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Sammanfattning  

 

Examensarbete utfördes hos konsultföretaget WSP Group- Stockholm med syftet att identifiera och 

hitta förläggningsmetoder som underlättar förläggning av kablar idag och i framtiden. Examensarbetet 

fokuserar bara på regionnät och lokalnät i storstäder men med inslag av stamnät. Detta 

examensarbete bygger på informationssamling från standarder EBR KJ41:15 kabelförläggning max 145 

kV, SS-EN 424 14 37 och Stockholm stad tekniska handbok. Som komplettering till standarderna 

användes handböcker från olika företag samt gamla examensarbeten. Svar på frågeställningar är 

baserad på intervjuer med olika aktörer inom branschen så som nätägare, konsuler, och 

entreprenörer. Genom intervjuerna kom man fram till att rör används i första hand inte för att skydda 

kablar utan för att kunna passera genom en väg, rör leder till att värmeavledningsförmågan försämras 

vilket innebär att temperaturen på kabeln stiger och i värsta fall förkortar livslängden på kabeln. Att gå 

upp i ledararea för kablar är inte möjligt eftersom det är trångt i marken och det krävs mycket plats. 

Bentonitfyllning är ingen bra metod eftersom det inte finns data på vad som kan hända med 

bentoniten efter 5 år eller 20 år, och det är svårt att komma åt kablarna och reparera de eftersom 

bentoniten måste spolas ur. Om bentoniten stelnar kan det bli svårt att komma åt kabeln. Det visade 

sig att grävning är den enda metoden som används i storstäder eftersom andra metoder kan orsaka 

skador på befintliga ledningar som ligger i marken. De vanligaste kabelfelen är gräv skador på kablar, 

det är väldigt lätt att man kommer åt markkablarna vid schaktarbetet.  

För att kunna bygga ut nätet i framtiden kan man förlägga kablar med större ledningar för att täcka 

framtida behovet. I de områden där man vet att nätet inte behöver förstärkas kan man förlägga i rör 

för att underlätta underhållsarbetet i framtiden.  

Staden måste vara mer tydliga med sina planeringar och säga till att hålla sig till det. Staden måste 

också ansvara för sin mark och inte låta någon annan ta hand om nätet.  

Ledningsägarna måste bli bättre på att samförlägga och agera snabbt med att komma ut med detaljer 

på vart man vill samförlägga för att slippa schakta och störa markägaren flera gånger. Det kommer bli 

ännu trängre i marken i framtiden och det låter som att man kommer behöva bygga tunnlar. Tunnlar 

är en dyr infrastruktur och ifall flera aktörer väljer att samförlägga kan kostnaderna för 

tunnelbyggnation fördelas mellan olika aktörer. OPI kanalisation är också en annan typ av lösning och 

det är väldigt bra om flera aktörer också kan samförlägga. Idag är man ganska dålig på att samförlägga 

och det är något som man måste bli bättre på.  
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Abstract  

 

The thesis work was carried out at the consulting company WSP Group- Stockholm, with the purpose 

of identifying and finding installation methods that facilitate the placement of cables today and in the 

future. The thesis focuses only on regional and local grids but with elements of main grids in major 

cities. This degree project is based on information gathering from standards EBR KJ41: 15 cabling max 

145 kV, SS-EN 424 14 37 and Stockholm City Technical Manual and the differences between them. As 

a supplement to the standards, different manuals were used by different companies and also past 

thesis work. 

Answers to main question and subquery are based on interviews with various actors in the industry 

such as grid owners, consultants, and entrepreneurs. 

 The interviews revealed that pipes are used primarily not to protect cables, but to pass through a 

road. Pipes Installation lead to deterioration of heat dissipation in cables, which means that the 

temperature of the cable rises and, in the worst case, shortens the life of cable. Walking up the cable 

wiring area is not possible because it is crowded in the ground and requires a lot of space.  

Bentonite filling is not a good method because there is no data on what can happen with the 

bentonite after 5 years or 20 years. It would be difficult to access the cables and repair them because 

the bentonite must be flushed out. If the bentonite is stiff, it can be difficult to access the cable. It 

turned out that excavation is the only method used in metropolitan areas because other methods can 

cause damage to existing wires lying in the ground. The most common cable damages are digging in 

cables, it is very easy to access the ground cables at the installation work. 

In order to expand the network in the future, cables with larger wires can be placed to cover future 

needs. In areas where you know that the network does not need to be strengthened, pipes can be 

placed to facilitate maintenance work in the future. 

The city needs to be clear about where the future constructions will be and develop a plan and stick to 

it. The city must also be responsible for its land and not let anyone else take care of the network. 

Management owners need to be better at co-ordinating and acting quickly to come up with details on 

where to co-ordinate to avoid bottleneck and disturbing landowners several times. 

It seems that tunnels will be a way to go in the future. Tunnels is an expensive infrastructure and if 

several actors choose to collaborate, the costs of tunnel construction can be divided between 

different actors. OPI channelization is also another type of solution and it is very good if several 

players can also collaborate 
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Förord 

 

Det här är ett examensarbete för en högskoleingenjörsexamen inom elkraftteknik vid Umeå 

Universitet, motsvarande 15 hp. Arbetet är utfört på uppdrag av WSP Group- Stockholm och har 

sträckt sig över vårtermin 2017. 

Jag vill framföra ett varmt tack till mina handledare på WSP, Anna Isenberg och Johan Lindroth som har 

stöttat och hjälpt mig med mitt examensarbete. Jag vill även tacka alla personer som tog sin tid för 

intervjuer som gav en intressant analys.   

 

 

 

 

Stockholm juni 2017 

Bashar Kaddori  
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras bakgrunden, följt av syftet, frågeställningar och avgränsningar, samt studiens bidrag och 

dispositionen. 

 

1.1 Bakgrund 

Examensarbete utfördes hos konsultföretaget WSP Group- Stockholm med syftet att identifiera och 

hitta förläggningsmetoder som underlättar förläggning av kablar idag och i framtiden. 

Det svenska elnätet består av stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet leder el från 

produktionskällorna till regionnät och sedan till lokalnät (se Figur; 1). I varje steg transformeras det till 

lägre spänningar med hjälp av transformatorer för att nå ut till kunderna som får el via lokalnät 

(Svenska Kraftnät, 2014). Kunderna är olika hushåll, mindre industrier etc.  

Storstäder håller på att växa snabbt vilket innebär att flera kablar/ledningar måste dras till kunder för 

att täcka deras elbehov. Idag har man ett problem med att det börjar bli ont om plats i marken därför 

måste man agera nu och tänka ut lösningar på hur kablar ska förläggas på ett smidigt sätt för att 

förenkla reparation, underhåll, byte av kablar och även skapa möjlighet för att bygga ut nätet i dag och 

i framtiden. 
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Figur 1: Stamnät-Regionnät-lokalnät (Svenska Kraftnät, 2014) 
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1.2 Problemformulering  

Idag har man ett problem med att det börjar bli ont om plats i marken därför måste man agera nu och 

tänka ut lösningar på hur kablar ska förläggas på ett smidigt sätt för att förenkla reparation, underhåll, 

byte av kablar och även skapa möjlighet för att bygga ut nätet i dag och i framtiden.   

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att identifiera och hitta förläggningsmetoder som underlättar 

förläggning av kablar idag och i framtiden.  

 

 

1.4 Frågeställningar  

 

            Huvudfråga  

• Hur kan kablar i regionnät och lokalnät förläggs på ett smidigt sätt för att underlätta 

reparation och underhåll idag och i framtiden, samtidigt som att kunna bygga ut nätet?  

            Delfrågor 

• Vilka begränsningar finns det vid förläggning av kablar idag?   

