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Förord ~b~ 

l. Förord 

Föreliggande EBR-rapport KJ 41:15 ersätter tidigare utgåvor av KJ 41 och KJ 25 som behandlar 

förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 24 respektive 145 kV samt 

skarvar och avslut för samma spänningsnivå. Rapporten har baserats på SEK handbok 429, 

Kabelförläggning i mark och har kompletterats med skarvar och avslut från KJ 25. 

I föreliggande version av KJ 41:15 har grundläggningsritningar för nätstationer tonats ner till 

förmån för tillverkarnas egna anvisningar. 

Rapporten är upplagd som en komplett handbok för kabelförläggning och omfattar konstruktioner 

för förläggning av kraftkablar respektive samförläggning av kraft-, tele-, opto-, extern- och 

internkablar. Med internkablar avses antennkablar, TV-kablar och kraftkablar inom förgårdsmarkj 

kvartersmark, som inte tillhör elnätsägare eller teleföretag. Med extern kablar avses samma kablar 

i övrig mark. 

Rapporten presenteras i form av ett antal förläggningskonstruktioner på typblad. 

Alla mått gällande fyllningshöjd som anges i rapporten är minimimått. Beroende på 

markförhållanden kan man välja mellan två olika alternativ. Valet av alternativ blir beroende på 

hur befintliga schaktmassor uppfyller de krav som ställts på fyllnadsmaterial kring kablar och rör. 

När markförhållandena är kända väljs lämplig förläggningskonstruktion med hjälp av typbladen. 

Augusti 2015 

Svensk Energi - Swedenergy - AB 
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Föreskrifter, standarder och definitioner ~lb~ I 

II 

2. Föreskrifter, standarder och 
definitioner 
Föreskrifter 

5tarkströmsföreskrifterna EL5ÄK-F5 

Arbetsmiljöverkets författningssamling AF5 

Standarder 

554010382 

554241407 

554241416 

554241417 

554241418 

554241419 

554241424 

554241445 

554241437 

554241438 

5542417 01 

554241702 

5542417 20 

55-EN 501 09-1 

55 EN 50393 

55-EN 60811 

Kablar - Ordlista 

Kraftkablar - Egenskaper vid kortslutning 

Kraftkablar - PEX-isolerad kabel med märkspänning 

7/12 till 21/36 kV - Konstruktion och provning 

Kraftkablar - PEX-isolerad kabel och tillbehör med märkspänning 

30/52 kV till 98/170 kV - Provning 

Kraftkablar med märkspänning 0,61/1 kV - Konstruktion och provning 

Kraftkablar - Provningsmetoder 

Kraftkablar - Dimensionering av kablar med märkspänning 

högst 0,6/1,0 kV med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast 

och skydd vid kortslutning 

Kraftkablar - 5karvar och avslutningar för kabel med märkspänning 

3,6/6{7,2) kV - 20,8/36(42) kV - Allmänna fordringar vid provning 

Kabelförläggning i mark 

Kabelförläggning i byggnader 

Kraft-, st yr- och installationskablar - Typbeteckningar (svenska) 

Kraftkablar och installationskablar - Typbeteckningar (europeiska) 

Kraftkablar och installationskablar - Partmärkning och mantelmärkning 

Handverktyg för kontaktpressning 

Kraftkablar - 5karvar, isolerade kabeländar och utomhusavslutningar för 

kabel med märkspänning 0,6/1 kV - Allmänna fordringar och provning 

Kablar - Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar 

© EBR utges av Svensk Energi - Swedenergy - AB I Bestä lln ingsnul11l11er: I<J 41:15 5 
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Föreskrifter, standarder och definitioner 

SS EN 60228 

SS-EN 61238-1 

SS EN 61386-1 

SS EN 61386-24 

SS-EN 12201-2 

AMA-Anläggning 

Definitioner 

Kraftkablar och installationskablar - Ledare 

Kablar - Förbindningsdon för kraftkablar med märkspänning upp till 36 kV 

(Um 42 kV) utförda genom kontaktpressning eller annan mekanisk metod 

- De11: Fordringar och provning 

Elinstallationsrör med tillbehör - De11: Allmänna fordringar 

Elinstallationsrör med tillbehör - Del 24: Särskilda fordringar 

- Kabelskyddsrör för förläggning i mark 

Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem förvattendistribution och för 

avlopp - PE (polyeten) - De12: Rör 

För förklaring av de begrepp som används i denna publikation hänvisas till kabelordlistan 

SS 401 03 82 och till Starkströmsföreskrifterna. 
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Kabelkonstruktioner eb~ 

3. Kabelkonstruktioner 

En kabel är uppbyggd av ett antal skikt av olika material. Dessa skikt har normerande 

benämningar. 

Kabelskärm 

/ 
Ledare I 

Ledarisolering Fy nadsprofil 

Bild 1. Exempel på mellanspänningskabel 

Mantel 

skärm 
\ 

/ 
AL-folie Svällgarn/ 

sväll band 

Bild 2. Exempel på totaltät mellanspänningskabel 
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Mantel 

Bild 3. Exempel på lågspänningskabel 

Ledarmaterial 

Ledaren består av koppar eller aluminium. Ledaren kan vara rund eller sektorformad. Ledaren 

kan vara solid, fåtrådig eller mångtrådig. Val av ledare bestäms bland annat av hur böjlig kabeln 

behöver vara. 

Isolermaterial, ledare och mantel 

Ledarisoleringen är vanligtvis av plastmaterial av typ polyvinylklorid (PVC), 

polyeten (PE) eller PEX (tvärbunden polyeten) . 

Egenskaper hos olika isolermaterial: 

PVC 

PE 

8 

~ är mjuk och lätthanterlig 

~ underhåller inte brand 

~ avger giftiga gaser vid brand 

~ lägsta förläggningstemperatur O 0(, (med speciell försiktighet kan förläggning ske nertill 

-10°C) 

~ har en max drifttemperatur 700
( 

~ kortslutningstemperatur 150 O( 

~ är inte motståndskraftig mot vatteninträngning 

~ kallflyter vid mekanisk påverkan 

~ är svår att materialåtervinna 

~ är svår att energiåtervinna 

~ finns i olika densiteter, hårdheter typ LO, LLO, MO, HO 

~ underhåller brand 

~ avger vattenånga vid brand 

~ lägsta förläggningstemperatur -20 O( 

~ motståndskraftig mot vatteninträngning 

~ mekaniskt stark 

~ kallflyter vid kraftig mekanisk påverkan 

~ lätt att materialåtervinna 

~ lätt att energiåtervinna 
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PEX 

~ tvärbunden polyeten 

~ underhåller brand 

~ avger vattenånga vid brand 

~ lägsta förläggningstemperatur -20 °C 

~ drifttemperatur max 90 °C 

~ kortslutn ingstemperatur 250 °C 

~ motståndskraftig mot vatteninträngning 

~ mekaniskt stark 

~ kallflyter vid kraftig mekanisk påverkan 

~ svår att materialåtervinna 

~ lätt att energiåtervinna 

Halogenfri isolering 

För att minska utfällning av saltsyra samt minska rökutvecklingen vid brand kan isolermaterialet 

kompletteras. Kablarna benämns halogenfria. Halogenfria/flamskyddade kablar rekommenderas 

inte som distributionskabel. 

Ledande skikt 

För kablar med högre spänning än 3 kV används inre och yttre ledande skikt för att utjämna 

spänningen mellan ledare, ledarisolering och skärm. 

Utfyllnad 

le 
Utfyllnad mellan ledarna används för att ändra kabelns form och egenskaper. 

J 

I 

I 

\ 

Bandning 

För att hålla ihop ledarna användes band som lindas runt kabelparterna. 

Kabelskärm 

Som personskydd används en skärm runt ledarna. Skärmen består oftast av koppar men kan även 

bestå av aluminium eller kopparbelagd aluminium. Il kV 3-ledarkablar används skärmen som 

PEN-ledare och vid 4-ledarkablar som PE-ledare. 

Fuktspärr 

Som fuktspärr i totaltäta kablar kan svällpulver och svällgarn användes i kombination med en 

aluminiumfolie. 
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Armering 

Kablar som utsätts för stora mekaniska påfrestningar kan ha en ståltrådbandsarmering. Till 

exempel sjökablar som ligger i hårt strömmande vatten eller vid svåra bottenförhållanden. 

Kabelbeteckningar 

För att skilja olika kablars konstruktioner och användningsområden finns ett 

bok-stavskombinationssystem. Det finns ett svenskt och ett europeiskt system. 

Man använder allt mer det europeiska systemet för märkningen. 

Exempel på europeisk märkning: 

SE-N lXV-AS 4G240 vilket betyder: 

SE = Sverige 

N = Nationell standard 

1 = Spänningsnivå 

X = ledarisolering (X = PEX) 

V = Mantelmaterial (V = PVC) 

AS = aluminium sektorformad 

4G240 = antal ledare/area 

G = Med skyddsledare 

Mantelmärkning 

Kablar ska vara märkta på manteln för att underlätta identifiering av typ och tillverkare. 

Metermärkning rekommenderas. 

Partmärkning 

Parterna kan vara märkta genom färg eller siffror enligt standard. 

Följande huvudregler gäller: 

Det finns en standard för benämning av kabelns ledare. 

Fas l(Ll)= brun 

Fas 2(L2)= svart 

Fas 3(L3) = grå 

Neutralledare(N) = blå 

Skyddsledare(PE) = gulgrön 

Gemensam skyddsneutralledare (PEN) = gulgrön som märks med blå tejp i ändarna 

Brandklassning av kabel 

Beroende på materialinnehåll kan kabeln vara mer eller mindre brandhärdig. Brandhärdigheten 

indelas i flamskyddsklasser enligt standard. 

Exempel på flamskyddsklass för vanliga typer av kablar: 

NlXV: Klass F2 (tillåten att förläggas inomhus och utomhus) 

NlXE: Klass Fl (får endast förläggas kortare sträckor inomhus) 

SlE7E7: Klass F2 (både för inomhus och utomhus) 

AXKJ : Klass F4B (både för inomhus och utomhus) 
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Kabelkonstruktioner ~lb~ 

Val av kabel 

Vid val av kabel får man göra en avvägning mellan de olika krav som kommer att gälla för den typ 

av förläggning som är planerad. 

Mantelmaterial 

Som förstahandsval när det gäller mantelmaterial bör man välja PE vilken är hårdare än PVC och 

har bättre miljöegenskaper. PVC-mantel eller annan typ av mantel som har rätt brand klass kan 

väljas där kabeln ska förläggas längre sträckor inomhus. 

Ledarmaterial 

Aluminium är det mest vanliga ledarmaterialet och används framförallt när arean överstiger 

16 mm2. 

Miljökrav 

För att kunna återvinna kablar på ett enkelt sätt krävs att kabeln är uppbyggd av endast en typ av 

plast. Plasten kan då skalas av och återvinnas till ny plast. 

Återvinningsbarhet bör därför beaktas. 

Miljödeklaration ska tillhandahållas av tillverkaren. 

Vid all användning av kabel- och skarvmaterial är det viktigt att man tänker på att hålla 

deponikostnaderna så låga som möjligt. 

Totaltäta mellanspänningskablar. 

Totaltät kabel har en konstruktion som gör kabeln längs- och tvärvattentät. 

Exempel på en totalvattentät konstruktion är en kabel med aluminiumfolie som ligger under 

mantelisoleringen samt svällpulver och svällband. Fördelen med totaltäta kablar är att kabeln blir 

tät mot vatteninträngning. 

En totaltät mellanspänningskabel beräknas ha betydligt längre livslängd än en icke totaltät kabel. 

Elkablar med optofiberrör 

För att rationalisera förläggningen av optoöverföring tillsammans med eldistribution tillverkas 

elkablar som innehåller ett eller flera rör avsett för optofiber. 

Kabelareor 

Följande standardareor rekommenderas. 

0,4 kV: 10Cu, 16Cu, 16AI, 2SAI, SOAI, 9SAI, 1S0AI samt 240AI mm2 

12/24 kV: 10Cu, 2SAI, SOAI, 9SAI, ISOAl, 240AI mm2 

>24 kV: Area efter behov. 

Färgad mantel 

Om man vill ha möjlighet att på ett lätt sätt skilja kablar åt, finns olika färger på kabelmanteln att 

tillgå. 

Används färgad mantel rekommenderas gul kabelmantel för vägbelysning och röd för 

mella nspän n i ngska bel. 
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Förläggning i vatten 

Vid bedömd hård påverkan på kabeln vid exempelvis strömmande vatten, besvärliga 

bottenförhållanden, stort vattendjup (mer än 10 meter) bör en kabel med extra armering väljas. 

Om dessa krav inte finns kan alla typer av kabla r användas som är avsedda för förläggning i mark. 

Det är dock lämpligt att välja en kabel med PE-mantel som är hårdare och motståndskraftig mot 

vatteninträngning. Kabel förlagd i strömt vatten eller kabel med densitet som kan påverka kabelns 

läge ska antingen förankras med tyngder eller förläggas under befintlig bottennivå. 

Förläggning inomhus 

För att kunna förlägga kabeln längre sträckor inomhus, till exempel klamring på stege fram 

till mätarcentral, måste en kabel med brandklass lägst F2 väljas. Helst bör även kabeln vara 

halogenfri. 

Förläggning i mark 

Vid förläggning i mark kan samtliga typer som är avsedda för ändamålet användas. 

Vid kabelplöjning är det dock lämpligt att välja en kabel med PE-mantel. 

l-ledare eller 3-ledarkabel 

Vid val av mellanspänningskabel kan det också handla om att välja mellan 

l -ledarkabel och 3-ledarkabel. 

Följande fördelar kan vara lämpliga att kalkylera med: 

Jämförelse mellan 1- och 3-ledarkabel 

Bild 4. l-ledare och 3-ledare 

Fördelar l-ledare: 

~ Bättre överföringsförmåga 

~ Större skärmarea 

~ Mindre sättningar i nätet vid fel 

~ Minimerar risken för kortslutning 

~ Lättare att ansluta 

~ Färre antal skarvar 

~ Enklare skarvar 

~ Enklare avslut 

~ Grövre areor 

Fördelar 3-ledare: 

~ Lägre anskaffningskostnad 

~ Lägre förläggn ingskostnad 

~ Lägre förlustkostnader 

~ Enklare hantering 

~ Mindre materialåtgång vid tillverkning 

~ 3-fasigt jordfellöser snabbare 

~ Man slipper bunta kablaget 
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Kabeldimensionering eb~ 

4. Kabeldimensionering 

Förläggning i mark 

Kabeln kommer under drift att bli uppvärmd. Det är därför viktigt att värmen kan ledas bort på ett 

bra sätt. 

Marken har olika värmeledningsförmåga. Exempelvis så leder sand värme mycket dåligt medan 

blandade massor leder värmen bra. Det innebär att kabel som förläggs i sand, uttorkad lera eller 

uttorkad mossmark kommer att få arbeta under en högre temperatur eftersom värmen inte leds 

bort utan stannar i kabelns ytskikt. 

På samma sätt kommer kablar som förläggs på stort djup att värmas upp mer än kablar som är 

förlagda grunt. För att kompensera för ökad temperatur finns reduktionsfaktorer att användas vid 

beräkningarna. 

Tabeller nedan refererartilllufttemperatur på 25 0(, marktemperatur 15 O( och ett 

förläggningsdjup av 0,65 m. 

Korrektionsfaktor vid olika förläggningsdjup 

Från gällande standard har hämtats följande tabell: 

Förläggningsdjup/m Faktor 

0,25-0,70 1,00 

0,71-0,90 0,97 

0,91-1,10 0,95 

1,11-1,30 0,93 

Flera kablar i samma kabelgrav 

När flera kablar förläggs i samma kabelgrav måste korrigering för den ömsesidiga uppvärmningen 

göras. 

Korrektionsfaktor vid förläggning med flera kablar i samma kabelgrav 

Från gällande standard har hämtats följande korrektionstabell: 

Inbördes 
avstånd/mm 

Antal3-ledarkablar eller grupper av liedarkablar 

2 3 4 5 6 

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

70 0,80 0,70 0,60 0,55 0,55 

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

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

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

Förläggning i rör 

En fördel vid förläggning i rör är att rör läggs i samband med gator och vägars iordningställande. 

Därefter kan kablarna dras i rören. En annan stor fördel med att förlägga i rör är att man lätt 

kan dra ur en skadad kabel ur röret för reparation. Rörets innerdiameter ska vara minst 1,2 x 

kabeldiametern. Vid förläggning av l-ledarkablar i rör av stål eller armerad betong ska alla till 

samma krets hörande kablar förläggas i samma rör. 

Kabeldiametrarivikt 

Se bilaga 1. 

Högre temperatur i rör 

Vid förläggning i rör kommer man att erhålla en högre temperatur beroende på att röret kommer 

att "magasinera" värmen. 

Korrektionsfaktor enligt följande tabell. Beräkningen är utförd på en treledarkabel per rör. 

