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EXAMENSARBETE 

Kartläggning av begränsande faktorer vid 
fellokalisering med pulsekometod  
på mellanspänningskablar 

Sammanfattning 
I samband med att mellanspänningsnätet kablifieras ökar också kraven vad gäller 
fellokalisering. För att hålla avbrottstiderna i nätet korta är effektiv felsökning erforderlig. 
Detta arbete syftar till att kartlägga och redogöra för begränsande faktorer som finns vid 
fellokalisering med fokus på pulsekometoden. Uppdraget utförs tillsammans med Vattenfall 
Eldistribution AB.  

Det har uppdagats problem gällande fellokalisering på mellanspänningskablar med 
pulsekometoden. Ett flertal faktorer bidrar till denna problematik. Resultatet från studien 
visar att kabelkonstruktionen är en betydande del i det som begränsar pulsekometodens 
användningsområden och funktionalitet. Rapporten redogör för grundläggande information 
kring konstruktion och typer av mellanspänningskablar. 

Kartläggningen uppvisar hur vattenträd påverkar en kabel negativt. Allmänt redogörs för vad 
som orsakar vattenträd samt vilka avhjälpande åtgärder som vidtas; trippelextrudering samt 
mantel- och isolationsprovning. Vidare beskrivs olika feltyper, kabeltyper, kabelgenerationer 
samt instrument- och metodtyper som alla är påverkande faktorer vid fellokalisering. 

Dokumentering är i högsta grad väsentligt för en lyckad felsökningsprocedur, vilket klarläggs 
i rapporten. Utöver dokumentation redogörs för hur kabelns kondition kan påverka 
felsökningsresultatet. 

Ett antal mätmetoder och mätinstrument finns till förfogande vid felsökning och provning. 
Alla har sina egna för- respektive nackdelar. De har även tillhörande användningsområden. 
Pulsekometerns grundfunktion studeras och förklaras. De övriga mätmetoderna, som 
används vid fellokalisering och provning, redogörs för endast generellt. 
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UNIVERSITY DIPLOMA THESIS 

Mapping of the limiting factors in fault localization with 
Time Domain Reflectometry on medium voltage cables 

Summary 
As the medium voltage network cables in Sweden is buried down in the earth, the demand 
of fault localization expertise increases. To keep downtimes in the network short, the 
importance of effective fault localization is necessary. This work is aimed to map and 
visualize limiting factors within fault localization with focus on the TDR - Time Domain 
Reflectometry. This work is a collaboration with Vattenfall Eldistribution AB. 

Problems with fault localization on medium voltage cables with the TDR have been detected. 
A multiple factors are contributing to this problem. The results of this study show that the 
cable construction is a significant part in which extent the TDR can be used. The report are 
also accounting for basic information about construction and types. 

The mapping also illustrates water treeing and how it affects cables in a negative way. 
Visualization of what causes water treeing and several actions such as triple extrusion, jacket 
testing and insulation testing is included in the essay. Further information about fault types, 
cable types, cable generations, instrument types and method types is given. All of them are 
affecting factors within the area of fault localization. 

Documentation is highly important for a successful fault localization procedure, which is 
clarified in the report. Besides documentation the cable condition and the influence on it 
affecting the result of fault localization is stated. 

A number of measuring methods and instruments are available to use when fault localization 
and testing are occurring. Every instrument has their own advantages and disadvantages. 
They also have their own respective area of usage. The basic principle of TDR is studied and 
explained accordingly. The other measuring methods, which are used in fault localization and 
testing, are shown more generally. 
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Kartläggning av begränsande faktorer vid fellokalisering med 
 pulsekometod på mellanspänningskablar 

Förord 
Som en del av ett internt arbete med framtagning av en handbok inom Vattenfall, fick vi i 
uppdrag att undersöka påverkande faktorer vid fellokalisering av markkabel på 
mellanspänningsnätet med pulsekometoden. Arbetet har utförts hos Vattenfall 
Eldistribution AB i Trollhättan. 

Rapporten är till stor del ett resultat av flertalet kontakter från elkraftbranschen. Författarna 
har gemensamt arbetat fram allt material i rapporten. Egna personliga tankar och reflektioner 
har fått stort utrymme vilket inneburit många, långa och givande diskussioner. Författarna 
rekommenderar utskrift i färg. Figuren på försättsbladet är publicerad med tillstånd av 
Vattenfall Service AB. 
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1 Inledning 
En handbok för planering av lokalnät är under bearbetning internt inom Vattenfall 
Eldistribution AB (hädanefter benämnt Vattenfall). Ett avsnitt i denna handbok handlar 
om fellokalisering och tester vid installation i kablifierade nät. För att underlätta och 
förenkla valet av mätmetoder kommer det i denna handbok finnas uppgifter om vilken 
eller vilka mätmetoder som lämpligen bör användas på kablifierade nät. För att 
underlätta snabb och smidig fellokalisering finns det ett behov av att veta exakta värden 
på kabellängder. Om en kabels längd inte är känd försvåras processen med att felsöka 
en kabel. Därav anledningen till varför Vattenfall arbetar fram en handbok med relevant 
fakta inom området. 

Rapporten kommer främst behandla pulsekometoden. Handboken eftersöker ett värde 
på hur lång sträcka som säker uppmätning av fel kan ske på, det vill säga utan risk för 
att få något/några mättekniska felfall. 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget när alltmer av luftledningsnätet på mellanspänningsnivån kablifieras behövs 
exakta mätmetoder för fellokalisering och tester på kablifierade elnät. En vanlig metod 
som används är fellokalisering med hjälp av pulsekometer [1]. Problem har sedermera 
uppstått vid användning av denna metod. Innan kablifieringen av landsbygdsnätet 
började var det främst i stadsnät som kabelförläggning i mark utfördes. Alltjämt var 
kablarna relativt korta och av den anledningen fungerade pulsekometoden utan 
nämnvärda problem. I och med kablifieringen av landsbygdsnät har längderna ökat och 
således problemen med fellokalisering [1].  

Vittnesmål från tekniker ute i fält beskriver problem med att lokalisera fel på kablar som 
är längre än fem kilometer. Således finns det ett behov av att kunna fastställa den kritiska 
punkt på kabeln där mättekniska fel börjar bli svåra att lokalisera.  

I branschen återfinns olika kabeltyper med olika elektriska egenskaper och det finns 
också olika leverantörer av kablar. De elektriska egenskaperna kan påverka den puls 
som används vid pulsekomätning. Därför redogörs för kabeltypernas olika 
konstruktionsprinciper i rapporten. 

Ett antal olika leverantörer av mätinstrument finns på marknaden. Leverantörernas 
kommentarer som behandlar säker fellokalisering skiljer sig från varandra, vilket skapar 
osäkerhet då ingen aktör med säkerhet kan säga att problemet beror på kabeltyp 
och/eller mätinstrument. Även val av mätmetod kan påverka resultatet.  
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1.2 Problemställning 
Problemet är att hitta ett mätvärde i kilometer där tekniker kan lita på att mätvärdena 
blir korrekta. Problematiken beror främst på följande faktorer; mätinstrumentstyp, 
mätmetodik och kabeltyp. Problemställningen kompliceras ytterligare av att 
leverantörerna av mätinstrument inte ger samstämmig information. Dessutom är 
kabeltyperna uppbyggda på olika sätt, vilket ger upphov till olika karaktäristik. 

Frågeställningarna som behandlas i denna rapport är: 

• Vilka mätmetoder finns vid kabelfellokalisering? 

• Hur används mätmetoderna? 

• Vilken är den längsta kabellängd där man kan vara säker på att felsökning lyckas 
vid användning av pulsekometod? 

1.3 Översikt över tidigare arbeten 
Som hjälp vid studiet av fellokalisering av mellanspänningskablar med pulsekometer har 
två relevanta rapporter legat till grund för detta arbete. Den första rapporten (Elforsk 
07:60) [1] har skapats av Elforsk, som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät, och 
syftar till rationalisering av branschgemensam forskning och utveckling [2]. Den andra 
rapporten (EBR-e IN059 2004) [3] är ett dokument som finns på EBR-e, vilket är ett 
system för planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar, som 
drivs och tillhandahålls av Svensk Energi [4].   

Innehållet är detaljerat, strukturerat och beskriver det problemområde som arbetet 
behandlar. Rapporterna har skapat förståelse för vilka problem och tillhörande feltyper 
som finns i mellanspänningsnätet, vilka mätmetoder som finns och hur de används. 

Elforsk 07:60 sammanfattas som en rapport som behandlar ett antal metoder för 
fellokalisering av kablifierade mellanspänningsnät. 

EBR-e IN059 2004 är ett dokument som behandlar kabelkonstruktion, testmetoder för 
felsökning på befintliga markkabelnät samt test och provning på och vid nyinstallation. 
Rekommendationer ges även i form av test- och provspänningar. 

Tillsammans utgör dessa två dokument grunden i arbetet som presenteras i rapporten. 
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1.4 Syfte och mål 
Syftet sammanfattas som att genom studier erhålla kunskap vad gäller pulsekometoden. 
Metodens för- och nackdelar åsyftas att visualiseras genom analyser och diskussioner 
från dessa studier. Övriga mättekniska metoder redogörs för mer övergripande. 

