och anslutningssätt. Korrektionsfaktorer från 
ABB har använts.[1]  

Normer för belastningsvärden och korrektionsfaktorer finns även 
att finna i svensk standard SS 424 14 16, SS 424 14 17, SS424 14 
18, SS 424 14 24 

3.1 Förläggning i rör 
Kabeln förläggs i rör där kabelgraven ej kan hållas öppen för 
utdragning eller utbyte, t ex vid väg och gatukorsningar. Det 
vanligaste är att man använder rör av plast men även betong 
förekommer.  

Vid förläggning i rör omges kablarna av stillastående luft som 
försvårar för värmen att komma bort från kabeln. Därför är det 
viktigt att man har ett rör som är dubbelt så stort i diameter som 
kabeln ifråga. Belastningen måste ändock reduceras jämfört med 
förläggning direkt i mark. Rörförläggning försämrar 
belastningsförmågan med en faktor 0,90. [1] 

3.2 Inverkan av parallella kablar 
Vid förläggning med flera kablar i samma kabelgrav minskar 
belastningsförmågan ytterligare. Beroende på vilket avstånd och 
hur många kablar som finns påverkas korrektionsfaktorn 
väsentligt. I tabell1 nedan visas nyttan med att nyttja stort 
avstånd mellan kablarna. Tre parallella kablar med ett inbördes 
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avstånd på 10 cm får en korrektionsfaktor på 0,67 medan ett 
avstånd på 80 cm bara skulle ge ett korrektionstal på 0,84. [1] 
Observera att det också är viktigt att veta hur hårt belastad den 
parallella kabeln är. En kabel som bara belastas till exempelvis 
10% värmer ju inte så mycket som en med 110% belastning. Det 
finns tyvärr inga korrektionsfaktorer som tar hänsyn till 
bredvidliggande kabelns belastning. 

Tabell 1. Korrektionsfaktor enligt ABB för flera kablar i samma 
grav. [1] 

   Antal Kabelgrupper i marken    
Avstånd mellan kablar (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 1,00 0,76 0,67 0,59 0,55 0,51 0,49 0,47 0,46
200 1,00 0,81 0,71 0,65 0,61 0,58 0,56 0,53 0,52
400 1,00 0,85 0,77 0,72 0,69 0,66 0,61 0,63 0,62

600 1,00 0,88 0,81 0,77 0,74 0,72 0,71 0,70 0,69
800 1,00 0,90 0,84 0,81 0,79 0,77 0,76 0,75 0,75
2000 1,00 0,96 0,93 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90

 
 

3.3 Inverkan av djupet 
När en kabel förläggs i marken kan man i vissa fall inte hålla sig 
till den meters djup som normalt nyttjas för en 
högspänningskabel. I dessa fall påverkas belastningsgraden 
enligt tabell 2 nedan 

Tabell 2 Korrektionsfaktor enligt ABB för förläggningsdjup. [1] 

Förläggningsdjup (m) Högspänningskabel
0,50  1,10 
0,70  1,05 
0,90  1,01 
1,00  1,00 
1,20  0,98 
1,50  0,95 

 

3.4 Markbeskaffenhet 
Det nominella värdet för den termiska resistiviteten under 
normala förhållanden är i Sverige 1 · °C · m/W. Sand och lerjord 
med hög fuktighet har lägre resistivitet medan lätt jord och 
fyllnadsmassor som innehåller byggnadsavfall i regel har högre 
värde. Tabell 3 nedan visar korrektionsfaktor för markens 
värmeresistivitet 
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Tabell 3. Korrektionsfaktor för markens värmeresistivitet. [1] 

Värmeresistivitet, K · m/W 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 
Korrektionsfaktor 1,14 1,00 0,93 0,84 0,74 0,67 0,61 

 

3.5 Marktemperatur 
Marktemperaturen kan man inte göra så mycket åt, men det är 
viktigt att ta med den i beräkningarna. Ska man göra en 
reservmatningsberäkning på en ledningsträcka en varm sommar 
bör man beakta att korrektionsfaktorn skiljer sig mycket mot om 
det varit vintertid då den kan verka till att man kan öka 
belastningen. Marktemperaturen 20°C ger en faktor på 1,00 enl. 
ABB och är den temperatur som använts i arbetet. Den 
temperaturen kan tyckas hög, särskilt med tanke på att den 
högsta belastningen vanligtvis finns på vintern. Ericsson Cables 
använder 15°C för faktor 1,00. Med andra ord räknar man på 
Eriksson inte upp korrektionsfaktorn förrän vid 10°C marktemp. 
Tar man hänsyn till t.ex. fabriker, som ofta har en jämn 
belastningskurva sommar som vinter, kan det vara farligt att 
anta en lägre temperatur. Exempel på korrektionsvärden för olika 
temperaturer visas för ABB i tabell 4 och för Eriksson i tabell 5. 