Inbördes Antal parallella rör 
avstånd 
mellan rör/mm 

2 3 4 5 6 

° 0,85 0,75 0,70 0,65 0,60 

250 0,90 0,85 0,80 0,80 0,80 

500 0,95 0,90 0,85 0,85 0,80 

1000 0,95 0,95 0,90 0,90 0,90 

Förlustkostnader 

Vid dimensionering av ett kabelnät bör även en beräkning av förlustkostnaden göras. 

Förlustkostnaden kommer att påverka priset på kabeln för hela livstiden. 

I nedanstående exempel görs en jämförelse mellan en matarkabel på 95 mm2 och 240 mm2. 

Uttagen belastning är 160 A och det är beräknat att uttaget finns under 5000 timmar/år. 

Exem pel på kostnader för förluster: 

Pris för förluster: 80 öre per kWh 

Pris för effekt: 200 kr/kW/år 

Livstid: 30 år 

Inköpspris: 

4x95 Al-kabel: 41:30 kr/m 

240 Al-kabel: 94:80 kr/m. 

Pris för förluster under 30 år för 95 Al: 1434 kr/m 

Pris för förluster under 30 år för 240 Al: 560 kr/m 

Totalt pris 95 mm2: 1475:30 kr/m 

Totalt pris 240 mm2: 654:80 kr/m 

Valet blir således en 240 mm2-kabel. 
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Kabeldimensionering ~b~ I 

En förenklad metod att beräkna förlustkostnaderna kan vara att använda så kallad ekonomisk 

area. Man använder då ett värde på 1 A/mm2. För en aluminiumkabel150 mm2 till ovanstående 

exempel blir värdet 150 x 1=150 A vilket betyder att det inte räcker med en 150 mm2 utan det blir 

även i den förenklade metoden valet 240 mm2 eftersom uttaget var 160 A. 
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5. Kabelhantering 

Allmänt om hantering av kraftkabel 

Fast förlagd kabel ska vara skyddad mot skada genom utförande, läge eller särskild anordning. För 

att erhålla full livslängd på kabeln är det viktigt att kablarna hanteras på ett bra sätt vad beträffar 

lagring, transporter, utdragning, förläggning, böjning med mera Generellt bör tillses att kabeln 

inte utsätts för kraftigt tryck och att alla former av slag mot kabeln, speciellt vid låga temperaturer, 

undviks. Detta gäller inte minst vid transport och lagring. Vid utdragning av kabel måste man tillse 

att inga vassa föremål kan skada kabeln. 

Uppskalning av kabelmantel 

Vid kabelförläggning i mark väljer man i första hand en kabel som har en mantel av typ polyeten 

(PE) . Olika typer av polyeten kan vara hårda och kanske besvärliga att skala upp. Vid uppskalning 

av speciellt hårda kabelmantlar rekommenderas att försiktigt värma kabeln före uppskalningen. 

Det är viktigt att man vid skalning av kabel använder korrekta verktyg som är avsedda för 

ändamålet och som är bra underhållna. Allt fler kablar tillverkas med dragtråd för att underlätta 

uppskalning av manteln. 

Lagring av kabel 

Alla kablar ska levereras med ändtätning. 

Vid kapning ska kabel som lagras utomhus alltid förses med ändtätning. 

Utdragning med maskin eller motordrivet spel 

Utdragning av kabel kan ske med maskin om kabeln tål dragkrafter enligt nedanstående tabell. 

Kabeltrumman kan då hängas upp i lagerbockarvid ena änden av kabelsträckningen och 

kabelrullar placeras ut med jämna mellanrum i kabeldiket. Kabeländan kopplas till en draglina och 

dras fram med ett motordrivet spel, traktor eller annat lämpligt fordon . 

Högsta tillåten dragkraft vid utdragning 

Vid utdragning av kabel ska den maximalt tillåtna dragkraften beräknas för den aktuella kabeln 

enligt tabellen nedan. 

Kabeltyp Draganordning Dragkraft P 

PVC-isolerad 

PEX-isolerad Koppling direkt i Cu; P= 50xA Newton 
PVC-mantlad ledarna Al; P = 30 x A Newton 
PE-mantlad 

Pappersisolerad 

PVC-isolerad 

PEX-isolerad Dragstrumpa utanpå p =5x02Newton 
PVC-mantlad höljet 
PE-mantlad 

Pappersisolerad P = 3,3 x 02 Newton 

A = totalledararea i mm2. 0= ytterdiameter i mm. 
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Kabelhantering *b~ 

Det ärviktigt att maximal tillåten dragkraft inte överskrids oavsett koppling direkt i ledaren 

eller i dragstrumpa. (50 N/mm2 ledararea för kopparledare och 30 N/mm2 ledararea för 

aluminiumledare.) 

Utdragning ska ske med jämn hastighet och för att undvika ryck i kabeln bromsas kabeltrumman 

så att kabeln hålls sträckt. 

Vid tyngre kabel placeras kabelrullar på lämpliga platser utefter kabelns sträckning. Detta är 

särskilt viktigt vid snäva böjar. Vid långa sträckor eller tyngre kabel kan kabelmatarmaskin med 

fördel användas för att minska dragpåkänningen på kabeln. 

Vid kabeldragning i rör måste tillses att friktionen är tillräckligt låg. Dragkraften kan minskas 

genom smörjning med lämpligt medel som inte skadar mantel eller isolering. 

Bild 5. Kabelmatarmaskin 

Utdragning med fordon 

Om det är en fri sträcka utan hinder kan kabeln köras ut med bil. Vid utkörningen kan trumman 

hängas upp mellan lagerbockar på en vagn som körs utefter kabelsträckningen samtidigt som man 

låter kabeln löpa ut. 

Man kan också använda en lastbil med hydraullift för containers. Kabeltrumman hissas då upp i en 

axel mellan liftens gafflar och kabeln rullas ut när bilen kör utefter kabelsträckningen. 

Vid trumvikter upp t ill 2,5 ton kan trumman hängas upp i kranen på en lastbil. Man använder då en 

roterande trumlyft som placeras i trummans centrumhål. 
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Kabelhantering I 

Böjningsradie 

Under hela förläggningsarbetet från det att kabeln lämnar trumman till dess att den är 

slutmonterad måste man se till att kabeln inte blir för hårt böjd. 

Det som begränsar kabelns böjningsradie är kabeltyp, kabelns temperatur och hur många 

böjningar respektive uträtningar den utsätts för. Riktvärden enligt tabellen nedan kan tillämpas 

vid en temperatur på kabeln över O Dc. 

Böjningsradie 

Kraftkabel t.o.m. Utdragning Plöjning Slutmontering 
24kV (läggarrör) och förankring 

Plastisolerad : 

Enledare 15xD 8xD 10xD 

Flerledare 12xD 8xD 8xD 

Pappersisolerad: 20xD 15xD 15xD 

D = kabelns ytterdiameter, se bilaga 1 

Eventuellt kan andra böjningsradier rekommenderas av respektive tillverkare. 

Anm. Med undantag för plöjning gäller tabellen även för kablar upp till 145 kV. 
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Kabelhantering ~b~ 

Förläggning vid hög temperatur 

Vid höga temperaturer blir isolering och mantel av PVC och polyeten mycket mjuk vilket innebär 

att det finns stor risk för mantelskada. Varsamhet bör därför iakttas vid transporter, utdragning, 

förläggning och montering. 

Vid lagring av kabeln innan förläggning bör den inte förvaras i stark solljus.Högsta temperatur på 

kabeln vid förläggning framgår av tillverkarens anvisningar. 

Förläggning vid låg temperatur 

Vid låga temperaturer blir isolering och mantel av PVC inte bara styv utan det finns också risk för 

sprickbildning om kabeln utsätts för slag eller kraftig böjning. Varsamhet bör därför iakttas vid 

transporter, utdragning, förläggning och montering. 

Försiktighetsåtgärder bör även vidtas vid hantering av PEX- eller PE-mantlad kabel som också kan 

bli styv vid låga temperaturer. Lägsta temperatur på kabeln vid förläggning framgår av tillverkarens 

anvisningar. 

Följande riktvärden kan rekommenderas: 

Kabeltyper 

PVC- eller PEX-isolerad, 

PVC-mantlad kabel 

PEX-isolerad, PE-mantlad kabel 

Pappersisolerad kabel 

Slutmontering och förankring 

o °c med åtgärder enligt ovan. -10°C med speciell 

försiktighet mot slag och kraftig böjning. 

-20°C 

Om möjligt bör kabeln värmas till minst +10 °c före utdragning, till exempel genom förvaring i 

uppvärmd lokal minst ett dygn för att därmed bli mer lätthanterlig och för att risk för skador ska 

elimineras. 
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Markundersökning I 

6. Markundersökning 

Marktypen samt förekomst av olika hinder i marken är avgörande för val av material och 

utförandemetod vid uppförande av elanläggningar. Projektörer och beredare måste därför ha 

tillgång till hjälpmedel för att kunna utföra tillförlitliga markundersökningar. En felbedömning av 

markförhållandena på grund aven summarisk eller inte utförd markundersökning kan förutom 

felaktiga metodval innebära stora oförutsedda kostnader. 

I vissa fall erfordras tillstånd från Länsstyrelsen. 

För planering finns geologiska kartor att tillgå där de olika markslagen framgår. 

Markundersökning kan utföras med en sticksond eller med hjälp aven georadar. 

Markundersökning med hjälp av georadar 

Georadarmätning är en elektromagnetisk metod som bygger på att en radiosignal från 

en sändarantenn reflekteras mot olika jordlagergränser eller föremål i marken tillbaka till 

en mottagare. Mätningar ger en bild av jord- och berglagrens strukturella uppbyggnad. 

De elektromagnetiska vågorna har olika nedträngningsförmåga beroende på materialens 

ledningsförmåga. Styrkan i reflektionerna beror i huvudsak på skillnader i elektriska egenskaper 

mellan olika material. Ju större skillnaden är desto tydligare blir reflexen i radargrammen. 

Lerjordar har ofta hög vattenhalt och god elektrisk ledningsförmåga vilket dämpar signalens 

fortsatta nedträngning. Grus och sandjordar har däremot låg ledningsförmåga vilket ökar 

undersökningsdjupet. 

Det är viktigt att kunskap om geologi inom ett undersökt område knyts till tolkningen av ett 

radargram. Kontroll av jordlagren kan därför behöva utföras genom så kallad sticksondering 

(eller provgrop) om osäkerhet föreligger. 

Utrustning 

Georadarn består av fyra olika enheter; sändarantenn, mottagarantenn, bärbar dator samt en 

centralenhet som innehåller sändare och mottagare i kombination med batteri. 

Läs mer i EBR-rapporterna IN 043 och IN 065. 
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Markklasser ~b~ I 

7. Markklasser 

Allmänt 

Vid kabelförläggning anges två markklasser 

~ Klass 1: lätt mark 

~ Klass 2: svår mark 

Anm. Mark AMAs benämning: A avser klass 1 och B klass 2. Med lätt mark avses mark som är 
gynnsam för kabeln. Med svår mark avses stenfylld mark, pinnmo eller annan liknande mark. 
Beroende på markklass utförs kabelgraven på olika sätt. 

Markklass 1 

Vid förläggning i schakt kan kablar och rör förläggas direkt på schaktbotten enligt figuren nedan. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl max 4 mm. Befintliga massor i 

schaktets botten motsvarar kravet på kringfyllning. 

I 
QJ 

LJ 
C 
"'en '- c 
QJ .

..... c 
VI::::: 
QJ >, 
'- 4-

Bild 6. Markklass 1 

Markklass 2 
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\ 
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Kablar och rör förläggs på en cirka 0,1 m tjock kringfyllnadsbädd enligt figuren nedan. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl max 4 mm. 

Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar schaktväggen/botten, tätas denna med 

geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 
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Bild 7. Markklass 2 0,1 
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Markklasser I 

Resterande fyllning närmast intill kringfyllning eller kabelskydd får inte innehålla skarpa stenar 

som kan skada kabeln vid jordkomprimering, tjällossning eller trafikbelastning. Resterande 

fyllning ska inte innehålla mer än 10 procent av kornstorleken 100-150 mm. 

22 © EBR utges av Svensk Energi - Swedenergy - AB I Beställningsnummer: KJ 41:15 

c 

( 

( 

( 



( 

( 

( 

( 

Tillståndsansökningar ~b~ 

8. Tillståndsansökningar 

När man valt lämpligt förläggningssätt, markklass med mera måste en del tillstånd ordnas. 

Tillstånd från markägare 

För varje kabelförläggning måste ett skriftligt medgivande från markägaren inhämtas. För 

mellanspänningskablar upprättas servitutsavtal alternativt ledningsrättsavtal. 

För lågspänningskablar erfordras markägaren skriftliga tillstånd . Vid kabelförläggning i åkermark 

ska markägaren informera om var eventuella dräneringsrör är förlagda. Innan återfyllning ska 

markägaren godkänna hur korsningarna med dräneringsrören utförts. 

Tillstånd från väghållare 

Kommer kabelförläggningen att utföras inom vägområde erfordras väghållarens tillstånd och 

uppgifter om hur kabeln får förläggas. (Väghållaren kan ha egna förläggningsregler). Väghållaren 

ska även informera om vilka massor som får finnas i kabelgraven, om befintliga massor måste 

fraktas bort med mera. För arbete inom vägområde erfordras speciell utbildning. 

Inom större vägar och inom kommunal tätort ska trafikanordningsplan upprättas och godkännas 

av väghållaren. Erforderliga avstängningar upprättas enligt väghållarens anvisningar. 

Tillstånd från Länsstyrelsen 

För att veta att inte schakten kommer att beröra områden med fornminnen eller annan känslig 

miljö ska Länsstyrelsen kontaktas för ett utlåtande. 

Tillstånd från Sjöfartsverket 

Vid förläggning i sjöar och vattendrag ska Sjöfartsverket kontaktas. 

Tillstånd från Trafikverket eller annan spårinnehavare 

Vid korsning eller vid schaktning inom järnvägsområde ska tillstånd inhämtas från Trafikverket 

eller aktuell spårinnehavare. 

Samråd med andra ledningsägare 

Innan kabelförläggning ska samråd ske med andra ledningsägare, såsom innehavare av ledningar 

för el, VA, fjärrvärme, fjärrkyla, tele och opto med flera. 
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9. Förläggningssätt 

För att få bästa möjliga driftsäkerhet och ekonomi på en kabelanläggning måste man vara 

noggrann när man planerar, bereder och genomför förläggningsarbetet. 

Kabelns konstruktion, vikt och längd samt terrängförhållanden är några av de faktorer som styr 

valet av förläggningsmetod. Följande metoder finns att använda: 

Schaktning av kabelgrav 

Används då flera kablar eller rör ska förläggas samtidigt, vid svåra markförhållanden eller då 

många hinder föreligger. Schaktningen utförs normalt med grävmaskin på hjul eller motsvarande. 

Kedjegrävning 

Kedjegrävning är lämplig då endast en eller max två kablar ska läggas ned samtidigt. Vid grävning i 

åkermark kan metoden vara lämplig då det är möjligt att upptäcka till exempel dräneringsrör. 

Plöjning 

Plöjning av kabel är en lämplig metod då en eller max två kablar ska förläggas. Plöjningen kräver 

dock extra noggrann markkontroll. Kontrollen kan utföras med hjälp aven marksond eller 

georadar. 

Nedplöjningen av kabel ska alltid ske i sådan mark som på förläggningsdjupet kan förväntas 

utgöra en lämplig fyllning runt kabeln. Det vill säga inte innehålla föremål som kan skada kabeln. 

För att få bästa möjliga resultat ska förplöjning göras. 

Vid plöjning är det extra viktigt att tänka på följande: 

24 

~ Att använda kabelmatare är alltid en fördel och gör att kabeln förläggs på ett bra sätt samt 

att den passerar plogen utan allt för hård belastning. 

~ Det är viktigt att varje dag besiktiga läggarrör och rullar för att säkerställa att kabeln inte 

skadas under förläggningen. 

~ Protokoll ska upprättas på utförd förläggning där det ska framgå förläggningsdjup med 

mera. 

~ Entreprenör som utför kabelplöjning bör ha erforderlig kunskap för kabelplog. 

© EBR utges av Svensk Energi - Swedenergy - AB I Bestä llningsnummer: KJ 41:15 

( 

( 

( 

( 



( 

( 

( 

( 

Förlägningssätt elb~ 

Bild 8. Kabelmatare på plog 

Slangförläggning 

Slangförläggning är en ny metod där man schaktar eller plöjer ner längre kanalisationer med 

längd 250-500 meter. 

Metoden har sina största fördelar vid sämre markförhållanden och där man inte erhåller full 
fyllnadshöjd. Kravet är då att använda slang av klass SRS. 

Fräsning av kabelschakt 

Fräsning av kabelschakt kan jämföras med metoden kedjegrävning. Skillnaden i metoderna är att 

fräsning kan utföras i tjälfrusen mark samt i asfalterade ytor. 

Bild 9. Fräsning av kabelschakt 
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Förlägningssätt l, 

Schaktningsfri förläggning 

Med schaktningsfri förläggning avses kabelförläggning i rör som pressats eller borrats under jord, 

ellerförläggning av kabel i borrat hål i berg. 

Förläggningsdjup: Rör som förläggs via schaktningsfri förläggning, borrning, pressning eller 

liknande ska förläggas på minst det djup som anvisas för öppna schakt enligt typbladen. 