Det slutgiltiga målet är att ta fram ett maximalt kilometertal, där mättekniker med 
säkerhet kan mäta med hjälp av pulsekometoden på en markkabel utan risk för att 
problem uppstår vid fellokaliseringen. Kilometertalet som eftersöks syftar till att infogas 
med en framtida intern nätplaneringshandbok. 

Fyra delmål tillhörande fyra delmoment har upprättats för att nå slutmålet: 

• Litteraturstudie och intervjuer för att skapa förståelse för hur pulsekometoden 
fungerar och används praktiskt i dagsläget. 

• Hur kan metoden modifieras och/eller instrumentet för optimering av 
resultatet? 

• Erhålla praktiskt kunskap och erfarenhet från fälttester. 

• Kartlägga och beskriva inverkan av olika kabeltyper med fokus på skärm med 
tretrådstyp jämfört med klassiska kablar av koaxialtyp. 

1.5 Avgränsningar 
Projektarbetet avgränsas till att endast behandla kablar i lokalnät vars nominella 
spänning är cirka 11 kV respektive 22 kV – det vill säga mellanspänningsnätet. Kablarna 
är konstruerade för spänningarna 12 kV respektive 24 kV [5]. Fokus ligger på 
pulsekometoden medan andra mätmetoder endast redogörs för övergripande.  
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2 Metod 
Tillvägagångssättet för projektarbetet består av en kombination av nedanstående 
metoder som tillsammans skall användas inom studien.  

Litteraturstudie upprättas för inhämtning av relevant information med avseende på 
projektarbetets uppsatta målsättning. Flertalet tryckta källor så som kompendium, 
böcker och handböcker kommer brukas som tillförlitlig dokumentation. Elektroniska 
källor i form av Internet-länkar kommer att nyttjas likväl. Material kommer också 
inhämtas från andra akademiker, EBR-e, Elforsk, Vattenfall.  

Arbetet byggs till stor del på information som erhålls från mejlkontakt och intervjuer. 
Intervjuerna ämnar till att genomföras med instrumenttillverkare, kabelleverantörer och 
andra yrkesgrupper inom branschen. Frågorna som kommer användas vid 
intervjutillfällena återfinns i Bilaga A och utarbetas i god tid före intervjuerna i syfte att 
förbättra frågeställningarna gentemot de intervjuade parterna. För att underlätta 
sammanställning av fakta från intervjuer kommer önskemål ställas vad gäller inspelning 
med hjälp av diktafon. 

För att förstå mätteknik i praktiken planeras medverkan vid kabelmätningar och 
verkliga felfall samt utförande av analyser med hjälp av insamlad data. Dessutom erhålla 
en inblick i hur mättekniker går tillväga gällande diagnostik och fellokalisering.  
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3 Kraftkabelkonstruktion 
En kraftkabel för mellanspänning består av ett antal olika skikt och material. Materialen 
och konstruktionsfilosofin har under årens lopp succesivt utvecklats från blypappers-
kablar till dagens moderna PEX-isolerade kablar. I detta avsnitt behandlas först 
blypapperskabeln som mot slutet av dess tillverkningstid producerades jämsides med 
den första generationens PEX-isolerade kabel [3]. Därefter förklaras den moderna 
PEX-isolerade kabelns konstruktion, del för del, i respektive underavsnitt.  

3.1 Blypapperskabeln 
Blypapperskabeln började användas i början av 1900-talet och dominerade marknaden 
fram till 1970-talet, men användes emellertid i begränsad omfattning fram till omkring 
år 1990. Blypapperskabeln utvecklades under slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet. Konstruktionen har visat sig ha lång livslängd, då det idag existerar 
blypapperskablar i mellanspänningsnätet som har varit i drift under cirka 100 år [6]. 
Vidare ges ett exempel på blypapperskabel i Figur 1. En blypapperskabels konstruktion 
är uppbyggd enligt följande [3]: 

 ”Kabelisoleringen utgörs av olje- eller vaximpregnerat papper, som skyddas mot fukt genom en 
blymantel. Denna skyddas i sin tur mot mekaniska skador genom en armering av stålband eller 
ståltrådar. Utvändigt finns ett yttre korrosionsskydd, som på äldre kablar består av asfalt och 
jute, men under senare år ofta ersatts med ett PVC-skikt.” 
 

 

 
Figur 1: Blypapperskabel. Publicerad med tillstånd från Vattenfall Service AB. 

3.2 Första generationens PEX-kabel 
Den tidiga PEX-kabeln kantades av problem med vatteninträngning, vilket skapade 
vattenträd och elektriska träd [7]. Detta åsamkade stor skada på 1960- och 1970-talets 
första generation av PEX-kablar. Problemet med vatteninträngning berodde till stora 
delar på vulkaniseringsprocessen, när det yttre ledande skiktet skulle sammanfogas med 
ledarisoleringen. Processen innebar att det kunde bli blåsbildning mellan de båda 
skikten. Även föroreningar och små vattendroppar kunde bli kvar mellan det ledande 
skiktet och isoleringen [7].  
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3.3 Den moderna PEX-kabelns konstruktion  
Under 1970-talets senare hälft utvecklades nya förbättringar vad gällde produktions-
processen. Trippelextrudering är en process som förbättrar PEX-kabeln vilket 
reducerar risken för vattenträd och elektriska träd markant [8]. Därifrån kom PEX-
kabeln att utveckla sin dominans gentemot de äldre kabeltyperna [7]. Figur 2 illustrerar 
Nexans Axclight TT 12 kV som är en modern PEX-kabel med skärm av koaxialtyp. 

 
Figur 2: Illustrativ bild av hur "Nexans Axclight TT 12 kV" är uppbyggd. Kabeln är tvärvattentät med 

skärm av koaxialtyp. Publicerad med tillstånd från Nexans Sweden AB. 

 
Figur 3 illustrerar Nkt Cables AXAL-TT PRO 12 kV som också är en modern PEX-
kabel med skärm av tretrådstyp. 

  

 
 

 
Figur 3: Illustrativ bild av hur "Nkt Cables AXAL-TT PRO 12 kV" är uppbyggd. Kabeln är 

tvärvattentät med skärm av tretrådstyp. Notera: Bilden är redigerad med en infogad textruta 
samt pil för tydlighetens skull. Publicerad med tillstånd från Nkt Cables AB. 

Aluminiumtrådad skärm 
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3.3.1 Ledarmaterial 
Som material i moderna mellanspänningskablar finns två olika metaller till förfogande; 
aluminium och koppar. Ledaren kan vara en-, få- eller mångtrådig beroende på kabelns 
huvudsakliga syfte [9]. Formen på ledaren kan vara antingen rund eller sektorformad 
beroende på flexibilitetskrav. Metallerna skall vara av hög renhetsgrad och av rätt 
tvärsnittsarea. Koppar som ledarmaterial i kablar används oftast i kablar med högst 
16 mm2 tvärsnittsarea. Vid större areor används huvudsakligen aluminium [9].  

3.3.2 Isolering och ledande skikt 
På mellanspänningskabelnät används idag nästintill uteslutande PEX-isolerade kablar. 
PEX är tvärbunden polyeten och har många goda egenskaper i förhållande till PE-
isolering. PEX-isolering innebär bland annat att materialets termiska och mekaniska 
egenskaper förbättrats i jämförelse med PE-isolering. Tvärbindningen påverkar 
materialets känslighet gentemot temperatur, vilket innebär att materialet klarar av en 
högre belastningstemperatur [9]. 

Ledande skikt har till uppgift att jämna ut fältfördelningen genom att utjämna ytan 
mellan ledare och isolering respektive ledare och skärm. Av den anledningen finns två 
ledande skikt, ett inre och ett yttre. Tillsammans med isoleringen bildar dessa tre skikt 
ett gemensamt isolationssystem. Tillverkningsmetoden kallas för trippelextrudering. 
Den jämna fältfördelningen som erhålls hjälper till med förhindring av glimning mellan 
ledare/skärm och isolering [6] [9] [10]. 

3.3.3 Skärm och utfyllnad 
Skärmen är för kraftkablar en komponent som skall fungera som personskydd. Därtill 
dimensioneras och utformas skärmen för att klara enkla och dubbla jordslutnings-
strömmar [11]. Skärmen kan bestå av koppartrådar, längsgående aluminiumband eller 
vävda band. På äldre kablar förekommer blymantel som skärm. Hur en kabelskärm 
konstrueras beror på kabeltyp. För längsvattentäta kablar består skärmen av 
korrosionsskyddade koppartrådar inbäddade i ledande gummimaterial [9] [12]. 

Är en kabel tvärvattentät finns två dominerande konstruktionsprinciper för kabelskärm; 
tretrådstyp och koaxialtyp. Den ena principen bygger på en konstruktion med tre 
aluminiumtrådar [13]. Se Figur 3. I kombination med att dessa tre har elektrisk kontakt 
med aluminiumfolie ges ett heltäckande skydd. Genom att aluminiumtrådarna är 
inbäddade i ett ledande material erhålls den elektiska kontakten. Den andra 
konstruktionsprincipen med avseende på skärmen är för tvärvattentäta kablar den 
traditionella koaxialskärmen. Skärmen består av koppar, aluminiumlegering eller 
aluminium [9] [14]. Se Figur 2. 