• Vilka är för- och nackdelarna med alternativa förläggningsmetoder och hur påverkar det 

arbetsmiljön?  

• Vilka skyddstyper finns för kablar samt deras fördelar och nackdelar? 

 

1.5 Studiens bidrag  

Det finns tidigare studier om vilka schaktmetoder som finns samt dessa för-och nackdelar, men det 

finns ingen studie om vilka schaktmetoder som är lämpliga för storstäder och det finns ingen studie 

om hur elnätet kan förstärkas i dag och i framtiden.  

 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet fokuserar på Sveriges regionnät och lokalnät specifikt Stockholm.  

Kabelförläggning i stadsmiljöer och inte landsbygd.  

Denna studie inriktar sig mot schakt och kablar, inga beräkningar för värmestrålning, magnetfält, 

induktans och effektförluster görs.  

Stor fokus på kraftkablar och inte andra ledningar. Inga stora fördjupningar i tillståndshantering görs 

utan bara nämna hur det kan påverka arbetet och kostnaderna.  

Inga innovativa lösningar tas upp i detta examensarbete utan bara jämförelser mellan 

förläggningsmetoder som används idag och bedömningar av dess lämplighet. 
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1.7 Rapport disposition  

 

Kapitel 2 handlar om metod och utförande av arbetet.  

 

Kapitel 3 tar upp teori om kabeluppbyggnad, kabelskydd, schaktmetoder, kabelförläggning i olika vägar 

och korsningar och samförläggning.  

 

Kapitel 4 innehåller sorterad och relevant resultat som samlades in från intervjuer.  

 

I Kapitel 5 besvaras delfrågorna utifrån intervjuerna.  

 

Kapitel 6 under slutsats besvaras huvudfrågan. 
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2 Metod och genomförande 
 

2.1 Datainsamling  

För detta examensarbete samlades fakta från olika standarder så som EBR KJ 41:15 kabelförläggning 

max 145 kV, SS-EN 60 228, SS-EN 424 14 37 mm, men även handböcker, artiklar från olika företag och 

även gamla examensarbeten. Olika företag har publicerat egna handböcker som bygger på EBR, SS-EN 

424 14 37. I Stockholm följs Stockholmstekniska handbok del 2 Anläggning där det står vilka krav finns 

på t.ex. olika fyllningshöjder. Efter faktainsamling kan jämförelser dras mellan EBR KJ 41:15 och 

Stockholmstekniska handbok eftersom det är de tyngsta standarderna som används i Stockholm. 

 

2.2 Dataanalys 

Examensarbete baserades till stor del på intervjuer med verksamma företag i branschen och 

företagshandledarna hade bra förslag på vilka aktörer som skulle intervjuas. Sedan formulerades ett 

antal intervjufrågor tillsammans med företagshandledarna för att få ut så mycket information om 

ämnet, Intervjufrågorna bygger på frågeställningarna i kapitel 1.4. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon med ett godkännande från de som intervjuades och efter intervjun påbörjades 

transkriberingsarbetet och sammanfattning som sedan skickade ut till varje person som deltog i 

intervju för att kontrollera att allt som har sagts under intervjun stämmer. Intervjuerna samlades i en 

stor tabell för att underlätta uppföljning av vad olika personer hade sagt och för att kunna dra 

jämförelser mellan deras åsikter. I resultat delen kommer viktiga synpunkter tas upp. 

Följande personer deltog i intervjuerna 

 
1 Christer Gruber Energiföretagen  Hälsa-miljö-säkerhet ansvarig Christer.gruber@energiforetagen.se 

 

2 Henrik Bolinder Otera Ratel AB Affärsområdeschef henrik.bolinder@otera.se 

 

3 Sebastian Bengtsson Ellevio AB Elkraft analytiker sebastian.bengtsson@ellevio.se 

 

4 Pablo Giaconi 

 

Pöyry  Avdelningschef 

 

pablo.giaconi@poyry.com 

5 Ludvig Lindström Pöyry Konsult Ludvig.lindstrom@poyry.com 

6 Stefan Jensen WSP Konsult & nätplanerare stefan.jensen@wspgroup.se 

 

7 Ulf Fransson WSP Projekt & Byggledare ulf.fransson@wspgroup.se 

 

8 Inge Gustafson Vattenfall Projektledare för regionnät 

 

inge.gustafson@vattenfall.com 

 

9 Gunnar Gehlin Svenska kraftnät Kabelingenjör- Anläggningsförvaltning 

 

gunnar.gehlin@svk.se 

 

10 Simon Hultgren Svenska kraftnät Kabelingenjör-Nätutbyggnad Simon.Hultgren@svk.se 

11 Björn Olsson Infratek  Projektledare Bjorn.Olsson@infratek.se 

12 Gustav Schröder Stockholms stad 

Trafikkontoret 

Konsult Gustav.Schroder@stockholm.se 

 
13 Johan Raumer Stockholms stad 

Trafikkontoret 

Bygg och projektledare Johan.raumer@extern.stockholm.se 

 

Tabell 1: Personer som intervjuades april-maj/2017 

mailto:Christer.gruber@energiforetagen.se
mailto:henrik.bolinder@otera.se
mailto:sebastian.bengtsson@ellevio.se
mailto:pablo.giaconi@poyry.com
mailto:Ludvig.lindstrom@poyry.com
mailto:stefan.jensen@wspgroup.se
mailto:ulf.fransson@wspgroup.se
mailto:inge.gustafson@vattenfall.com
mailto:gunnar.gehlin@svk.se
mailto:Simon.Hultgren@svk.se
mailto:Bjorn.Olsson@infratek.se
mailto:Gustav.Schroder@stockholm.se
mailto:Johan.raumer@extern.stockholm.se
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3 Teoridel  
Här tas upp information om kabeluppbyggnad, kabelskydd, schaktmetoder, kabelförläggning i olika vägar och 

samförläggning 

 

3.1 Kabel uppbyggnad  

Det finns trefaskablar där alla treledare ligger i en kabel som används för lägre spänningsnivåer eller 

enfaskabel vilket innebär en kabel per fas som används vid högre spänningsnivåer. 

Mark-och sjökabel består av en ledare med isoleringsmaterial och runt det ligger en koncentriskt 

utformad ledare. Isoleringsmaterial för kraft kablar i mark är oftast gjord av plast (polyeten). För 

sjökablar är isoleringsmaterial gjord av plast eller oljeimpregnerat papper där flera lager ligger på 

varandra. Anledningen till att isolationsmaterialet brukar vara tjockt är för att klara spänningen 

(potentialskillnad) som ligger mellan den koncentriskaledaren och fasledaren. Den 

koncentriskaledaren ska vara jordad och ha nollpotential. 

Ovanpå den koncentriska ledaren ligger yttermantel som består i huvudsak av plast, den utgör ett 

skydd mot mekaniskt påverka. Kabeln brukar också kompletteras med dragarmering som består av två 

lager som är längsgående armeringstrådar, dragarmeringens uppgift är att utgöra ett ökat mekaniskt 

skydd. Ovanför armeringen ligger en kraftig yttre mantel som oftast är gjord av polypropylengarn  

(Ericsson Cables, 1999) Figuren nedan visar hur en trefaskabel är utformad  

 

 
Figur 2 Kabeluppbyggnad (Ericsson Cables, 1999) 

Ledare 
Ledaren för en kabel består av antingen koppar eller aluminium som brukar ha sektorformad eller 

rund form och kan vara mångtrådig eller få trådig (Ericsson Cables, 1999). Det används metaller med 

hög renhetsgrad som sedan dras ned till olika diameter storlekar (Adolfsson & Widerström , 2015).  

