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Abstract

Dimensioning of cables and fuses for power supplies

Sofia Elo, Emelie Marcus

In this thesis a program in Excel that performs the most common calculations in
dimensioning is made to simplify and rationalize the working process of dimensioning
a system. This task contains dimensioning of cables, belays and motor loads. The
calculations required for the program are aimed for short circuit currents, value of
current, voltage drop, short-time current resistance and the energy that floats
through the belay and also a calculation for the end temperature that the cable
reaches when a short circuit occur. The project is performed at the section of System
construction electric power at the nuclear facility in Forsmark. At Forsmark the
dimensioning is important both for the safety of operation and the safety of person.
The project resulted in a program in Excel that performs the calculations that are
desired. The program creates a report with complete calculations and the result of
the dimensioning. The project only contains theoretical calculations. No simulations
or actual values have been verified with the calculated values.
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Sammanfattning 

I dagsläget läggs mycket tid på de tidskrävande beräkningar som krävs vid dimensionering av 

system. Dimensioneringen är viktig både för drift- och personsäkerheten. Examensarbetet är 

utfört på kärnkraftsanläggningen i Forsmark på avdelningen för systemkonstruktion elkraft. 

På Forsmark är dimensioneringen av ytterst vikt då ett fel kan få extremt stora påföljder. Dock 

är driften i systemet säkrad med flera uppbackningsalternativ om något skulle gå fel. 

I det här examensarbetet har ett program som utför de vanligaste 

dimensioneringsberäkningarna byggts upp i Excel för att förenkla och effektivisera 

arbetsgången vid dimensionering av system. Det är dimensionering av kablar, säkringar och 

motorlast som har varit aktuellt för det här arbetet.  

De beräkningar som har krävts för programmet är beräkning av kortslutningsströmmar, 

strömvärde, spänningsfall, korttidsströmtålighet och genomsläppt energi samt beräkning av 

kabelns sluttemperatur vid kortslutning. 

Examensarbetet resulterade i ett fungerade Excelprogram som utför önskade beräkningar 

utifrån de kabel-, säkrings- och motorparametrar som användaren matar in. Programmet 

skriver även ut en fullständig rapport med beräkningsgång samt dimensioneringens resultat. 

Examensarbetet avser endast teoretiska dimensioneringsberäkningar. Inga simuleringar eller 

verkligt framtagna data har kontrollerats med beräkningarna. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Vid systemdimensionering på kärnkraftsanläggningen i Forsmark är det av stor vikt för drift- 

och personsäkerheten att systemet är väldimensionerat. Dimensioneringen kräver upprepande, 

långa och tidskrävande beräkningar som i dagsläget ofta utförs för hand. Beräkningarnas 

komplexa arbetsgång innebär i många fall att olika kombinationer av kablar och säkringar inte 

testas då en godkänd dimensionering är uppnådd. Examensarbetet har krävt ett nära samarbete 

då alla delar är integrerade i ett program. En viss uppdelning har ändå gjorts. Sofia har haft 

huvudansvar för kortslutningsströmmar, strömvärde och spänningsfall och Emelie har haft 

huvudansvar för förimpedanser, korttidsströmtålighet och sluttemperatur i kabeln.  

 

1.2 Bakgrund 

I elektriska system ingår komponenter som är känsliga för överströmmar och därför är det av 

stor vikt att dessa komponenter inte utsätts för en högre ström än de tål. För att undvika detta 

krävs rätt val av säkring eller brytare. Säkringen eller brytaren måste vara dimensionerad för 

att skydda omkringliggande komponenter mot de överströmmar som kan uppstå. Även 

anslutande kablage måste vara dimensionerade så att de håller längre än den tid det tar för 

säkringen att bryta överströmmen.  

Vid dimensionering av kablar och säkringar måste de kortslutningsströmmar som kan uppstå 

beräknas. En kontroll av att kabeln tål mer ström än den ström säkringen maximalt släpper 

igenom måste göras. Då en last kopplas in i systemet så är det viktigt att spänningsfallen i 

kablar vid start och normaldrift inte överstiger vad som tillåts för att inte påverka driften av 

övriga laster men även för att spänningen inte ska bli för låg vid den inkopplade lasten. 

På kärnkraftsanläggningen i Forsmark är systemdimensionering av ytterst vikt, framförallt i 

de delar som har direkt koppling med reaktorsäkerheten så som reaktorkylningen. Men det är 

även viktigt att dimensioneringen av de delar som inte är direkt anslutna till reaktorsäkerheten 

är väl dimensionerade för att öka driftsäkerheten. Hela systemet är sammankopplat så ett 

avbrott på ett ställe kan påverka flera delar av systemet, men om en del slås ut så finns det 

extern drivkraft som kan kopplas in och förse systemet med el så att den frånslagna delen av 

systemet komprimeras och kringliggande objekt skyddas från avbrott. Vid dimensionering av 

ett objekt på Forsmark så är det viktigt att ta hänsyn till att det kringliggande systemet kan 

påverka de faktorer som styr dimensioneringen. Därför är det också viktigt att det finns en 

utförlig dokumentation som ständigt uppdateras och överensstämmer med verkligheten. 

 

1.3 Syfte 

På avdelningen systemkonstruktion-elkraft på Forsmark utförs beräkningar vid förändringar 

av kraftmatningar för att säkerhetsställa dimensionering av kraftkablar och säkringar. De 
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beräkningar som utförs vid dimensionering är väldigt tidskrävande bland annat på grund av att 

de innefattar imaginära tal. Examensarbetet syftar till att effektivisera beräkningsproceduren 

genom att ta fram ett användarvänligt beräkningsverktyg med önskade egenskaper i Excel. 

Syftet med beräkningsprogrammet är även att snabbt och enkelt kunna testa olika fall och 

därmed jämföra olika kablar och säkringar för att se vilka som är mest lämpade. 

 

1.4 Metodik 

Examensarbetet började med en litteraturstudie. Litteraturstudien var avsedd att ge en bättre 

förståelse för Forsmarks nätuppbyggnad och en allmän elkraftsförståelse inom 

kortslutningskarakteristik, impedansjordade nät, impedansberäkningar och även hur en 

kortslutning påverkar kablage, säkringar och kringliggande nät. Litteraturstudien innebar även 

en genomgång av tidigare rapporter utförda på Forsmark gällande dimensionering av kablage 

och säkringar på aktuell ställverksskena och även vilka svenska standarder samt FKA-

instruktioner som är styrande för uppgiften. Nästa steg var att ta fram en beräkningsmodell 

som skulle innehålla beräkningar av: 

- Den energi som säkringen släpper igenom vid kortslutning: I
2
t 

- Den trefasiga kortslutningsströmmen Ik3 och den tvåfasiga kortslutningsströmmen Ik2 

- Jordslutningsströmmen Ik2e 

- Spänningsfall vid vald belastning 

- Spänningsfall vid start av objekt 

- Kabelns strömledningsförmåga vid olika valda korrektionsfaktorer och vald säkring 

- Kabelns drifttemperatur vid kortslutning 

- Kabelns korttidsströmtålighet under adiabatiska och icke-adiabatiska fall 

- De olika delimpedanserna, t.ex. förimpedans och kabelimpedans. 

För att bygga upp Excelprogrammet så programmerades varje beräkning var för sig och 

sammanställdes sedan i det slutgiltiga programmet. Excelprogrammet är utformat så att 

användaren kan mata in indata gällande förimpedans, diverse kabel- och säkringsparametrar 

och motordata. Utifrån valda inparametrar så utför programmet ovannämnda beräkningar och 

redovisar även dessa i en tillhörande rapport. 

 

1.5 Avgränsningar 

Excelprogrammet skulle kunna utvecklas i all oändlighet. För att hålla projektet inom satta 

tidsramar var vissa avgränsningar tvungna att fastställas. En avgränsning är att programmet 

inte kan utföra beräkningar på andra laster än motorlaster som är matade med en kabel, serie- 

och parallellkopplade kablar måste beräknas om manuellt och matas in som en kabel. 

Programmet tar inte heller hänsyn till om det finns flera laster som belastar skenan och 

därmed påverkar resterande beräkningar. I programmet är användaren tvungen att själv slå 

upp säkringens utlösningstider för de beräknade kortslutningsströmmarna. Programmet hade 

blivit mer användarvänligt om dessa tider hade hämtats automatiskt utifrån vald säkring. Dock 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

3 
 

ansågs detta för tidskrävande och inte möjligt att hinna med inom projektets satta tidsramar. 

Även automatisk hämtning av olika korrektionsfaktorer för omgivningstemperatur och 

förläggning av kabel hade effektiviserat användandet av programmet men även detta ansågs 

för tidskrävande för projektets tidsbegränsning.  

 

1.6 Beteckningar 

1.6.1 Storhetsbeteckningar 

A Strömökningsfaktor 

a Transformatorns omsättningstal 

c Spänningsfaktor 

cosφ Motorns effektfaktor 

I Ström 

Ist Motorns angivna startström 

Istart Motorns faktiska startström 

IZ Strömvärde  

K Materialkonstant 

k Korttidsströmtålighet 

kfr Korrektionsfaktor för förläggning 

ktm Korrektionsfaktor för temperatur 

L Induktans 

l Längd i meter 

p Kvoten mellan av kortslutningsskyddet genomsläppta energi I
2
t och ledningens 

  korttidsströmtålighet I
2
t 

q Resistansökningsfaktor 

S  Ledararea 

SkQ1 Kortslutningseffekten på primärsidan av transformatorn 

ST  Transformatorns märkeffekt  

tk Kortslutningstid 

U  Spänning 

Un1 Spänningen på primärsidan av transformatorn 

Un2 Spänningen på sekundärsidan av transformatorn 

u Spänningen i procent 

uz Transformatorns märkkortslutningsspänning i % 

ur Resistiva bidraget av transformatorns märkkortslutningsspänning i % 

ux Reaktiva bidraget av transformatorns märkkortslutningsspänning i % 

v Hjälpfaktor vid beräkning av resistansökningsfaktorn 

X Kabelkonstant 

Y Kabelkonstant 

Z Impedans som består av en resistans R och reaktans X 

z Impedans per längdenhet som består av en resistans per längdenhet r och en  

 reaktans per längdenhet x 
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Zför Förimpedans 

β0 Ledarens reciproka temperaturkoefficient vid 0 ̊C 

ΔU Spänningsfall 

ε Korrektionsfaktor vid icke-adiabatisk uppvärmning 

θi Ledartemperatur då fel inträffar 

θf Ledarens högsta möjliga temperatur vid kortslutning 

θt Högsta tillåtna temperatur för kabel 

 

1.6.2 Index till storhetsbeteckningar 

D Drift 

f Fasvärde 

h Huvudvärde 

J Jordslutning 

k Motorparametrar vid start 

k2 Tvåfasig kortslutning 

k2E Tvåfasig jordslutning 

k3 Trefasig kortslutning 

Kabel Kabel 

n Nominellt värde 

Q Matande nät 

T Transformator 
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2 Teori 

2.1 Forsmark 

Kärnkraftsanläggningen i Forsmark ligger beläget nära kusten i nordöstra Uppland. 