För mera information om schaktningsfri förläggning hänvisas till publikationen EBR B 15 som mer 

ingående behandlar detta. 

Bild 10. Schaktningsfri förläggning 

Förläggning på berg (öppen förläggning) 

Det finns möjlighet att förlägga kablar ovan mark exempelvis på berg. Kabeln ska då förläggas i 

SRE-rör som klamras mot berget. 

Förläggning i sprängd schakt 

Vid förläggning i ett sprängt schakt förläggs kablarna på samma sätt som på konventionellt sätt 

enligt typblad för markklass 2. 

Om kabeln dragits ut innan sprängning är det viktigt att kabeln skyddas från eventuellt stensplitter 

under tiden sprängningen utförs. 

Förläggning på terrass 

Förläggning på terrass förekommer vid gatubyggnation i exploateringsområden. Kablarna förläggs 

oftast ovanpå färdig terrassbotten. Vid uppfyllning av bärlagermassorna är det viktigt att tillse att 

kablarna inte blir skadade av dessa. 
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Förlägningssätt ~lb~ 

Förläggning i vatten 

Före förläggning i vatten ska kontroll av aktuell sträckning utföras för att försäkra sig om att 

sträckan är lämplig med avseende på bottenförhållanden. 

Vid förläggning i strömmande vatten ska kabeln förankras på botten. Förankringen kan utföras 

med att tyngder läggs på kabeln med jämna avstånd. I strandkanterna ska kabeln myllas ned i 

botten. Vid stenig eller bergig botten förläggs kabeln i rör. Dessutom rekommenderas, om möjligt 

förläggning via borrning eller pressning. 

För att motverka påverkan av is rekommenderas rörförläggning till cirka 2 meter under 

lågvattennivå. Se typblad. Rören förankras med tyngder eller massor. Vid förläggning på berghällar 

kan kabeln förankras på kabelstege eller i rör som förankras mot berget. 

~------------------------------------~ ...... . •• 

Tyngd 

Bild 11. Förläggning i vatten 

Kontroll av förläggning i vatten 

Efter förläggning ska kabeln kontrolleras. Vid kontrollen ska speciellt beaktas hur kabeln är 

förankrad, tillräcklig rörförläggning i strandkanter, eventuellt skydd mot vassa föremål, tillräckligt 

avstånd till eventuell annan ledningsförläggning. Protokoll över besiktningen ska upprättas. 

Exempel på hur besiktning av sjökabel kan utföras redovisas i publikation EBR U 303S. 

Kabelns densitet 

Vid strömmande vatten är det viktigt att välja en kabel som är relativt tung. Vattnet kommer att 

påverka tyngden av kabeln. Kabeln kommer att bli "lättare" i vattnet vilket betyder att den kan 

påverkas av vattnets rörelse. För att beräkna hur mycket vatten rörelsen kan påverka en kabel kan 

diagram i bilaga användas. 

Berg i schaktsträekan 

Vid varje okänd sprängningssträcka innebär det att schaktmaskinen måste avbryta schaktning och 

kabelförläggning. Maskinen måste flytta vilket är tidskrävande och gör arbetet mer omfattande. 
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Knackning av berg 

Vid förekomst av mindre inslag berg i schakt kan knackning med hydraulhammare vara en effektiv 

metod att uppnå rätt schaktdjup. Knackning görs med runtomsvängande maskin. Rensning av 

knackad schakt utförs enligt normal schaktning. 

Sprängning 

Vid beredning av kabelschaktarbete är det viktigt att göra en noggrann marksondering så att 

eventuella sprängningssträckor upptäcks. 

Den kan utföras genom sondning med sondspett, användning av georadar eller utvärdering 

via geotekniska kartor. Sista metoden ger ofta ett lite mer osäkert resultat men kan vara ett bra 

komplement till dom andra metoderna. 

Kalkylering av sprängningssträckor 

För att få en så rättvis kalkyl som möjligt bör beredaren kalkylera med följande faktorer när 

sträckor med förväntad sprängning har upptäckts: 

Friläggning av sprängningssträckan 

För att sprängningsarbetet ska gå att utföra på ett bra sätt måste den friläggas. Vet man om 

sträckan i förväg så är friläggningen att jämföra med en enklare schaktning. 

Närhet till fastigheter 

Om fastigheter finns i närheten av den planerade sprängningen krävs besiktning av fastigheter före 

och efter sprängning i detta kan även provtryckning av eventuella skorstensstockar ingå. 

Avstånd och storlek på vibration från sprängning till fastigheter regleras i SS standard 4604866. 

Följande värden kan vara riktlinjer för hur stora värden som är tillåtna för vibrationer. 

Exempel från standard: 

Max Avstånd i meter (m)/ Max tillåten 
till. svängningshastighet mm/s 

Byggnad Grundmaterial Acc. 
m/s2 

5 10 20 40 60 1* 

Hus Berg/plintar 45 35 25 15 5 

Tra nsf.station Berg/platta 20 

1 * Oberoende av avstånd. 
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Förlägningssätt ~lb~ 

Närhet till brunnar 

Stor försiktighet bör iakttagas vid sprängning i närheten av brunnar och kan ofta betyda att 

schaktsträckningen måste ändras. 

Besiktning krävs före och efter sprängningen. 

Närhet till exempelvis murar 

Innebär besiktning/fotografering före och efter arbetets utförande. 

Sprängning i skogsområden.Vid sprängning i skogsområden bör hänsyn tas till att 

sprängningsmassorna måste kunna lastas och forslas ut från sträckan vilket kan innebära att 

arbetsområdet måste utökas från 4 meter till eventuellt 8 meter. 

Sprängning av gropar för hammarborrningsutrustning 

Vid eventuell hammarborrning under väg bör hänsyn tas till att groparna för aggregatet eventuellt 

också måste sprängas. 

Beredaren bör överväga att söka nytt tillstånd hos Trafikverket för att då få möjlighet att gräva av 

vägen i stället för att borra. 
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10. Kabelmarkering i mark 

Allmänt 

Kabelmarkering ska användas när inte genomfärgade kabelskydd eller kanalisationsrör används. 

Kabelmarkering kan bestå av varningsband eller för ändamålet avsett nät. 

Kabelmarkering ska vara utfört av material som är åldringsbeständigt i mark och som har goda 

hanteringsegenskaper även vid låga utomhustemperaturer. 

Vid stråk med flera kablar får kabelmarkering läggas med ett största mellanrum av 0,15 m. 

Ytterkablarna ska alltid vara täckta med kabelmarkering. 

Dimensioner 

Kabelmarkering för öppet schakt ska vara minst 125 mm och vid plöjning minst 50 mm bred. 

Längd på markeringarna 

Markeringsband rekommenderas att finnas i längder på 250 meter. För plöjning rekommenderas 

längder på 500 meter. 

Färg 

Varningsbanden ska ha följande färger: 

~ Gul 

~ Orange 

~ Grön 

~ Gul/orange 

Märkning 

Kraftkabel 

Telekabel 

Optokabel samt ledning för Kabel-TV 

Samplöjning 

Banden ska ha en varaktig märkning som anger "Kraftkabel ", "Telekabel", "Opto-kabel" etcetera. 

Allmänt 

I EBR betecknas varningsbanden med: 

~ M för markering 

~ B för band 

~ N för nät 

Banden finns i en typ: 

~ N = band för normala förhållanden 
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Kabelmarkering i mark ~b~ 

Kabelmarkering ovan mark 

Kabelmarkeringsskylt används då så erfordras för att ange läget för elkabeln. 

Kabelmarkeringsskyltarna ska vara utförda av väderbeständigt material med god mekanisk 

hållfasthet. Utförande framgår av ELSÄK-FS "Varselmärkning". 

Inom område för väg eller järnväg erfordras alltid skyltar om inte kabelläget är uppenbart på annat 

sätt. Dessa placeras så att de inte utgör ett hinder för väg eller spårhållare. Vid kabelförläggning 

längs med väg placeras skyltarna på avstånd som anpassas efter vägens sträckning och 

terrängförhållanden. Vid korsning med sjötrafikled ska tydliga varningstavlor monteras. 

Se EBR U 301K. 

Bi/d 12. Kabelmarkering ovan mark 

KabeL 
tör starkström 
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11. Kabelskydd 
Allmänt 

Med kabelskydd menas skydd i form av rör eller plana skydd. Rören/skydden ska vara tillverkade 

enligt SS-EN 50086-1. EBR rekommenderar dock att tillämpa testmetoder angivna i SS-EN 4241437. 

Resultatet av testmetoderna ska motsvara nedanstående definitioner av rörhållfastheter vilka har 

tillämpats under lång tid i Sverige och anses vara en branschstandard. 

I EBR betecknas skydden med: 

~ S för skydd 

~ R för rör 

~ P för plant 

Skydden finns i tre olika typer: 

~ N = skydd för normala förhållanden 

~ S = skydd för svåra förhållanden 

~ E = skydd för extra svåra förhållanden 

Dimensioner 

Följande bredder rekommenderas för plana kabelskydd, 125 och 300 mm. 

Längd på skydden 

Vid normal förläggning rekommenderas kabelskydd med 50 meters längder. Vid plöjning med 

50 mm skydd bör längderna uppgå till 100/200 meter. 

Färg 

Kabelskydden ska ha följande färger: 

~ Gul Kraftkabel 

~ Orange Telekabel 

~ Grön Optokabel samt ledning för Kabel-TV 

Märkning 

Kabelskydd för kraftkabel ska ha en varaktig märkning med texten "Kraftkabel". 

Kabelskydd på stolpe 

På stolpe ska UV- beständigt, väl dränerat, delbart plaströr typ SRN användas. 

Kabelskydd för användning över 36kV kan vara av plåt eller aluminium. 

Övriga kabelskydd 

U- och stålplåtsprofiler, betongrör med mera. 

32 © EBR utges av Svensk Energi - Swedenergy - AB I Beställningsnummer: KJ 41:15 

( 

( 

( 

( 



I Kabelskydd ~b~ i 

( 

( 

( 

( 

Kabelrör Allmänt 

För rör som förläggs i mark är det viktigt att återfyllnadsmassorna runt röret komprimeras väl. 

Rörkonstruktionen ska alltid vara med slät insida. Vid förläggning av 1-ledarkabel i rör utförda av 

stål eller betong, ska alla till samma krets hörande kablar förläggas i samma rör. Rör i normalt och 

förstärkt utförande ska ha en invändig diameter av minst 1,2 x kabelns ytterdiameter. 

o :::: .. 
Bild 13. Kabelrör 

Rördi mensioner 

Följande ytterdiametrar rekommenderas: 

~ 50mm 

~ llO mm 

~ 160 mm 

Rörlängder 

Rören rekommenderas att finnas i längder på 6 meter och ska vara så utförda att de kan förses med 

muff. 

För klenare dimensioner, 50 mm och mindre rekommenderas att rören finns i ringar om minst 100, 

250 eller 400 meter, som kan vara försedda med dragtråd. 

Dragtråd 

Dragtråden ska ha en draghållfasthet på min 0,5 kN. 

Skarvmuffar/ändlock 

Till varje rördimension ska finnas skarvmuff och ändlock. Ändlocken ska vara så utformade att de 

går att använda till båda ändarna på rör med muff. 

Delbara rör 

Rör ska finnas i delbart utförande. Dessa ska uppfylla samma krav som övriga rör. Rören användes 

företrädesvis som skydd av befintliga kablar. 

Rörböjar 

Till varje rördimension ska finnas rörböj med muff i en ända för 45 och 90° vinkel. 
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Rörböjarna ska ha följande radier: 

~ 50 mm rör, 250 - 550 mm radie 

~ 110 -160 mm rör, 800 mm radie 

Alternativ till de fasta böjarna är flexibla böjar. Dessa får inte böjas till mindre radie än de fasta. 

Färg 

Kabelrör ska ha följande färger: 

~ Gul Kraftkabel 

~ Orange Telekabel 

~ Grön Optokabel samt ledning för Kabel-TV 

~ Svart Röret ska kompletteras med färgmarkering för sitt ändamål 

Märkning 

Rör för kraftkabel ska ha en varaktig märkning med texten "Kraftkabel". 

Rör för normala förhållanden 

EBR-beteckning: SRN. 

Det är viktigt att återfyllnadsmassorna runt röret komprimeras väl. 

Rör för svåra förhållanden 

EBR-beteckning: SRS. 

Med svåra förhållanden avses förhållanden då höga krav på hållfasthet föreligger. 

Exempelvis vid förläggning då erforderlig fyllningshöjd inte kan erhållas. 

Slang för plöjning 

Slangen rekommenderas ha en diameter på 110 eller 160 mm och finnas på 100,250 och 400 

meters längder i både SRN och SRS klass. 

Rör för extra svåra förhållanden 

EBR-beteckning: SRE. 

Med extra svåra förhållanden avses förhållanden då höga krav på hållfasthet krävs till exempel då 

rören förläggs på mark. Rören ska ha UV- beständighet. 

Optokabelrör 

Rördimensioner 

Följande ytterdiametrar rekommenderas: 

~ 32mm 

~ 40mm 

~ 50mm 
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12. Förläggning 

Kablar och rör ska enligt gällande standard förläggas enligt nedanstående beskrivningar. Det är 

dock viktigt att man har tagit kontakt med respektive markägare innan förläggningen påbörjas för 

att förvissa sig om att markägaren inte har speciella önskemål. Exempelvis kan gräsmatteodlare, 

väghållare med flera·ha högre krav beträffande förläggningsdjup. 

Fyllningshöjd 

Med fyllningshöjd avses återfyllning från överdel på kabel/rör till färdig mark. 

Bild 14. Fyllningshöjd 

Längsgående förläggning i vägbana 

Med förläggning i vägbana avses förläggning av kablar i vägren eller del av körbana vid obelagd 

väg. Se bi/d 22 område 4 och 5. 

Förläggning i vägbana vid belagd väg är normalt inte tillåtet om inte väghållaren ger sitt 

medgivande 

Fyllningshöjd: 0,55 m upp till 300 mm rördiameter. Då rördiametern överskrider 300 mm krävs 1 m. 

Obs! Väghållaren kan kräva annan fyllningshöjd. 

Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. 

Varningsband: Erfordras ej. 

Exempel: Se typblad 6. 
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Förläggning på terrass ivägområden 

Förläggning på terrass förekommer vid gatubyggnation, anläggning av (Ge) gång- och cykelvägar 

med mera. Främst inom exploateringsområden där antingen kommunen eller privata aktörer 

(samfälligheter med mera) är väghållare/markägare. Kablarna förläggs oftast ovanpå färdig 

terrassbotten då gatans överbyggnad motsvarar tillräcklig fyllningshöjd. Vid uppfyllning av 

förstärknings- och bärlagermassorna är det viktigt att tillse att kablarna inte blir skadade av dessa. 

Överenskommelse måste träffas med respektive väghållare/markägare att vald höjd är acceptabel 

ur gatubyggnadsperspektiv. 

I gällande standard (SS 42414 37/2008) är kravet på fyllningshöjd 0,55 m över kablar och 

skyddsrör inom vägområde. Med hänvisning till att branschen under lång tid och i enlighet med 

tidigare gällande standard haft lägre fyllningshöjder utan problem med skadade kablar eller rör 

rekommenderar EBR att ett fyllningshöjd på minst 0,35 m kan tillämpas. 

Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. 

Varningsband: Erfordras ej. 

Exempel: Se typblad 21. 
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Förläggning ~b~ 

Exempel på förläggningar: 

Gång och cykelvägar (Ge) 

I Ge-vägar där överbyggnaden är 0,5 m blir fyllningshöjden 0,35 m till kabel, om man räknar med 

en ledningsbädd av stenmjöl, i en tjocklek av 0,1 m, där befintliga massor i terrassens botten inte 

uppfyller kravet på kringfyllning. 

\ , I 
I 

_---L __ ~ _ ______ __ ~ 

GC-väg med överbyggnad O,5m 

Bild 15. Ge vägar 

Kommunala lokalgator 

I kommunala lokalgator där överbyggnaden är 0,6 m blir fyllningshöjden 0,45 m till kabel, om man 

räknar med en ledningsbädd av stenmjöl, i en tjocklek av 0,1 m, där befintliga massor i terrassens 

botten inte uppfyller kravet på kringfyllning. 

\ 
\ 

\ 

t.n 
..j-

o 

_---L ___ ~ _______ _ .,J 

Lokalgata med överbyggnad O,6m 

Bild 16. Kommunala lokalgator 
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Förläggning 'I 

Kommunala matargator 

I kommunala matargator med tung trafik där överbyggnaden är 0,7 m blir fyllningshöjden 0,55 m 

till kabel, om man räknar med en ledningsbädd av stenmjöl, i en tjocklek av 0,1 m, där befintliga 

massor i terrassens botten inte uppfyller kravet på kringfyllning, Skyddsrör bör ha en fyllningshöjd 

på minst 0,55 m, 

\ 
r- \ 
o 

\ 
\ 

Matargata med överbyggnad O,7m 

Bild 17. Kommunala matargator 

I vägområde utanför vägbana 

Fyllningshöjd: 0,55 m. 