I de fall runda kablar eftersträvas, används så kallad utfyllnad för att ge kabeln ett så 
runt tvärsnitt som möjligt. Utfyllnaden bildar underlag för skärm och mantel [9].  
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3.3.4 Armering 
Armering används främst till sjökablar och kablar för högre spänningar som behöver 
extra mekanisk hållfasthet, till exempel där risken för stor fysisk åverkan är påtaglig. 
Stålbands- eller ståltrådsarmering är vanligast som material till armeringen. Vid 
sjökabelförläggning bör hänsyn tas till följande risker: 

• förläggningsdjup 

• vattenströmmar 

• mekanisk åverkan. 

Där någon av de tre riskerna finns, används en sjökabel med extra armering och 
ytterligare en mantel ovanpå denna [9] [15]. 

3.3.5 Mantel och täthetsklassificering 
I markkabelnät förläggs kablar med mantelmaterialet PE, då materialet präglas av hög 
elektrisk isolationsförmåga samt goda mekaniska egenskaper [9]. En PE-mantlad kabel 
är dessutom resistent mot fukt [6].  

PVC användes tidigare som mantelmaterial på kraftkablar. Anledningen till varför 
kabeltillverkare gick från användning av PVC till PE, beror på sämre täthetsgrad hos 
PVC-materialet. PVC har dock fördelen att vara brandsäkert och används främst för 
kablar i 1 kV-området. Därför har PE idag blivit det dominerande mantelmaterialet för 
kraftkablar [6] [9]. 

För mellanspänningskablar finns det två olika täthetsklassificeringar. Dessa är: LT 
(längsvattentät) och TT (tvärvattentät) [12] [13]. En längsvattentät kabel innehåller 
svällpulver eller svällgarn som reagerar vid kontakt med vatten. Detta utgör ett skydd i 
längdled, då vatten inte kan spridas. En tvärvattentät kabel däremot har karaktäristiken 
från längsvattentäta kablar tillsammans med ett skyddande aluminiumhölje som hindrar 
vatten från att tränga in i kabeln i första hand. Om det dock händer att vatten tränger 
sig in i kabeln, hindras vattnet från spridning i längdled [1] [6] [13]. 

3.3.6 Elektriska egenskaper 
De elektriska egenskaperna som finns i en kraftkabel samt är relevanta för studien är 
dämpning och löphastighet [7] [9]. Båda beror på konstruktion och uppbyggnad av 
kraftkabeln.  

En markkabels signaldämpning erhålles vid kabelkonstruktion. Signaldämpningen vid 
nätfrekvensen 50 - 60 Hz är försumbar, eftersom kabeln är konstruerad för drift i detta 
område [8]. Vid frekvensområdet som en pulsekometer arbetar i, det vill säga området 
kHz – MHz, är signaldämpningen högre än vid nätfrekvensen [7] [8]. Signaldämpningen 
kan variera mellan olika kabeltyper. Det saknas kravspecifikation från beställare och 
från kabeltillverkare finns ingen information om signaldämpning tillgänglig [16]. 

 8 



Kartläggning av begränsande faktorer vid fellokalisering med 
 pulsekometod på mellanspänningskablar 

Signalens löphastighet är unik och beror på kabeltyp. Ges av kabeltillverkarens 
publicerade material [9]. Löphastigheten som erhålls från kabeltillverkaren måste, vid 
fellokalisering med pulsekometoden, korrigeras utifrån varje angiven unik situation. 
Korrigeringen utförs på grund av att löphastigheten kan förändras beroende på kabelns 
förläggningsmiljö, skarvar och andra yttre faktorer [17]. 
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4 Kartläggning av bidragande problemfaktorer vid 
felsökning med pulsekometoden 

Vid användning av pulsekometoden är det ett flertal problemfaktorer som är viktiga att 
ta hänsyn till. I detta avsnitt redogörs för några av faktorerna. 

4.1 Vattenträd 
Vattenträd, på engelska kallat water treeing eller enbart treeing, är en ned-
brytningsprocess i dielektriska isolationsmaterial. Fenomenet har sitt ursprung i första 
generationens PEX-isolerade kablar. I mellanspänningsnivåerna 12 kV och 24 kV är 
vattenträd den mest framträdande orsaken för kabelåldring. Fenomenet uppstår när 
isolationsmaterialet blir kontinuerligt påtvingat ett elektriskt fält under en längre 
tidsperiod [6] [10]. Vattenträd är i Norden den vanligaste inre orsaken till uppkomst av 
kabelfel som skapas av åldring i isolationsmaterialet [18]. 

4.1.1 Påverkande parametrar 
Det är emellertid inte bara det kontinuerligt matande elektriska fältet som ger upphov 
till vattenträdstillväxt, utan det är i kombination med en rad andra parametrar som 
fenomenet kan börja gro. Parametrar så som; fukthalt, temperatur, tillsatsämnen, 
tillverkningsparametrar och material i de ledande inre och yttre skikten av kabeln. 
Väsentligast är dock kombinationen fukt och elektriskt fält, då det är en förutsättning 
för att vattenträdstillväxt skall kunna uppstå [6]. 

Äldre PEX-isolerade kablar är mest utsatta för fel, därför återfinns den högsta 
felfrekvensen hos denna första generation. Introduktionen på den svenska marknaden 
skedde i slutet av 1960-talet. Det första decenniet präglades av en konstruktion som 
visade sig vara mycket utsatt för treeing. Kablarna som tillverkades och grävdes ned i 
marken var den första generationens PEX-kabel. Konstruktionen bestod av ett yttre 
ledande skikt med lack, textilband och tejp [7]. 

Därefter har de svenska kabelkonstruktionerna kännetecknats av ett sprutat yttre 
ledande skikt och tillika strippbart. En annan variant av PEX-isolerade kablar med 
fastvulkat yttre ledande skikt förekommer också [3]. 

I Norge har ett problem uppmärksammats vad gäller vattenträdstillväxt. Norges 
mellanspänningsmarkkabelnät består till stor del av 24 kV-kablar, i jämförelse med 
Sverige där 12 kV-kablar dominerar. Jämförs dessa spänningsnivåer fås att 24 kV-
kablarna drabbas av vattenträd i större och snabbare utsträckning [6].  
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4.1.2 Kvalitetshöjande åtgärder 
Utöver de optimeringar som nämns ovan har det hos svenska kabeltillverkare vidtagits 
en rad ytterligare åtgärder för att stärka kablar med avseende på vattenträdstillväxt [6]: 

• Införande av svällpulver eller svällgarn i ledarna. 

• Jämnare övergångar mellan isolation och ledande skikt. 

• Övergång från PVC- till PE-mantel. 

• Ökad renlighet hos isolationsmaterialet och materialet i de ledande skikten. 

• Övergång från ångvulkaniserade- till torrvulkaniserade kablar. 

• Utförande av extruderade yttre och inre ledande skikt. 

Dessa kvalitetshöjande medel och åtgärder bidrar gemensamt till förlängd livslängd, 
men det går däremot inte säga vilken enskild insats som resulterar i bäst resultat. Ett 
internationellt standardiseringsarbete har tagits fram för fortlöpande kontrollering av 
kablarna i verifieringssyfte [6] [9].   

4.1.3 Konsekvenser av vattenträd 
Alla kablar vars isolering inte är helt perfekt isolerad mot vatten kommer till sist drabbas 
av vattenträd och den efterföljande nedbrytningsprocessen. Skadorna som uppstår inne 
i kabeln är strukturförändringar som skapas och därefter växer. Av Figur 4 framgår hur 
en kabel ser ut där vattenträd utvecklats. Om vattenträdet får en tillräcklig längd, kan 
genomslag i PEX-isolationen bli en realitet [10]. 

Vid detta skede av isolationsnedbrytningsprocessen uppstår ett annat, mer utvecklat, 
fenomen som kallas för elektriskt träd. Strukturen liknar den som ett träd uppvisar. 
Nedbrytningsprocessen beror på förekomst av vattenträd men också andra skador så 
som smuts. Just vid spetsen på ett vattenträd är fältstyrkan intensifierad och glimning 
inträffar. 

Glimning, eller också kallat PD (partiella urladdningar), är ett fenomen som inträffar i 
tomrum inuti kabelisoleringen i kombination med ett elektriskt fält och små genomslag 
bildas i dessa tomrum. Genomslagen är växande. Glimning är ofta ett resultat av 
felaktigt montage av skarvar och/eller avslut [19]. Glimning är orsaken till varför 
isolationsmaterialets sönderdelningsprocedur initieras, där ledande kolpartiklar bildar 
det elektriska trädets trädliknande struktur [10]. 
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Figur 4: Kabel som är utsatt av vattenträd. Publicerad med tillstånd från Vattenfall Service AB.  

4.1.4 Felavhjälpande åtgärder 
Om kabelkonditionen är otillfredsställande ur säkerhetssynvinkel kan det vara värt att 
överväga en kabelrehabilitering. Det innebär att inpumpning av silikonvätska sker i 
ledaren. För att komma undan problemet på en felbehäftad kabelsträcka, kan det också 
vara ekonomiskt och säkerhetsmässigt gångbart med ett totalt utbyte av kabeln i fråga. 
Genom att nyttja optimerade konstruktioner, produktionsprocesser och material kan 
felstatistiken reduceras [10]. 