Anläggningen består av tre stycken reaktorer, Forsmark- 1, 2 och 3 och är en av Sveriges 

största elproducenter. De tre reaktorerna sattes i kommersiell drift år 1981, 1982 respektive 

1985. Under år 2014 producerade de tre reaktorerna tillsammans 25 325 GWh vilket innebär 

att kärnkraften i Forsmark står för ungefär en sjättedel av Sveriges totala elproduktion. Några 

kilometer från kraftanläggningen i Forsmark ligger även hela Sveriges slutförvar för kortlivat 

radioaktivt avfall. (13) 

Avdelningen FTES genomför systemkonstruktion inom området elkraft samt ansvarar för 

konstruktionsförutsättningar, metodik och instruktioner inom sitt ansvarsområde. Gruppen tar 

fram tekniska specifikationer till förfrågningsunderlag samt utvärderar och rekommenderar 

val av teknisk lösning inom olika projekt. Förkortningen FTES står för Forsmarks 

Teknikenhet Elkonstruktion Systemkonstruktion elkraft. På avdelningen arbetar 25 personer 

varav 12 är fast anställda och resterande 13 är inhyrda konsulter. (12) 

 

2.2 Skenuppbyggnad 

Driftsystemet på Forsmark är på grund av driftsäkerhet uppbyggt av fyra nästintill likadana 

uppsättningar, så kallade subbar. Trots ett bortfall av en skena i en sub kan driften fortsätta 

genom att objekt som matas från andra subbar kan bibehålla driften. Examensarbetet har 

begränsats till att utföra beräkningar för en specifik elmatningsskena, skena 2 i Figur 2.1. 

Den aktuella delen av systemet är uppbyggd såsom visas i Figur 2.1. Systemet består av tre 

skenor varav skena 0 har en spänningsnivå på 20 kV, skena 1 har en spänningsnivå på 10 kV 

och skena 2 har en spänningsnivå på 380 V. Mellan skena 0 och 1 ligger en 

trelindningstransformator med märkeffekt 30 MVA som transformerar ner spänningen. 

Mellan transformator 1 och skena 1 går två parallellkopplade kablar. Mellan skena 1 och 

skena 2 ligger en transformator med märkeffekt 0,8 MVA. Transformator 2 matas av två 

seriekopplade kablar. Skena 2 matar diverse laster, bland annat kylutrustning till 

transformatorerna.  
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Figur 2.1 – Aktuell skenuppbyggnad 

Båda transformatorerna är delta-y-kopplade med impedansjordade sekundärsidor vilket 

innebär att det sitter en impedans mellan transformatorns nollpunkt och jord. Fördelen med att 

impedansjorda är att jordslutningsströmmen begränsas så att driften ska kunna fortsätta utan 

avbrott medan felet detekteras och åtgärdas. I system med en direktjordad nollpunkt kopplas 

den felbehäftade delen ur drift direkt en jordfelsström uppstår till följd av att en säkring eller 

brytare kopplar bort felet. Direktjordade system används till exempel där personsäkerheten är 

högt prioriterad medan impedansjordade system används där driftsäkerheten är viktig. Även i 

impedansjordade nät är personsäkerheten viktig men det är även av stor vikt att hålla igång 

driften. (5) 

 

2.3 Säkringar 

En säkring är en skyddskomponent som används för att bryta strömmen då den når över en 

viss nivå, detta för att undvika oönskade följdskador. Beroende på var säkringen ska användas 

och vilka strömmar säkringen är avsedd att bryta så finns det olika säkringstyper och storlekar 

att välja mellan. Hur stor ström säkringen tål anges i Ampere och dess fysiska storlek 

betecknas olika beroende på säkringstyp. (4) 
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2.4 Förimpedans 

Vid dimensionering av en elektrisk anläggning är det av ytterst vikt att alla komponenter är 

väldimensionerade, att alla kablar har rätt dimensioner och att säkringar löser ut och bryter 

tillräckligt snabbt då fel uppstår i anläggningen, detta för att undvika avbrott på grund av 

komponentskador, brandrisk och i värsta fall även personskador. Förimpedans är en elektrisk 

egenskap i elnät och kan beskrivas som en påverkan från ovanliggande nät i 

anslutningspunkten. För att utföra en korrekt dimensionering av kablage samt säkringar krävs 

att hänsyn tas till anslutningspunktens förimpedans. Förimpedansen består av impedansbidrag 

från transformatorer ZT, matande kablar ZKabel samt matande nät ZQ och för att beräkna 

respektive bidrag används ekvationerna 2.1, 2.4 och 2.5. (8) 

𝑍𝑇 =
𝑢𝑧∗𝑈𝑛2

2

100∗𝑆𝑇
    (2.1)  

I ekvation 2.1 är uz kortslutningsspänningen i procent av sekundärspänningen, Un2 är 

transformatorns sekundärspänning och ST är transformatorns märkeffekt.  

För att beräkna det resistiva samt det reaktiva bidraget på transformatorimpedansen kan 

ekvationerna 2.2 och 2.3 användas, dock så är det resistiva bidraget förhållandevis litet och 

brukar därmed försummas och transformatorimpedansen antas då helt reaktiv ZT=XT. I 

transformatorns datablad är det oftast endast uz som anges vilket även det innebär att en helt 

reaktiv impedans antas. (8) 

𝑅𝑇 =
𝑢𝑟∗𝑈𝑛2

2

100∗𝑆𝑇
    (2.2) 

𝑋𝑇 =
𝑢𝑥∗𝑈𝑛2

2

100∗𝑆𝑇
    (2.3) 

𝑍𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑙(𝑞 ∗ 𝑟 + 𝑗𝑥)    (2.4) 

I ekvation 2.4 är l kabellängden, q är resistansökningsfaktorn, r är kabelresistansen per 

längdenhet och x är kabelreaktansen per längdenhet. (8) 

𝑍𝑄 =
𝑈𝑛2

2

𝑆𝑘𝑄1

    (2.5) 

Där Un2 är den nominella sekundärspänningen och SkQ1 är kortslutningseffekten på 

primärsidan vilken beräknas enligt ekvation 2.6. (8) 

𝑆𝑘𝑄1 = 𝑈𝑛1𝐼𝑘3√3    (2.6)  

Beroende på vart i systemet förimpedansen ska beräknas så krävs att impedansbidrag räknas 

om till aktuell sida av transformatorn. Detta utförs med transformatorns omsättningstal a 

enligt ekvation 2.7. Impedansen från primär- till sekundärsidan minskar med transformatorns 

omsättningstal i kvadrat enligt ekvation 2.8. (6) 

𝑎 =
𝑈𝑛1

𝑈𝑛2
    (2.7) 

𝑍′′ =
𝑍

𝑎2    (2.8) 
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2.5 Kortslutningsströmmar 

2.5.1 Resistansökningsfaktorn 

Vid kortslutning i en krets ökar kabeltemperaturen vilket i sin tur leder till att kabelns 

resistans ökar. För att ta med resistansökningen i vidare beräkningar, för bland annat 

kortslutningsströmmar, måste en resistansökningsfaktor q beräknas enligt ekvation 2.9. I 

ekvationerna 2.10 och 2.11 är β0 ledarens reciproka temperaturkoefficient, θi är 

ledartemperaturen då felet inträffar och θt är kabelns högsta tillåtna ledartemperatur vid 

kortslutning. (8) 

𝑞 =
𝛽0+𝜃𝑖

𝛽0+20
∗

𝑒𝑝∗𝑣−1

𝑝∗𝑣
   (2.9) 

p =
av överströmsskyddet genomsläppt energi I2t

kabelns korttidsströmtålighet I2t
≤ 1  (2.10) 

v = ln (
𝛽0+𝜃𝑡

𝛽𝑜+𝜃𝑖
)   (2.11) 

Resistansökningsfaktorn tas med i beräkningar genom att multipliceras med ledarens resistans 

vid 20°C enligt ekvation 2.12. (8) 

𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑞 ∗ 𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙20°𝐶   (2.12) 

 

2.5.2 Kortslutningsströmmar 

I ett trefassystem kan flera olika fel som bidrar till höga strömmar uppstå. Ett kortslutningsfel 

innebär att ström går mellan två eller tre fasledare, två- respektive trefasig kortslutning, på 

grund av att isolationen har försämrats, se Figur 2.2. Enfasig jordslutning, också kallat jordfel, 

innebär att en ström går från en fas till jord. (5) 

 

Figur 2.2 - Tvåfasig kortslutning 

För dimensionering av kablar och säkringar måste de strömmar som uppkommer vid 

kortslutning beräknas. Det är både den högsta och den lägsta kortslutningsströmmen som 

måste beaktas; den högsta då säkringen måste hålla för denna och den lägsta för att säkringen 

måste lösa ut för denna ström. För att få den lägsta kortslutningsströmmen så beräknas 

strömmen längst bort i ledningarna vilket i beräkningar betyder att kabelns resistans måste 

räknas om med resistansökningsfaktorn på grund av att kabeln får en förhöjd temperatur på 

grund av kortslutningen. (5) 
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Den trefasiga kortslutningsströmmen Ik3 kan beräknas enligt ekvation 2.13 där c är en 

spänningsfaktor som bland annat beror på spänningsvariationer beroende på tid och plats och 

inverkan av övergångsreaktanser hos motorer och generatorer. Den totala driftimpedansen 