Exempel: Se typblad 1. 

-~-~---~~~~ 
,----" 

VägomrJlde 

Bild 18. Vägområde utanför vägbana 

en I 
en I o 

I 
sbädd 
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Förläggning ~lb~ 

I orörd mark 

Med orörd mark (inte åkermark) avses mark där inga hinder i form av annan kabelförläggning, 

asfalterade ytor, korsningar med rör med mera finns. 

Fyllningshöjd: 0,35 m. I områden där körning med tyngre arbetsmaskiner befaras ska 

fyllningshöjden ökas. 

Exempel: Se typblad 1. 

I åkermark 

Med åkermark avses mark som jordbruksbearbetas. 

Fyllningshöjd: Min 0,55 m. Rekommenderas om möjligt djupare förläggning. 

Exempel: Se typblad 2. 

I befintlig bebyggelse 

Med befintlig bebyggelse avses mark där hinder kan förekomma i form av annan kabelförläggning, 

asfalterade ytor, korsningar med rör med mera. 

Fyllningshöjd: 0,55 m. 

Exempel: Se typblad 2. 

I gång- och cykelväg 

Fyllningshöjd: 0,25 m. 

Vid utnyttjande av fyllningshöjd 0,25 m får den förlagda kabeln vara max 1 kV och avsäkras med 

max 63 A:s säkring. 

Exempel: Se typ blad 7 och 8. 

I mark där inte fullt förläggningsdjup kan erhållas 

När normal förläggning 0,25,0,35 eller 0,55 m inte går att uppnå på grund av hinder till exempel 

berg, sten och dylikt. 

Fyllningshöjd: Mindre än 0,25, 0,35 samt 0,55 m. 

Markägaren bör informeras. 

Exempel: Se typblad 3. 
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Förläggning ovan mark 

Förläggning ovan mark kan användas då det föreligger stora svårigheter att utföra schaktning, till 
exempel på berg. 

Rören klamras med bergklammer. 

Tillstånd från markägare erfordras. 

Exempel: Se typblad 4. 

Kabel på stolpe/vägg 

Där kabel förs ned i mark vid stolpe eller vägg ska den till 1,5 m höjd över och 0,2 m djup under 

markytan förses med kabelskydd av typ SRN, plast. Kabelskyddet ska ha beständighet mot UV-ljus. 

Röret ska vara väl dränerat. 

Exempel: Se typblad 4. 

Förläggning av serviskablar 

Förläggning av serviskablar utföres enligt nätägarens anvisningar. 

Exempel: Se typblad 1. 

Plöjning 

Fyllningshöjd: 0,25, 0,35 eller 0,55 m beroende på vilken typ av mark där plöjningen ska utföras. 

Exempel: Se typblad 10-12. 

Förläggning av kraftkabel över 24 kV upp till 145 kV 

Fyllningshöjd: 0,9 m. 

Exempel: Se typblad 20. 

Anm. Enligt svensk standard tillåts en minsta fyllningshöjd på 0,55 m. Men med hänsyn till att dessa 

kablar oftast har stort skyddsvärde rekommenderar EBR 0,9 m som fyllningshöjd. 
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Förläggning eb~ 

Gemensam förläggning av kraftkablar 0,4-145 kV 

Kraftkablar med märkspänning > 24 kV förläggs i schaktets botten. 

Fyllningshöjd: För kraftkabel med märkspänning > 24 kV ska fyllningshöjden vara minst 0,9 m. 

Exempel: Se typblad 20. 

Kanalisation 

Rör eller annan anordning avsedd att förlägga kabel i och som medger indragning och utdragning 

av kabel. 

Fyllningshöjd: 0,35 eller 0,55 m för max. 24 kV-kablar och 0,9 m för högre spänningar. 

Exempel: Se typ blad 9. 

Bild 19. Kanalisation 

Korsning med väg 

en 
.!: 
c 

>. 
'+
V1 
en 
en 

"" 
i= 

Fyllnings
hÖjd 

Fyllningshöjd vid tryckn ing, borrning: Minst 0,55 m upp till 300 mm rördiameter. Då rördiametern 

överskrider 300 mm krävs 1 m. Normalt i vägar utan beläggning 1 m. I vägar med asfalterad 

vägbana kan större fyllningshöjd erfordras. Väghållaren anvisar. 

Vid korsning av väg ska alltid väghållarens anvisningar fö r komprimering och återställning följas. 

Vid korsning av väg bör schaktningsfri förläggning användas. Detta för att minska framtida skador 

på vägen samt för att minska trafikstörningar. 

Exempel: Se typblad 6. 

Korsning av vägdike 

Med korsning av vägdike avses korsning av dike alternativt förläggning av kabel i dike. Diket ska 

vara i väl rensat skick. 

Fyllningshöjd: 0,55 m. 

Exempel: Se typblad 18. 
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Korsning med järnväg 

Fyllningshöjd: Minst 1,5 m (enligt spårinnehavares eller Trafikverkets anvisningar) under 

spårområde mätt från underkant räls. 

Med spårområde avses ett avstånd på 8 meter ut från rälsmitt åt vardera hållet. Vid korsning av 

järnväg bör schaktningsfri förläggning användas. 

Exem pel: Se typblad 17. 

Korsning av sjötrafikled 

För korsning av sjötrafikled ska Sjöfartsverket kontaktas för tillstånd. 

Korsningen ska utföras så rätlinjigt som möjligt mellan landfästen. 

Fyllningshöjd: I landfästen minst 0,55 m under markyta eller lågvattenyta. 

Kabeln kan därefter förläggas direkt på botten och i förekommande fall djupare med hänsyn till 

rådande isförhållanden. 

Kabelskydd: Kabelskydd av typ SRS alternativt SRE erfordras vid landfästen ner till 0,55 m under 

markyta eller lågvattenyta. Om kabeln inte går att gräva ned i strandkanterna rekommenderas att 

kabeln täcks med rör ner till ett vattendjup av 2 meter (skydd mot is). Kabelskydd ovan mark ska 

vara UV-beständigt. 

Exempel: Se typblad 19. 

Korsningar mellan elkablar och andra ledningar 

Avstånd i meter. 

Gas- Vatten-
ledning ledning 

Lågspänningskabel 0,3* 0,3 

Mella nspä nni ngska bel 0,5 0,3 

Högspänningskabel 0,5 0,3 

Avlopps- Fjärrvärme- Tele/opto-
ledning ledning kabel 

0,6 0,6 0,1 

0,6 0,6 0,1 

0,6 0,6 0,1 

*Avståndet kan minskas till 0,1 m om ett isolerande material förläggs mellan kabeln och 

gasledningen. Vid gasledning :s10 kPa kan avståndet minskas till 0,1 m. 
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Korsning mellan kraft- och telekabel 

Normalt ska telekabel som korsar kraftkabel förläggas över kraftkabel. 

Fyllningshöjd: Minst fyllningshöjd till kabeln enligt respektive förläggningssätt. Kraftkabeln 

förläggs 0,1 m under telekabeln, 

Exempel: Se typblad 13. 

Korsning mellan kraft- och telekabel vid kabelskåp 

Telekabel förläggs under kraftkabel. Avståndet till kraftkabeln ska vara minst 0,05 m. 

Exempel: Se typblad 14. 

Korsning mellan kraftkabel och gasledning 

Normalt ska kraftkabel förläggas vinkelrätt över gasledning. 

Anm. Gasledning av plast får uppvärmas till max 20 0c. Där risk föreligger att kraftkabel alstrar högre 

temperatur, erfordras markisoleringsskiva mellan kabel och gasledning. 

Fyllningshöjd: Minsta fyllningshöjd till kabeln enligt respektive förläggningssätt. 

Exempel: Se typblad 15. 

Följeledare 

Följeledare förläggs i vissa fall tillsammans med mellanspännings- och högspänningskabel. 

Se EBR K25. FöljeIedaren förläggs lämpligen på ett avstånd av 5 cm från kabeln. 

Kabelgrav, avstånd, allmänt 

Kraftkablar ska placeras med inbördes avstånd som uppgår till minst kabeldiametern. Vid olika 

kabeldiametrar för intilliggande kablar ska den större kabelns diameter bestämma avståndet 

mellan dessa. 
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Kabeldimensioner 

I tabellerna i bilaga 1 visas ungefärliga mått på kabelns diameter i mm, som kan variera något 

mellan olika fabrikat. 

I gator och vägar samt för förgårdsmarkjkvartersmark ska kraft- och telekablars avstånd till 

tomtgräns samt avstånd till längsgående VA-ledningar, fjärrvärmekulvertar med mera normalt inte 

understiga de i nedanstående figur angivna måtten. 

Avstånd mellan kablar och andra ledningar 

Tele/opto- Gas- Vatten- Avlopps- Fjärrvärme-
kabel ledning ledning ledning ledning 

Lågspänningskabel 0,05 0,3 0,3 0,6 0,6 

M ellanspän n i ngska bel 0,05 0,5 0,3 0,6 0,6 

Högspänningskabel 0,05 0,5 0,3 0,6 0,6 

Anm. Ledningsägarens synpunkter beträffande avstånd ska alltid inhämtas. 

Bild 20. Exempel på ledningars inbördes placeringar. Mått angivna i meter. 

Anm. Gatuhållarejväghållare kan utfärda lokala bestämmelser för vissa ledningars placering i 

gatumark. 
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Förläggning ~b~ 

Kabelns förläggning 

Kabeln förläggs normalt på kabelgravens botten. Därefter påfylls med fina massor alternativt sand. 

Vid markklass 2 (svår mark) förläggs kabeln i sand. 

Om det i kabelgraven förekommer sten, sprängsten och dylikt kan man med fördel använda 

geotextil att täcka schaktbotten med. 

Geotextil rekommenderas även att användas vid vattensjuk mark, mossmark. 

Förläggning av l -ledarkablar 

Kablarna förläggs antingen plant eller buntade tillsammans i triangel. Buntbanden placeras 

lämpligen på ett avstånd av 1,5 m. 

Bi/d 21. Exempel på förläggning av l-Iedarkablar buntade i triangel 
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Förläggning 

Placering av kablar inom vägområde 

Placering av längsgående kablar inom vägområde utförs enlig nedanstående beskrivning och 

figur. Tillstånd för utförande erfordras alltid från väghållaren (Trafikverket, kommunen eller annan 

väghållare). 

Väghållaren kan ha andra anvisningar än nedanstående figur. Se även förläggning på terrass. 

~ Kablar placeras i första hand enligt I 

~ Kablar placeras i andra hand enligt II 

~ Kablar placeras i tredje hand enligt III 

~ Kablar placeras i fjärde hand enligt IV (endast obelagd väg) 

~ Kablar placeras i femte hand enligt V (endast obelagd väg) 

Sektion av väg 

Ev 
ka nlremsa InnerslänI 

• • 

Bild 22. Sektion av väg 

G~ng-I 
cykelbana Skiljeremsa 

Väg- 1-+---------+1 
ren 

Vågbana 

Inom detaljplaneraI område 

Vägområde 

IV 

Väg
ren 

Släntkrön 

I 
II 

m 

Innersl~nl Yllerslänt ~~ntIemsa 

Anm. Avståndet 2,5 meter avser väg med beläggning. Vid övriga vägar rekommenderas avståndet 
2,0 meter. 
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13. Samförläggning 

Allmänt 

Samförläggning innebär att starkströms-, svagströms- och/eller interna stark- och 

svagströmsledningar läggs i gemensam kabelgrav med ett fritt avstånd mellan starkströms- och 

svagströmsledningar av minst 50 mm. 

Samförläggning är begränsad till starkströmskabel med max 24 kV märkspänning vid 

metallisk svagströmskabel. Vid samförläggning med metallfri optokabel gäller ej ovanstående 

spänningsgräns. 

Om det horisontala avståndet mellan de närmast belägna ledningarna i de båda anläggningarna 

är större än 0,5 m är det normalt ej samförläggning. Se vidare i "Administrativa anvisningar och 

tekniska krav för sambyggnad och samförläggning". 

Lång samförläggningssträcka 

Om samförläggningen omfattas av max 1 kV kraftkabel samt oskärmad svagströmsledning och 

samförläggningssträckan är längre än 1000 meter ska det fria avståndet mellan kablarna uppgå till 

minst 0,2 m. 

Samplöjning 

Vid samplöjning gäller samma avstånd som ovan. Svagströmsledning får förläggas bredvid eller 

ovanför kraftkabel. 

Kabelskydd och markering 

För tele- och svagströmsledning erfordras inte kabelskydd oavsett fyllningshöjd. Kabelmarkering 

ska dock alltid användas. 

Vid korsning av väg erfordras dock kabelskydd. 

Förläggning i gemensamt rör 

Vid enstaka tillfällen då möjligheten att utnyttja ett befintligt rör underlättar en kabelförläggning 

ska följande beaktas: 

Svagströmsledning/opto, ska förläggas i ett separat rör. Detta rör samt i röret förlagda kablar ska 

märkas på ett tillförlitligt och hållbart sätt i båda ändar. 

Märkningen ska ange typ av kabel samt spänningsnivå. 

Kablar och extra rör ska med lätthet kunna dras i det befintliga röret. Rörets diameter ska vara så 

stor att kravet på 1,2 x kabeldiametern uppfylls. Kablarna ska i bägge ändarna av det befintliga 

röret kunna identifieras på ett säkert sätt. 

Bild 23. Förläggning i gemensamt rör 
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Schakt för kabelskåp 

Schakt och placering av kabelskåp utförs enligt skiss. 
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Bild 24. Schakt för kabelskåp 
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14. Kontroll och märkning i 
samband med förläggning 
Mantelprovning 

Det finns idag 2 olika metoder att kontrollera att manteln är oskadad efter förläggning. 

Under förläggning 

För att utföra kabelförläggningen så rationellt som möjligt rekommenderas att man utför 

manteltest under tiden som förläggningen pågår. 

Det vill säga att man med en lågspänningstestutrustning gör tester efter varje delsträcka. 

Föreligger då ett fel så har man möjlighet att markera sträckan och därefter göra en noggrannare 

manteltest för att lokalisera felstället. Lågspänningstestet indikerar mantelfel men det går inte att 

lokalisera felstället med denna metod. 

Efter förläggning 

Efter förläggning av mellanspänningskabel rekommenderas att det utförs en kontroll att 

kabelmanteln inte har blivit skadad. 

För att avgöra om det finns ett mantelfelläggs en likspänning över kabelns skärm och mot jord. 

Läckströmmen över manteln mäts och omräknas till ett värde per km kabel. 

Genom att jämföra med förväntad läckström för det aktuella mantelmaterialet kan man avgöra om 

kabelns mantel är hel eller inte. Följande mätspänningar rekommenderas: 

PE-mantel: 

PVC-mantel: 

max5 kV 

max2 kV 

Bild 25. Principskiss, monte/provning 

Som gränsvärde för registrering av mantelfel på PE-mantlar rekommenderas 10 !JA/km. 

Läckström > 10 !JA/km: indikation på mantelfel. 

För kablar med PVC-mantel: Läckström >0,5 mA/km är indikation på mantelfel. 

Läs mera i Elforsks handbok, rapport 97:26, "mantelprovning av 12 och 24 kV polymerade kablar". 
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Protokoll för mantelprovning 

Varje kabelsträcka som mantelprovats ska dokumenteras. Se bilaga 2. 

Kontroll av skärmförbindning av kabel över 1 kV 

Kontroll av kablarnas skärmförbindningar ska utföras före spänningssättning av kabeln. 

Utförs enligt EBR U 303H. 

Drifttagningsprov av kabel över 1 kV 

Drifttagningsprovningen av nyförlagd kabel syfta r i första hand till att kontrollera eventuella 

skador vid transport och förläggning samt eventuellt felaktiga montagearbeten vid skarvning och 

anslutning. Före spänningssättning av kabeln ska respektive ledare isolationsprovas. 

Se vidare i EBR IN 059. 

Drifttagning av kabel under 1 kV 

Drifttagning av servis femledarsystem. 

För att kontrollera att kabeln är intakt efter förläggning ska innan inkoppling av ett femledarsystem 

ett kontinuitetsprov av PE-ledare samt isolationsmätning mellan PE- och N-ledare utföras. 

Servisledningen ska vara spänningslös och PE-ledare oansluten. Isolationsresistansen ska hålla 

minst samma värde som mellan fas- och N-ledare. Mätning sker i mätarskåp. 

Överspänningsskydd, kablar över 1 kV 

För skydd av kablar mot åsköverspänning ska åskskydd monteras på lämpliga ställen till exempel 

vid övergång från friledning till jordkabel. Åskskyddet ska vara ventilavledare. Avledarna ska vara 

monterade så nära kabeln som möjligt. Vid hårt utsatta åskområden rekommenderas att även 

montera gnistgap i linjen några spann före den aktuella kabeln. 

Se mera i EBR IN 066. 

Märkning av kabel efter förläggning 

EBR rekommenderar att anslutningspunkterna märks med uppgift om kabeltyp, area samt 

säkringsstorlek och adress. Minimikravet är benämning på det objekt som kabelns andra ändpunkt 

är ansluten till. Kablarna ska lätt kunna identifieras för kontroll, provning, reparation eller ändring 

av anläggningen. Märkningen ska vara väderbeständig. 
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15. Grundläggning av nätstation 

Allmänt 

Grundläggning av nätstationer utförs enligt tillverkarens anvisningar eller enligt bifogade 

typritningar typ 1 eller typ 3. 