 

Ledarisolering  
Ovanpå ledaren finns det ledarisolering som är en viktig del i en kabel eftersom det är den delen som 

skyddar ledaren. Ledaren isoleras med isoleringsmaterial så som gummi, plast och impregnerat 

papper. Idag finns det tre plasttyper och de är PVC, PE och PEX som har olika användningar beroende i 

vilken miljö kabeln ska vara samt vilken spänning den ska ha. (nkt Cables AB, 2015) 
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Ledande skikt 
3 kV kablar har ett ledande skikt för att jämna ut ytan mellan isoleringen och skärm respektive ledare 

och isolering (Ericsson Cables, 1999). Ledande skikt används för att jämna ut fältfördelningen och även 

förhindra glimning (ett förstadium på kortslutning) mellan isolering och ledaren/skärm. (Svensk Energi, 

2015) 

 

Bandning 
Bandningsmaterial som PVC eller polysterfolie som lindas runt de kablade parterna, dessa 

bandningsmaterial kan ersätta utfyllnaden (Svensk Energi, 2015) Bandningens uppgift är att ta upp 

tryckpåkänningar i mark där det finns stenar som orsakar intryckningar i mantel (Ericsson Cables, 

1999) 

 

Skärmen och den koncentriskaledaren 
Skärmen/koncentriskaledaren kan bestå av koppartrådar, vävda aluminiumband eller blymantel. Den 

har uppgift att skydda kabeln mot yttre elektriska störningar samtidigt som det kan fungera som 

personskydd. För kablar med 1 kV spänning kan den fungera som PEN eller PE ledare dvs. nolledare 

eller skyddsledare (Ericsson Cables, 1999) 

För 1-ledarkablar är koppartrådarna längsgående och inbakade i ledande massa. I 3-Ledarkabeln är 

koppartrådarna inbakade i tre stycken band av ledande massa. Universal-kablar har vävda skärmband 

som är förtennt av koppartråd och banden följer ledare resp. fasledare. (nkt Cables AB, 2015) 

 

Armering 
Armering används för att minska mekaniska påverkan på kabeln, materialet på armeringen är oftast 

stålband/ståltrådsarmering. Kablar som förläggs i vertikalschakt i vatten utsätts för mekanisk påverka, 

därför är armering ett bra skydd. Även för kablar i mark är stålarmering ett bra skyddsalternativ då 

kabeln kan skadas av t.ex. bitande djur (nkt Cables AB, 2015). Exempel på mekanisk påverkan kan vara 

jordbruksmaskiner som kan orsaka skador på kabeln. (Ericsson Cables, 1999) 

 

Mantel 
Mantel utgör det yttersta lagret på kabeln och har en funktion som går ut på att skydda kabeln mot 

mekanisk påverkan  (Ericsson Cables, 1999). Manteln kan bestå av PE, PVC eller gummi som sprutas på 

kabelkroppen för att bilda ett jämntjockt hölje (nkt Cables AB, 2015).  

 

Begränsande faktorer  
När kabel belastas med ström leder det till en effektutveckling i ledaren. Effekten blir proportionell 

mot strömmen i kvadrat och direkt proportionell mot ledarresistansen. Vid dimensionering av kabel 

bör hänsyn till dessa förluster tas eftersom det kan leda till att kabeln överhettas och får kortare 

livslängd samtidigt som energiförluster kostar pengar.  Det finns olika typer av förluster för kablar. (nkt 

Cables AB, 2015) 

 

Dielektriska förluster  
Laddningsströmmen orsakar förluster när isoleringen blir uppvärmd. Förlusterna beror till en del på 

spänningen och temperaturen men det kan också bero på materialegenskap. Till Exempel har PVC ett 

annat värde på förlustfaktor jämfört med en PEX. Dielektriska förlusterna är proportionell mot 

spänningen i kvadrat. (nkt Cables AB, 2015) 
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Tillsatsförluster  
Emk (elektromagnetisk kraft) alstras i kabelskärmen och i omgivande kablars skärmar för en 

växelström 1-ledarkabel. (Kraftnät, 2014) 

Emk kan orsaka två typer av förluster i skärmarna, virvelströmmar som är försumbara eftersom de är 

så små, och cirkulerande strömmar som drivs av den inducerade emk där strömmarnas storlek beror 

på skärmresistanser, ledarström och avstånd mellan kablar. (nkt Cables AB, 2015)    

 

Magnetfält  
Magnetfältet beror på hur mycket ström som transporteras i kablarna och hur faskablarna är 
placerade i förhållande till varandra samt i vilket djup kablar är förlagda (Kraftnät, 2014) 
 

Dämpning av magnetfält 
Magnetfältet för markkablar påverkas av hur fasledarna är placerade i kabeldiket. Att placera 
fasledarna tätt intill varandra i triangelform kan reducera magnetfältet. Men det kan innebära en ökad 
risk för överhettning vilket gör att fasledarna måste läggas långt från varandra. (Kraftnät, 2014)  

 

Resistans och temperatur 
Temperaturen har ganska stor betydelse för kabelledarnas resistans under drift, därför bör man räkna 

ut resistansen vid aktuell temperatur. Ledarresistansen är beroende av ledarmaterialets resistivitet per 

längdenhet och ledarens area. Standarden SS-EN 60 228 (IEC 60 228) anger högsta tillåtna värden på 

ledarresistansen för styrkablar och kraftkablar  (nkt Cables AB, 2015) . Högsta ledartemperaturen för 

en PVC kabel är 70°C, detta gör att resistansen är 20 % högre än vid 20°C dvs. högre ledartemperatur 

innebär högre resistans då temperaturberoendet är linjärt (nkt Cables AB, 2015) 

För en PEX-kabel är det högsta tillåtna ledaretemperatur är 90°C vilket innebär att resistansen är 

ungefär 28 % högre än vid 20 °C ledartemperatur. Den skenbara resistansökningen beror på 

tillsatsförlusterna i skärm, armering och vilken area kabeln har (nkt Cables AB, 2015). Vid 

dimensionering av kabel används ett högre resistansvärde än det som räknas ut, anledningen till det är 

att det uppstår vridningsförluster vid hopslagning av trådar till ledaren och vid kabling av parter till 

flerledarkabel (Ericsson Cables, 1999).  

 

3.2 Kabelskydd och kabelmarkering  

Det här kapitlet handlar om kabelskydd och kabelmarkeringar. 

 

Kablar måste vara skyddade i marken. Därför måste kablarna ha någon form av skydd för att inte 

påverkas av mekanisk rörelse som kan komma från jordbruksmaskiner eller andra aktörers 

grävmaskiner.  Kablar måste dimensioneras för att klara av värme då överhettning kan orsaka 

problem. Ett annat problem är fukt som kan ta sig in i kabeln, därför är det viktigt att kabeln har rätt 

isolering mot värme och vatten. Rörtyperna som finns idag är släta, dubbelväggiga, släta, trippla rör, 

flexibla kabelrör. Alla har olika funktioner och är mer anpassade för specifika markförhållanden enligt 

EBR KJ 41:15 (Svensk Energi, 2015). Rören brukar ha en rördiameter på minst 1,2 gånger kabelns 

ytterdiameter (Svensk Energi, 2015). Kabelskydden ska ha olika skyddsmarkeringar och dessa 

markeringar anger vad vilken typ av kablar skyddet ska användas till. (Svensk Energi, 2015) 

”S= Skydd 

R= Rör 

P= Plöjning 

N= Skydd för normala förhållanden  
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S= Skydd för svåra förhållanden  

E= Skydd för extra svåra förhållanden” (Svensk Energi, 2015) 

Det finns också kombinationer för olika markförhållanden med kabelskyddsmarkeringar för att ange 

vilken typ av skydd det har använts för vilken typ av mark (Uponor, 2013) 

 

 
Figur 3: kabelskydd och kabelmarkeringar (Uponor, 2013) 

 

Kabelskydd för kraftkablar ska markeras med “kraftkabel” 

Det finns också olika färger på markeringsband har gul färg, telekabel orange och optokabel har grön 

färg. Markeringsbanden är en markering som används för att markera vilken typ av kabel finns i 

marken.  