ZDtot, ekvation 2.14, består av förimpedansen samt kabelns driftimpedans ZD=RD+jXD där det 

har tagits hänsyn till kabelns längd l samt resistansökningsfaktorn q. (8) 

𝐼𝑘3 =
𝑐𝑈ℎ

√3𝑍𝐷𝑡𝑜𝑡
 [𝐴]   (2.13) 

𝑍𝐷𝑡𝑜𝑡 = |𝑍𝑓ö𝑟 + 𝑙(𝑞𝑟𝐷 + 𝑗𝑥𝐷)| = √(𝑅𝑓ö𝑟 + 𝑙𝑞𝑟𝐷)
2

+ (𝑋𝑓ö𝑟 + 𝑙𝑥𝐷)
2

 [𝛺] 

     (2.14)  

Den tvåfasiga kortslutningsströmmen Ik2 kan beräknas utifrån den trefasiga 

kortslutningsströmmen vilket kan ses i ekvation 2.15. (8) 

𝐼𝑘2 =
√3

2
𝐼𝑘3 [𝐴]   (2.15) 

Vid direktjordade system dimensioneras säkringens utlösningsvillkor efter 

jordslutningsströmmen då denna i allmänhet är mindre än den trefasiga- och den tvåfasiga 

kortslutningsströmmen. Precis efter en DZN- eller YZN-kopplad transformator kan den 

trefasiga kortslutningsströmmen ibland vara mindre än jordslutningsströmmen men detta 

gäller då bara direkt efter transformatorn. (8) 

Vid ett icke direktjordat system uppstår den minsta kortslutningsströmmen vid dubbel 

jordslutning (se Figur 2.3), Ik2E, vilken kan beräknas enligt ekvation 2.16. (8) 

 

Figur 2.3 - Dubbel jordslutning 

 

Den totala jordslutningsimpedansen ZJtot, ekvation 2.17, består av förimpedansen samt 

kabelns jordslutningsimpedans ZJ=RJ+jXJ där det även tas hänsyn till kabelns längd l och 

resistansökningsfaktorn q. (8) 

𝐼𝑘2𝐸 =
𝑐𝑈ℎ

2𝑍𝐽𝑡𝑜𝑡
 [𝐴]   (2.16) 

𝑍𝐽𝑡𝑜𝑡 = |𝑍𝑓ö𝑟 + 𝑙(𝑞𝑟𝐽 + 𝑗𝑥𝐽)| = √(𝑅𝑓ö𝑟 + 𝑙𝑞𝑟𝐽)2 + (𝑋𝑓ö𝑟 + 𝑙𝑥𝐽)2 [𝛺] 

(2.17) 
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2.6 Strömvärde 

Den ström som en ledare kontinuerligt kan belastas med utan att ledartemperaturen 

överskrider dess tillåtna värde vid kontinuerlig drift kallas för strömvärde eller 

belastningsförmåga. Denna beror på förläggnings- och omgivningsförhållanden. (14) 

Vid dimensionering av kablar måste det kontrolleras att kabelns strömvärde är större än det 

strömvärde som kabeln har när den valda säkringen utgör överlastskydd, det vill säga att 

kabeln klarar av att belastas av en högre ström än den som säkringen bryter vid. Faktorer 

såsom kabelns förläggningssätt och förläggningstemperatur måste beaktas när strömvärdet 

beräknas vilket kan ses i ekvation 2.18. Beroende på den valda säkringens märkström slås 

ledarens strömvärde IZavläst upp och sedan räknas strömvärdet om med kabelns 

korrektionsfaktorer för temperatur, ktm, och för förläggningssätt, kfr. Den aktuella kabelns 

nominella strömvärde kan slås upp och jämföras med det omräknade minsta tillåtna 

strömvärde IZ. Kabelns nominella strömvärde måste vara större än den största ström som 

säkringen släpper igenom, IZ, för att försäkra att kabeln håller. (10) 

𝐼𝑍 =
𝐼𝑍𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑡

𝑘𝑡𝑚𝑘𝑓𝑟
 [𝐴]   (2.18)  

 

2.7 Spänningsfall 

För att beräkna spänningsfallet över ett objekt med resistansen R och reaktansen X kan 

grundekvationen för spänningsfall i ekvation 2.19 användas. Vinkeln φ kan beskrivas som 

vinkeln mellan spänning och ström.(2) 

∆𝑈 = √3𝐼(𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑)[𝑉]  (2.19) 

För att få spänningsfallet i procent tas spänningsfallet genom den totala spänningen vilket 

visas i ekvation 2.20.  

 

𝑢 =
∆𝑈

𝑈ℎ
 [%]    (2.20) 

Vid till exempel motorlast kan det vara nödvändigt att kontrollera att motorn inte belastar 

nätet mer än vad som tillåts, både vid normaldrift och vid start. Starten är ofta det kritiska 

läget då motorn kräver mest effekt vid uppstart och därav blir spänningsfallet som störst då. 

Vid beräkning av spänningsfallet vid normaldrift används ekvation 2.19 och då används 

motorns märkström, motorns effektfaktor cosφ och kabelns, som motorn matas av, 

driftimpedans. Vid beräkning av spänningsfallet vid start måste strömökningsfaktorn A tas 

med i beräkningarna. Även motorns effektfaktor cosφ ser annorlunda ut vid start och brukar 

då kallas cosφk. Att strömmen ökar märkbart vid start leder till att spänningsfallet även det 

ökar vilket i sin tur begränsar startströmmen. För att ta hänsyn till detta fenomen kan motorn 

representeras av ett ekvivalent schema bestående av en resistans i serie med en reaktans, se 

Figur 2.4. (2) 
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Figur 2.4 - Motorns ekvivalenta schema 

Dessa kan beräknas utifrån startströmmen Ist och effektfaktorn vid start cosφk enligt ekvation 

2.21, 2.22 och 2.23. (2) 

𝑍𝑘 =
𝑈𝑓

𝐼𝑠𝑡
=

𝑈ℎ

√3𝐼𝑠𝑡
=

𝑈ℎ

√3𝐴𝐼𝑛
 [𝛺]  (2.21) 

𝑅𝑘 = 𝑍𝑘 cos 𝜑𝑘  [𝛺]   (2.22) 

𝑋𝑘 = 𝑍𝑘 sin 𝜑𝑘  [𝛺]   (2.23) 

Genom att addera motorns ekvivalenta komponenter Rk och Xk med den matande kabelns 

driftimpedans kan den mer korrekta startströmmen beräknas enligt ekvation 2.24. (2) 

𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 =
𝑈𝑓

|𝑍𝑡𝑜𝑡|
=

𝑈ℎ

√3|𝑍𝑡𝑜𝑡|
 [𝐴]  (2.24) 

Spänningsfallet vid start beräknas med grundekvationen för spänningsfall, ekvation 2.19, med 

den nyframräknade startströmmen, motorns effektfaktor cosφk och den matande kabelns 

driftimpedans vilket kan ses i ekvation 2.25. (2) 

∆𝑈 = √3𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 cos 𝜑𝑘 + 𝑋𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 sin 𝜑𝑘)[𝑉] (2.25) 

Att räkna om startströmmen med hjälp av motorns ekvivalenta schema är en approximativ 

metod. Det finns flera andra metoder att göra detta på, varav en är att passningsräkna. (2) 

 

2.8 Korttidsströmtålighet 

Korttidsströmtåligheten hos en kabel beskriver hur stor ström kabeln kan föra under en viss 

tid under angivna förhållanden utan att få kvarstående defekter som kan påverka kabelns 

ledaregenskaper. Vid dimensionering av kablar med tillhörande kortslutningsskydd är det 

viktigt att jämföra kabelns korttidsströmtålighet I
2
tkabel med, den av kortslutningsskyddet, 

genomsläppta energin, strömvärmepulsen I
2
tsäkring. För att säkerställa att kabeln är godkänd för 

valt kortslutningsskydd måste alltså kriteriet I
2
tkabel>I

2
tsäkring uppfyllas. (9) (10) 

Beräkning av energitåligheten hos en kabel kan göras med två olika villkor där man antingen 

tar hänsyn till att lite av, den i kabeln genererade, värmen vid kortslutning avges till isolation 

eller att ingen värme avges, det icke-adiabatiska villkoret eller det adiabatiska villkoret. För 

att beräkna kabelns korttidsströmtålighet vid adiabatiska förhållanden används ekvation 2.26 
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där k är den tillåtna strömmen för kabeln i A/mm
2
 under en sekund, denna är beroende av 

isolationstyp, ledarmaterial, ledararea samt begynnelsetemperatur. (9) 

 

𝐼2𝑡𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑘2 ∗ 𝑆2 [𝐴2𝑠]   (2.26) 

För att beräkna energin under icke-adiabatiska fall då man tar hänsyn till att värme från 

kabeln avges används ekvation 2.27. (9)  

𝐼2𝑡𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = (k ∗ S ∗ ε) 2 [𝐴2𝑠]  (2.27) 

Där ε är den faktor som tar hänsyn till hur mycket värme som avges till isoleringen. ε beror på 

kortslutningstiden tk och isolations- samt ledarmaterial och beräknas enligt ekvation 2.28. X 

och Y är kabelkonstanter. (9) 

𝜀 = √1 + 𝑋 ∗ √
𝑡𝑘

𝑆
+ 𝑌 ∗

𝑡𝑘

𝑆
   (2.28) 

För att jämföra kabelns korttidsströmtålighet med den, av kortslutningsskyddet, genomsläppta 

energi under kortslutningsförloppet krävs att man utifrån säkringskarakteristiken beräknar den 

genomsläppta energin med hjälp av den ström som säkringen ska klara av vid aktuell brytartid 

tk. Den största genomsläppta energin alstras vid en tvåfasig jordslutning och det är därför 

utifrån Ik2E som den genomsläppta energin beräknas enligt ekvation 2.29. Om kravet 

I
2
tkabel>I

2
tsäkring inte uppfylls med valda komponenter bör omdimensionering av ledararea eller 

kabeltyp göras alternativt att en annan typ av säkring väljs. (11) 

𝐼2𝑡𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑘2𝐸
2 ∗ 𝑡𝑘   (2.29) 

 