Det är viktigt att beakta: 

~ Stationens vikt och markhållfasthet. 

~ Att utforma nätstationsbädden så att avrinning sker från stationen eller på annat sätt tillse att 

vatten inte kan bli stående under stationen, till exempel genom rätt vald fundamenthöjd över 

omgivande mark. 

~ Att all underliggande växtlighet avlägsnas för att minimera framtida problem med växlighet. 

~ Vid befarad kondensbildning i samband med temperatursvängningar och från markfukt, 

ska nätstationen vara så konstruerad att ventilation och skydd från markfukt undanröjer 

fuktproblem i stationen. 

Återfyllning kring nätstation 

Där månadstemperaturen någon gång under året understiger cirka7° (uppgifter erhålls från SMHI) 

utläggs markisoleringsskivor för att motverka tjälbildning. Gäller markklass 3 och 4. Observera att 

schaktning till frostfritt djup inte erfordras. För redovisning om markklassers innebörd, se 

EBR KJ41.1. 

Lämpliga skivor är styrencellplast tjocklek 50 mm som förläggs 0,3 m under färdig marknivå, med 

lutning från stationen. 

Tillfälliga tillfartsvägar bortschaktas och inte återanvändbara massor borttransporteras. Området 

kring stationen planeras med lutning så att avrinning kan ske från stationen. 

Tätning av kabelinföringar 

Kabelinföringar i transformatorstationen ska ha ett enkelt skydd/genomföring så att markfukt inte 

leds in i stationen. 

Jordning 

Jordning av nätstation utförs enligt EBR K2S. 

Grundläggning, typritning 1 

Plåtstation < 6 ton. 

Inklusive transformator. 

Se bilaga 4. 

Grundläggning, typritning 3 

Betongstation 12 ton. 

Inklusive transformator. 

Se bilaga 5. 
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16. Skarvar och avslut 

Allmänt 

För att accepteras av EBR ska skarv, avgrening och avslutning uppfylla gällande standard samt 

föreliggande krav på konstruktion och funktionsprov. Tillverkaren ska genom dokumentation visa 

att materielen uppfyller provningskraven enligt gällande standard. 

Förpackning 

All erforderlig materiel ska levereras som satser i förpackningar benämnda enligt typblad. 

Förpackningsmateriel ska minimeras och vara återvinningsbart. 

Märkning av förpackning 

Förpackning ska vara märkt på svenska med tillverkarens/leverantörens namn och typbeteckning 

(spänningsområde, ledarantal, areaområde vid press- respektive skruvskarvhylsor), SEG-nummer, 

materielsatsnummer (detta återfinns i EBR-publikationen K 9.3 Kompletterande materielsatser) 

samt eventuell varningstext. 

Om temperatur för hanterbarhet är begränsad, ska högsta/lägsta temperatur anges. 

Lagringskrav ska anges om begränsningar finns i materielsatsens lagringstid/-temperatur. 

Märkning av detaljer 

För att undvika förväxlingsrisk ska materielsatsernas ingående detaljer vara märkta med 

beteckningar överensstämmande med hänvisningar i monteringsanvisningen eller på annat sätt 

vara lätt identifierbar. 

Monteringsanvisning 

Förpackningen ska innehålla monteringsanvisning på svenska som i texter och bilder tydligt 

anger måttangivelser och monteringsföljd. Moment som kan påverka driftsäkerheten ska speciellt 

uppmärksammas. Behov av särskilda verktyg ska anges. 

Materialval 

Material får inte ogynnsamt påverka eller påverkas av material ingående i kabeln och som de är 

avsedda att komma i kontakt med. 

Material ska även vara beständigt mot den yttre miljö de kommer att utsättas för under drift, till 

exempel UV-strålning, ozon, i marken normalt förekommande ämnen. Material får inte ogynnsamt 

påverka den yttre miljö som de kommer i kontakt med. Det ska i största möjliga utsträckning vara 

återvinningsbart. 

Material ingående i satserna ska under drift kunna fungera vid en omgivningstemperatur mellan 

-50 O( och +40 O( utan onormal åldring eller annan ogynnsam påverkan. 

Tillverkare ska rekommendera lämpliga miljöanpassade rengöringsmedel. 
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Hälsorisker 

Montering ska kunna ske utan hälsorisk. Tillverkaren ska kunna visa miljö- och hälsodeklaration 

på att ingen arbetshygienisk fara föreligger vid användandet av materielen enligt 

monteri ngsa nvisn i ng. 

Samtliga metoder ska uppfylla gällande gränsvärden enligt AFS. 

Utbildning 

Montören förutsätts ha utbildning som omfattar kännedom om olika kablars uppbyggnad, 

funktion och praktisk utbildning om hur kablar ska prepareras för att skarvar och avslutningar ska 

få fullgod funktion. 

Skarvar 

En kabelskarv måste elektriskt och mekaniskt vara likvärdig med kabeln för att ett driftsäkert 

kabelsystem ska erhållas. 

Skarvarna finns i olika utförande till exempel tejplindad-, värmekrymp-, kallkrymp-, och 

påskjutskarv. För klenare areor 1 kV finns även gelskarv. 

Totaltäta skarvar 

För skarvar som ska användas vid skarv av totaltät kabel krävs att skarven klarar samma 

tätningsgrad som kabeln för övrigt. Skarven ska även vara så utformad att mantelprovning 

går att utföra. 

För närmare information se respektive tillverkares anvisningar. 

Avgreningskarvar 

För avgrening av kabel används normalt kopplingsskåp, kabelskåp och diverse säkringslådor. 

Ett alternativ till dessa är prefabricerade avgreningsskarvar. 

Bild 26. Exempel på avgrening för lågspänning 
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Bild 27. Exempel på avgrening för mellanspänning 

Övergångsskarv 

Med övergångsskarv avses en skarv mellan en plastkabel och blymantlad papperskabel. 

Areaområde 

Standardareor: 

För l kV 10,16,25,50, 95, 150 och 240 mm2 

För 12 - 24 kV, 1- ledarkabel 

För 12 - 24 kV, 3- ledarkabel 

Skarvstorlekar 

50, 95, 150 och 240 mm2 

10,25,50,95, 150 och 240 mm2 

Skarvar för max l kV har delats upp i fyra storlekar som redovisas på typbladen. 

Ledarmaterial Al-Al Cu-Cu AI-Cu 
mm2 mm2 mm2 

Skarvstorlek l 16 6,10,16 

Skarvstorlek 2 25,35, 50 50/25 

Skarvstorlek 3 70,9S, 120, 150 95,120,150 95/35, 95/50 
150/70, 150/95 

Skarvstorlek 4 185, 240 185,240 240/120,240/150 

Understrukna areor = standardareor. 

För krympslang kan vissa areakombinationer i de olika skarvgrupperna vara svåra att uppnå. 

Detta ska då klart framgå av förpackningen och eventuella förslag till åtgärder vara angivna. 

Om tillverkare av kabeltillbehör kan konstruera en skarv som täcker flera storlekar och övriga här 

angivna krav, uppfyller även den EBR. 

Tabellen gäller för presskarvhylsor. För skruvskarvhylsor kan andra ska rvstorleka r bli aktuella. 
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Skarvar och avslut ~b~ 

Skarvöppning 

Skarvöppningen ska vara så tilltagen att utrymme finns för eventuell korsning av ledare i skarven. 

För 1 kV-kablar gäller minsta skarvöppning enligt följande tabell: 

Skarvtyp Krympslang Krympslang Gjutharts 
tejp och flik 

Kabeltyp Plast-plast Plast-papper Alla varianter 
mm mm mm 

Storlek l 250 350 240 

Storlek 2 400 550 360 

Storlek 3 550 700 450 

Storlek 4 700 850 540 

Anm. Måtten är anpassade till presskarvhylsor. 

Bild 28. Skarvöppning 

Anm. Måtten förutsätter att skarvhylsorna placeras mitt för varandra. 

Skarvöppning vid 12- 24 kV anges alltid i skarvfabrikantens monteringsanvisningar. 

Skarvhylsor 

Presskarvhylsor och skruvskarvhylsor ska uppfylla kraven i gällande standard. Tillverkare av 

kabelskarvar ska tillsammans med tillverkare av skruvskarvhylsor gemensamt ta fram materiel, 

prova och kunna uppvisa godkänt resultat samt anpassa montageanvisningarna till skarvar med 

press- alternativt skruvskarvhylsor. 

Skarvhylsor Cu-Al samt i skarv plast- papper ska ha skiljevägg. 

Anm. Gäller inte för Cu/Cu solid ledare. 
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Skruvskarvhylsor 

Vid användning av skruvskarvhylsor ska dessa ingå i en funktionssats där de ingående 

komponenterna har samprovats och godkänts. 

Pressning av förbindelseelement 

Vid pressning ska förbindelseelement och pressverktyg vara samprovade. 

Skötsel av pressverktyg 

Pressverktyg ska genomgå periodiska kontroller enligt tillverkarens anvisning för att säkerställa 

funktionen. 

Materielkrav vid återställande av ledarisolering 

Ledarisolering av krympslang ska före krympning ha en invändig diameter som är minst 15 % 

större än skarvhylsorna. För att säkerställa tätning vid skarvhylsans ändar samt ge viss tolerans vid 

monteringen ska den pålagda isoleringen kunna överlappa ledarisoleringen i tillräcklig omfattning. 

För 1 kV-kabel gäller följande: 

~ Skarvstorlek 1 min 20mm 

~ Skarvstorlek 2 min 30mm 

~ Skarvstorlek3 min 40mm 

~ Skarvstorlek 4 min SOmm 

Anm. Måtten är minimått på vardera sidan om skarvöppningen. För krympslang gäller måtten efter 

krympning. 

Koppar/aluminiumnät skarv 

Kopparjaluminiumnät är avsett att åstadkomma jordslutning vid mekanisk åverkan. Nätet ska 

pålindas med överlappning, vara mjukt och finmaskigt samt fritt från utstickande trådändar. 

Dessutom ska nätet vara av sådan konstruktion att korrosionsrisken beaktas. Kopparnät i 

kabelskarv får uteslutas under förutsättning att kabelskarven har erforderlig mekanisk hållfasthet. 

Aluminiumfolie totaltäta skarvar 

Aluminiumfolien är avsedd att åstadkomma tvärvattentäthet. I skarven ska aluminiumfolien 

återställas så att tvärvattentätheten uppfylls. 
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Materielkrav vid återställande av mantelisolering 

Mantelisolering av krympslang ska före krympning ha en invändig diameter som är minst 15 

% större än det största diametermåttet mätt över skarven. För att säkerställa tätningen mot 

kabelmanteln samt ge viss tolerans vid monteringen ska mantelisoleringen vid 1 kV-kabel 

överlappa kabelmanteln enligt följande: 

~ Skarvstorlek 1 och 2 min 20mm 

~ Skarvstorlek 3 och 4 min 75mm 

Anm. Måtten är minimimått på vardera sidan om skarvöppningen. För krympslang gäller måtten 

efter krympning. 

För övriga skarvtyper gäller kabelns diameter som minsta överlappning. 

.. o ./ r 
~~.cw\~ 

o 

Bild 29. Mantelisolering av krympslang 

Kabelavslutningar 

Komplett avslut ska mekaniskt och elektriskt klara kraven enligt gällande svensk standard. 

Kabelavslutningar för mellanspännings- och högspänningskablar har till uppgift att ge en 

fältfördelning i kabelns ändpunkter så att det inte uppstår glimning med efterföljande genomslag. 

Avslutningar som ska placeras utomhus måste dessutom tåla nedsmutsning och fukt utan att 

ytskiktet påverkas av krypströmmar. 

Med hänsyn till olika krav finns det olika typer av avslut bland annat tejplindade och 

prefabricerade avslut. 

Vid val av avslut är det viktigt att veta i vilket utrymme avslutet ska användas. Med "Inomhus torr 

miljö" avses uppvärmda utrymmen inomhus. Övriga utrymmen inomhus betraktas som fuktig 

miljö. 

Vid användning av totaltät kabel ska aluminiumfolien alltid anslutas till jord i varje kabelände. 

© EBR utges av Svensk Energi - Swedenergy - AB I Bestä ll ningsnummer: I~ J 41:15 57 

I 



I 

Skarvar och avslut I 

Tejplindade avslut 

Tejplindade avslut är uppbyggda av ett resistivt skikt med högt dielektricitetstal som hartiII 

uppgift att utjämna det elektriska fältet över ytan samt en självvulkande tejp för att ge aktivt tryck. 

Värmekrympavslut/kallkrymp 

I ett krympavslut finns en fältstyrande massa som utjämnar det elektriska fältet. 

Ett krympavslut ska alltid förvärmas enligt tillverkarens anvisning innan böjning av ledare sker. 

Om avslut måste böjas igen efter att det svalnat måste avslutet värmas igen före böjning. 

Observera minsta tillåtna böjradie enligt tillverkarens anvisning. 

Prefabricerade avslut 

Färdigt avslut med integrerad fältstyrning som skjuts på kabeländan. 

Anslutning av avslut 

Vid anslutning av avslut till apparater, skensystem med mera är det viktigt att se till att ledarna är 

skilda åt ända från uppskalningen så att korrekt luftavstånd bibehålles. 

~ Minsta avstånd (C) mellan fasledare ärvid 12 kV: 10 mm, 24 kV: 30 mm och 36 kV: 50 mm 

~ Minsta luftavstånd mellan anslutningar (B) ärvid 12kV: 120 mm, 24 kV: 250 mm 

och för 36 kV: 370 mm. 

~ Minsta luftavstånd mellan fas och jord (A) är vid 12kV: 120 mm, 24 kV: 220 mm 

och för 36 kV: 320 mm. 

Måtten avser montage inomhus. 

A 

Bild 30. Anslutning av avslut 
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Partskärmning i avslut 

För att förebygga kortslutning i avslutningen ska 3-ledarkabel med extruderad isolering från 

grenen till fältstyrningen kompletteras med skärmstrumpa av koppar eller likvärdigt. 

Skärmstrumpan ska anpassas till kabelarean och ska uppfylla kravet på kortslutningshållfasthet 

i nät med 16 kA kortslutningsström vid 12 kV. I storstadsdistribution ska den klara 20 kA 

kortslutningsström vid 12 kV. 

Leverantör av partskärmningssats ska ange vattentätt eller ej vattentätt utförande. 

Personsäkerheten kommer därmed att öka och skadeverkningarna på ställverksfacket att minska 

genom att eventuella fel utvecklas tilljordfel. 

Bild 31. Partskärmning i avslut 

BeröringssäkraIskärmade anslutningsdon 

Anslutningar finns i två olika utföranden, isolerade icke beröringsgodkända och isolerade 

beröringsgodkända. Anslutningarna används främst vid anslutning till kompaktställverk och 

till transformatorer. EBR rekommenderar att inte blanda de olika typerna i nätet. Företagen bör 

besluta vilken typ som ska användas. 

Anslutningar ska kunna spänningsprovas utan att kabeln behöver demonteras. Provningsadaptrar 

ska finnas för att kabeln ska kunna provas. 

Se exempel typblad 29-31. 

Kabelskor 

Presskabelskor och skruvkabelskor ska uppfylla gällande standard. Tillverkare av avslutningar 

ska tillsammans med tillverkare av skruvkabelskor gemensamt ta fram materiel, prova och 

kunna uppvisa godkänt resultat samt anpassa montageanvisningarna till avslutningar med 

skruvka belskor. 
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17. Konstruktioner 

Beteckningssystem 

Förkortningar användes för att kunna skapa ett enkelt beteckningssystem för de ingående 

konstruktionstyperna. Genom att använda dessa förkortningar underlättas bland annat 

bered n i ngsa rbetet. 

Kabelförläggning 

xxx-l = Lätt mark 

xxx-2 = Svår mark 

xxx-3 = Rör, flera lager, lätt mark 

xxx-4 = Rör, flera lager, svår mark 

N = Normal förläggning 

NS = Normal förläggning, Samförläggning 

NR = Normal förläggning, Rör 

NRS = Normal förläggning, Rör, Samförläggning 

NSI = Normal förläggning, Samförläggning, Internkabel 

NV = Normal förläggning, Vägbana 

NVS = Normal förläggning, Vägbana, Samförläggning 

KT = Korsning el- Tele 

KTR = Korsning el- Tele, Rör 

KFJ = Korsning el- Fjärrvärme 

KGA = Korsning el- Gas 

KVR = Korsning Vägbana - Rör 

KVRS = Korsning Vägbana, Rör, Samförläggning 

KJR = Korsning Järnväg, Rör 

KJRS = Korsning Järnväg, Rör Samförläggning 

KSR = Korsning Sjötrafik, Rör 

p = Plöjning 

PvS = Plöjning, vertikal samplöjning 

PhS = Plöjning, horisontell samplöjning 

G = Grund förläggning 

GS = Grund förläggning, Samförläggning 

GR = Grund förläggning, Rör 

GRS = Grund förläggning, Rör, Samförläggning 

ÖR = Öppen förläggning, Rör 
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Konstruktioner elb~ 

Kabelmarkering: 

MBN = Markering, Band, Normalt 

MNN = Markering, Nät, Normalt 

MBP = Markering, Band, Plöjning 

MBS = Markering, Band, Samplöjning 

Kabelskydd: 

SPN = Skydd, Plant, Normalt 

SPP = Skydd, Plant, Plöjning 

SRN = Skydd, Rör, Normalt 

SRN-D = Skydd, Rör, Normalt, Delade 

SPS = Skydd, Plant, Svåra förhållanden 

SRS = Skydd, Rör, Svåra förhållanden 

SRE-P = Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Plast 

SRE-S = Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Stål 

SPP-S = Skydd, Plant, Plöjning, Samplöjning 

Exempel vid användning av beteckningssystemet vid olika förläggningsfall: 

N 035-1 = (N) Normal förläggning, (035) Fyllningshöjd, (-1) Lätt mark. 