 
Figur 4: kabelmarkering (Uponor, 2013) 

 

Dimensionerna för plana kabelskydd ska vara 125 mm eller 300 mm (Uponor, 2013) 
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Figur 5: Dimensioner på markeringsband (Uponor, 2013) 

”Varningsbanden markeras med  

M= Markering  

B= Band   

N= Nät   

N står även för normala markförhållanden” (Svensk Energi, 2015) 

 

Rör kanalisation 
Kablar brukar förläggas i rör pga. olika anledningar, främst för att kunna skydda kabeln på ett bra sätt 

mot mekaniska påverkningar och även för att förenkla reparation, underhåll och även byte av kabeln. 

Rören har en slät insida som gör att kabeln kan dras ut eller sättas in på ett väldigt smidigt sätt. 

Kabelrör brukar dimensioneras med en invändig diameter av minst 1,2 x kabelns ytterdiameter. 

(Svensk Energi, 2015) (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006). EBR KJ41:15 rekommenderar följande 

rör diameter 55 mm, 110 mm och 160 mm. Dessa rör brukar används vid förläggning i samband med 

gator och vägar.  

Det finns också olika rörlängder och det som brukar användas idag är rör med 6 meters längd som är 

försedda med muffar. Rör med diameter 55 mm och för klenare dimensioner används rörlängder i 100 

m, 250 m och även 400 m som bör vara försedda med dragtråd som har en draghållfasthet på minst 

500 N (nkt Cables AB, 2015) 

 

 

 

Släta kabelrör med polyeten  

 
Figur 6: Släta kabelrör med Polyeten (Uponor, 2013) 

Det finns som nämnts tidigare släta PE rör för kraft kablar, SRN, SRS och SRE-P för kabelförläggning i 

max 145 kV. PE rör har en slät insida och utsida och kommer i olika färger och längder. SRS (skyddsrör 

för svåra förhållanden) används under tungt trafikerad väg/flygplats. Trafikverket har som krav att SRS 

ska användas  

SRE-P rör används vid förläggning ovan mark, exempel på det är bergiga områden.  

Rören måste tillverkas enligt SS-EN 424 1437 och EBR KJ 41:15 max 145 kabelförläggning (Svensk 

Energi, 2015) 

Nedan ser man en tabell på vanliga rör dimensioner:  
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Tabell 2: Släta PE rör levereras i dimensionerna 32–160 mm enligt (Uponor, 2013) 

 
Enkelkorrugerade kabelrör  

 
Figur 7: Enkel Korrugerad rör (Uponor, 2013) 

Korrugerade kabelrör består av PE och används för att skydda kablar, ledningar mm tillfälligt. Men 

röret uppfyller inte EBR KJ41:15 kabelförläggning max 145 kV kraven enligt SS 424 14 37 för 

slaghållfasthet och ringstyvhet (Svensk Energi, 2015). Det finns olika dimensioneringar för 

enkelkorrugerade kabelrör enligt tabellen nedan. 

 

 
Tabell 3: dimensioner av PE rör enligt (Uponor, 2013) 
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Dubbelväggiga kabelrör  
 

 
Figur 8: Dubbelväggiga rör (Piplelife) 

Denna typ av skyddsrör har sina fördelar då den har slät insida och är korrugerad utvändigt. Den släta 

insidan göra att det blir enklare att dra ur kabeln eller förlägga den. Röret tillverkas också av PE och 

har väldigt hög slaghållfasthet. Det dubbelväggiga rörets har en flexibel uppbyggnad vilket gör den 

enkel att arbeta med och snabb att förlägga (Uponor, 2013)   

 

 
Tabell 4: vanliga dimensioner för dubbelväggiga PE-rör 

Trippla kabelskyddsrör  

 
Figur 9: Trippla kabelrör (Uponor, 2013) 

Trippla rör konstruktionen möjliggör användning i normala installationer och i installationer där extra 

hög ringstyvhet är ett krav. Röret är tillverkat av PE och har möjlighet att kopplas tillsammans med 

både korrugerade och släta rör. Denna typ av rör har en påsvetsad muff som har en uppgift att 

säkerställa en säker och tätt anslutning.   

Rörets släta insida gör det enkelt att dra ut kabeln ur röret, den släta utsidan förenklar anslutningen till 

andra släta rör med tät skarv. Det finns en muff som gör att röret kan skarvas till släta eller 

dubbelväggiga rör (PE eller PVC). Muffarna brukar ha en tätningsring som utgör ett skydd mot solljus 

och mekanisk påverka. Tätningsringar är jätteviktigt och utan dessa kan jord och vatten tränga in i 

otäta skarvar. Därför måste trippla rör uppfylla täthetskrav enligt SS-EN 13 476. Muffens långa 

utformning garanterar en tät skarv. 
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Tabell 5: Dimensioner för trippla rör. 

 

Kabelskyddsrör i halvor (SRN) 

 
Figur 10:kabelskyddsrör i halvor (Wavin, 2016) 

Delbara rör är också en form av skyddsmetod för kablar i mark, denna typ av skydd är anpassad för 

ojämn terräng och stenmark och används vid förläggning av kablar i gator och vägar främst i 

stadsmiljöer och kan även funka för landsbygd. Generellt brukar rören dimensioneras med följande 

ytterdiametrar 50 mm, 110 mm och 160 mm. Ifall det finns en kabel som är redan under drift och 

kabeln behöver skyddas, kan delbara rör användas eftersom det går att sätta den första delen av röret 

under kabeln och sedan sätts andra delen av röret på kabeln för att utgöra ett skydd för kabeln men 

samtidigt inte hindra kabeln från att tas ur drift, men kan även fungera som ett utmärkt skydd för 

kablar i mark och vatten. Rören är konstruerade så att det hindrar rörhalvorna från att separeras.  

Vid rörbrott eller ena delen av röret går sönder är mycket enklare att bara byta ut den trasiga delen 

utan att behöva byta ut hela röret.  

 

 

Bentonitfyllda rör 
Bentonit har unika egenskaper när det gäller täthet mot t.ex. strömmande vatten. När lerpartiklar hålls 

instängda i ett utrymme och vatten tillförs till det, kan bentoniten svälla och få en större volym. 

Expansionen eliminerar håligheter. Det används i rör för att skydda kabeln och leda bort värme på ett 

bättre sätt. (Svenska Geotech , 2016)  

 

OPI kanalisation 
Kanalisation underlättar förläggningen av kablar eftersom den ger möjlighet att dra in eller dra ut 

kabeln. Denna metod används för att kunna reparera eller byta ut kabeln vid problem som kan uppstå. 

Fyllningshöjder som gäller är 0,35 m eller 0,55 m för kablar som har max 24 kV spänning. För kablar 

med högre spänningar rekommenderas det en fyllningshöjd med 0,9 m enligt EBR KJ 41:15 (Svensk 

Energi, 2015) 
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Figur 11: (Piplelife) 

 

OPI kanalisation används för tele, fiber och kraft kablar upp till 400 kV Enligt EBR KJ41:15 (Svenska 

Kraftnät, 2015)och det går ut på att först gräva ner i marken för att få en jämn och platt yta. I början 

monteras formsättningshållaren i marken med ett visst avstånd mellan varje hållare.  

 

 
Figur 12: formsättningshållare (Mathiesen, o.a., 2004) 

 

Sedan monteras rören och sätts fast med en avståndshållare. Observera att avståndshållaren är 

anpassad efter storleken på rör. För en enkel kanalisation t.ex. kan större kablar monteras i botten av 

kanalisation och mindre kablar kan monteras ovanpå.  