4.2 Kabeltyper 
En markkabels karaktäristik och uppbyggnad skiljer sig från varandra beroende på 
tillverkare och ålder [7]. Tillverkare av moderna kablar har idag olika filosofier vad gäller 
konstruktion och uppbyggnad. Här är det framförallt skärmens utformning som skiljer 
sig mellan de olika tillverkarna [8]. Se avsnitt 3.3.3. 

Oberoende av tillverkare är isoleringen densamma (PEX). Äldre kablar har ofta 
isolering som består av olja eller vaximpregnerat papper som skyddas mot fukt genom 
en blymantel. En variant på kabel använder PVC som isolering. Denna typ av kabel 
finns i begränsad omfattning i de svenska kabelnäten. Detta på grund av de höga 
dielektriska förlusterna i kabeln [3]. 

Vid mätning med pulsekometer på en markkabel måste det finnas ett bra underlag och 
kunskap om aktuellt mätobjekt. Detta för att kunna diagnosera och tolka mätresultaten 
för att få ett rättvist resultat med avseende på ålder och karaktäristik för kabeln. 
Löphastigheten ändras på grund av ålder och isolation. En isolation torkar och stelnar, 
vilket förändrar löphastighet. Detta är en faktor som är viktigt att ha vetskap om, då det 
inte framgår i kabeltillverkarnas datablad/anvisningar. Detta gör mätningar på äldre 
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kablar besvärligare och fellokaliseringen blir mer komplex [20]. Vatteninträngning i 
kablar är också en bidragande faktor till att löphastigheten förändras över tid [17]. 

4.3 Instrument 
Metoderna som instrumenttillverkarna använder för att mäta och registrera spännings- 
och strömpulserna skiljer sig något åt. Huvudprincipen är dock densamma. Tillverkarna 
har sina egna respektive namn; Baur kallar dessa metoder SIM/MIM [21] och Seba 
kallar sina metoder för ARM/ARM Plus [22]. Både ARM och SIM bygger på att en 
mätutrustning kopplas på kabeln med hjälp av en högspänningskondensator [1]. 
Kondensatorn laddas sedan upp till en viss spänningsnivå, som beror på kabeltyp och 
vilken mätutrustning som används. Kondensatorn laddas därefter ur mot felstället. 
Urladdningen ger upphov till reflekterande pulser, vilka sedan registreras vid 
kabeländen och ger information om avståndet på kabeln alternativt längden till felstället 
[3]. 

För att få en större noggrannhet i mätningarna har både Baur och Seba vidareutvecklat 
sina mätmetoder. Seba kallar deras vidareutvecklade metod ARM Plus och Baur för 
MIM. I dessa metoder kompletteras den traditionella TDR-mätningen med en förfinad 
mätning. I den förfinade mätningen mäter instrumentet pulsen 5 - 15 gånger under 
ljusbågens brinntid i jämförelse med normalt endast en gång i den traditionella TDR-
mätningen. Mätinstrumentets väljer ut den mätning som är per definition bäst och 
presenterar mätvärdet för mätteknikern i instrumentets display [1]. 

4.4 Feltyper 
I ett markkabelnät kan det uppstå flera olika typer av fel. På själva kabeln kan 
isolationsfel mellan fas och fas, samt fas och skärm inträffa. Utöver nämnda fel kan ett 
så kallat dubbel jordfel inträffa, det vill säga ett jordfel som tänder upp ett annat jordfel. 
Detta medför att det uppstår en tvåfasig kortslutningsström (Ik2) mellan två faser, via 
skärm eller jordlina [11]. Felen kan vara både låg- och högohmiga beroende på hur 
isolationens kondition är vid det aktuella felet. Överslagsfel kan uppstå vid skarvar. Ett 
fel i en skarv kan ställa till problem då skarvens uppbyggnad skiljer sig från markkabeln 
i övrigt. Isolationen i en skarv är oftast kraftigare vilket innebär att ljusbågen som 
pulsekometern alstrar har svårt för att brinna igenom vid ett skarvfel. En kabelskarv 
med två olika areor eller två olika kabeltyper kan ge utslag på pulsekometern. Andra 
feltyper är rena avbrott på en eller flera ledare i kabeln, skärmens kondition samt 
mantelfel. Ett mantelfel orsakas oftast vid förläggning av kabeln och, kan om det inte 
upptäcks innan idrifttagning, leda till fuktinträngning i kabeln som i sin tur kan leda till 
vattenträd. När en kabel åldras ökar risken för förekomst av vattenträd. Påverkande 
faktorer vid åldring kan vara överbelastning som leder till ökad uttorkning som ger en 
snabbare nedbrytning av isolationen. Äldre kablar med blymantel kan vara utsatta för 
korrosion som med tiden kan leda till hål i blymanteln. En naturlig nedbrytning finns i 
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form av oxidation och andra kemiska processer. Denna process bryter ner materialet 
och så småningom kan det inte fylla sin funktion [3]. 

4.5 Logistik 
En felfaktor som ofta glöms bort är logistikfakorn. Denna problemfaktor baserar sig 
på hanteringen av kabeltrummor, transport av dessa, förläggningen i marken samt den 
allmänna hanteringen vid arbete nära eller med kablar. Det är därför av hög prioritet att 
logistiken är tillfredsställande. 

Själva kabelförläggningen är en viktig del av logistikfaktorn. Extra viktigt är att 
kontrollera markkabeln efter förläggning, då all manuell hantering innebär risk för 
mantelskador [23]. Mätinstrumenten som används vid kabellokalisering och fel-
lokalisering är utrymmeskrävande och kräver i vissa fall speciella transportfordon. 
Kabelbussar används som främsta transportmedel och fungerar som en central där 
mätteknikern utgår från. 

I de fall där felsökningen avklaras med pulsekometer, transporteras denna till 
arbetsplatsen med hjälp av en handdragen kärra. Pulsekometern kan i detta fall 
transporteras via ett vanligt servicefordon till området för felsökningen. Utrustningen 
är emellertid kostsam. Kostnaden för att ta reda på om en kabel är fungerande eller inte, 
bör inte vara högre än kostnaden för att byta ut kabeln [3].  

4.6 Arbetsmetoder och tillämpningar 
För att exakt kunna bedöma var ett fel på kabeln befinner sig bör hänsyn tas till att 
kablar har olika karaktäristik beroende på ålder, typ och fabrikat. Även ingående 
komponenter som skarvar, avslut och tillbehör påverkar mätresultatet [3].  

Innan en felsökning påbörjas bör mätteknikern ha kartlagt kabelns data, det vill säga 
ålder och ingående komponenter. För att få ett så korrekt mätvärde som möjligt 
behöver pulsekometern kalibreras mot en frisk kabel med samma förläggningssätt, 
längd och ålder. Detta är viktigt då kabelns löphastighet förändras när kabeln åldras. 
Består kabelsträckan som skall mätas av en gammal kabel som är hopskarvad med en 
nyare kompliceras kalibreringen av pulsekometern, då löphastigheten är olika för de 
båda kabelsektionerna. Även förläggningssätt och förläggningsmiljö har påverkan på 
löphastigheten beroende på fuktighetshalten i marken [20]. En faktor som kan påverka 
mätresultatet är om den faktiska kabellängden inte överensstämmer med den 
dokumenterade. Har en kabel vid förläggning lagts i en ring och detta inte 
dokumenterats ordentligt, kan det i Vattenfalls nätdatasystem Netbas se ut som att 
kabeln är kortare än vad den i verkligheten är [17] [23]. 
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För att på ett enkelt sätt lokalisera fel bör mätteknikern ha tillgång till fullständig data 
och dokumentation om aktuell kabel. Netbas har en särskild modul avsedd för drift- 
och avbrottsplanering som kallas för Darwin. I modulsystemet skall fel och reparationer 
dokumenteras [24].  

Reparationer och skarvar dokumenteras idag enbart sporadiskt och innebär att 
dokumentationen inte alltid är tillförlitlig. GPS-inmätning av skarvar görs inte idag [23]. 
Då en skarv kan ändra både signalens dämpning och löphastighet påverkar det 
teknikerns möjlighet att erhålla ett rättvisande resultat. Finns inget underlag får 
teknikern använda sin erfarenhet från andra mätningar och lita på sin egen känsla [17] 
[23]. 

Ytterligare ett problem som kan uppstå vid bristfällig dokumentation av skarvar är när 
ett fel har upptäckts och fellokalisering skall utföras. Det kan då vara svårt för 
pulsekometern att identifiera och lokalisera fel [17]. Har teknikern tillgång till tillförlitlig 
dokumentation kan teknikern då lättare avgöra vilken mätmetod som är bäst för det 
aktuella mättillfället [16]. Utbildning vad gäller mätteknik och skarvning finns idag inte, 
bortsett från upplärning i fält inom Vattenfall Service [23]. 

När det gäller en kabels skärmuppbyggnad är det i huvudsak två typer som är intressanta 
för en mättekniker; dels traditionell skärm av koaxialtyp och en modernare variant som 
har en skärm av tre trådar. 