NS 035-2 = (N) Normal förläggning, (S) Samförläggning, (035) Fyllningshöjd, (-2) Svår mark. 

NS1055-1 = (N) Normal förläggning, (S) Samförläggning, (I) Internkabel (055) Fyllningshöjd, 

(-1) Lätt mark. 

KVRS 055-1 = (K) Korsning, (V) Vägbana, (R) Rör, (S) Samförläggning, 

(055) Fyllningshöjd, (-1) Lätt mark 

PVS 035-1 = (P) Plöjning, (VS) Vertikal samplöjning (035) Fyllningshöjd. 

(-1) Lätt mark 

Skarv/Avslutningskonstruktioner - typbeteckningar 

Typbeteckningar (exempel). 

1 kV 

TypJKS 12 

JK = Jordkabel JK 

S = Skarv S 

1 = Spänning ( 1 kV) 12 

2 = Skarvstorlek 4 

= 1 

3:e bokstaven kan vara A = avslut, G = grenskarv, S = skarv 

= 
= 
= 
= 
= 

4:e bokstaven kan vara B = beröringsgodkänd, Y = typ Y, K = typ K 
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Typblad I 

18. Typblad 
Typblad 1 - I orörd mark max 24 kV 

Typblad 2 - I befintlig bebyggelse, i vägområde utanför vägbana och i åkermark, max 24 kV 

Typblad 3 - I mark där fullt förläggningsdjup inte kan erhållas, max 24 kV 

Typblad 4 - Öppen förläggning kombinerad med uppledning på stolpe 

Typblad 5 - Korsning med väg. Max 24 kV. Markklass 1 

Typblad 6 - Korsning med väg. Max 24 kV. Markklass 2 

Typblad 7 - I gång eller cykelväg, 1 kV. Markklass 1 och 2 

Typblad 8 - I gång eller cykelväg, 1 kV. Markklass 1 och 2. Rör 

Typblad 9 - Kanalisation 

Typblad 10 - Plöjningskonstruktioner. Markklass 1 

Typblad 11 - Plöjningskonstruktioner, samförläggning, vertikal. Markklass 1 

Typblad 12 - Plöjningskonstruktioner, samförläggning, horisontell. Markklass 1 

Typblad 13 - Korsning telekabel/elkabel. Markklass 1 och 2 

Typblad 14 - Korsning elkabel/telekabel vid kabelskåp 

Typblad 15 - Korsning mellan elkabel och gasledning 

Typblad 16 - Korsning mellan elkabel och fjärrvärmeledning 

Typblad 17 - Korsning mellan elkabel och järnväg, 24 kV 

Typblad 18 - Korsning med vägdike 

Typblad 19 - Korsning mellan kraftkabel max 145 kV och område för sjötrafik 

Typblad 20 - Kabelförläggning över 24 kV, flera kablar i samma kabelgrav 

Typblad 21 - Terassförläggning 

Typblad 22 - Satser för skarv, standardkombinationer 

Typblad 23 - Satser för skarv, standardkombinationer 

Typblad 24 - Satserför skarv av plastisolerad kabel med Cu-skärm l-ledare till l-ledare 

Typblad 25 - Satser för skarv av plastisolerad kabel med Cu-skärm, 3-ledare till3-ledare eller 

3-ledare till3x1-ledare 

Typblad 26 - Satser för avslut på plastisolerad kabel med Cu-skärm 1- eller 3-ledare 

Typblad 27 - Satser för avslut på plastisolerad kabel med Cu-skärm 1- eller 3-ledare 

Typblad 28 - Satser för avslut på plastisolerad kabel med Cu-skärm l-ledare eller 3-ledare 

Typblad 29 - Satser för isolerade anslutningar på plastisolerad kabel med Cu-skärm 1- eller 

3-ledare. Ej beröringsgodkända anslutningar 

Typblad 30 - Satser för isolerade anslutningar på plastisolerad kabel med Cu-skärm 1- eller 

3-ledare. Beröringsgodkända anslutningar 

Typblad 31 - Satser för isolerade anslutningar på plastisolerad kabel med Cu-skärm 1- eller 

3-ledare. Beröringsgodkända anslutningar 

Typblad 32 - Satser för avslut på pappersisolerad kabel3-ledare 
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Typblad ~lb~ 

Typblad 1- I orörd mark max 24 kV 

Förläggningsfall 

NS1035-1 

NS 035-1 

N 035-1 

NS1035-2 

NS 035-2 

N 035-2 

Kringfyllning 
NS1035-1 

NS 035-1 

N 035-1 

NS1035-2 

NS 035-2 

N 035-2 

NSI 035-1 NSI 035-2 

NS 035-1 NS 035-2 

N 035-2 

0,05 0,05 0,05 

0,1 0,05 0,05 0,05 

I orörd mark, max 24 kV. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på kringfyllning. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar inte kravet på 

kringfyllning. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar schaktvägg/botten, 

tätas denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Resterande fyllning Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte 

innehålla skarpa stenar för undvikande av kabelskada på grund av 

jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etcetera. 

Resterande fyllning ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Kabelmarkering Typ MBN/MNN. Vid stråk med flera kablar får kabelmarkering för kraftkablar 

läggas med största mellanrum av 0,15 m alternativt kan nät användas. 

Kabelskydd Erfordras ej. 

Markklass Markklass 1 och 2. 
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Typblad I 

Typblad 2 - I befintlig bebyggelse, i vägområde utanför 
vägbana och i åkermark, max 24 kV 

Förläggningsfall 

NV055-1 

NS1055-1 

NS 055-1 

N 055-1 

NV 055-2 

NS1055-2 

NS 055-2 

N 055-2 

Kringfyllnad 
NV055 -1 

NS1055-1 

NS 055-1 

N 055-1 

NV 055-2 

NS1055-2 

NS 055-2 

N 055-2 

NSI 055- 1 

NS 055-1 

0,05 0,05 0,05 

'" '" C> 

NSI 055- 2 

NS 055-2 

N 055-2 

0,1 0,05 0,05 0,05 

I befintlig bebyggelse, i vägområde (från 2, 0-2,5 m utanför vägkant) och 

åkermark, max 24 kV. Anm. I åkermark rekommenderas fyllningshöjd 

0,75m. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på kringfyllning. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar inte kravet på kringfyllning. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Där risk finns att resterande fyllning passerar schaktvägg/botten, tätas 

denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Resterande fyllning Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte 

innehålla skarpa stenar för undvikande av kabelskada på grund av 

jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etcetera. 

Resterande fyllning ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Kabelmarkering Typ MBN/MNN. Vid stråk med flera kablar får kabelmarkering för kraftkablar 

läggas med största mellanrum av 0,15 m. Alternativt kan nät användas. 

Kabelskydd Erfordras ej. 

Markklass Marklass 1 och 2. 
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Typblad ~b~ I 

Typblad 3 -I mark där fullt förläggningsdjup "inte kan erhållas, 
max 24 kV 

O) 

c 

-= 
>. 
4-

UJ 
LJ 
C 
ro 
<-
UJ 
+-
Vl 
UJ 
<-

Förläggningsfall 

Resterande fyllning 
GRS 

GR 

Kabelskydd 

Kabelmarkering 

Markklass 

GRS 

GR 

I mark där fullt förläggningsdjup inte kan erhållas, 24 kV. 

Fyllnadsmaterial närmast rör får ha en max kornstorlek av 20 mm. 

Övrigt fyllnadsmaterial får inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-lSOmm. 

Typ SRS. 

Erfordras ej 

Marklass 1 och 2. 
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Typblad 

Typblad 4 - Öppen förläggning kombinerad med uppledning 
på stolpe 

Förläggningsfall 

Kabelskydd 

OR 

kabelskydd SRN 
eller SRS 

E 

Öppen förläggning kombinerad med uppledning på stolpe. 

på berg typ SRE. på stolpe rekommenderas delbart rör eller U-profil 

av plast, typ SRN eller SRS. Kabelskyddet ovan mark ska vara 

UV-beständigt. 

Fastsättning mot underlag På berg: Korrosionsbeständiga klammer av överfallstyp. 

Avstånd mellan klammer max 2 m. 

På stolpe: Avståndsbult med klammer. 

På byggnadskonstruktion: Överfallsklammer. 

Märkning Kabelskyddet ska på sedvanligt sätt vara märkt. 
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Typblad ~b~ 

Typblad 5 - Korsning med väg. Max 24 kV. Markklass 1 

KVRS 055-1 NVSI 055-1 

Förläggningsfall 

KVRS 055-1 

KVR 055-1 

NVS1055-1 

NVS 055-1 

NV 055-1 

Kringfyllning 

NVS1055-1 

NVS 055-1 

NV055-1 

Resterande fyllning 
NVS1055-1 

NVS 055-1 

NV 055-1 

KVRS 055-1 

KVR 055-1 

Kabelskydd 

Kabelmarkering 

KVR 055-1 NV S 055-1 

0,05 0,05 0,05 

Korsning med väg. Markklass 1. 

Obs! Väghållaren kan kräva större fyllningshöjd. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på kringfyllning. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar schaktvägg/botten, 

tätas denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte 

innehålla skarpa stenar för undvikande av kabelskada på grund av 

jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etcetera. 

Resterande fyllning ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material 

som vägöverbyggnadslagret. 

Närmast rör erfordras fyllnadsmaterial med max kornstorlek 20 mm. 

Övrigt fyllnadsmaterial ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material 

som vägöverbyggnadslagret. 

Typ SPN- Kabelskydden ska täcka kablarna. 

Vid korsning rekommenderas kabelskydd av typ SRN 

Typ MBN/MNN. För tele- och svagströmskablar. 

Kabelmarkeringsskylt Där kabelläget i vägen inte är uppenbart, erfordras kabelmarkeringsskylt. 
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Typblad i 

Typblad 6 - Korsning med väg. Max 24 kV. Markklass 2 

KVRS 055- 2 NVSI 055-2 

KVR 055-2 NVS 055-2 

Förläggningsfall 

KVRS 055-2 

KVR 055-2 

NVS1055-2 

NVS 055-2 

NV 055-2 

Kri ngfylln i ng 

NVS1055-2 

NVS 055-2 

NV 055-2 

Resterande fyllning 

NVS1055-2 

NVS 055-2 

NV 055-2 

KVRS 055-2 

KVR 055-2 

Kabelskydd 

0,1 0,05 0, 05 0,05 0,1 

Korsning med väg Markklass 2. 

Obs! Väghållare kan kräva större fyllningshöjd. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar inte kravet 

på kringfyllning. 

I vägbana med permanent ytbeläggning. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar schaktvägg/botten, 

tätas denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte 

innehålla skarpa stenar för undvikande av kabelskada på grund av 

jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etcetera. 

Resterande fyllning ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material 

som vägöverbyggnadslagret. 

Närmast rör erfordras fyllnadsmaterial med max kornstorlek 20 mm. 

Övrig fyllnadsmaterial ska inte inne-hålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material 

som vägöverbyggnadslagret. 

Typ SPN- Kabelskydden ska täcka kablarna. 

Vid korsning rekommenderas typ SRN. 

Kabelmarkering Typ MBN/MNN. För tele- och svagströmskablar. 

Kabelmarkeringsskylt Där kabelläget i vägen inte är uppenbart, erfordras kabelmarkeringsskylt. 
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Typblad ~b~ 

Typblad 7 - I gång eller cykelväg, 1 kV. Markklass 1 och 2 

Förläggningsfall 

NS 025-1 

N 025-1 

NS 025-1 NS 025- 2 

N 025-1 N 025-2 

I gång eller cykelväg. Markklass 102. 

Gäller endast då kabel är skyddad med säkring med högst 63A märkström 

eller motsvarande överströms-skydd och främst avsedd för matning av 

vägbelysning eller annan anordning för vägtrafiken. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på kringfyllning. 

NS 025-2 Befintliga massor i schaktens botten motsvarar inte kravet på kringfyllning 

Kringfyllning 
NS 025-2 

N 025-2 

Kabelskydd 

Kabelmarkering 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 
max4mm. 

Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar schaktvägg/botten, 

tätas denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Kabelskydd typ SPN ska täcka kablarna. 

Typ MBN/MNN. För te/e- och svagströmskablar. 
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Typblad : 

Typblad 8 - I gång eller cykelväg, 1 kV. Markklass 1 och 2. Rör 

Förläggningsfall 

NRS 025-1 

NR 025-1 

NRS 025-2 

NR 025-2 

Resterande fyllning 

NRS 025-1/2 

NR 025-1/2 

Kabelskydd 

70 

NRS 025-1 NRS 025-2 

NR 025-1 NR 025-2 

I gång eller cykelväg. Markklass 1 och 2. 

Gäller endast då kabel är skyddad med säkring med högst 63A märkström 

eller motsvarande överströmsskydd och främst avsedd för matning av 

vägbelysning eller annan anordning för vägtrafiken. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på kringfyllning. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar inte kravet på kringfyllning. 

Närmast rör erfordras fyllnadsmaterial med max kornstorlek 20 mm. 

Övrigt fyllnadsmaterial ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorleken 

100-150 mm. 

Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material 

som vägöverbyggnadslagen 

Typ SRN. 
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Typblad ~b~ I 

Typblad 9 - Kanalisation 

NR 025/ 035/ 055-1 NR 025/035/ 055-2 

'" c 

J 
i= 

Förläggningsfall 

NR 025/035/055-1 

'" c 
i) i) :5 

j 
i= i) i) 

0,1 

Kanalisation i kombination med övriga konstruktioner. 

Befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på resterande 

fyllning närmast rör. 

NR 025/035/055-2 Befintliga massor i schaktens botten motsvarar inte kravet på kringfyllning. 

Resterande fyllning 

Kabelskydd 

Närmast rör erfordras fyllnadsmaterial med max kornstorlek 20 mm. 

Övrigt fyllnadsmaterial ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorleken 

100-150 mm. 

Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material 

som vägöverbyggnadslagen. 

Där risk finns att resterande fyllningen passerar schaktvägg/botten, tätas 

denna med geotextil (fiberduk) lägst bruksklass 2. 

Typ SRN . 
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Typblad l 

Typblad 10 - Plöjningskonstruktioner. Markklass 1 

Pv 025-1, tör max 1 kV kabel 

kabel skydd 

Pv 035-1 

kabelmarkeringsband 

Förläggningsfall 
Pv 025-1 

Pv 035-1 

Pv 055-1 

Kabelmarkering 

Kabelskydd 

72 

'" rn 
o' 

I gång- och cykelväg. 

Pv 055-1 

kabelmarkeringsband 

Gäller endast för kabel max 1 kV som är skyddad med säkring med 

'" '" o' 

högst 63A märkström eller motsvarande överströmsskydd och främst 

avsedd för matning av vägbelysning eller annan anordning för vägtrafiken. 

En eller flera kraftkablar i orörd mark. 

En eller flera kraftkablar i befintlig bebyggelse och åkermark. 

Typ M BP för Pv 035-1 och Pv 055-1. 

Typ SPN för Pv 025.-1 
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Typblad elb~ II 

Typblad 11- Plöjningskonstruktioner, samförläggning, 
vertikal. Markklass 1 

PYS 025-1, för max 1 kV kabel 

kabelskydd 

telekabel 

kraflkabel 

PYS 035-1 

kabelmarkeringsband 

telekabel 

kraftkabel 

Förläggningsfall 
PvS 025-1 

Ln 
N 
0 -

PYS 055-1 

Ln kabelmarkeringsband "., 

o ' 

telekabel 

kraftkabel 

I gång- och cykelväg. 

Gäller endast för kabel max 1 kV som är skyddad med säkring med 

In 
Ln 
o' 

högst 63A märkström eller motsvarande överströmsskydd och främst 

avsedd för matning av vägbelysning eller annan anordning för vägtrafiken. 

PvS 035-1 

PvS 055-1 

Kabelmarkering 

Kabelskydd 

Kraft- och telekablar i orörd mark 

Kraft- och telekablar i befintlig bebyggelse eller åkermark. 

Typ MBP för PvS 035-1 och PvS 055-1. 