2.9 Sluttemperatur 

Då en kortslutning uppstår så innebär det att kabeln under kortslutningsförloppet kommer att 

leda en betydligt högre ström än vid normaldrift vilket i sin tur även leder till en ökad 

ledartemperatur. Beroende på vilken typ av kabelisolation som används så finns angivna 

värden på den högsta tillåtna temperaturen θt som kabeln får utsättas för, detta för att 

garantera att isolationen inte ska få kvarstående deformationer. Utifrån θt, kabelkonstanten K, 

kabelarean S samt ledarens reciproka temperaturkoefficient vid 0 ̊C β0 kan kabelns maximala 

korttidsströmtålighet under kortslutningsförloppet beräknas enligt ekvation 2.30. (9) (11) 

𝐼2𝑡 = 𝐾2𝑆2 ∗ ln (
𝜃𝑡+𝛽0

𝜃𝑖+𝛽0
) [𝐴2𝑠]  (2.30) 

Där K är en materialkonstant, S är kabelarean i mm
2
, θi är begynnelsetemperaturen i ̊C och β0 

är ledarens reciproka temperaturkoefficient vid 0 ̊C. Då den genomsläppta energin vid 

kortslutning I
2
t beräknats med kortslutningsströmmen och kortslutningstiden kan ekvation 

2.30 istället användas för att beräkna kabeltemperaturen då säkringen bryter θf. Ekvationen 

2.30 kan med hjälp av logaritmlagar skrivas om enligt ekvation 2.31. För att ta fram 

kabeltemperaturen θf vid brytning kan denna itereras tills dess att vänsterledet är lika med det 

kända högerledet i ekvation 2.31. 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

13 
 

ln(θ𝑓 + 𝛽0) =
𝐼2𝑡

𝐾2𝑆2 + ln(𝜃𝑖 + 𝛽0)  (2.31) 

Genom att utföra denna kontroll fås en bra uppskattning på hur långt från kabelns högsta 

tillåtna sluttemperatur temperaturen uppgår till, detta kan vara bra för att få en känsla för hur 

väldimensionerade kablar är med tillhörande säkringar. 
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3 Genomförande/Metod 

3.1 Programmering 

Programmeringen utfördes i kalkylprogrammet Excel. Det slutgiltiga programmet innehåller 

flera olika beräkningar men vid programmets uppbyggnad så programmerades varje 

beräkning i varsitt kalkylblad. Detta för att underlätta programmeringen, minska upphov till 

fel samt att underlätta felsökning.  

 

3.1.1 Programfunktion 

Programmet i Excel består av tre stycken blad; ett med beräkningsdelen, Bilaga 1, ett med 

hämtanvisningar till indatan, Bilaga 2, och ett med en rapport, Bilaga 3. Hämtanvisningarna 

hjälper användaren med varifrån aktuell indata kan hämtas. I rapportdelen redovisas alla 

beräkningssteg och den är sammankopplad med beräkningsbladet så att den uppdateras vid 

varje ny körning av programmet.   

För att förenkla användandet av programmet har viss färgkodning använts. Det finns olika 

färger beroende på vilken typ av data som visas i aktuell cell, till exempel indata, utdata och 

delberäkning. Färgkodningen finns även förklarat i programmet så som visas i Figur 3.1. 

 

Figur 3.1 – Färgkodning beroende på datatyp 

Excelprogrammet beräknar utifrån vald indata kortslutningsströmmar, strömvärde för kabeln, 

spänningsfall över vald last vid normaldrift och start, säkringens genomsläppta energi, 

kabelns korttidsströmtålighet samt kabelns sluttemperatur vid kortslutning. De flesta 

beräkningar är utförda med inbyggda standardberäkningar så som ROT(), IMREAL() och 

EXP() men för att direkt påvisa om kabeln och säkringen är rätt dimensionerade så används 

om-satser. De villkor som kontrolleras med hjälp av om-satser är kabelns strömvärde, 

säkringens genomsläppta energi vid kortslutning, spänningsfallet och sluttemperaturen. I de 

fall då dimensioneringen inte är godkänd så indikerar programmet detta genom att ett 

meddelande med röd uppseendeväckande färg visas. Om kabel och säkring är rätt 

dimensionerade så visas ett meddelande med positiv grön färg. En godkänd och en icke-

godkänd indikering med tillhörande om-satser illustreras i Figur 3.2 och 3.3. I Figur 3.2 visas 

de om-satser som bestämmer kriterierna för de olika fallen. I om-satserna jämförs de 

framräknade spänningsfallen vid normaldrift och vid start (cellerna F40 och F45) med de 

värden som är angivna som högsta tillåtna spänningsfall vid normaldrift och vid start (cellerna 
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W18 och W19). Om de framräknade spänningsfallen antar värden som är lägre eller lika med 

de högsta tillåtna spänningsfallen så är dimensioneringen godkänd och indikeras med grön 

ruta och tillhörande text. I övrigt är dimensioneringen icke godkänd vilket indikeras med röd 

ruta och tillhörande text. Färgkodningen är skapad med Excelfunktionen Villkorstyrd 

formatering som fungerar så att beroende på vilken text som står i rutan så antar rutan en 

bestämd färg. Så om det står att ”Spänningsfallet över lasten är godkänt!”, enligt Figur 3.2, så 

blir rutan grön så som ses i Figur 3.3. 

 

 

Figur 3.2 – Om-satser vid kontroll av spänningsfall 

 

Figur 3.3 – Indikering av godkänt- respektive icke-godkänt spänningsfall med hjälp av om-

satser 

Vid beräkning av kortslutningsströmmarna används en resistansökningsfaktor q. I 

programmet kan denna antas av användaren men den kan även beräknas om viss kabel- och 

säkringsdata anges. I de fall där en antagen resistansökningsfaktor är angiven så är det denna 

som prioriteras av programmet och används i fortsatta beräkningar. Prioriteringen är utförd 

med hjälp av en om-sats; om cellen för den antagna resistansökningsfaktorn är ifylld så 

används det värdet, annars används den beräknade resistansökningsfaktorn. Denna 

funktionalitet finns på grund av att vid dimensionering av kablar och säkringar så är det 

väldigt sällan som resistansökningsfaktorn beräknas, utan den antas oftast.  

Utifrån de av programmet beräknade kortslutningsströmmarna måste användaren själv slå upp 

och mata in den valda säkringens aktuella brytartider. Säkringens brytartid för 

kortslutningsströmmen vid tvåfasig jordslutning krävs för att beräkna kabelns sluttemperatur 

samt den av säkringen genomsläppta energin.  

För att beräkna kabelns sluttemperatur vid kortslutning så används iteration enligt ekvation 

2.31. För att utföra iterationen i Excel så kombineras flera olika om-satser. Parametern θf 

itereras med steg om en grad från kabelns begynnelsetemperatur till den högsta tillåtna 
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kabeltemperaturen gånger tio. Vid varje iteration beräknas höger- och vänsterled i ekvation 

2.31, skillnaden mellan dessa jämförs med den föregående skillnaden så att temperaturen vid 

den minsta skillnaden är den som antas. Det vill säga den temperatur som alstras vid den mest 

kritiska kortslutningseffekten beräknas. Iterationen måste i Excel utföras manuellt vilket 

tillförde en del problem och svårigheter vid användandet och för att underlätta användningen 

av programmet så automatiserades de manuella stegen i ett så kallat macro vilket i Excel 

sedan kopplades till en knapp vilken visas i Figur 3.4. Ett macro fungerar så att den som 

skapar macrot spelar in när den utför ett flertal kommandon. När macrot sedan kopplas till en 

knapp så utförs dessa kommanden varje gång någon trycker på knappen. 

 

Figur 3.4 – Knapp som är kopplad till ett macro i Excel 

 

3.1.2 Visual Basic 

Till en början var programmet väldigt simpelt uppbyggt och det var väldigt tidskrävande för 

användaren att leta upp all indata till programmet. För att göra programmet mer 

användarvänligt så har bakomliggande programmering i Visual Basic använts för att utifrån 

valda kabelparametrar automatiskt ansätta kabelkonstanter och därmed effektivisera 

användningen av programmet. De kabelparametrar som går att välja är kabelns ledarmaterial, 

isoleringsmaterial och den temperatur kabeln antas ha innan ett fel inträffar. Ledarmaterial 

kan väljas till koppar eller aluminium, isoleringsmaterial kan väljas till PEX eller PVC och 

kabeltemperatur innan kortslutning kan antas till 70
 
°C eller 90 °C.

 
Dessa parametrar väljs 

genom kryssrutor och olika kombinationer ger olika värden på kabelkonstanterna. Totalt kan 

åtta olika kombinationer skapas. De kabelkonstanter som automatiskt hämtas utifrån vald 

kombination är kabelkonstanterna X och Y, materialkonstanten K, den reciproka 

temperaturkoefficienten vid 0 °C β0, kabelns högsta tillåtna temperatur θt samt 

korttidsströmtåligheten vid 1 sekund k. Olika kombinationer ger olika värden på dessa 

kabelkonstanter och dessa visas i Tabell 3.1. Mer ingående programmering kan ses i Bilaga 4. 
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Tabell 3.1 – Kabel- och materialkonstanter 

 Koppar Aluminium 

PVC PEX PVC PEX 

70 °C 90 °C 70 °C 90 °C 70 °C 90 °C 70 °C 90 °C 

X 0,29 0,29 0,41 0,41 0,4 0,4 0,57 0,57 

Y 0,06 0,06 0,12 0,12 0,08 0,08 0,16 0,16 

K 226 226 226 226 148 148 148 148 

β0 234,5 234,5 234,5 234,5 228 228 228 228 

θt 150 150 250 250 150 150 250 250 

K 115 100 143 143 76 66 94 94 

 

Kabelkonstanterna X och Y är hämtade ur Bilaga 5, materialkonstanten K är hämtad ur Bilaga 

6, temperaturkoefficienten β0 är hämtad ur Bilaga 7, kabelns högsta tillåtna temperatur är 

hämtad ur Bilaga 8 och kabelns korttidsströmtålighet k är hämtad ur Bilaga 9. 

Visual Basics koden är uppbyggd av om-satser som beroende på vald kombination ansätter 

kabelkonstanterna enligt Tabell 3.1. För att förenkla användandet av programmet så utfördes 

även programmering i Visual Basic som såg till att när den andra rutan kryssades i så tömdes 

den tidigare ikryssade. 