  
Figur 13:Avståndshållare (Mathiesen, o.a., 2004) 

När rör och avståndshållarna är på plats monteras väggar på båda sidorna med 20 cm avstånd från 

rören och väggar sätts på undersidan också. Sedan monteras formsättning för att låsa konstruktionen 

(Mathiesen, o.a., 2004) 

 
Figur 14: OPI kanalisationsuppbyggnad (Solborg, 2009) 
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Slutligen fylls konstruktionen med fyllnadsmaterial för att värme ska transporteras bort på ett bättre 

sätt. Efter att fyllningsmaterial har lagts in brukar det vibreras med vibrationsmaskin för att få bort all 

luft, då luft kan försämra värmeavledningsförmågan. 

  
Figur 15: (Mathiesen, o.a., 2004) 

 

OPI kanalisation brukar också armeras beroende om den utsätts för olika former av belastningar.  

”Fyllningshöjder är avståndet mellan det översta kanalisationsröret och markytan. Följande avstånd 

enligt (Svensk Energi, 2015) 

Körbana: min 0,55 m  

Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m  

Tomtmark gräsyta 0,30 m 

Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd  

I övrig mark: min 0,65 m” 

 

3.3 Schaktmetoder  
Det här kapitlet handlar om de vanligaste schaktmetoder som används.  

Innan kablar förläggs i marken måste marktypen identifieras dvs. är det torr mark eller våt mark som 

arbetas med, får hänsyn till förläggningsdjup och kabeldimensionering tas. Markens 

avkylningsförmåga försämras ju djupare schakten är då den termiska resistansen ökar (Ericsson 

Cables, 1999). Ibland brukar flera kablar ligga i samma kabelgrav och då måste korrigering för den 

ömsesidiga uppvärmningen göras. Om temperaturen på kabeln blir hög kan det orsaka instabilitet, 

kabeln blir överhettad och kan därmed skadas. Den yttre temperaturen för kabeln bestäms av själva 

kabelns ledartemperatur, inre termiska resistivitet samt av marken termiska resistivitet (Kraftnät, 

2014). T.ex. en PVC kabel kan inte nå en temperatur på 50 °C utan då kan en PEX kabel vara ett bättre 

val eftersom en PEX kabel tål en högre temperatur, 90°C (nkt Cables AB, 2015). 

 

3.3.1 Konventionell schaktning 

 

Grävning 
Grävning är en metod som bygger på att gräva till ett visst djup med grävmaskin. Denna metod är bra 
om det är flera rör eller kablar som ska förläggas. Det är smidigt att gräva en gång och lägga alla rör 
samtidigt, den ger högre framkomlighet och återställning av mark kan göras med samma metod 
(Svenska Fjärrvärme, u.d.) 
Denna metod är också lämplig vid förläggning i markförhållanden så som grus och sand. De största 

nackdelarna med denna metod är att grävmaskiner inte klarar av släntlutningar och schaktarbetet går 

långsamt (Svensk Energi, 2015). 
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Figur 16: Illustration av Peter Harms-Ringhal (Åtgärdsportalen, 2015) om hur massor schaktas upp) 

 

Kedjegrävning  
Det finns också kedjegrävning som är en metod vilken går ut på att använda mindre grävmaskiner. 

Maskinen har en arm på baksidan som fälls ner i marken med grävanordning.  

Jordmaterial krossas och tas upp på var sin sida om schakten. (Bjuström & Wingqvist, 2004) 

Metoden är smidig för arbete i trädgårdsmiljöer och schaktvolymen minimeras, metoden är snabb 

med smal schaktöppning som ger litet återställningsbehov. Men metoden har också en begränsning i 

bergiga områden, stenar och morän. (Svenska Fjärrvärme, u.d.) 

Metoden tar inte hänsyn till befintliga installationer i marken (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006) 

 
Figur 17: Kedjegrävare (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006) 

 

Fräsning  
Fräsningsmetoden används vid förläggning av mindre skyddsrör till el, bredband och tele. Det sitter en 
fräs på t.ex. grävmaskin istället för grävskopan. Med hjälp av det roterande fräshjulet skapas ett smalt 
rörschakt. För att göra fräsningen mer lämplig i trädgårdsarbetet behövs det en mindre maskin så som 
mindre traktor för att manövrera fräshjulet. Denna metod är väldigt lik kedjegrävning men med 2 tons 
tyngre maskin som försämrar mobiliteten i trädgårdsmiljöer. Fräsning kan utföras i tjälfrusen mark och 
i asfalterade ytor enligt EBR KJ 41:15 (Svensk Energi, 2015) 
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Figur 18: fräsning av schakt (Bjuström & Wingqvist, 2004) 

 

Plöjning  
Plöjning av kablar används också vid förläggning av två kablar samtidigt. Denna metod måste utföras 
med extra noggrannhet och därför måste man kontrollera att marken inte innehåller föremål som kan 
orsaka skada på kabeln. Kontrollen sker oftast med hjälp av en georadar. (Svensk Energi, 2015) 
 
Det finns dock några saker man behöver tänka på vid plöjning och det är att plöjningen ska vara i 
lämplig markdjup för att utgöra en fyllning runt kabeln. En kabelmätare kan vara bra att ha för att se 
till att kabeln ligger på rätt sätt, och att det inte finns hård belastning på kabeln vid passering av 
plogen. Besiktning av kabel, kabelrullar och kabelrör behövs för att se till att kabeln inte skadas vid 
förläggning. Arbetet ska utföras av en entreprenör som har kunskap om kabelplog.  
Det är viktigt att utföra s.k. förplöjning och den görs för att upptäcka föremål och hinder innan den 
“riktiga” plöjning börjar och det gör man eftersom man vill att marken ska vara fri från oupptäckta 
hinder och föremål EBR KJ 41:15 (Svensk Energi, 2015) 
 

Det finns två typer av plogar, dynamisk och statisk. Den dynamiska plogen minskar jordmotståndet 

genom vibration, plöjningen börjar från en startgrop med mothåll, sedan sänks läggboxen ner. Flera 

startgropar kan behövas pga. en skarp böjning eller vägkorsning. Plöjningsmaskinerna är ganska stora 

och denna metod utförs endast för långa sträckor och gropschaktning utförs med grävmaskin 

(Bjuström & Wingqvist, 2004) 

 

 
Figur 19: Illustration av plöjningsmetod (Svenska Fjärrvärme, u.d.) 

 

 

 

 

3.3.2 Schaktfriförläggning 

 

Schaktfriförläggning innebär att inget grävarbete behövs utan arbetet sker med maskiner som kan ta 

sig igenom hinder och annat under marken.   
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Hydraulisk borrning/knackning  
Metoden bygger på att tryckluftshammare slår en roterande borrkrona genom marken samtidigt som 

ett skyddsrör av stål dras fram. Borrkronan är försedd med hårdmetalltänder som borrar sönder 

bergmaterialet. (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006)  

Metoden är anpassad för stenmark, berg, block och betong och metoden klara att ta sig igenom alla 

marktyper. Enda nackdelen med denna metod är att ledningslängden är begränsad till 80 meter enligt 

(Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006). Vid borrningar under väg måste hänsyn tas till groparnas 

aggregat som måste sprängas också och enligt EBR KJ41:15 (Svensk Energi, 2015) behövs tillstånd från 

Trafikverket  

 

 
Figur 20: Illustrerar hydrauliskborrning, http://www.styrud.se/ (STYRUD, u.d.) 

 

Styrd borrning  
Denna metod utförs horisontellt mellan en startgrop och en mottagargrop. Metoden kan borra i långa 

sträckor upp till 700 m. Dessutom används den för att förlägga skyddsrör. Innan borrningsarbetet 

måste en geoteknisk undersökning göras för att bestämma jordart och grundvattennivån. 