Typ SPN för PvS 025-1. 
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Typblad i 

Typblad 12 - Plöjningskonstruktioner, Samförläggning, 
horisontell. Markklass 1 

PhS 035-1 

kabelmarkeringsband 

telekabel 

Förläggningsfall 
PhS 035-1 

PhS 055-1 

Kabelmarkering 

Kabelskydd 

74 

PhS 055-1 

kabelmarkeringsband 

telekabel 

0,05 0,05 

Kraft- och telekabel i orörd mark. 

Kraft- och telekablar i befintlig bebyggelse och åkermark. 

Typ MBS 

Erfordras ej. 
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Typblad ~lb~ 

Typblad 13 - Korsning telekabel/elkabel. Markklass 1 och 2 

, .. 
"O 
C 
ro en 
:;u .s 
~c 

Kl 

~~ +-____ ~~ ____ ~ka~be~lm~ar~ke_rin~g ____ _+--~ 

l elekablar 

kraf l kablar 

'\ 
lelekablar / 

kabelskydd 

c~~--~--------------~---L ~ 
/' 

EO+-__ ~ __________ ~ __ 4-__ -. 

Förläggningsfall 

Kringfyllning 

kraflkablar 
• . .---------...--_.-1----'-

Normalt ska telekabel korsa över kraftkabel. Där förläggningsdjupet för 

telekabeln kan minskas, utförs korsningen med bibehållande av 

kraftkabelns överfyllningsdjup. Där detta inte kan göras förläggs 

kraftkabeln djupare i korsningspunkten. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar schaktvägg/botten, 

tätas denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Resterande fyllning Fyllnadsmaterial ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100 -150 mm. 

Kabelskydd Typ SPN. Kabelskydd ska förläggas över kraftkabel till ett avstånd av 

minst 0,25 m på vardera sidan om telekablarna. 
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Typblad 

Typblad 14 - Korsning elkabeljtelekabel vid kabelskåp 

KTR 

Förläggningsfall 

Kringfyllning 

Resterande fyllning 

tomtgräns 

ka belskydd 

I , 
ka belmarkerin g eller 
kabelskydd 

t-=~ ____ ...;k_ratt ka blar 

~ 0,05 

• 
min te lekablar 
O,Sm 

Telekabel förläggs med skydd under kraftkabel. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 
max4mm. 
Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar 
schaktvägg/botten, tätas denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Fyllnadsmaterial ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 
100 -150. 

Kabelskydd för telekablar Typ SPN eller SRN. Kabelskydd ska täcka telekablarna till ett avstånd 
av minst 0,25 m på vardera sidan om kraftkablarna. 
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Typblad elb~ 

Typblad 15 - Korsning mellan elkabel och gasledning 

KGA 

kraftkablar 

gasledning 

.-
~---,----~------------'---~ 

kraftkablar 

• • \J----............... ~ 
~ 

Förläggningsfall Normalt ska kraftkabel korsa över gasledning så vinkelrätt som möjligt. 

*) Följande avstånd mellan kraftkabel och gasledning 

rekommenderas: 

- 0,1 m vid kraftkabel :S 0,6 kV och gasledning:s 10 kPa. 

- 0,3 m vid kraftkabel :S 0,6 kV och gasledning> 10 kPa. 

- 0,5 m vid kraftkabel > 0,6 kV och gasledning> 10 kPa. 

Anm. Avståndet kan minskas om ett värmeisolerande material med 
min 0,1 m tjocklek placeras mellan ledningarna. 

Gasledning av plast får uppvärmas till 20 0c. Där risk föreligger att högre 

värme alstras, erfordras markisoleringsskiva mellan kabel och ledning. 

Referens: Sprängämnesinspektionens anvisningar. 
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Typblad 

Typblad 16 - Korsning mellan elkabel och fjärrvärmeledning 

.. 
'" o' 

Förläggningsfall 

78 

KF J 

kraftkablar 

markisoleringsskiva 

0,1 

I bearbetad eller obearbetad mark inom område för väg med eller utan 

permanent ytbeläggning. 

Normalt ska kraftkabel korsa över eller under fjärrvärmeledning så 

vinkelrätt som möjligt. 

Markisoleringsskiva av typ cellplast eller dylikt med tjocklek 100 mm 

erfordras mellan kabel och ledning. 

Vid korsning underfjärrvärmeledning erfordras normalt inte 

markisoleringsskiva. 

*) Vid fjärrvärmeledning i kulvert av PEH-rör eller motsvarande samt 

med skumisolering får avståndet mellan ledningarna minskas till 0,3 m. 

Anm. Inom område för väg kräver Vägverket speciell typ av markskiva. 
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Typblad ~b~ 

Typblad 17 - Korsning mellan elkabel och järnväg, 24 kV 

Kringfyllning 

B m 

Ol 
C 

C 

~ 
Q) 

"'O 
C 

~ 
Q) 

tl 
~ 

KJR 

!_ t • :.:: +T --~ svagströms(edning 

kabelskydd 
B m 

KJRS 

Fyllnadsmaterial närmast rör får ha en max kornstorlek av 20 mm. 

Övrigt fyllnadsmaterial får inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Kabelskydd Typ SRS. Kabelskydd ska finnas under banvall och sidodiken. 

Kabelmarkeringsskylt Där kabelläget inte är uppenbart, erfordras kabelmarkeringsskylt. 

Speciella villkor Kraftkablar utan plastmantel ska förses med isolerande hölje 

(t ex kabelskyddsrör SRN) till ett avstånd av 8 meter från spårmitt 

räknat. Även följeledare och/eller st yrka bel som dras parallellt med 

starkströmskabel ska vara plastisolerad. 

*) Vid spänningar över 24 kV ska avståndet vara min 0,55 m. 

**) Vid spänningar över 24 kV ska avståndet vara min 0,4 m. 
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Typblad I 

Typblad 18 - Korsning med vägdike 

Kabelskydd 

<:) 

Ul 
Ul 

:3 

Förläggningsfall Korsning av vägdike alternativt förläggning under dikesbotten i 

samband med korsning av väg. 

Kringfyllning Fyllnadsmaterial närmast rör får ha en max kornstorlek av 20 mm. 

Övrigt fyllnadsmaterial får inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Kabelskydd Typ SRN. 

Kabelmarkeringsskylt Där kabelläget inte är uppenbart, erfordras kabelmarkeringsskylt. 
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Typblad ~lb~ 

Typblad 19 - Korsning mellan kraftkabel max 145 kVoch 
område för sjötrafik 

KSR-J 

~""'~"'!!"I.n~II' ______ ---=_----------- .lrk,t~ 

2 .t--~~====~ 

~ 
KSR-B 

Föläggningsfall 

Schaktdimensioner 

Kabelskydd 

Fastsättning på berg 

Varningstavlor, 

ensmärken och ensfyrar 

Speciella villkor 

lo +----t'" 

Vid grävbart (J) respektive icke grävbart landfäste (B) 

Vid landfäste i berggrund förläggs kabel såvitt möjligt i ränna eller 

fördjupning i berget eller i speciellt upptaget borrhål. Där så är möjligt 

rekommenderas borrning/tryckning. 

Typ SRS eller SRE. Kabelskydd dras ned under låg-vattenytan så att 

ingen risk för skada från is kan förekomma. Rekommenderat djup är 

cirka 2 m beroende på isförhållanden. 

Klammer av överfallstyp eller bergdubb. 

Vid ledningens landsfäste uppsätts tydliga varnings-tavlor. Se EBR 

handbok "Underhåll ledningar 0,4 - 420 kV". Om ledningens läge 

undertrafikleden inte är uppenbart eller andra skäl föreligger, kan 

Sjöfartsverket utfärda kompletterande bestämmelser om uppsättande 

avensmärken och ensfyrar enligt samma EBR-publikation. 

I vattnet kan kabel förläggas antingen direkt vilande på botten eller 

under befintlig bottennivå. Kabel som för-läggs i strömt vatten, som 

kan påverka läget, ska antingen belastas med tyngder eller förläggas 

under befintlig bottennivå. 

Kabel som till skydd mot mekanisk åverkan är förlagd under befintlig 

bottennivå ska förläggas på erforderligt djup med hänsyn till botten 

och kringfyllnadsmaterialets motståndskraft mot de påkänningar som 

kan uppkomma vid ankring ellertimmerbogsering inom området. 

Återfyllnad ska ske så, att det ursprungliga vattendjupet inte 

reduceras. Vid behov anordnas erosionsskydd i strandlinjen. 

Kabeln bör, för att underlätta utmärkning, om möjligt förläggas i rät 

linje mellan kabelns landfästen. Vid korsning av särskild markerad 

farled eller där starkt trafikerat farvatten föreligger bör kabel

korsningen ske i rät eller i nära vinkel mot farledens respektive 

sjötrafikens huvudriktning. 
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Typblad 

Typblad 20 - Kabelförläggning över 24 kV, flera kablar i 
samma kabelgrav 

en ,e: 
g'E 
~:E- o +----!\--f"'T-I 

Förläggn i ngsfa II 

Kringfyllning 

Markklass l och 2. 

Om befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på kringfyllning 

kan schaktdjupet reduceras med 0,1 m och kablarna läggas direkt på 

schaktbotten. 

Anm. Vid korsning av vägdike ska förläggningsdjupet räknas från 
dikesbotten i väl rensat skick. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max4mm. 

Anm. Där risk finns att kringfyllningen passerar schaktvägg/botten, tätas 
denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Resterande fyllning Resterande fyllning ska närmast kringfyllning eller kabelskydd inte 

innehålla skarpa stenar för undvikande av kabelskada på grund av 

jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning etcetera. 

Resterande fyllning ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 

100-150 mm. 

Kabelskydd 

Kabelförband i rör 

Typ SPN eller SRN . 

Förläggs kabeln i rör (SRN) ska fyllnadsmaterialet närmast röret ha 

20 mm max kornstorlek. 

Tillkommande kablar Styrkablar, jord linor och övriga medföljande kablar förläggs med 

fyllningshöjd 0,55 m. 
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Typblad ~lb~ I 

Typblad 21- Terassförläggning 

--- - \------------- - --
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

kabelskydd 

0,35 
0,55 

\ I 
\ I 
\ I 
~------------------~ 

Terrassförläggning 

I 
aJ 

Ll 
o: 
"'Dl '- o: 
aJ .
+-0: 
"':= 
aJ >. 
'- 4--

Förläggningsfall 
NR 035/055-1 Befintliga massor i schaktens botten motsvarar kravet på resterande 

fyllning närmast rör. 

NR 035/055-2 Befintliga massor i schaktens botten motsvarar inte kravet på kringfyllning. 

Resterande fyllning 

Kringfyllning 

Kabelskydd 

Övrigt fyllnadsmaterial ska inte innehålla mer än 10 % av kornstorleken 

100-150 mm. 

Resterande fyllning i vägområde ska i övrigt utgöras av samma material 

som vägöverbyggnadslagret. 

Där risk finns att resterande fyllningen passerar schaktvägg/botten, tätas 

denna med geotextil (fiberduk) lägst bruksklass 2. 

Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand alternativt stenmjöl 

max 4 mm. Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar 

schaktvägg/botten, tätas denna med geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

Typ SRN. 
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Typblad I 

Typblad 22 - Satser för skarv, standardkombinationer 

/-;;; 
$, 1'Wur% 

JKS Kabeltyp / area Kompletterande materielsats 

11 N1XE4x10 - N1XE4x10 81032 ( 
11 N1XE4x16 - N1XE 4x16 81033 

11 N1XE4x10 - EKKJ 3x10+l0 81052 

11 N1XE4x1 - FKKJ 3x16+ 16 81053 

11 EKKJ 3x10+ 10 - EKKJ 3x10+ 10 81002 
( 

11 FKKJ 3x16+ 16 - FKKJ 3x16+ 16 81003 

Satser för skarv, standardkombinationer 

~ J0i II M (/ ~ jf-J&Ul.q ( Sr 1: ST : ~ w-
.'- # ...... 

( 

JKS Kabeltyp / area Kompletterande materielsats 

12 N1XE4x50 - N1XE4x50 81041 

12 N1XE4x16 - AKKJ 3x50+ 15 81061 
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Typblad ~b~ 

Typblad 23 - Satser tör skarv, standardkombinationer 

JKS Kabeltyp / area Kompletterande materielsats 

( 13 N1XE 4X95 - N1XE4X95 81042 

13 N1XE4X150 - N1XE4X1S0 81043 

13 N1XE 4X95 - AKKJ 3X9S+ 29 81062 

( 
13 N1XE 4X150 - AKKJ 3X1S0+41 81063 

Satser tör skarv, standardkombinationer 

( 

( 

JKS Kabeltyp / area Kompletterande materielsats 

14 N1XE4x240 N1XE4x240 81044 

14 N1XE 4x240 AKKJ 3x240+ 72 81064 

14 AKKJ 3x240+ 72 AKKJ 3X240+ 72 81014 
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Typblad I 

Typblad 24 - Satser för skarv av plastisolerad kabel med 
Cu-skärm l-ledare till l-ledare 

:: 

Ledar-
area 12kV Kompletterande 24kV Kompletterande 
mm2 JKS materielsatser JKS materielsats 

50 1211 87511 2411 87561 

95 1212 87512 2412 87562 

150 1213 87513 2413 87563 

240 1214 87514 2414 87563 

Vid beställning av kompletterande materielsatser anges solid eller fåtrådig ledare. 
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Typblad ~b~ ~ 

Typblad 25 - Satser för skarv av plastisolerad kabel med 
Cu-skärm, 3-ledare till3-ledare eller 3-ledare till3xl-ledare 

~~~=Ke~ 

~~~~~···22, ~, Wiiii; .•.......•.. .•••.. ••• ". ........... .::"7' 
',-J-------
;4'= :: 

Komp!. Komp!. Komp!. Komp!. 
materiel- materiel- materiel- materiel-

Ledar- sats sats sats sats 
area 12kV 3-ledare- 3-ledare - 24kV 3-ledare - 3-ledare-
mm2 JKS 3-ledare 3x1-ledare JKS 3-ledare 3x1-ledare 

50 1221 87501 87571 2421 87551 87581 

95 1222 87502 87572 2422 87552 87582 

150 1223 87503 87573 2423 87553 87583 

240 1224 87504 87574 2424 87554 87584 

Vid beställning av kompletterande materielsatser anges solid eller fåtrådig ledare. 
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Typblad I 

Typblad 26 - Satser för avslut på plastisolerad kabel med 
Cu-skärm 1- eller 3-ledare 

o o o 

12 och 24 kV 

Ledar- Komp!. 
area 12kV Komp!. 24kV Komp!. partskärmnings-
mm2 Kabeltyp JKA materielsats JKA materielsats sats till3-ledarkabel 

50 l-ledare 1211 87011 2411 87041 

95 l-ledare 1212 87012 2412 87042 

150 l-ledare 1213 87013 2413 87043 

240 l-ledare 1214 87014 2414 87044 

50 3-ledare 1221 87001 2421 87031 87901 

95 3-ledare 1222 87002 2422 87032 87902 

150 3-ledare 1223 87003 2423 87033 87903 

240 3-ledare 1224 87004 2424 87034 87904 

10 3-ledare 1226 87006 2426 87036 87906 

25 3-ledare 1227 87007 2427 87037 87907 

I kompletterande materielsats för l-ledarkabel ingår materiel för tre kablar. 

Vid beställning av kompletterande materielsats anges solid eller fåtrådig ledare och press- eller 

skruvkabelsko. 
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Typblad ~b~ 

Typblad 27 - Satser tör avslut på plastisolerad kabel med 
Cu-skärm 1- eller 3-ledare 

12 och 24 kV 

Ledar- Komp!. 
area 12 kV Komp!. 24kV partskärmnings-Komp!. 
mm2 Kabeltyp JKA materielsats JKA materielsats sats till3-ledarkabel 

50 l-ledare 1231 87111 2431 87141 

95 l -ledare 1232 87112 2432 87142 

150 l-ledare 1233 87113 2433 87143 

240 l -ledare 1234 87114 2434 87144 

50 3-ledare 1241 87101 2441 87131 87901 

95 3-ledare 1242 87102 2442 87132 87902 

150 3-ledare 1243 87103 2443 87133 87903 

240 3-ledare 1244 87104 2444 87134 87904 

10 3-ledare 1246 87106 2446 87136 87906 

25 3-ledare 1247 87107 2447 87137 87907 

I kompletterande materielsats för 1-ledarkabel ingår materiel för tre kablar. 

Vid beställning av kompletterande materielsats anges solid eller fåtrådig ledare och press- eller 

skruvkabelsko. 
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Typblad I 

Typblad 28 - Satser för avslut på plastisolerad kabel med 
Cu-skärm 1- ledare eller 3-ledare 

Kompl. Kompl. Kompl. 
materielsats materielsats materielsats 

ledar- inkl. ansl.- inkl. ansl.- inkl. ansl.-
area 12kV element till element till 24kV element till 
mm2 Kabeltyp JKA luftledning tra nsformator JKA luftledning 

50 l -ledare 1251 87211 2451 87241 

95 l-ledare 1252 87212 2452 87242 

150 l-ledare 1253 87213 2453 87243 

240 l-ledare 1254 87214 87254 2454 87244 

50 3-ledare 1261 87201 2461 87231 

95 3-ledare 1262 87202 2462 87232 

150 3-ledare 1263 87203 2463 87233 

240 3-ledare 1264 87204 2464 87234 

10 3-ledare 1266 87206 2466 87236 

25 3-ledare 1267 87207 2467 87237 

I kompletterande materielsats för l-ledarkabel ingår materiel för tre kablar. 