 

3.2 Beräkning av förimpedans vid skena 2 

Förimpedansen beräknas på skena 1 och 2 för att kunna användas för vidare beräkningar för 

laster under skena 2, se Figur 1.  

Transformator 1:s data har hämtats ur dess datablad, Bilaga 10, samt dess kortslutningstest, 

Bilaga 11, och redovisas i Tabell 3.2. Transformator 2:s data har hämtats ur dess datablad, 

Bilaga 12, samt dess provningsprotokoll, Bilaga 13, och kortslutningstest, Bilaga 14 och 

redovisas även det i Tabell 3.2. 
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Tabell 3.2 – Sammanställd data för transformator 1 och 2 

 Transformator 1 Transformator 2 

ST [MVA] 30 0,8 

Un1 [kV] 20,5 10,5 

Un2 [kV] 10,35 0,41 

uz [%] 5,88 5,07 

ur [%] 0,311 0,85 

ux [%] 5,87 5,0 

För matande kablar till skena 1 respektive 2 har uppgifter hämtats från Bilaga 15 och 16 och 

sammanställts i Tabell 3.3. 

 

Tabell 2.3 – Sammanställd kabeldata 

Kabeltyp FXKJ 1*500+35 FXKJ 3*185+35 

Induktans L [mH/km] 0,29 0,28 

Resistans R [Ω/km] 0,0366 0,0991 

 

Förimpedansen vid skena 1 består av impedansbidrag från transformator 1, matande kablar 

samt matande nät enligt ekvation 3.1. 

𝑍𝑓ö𝑟1 = 𝑍𝑇1 + 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙1 + 𝑍𝑄  (3.1) 

Impedansbidraget från transformator 1, ZT1, beräknas enligt ekvation 2.1 med parametrar ur 

Tabell 3.2 vilket visas i ekvation 3.2. I ekvation 3.3 och 3.4 beräknas transformatorns resistiva 

respektive reaktiva bidrag enligt ekvation 2.2 och 2.3. 

𝑍𝑇1 =
0,0588∗(10,35∗103)

2

30∗106 = 210 𝑚𝛺  (3.2) 

𝑅𝑇1 =
0,00311∗(10,35∗103)

2

30∗106 = 11 𝑚𝛺  (3.3) 

𝑋𝑇1 =
0,0587∗(10,35∗103)

2

30∗106 = 210 𝑚𝛺  (3.4) 

I dessa beräkningar ses även att transformatorns resistiva bidrag RT1 är väldigt litet och 

därmed försumbart. I vidare beräkningar antas därför transformatorimpedansen rent reaktiv. 

Skena 1 matas av två stycken 30 meter långa parallellkopplade kablar av typen FXKJ 

1*500+35. Kablarnas impedans beräknas i ekvation 3.7 enligt ekvation 2.4 och det måste 

även tas hänsyn till att kablarna är parallellt förlagda vilket görs i ekvation 3.8. Kablarnas 

resistans och induktans tas ur Tabell 3.3 och frekvensen i systemet är 50 Hz.  
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𝑥 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2𝜋 ∗ 50 ∗ 0,29 ∗ 10−3 ≈ 0,091 𝛺/𝑘𝑚 (3.5) 

𝑧 = 0,0366 + 𝑗0,091 𝛺/𝑘𝑚  (3.6) 

𝑍 = 0,03(0,0366 + 𝑗0,091) = 1,1 + 𝑗2,7 𝑚𝛺 (3.7) 

𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙1 =
(1,1+𝑗2,7)∗(1,1+𝑗2,7)

(1,1+𝑗2,7)+(1,1+𝑗2,7)
= 0,53 + 𝑗1,3 𝑚𝛺 (3.8) 

För att beräkna impedansen från det matande nätet ovan transformator 1 så används ekvation 

2.5. Kortslutningsströmmen antas till 100 kA. Storleken på den antagna 

kortslutningsströmmen har i slutändan ingen stor påverkan på förimpedansen vid skena 2 då 

bidraget från det matande nätet inte har någon ringande betydelse. Det är dock ändå bra att ta 

med denna i beräkningar för att få en förståelse för ovanliggande näts betydelse. Det matande 

nätet hade dock gett en större betydelse om det var förimpedansen på skena 1 som skulle 

beräknas, och då hade ett noggrannare val av kortslutningsström varit aktuellt. Impedansen 

från det matande nätet antas vara rent reaktivt. 

𝑆𝑘3 = 20,5 ∗ 103 ∗ 100 ∗ 103 ∗ √3 = 3550 𝑀𝑉𝐴 (3.9) 

𝑍𝑄1 =
(10,35∗103)2

3550∗106 = 0,03 𝛺  (3.10) 

Den totala förimpedansen vid skena 1, Zför1, kan då beräknas genom att bidragen från 

transformator, matande kablar och matande nät adderas enligt ekvation 3.11. 

𝑍𝑓ö𝑟1 = 𝑗210 + 0,53 + 𝑗1,3 + 𝑗30 𝑚Ω = 0,53 + 𝑗241,3 𝑚Ω 

     (3.11) 

Förimpedansen vid skena 2 består av förimpedansen vid skena 1, de matande kablarnas- och 

transformator 2:s impedans, enligt ekvation 3.12. De impedansbidrag som ligger på 

transformator 2:s primärsida måste räknas om till sekundärsidan och detta har i följande 

ekvationer indikerats med ett bisstecken. 

𝑍𝑓ö𝑟2 = 𝑍′′
𝑓ö𝑟1 + 𝑍′′

𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙2 + 𝑍𝑇2  (3.12) 

Impedansbidraget från transformator 2, ZT2, beräknas enligt ekvation 2.1 med parametrar ur 

Tabell 3.2. Transformatorns resistiva och reaktiva del beräknas enligt ekvation 2.2 och 2.3. 

Även här ses att det resistiva bidraget är litet och kan försummas. 

𝑍𝑇2 =
0,0507∗4102

800∗103 = 10,65 𝑚𝛺  (3.13) 

𝑅𝑇2 =
0,0085∗4102

800∗103 = 1,8 𝑚𝛺  (3.14) 

𝑋𝑇2 =
0,05∗4102

800∗103 = 10,5 𝑚𝛺  (3.15) 

Ovan transformator 2 ligger det två stycken seriekopplade kablar, 150 respektive 15 meter 

långa, av typen FXKJ 3*185+35. Impedansen för dessa beräknas enligt ekvation 2.4. 

Kablarnas resistans och induktans tas ur Tabell 3.3 och frekvensen i systemet är 50 Hz. 
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𝑥 = 2𝜋 ∗ 50 ∗ 0,28 ∗ 10−3 ≈ 0,088 𝛺/𝑘𝑚 (3.16) 

z = 0,0991 + j0,088 Ω/km  (3.17) 

𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙2 = (0,15 + 0,015)(0,0991 + 𝑗0,088) = 16,4 + 𝑗14,5 𝑚𝛺 

    (3.18) 

Alla impedanser som ligger ovan transformator 2 måste räknas ner till aktuell skena med 

avseende på transformator 2:s omsättningstal, enligt ekvation 2.8. I det här fallet är det 

förimpedansen på skena 1 samt de kablar som ligger mellan skena 1 och transformator 2 som 

måste räknas om. Transformatorns omsättningstal a beräknas enkelt enligt ekvation 2.7.  

𝑎 =
10,5∗103

410
= 25   (3.19) 

𝑍′′𝑓ö𝑟1 =
𝑍𝑓ö𝑟1

𝑎2 =
0,53+𝑗241,3 𝑚

252 = 0,00067 + 𝑗0,39 𝑚Ω 

     (3.20) 

𝑍′′𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙2 =
𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙2

𝑎2 =
16,4+𝑗14,5 𝑚

252 = 0,026 + 𝑗0,023 𝑚Ω 

     (3.21) 

Den totala förimpedansen kan sedan beräknas enligt ekvation 3.22 och i just det här fallet kan 

den antas rent reaktiv. Det är dock viktigt att tänka på att detta inte alltid är fallet. Vid 

matande kablar till skena på sekundärsidan av transformatorn blir det resistiva bidraget inte 

försumbart. 

𝑍𝑓ö𝑟2 = 0,00067 + 𝑗0,39 + 0,026 + 𝑗0,023 + 𝑗10,65 = 11,06∠89,9° 𝑚𝛺

     (3.22) 

 

3.3 Dimensioneringskontroll av motorlast 

För att testköra programmet har ett flertal kontrollerade dimensioneringsrapporter jämförts 

med programmet. Även beräkningar på en befintlig motorlast underliggande skena 2, se Figur 

2.1, har utförts både manuellt och i programmet vilket redovisas i avsnitt 3.3.1 till 3.3.5. 

Motorn som matas av skenan är en 7,5 kW:s motor som används till kylning av en 

transformator. Kabeln som matar motorn är en 41 meter lång kraftkabel av typen FKKJ 

3*16+16, det vill säga en PVC-isolerad kopparkabel med en ledararea på 16 mm
2
. Kabelns 

begynnelsetemperatur innan kortslutning inträffar antas till 70
 
°C. Material- och 

kabelkonstanterna är hämtade ur Tabell 3.1 för en PVC-isolerad, kopparkabel med 

begynnelsetemperatur 70 °C och redovisas i Tabell 3.4. 