Mättekniska svårigheter har uppstått på mellanspänningskablar som Vattenfall köpt in 
under senare tid [11]. Tekniker i fält vittnar om att det redan vid kabellängder på 
700 - 800 m börjar det bli svårt att se signalen [16]. Ju längre kabeln är, desto svårare 
blir signalen att urskilja. Olika vittnesmål ger olika besked om när signalen inte längre 
går att avläsa. Vid mätning på nyinstallerad kabel med skärm av tretrådstyp 
treledarskärm med längden 5 300 m gick det inte att mäta in slutänden av kabeln. 
Däremot var det inga problem att mäta in en kabel med längden 1 300 m [25]. 

Information från tekniker i fält är relativt samstämmig och visar att det finns skillnader 
i mätbarhet på kabel med skärm av tretrådstyp och kabel med skärm av koaxialtyp. Här 
måste dock påpekas att statistiskt underlag saknas och det har gjorts få mätningar på 
kabel med skärm av tretrådstyp då denna är relativt ny på marknaden. Den information 
som har mottagits visar på att problemen börjar någonstans mellan 2 — 5 km på kabel 
med skärm av tretrådstyp. På kabel med skärm av koaxialtyp finns inte detta problem 
utan här är det de yttre faktorerna som är avgörande för ett korrekt resultat [16] [23] 
[25]. 

Mätningar på en 6 500 m lång kabel i fabriksmiljö har utförts hos kabeltillverkare 
tillsammans med instrumenttillverkare. Resultatet av mätningarna visade på att det inte 
var några problem att mäta in rätt längd i denna miljö [11] [26].  
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5 Mätmetoder för kabelfellokalisering 
Kabelfellokalisering består av flera olika mätmetoder där samtliga har för- respektive 
nackdelar. De vanligaste är de som redogörs för i det här avsnittet. Kabelfellokalisering 
kan delas upp i grov-/förlokalisering och fin-/efterlokalisering. Vid grovlokalisering 
bestäms avståndet till felet i meter. Finlokalisering bestämmer mer exakt var felet är 
beläget [27]. Utöver fellokaliseringsmetoder redogörs även för kabellokaliserings-
metoder. 

5.1 Pulsekometoden (grovlokalisering) 
Det officiella namnet på mätmetoden är Time Domain Reflectometry (TDR) och på 
svenska översätts detta till pulsekometri [28]. En allmänt vedertagen term inom 
elkraftbranschen är dock pulsekometoden. En äldre benämning på TDR är 
impulsreflektometer eller kabelradar. Det finns likheter mellan en kabelradar och en 
vanlig radar. Det finns ett medium som instrumentet sänder ut en signal på för att stöta 
på någonting, vars reaktion blir en reflektionsbildning. I pulsekometerns fall är det 
impendansförändringen som skapar reflektionen. Metodiken bygger på klassisk 
vågformsteori [20]. Oberoende av benämning är grundprincipen densamma [27]. Se 
Bilaga B för visualisering av pulsekometodens tillvägagångssätt. 

5.1.1 Funktion 
En pulsekometer är sammanbyggd av följande komponenter: pulsgenerator, 
stötgenerator och oscilloskop. Pulsgeneratorn genererar en lågspänningspuls, 
stötgeneratorn genererar en högspänningspuls och oscilloskopet visualiserar 
mätvärdena [9].  

Grundprincipen är att en puls skickas från pulsekometern ut på kabeln. När pulsen når 
slutet på kabeln, eller ett kabelfel, så ändrar pulsen riktning och reflekteras tillbaka till 
pulsekometern för visarutslag [28]. 

För lokalisering av högohmiga fel behöver pulsekometerns stötgenerator nyttjas. 
Generering av en högspänningspuls, vars energi skapar en ljusbåge i felstället, 
omvandlar felet från högohmigt till lågohmigt. Pulsekometern kan således identifiera 
avståndet till felstället. 

Oscilloskopet, vars syfte är att visualisera mätvärdena för mätteknikern, åskådliggör 
mätvärdena genom plottning av en mätkurva på en display. Utifrån kurvans läge avläses 
kabellängd, felställe och/eller avbrott. Vid avbrott alternativt öppet avslut på kabel, ges 
en kurva på oscilloskop. Exempel på detta ses i Figur 5. 
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.  
Figur 5: Kurva som visar karaktäristiken för en kabel med öppet avslut (avbrott). Den vänstra piken i 

figuren visar pulsens start och den högra piken visualiserar kabelavbrott eller kabelslut. Från 
http://commons.wikimedia.org/ [29]. 

Karaktäristiken på kurvan vid en kortslutning är inte densamma som vid öppet avslut. 
I Figur 6 visualiseras en kurva som indikerar en kortslutning i kabeln. 

 
Figur 6: Kurva som visar karaktäristik för en kabel med kortslutning. Den vänstra piken i figuren visar 

pulsens start och den högra piken visar kortslutningen i kabeln. Från 
http://commons.wikimedia.org/ [30]. 
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5.1.2 Reflektionsfaktor 
När en spänningspuls skickas ut på en kabel färdas pulsen i ett visst medium som 
skildras av den impedansen z1. När pulsen kommer fram till den bortre änden av kabeln 
träffar den ett nytt medium som beskrivs som z2. Reflektionsfaktorn definieras enligt 
[21]: 

𝑟𝑟 = 𝑧𝑧2−𝑧𝑧1
𝑧𝑧2+𝑧𝑧1

                        (1) 

där 

z1 är kabeln impedans i Ohm 

z2 är felställets impedans i Ohm 

r är reflektionsfaktorn. 

Ur ekvation (1) erhålles tre specialfall enligt [21]: 

𝑧𝑧2 = ∞ → 𝑟𝑟 = 1                      (2a) 

𝑧𝑧2 = 𝑧𝑧1 → 𝑟𝑟 = 0                      (2b) 

𝑧𝑧2 = 0 → 𝑟𝑟 = −1                      (2c) 

Ur ovanstående ekvationer inses att ett fel måste vara lågohmigt för att få en rättvisande 
reflektion. Därför måste mätteknikern vid ett högohmigt fel använda en stötgenerator 
för att framhäva en stor energipuls som framkallar en ljusbåge, som i sin möjliggör 
mätning med pulsekometern under tiden då ljusbågen är aktiv [21]. Detta medför att 
reflektion mot öppen kabelände ger 𝑟𝑟 = 1 och reflektion mot stumt jordfel ger  
𝑟𝑟 = −1. 

5.1.3 Bestämning av löphastighet och kabellängd 
För beräkning av kabelns längd eller avståndet till ett fel, måste kabelns löphastighet 
vara känd. Löphastigheten är en matematisk variabel som beror på kabelns 
konstruktion. Denna variabel matas in i pulsekometern för enkel avläsning av resultat 
via pulsekometerns display. Löphastighetskonstanten på respektive kabeltyp återfinns 
hos respektive kabeltillverkare [9]. 

Beräkning av löphastigheten v kan också göras. Det kräver dock att det finns kännedom 
om kabelns impedans, också kallat vågimpedans. Ekvationerna som följer gäller enbart 
för enledarkablar. Impedansen fås enligt [28]: 

𝑍𝑍0 = �𝐿𝐿
𝐶𝐶
                         (2) 

där 

Z0 är koaxialkabelns karaktäristiska impedans i Ohm  

L är koaxialkabelns induktans i mH/km  

C är koaxialkabelns kapacitans i µF/km [9]. 
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L definieras enligt [9]: 

𝐿𝐿 = 0,05 + 0,2 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎
𝑟𝑟
                         (3) 

där 

a är axelavståndet mellan ledarna i mm 

r är ledarradien i mm. 

C definieras enligt [9]: 

𝐶𝐶 = 𝑘𝑘 ∙ 𝜀𝜀

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝑑𝑑
                        (4) 

där 

k är en konstant med värdet 0,0556 

D är diametern över isoleringen i mm 

d är diametern över ledare (inklusive ledande skikt) i mm 

ε är isolermaterialets dielektriska konstant 

ε för olika material: 

εPE = 2,3 

εPEX = 2,3 

εPVC = 5,0. 

När koaxialkabelns karaktäristiska impedans är känd, möjliggörs vidare beräkning av 
löphastigheten v enligt [28]: 

𝑣𝑣 = 1
√𝐿𝐿∙𝐶𝐶

                         (5) 

Den bakomliggande matematiska teorin som används av pulsekometern utgörs av 
ekvation (6). Kabelns längd eller avstånd till fel beräknas enligt [1]: 

𝑠𝑠 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑡𝑡                          (6) 

där 

s är längden på kabeln eller avståndet till felet i antal meter 

v är löphastighet i meter per sekund 

t är pulstiden i sekunder. 
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5.1.4 Strömimpulsmetoden (ICM/ICE) 
En äldre metodvariant vid mätning av högresistiva fel med pulsekometrar är den så 
kallade strömimpulsmetoden. Metoden kallas också ICM som är en engelsk akronym 
för Impulse Current Metod. ICM är ofta lämplig att bruka vid fel på längre kablar, där 
övriga metoder eventuellt inte ger några resultat. Den kan också vara användbar på 
sjökablar där signaldämpningen är hög [20] [23]. Metoden används endast som ett sista 
alternativ, när de andra metoderna inte klarar av att bränna igenom det högresistiva 
felstället. Strömimpulsmetoden skickar ut en högre spänningspuls. När genomslaget 
kommer mäts strömmen och således ser mätteknikern vilka egenskaper strömmen har. 
Likt mätmetoderna ARM och SIM är det avståndet i tid mellan dessa strömpulser som 
ger en indikation på avståndet till felet [1] [20]. 