 

Tabell 4. Korrektionsfaktor enligt ABB för marktemperaturen. 

    Marktemperatur   
Ledarens temp. 10 15 20 25 30 35 40 45 

         
65 °C 1,07 1,04 1,00 0,96 0,93 0,89 0,84 0,80 
90 °C 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,74 0,66 

 
 
Tabell 5. Korrektionsfaktor enligt Ericsson för 
marktemperaturen. 

        Marktemperatur     
Ledarens temp. -5 0 5 10 15 20 25 30 

                  
65 °C 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 
90 °C 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 0,96 0,93 0,89 

 

3.6 Förläggning i triangel eller plan 
När kabeln läggs i marken kan det göras på två olika sätt. Valet 
av Förläggningssättet styrs ofta utifrån praktiska skäl, som 
exempelvis tillgängligt utrymme, buntningsmetod mm. För 
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högspänning är förläggning i triangel den vanligaste metoden. 
Triangelförläggningen är symmetrisk och ger därmed samma 
reaktans mellan kablarna. Ett annat sätt är att lägga kabeln i 
plan, vilket tar mer plats och p.g.a. sitt inbördes avstånd får 
större skärmströmmar och förluster. Den osymetriska läggningen 
ger även en marginell ojämn strömfördelning och är inte lika 
gynnsam för magnetfältet som triangelförläggning. Däremot är 
kylningen bättre vilket sammantaget ger en högre 
belastningsgrad,  

Kylningen är dock endast bättre vid öppen eller korskopplad 
skärmkrets. Vid sluten skärmkrets (se avsnitt 5.7) är 
belastningsförmågan för triangelformationen bättre. Allra störst 
skillnad blir det vid stora ledarareor. En AXKJ med ledararea 630 
mm2 kan vid triangelförläggning, sluten skärm och normaldrift 
belastas med 580 A medan kabeln i plan endast klarar 515 A. 
Detta för att man vid triangelförläggningen får lägre förluster  

Vid kabeldragning inne i samhällen, nu senast i Alingsås, har ett 
ökat tryck om att kabelns magnetfält skall vara så lågt som 
möjligt dykt upp. Kablarna bör då placeras i en triangelformation 
med ett så kort avstånd som möjligt mellan ledarna. Detta 
efterlevs genom att man buntar ihop kablarna i 
triangelformationen. Hur mycket belastningsförmågan skiljer sig 
för de olika sätten, se tabell 6 och 7. 

3.7 Olika skärmtyper 
Olika typer av skärm kan användas. Sluten skärm, öppen skärm 
och korskopplad skärm. [1] 

3.7.1 Sluten skärm 
Är skärmarna förbundna i båda ändarna och jordade i minst en 
ände enligt bild 1 kallas detta sluten skärm. I en sluten skärm 
uppstår en ström som ger upphov till förluster och därmed 
minskar belastningsförmågan. Lägst förluster erhåller man vid 
triangelförläggning. 
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Bild 1 sluten skärm. [1] 

3.7.2 Öppen skärmkrets 
Skärmar som är förbundna och jordade med varandra endast i en 
ände av kabeln kallas öppen skärm enligt bild 2. Metoden kan 
användas för att förbättra belastningsförmågan i förband med 1-
ledarkablar. Detta genom att skärmförlusterna minimeras. 
Istället för en förlustalstrande inducerad skärmström erhålls då 
en inducerad spänning mellan skärm och jord. Denna spänning är 
proportionell mot kabelns längd och ledarström och kan bli alltför 
stor och utgöra personfara. Därför rekommenderas inte för 
förband som är längre än 200 meter. Viktigt också att 
avslutningar och skärmar är beröringsskyddade. Skärmen skall 
vara isolerad mot jord hela kabelsträckningen. PVC- eller PE- 
manteln på kablarna är vanligtvis tillräcklig isolering. 