Motorns diverse parametrar, hämtade ur motorns datablad Bilaga 17, samt den matande 

kabelns parametrar, hämtade ur Bilaga 18 redovisas nedan i Tabell 3.4. Motorns effektfaktor 

vid start cosφk är inte angivet i motorns datablad och antas därför till 0,6, vilket är ett vanligt 

antagande då cosφk är okänd. Motorn avsäkras av en 50 A gB knivsäkring med storlek 00.  
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Tabell 3.3 – Sammanställning av motor- och kabeldata 

Motordata  

Märkström In [A] 15,7 

Effektfaktor cosφ 0,85 

Starström Ist [A] 95,8 

Effektfaktor vid start cosφk 0,6 

Kabel  

Driftimpedans [mΩ/m] 1,15+j0,082 

Jordslutningsimpedans [mΩ/m] 2,3+j0,1 

Kabelkonstant X 0,29 

Kabelkonstant Y 0,06 

Materialkonstant K 226 

Temperaturkoefficient β0 234,5 

Begynnelsetemperatur θi 
 
[°C] 70 

Högsta tillåtna temperatur θt 150 

Korttidströmtålighet k vid 1s 115 

 

 

3.3.1 Kortslutningsströmmar 

Vid dimensionering av kablar och säkringar måste kortslutningsströmmarna beräknas. För att 

visa att säkringen bryter inom den tid som utlösningsvillkoret avser är det av största vikt att 

beräkna den tvåfasiga jordfelsströmmen på grund av att denna ström vanligtvis är minst och 

därför kommer det att ta längst tid för säkringen att bryta vid denna ström. Programmet 

beräknar dock även de tre- och tvåfasiga kortslutningsströmmarna för att användaren ska 

kunna kontrollera att säkringen klarar av att bryta dessa strömmar samt även kunna 

kontrollera att det faktiskt är den tvåfasiga jordfelsströmmen som är den lägsta. 

Vid beräkning av de olika kortslutningsströmmarna behövs resistansökningsfaktorn q. Denna 

antas ofta till 1,2 men kan även beräknas, vilket programmet gör om användaren har angivit 

kabelns korttidsströmtålighet för 5 sekunder och den av säkringen genomsläppta strömmen 

vid 5 sekunder. Resistansökningsfaktorn q beräknas med ekvation 2.9. 

Begynnelsetemperaturen θi antas till 70 °C. Kabelkonstanterna β0 och θt är hämtade ur Tabell 

3.1. Kabelns korttidsströmtålighet vid 5 sekunder är hämtad ur Bilaga 19 och är 3600 kA
2
s. 

Den av säkringen genomsläppta strömmen vid 5 sekunder är hämtad ur 

säkringskarakteristiken, vilken kan ses i Bilaga 20, och anges där till 212 A. Med hjälp av 

dessa värden beräknas resistansökningsfaktorn q i ekvation 3.25. 
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p =
2122∗5

3,6∗106 ≈ 0,0624 < 1    (3.23) 

v = ln (
234,5+150

234,5+70
) ≈ 0,233  (3.24) 

𝑞 =
234,5+70

234,5+20
∗

𝑒0,0624∗0,233−1

0,0624∗0,233
≈ 1,2052  (3.25) 

Enligt programmet blir resistansökningsfaktorn q=1,2052 så beräkningarna stämmer väl 

överens med varandra. Det ses även att det vanligt förekommande antagandet att q=1,2 verkar 

vara en rätt så bra approximation.  

Beräkning av kortslutningsströmmarna sker enligt ekvation 2.13 till 2.17 där spänningsfaktorn 

c är hämtad till 0,85 ur Bilaga 21 på grund av att beräkningarna avser en säkring som utgörs 

överlast- och kortslutningsskydd. Drift- och jordslutningsimpedanserna i mΩ per meter anges 

i Tabell 3.4.  

𝑍𝐷𝑡𝑜𝑡 =

√(41 ∗ 1,2052 ∗ 1,15 ∗ 10−3)2 + (11,06 ∗ 10−3 + 41 ∗ 0,082 ∗ 10−3)2 ≈ 58,627 𝑚𝛺 

     (3.26) 

𝐼𝑘3 =
0,85∗380

√3∗58,627∗10−3 ≈ 3180,9 𝐴  (3.27) 

𝐼𝑘2 =
√3

2
∗ 3180,9 ≈ 2754,7 𝐴  (3.28) 

𝑍𝐽𝑡𝑜𝑡 = √(41 ∗ 1,2052 ∗ 2,3 ∗ 10−3)2 + (11,06 ∗ 10−3 + 41 ∗ 0,1 ∗ 10−3)2 ≈

114,66 𝑚𝛺     (3.29) 

𝐼𝑘2𝐸 =
0,85∗380

2∗114,66∗10−3 ≈ 1408,5 𝐴  (3.30) 

Utlösningstiden för den tvåfasiga jordfelsströmmen Ik2E kan slås upp i säkringens 

säkringskarakteristik, Bilaga 22. I säkringskarakteristiken ses att en 50 A gB knivsäkring 

bryter en ström på 1408 A på ungefär 1 millisekund vilket betyder att kabeln i förhållande till 

säkringen är väldigt överdimensionerad då utlösningsvillkoret säger att säkringen vid dubbelt 

jordfel måste bryta under 0,1 sekund. (7) 

Programmet får samma resultat vid beräkning av kortslutningsströmmarna; den trefasiga 

kortslutningsströmmen Ik3=3181 A, den tvåfasiga kortslutningsströmmen Ik2=2755 A och den 

tvåfasiga jordfelsströmmen Ik2E=1409 A.  

 

3.3.2 Strömvärde 

För att kontrollera att kabeln tål den högsta ström som säkringen kan släppa igenom, IZ, 

beräknas denna ström enligt ekvation 2.18. IZavläst slås upp i Bilaga 23 för en 50 A säkring och 

läses av till 55 A. Kabeln ligger förlagd enligt förläggningssätt E, vilket visas i Figur 3.5, på 

en stege med 12 andra tätt förlagda kablar och korrektionsfaktorn för förläggning kfr blir 

därför 0,78 Bilaga 24. Kabeln antas inte ligga i en omgivningstemperatur högre än 30°C och 

korrektionsfaktorn för temperatur ktm kan därför antas till 1 enligt Bilaga 25.  



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

23 
 

 

Figur 3.5 - Förläggningssätt E 

 

𝐼𝑍 =
55

1∗0,78
≈ 70,5 𝐴   (3.31) 

Kabeln är en PVC-isolerad kopparkabel med ledararean 16 mm
2
 och ligger förlagd enligt 

förläggningssätt E och med dessa förutsättningar kan kabelns nominella strömvärde i Bilaga 

26 slås upp till 80 A. Den dimensionerande belastningsströmmen är omräknad till 70,5 A och 

kabeln tål 80 A vilket gör att kabeln är godkänd för vald säkring.  

Programmet i Excel beräknar det minsta strömvärdet för kabeln, IZ, till 70,51 A och meddelar 

att kabeln är godkänd för vald säkring, se Figur 3.6. Programmet beräknar även hur många 

procent kabeln belastas med för att användaren enkelt ska kunna avgöra hur över- eller 

underdimensionerad kabeln är i förhållande till säkringen. I det här specifika fallet belastas 

kabeln som mest med 88 % av vad den tål. 

 

Figur 3.5 - Kabelns strömvärde 

 

3.3.3 Spänningsfall 

Spänningsfallet över motorn måste beräknas för att kontrollera att motorn inte drar mer effekt 

än den tillåts. Motorn drar ström som medför att spänningen sjunker. Starten är det mest 

kritiska läget och då får spänningsfallet vid motorn inte vara mer än 15 % av skenspänningen 

enligt avsnitt 2.4.2.4 i (1). Vid normaldrift får spänningsfallet vid motorn inte vara mer än 5 

% av skenspänningen. (7) 

Spänningsfallet över motorn vid normaldrift beräknas enligt ekvation 2.19 där kabelns 

driftimpedans och längd samt motorns märkström och effektfaktor används, alla tagna ur 

Tabell 3.4. 
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∆𝑈 =

√3 ∗ 15,7(1,15 ∗ 10−3 ∗ 41 ∗ 0,85 + 0,082 ∗ 10−3 ∗ 41 ∗ sin (cos−1(0,85))) ≈ 1,14 𝑉

   (3.32) 

Programmet får samma spänningsfall vid normaldrift och programmet räknar även ut att 

spänningsfallet är 0,3 % av skenspänningen som är 380 V. Då spänningsfallet vid normaldrift 

inte fick överstiga 5 % är spänningsfallet väl godkänt. 

Beräkningen av spänningsfallet vid start är något mer invecklad än beräkningen av 

spänningsfallet över motorn vid normaldrift. Spänningsfallet vid start beräknas enligt 

ekvationerna 2.21 till 2.25 och alla motor- och kabelparametrar är tagna ur Tabell 3.4.  

𝑍𝑘 =
380

√3∗95
≈ 2,309 𝛺   (3.33) 

𝑅𝑘 = 2,309 ∗ 0,6 ≈ 1,385 𝛺   (3.34) 

𝑋𝑘 = 2,309 ∗ sin(cos−1(0,6)) ≈ 1,847 𝛺 (3.35) 

𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 =
380

√3∗√(1,385+41∗1,15∗10−3)2+(1,847+41∗0,082∗10−3)2
≈ 93,76 

     (3.36) 

∆𝑈 = √3 ∗ 93,76 ∗ (41 ∗ 1,15 ∗ 10−3 ∗ 0,6 + 41 ∗ 0,082 ∗ 10−3 ∗

sin(cos−1(0,6))) ≈ 5,03𝑉   (3.37) 

Enligt programmet blev spänningsfallet vid start även det 5,03 V vilket motsvarar 1,32 % av 

skenspänningen och även detta spänningsfall är gott och väl godkänt då spänningsfallet vid 

start fick uppgå till 15 % av skenspänningen.  

 

3.3.4 Korttidsströmtålighet 

För att beräkna kabelns korttidsströmtålighet under adiabatiska förhållanden, I
2
tkabelAD, 

används ekvation 2.26. Kabelkonstanten k är hämtad ur Tabell 3.1 och kabelarean S är 16 

mm
2
. 

𝐼2𝑡𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝐴𝐷 = 1152 ∗ 162 = 3 385 600 𝐴2𝑠 (3.38) 

 

Enligt programmet så är korttidsströmtåligheten under adiabatiska förhållanden I
2
tkabelAD= 

3 385 600 A
2
s vilket visar på att beräkningarna stämmer. 

Kabelns korttidsströmtålighet under icke-adiabatiska förhållanden, I
2
tkabelSC, beräknas i 

ekvation 3.39 enligt ekvation 2.27 och 2.28. Diverse kabel- samt materialkonstanter är 

hämtade ur tabell 1 och kortslutningstiden tk är den tid det tar för säkringen att bryta den 

tvåfasiga jordfelsströmmen IK2E, vilken som tidigare nämnt ligger kring 1 millisekund. 
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𝐼2𝑡𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑆𝐶 = (115 ∗ 16 ∗ (√1 + 0,29 ∗ √
0,001

16
+ 0,06 ∗

0,001

16
 ))

2

=

3 393 975 𝐴2𝑠    (3.39) 

Vid beräkning av korttidsströmtåligheten under icke-adiabatiska förhållanden i programmet så 

uppgår den till I
2
tkabelSC=3 393 975 A

2
s vilket visar att programmet utför en korrekt beräkning. 