ICM-metoden kan också kallas för ICE-metoden beroende på vilket mätinstrument 
som används. En anledning till varför strömimpulsmetoden inte är första valet vid 
fellokalisering är för att mätresultatet inte är lika noggrant som vid traditionell TDR-
mätning samt är svårt att tyda [31].  

5.2 Andra mätmetoder och felsökningsprinciper 
Utöver pulsekometoden finns andra mätmetoder som är viktiga att ha kännedom om.  

5.2.1 Bryggmetoden 
Bryggmetoden är främst konstruerad för mantelfelsökning. Arbetsmetoden bygger på 
att mätinstrumentet skickar ut en pulserande likspänning. Vid fel på kabel uppstår ett 
felställe där felströmmen läcker från. För att lokalisera detta felställe söker teknikern 
med en galvanometer utefter kabelsträckningen för att lokalisera i längdled. Beroende 
på felets art arbetar instrumentet enligt stegspänningsmetoden. Metoden innebär att vid 
högohmiga fel behövs en högre spänning. Spänningen ökar gradvis tills genomslag sker 
och således ger upphov till felström. Normal testspänning är upp till och med 5 kV. 
Emellertid finns nyare instrument som har testspänningar upp till och med 10 kV [32]. 

Anledningen till varför teknikerna föredrar att använda pulsekometoden istället för 
bryggmetoden är att vid den senare metoden inte ges ett avstånd till felet utan endast 
en indikation på fel. Av den anledningen måste manuell användning av galvanometer 
tillämpas, vilket gör felsökningen tidsineffektiv. Ytterligare en anledning till varför 
tekniker väljer bort bryggmetoden, är på grund av svårigheter med att lokalisera seriella 
fel [23]. 
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5.2.2 Mantel- och isolationsfelprovning 
Mantel- och isolationsfelprovning är två olika mätmetoder med respektive 
användningsområden. Emellertid finns flera likheter mellan de båda, vilka är 
anledningarna till varför båda metoderna redogörs för i samma avsnitt nedan.  

Mantelfelprovning utförs på nyinstallerad markkabel innan idrifttagning. Mantel-
provningen är en viktig kontroll, då framtida allvarliga problem kan uppstå om 
mantelisoleringen inte är intakt. Om mantelfel inte upptäcks ökar risken för 
fuktinträngning i kabeln vilket kan leda till allvarliga problem [3]. I kombination med 
elektriska fält och fuktinträngning i kabeln kan vattenträd uppstå. 

Vid ett mantelprov mäts läckströmmen (isolationsströmmen) mellan skärm och jord. 
Mätningen utförs genom att spänningskälla kopplas till skärmen. Gradvis reglering av 
spänningen från 0 V upp till och med 5 kV utförs beroende på kabeltyp. En läckström 
avläses från instrumentet. Mätvärdet ger sedan en indikation på om det kan finnas fel 
på manteln.  

Vid provning med 5 kV likspänning på PE-mantlade kablar är de rekommenderade 
gränsvärdena följande vad gäller läckström [18]: 

• < 10 µA/km en indikation på intakt mantel 

• > 10 µA/km en indikation på mantelfel. 

Motsvarande rekommenderade gränsvärden för provning med 2 kV likspänning på 
PVC-mantlade kablar vad gäller läckström [18]: 

• < 5 mA/km en indikation på intakt mantel 

• > 5 mA/km en indikation på mantelfel. 

Returströmsmätning (benämns ofta Ymer-mätning) [1] är en mätning som utförs för 
kontroll av skärm och yttre parallella jordförbindelser. Instrumentet ansluts till fasledare 
och jordtuttag, på så sätt bildas en sluten krets. Strömmen fördelas likvärdigt mellan 
skärm och den yttre parallella jordförbindelsen. Strömmen i skärmen som återleds i 
kabeln, mäts med en tångamperemeter. Mätningen utförs i två steg. Först mäts 
strömmen i fasledaren. Sedan mäts strömmen över hela kabeln. Värdena jämförs sedan, 
och en avvikelse från det nominella värdet som är specifikt för varje mätning, indikerar 
på ett fel i kretsen [33]. 

Isolationsfelprovning (i vardagligt tal kallat meggning) är en mätmetod som bygger på 
att mäta resistansen mellan fas och jord samt mellan faserna. En isolationsspänning och 
isolationsström skapas, med hjälp av en isolationsmätinstrument (megger). Enligt 
Ohms lag ges en resistans som är ett mått kabelns kondition. Detta värde jämförs med 
rekommenderande värden som återfinns hos EBR-e [3]. Kontroll bör ske med 
respektive leverantör för att se vilka värden som gäller för den aktuella kabeln vid varje 
specifikt tillfälle. Felfria kablar har hög resistans. I jämförelse har felbehäftade kablar 
motsatsen, det vill säga låg resistans [3]. 
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5.2.3 Akustiska metoden (efterlokalisering/finlokalisering) 
Inom elkraftteknisk mätteknik har den akustiska mätmetoden främst två användnings-
områden. Dels lokalisering av kabel förlagd i mark (kabellokalisering), dels lokalisering 
av var fel i kabeln har uppstått (fellokalisering). 

Kabellokalisering med den akustiska metoden kan utföras med mätinstrumentet 
kabelsökare. Kabelsökaren använder sig av flertalet frekvenser för tidseffektiviseringens 
skull och har en uteffekt på 2 — 3 W. Det fordras kunskap om området där kabeln är 
förlagd. Är inte området där kabeln är förlagd känt, kan kabellokaliseringen bli besvärlig 
och tidsineffektiv på grund av metodens utformning med den akustiska utrustningen 
[9]. 

Kabelfellokalisering med den akustiska metoden utförs med hjälp av kabelsökare i 
kombination med stötgenerator och markmikrofon. Se Bilaga C. Det här är en av de 
vanligaste mätmetoderna vid efterlokalisering/finlokalisering. Funktionsprincipen för 
fellokalisering baseras på spänningspulser som skickas ut från stötgeneratorn. Pulserna 
åstadkommer överslag i felstället, så kallad glimning. Fenomenet ger upphov till 
högfrekventa ljudvågor, vilka registreras av markmikrofoner/parabolmikrofoner som 
kopplas till hörlurar. Av de ljudvågor som ges mätteknikern, kan felet lokaliseras [3]. 
Mätinstrument kan även kompletteras med en sensor. Avståndet till felet ges av 
tidsskillnaden mellan utsändning av signalen och tiden det tar för pulsen att nå felstället. 
För mätteknikern presenteras resultatet på en display [1]. 

5.2.4 Tongenerator (kabellokalisering) 
När djup- och lägesbestämning av markkabel eftersöks, används en tongenerator i 
kombination med sökspole. Funktionsmässigt används sökspolen som ett 
pejlingsinstrument. Sökspolen pendlas över området där kabeln antas ligga. Sökspolen 
känner av magnetfältet runt markkabeln och indikering erhålls när spolen befinner sig 
ovanför kabeln. Signalmaximum fås när spolen är vinkelrät ovanför kabeln. När vetskap 
om läget är bestämt kan djupet också bestämmas. Markering av läget mitt över 
ledningen görs, för att därefter luta instrumentet efter tillverkarens anvisningar, normalt 
45 grader. Detta möjliggör att förläggningsdjupet av kabeln kan bestämmas [27]. 
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6 Resultat 
Resultatkapitlet syftar till att binda samman rapportens frågeställningar, syfte och 
innehåll genom att presentera resultaten objektivt. 

Huvudmålet var att hitta ett värde där pulsekometern med säkerhet kan mäta in 
kabellängder och avstånd till kabelfel. Ett exakt värde gick ej att få fram istället har ett 
intervall framarbetats. Detta värde anges som 2 — 5 km. Intervallet gäller kabel med 
skärmkonstruktion av tretrådstyp. Vad gäller kabel med skärm av koaxialtyp är det 
möjligt att mäta in betydligt längre kabellängder utan att risk för mätvärdesfel. Skärm 
av koaxialtyp är alltså inte begränsad till kabellängd utan bestäms istället av yttre faktorer 
av olika karaktär, vilka redogörs för nedan tillsammans med andra resultat som 
framkommit under studiens gång. 

Vattenträd har visat sig vara en del i felsökningsproblematiken. Denna feltyp är till stor 
del begränsad till första generationens PEX-kablar. 

Mätmetoderna inom kabelfellokalisering skiljer sig åt beroende på vilket fel och inom 
vilket område som mätning ämnar till att utföras. Mätmetoderna som används vid 
förlokalisering av kabelfel är främst pulsekometoden inklusive strömimpulsmetoden. 
Vid efterlokalisering används den akustiska metoden. Andra metoder kan användas 
beroende på feltyp eller kabelprovning vid nyinstallation. Dessa är bryggmetoden, 
mantel- och isolationsmetoderna. Vid kabellokalisering används tongenerator. 