 

Bild 2 öppen skärm [1] 
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3.7.3 Korskopplad skärm 
En annan metod är korskoppling som går ut på att kablarnas 
metallskärmar skiftar läge (korsas) inom 3-fasgrupper vid ett 
antal punkter längs kabelstråket. I det här fallet induceras en 
ström mellan skärm och jord, men någon ström framträder inte. 
Den maximala inducerade spänningen framträder vid 
länkboxarna for korskopplingen se bild 3. Den här metoden 
tillåter kablarna att belastas lika mycket som vid öppen skärm 
men kan användas för längre sträckor. Metoden är väldigt bra 
men avancerad och kräver skärmseparering och länkboxar. 

 

Bild 3 korskopplad skärm. [1] 

För att ytterligare se hur de olika skärmarna påverkar 
belastningsförmågan se tabell 1 och 2, bilaga 2. [1] 

3.8 Uttorkning av mark 
Vid den vanliga belastningstypen med en eller två toppar per 
dygn och låglast under natten är risken för markuttorkning liten. 
Det är när kablarna går med konternuerlig last och hög 
temperaturen i isoleringsskiktet (över 50°C) uppstår som risken 
för markuttorkning är som störst. PEX kabeln tillåts som bekant 
att arbeta med 90°C ledartemperatur, detta ger vid konternuerlig 
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belastning hög yttertemperatur. Flera parallella kablar ökar 
givetvis risken. I sådana fall bör kabeln dimensioneras för 65°C 
ledartemperatur. Om marken skulle torka ut kan en ökad termisk 
resistivitet och temperatur framstå, med övertemperaturer och 
överslag som följd.  

Ett annat sätt att undvika markuttorkning är att på utsatta 
ställen lägga kabeln i en bädd av termiskt stabilt material. Ett 
sådant kan bestå av 1 del cement, 1 del vatten och 14 delar sand. 
Fyllningen brukar kallas ¨weak mix¨ och är lätt att bryta sönder 
om kabeln behöver bytas ut. [3] 

4 Framtagning av indatafil i Excel 
Tanken är att Excelfilen ska användas som indatafil till 
simuleringsprogrammet PSS/E samt ligga som dokument på 
Vattenfall Västnäts gemensamma Area, G-disken, för att där vara 
åtkomlig för senare uppdateringar Västnäts G-disk. Där man får 
korrigera allteftersom fler uppgifter kommer fram eller ändringar 
sker. 

4.1 Data för kablarna 
Uppgifter om ledningslittra, Stationsnr/namn, kabelarea, typ, 
fabrikat samt längd och förläggningsår, finns redovisade.  

Framtagningen av dessa uppgifter bestod till största del av 
inventering av driftscheman och diverse andra pärmar där 
intressanta fakta om de kablar som ingick i nätet kunde finnas. I 
några fall fick personal skickas ut i fält för att i verkligheten se 
vad det var för sorts kabel. Detta arbete var tidskrävande, men 
nödvändigt då den fil som innehöll ledningsdatauppgifter var 
förstörd, och man kunde inte längre lita på uppgifterna. 

4.2 Förläggningssätt 
Dokumentation angående förläggningssättet är mycket viktig 
med tanke på att det påverkar temperaturstegringen i 
omfattande grad. Tyvärr så lyser den informationen till stor del 
med sin frånvaro. Upplägget har därför varit att genom kontakt 
med anställda på Vattenfall försöka få reda på så mycket som 
möjligt. I resterande fall har driftscheman och kartboken över 
Västnäts ledningar varit till stor hjälp. Man kan utifrån dessa 
hjälpmedel bl.a. se hur terrängen ser ut och dra rimliga slutsatser 
om kabeln kan antas vara förlagd i t.ex. rör eller gå parallellt med 
någon annan kabel. 
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Excelfilen finns bifogad i bilaga4. Den innehåller endast 40kV-
nätets 114 objekt. Resterande kablar mellan 130 och 20kV som 
tillsammans innehåller ungefär 130 objekt har dokumenterats på 
samma sätt, men innehåller ej förläggningssätt samt de 
uträknade värden som bygger på förläggningssättet. Dessa finns 
dock ej bifogade i rapporten. 