ε är en faktor som antar värdet ett eller värden strax över ett och anger hur mycket högre 

kabelns korttidsströmtålighet blir då man tar hänsyn till värmeavgivningen under 

kortslutningsförloppet. I detta fall syns att skillnaden mellan det adiabatiska och det icke-

adiabatiska fallet inte är så stort. Anledningen till detta kan vara bland annat att 

kortslutningstiden har en relativt stor påverkan på värmeavgivningsfaktorn ε. I detta fall är 

säkringens kortslutningstid tk för IK2E väldigt kort vilket innebär att kabeln inte hinner värmas 

upp och då inte heller avge någon värme. Det vill säga, värmeavgivningsfaktorn har, i detta 

fall, knappt någon påverkan på kabelns korttidsströmtålighet så att I
2
tkabelAD≈I

2
tkabelSC. 

Vid kabeldimensionering är det viktigt att jämföra den valda kabelns korttidsströmtålighet 

med den energi som säkringen släpper igenom vid kortslutning. Tvåfasig jordslutning ger 

högst genomsläppt energi och det är därför den som beräknas och jämförs. Den av säkringen 

genomsläppta energin beräknas enligt ekvation 2.29.  

𝐼2𝑡 = 14082 ∗ 0,001 = 1982 𝐴2𝑠  (3.38) 

Under icke-adiabatiska förhållanden har kabeln en korttidsströmtålighet på 3 393 975 A
2
s 

men kabeln kommer som mest utsättas för 1982 A
2
s vilket visar att kabeln gott och väl 

kommer klara av den högsta genomsläppta energin.  

 

3.3.5 Sluttemperatur vid kortslutning 

För att beräkna kabelns sluttemperatur θf vid en tvåfasig jordslutning i programmet så 

används iteration. θf itereras då med steg om en grad från begynnelsetemperaturen θi som är 

antagen till 70 ̊C, till tio gånger kabelns högsta tillåtna temperatur θt, som enligt Tabell 3.1 är 

150 ̊C. För att göra denna beräkning krävs alltså 150*10-70=1430 iterationer. Att utföra samt 

jämföra dessa beräkningar för hand anses för tidskrävande så för att avgöra programmets 

trovärdighet utförs istället en analys av det värdet på θf som beräknats i programmet. Enligt 

programmet så får kabeln en sluttemperatur på 70 ̊C vid dubbel jordslutning. Kabeln har alltså 

samma temperaturvärde innan som efter kortslutning. Kabeln är avsäkrad av en 50 A gB 

knivsäkring som enligt dess karakteristik i Bilaga 22 vid den uträknade dubbla 

jordfelsströmmen IK2E har en brytartid som ligger kring 1 millisekund. Detta innebär att 

säkringen bryter kortslutningsströmmen i princip ögonblickligen, så att kabeltemperaturen 

inte hinner påverkas vekar rimligt. 
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4 Resultat 

Ett Excelprogram är utformat så att det utför beräkningar utifrån av användaren inmatade nät-, 

kabel- och säkringsparametrar, se Bilaga 1. Även motorparametrar kan matas in i fall där det 

är aktuellt att kontrollera dimensionering av motorlast. De beräkningar som utförs av 

programmet är beräkning av kortslutningsströmmarna: den trefasiga kortslutningsströmmen, 

den tvåfasiga kortslutningsströmmen samt den ström som uppstår vid tvåfasig jordslutning, 

beräkning av kabelns strömvärde, beräkning av spänningsfall över motorlast vid normaldrift 

och start av motor, beräkning av kabelns korttidsströmtålighet och säkringens genomsläppta 

energi samt beräkning av den temperatur som kabeln får vid tvåfasig jorslutning.  

Programmet jämför, utifrån de utförda beräkningarna, vad kabeln maximalt tål med de 

strömmar som kabeln kommer utsättas för vid kortslutning. Vid beräkning av spänningsfall så 

kontrollerar programmet att den valda motorlastens spänningsfall inte överstiger nätets satta 

kriterier. Programmet visar tydligt om dimensioneringen av kabeln är godkänd och beräknar 

även hur över- eller underdimensionerat kabeln är. 

För att programmet ska vara användarvänligt har hämtning av kabelkonstanter automatiserats; 

istället för att leta upp och mata in alla kabelkonstanter räcker det att användaren kryssar i 

ledaregenskaper för vald kabel. För övrig indata, som inte är automatiserad, finns det 

hämtanvisningar, i ett intilliggande Excelblad som återfinns i Bilaga 2, som hänvisar varifrån 

användaren kan slå upp de inparametrar som krävs.  

I ett tredje blad finns en rapport innehållande beräkningsgång och resultat av 

dimensioneringen, se Bilaga 3. Detta gör att användaren, efter att har testat olika kabel- och 

säkringskombinationer och beslutat sig för en viss kombination, enkelt kan skriva ut en 

rapport som stärker och motiverar valet.  

En kontroll har med hjälp av programmet utförts av en befintlig motorlast underliggande 

skena 2, se Figur 2.1. Vid kontrollen observerades att den matande kabeln i förhållande till 

säkringen i många fall var väldigt överdimensionerad. Spänningsfallet över lasten vid 

normaldrift uppgick till 0,3 % och vid start till 1,33 % och kriteriet var att de fick uppgå till 5 

% respektive 15 %. Den av säkringen genomsläppta energin vid kortslutning uppgick 1984 

A
2
s och kabelns korttidsströmtålighet är beräknade till ungefär 3 MA

2
s. Kabelns uppnådda 

sluttemperatur vid kortslutning blev 70
 
°C och kabelns högsta tillåtna temperatur var 150 °C. 

Men kabeln belsastas maximalt med 70,51 A vilket motsvarar 88 % av vad den tillåts belastas 

med vilket visar på ett inte allt för överdimensionerat fall och det är förmodligen denna 

beräkning som har varit dimensionerande vid val av kabel. 

Programmet har även testats och jämförts med ett flertal tidigare dimensioneringsrapporter 

och hittills har programmets beräkningar överensstämt med tidigare manuellt genomförda 

beräkningar. 
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5 Diskussion 

Det är av stor vikt att ha i åtanke att beräkningar och framställningen av Excelprogrammet 

enbart har gjorts utifrån teoretiskt framtagna värden. Inga simuleringar eller praktiska 

undersökningar har utförts för att kontrollera att de teoretiskt beräknade värdena 

överensstämmer med simulerade och praktiskt framtagna värden. 

Det slutgiltiga Excelprogrammet tar inte hänsyn till att flera laster av olika typer, exempelvis 

motorlaster och rent resistiva laster, är anslutna i nätet. Dessa laster kan påverka nätets 

egenskaper och därmed även påverka varandra. Nätets egenskaper påverkas framförallt vid 

start av objekt, om flera objekt startas samtidigt kan skenspänningen i systemet sjunka och 

därmed är det en större risk att spänningsfallen överstiger de kriterier som ställs vid 

dimensionering av systemet. Programmet tar, som tidigare nämnt, inte automatiskt hänsyn till 

detta men användaren kan manuellt ändra den befintliga skenspänningen och därmed ta 

hänsyn till detta vid dimensionering.  

Programmet klarar inte av att beräkna fall där flera kablar ligger parallellt förlagda utan om 

detta är fallet får användaren manuellt beräkna den resulterande kabelns impedans och mata in 

denna i programmet. I den bakomliggande programmeringen i Visual Basic är 

korttidsströmtåligheten för 1 sekund k programmerad utifrån valda kabelparametrar. 

Variabeln k beror dock även på om kabelns ledararea under- eller överstiger 300 mm
2
. I 

programmeringen har det antagits att ledararean alltid är mindre än 300 mm
2
 vilket känns 

rimligt för kablar som matas från underliggande skenor och aktuell skena men om 

programmet ska utvecklas och bli mer generellt bör även värden på k för ledarareor över 300 

mm
2
 finnas med i programmeringen. 

Vid beräkning av förimpedansen till skena 2, avsnitt 3.2, tas inte de impedanser som ligger 

ovan skena 1, se Figur 1, med i beräkningarna. Istället tas en allmän påverkan från det 

ovanliggande nätet ZQ med. Anledningen till detta är att ovan skena 1 kan nätet drivas från 

flera olika håll vilket skulle försvårat och förstorat de redan komplexa beräkningarna. Utifrån 

avsnitt 3.2 ses att påverkan från det ovanliggande nätet vid skena 2 är väldigt liten vilket gör 

att det inte har så stor inverkan om impedansen ovan skena 1 inte beräknas exakt. Även skena 

1 kan drivas från två olika källor men i detta fall har beräkningar gjorts på de fall där 

impedansen har störst påverkan. 

Vid beräkning och testkörning av programmet på en redan befintlig motorlast under skena 2, 

avsnitt 3.3, så beror vissa parametrar på hur den matande kabeln är förlagd. Från skena 2 till 

motorlasten låg 41 meter kabel. Hur denna var förlagd varierade och för fullständigt korrekta 

beräkningar borde ett medelvärde av korrektionsfaktorerna beräknats. Istället så antogs de 

mest förekommande och de mest kritiska fallen. Under dessa 41 meter så låg kabeln i olika 

perioder förlagd med 1, 3, 4, 5 och 12 andra kablar. Den mest förekommande förläggningen 

var med 12 andra kablar. För korrektionsfaktorn för förläggning så antogs därför att den 

matande kabeln låg förlagd med 12 andra kablar hela sträckan. För korrektionsfaktorn för 

temperatur så antogs att omgivningstemperaturen konstant låg kring 30 °C.  
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Vid test av den redan dimensionerade motorlasten ansågs att fallet, i de flesta fall, var väldigt 

överdimensionerat. Anledningen till detta kan ha varit att det vid dimensioneringen togs 

hänsyn till påverkan från kringliggande nät. Det kan även ha berott på att, eftersom 

beräkningsgången är väldigt tidkrävande, inget ytterligare dimensioneringsfall provades då 

det ansågs onödigt då en godkänd dimensionering redan var uppnådd. Tack vare programmet 

kan nu flera kombinationer testas och det mest lämpade fallet kan då väljas. En annan orsak 

till detta kan ha varit att dimensioneringen utfördes efter en annan nästintill likadan sub där 

motsvarande komponenter inte var överdimensionerade i samma utsträckning och att det 

anses bra och effektivt om subbarna fortsätter vara någotsånär likadana. En annan vanlig 

orsak är att vid uppförande av anläggningar så finns det inte alltid en exakt kabellängd att 

tillgå och därför måste det finnas en viss reserv mellan maximal kabellängdsberäkning och 

projekterad kabellängd.  