Studien har visat på ett antal påverkande faktorer och tillika synvinklar från tekniker ute 
i fält. Nedan listas ett antal faktorer som kan påverka resultatet med pulsekomätning: 

• Kabeltyp. Olika typer ger olika löphastighet och signaldämpning. 

• Antal skarvar. En skarv ger upphov till löphastighetsreducering och ändrar även 
signalens utseende på oscilloskopets display. 

• Skarvning mellan kabeltyper och/eller olika kabelareor. Innebär olika 
löphastigheter på respektive kabelsektion. 

• Kabelns kondition. Avser vatteninträngning, ålder och förläggningssätt. 

• Skärmens kondition. Skärmfel innebär svårigheter vad gäller anskaffning av 
mätresultat. 

• Vikten av erforderlig dokumentation. Bör innehålla ingående komponenter 
inklusive tillhörande data om dessa; skarvar, avslut, kabellängd. Alla påverkar 
mätresultatet. 

Att det dessutom finns ett antal arbetsmetoder, principer och filosofier med avseende 
på pulsekometoden och tillhörande mätningar innebär fler och mer komplexa 
svårigheter/faktorer med avseende på framställning av ett statiskt säkert värde. 
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Problematiken med kabel med skärm av tretrådstyp är relativt ny. Ett antal särskilda 
aspekter bör beaktas:   

• Vittnesmål från tekniker beskriver problem med mätning av kabeltyper med 
skärm av tretrådstyp.  

• Inga krav ställs från branschen gällande dämpning och löphastighet i 
frekvensområdet kHz - MHz. 

• Kabel med skärm av tretrådstyp fungerar oklanderligt rent elektriskt vid 
normala driftförhållanden. Det är alltså vid fellokalisering som problemen 
uppstår. 

Bristfällig dokumentation i Vattenfalls eget statistiksystem (Darwin) angående feltyper 
på markkabelnätet utgör ett problem för återkoppling. När det gäller kabel med skärm 
av tretrådstyp finns det ingen dokumentation som styrker att det verkligen är problem 
med att mäta in längder med pulsekometoden. De resultat som framkommit är enbart 
grundade på intervjuer och inte på statistiskt underlag.  
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7 Analys 
I analyskapitlet reflekteras och analyseras metoderna som brukats vid utformningen av 
rapporten. Dessutom undersöks resultaten som litteraturstudien, intervjuerna och 
fältobservationen gett. 

Målet från början med rapporten var att genom kartläggning av begränsande faktorer 
vid fellokalisering med pulsekometoden erhålla en kabellängd som mättekniker med 
säkerhet skulle kunna mäta på. Emellertid insågs att ett definitivt och absolut värde ej 
gick att klarlägga, då antalet och storleken på faktorerna var för många och komplexa. 

Genom användning av litteraturstudien har den huvudsakliga teoretiska bakgrunden 
inhämtats. Det har funnits relativt god tillgång på information rörande projektet. 
Materialet har inhämtats från tryckta källor, elektroniska källor, intervjuer och 
mejlkontakter. En fältstudie i mindre skala utfördes tillsammans med Vattenfall Service. 
Fältstudien rörde ett verkligt felfall där kabel blivit skadad vid ett grävarbete. 
Demonstrering av pulsekometern, stötgenerator med markmikrofon och 
kabelskarvning genomfördes. Ytterligare fältstudier hanns inte med på grund av 
tidsbrist. Simulering av fel är en krävande och komplicerad process att utföra.  

Inget resolut värde på en kabellängd där säker uppmätning med pulsekometoden 
fungerat tillfredsställande har kunnat fastställas. Alltså nåddes inte huvudmålet med 
rapporten. Emellertid har andra faktorer bestämts och undersökts. Däribland har 
kraftkabelteori studerats för att analys över hur kraftkablarna är en påverkande faktor. 
Information om hur en kabel är konstruerad har hämtats från tekniska rapporter och 
kabeltillverkarnas produktblad. Produktbladen har i detta fall fungerat som ett 
komplement till rapporterna, där produktbladen har givit information om detaljnivån 
på konstruktionen. Här hittades informationen om de olika skärmtyperna. Notera att 
ingen information ges vad gäller signalens dämpning hos någon av kabeltillverkarna. 
Svårigheter att erhålla statistiska underlag som styrker de olika kabelskärmtypernas 
påverkan på mätresultaten. En kabel är konstruerad för att fungera vid nätfrekvensen 
50 – 60 Hz. Kabelkonstruktionen tar ej hänsyn till signaldämpningen i området  
kHz – MHz där pulsekometern arbetar, utan här blir signaldämpningen endast ett 
resultat utifrån tillverkningsprocessen. Med hjälp av muntliga källor kan det påvisas att 
det finns skillnader i mätresultat med pulsekometoden mellan de olika 
kabelskärmtyperna. 

Ett fel som kan inträffa på första generationens PEX-kabel är vattenträdsfenomenet. 
Utöver insikt att det kan ge stora konsekvenser gällande kabelns elektriska egenskaper 
insågs också att kabeltillverkare tagit hänsyn till problemet. Detta genom att förvärva 
åtgärder för kvalitetsutveckling av kablar gentemot vattenträdstillväxt. Alltså visas ett 
tydligt ställningstagande mot problemet. Genom införandet av trippelextrudering 
minimerades problemen med vattenträd. Andra generationens PEX-kabel, som är 
dagens moderna kablar, drabbas i mindre omfattning av vattenträd.  
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De som drabbas är emellertid kablar som skadats vid yttre omständigheter, så som 
förläggning och grävning. 

Beroende på om mätning skall utföras som felsökning eller test av nyförlagd kabel 
används olika mätutrustningar och mätmetoder. Mätutrustningarna är komplexa och 
kräver erfarenhet, känsla och utbildning inom området. Pulsekometoden är en vanligt 
förekommande metod vid fellokalisering. Denna metod har visat sig vara effektiv vid 
förlokalisering av kabelfel. Metoden kräver dock god kännedom om kabelns data och 
kondition för att få ett korrekt mätresultat. Metoden har visat sig ha sina brister framför 
allt i de fall där kabelns signaldämpning är hög. Andra mätmetoder kan också användas 
vid fellokalisering men dessa är oftast mer tids- och arbetskrävande. Beslut om vilken 
mätmetod som är mest lämplig beror till stor del på felets art och bör tas för varje unik 
situation. 

Om inte antalet skarvar på en kabelsträcka dokumenteras eller beaktas vid 
fellokalisering med pulsekometoden kan felaktiga värden visas. Detta då skarvar ger 
upphov till reducering av löphastigheten och således blir avläsningen på pulsekometerns 
oscilloskop svårare. Det bör alltså vara en regel att alltid dokumentera skarvar. Utöver 
skarvningen i allmänhet, så måste hänsyn tas till skarvning som sker mellan olika 
kabeltyper och kabelareor. Eftersom olika typer och areor innebär olika löphastigheter, 
kan mätningen bli mer komplicerad att utföra eftersom en kabelsektion kan ha flera 
löphastigheter. En annan viktig parameter att ta hänsyn till är skärmens kondition. 
Eftersom en skadad skärm innebär att fellokalisering inte kan utföras på ett korrekt sätt 
med pulsekometoden. 

Som nämnts är vikten av god dokumentation påtaglig. Utan dokumentation blir 
fellokalisering avsevärt mycket mer osmidig. Inmatning av mellanspänningsnätet olika 
komponenter bör sålunda göras i lämpligt dokumentationssystem. Allt för en enklare 
och snabbare felsökning i framtiden. 
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8 Slutsatser 
Kabelfellokalisering är en komplicerad process som är beroende av en mängd olika 
påverkande faktorer. För att underlätta snabb och smidig fellokalisering fordras god 
dokumentation av kabelnätets ingående komponenter. 

Bristande dokumentation kan för en tekniker innebära försvårande omständigheter när 
kabelns data skall kartläggas. I Vattenfalls felstatistiksystem Darwin skall fel 
dokumenteras. Klara riktlinjer bör finnas för korrekt och tydlig felåterföring. I övrigt 
efterfrågar tekniker i fält tydligare dokumentation vad gäller exakta längder och var 
skarvar på kablar befinner sig. En möjlig lösning på problemet skulle vara att GPS-
inmäta alla skarvar vid reparationer samt vid nyförläggning. För att få mer korrekt 
dokumentation av kabellängder i Vattenfalls dokumentationssystem Netbas behövs 
GPS-inmätning av kabellängderna. GPS-inmätning görs idag, men företeelsen är 
relativt ny. Äldre förläggningar kan ha bristfällig dokumentation. 

Det finns fall där verklig längd inte stämmer överens med inmatad data i Netbas. 
Korrekt inmätning i Netbas är viktigt eftersom det blivit svårare att mäta in längd på 
kabel med skärm av tretrådstyp. På kabel med koaxialskärm är problemet inte lika 
påtagligt. Problematiken har sin grund i att ingen part uppmärksammat denna 
signaldämpning. Därav har inga krav ställts på hur signaldämpningen skall se ut i 
frekvensområdet kHz – MHz. Kravspecifikation saknas mellan beställare och 
kabeltillverkare. Ett första steg för att motverka detta problem skulle kunna vara att ta 
fram riktvärden vad gäller dämpningen i detta frekvensområde. 