4.3 Parametrar i beräkningsmodellen 
Som utgångspunkt för beräkningarna har ABB:s kabelhandbok 
för PEX-isolerad kraftkabel använts. Här har även 
korrektionsfaktorerna hämtats. För Pappersisolerad kabel har 
parametrar ur Sieverts belastningstabeller använts.[1], [4]  

4.3.1 Belastningstabeller 
Tabell 6. Belastningstabell från ABB för markförlagd PEX-
isolerad enledarkabel aluminium 10 –90kV, 65°C och 90°C. 
Triangelformation samt sluten skärmkrets gäller. [1] 

    
Kablar i marken  10 - 90 kV  
Aluminiumledare         

Ledare  Skärm  Planformation   Triangelformation     
    ÖS, KS Sluten skärm ÖS, KS  Sluten skärm 

mm2 mm2 65°C  90°C  65°C  90°C  65°C 90°C 65°C 90°C 
95 25 225 265 215 260 210 255 210 255 

120 25 225 305 245 295 240 295 240 285 
150 35 285 340 270 325 270 325 270 320 
185 35 320 385 300 360 305 365 305 365 
240 35 375 445 340 410 355 425 350 420 

                    
300 35 420 505 375 460 400 480 395 475 
400 35 480 575 420 515 455 550 450 540 
500 35 550 660 465 570 520 625 515 620 
630 35 625 755 515 630 595 715 580 700 
800 35 710 850 560 695 670 805 655 790 

                    
1000 35 795 955 605 750 740 895 720 875 
1200 35 855 1030 635 795 795 965 775 940 
1400 35 915 1105 655 820 845 1025 815 995 
1600 35 965 1170 675 850 885 1080 850 1040 
2000 35 1050 1275 715 895 955 1165 920 1125 

 
ÖS = Öppen skärm 

KS = Korskopplad skärm 
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Tabell 7. Belastningstabell från ABB för markförlagd PEX-
isolerad enledarkabel koppar 10 –90kV, 65°C och 90°C. 
Triangelformation samt sluten skärmkrets gäller. [1] 

    
Kablar i marken  10 - 90 kV   
Kopparledare         

Ledare  Skärm  Planformation   Triangelformation     
    ÖS, KS Sluten skärm ÖS, KS  Sluten skärm 

mm2 mm2 65°C  90°C  65°C  90°C  65°C 90°C 65°C 90°C 
95 25 285 340 275 330 270 325 270 325 

120 25 325 390 310 370 310 370 305 370 
150 35 365 435 335 405 344 415 345 415 
185 35 410 490 370 450 390 470 390 465 
240 35 475 570 415 505 455 545 450 540 

                    
300 35 535 645 455 555 510 615 500 605 
400 35 610 735 500 615 575 695 565 685 
500 35 695 835 545 675 655 790 640 775 
630 35 785 950 590 730 735 890 715 865 
800 35 935 1120 665 815 880 1065 830 1005 

                    
1000 35 1045 1260 700 865 980 1185 915 1115 
1200 35 1125 1360 720 900 1050 1275 975 1190 
1400 35 1210 1460 760 935 1120 1360 1030 1265 
1600 35 1290 1560 770 965 1190 1445 1080 1330 
2000 35 1420 1725 805 1015 1300 1585 1165 1440 

 
ÖS = Öppen skärm 

KS = Korskopplad skärm 

 

Tabell 8. Belastningstabell från Sieverts för markförlagd 
pappersisolerad treledarkabel med kopparledare, 12-52kV, 65°C. 
[4] 

Area  mm2 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 

Strömtålighet  A 70 93 120 150 175 220 260 300 335 380 440 495 580 
 
 

Vid kontroll med olika kabeltillverkare upptäcktes skillnader på 
belastningsuppgifterna som fanns över de olika kabeltyperna,. De 
var i de flesta fall små och spelar då endast en marginell roll vid 
beräkningarna. Skillnader finns också vid jämförelse med 
normerna. [5] 
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4.3.2 Korrektionsfaktorer 
Vid beräkningarna har vissa faktorer antagits för alla kablar. De 
faktorerna har tagits fram genom diskussion med personal på 
Vattenfall. [1], [2] 

o För övrigt har efter diskussion med personal antagits att 
avståndet mellan kablar i samma grav är ca 1 meter för 
bredvidliggande högspänning (40kV) och ca 0,5 meter för 
bredvidliggande kablar med spänningsnivån 10kV. 
Korrektionsfaktorn varierar beroende på mängden kablar. För 
korrektionsfaktor för parallella i samma grav se tabell 1. 