Markförhållandet styr valet av borrutrustningen. (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006) 

Styrdborrning ger möjlighet att styra borrhuvud med en speciell styrplatta som kan ändra borrhålets 

riktning. Borrhuvudet innehåller sändarutrustning som gör det möjligt att hålla reda på borrens läge 

och riktning (Svenska Fjärrvärme, u.d.) Det krävs mer markåterställningsarbete och metoden möjliggör 

val av kortare vägar dessutom är det en bra metod för tomtmark och gatumark.  

Nackdelarna är att det krävs geotekniska undersökningar med markradar, start och slutgropar behöver 

oftast grävas med grävmaskin och metoden begränsas av berg och större stenar. (Svenska Fjärrvärme, 

u.d.) 

 

Vakuumschaktning/Vakuumsug 
Vakuumschaktning är en metod som liknar en väldigt kraftig dammsugare som suger upp jord och 
stenar med en grov slang som är ansluten till aggregatet. Massorna som sugs upp hamnar i 
aggregattank dvs. tanken fungerar både som vakuum-och uppsamlingsbehållare (Wingqvist, 2005)         
Metoden är också lämplig för rör, kablar och ledningsfriläggning vid underhållsarbete eller byte. 

Metoden skadar inte träd jämfört med konventionell grävning. (SYDVAC, u.d.)         

Marken måste först luckras upp med tryckluftsutrustning. Fördelarna med denna metod är att den 

ökar framkomligheten, risken att skada andra ledningar är liten och metoden kan användas för att 

åstadkomma smala schakt. Inga schaktmassor lämnas vid arbetsplatserna (Svenska Fjärrvärme, u.d.). 

Nackdelarna kan vara att själva utrustningen är dyr, sugslangen är tung och svår att hantera speciellt 

om det är tung jord. Fyllnadsmassorna måste transporteras tillbaka till arbetsplatsen eller ersättas 

med annat material. Metoden funkar inte på berg och större stenar (Svenska Fjärrvärme, u.d.) 
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Sprängning 
Vid sprängning är det viktigt att göra en noggrann marksondering för att upptäcka sprängsträckor. Det 

finns olika metoder för att upptäcka sprängsträckor såsom sondning med sond spett, utvärdering av 

geografiska kartor eller användning av georadar. Man bör också bredda en kalkyl på sträckor som vid 

sprängning (Svensk Energi, 2015). 

 

 

3.4 Kabelförläggning  
Det här kapitlet handlar om olika sätt att förlägga kablar. 

 

3.4.1 Kabelförläggning i vatten 

 
Vid kabelförläggning i vatten ska man först utföra en kontroll av den verkliga sträckan för att sedan 
kunna lägga kabeln. Kabeln förläggs i vatten med hjälp av tyngder som ligger med jämna avstånd till 
varandra som i sin tur leder till att kabeln sjunker ner till botten. Det går att använda pressning eller 
borrning vid stenmark eller bergig bott (Svensk Energi, 2015) 
Efter förläggning i vatten måste man utföra en forma av kontroller och dessa kontroller är:   

• Kontroll av hur kabel är förankrad  
• Skydd mot vassa föremål  
• Avståndet mellan ledningsförläggning  
• Utförande av besiktningsprotokoll enligt EBR U 303S 
• Rörförläggning i strandkanter  
 

Kablar förlagda i vatten utsätts för mekanisk påverkan därför måste man använda sig av en tung kabel 
med extra armering för att kunna motstå vattenintrång. Man kan också beräkna hur strömmande 
vatten kan påverka kabeln, då kabeln kan skadas vid stor mekanisk påverkan (Svensk Energi, 2015) 

 
Sjökabelförläggning  
Sjökablar ligger i ett grävt eller sprängt dike för att ge personskydd, skydd mot is och båtar som ankrar. 
Om kablarna behöver extra skydd kan de spolas ner i botten, täckas med sten (betongmadrasser). 
Kabelns läge kan förändras vid förläggning i strömmande vatten därför bör kabel förankras på botten. 
För denna typ av förläggning ska tydliga varningstavlor sättas upp för sjökabel, 
varningstavlorna/varningsmarkeringar sättas upp på landfästen. Här ska transportstyrelsen och 
elsäkerhetsverket föreskrifter och beslut gälla (Svensk Energi, 2015) 
 
 

3.4.2 Kabelförläggning i stadsmiljöer  

Vid förläggning i stadsmiljöer föredras hjuldrivna maskiner eftersom det inte orsakar så mycket skada 

på omgivningen. Traktorgrävare är lämplig för grävning i stadsmiljöer då det inte tar så mycket plats 

och därmed inte hindrar trafiken. Att använda schaktfria metoder är ett bra alternativt men nackdelen 

är att det krävs stort medvetande om vilka hinder som finns under marken och dessa måste vara 

väldokumenterade (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006) 

 

Kabelförläggning i vägbana och längsgående 
Notera att förläggning i belagd väg inte är tillåten om inte ett medgivande från väghållaren ges. 

Väghållaren kan kräva en annan fyllningshöjd på kabeln. Rör med 300 mm rördiameter brukar 

fyllningshöjden vara 0,55 m, dessutom ska skyddstypen för kabel erfordras. Där SRN står för (skydd, 
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rör, normalt) eller SPN (skydd, plant, normalt). Det ska uppfylla krav EBR KJ 41:15 Kabelförläggning 

max 145 kV (Svensk Energi, 2015), SS-EN424 14 37. 

 

Förläggning i vägområden och terrasser  
Vid gatubyggnation förekommer förläggning på terrasser samt gång och cykelvägar mm.  
Kablarna förläggs vanligtvis på färdig terrassbotten eftersom gatans överbyggnad utgör en bra 
fyllningshöjd för kablar. De som utför dessa förläggningar är privata aktörer, markägare eller 
kommunen. Markägaren och väghållaren måste vara överens om lämplig fyllningshöjd. 
Enligt svenska standard (SS 424 14 37, 2008) ska fyllningshöjden vara 0,55 m över kablar/skyddsrör. 
Dessa hänvisningar har man haft under lång tid och man är överens om det.  
Som skyddstyp behövs det SRN eller SPN eftersom det klassas som normala markförhållanden enligt 
EBR (Svensk Energi, 2015), SS-EN424 14 37. 
 

Gång och cykelväg (GC) 
Fyllningshöjden för gång och cykelväg är 0,35 m för en kabel där GC vägarnas överbyggnad är 0,5 m.  
Markförhållandet brukar vara stenig och därför föredras ledningsbädd i en tjocklek av 0,1 m i 
förhållande där terrassens botten inte uppfyller kravet på kringfyllningen.  
Det går att ha en 0,25 m fyllningshöjd om den förlagda kabeln ska vara max 1 kV och är säkrad med 

max 63 A säkring enligt EBR KJ 41:15 (Svenska Kraftnät, 2015) 

 

Kabelförläggning där förläggningsdjupet inte erhållas 
Ibland kan det uppstå hinder vid förläggning av kablar. Dessa hinder kan bland annat vara berg, sten, 

andra kablar och rör mm som gör att det önskade förläggning djupet inte uppnås. Därför ska en 

överenskommelse ske om en lämplig fyllningsdjup med markägaren EBR KJ 41:15 (Svenska Kraftnät, 

2015) 

 

3.4.3 Kabelförläggning i olika korsningsförhållanden  

Kablar behöver korsa vägar, järnvägar mm för att kunna nå ända till olika kunder för att täcka deras 

elbehov.  

 

Korsning av väg  
I korsning av vägar bör schaktfri förläggning väljas som innebär att kablar pressas eller borras ner i 

marken. Anledningen till att schaktfri metod föredras är för att minska skador på vägen och för att 

minska trafikstörningar (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006). 