I den bakomliggande programmeringen, som beskrivs i avsnitt 3.1.2, var all kod tvungen att 

programmeras under programmeringen för varje kryssruta för att kryssrutorna skulle kunna 

integrera. Koden upprepas alltså för programmeringen för varje kryssruta. Programmet hade 

blivit snyggare och mer lättförståeligt om all upprepning av kod hade kunnat tas bort. 

Kunskapen om hur kryssrutor kan integreras utan att all kod behöver kopieras fanns inte utan 

en bredare kunskap i Visual Basic skulle behövas för att lösa programmeringen på något 

annat sätt och i mån av mer tid hade mer tid kunnat läggas på att lära sig programspråket 

Visual Basic mer djupgående.  

Vid de beräkningar som har tagits upp i rapporten kan flera, relativt enkla, fel göras som kan 

innebära betydande följder. I Bilaga 19 finns en tabell över korttidsströmtåligheten vid 5 

sekunder för olika kablar. I tabellen står det att värdena är angivna i kA
2
s men om det ska vara 

helt korrekt så borde det stå (kA)
2
s, det vill säga MA

2
s. Om användaren läser av korrekt, det 

vill säga att användaren tror att värdena faktiskt är angivna i kA
2
s så kommer det bli fel på en 

tusendel vilket kan ge stora påföljder. Dock så blir det ”fel åt rätt håll”, det vill säga kabeln 

kommer ha en lägre korttidsströmtålighet så att den kommer klara av 

dimensioneringsvillkoren, men eventuellt bli överdimensionerad. För att i programmet 

försöka undkomma detta problem ska tabellvärdet matas in precis som det står i tabellen, 

programmet tar sedan hänsyn till att värdet är i MA
2
s. Ett till problem som har upptäckts vara 

vanligt under arbetsgången är att personer som utför dimensioneringsberäkningar blandar 

ihop huvud- och fasspänning. I grundekvationen anges ofta att det är den nominella 

spänningen som ska användas men inte om det är huvud- eller fasspänningen som ska 

användas. Faktorn roten ur tre brukar också redan stå med i grundekvationen så oftast är det 

huvudspänningen som anges. Om personen i fråga inte har helt koll på vilken spänning som 

ska användas i ekvationen så kan det hända att den anger fasspänningen och då tas faktorn 

roten ur tre med en gång för mycket. I programmet, och den medföljande rapporten, är det 

tydligt utmärkt att det är huvudspänningen som ska anges och förhoppningsvis så kommer 

detta medföra en minskning av sådana fel.  

Programmet utför de beräkningar som krävs vid dimensionering av kablar och säkringar men 

för att effektivisera programmet kan vissa förbättringar göras. Ett utvecklingsförslag är att 

programmet utifrån vald säkring automatiskt hämtar utlösningstiden vid beräknad 

kortslutningsström samt genomsläppt ström vid 5 sekunder för vidare beräkning av den 
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genomsläppta energin. Utifrån vald förläggningstemperatur skulle programmet kunna ange 

korrektionsfaktorn för temperatur. Även att användaren visuellt anger förläggningssätt och att 

programmet utifrån det antar värdet för korrektionsfaktorn är en utvecklingsmöjlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

30 
 

 

6 Referenser 

1 Auvinen, M. (2002). Dimensionering av säkringar och kablar för kraftdistribution, 

generella konstruktionsförutsättningar EL, Avdelning FTES, Forsmarks Kraftgrupp 

AB, Forsmark 

2 Blomqvist, H. och Petersson, Å. (red) (1982). Elkraft teknisk handbok 1, Allmän del, 

Esselte, Solna (ISBN 91-24-30812-9)  

3 Ericsson (1997). PEX Guiden, Ericsson Cables AB, Falun  

4 Kjell & Company (2014). Elen i hemmet, www.kjell.com (2015-06-11) 

5 KSU (2014). Gemensam elutbildning 

6 Nordling, C. och Österman, J. (2006). Physics Handbook for Science and Engineering, 

Studentlitteratur AB, Lund  

7 Sjöblom, J. (2015). Avdelning FTES, Forsmarks Kraftgrupp AB, Forsmark (Muntlig 

information) 

8 Svensk Standard SS 424 14 05, utgåva 2 (1993). Ledningsnät för max 1000 V - 

Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret - Direktjordade nät och icke 

direktjordade nät skyddade av säkringar 

9 Svensk Standard SS 424 14 07, utgåva 6A (1990). Kraftkablar – Egenskaper vid 

kortslutning 

10 Svensk Standard SS 424 14 24, utgåva 6 (2005). Kraftkablar – Dimensionering av 

kablar med märkspänning högst 0,6/1 kV med hänsyn till belastningsförmåga, skydd 

mot överlast och skydd vid kortslutning 

11 Svensk Standard SS 436 40 00 +R1, utgåva 2 (2009). Elinstallationer för lågspänning 

– Utförande av elinstallationer för lågspänning 

12 Vattenfall (2015). FTE – Elkonstruktion, www.canalen/ (2015-06-16) 

13 Vattenfall (2015). Produktion och driftläge, www.corporate.vattenfall.se (2015-06-10) 

14 Voltimum (2009). Belastningsförmåga, www.voltimum.se (2015-06-02) 

 

 

 

 

http://www.kjell.com/
http://www.canalen/
http://www.corporate.vattenfall.se/
http://www.voltimum.se/


Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

31 
 

7 Bilagor 

Bilaga 1. Programvy 
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Bilaga 2. Programmets hämtanvisningar 
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Bilaga 3. Programrapport 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

34 
 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

35 
 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

36 
 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

37 
 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

38 
 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

39 
 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

40 
 

 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

41 
 

Bilaga 4. Kod i Visual Basic 
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Bilaga 5. Materialkonstanterna X och Y 

Hämtad ur SS 424 14 07 (9) 

 

Konstanterna X och Y angivna för aktuella ledar- och isolermaterial 
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Bilaga 6. Materialkonstant K 

Hämtar ur avsnitt 5.2 i SS 424 14 07 (9) 
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Bilaga 7. Ledarens reciproka temperaturkoeffecient vid 0 ̊C, β0 

Hämtad ur SS 436 40 00 +R1 (11) 
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Bilaga 8. Högsta tillåtna sluttemperatur på ledare vid kortslutning 

Hämtad ur SS 424 14 07 (9) 

 

Högsta tillåtna sluttemperatur på ledaren vid en kortslutning som varar högst 5 sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

51 
 

Bilaga 9. Faktorn k för fasledare 

Hämtad ur SS 436 40 00 +R1 (11) 
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Bilaga 10. Transformator 1 – Datablad 

 
ANM: Viss data är dold på grund av sekretesskäl. 
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Bilaga 11. Transformator 1 – Kortslutningstest 

 

 

 

ANM: Viss data är dold på grund av sekretesskäl. 
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Bilaga 12. Transformator 2 – Datablad 

 
ANM: Viss data är dold på grund av sekretesskäl. 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

55 
 

Bilaga 13. Transformator 2 – Provningsprotokoll 

 
ANM: Viss data är dold på grund av sekretesskäl. 
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Bilaga 14. Transformator 2 – Kortslutningstest 

 
ANM: Viss data är dold på grund av sekretesskäl. 
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Bilaga 15. Max tillåten ledarresistans vid 20 ̊C 

Hämtad ur PEX-guiden (3) 
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Bilaga 16. Driftinduktans 

Hämtad ur PEX-guiden (3) 
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Bilaga 17. Motorns datablad 

 
ANM: Viss data är dold på grund av sekretesskäl. 
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Bilaga 18. Resistans och impedans för kablar av typ EKKJ, FKKJ 

och AKKJ 

Hämtad ur Tabell 1 i SS 424 14 05 (8) 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

61 
 

Bilaga 19. Kablars korttidsströmtålighet i kA
2
s 

Hämtad ur tabell 3 i SS 424 14 05 (8) 

 

Kablars korttidsströmtålighet i KA2s vid 5 s utlösningstid och vid begynnelsetemperatur 50°C 

resp 70°C på isolerade ledare och 35°C resp 50°C på koncentrisk ledare. Sluttemperatur på 

isolerad ledare 150°C (PVC) eller 250°C (PEX), på koncentrisk ledare 250°C. 
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Bilaga 20. Sammanställd tabell över smälttider utifrån 

säkringskarakteristiken 

Hämtad från Hansson, P. (2013). Dimensioneringsrapport för elmotor av fabrikat, FTES, 

Forsmarks Kraftgrupp AB, Forsmark 
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Bilaga 21. Spänningsfaktor c 

 

Hämtad ur avsnitt 5.3 i SS 424 14 05 (8) 

 

Spänningsfaktor c för kablar i nät med nominell spänning inom området 100-1000 V 
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Bilaga 22. Säkringskarakteristik 
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Bilaga 23. Samband mellan säkringens märkström och ledarens 

strömvärde 

Hämtad ur SS 424 14 24 (10) 
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Bilaga 24. Omräkning av strömvärde vid förläggning av kablar 

mot byggnadsdel 

 
Hämtad ur SS 424 14 24 (10) 
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Bilaga 25. Korrektionsfaktor för omgivningstemperatur 

Hämtad ur SS 424 14 24 (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV KABLAR OCH SÄKRINGAR FÖR KRAFTMATNINGAR 

 

68 
 

Bilaga 26. Nominellt strömvärde för förläggningssätt E 

Hämtad ur SS 424 14 24 (10) 

 

 

 