o Marktemperaturen 20°C ger en faktor på 1,00 enl. ABB och är 
den temperatur som använts. Ericsson Cables använder 15°C 
för faktor 1,00. Marktemperaturen diskuteras vidare under 
avsnitt känslighetsanalys. Övriga korrektionsvärden för 
marktemperaturen ses i tabell 4 och 5.  

o Markens värmeresistivitet har fått faktorn 1,00 p.g.a. att det 
ofta sandas under kabeln och att det skulle vara oerhört 
tidskrävande att samla in information angående markens 
innehåll där kablarna ligger. Korrektionsfaktorer för 
värmeresistivitet finns i tabell 3. 

o Förläggningsdjupet är i normala fall (enligt anvisningar) 1m 
och ger då en faktor på 1,00. Här finns då en liten avvikelse 
mot det egentliga målet, som var att få fram någorlunda 
exakta uppgifter för varje kabelsträcka. Det har dock varit 
omöjligt. Tabell 2 visar korrektionsvärden för några olika 
förläggningsdjup. 

o För kabel förlagd i rör gäller korrektionsfaktorn 0,90. 

5 Simulering i PSS/E 
Arbetet har utfört med hjälp av datorprogrammet PSS/E (Power 
system simulator) och är ett program för beräkningar samt 
simuleringar av elkraftnät i både stationära och dynamiska 
förlopp. Programmet jobbar med flera olika beräkningsmetoder, 
bl.a. Fullständiga och modifierade former av Newton Raphson och 
Gauss–Seidel lösningar.  

5.1 Tillvägagångssätt för simulering 
Till Simuleringsprogrammet PSS/E finns en fil som heter 
TGS002. Den filen har gjorts en kopia på som döpts till 
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TGS002Egen. Den kopierade filen har sedan uppdaterats med de 
nya belastningsgränserna, alltså belastningsförmågan för 
ledningens normal och reservdriftsfall. I de fall som kabeln var 
dimensionerande, dvs. den svagaste länken i ledningen har 
belastningsgraden stigit.  

Exempel: TL176 mellan Mölltorp - Karlsborg, dimensioneras av 
en FCJJ kabel i storleken 1x3x95. Kabeln fick också sänkt 
belastningsförmåga p.g.a. korrektionsfaktorn 0,90 för rör. 
Ledningens Rate A (normaldrift) ändrades från 24,8 MVA till 17,8 
MVA. Detta betyder att ledningen enligt PSS/E nu går med 71 % 
belastning istället för 51 %. Se utskrift ur PSS/E i bilaga1. 

6 Slutkommentar 
För att kunna utnyttja nätet optimalt krävs det att man tänker 
på de saker som tagits upp i rapporten. Den faktor som är 
viktigast att tänka på, eftersom den gör störst skillnad, är 
avståndet till närliggande kabel samt givetvis avstånd till andra 
saker som kan tänkas värma kabeln, tex. fjärrvärmerör osv. En 
annan sak är värmeresistiviteten, där en kabel som ligger helt 
inbäddad i tex. Sand kan få en relativt stor höjning av 
belastningskapaciteten. Mindre väsäntligt är att markdjupet 
hålls på exakt 1 meter. 

I framtiden kommer det förmodligen att bli ännu mera kabel och 
det är då väldigt viktigt att någon sorts dokumentation förs, över 
hur kabeln är förlagd och att den dimensioneras med hänsyn till 
gällande faktorer för det begränsande snittet. Det är också viktigt 
att i de fall där en ledningsträcka innehåller både kabel och lina, 
bör linan vara den begränsande faktorn. Detta för att linan är 
betydligt lättare att byta ut. 

Det är viktigt att fortsatta beräkningar på detta arbete utförs 
med hjälp av samma belastningstabeller och korrektionstabeller 
som angetts i denna rapport. 
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8 Bilagor 
1. Lastprognos, utskrift ur PSS/E  

2. Excelfil, med uppgifter om kabelsträckorna 
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  Bilaga 1 
   

 

 

 



  Bilaga 2 
   

Excelfil. För regionnätskablar 40 kV. 

 

 