I detta fall kan väghållaren ha olika anvisningar när det gäller fyllningshöjder på kraftkablar. Men 

generellt gäller fyllningshöjder på minst 0,55 m upp till 300 mm rördiameter (Uponor, 2013). Ifall 

rördiametern överskrider 300 mm ska fyllningshöjden vara 1 m i vägar utan beläggning. Asfalterade 

vägbanor kan behöva en större fyllningshöjd (Svensk Energi, 2015)   

Grävning av schakt vid korsning av vägar kan innebära trafikstopp, men för att inte ha totalstopp grävs 

en väghalva i taget (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006) 

 

Korsning av vägdike 
För att kunna korsa ett dike eller förlägga kabeln i diket behöver den rensas ordentligt från olika 

hinder och oupptäckta föremål. Fyllningshöjden bör vara 0,55 m (Svensk Energi, 2015). 
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Korsning med järnväg  
I spårområde ska avståndet från rälsmitt till vartdera hållet vara 8 meter med en fyllningshöjd på minst 

1,2 m under spårområdet från överkant räls (Svensk Energi, 2015). Kornstorleken på 

kringfyllnadsmaterialet ska vara 20 mm. Andra kring fyllnader får innehålla max 10 % kornstorlek 100–

150 mm (Uponor, 2013). Kabelskyddstyp för förläggning ska vara SRS. Grävning är ingen bra metod 

eftersom det skulle ge totalstopp för tågtrafiken (Uponor, 2013). Man använder istället 

hammarborrning eller styrdborrning (Bengtsson , Ivansson , & Werner, 2006) 

 

Korsning av sjötrafikled  
Vid korsning av sjötrafikled ska först sjötrafikverket kontaktas gällande korsningstillstånd. Efter 

tillåtelse från sjötrafikverket ska korsningen vara så rätlinjig som möjlig mellan landfästen. Kravet på 

fyllningshöjden ska vara minst 2 meter under lågvattenytan eller markytan. Kabeln kan sedan förläggas 

i botten. För denna typ av kablar behöver ett bättre kabelskydds typ så som SRE eller SRS med tanken 

på isförhållanden.  

 

3.4.4 Korsning mellan elkablar och andra ledningar  

Med korsning mellan andra elkablar och andra ledningar såsom gasledningar, fjärrvärme ledningar 

mm gäller olika fyllningshöjder. 

 

Korsning mellan kraft- och telekabel  
I denna situation ska en kraftkabel korsas av en telekabel och i detta fall ska telekabeln förläggas över 

kraftkabeln. Kraftkabeln brukar ha en förläggningsdjup på 0,35 m eller 0,55 m beroende på vilken 

spänning de har (Uponor, 2013). Telekabeln ska förläggas på 0,25 m, 0,35 m, eller 0,55 m djup 

(Uponor, 2013). Detta kan ibland hindra telekabeln från att förläggas eftersom det inte går att förlägga 

telekabel på grundare djup. Som alternativ kan kraftkabeln förläggas ännu djupare dvs. kraftkabeln ska 

då förläggas minst 0,15 m under telekabeln (Uponor, 2013). Kringfyllnadsmaterialet ska ha en 

kornstorlek max 8 mm och fritt från skarpa stenar.  

Kabelskyddstyp ska vara SRN eller SPN för kraftkabeln till ett avstånd av minst 0,25 m på vardera sidan 

om telekablarna (Uponor, 2013). 

 

Korsning mellan kraft- och telekabel vid kabelskåp 
I detta fall ska telekabeln ligga under kraftkabeln och avståndet till kraftkabeln bör vara minst 0,05 m 

(Uponor, 2013). Kring fyllnadsmaterial ska ha max 8 mm kornstorlek och ska vara fritt från stenar 

(Svensk Energi, 2015). Andra kringfyllnader får innehålla max 10 % kornstorlek 100–150 mm. Typ av 

kabelskydd ska vara SRN eller SPN över telekabeln. Skyddet ska förläggas på så vis att det täcker minst 

0,25 m ut från kraftkablarna (Uponor, 2013). Markeringsband MBN eller MNN för kraftkablar erfordras 

alternativt kan man ha kabelskydd beroende på vilken fyllningshöjd som finns (Uponor, 2013) 

 

Korsning mellan kraftkabel och gasledning  
Vid denna typ av korsning ska kraftkabel förläggas vinkelrätt över gasledningen med ett avstånd på 

minst 0,3 m upp till 0,6 kV, vid högre spänningar ska avståndet vara 0,5 m (Uponor, 2013). Om 

gasledningen har tryck ≤10 kPa kan avståndet minskas till 0,1 m.  

Gasledningar som är gjorda av plast får värmas upp till max 20°C. Finns det en risk att kraftkablar 

alstrar högre temperaturer måste markisoleringsskiva mellan gasledningen och kabel användas. 

Fyllningshöjder får vara 0,25 m, 0,35 m och 0,55 m och man behöver inte ha kabelskydd men 

varningsband för kraftkabel och gasledning behövs (Uponor, 2013). 
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3.4.5 Skillnader för kabelförläggning enligt EBR KJ41:15 och Stockholms stads tekniska 

handbok 

 

För kraftkablar och kablar i rör gäller det uppföljning av EBR KJ: 41:15 max 145 kV standarden som 

beskriver förläggning typer vid olika förhållanden. Det finns olika krav på fyllningshöjder för kablar i 

olika förhållanden.   

Med fyllningshöjd menas att fyllning från kabelns/rörets överdel till färdig mark. (Svensk Energi, 2015). 

Fyllningshöjden skiljer sig åt mellan EBR KJ: 41:15 och Stockholms stads tekniska handbok, vilket 

kommer att förklaras senare. 

 

Definitioner: 

Belagdväg: Alla vägar utom grusvägar 

Obelagd väg: Grusväg  

Kabelskydd: Skyddsmaterial som skyddar kablar mot skadlig påverkan. 

Fyllningshöjd: Avståndet från överkant av ett rör eller kabel till färdigställd marknivå.  

Kanalisation: Anordning där kablar förläggs i som medger indragning eller utdragning av kablar.  

Kringfyllning: Fyllnadsmaterial omkring kabeln med hänsyn till kabelkonstruktion, kabelskydd och 

marktryck.  

 

Resterande fyllning Fyllnadsmaterial ovanför kring fyllning eller omkring kabelskyddsrör.  

 
Tabell 6: Minsta fyllningshöjder i olika vägar enligt svensk standard SSEN 424 23 14 och EBR KJ41:15 (Piplelife) 

 

Förläggning i olika korsningsförhållanden  

Tabell 7: förläggning i olika korsningsförhållanden enligt EBRKJ 41:15 och SS-EN 424 17 37 (Piplelife) 

 

Förläggning i övrig mark  

Tabell 8: Tabell från (Piplelife) Förläggning i övrig mark baserad på EBR KJ41:15 och svensk standard SSEN 424 14 37 
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Enligt Stockholms tekniska handbok så ska den minsta höjden från skyddsfyllningen till mark i olika 

vägar vara:  

 
Tabell 9: källa Stockholm stad tekniska handbok (Strand, 2015) 

 

”Krav på tjocklekar för bundna och obundna lager. Största stenstorlek på obundna lager ska vara 63 – 

125 mm för förstärkningslagret och 45 – 63 mm för bärlager. Stenstorleken får dock inte överstiga 

halva lagertjockleken enligt Stockholmstekniska handbok”  (Strand, 2015) 

 

 

 
Tabell 10: Stockholms stad tekniska handbok (Strand, 2015) 

 

Som framgår av de två standarderna EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 kV och Stockholms 

tekniska handbok, dem säger inte samma sak om t.ex. minsta fyllningshöjd (vilket kommer förklaras 

nedan). I EBR KJ41:15 står det att minsta fyllningshöjden för vägar ska vara 0,55 m och i 

Stockholmstekniska handbok så blir det 0,9 m i fyllningshöjd.  