Kabel med tretrådsskärm har en kritisk längd där problem kan finnas för pulsekometern 
att lokalisera fel och se bortre änden på kabeln.  Den kritiska längden börjar i intervallet 
2 – 5 km. Enligt tekniker kan andra mätmetoder och/eller mätinstrument i dessa fall 
användas som komplement, vilket ofta innebär merarbete. Fellokalisering med 
pulsekometer på kabel med koaxialskärm har inte detta problem, utan styrs av yttre 
faktorer. 

Vattenträd får inte förekomma. Fenomenet kan ge upphov till glimning som i sin tur 
kan leda till allvarliga fel som därmed kan orsaka driftstörningar. Därför är det viktigt 
att mantel- och isolationsprovning utförs före idrifttagning av nyförlagd kabel. 

Pulsekometern finns i olika utföranden beroende på instrumenttillverkare. Oavsett 
vilket fabrikat som väljs kvarstår problematiken med fellokaliseringen på kabel med 
skärm av tretrådstyp. 

Vid projektering bör följande fråga ställas: Är det godtagbart att en kabel kan vara svår 
att felsöka på när den i övrigt är utan vidare anmärkning vad gäller helhetsintrycket? Ett 
aktivt val måste göras vid projektering vad gäller kabeltyp i förhållande till sträcka som 
kabelförläggning skall ske på. Därav krävs noggrann jämförelse av alla aspekter vid en 
projektering av kabelförläggning.  
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Då mätteknik är en komplicerad process och skarvar måste vara välutförda efterfrågar 
mätteknikerna vidare utbildning inom de respektive områdena som teknikerna arbetar 
med. 

8.1 Framtida arbete 
Mätteknik är ett stort och viktigt område inom elkraftbranschen. Speciellt vad gäller 
fellokalisering och kabellokalisering. Eftersom alltmer kabel läggs ned i marken uppstår 
således fel i proportion till kablifieringen. 

En arbetsgrupp inom Elforsk skulle behöva tillsättas. Ett utbyte av erfarenheter och 
problem som uppstått sedan kablifieringen tog fart i början på 2000-talet skulle kunna 
innebära positiva förbättringar inom området.  Ett annat förslag skulle kunna vara att 
utforma ett forskningsprogram över problemet i sin helhet. 

Andra intressanta frågeställningar/problem som inte fått svar i rapporten är: 

• Hur påverkar fuktig mark egentligen dämpningen? 

• Hur stora är problemen med avbrott i kabelskärm? En kartläggning av 
problemet är behövligt. 

• Undersökning om ökad energimängd i puls skulle innebära någon mätteknisk 
skillnad, det vill säga öka pulsens längd eller amplitud. 

• Mer omfattande fältmätningar inklusive statistisk dokumentering på olika typer 
av mellanspänningskabel. 
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Bilaga A: Intervjufrågeformulär 
Under examensarbetets gång har tre olika intervjufrågeformulär använts för de tre olika 
typerna av respondenter. Detta för att relevanta frågor skulle ställas till rätt personer för svar 
från rätt yrkeskategori. Många frågor som ställdes under telefonintervjuerna uppkom under 
samtalets gång och var således inte planerade från början och framgår inte i de skrivna 
frågorna nedan. Intervjufrågorna nedan användes både för telefonintervjuer och för 
mejlkontakt. Notera också att flera av frågorna liknar varandra mellan de olika 
frågeformulären. 

Bilaga A1: Intervjufrågeformulär – servicetekniker 

• Vilka instrument används ute i fält? Vart kan man hitta information om instrumenten 
i fråga? Främst då pulsekometern. 

• Hur fungerar det med pulsekometern: Vad är det för skillnad mellan pulsekometern 
och pulsekometern med stötgenerator? Finns det olika steg? 

• Vilka kabeltyper är vanligast hos respektive eldistributör? Skiljer sig 
felsökningsmetoden mellan olika kabeltyper? 

• Vilka feltyper är vanligast? 

• Vad menas med att pulsen har en högre dämpning i frekvensområdet kHz – MHz? 

• Hur mycket påverkar skarvar pulsekomätning resultatet? Och om man inte vet var 
skarvarna finns, går det då att lokalisera dessa med hjälp av pulsekometern? 

• Hur lätt är det att förväxla en skarv och ett fel? 

• Vad finns det för felstatistik? Finns det något databasunderlag för det vanligaste felet 
som förekommer? 

• Vad har bryggmetoden för nack- respektive fördelar? Varför försöker man undvika 
denna metod? 

• Vad är det för skillnad på gamla respektive nya pulsekoinstrument? Skillnad vad gäller 
noggrannhet under mätningen. 

• Hur avancerad är utrustningen? Krävs det stor erfarenhet och/eller utbildning för att 
kunna hantera en pulsekometer? 

• Används GPS-utrustning för att märka ut skarvar i kablifierade elnät? 

• Sker någon dokumentation vad gäller skarvar och förgreningar i kablifierade elnät? 

• Finns kabellängder dokumenterade i någon form av databas? 

• Är vattenträdstillväxt (”treeing”) ett stort problem i elnät? Tillämpas några åtgärder 
för att förhindra uppkomst av just vattenträd? 

• Upplevs mättekniska skillnader mellan olika kabeltyper? 

Bilaga A:1 



Kartläggning av begränsande faktorer vid fellokalisering med 
 pulsekometod på mellanspänningskablar 

 

Bilaga A2: Intervjufrågeformulär – instrumenttillverkare 

• Hur testar ni era pulsekometrar? Hur många olika kablar testar ni på? Vilka 
kabeltyper använder ni vid tester? Sker testerna fysiskt eller simuleras dem i ett 
datorprogram? 

• Hur långa kablar kan man mäta fel på med era pulsekometrar? Skiljer mätvärdena 
mellan de olika kabeltyperna som finns på marknaden? 

• Vad är det för skillnad på ARM-, ARM Plus- respektive SIM- och MIM-
metoderna? 

• Varför förändras löphastigheten vid vatteninträngning i kabeln? Och hur mycket 
kan förändringen bli? Hur kompenserar man detta? 

• Hur skiljer sig mättekniken mellan äldre generationers kablar gentemot dagens 
generation kablar (spänningsnivåer/energipuls)? 

• Hur påverkar kabelns dämpningsegenskaper mätresultaten? 
• Vad är ARM/ARM Plus respektive SIM/MIM? 

Bilaga A3: Intervjufrågeformulär – kabeltillverkare 

• Vad avgör löphastigheten och hur får man reda på den? 

• Vad har kabel skärm av tretrådstyp för nack- respektive fördelar gentemot 
traditionella skärmtyper? 

• Utför ni tester på kablar med hjälp av pulsekometer? Mäter ni den bortre sträckan av 
en kabel utan några problem? 

• Hur nära samarbete finns det inom branschen? Ställs det krav? Önskemål? 
Ingenjörsutbyte? 

• Hur simulerar ni ett fel på en kabel? Vilka typer simuleras (exempelvis låg-
/högohmigt)? 

• Hur funktionstestas en färdig produkt? 
• Vilka testspänningar rekommenderar ni att en mättekniker skall använda vid 

felsökning med pulsekometoden på era olika mellanspänningskablar? 
• Utförs åldrings- och slitagetester och hur påverkas löphastigheten och dämpningen 

i kabeln vid åldrande och/eller slitage? 
• Ungefär hur lång livslängd kan man förvänta sig av en modern 

mellanspänningskabel? 
• Hur formuleras en kravspecifikation utifrån ett felsökningsperspektiv? Finns det 

något sådant inom branschen i sin helhet? 
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Bilaga B: Tillvägagångssätt vid pulsekomätning 
Bilagan är publicerad med tillstånd av Vattenfall Service AB och Seba Dynatronic Sverige 
AB. Instruktionen förklarar hur en pulsekometer fungerar inklusive dess olika lägen.  
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Bilaga C: Komponenter vid akustisk metod 
Bilagan innehåller en manual med användarinstruktioner för stötgeneratorn med avseende 
på akustisk mätning. Manualen är publicerad med tillstånd av Vattenfall Service AB och 
Seba Dynatronic Sverige AB. Sist i bilagan återfinns två egentagna fotografier som visar en 
markmikrofon samt en mottagare och hörlurar. 

 
 

När Surgeflexen är ansluten till ett mätobjekt startas instrumentet 
genom att trycka in den vita tryckströmbrytaren (14). Kontrollampan 
för den vita lyser när 230 V är anslutet. 

Den gröna kontrollampan tänds och Surgeflex är i stand-by läge där 
metoden kan ställas in med vridomkopplaren (9). Kontrollampan för 
mätmetoden tänds, det finns fyra triangelformade kontrollampor för SFL 
(MFO) mantelprovning och mantelfelsökning, DC HIPOT 
likspänningstestning, SWG (THUMPER) stötgenerator och ARM (KLV) 
ljusbågstabilisering. 
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Vänstra figuren: Markmikrofon som 
används tillsammans med stötgenerator 
för lokalisering av stötgeneratorns pulser i 
markkabeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedre figuren: Hörlurar och mottagare 
som tillsammans med markmikrofon och 
stötgenerator bildar en komplett akustisk 
mätmetod.  
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