Vid beställning av kompletterande materielsats anges solid eller fåtrådig ledare och press- eller 

skruvkabelsko. 
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Typblad ~b~ I 

Typblad 29 - Satser för isolerade anslutningar på plastisolerad 
kabel med Cu-skärm 1- eller 3-ledare. Ej beröringsgodkända 
anslutningar 

. ~ 

,;Q, 
~ 

: ... ~ 

Ledar-
area 12kV Komp!. 24kV Komp!. 
mm2 Kabeltyp JKA materielsats JKA materielsats 

50 l-ledare 1271 87311 2471 87331 

95 l -ledare 1272 87312 2472 87332 

150 l-ledare 1273 87313 2473 87333 

240 l-ledare 1274 87314 2474 87334 

50 3-ledare 1281 87301 2481 87321 

95 3-ledare 1282 87302 2482 87322 

150 3-ledare 1283 87303 2483 87323 

240 3-ledare 1284 87304 2484 87324 

l kompletterande materielsats för l-ledarkabel ingår materiel för tre kablar. 

Vid 3-ledare ingår partskärmningssats i kompletterande materielsats. 

Vid beställning av kompletterande materielsats anges solid eller fåtrådig ledare och press- eller 

skruvkabelsko. 
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Typblad I 

Typblad 30 - Satser för isolerade anslutningar på plastisolerad 
kabel med Cu-skärm 1- eller 3-ledare. Beröringsgodkända 
anslutningar 

Ledar-
area 12 kV Komp!. 24kV Komp!. 
mm2 Kabeltyp JKAB materielsats JKAB materielsats 

50 l-ledare 1221 87721 2421 87781 

95 l-ledare 1222 87722 2422 87782 

50 3-ledare 1231 87731 2431 87791 

95 3-ledare 1232 87732 2432 87792 

10 3-ledare 1236 87736 2436 87796 

25 3-ledare 1237 87737 2437 87797 

I kompletterande materielsats för l-ledarkabel ingår materiel för tre kablar. 

Vid 3-ledare ingår partskärmningssats i kompletterande materielsats. 
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Typblad ~Ib~ 

Typblad 31- Satser för isolerade anslutningar på plastisolerad 
kabel med Cu-skärm 1- eller 3-ledare. Beröringsgodkända 
anslutningar 

Ledar-
area 12kV Kompl. 24kV Kompl. 
mm2 Kabeltyp JKAB materielsats JKAB materielsats 

50 l-ledare 1241 87741 2441 87801 

95 l -ledare 1242 87742 2442 87802 

150 l-ledare 1243 87743 2443 87803 

240 l -leda re 1244 87744 2444 87804 

300 l -leda re 1245 87745 2445 87805 

500 l-ledare 1247 87747 

630 l-ledare 1248 87748 

50 3-ledare 1251 87751 2451 87811 

95 3-ledare 1252 87752 2452 87812 

150 3-ledare 1253 87753 2453 87813 

240 3-ledare 1254 87754 2454 87814 

10 3-ledare 1256 87756 2456 87816 

25 3-ledare 1257 87757 2457 87817 

I kompletterande materielsats för l-ledarkabel ingår materiel för tre kablar. 

Vid 3-ledarkabel ingår partskärmningssats i kompletterande materielsatser. 
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Typblad : 
I 

Typblad 32 - Satser för avslut på pappersisolerad kabel 
3-ledare 

Utomhus Inomhus 

alt. 

Ledar-
area Utomhus Komp!. Inomhus Komp!. 
mm2 JKA materielsats JKA materielsats 

50 1291 87221 1295 87225 

95 1292 87222 1296 87226 

150 1293 87223 1297 87227 

240 1294 87224 1298 87228 
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19. Bilagor 

Bilaga 1- Kabeldiametrar 

Bilaga 2 - Protokoll Mantelprov 

Bilaga 3 - Diagram för kontroll av kabelrörelser i vatten med bottenströmmar 

Bilaga 4 - Grundläggning av plåtstation < 6 ton. Grundläggning, typritning 1 

Bilaga 5 - Grundläggning av betongstation < 12 ton . Grundläggning, typritning 3 
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Bilagor I 

Bilaga 1 - Kabeldiametrar 

Area Blymantel- Ytterdiameter Kabelvikt Kopparvikt Blyvikt per 
diameter per 100 m per 100 m/kg 

100m/ kg 
ECJJ/FCCJ 
1kV 
3x10 145 23 150 277 626 
3x16 17 25 185 443 709 
3x25 19 27 240 698 937 
3x35 21 31 290 978 98 
3x50 23 33 360 140 106 
3x70 26 36 450 196 131 
3x95 29 39 560 265 158 ( 
3x120 34 44 690 336 211 
3x150 38 50 890 419 244 
3x185 41 53 1050 517 284 
3x240 45 57 1260 671 330 
4x10 16 24 175 369 677 ( 
4x16 185 27 215 59 762 
3x25+16 20 28 265 851 956 
3x35+25 23 33 330 122 106 
3x50+35 26 36 420 173 131 
3x95+50 33 43 650 311 189 
3x120+70 35 45 800 402 220 
3x150+95 42 54 1050 510 288 
3x185+95 45 57 1200 607 325 
3x240+120 51 63 1500 784 410 

ECJJ/FCJJ 
6kV 
3x10 21 31 225 277 947 
3x16 23 33 260 443 105 
3x25 24 34 315 698 123 
3x35 27 37 375 978 145 
3x50 29 39 440 140 158 

3x70 32 42 540 196 187 ( 
3x95 35 45 670 265 220 
3x120 39 51 850 336 254 
3x150 42 54 990 419 291 
3x185 45 57 1130 517 329 
3x240 52 64 1420 671 419 ( 
ECJJ/FCJJ 
10kV 
3xlO 25 35 280 27,7 125 
3x16 27 37 330 44,3 146 
3x2S 29 39 380 69,8 156 

ECJJ/FCJJ 
10 kV 
3x3S 31 41 440 97,8 180 
3xSO 34 44 520 140 209 
3x70 35 45 610 196 220 
3x9S 39 51 790 265 254 
3x120 44 56 920 336 321 
3xlSO 48 60 1120 419 364 
3x18S 50 62 1260 517 400 
3x240 56 68 1530 671 470 
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Bilagor ~b~ 

Bilaga 1 - Kabeldiametrar 

Area Blymantel- Ytterdiameter Kabelvikt Kopparvikt Blyvikt per 
diameter per 100 m per 100 m I kg 

100 mi kg 

ECJJ/FCCJ 
20kV 
3x25 45 57 760 698 330 
3x35 48 60 850 978 369 
3x50 52 64 980 140 414 
3x70 56 68 1130 196 465 
3x95 59 74 1390 265 523 

( 3x120 63 78 1530 336 576 

EKKJ/FKKJ 
1 kV 
3x10+10 19 67 
3x16+16 22 100 
3x25+15 25 145 ( 
3x35+16 27 180 
3x50+25 28 210 
3x95+50 36 360 
3x120+70 40 450 
3x150+70 43 550 
3x185+95 48 675 
3x240+l20 54 900 

AKKJ 
1 kV 
3x50+15 29 110 
3x95+2 36 190 
3x1S0+41 43 250 
3x185+57 47 305 
3x240+72 53 390 

N1XV/N1XE 
1kV ( 
4x10 18 60 
4x16 22 95 
5x10 20 75 
5x16 25 115 
4x50 28 80 ( 
4x95 35 140 
4x150 44 210 
4x240 54 340 

AXCE 
12kV 
1x50+16 25 70 
1x95+25 28 100 
1x150+25 30 120 
1x240+35 36 165 

AXCE 
24kV 
1x50+16 30 90 
1x95+25 34 120 
1x150+25 37 150 
1x240+35 42 200 
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Bilaga 1 - Kabeldiametrar 

Area Blymantel- Ytterdiameter Kabelvikt Kopparvikt Blyvikt per 
diameter per 100 m per 100 mi kg 

100 m I kg 

AXKJ 
12kV 
3x50+16 47 185 
3x95+25 56 260 
3x150+25 61 330 
3x240+35 70 470 

AXKJ 
24kV 
3x50+16 58 230 
3x95+25 65 320 
3x150+25 72 400 
3x240+35 81 540 

AXLJ 
12kV 
3x25+16 40 105 
3x50+16 46 130 
3x95+25 55 202 
3x150+25 61 250 
3x240+35 70 375 

AXLJ 
24kV 
3x25+16 50 150 
3x50+16 56 185 
3x95+25 62 260 
3x150+25 71 330 
3x240+35 80 460 

Ungefärligt mått på kommunikationskabelns diameter i mm, som kan variera något mellan olika 

fabrikat. 

Styrkabel, parttvinnad typ 5+2x1,5 15x2x1,5 36x2x1,5 

17 28 40 

Optokabel GNHLBDV GASLDV GNSLBDV 

5-7 14 15 

Telekabel, EUALEV 5xO,5 10xO,5 100xO,5 

11,5 14,5 30 
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Bilagor ~b~ I 

Bilaga 2 - Protokoll Mantelprov 

Protokoll Mantelprov 

Krav hsp-metod: 
Testspänning/Tid: PE-mantel 

Godkänt värde: 
Testspänning/Tid: PVC-mantel 
Godkänt värde: 

Krav lsp-metod: 
Testspänning: 

5 kV DC/l min. 

< 10~A/km 
2 kV DC/l min. 
<0,5 mA/km 

36V 

Provningsansvarig: ________ _ 

Mätinstrumenttyp: ________ _ 

Fördelningsnät: _________ _ 

Kutpunkt Från/Till 

Kabeltyp, area 
spänning, fabr 

Kabellängd (km) 

Jordmån 

Tjälad mark Ja/Nej 

Tid fr. förläggning 
till provning 

Uppmätt läckström 

Mätmetod hsp/lsp 

Mantelfel Ja/Nej 

Vidtagen åtgärd 

Förläggnings-
metod 

Förläggningsdjup 

Anmärkning 

Sign. 
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Bilagor 

Bilaga 3 - Diagram för kontroll av kabelrörelser i vatten med 
bottenströmmar 

Vid projektering av sjökabelanläggningar kan nedanstående erfarenhetsbaserade diagram 

användas. 

W/D 

90 
, 

/' W = Kabalvikll vatten (kg/ffi) 

J 
'\ f J-f--- . 

D .. Kabelns ytterdiameter (m) Il + 
V :: Vattenström (m/s) 

80 

Undanträngda vatlnets volym '" rrX 0 2 
xL ) "'-

4 
)-~ 

A ~ Exempel: En 1 ro lång kabel med diameter 80 
mm väger i sötvatten ca 5 kg mindre an i luft. 

~, 

./ J( ~ 
j "" I " 

70 

60 

If I""', '" I ... 

1 .L '" [~ ~~ . 

50 

I 1/ 
"" 

"-
'" 40 

I 

J ~ " '" I 

~ 
3 A ~ " 

O "" J i"'- ~ ~ 
2 ~ "'- "'- ~ O 

/ '\ 
Sträckat fäll Innebär 

~ "- att kabeln bringas i 
rörelse av vat1en- " / ~ 
ström mar_ 

~ ~ 
\.. 

O "- " / ~ '" ~ '\~ ',,-
"" i'.. 

K K "- I~ '" I"" ~ ~ "" O ~ '" o 0,25 0,5 0.75 1,0 1,25 1,5 V (m/s) 

Diagram för kontroll av kabelrörelser i vatten med bottenströmmar. 
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Bilagor ~b~ · 

Bilaga 4 - Grundläggning av plåtstation < 6 ton. 
Grundläggning, typritning 1 

Plåtstation < 6 ton 

Inklusive transformator 

SEKT. A-A 
1 Kringfyllning 

2 Bottenbädd 

Geotextil 3 

4 

5 

6 

Dränering PEH 117/100 

Slipers* 

Oljeuppsamlingskärl 

0,5 B 0,5 

PLAN ~ ~ ----==-~ ~ 

A'L f d~6 j 
~ j 

0,5 

~A L 

0,5 

S Sockelhöjd 

G Grundläggningsdjup 

U Bottendjup 

G+U Schaktdjup 

B Bredd 

L Längd 

Anm. Vissa stationstyper kan erfordra annan form av grundläggning med avseende på slipers 

användning och placering. 

* Valfritt eller om tillverkaren anvisar. 
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Bilagor I 

Bilaga 4 - Grundläggning av plåtstation < 6 ton. 
Grundläggning, typritning 1 

Markslag Botten bädd Geotextil Dränering Kring-
lutning 
10 0

/ 00 

fyllning 

Grupp Benämning Tjocklek Material 
U 

1 Sprängbotten, 0,3 m från Singel Erfordras vid Erfordras vid Singel 
sprängstengs- närmaste 8-16, sprängstens- sprängstens- 8-16, 
fyllning, block sten 16-32 mm fyllning och botten 16-32 mm 

eller block eller 
Makadam Makadam 
8-16, 8-16, 
16-32 mm 16-32 mm 

2 Grovkorning 0,2m Befintl. Befintl. 
morän, grus, material material 
sand sten sten 

>60mm >60mm 
borttages borttages 

3 Finkornig 0,3 m Singel Erfordras Erfordras Singel 
morän, siltig 8-16, 8- 16, 
sand, silt, 16-32 mm 16-32 mm 
fast lera eller eller 

Makadam Makadam 
8-16, 8-16, 
16-32 mm 16-32 mm 

4 Lös lera, torv, 0,4 m Singel Erfordras Erfordras Singel 
dy och gyttja 8-16, 8- 16, 

16-32 mm 16-32 mm 
eller eller 
Makadam Makadam 
8-16, 8-16, 
16-32 mm 16-32 mm 

Tillfällig 
tillfartsväg 
överbyggnad 

Avjämnas 
medsamma 
material som 
för botten-
bädd 

Avjämnas 
med befintligt 
material 

Avjämnas 
med befintligt 
material 

Min 0,3 m 
med samma 
material som 
för bottenbäd 

Anm. 1. I förekommande fall kan, för botten bädd och kringfyllning singel och makadam ersättas 

med likvärdigt material. 

Anm 2. Överbyggnad för tillfällig tillfartsväg kan där tillgång finns ersättas med körplåtar eller 

liknande. 
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Bilagor elb~ 

Bilaga 5 - Grundläggning av betongstation < 12 ton. 
Grundläggning, typritning 3 

Betongstation < 12 ton 

Inklusive transformator 

SEKT. A-A 
1 Kringfyllning 

2 Bottenbädd 

3 Geotextil 

4 Dränering PEH 117/100 
S 

-::;:...,/ ;;;:~\ 

G 

'U 
S Sockelhöjd 

G Grundläggningsdjup 

U Bottendjup 
0,5 8 1'0,51' G+U Schaktdjup r--r B Bredd 

PLAN -.,... ----...... --0-- 0,5 L Längd 

~ ~ 

1\ J 
A t __ ~ ~A 

J 
L 

~ 
J 

l ---- ----,,>-l --'>o. _~ ~ 0,5 
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Bilagor I 

Bilaga 5 - Grundläggning av betongstation < 12 ton. 
Grundläggning, typritning 3 

Markslag Bottenbädd Geotextil Dränering Kring-
lutning 
10 0

/ 00 

fyllning 

Grupp Benämning Tjocklek Material 
U 

1 Sprängbotten, 0,2 m från Singel Erfordras vid Erfordras vid Singel 
sprängstengs- närmaste 8-16, sprä ngstens- sprängstens- 8-16, 
fyllning, block sten 16-32 mm fyllning och botten 16-32 mm 

eller block eller 
Makadam Makadam 
8-16, 8-16, 
16-32 mm 16-32 mm 

2 Grovkorning Om Befintl. Befintl. 
morän, grus, material material 
sand sten sten 

>60mm >60mm 
borttages borttages 

3 Finkornig 0,3m Singel Erfordras Erfordras Singel 
morän, sittig 8-16, 8-16, 
sand, sitt, 16-32 mm 16-32 mm 
fast lera eller eller 

Makadam Makadam 
8-16, 8-16, 
16-32 mm 16-32 mm 

4 Lös lera, torv, 0,4m Singel Erfordras Erfordras Singel 
dy och gyttja 8-16, 8-16, 

16-32 mm 16-32 mm 
eller eller 
Makadam Makadam 
8-16, 8-16, 
16-32 mm 16-32 mm 

Tillfällig 
tillfartsväg 
överbyggnad 

Avjämnas 
med samma 
material som 
för botten-
bädd 

Min 0,2 m 
Makadam 
16-32 mm 

Min 0,3 m 
Makadam 
16-32 mm 

Min 0,4 m 
Makadam 
16-32 mm 

Anm. 1. I förekommande fall kan, för botten bädd och kringfyllning singel och makadam ersättas med 
likvärdigt material. 

Anm. 2. Överbyggnad för tillfällig tillfartsväg kan där tillgång finns ersättas med körplåtar eller 
liknande. 
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