 

Figuren nedan visar hur schakten ser ut enligt Stockholms tekniska handbok om man räknar med 

trafikklass 3 utan hänvisning till schaktlutning.     

 

 
Figur 21: Schaktens uppbyggnad enligt Stockholms tekniska handbok (Johan Lindroth) 
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Figuren nedan visar hur schakten ser ut enligt EBR KJ41:15 Kabelförläggning i mark max 145 kV utan 

hänvisning till schaktlutning. 

 
Figur 22: Schaktens uppbyggnad schaktens uppbyggnad enligt EBR KJ41:15 

 

EBR KJ41:15 nämner inte mått på slitlager, bundet bärlager mm. Som det syns så finns det en skillnad i 

fyllnadshöjden från ledningen till markytan ska vara 0,55 m enligt EBRKJ41:15 och 0,9 m enligt 

Stockholms tekniska handbok. 

 

3.5 Samförläggning 

Samförläggningen möjliggör förläggning starkström och svagströmsledningar i en och samma 

kabelgrav där avståndet mellan starkströmsledningar är minst 50 mm enlig EBRKJ 41:15 och svenska 

standarden SS 424 14 37. Samförläggning är en bra metod som används främst i lokalnät eftersom 

man vill minimera att schakta upp samma mark flera gånger (Svensk Energi, 2015) . Det innebär att 

man förlägger med andra aktörer så som Stokab (fiber), Skanova (fiber), Trafikkontoret (belysning).     
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4 Empirisk studie, analys och resultat 
I den här delen ska resultat som har fåtts ut från intervjuerna presenteras.  

Kabelutveckling  

Det finns gamla kablar som har legat i marken sen 1900-talet som fortfarande är i drift och idag ställs 

frågan om kablar som tillverkas idag håller så länge. Kablar har utvecklats och förbättrats PEX t.ex. har 

blivit bättre. Men kablarna har inte tagit något tekniskt språng ur ett livslängsperspektiv. Idag pratar 

man mer om att en kabel kanske håller i 50 år och sen måste den bytas ut. Att bygga kablar som håller 

i 100 år är en viktig infrastruktur ur ett samhällsperspektiv. Det krävs robust konstruktion för att hindra 

t.ex. mekaniska påverkningar och vattenintrång, sjökablar till exempel är armerade för att de ska vara 

robusta och det skulle fungera även för markkablar för att göra de mer robusta. Idag kanske man inte 

väljer armerade kablar men för ledningar med högre spänningsnivåer kan det vara en väg att gå för att 

stå emot t.ex. grävskador. Kablarna har utvecklats från att man använde sig av pappersisolering som 

dränktes i olja till plastisolation (10). Mantel materialet har blivit bättre och hårdare jämfört med hur 

det var historiskt. Man strävar efter en hård mantel med möjlighet att bearbeta, böja och hantera 

kabeln. De halogenfria kablarna har utvecklats och det kan vara ett bra alternativ om man en och 

samma markkabel kan användas till att föra in den i huset. Idag byts kabeltypen innan den ansluts till 

ett hus (1). Ifall kabeln blir för hård kan den bli svårt att bearbeta i ett kabelskåp (6). 

 

Kabeldimensionering 

Kablarna dimensioneras utefter de hinder som finns i vägarna ([1]) 

Regionnät har högre spänningsnivåer jämfört med lokalnät 0,4 och 11 kV mot 33 kV, 110 kV och 220 

kV som i de flesta fallen ligger ihopbuntade i tunnlar så de sitter fast ordentligt. I lokalnät används det 

1–22 kV ledningar (3). Ibland tvingas man att ha en större dimensionering och en mindre 

dimensionering. För att de större dimensionerna t.ex. är mer lämpliga för mark där det finns torr jord 

och då behöver man en större dimension för denna typ av mark. För mark där man vet att det finns 

fuktig jord kan man kanske använda en mindre kabel. Det finns också riktlinjer om hur mycket kabeln 

får böjas och det är oftast beställaren som köper kabeln av tillverkaren men det kanske finns en tredje 

part som gräver ner den och därför måste de vara medvetna om vilken böjningsradie kablarna har 

speciellt för större kablar (5, 4). 

 

Kabelskydd 

Enligt ([1]; Energi Företagen) skyddas kablarna genom deras läge i det här fallet. Det finns olika krav på 

kablar beroende på hur viktiga infrakablarna är, ju viktigare kabeln är desto djupare hamnar den. 

Kablarna har ett ganska tjockt plastskydd på utsidan (1, 10, 5). Men det typiska plastskyddet klarar inte 

av en missriktad grävskopa (10). Det krävs en robust konstruktion för att hindra t.ex. mekaniska 

påverkningar och vattenintrång. Sjökablar till exempel är armerade för att de ska vara robusta och det 

skulle fungera även för markkablar för att göra dessa mer robusta. Idag kanske man inte gör det men 

för ledningar med högre spänningsnivåer kan det vara en väg att gå för att stå emot t.ex. grävskador 

(7) 

 

Rörförläggning  

Oftast används skyddsrör inte för att skydda kabeln utan det används för att passera en viss väg eller 

ett hinder enligt (3), (5). Skyddsrör används för att utföra arbetet på ett snabbt sätt dvs. man schaktar, 

förlägger rör, återställer mark och på slutet dras kabeln igenom (1). Rör kanalisation används för att 

förenkla byte och reparation av kablar och man slipper att schakta igen vid underhållsarbetet. Att hålla 
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långa schaktsträckor öppna är väldigt kostsamt därför kan rör vara en bra lösning (2). Rör förläggning 

föredras eftersom det förkortar schaktningstider och öppningstider. Generellt sätt brukar man kunna 

ha en schakt öppning på 30–60 m men det är väldigt varierande eftersom det styrs av trafiken.  

Det man gör är att man har kabelrullar och rullar kablar istället eftersom det tar väldigt långt tid att 

skarva (12,13). 

 

För- och nackdelar med skyddsrör 

Rör förenklar underhåll och bytet men kan bli svårare att felsöka fel om kabeln ligger i lång sträcka 

(500 m- 1000 m). Kablar i rör kan få en permanent uppvärmning och börja fungera som en isolator 

([1]). Rör kan funka som ett mekaniskt skydd och självklart får man sämre värmeavledningsförmåga 

men det kan lösas genom att öka kabelarea och dimensionera kabel för rätt förutsättningar (2) (3) 

eller fylla med bentonit. Det kan vara svårt att komma åt kabeln och laga den, rör fördyrar och 

försvårar arbetet (5). Det kan vara svårt att få ner rör i rätt djup (6). Kabeln blir varm och man behöver 

kanske gå ner i säkringen vilket innebär att nätet blir svagare och man kan behöva en till kabel för att 

få samma effekt (6). 

 

Bentonit-fyllda-rör  

Bentonitfylla rören gör att kablar får bättre värmeavledningsförmåga, men det försvårar 

underhållsarbetet och att få ut bentoniten är en ganska jobbig process (2, 3). Problemet med bentonit 

är att man inte vet vad som kommer att hända med den efter några år. Om den stelnar kan man inte 

komma åt kabeln och det blir svårt att få bort bentoniten. 

 

Deformerade rör  

Det är inte lätt att få in kabeln i ett deformerat rör, man kanske använder korrugerade rör bara att de 

har en slät insida, sen kan utsidan vara räfflat eller korrugerat ([1]). Under vägar är det jättedyrt att 

gräva av vägen och det kan vara billigare att använda befintliga eller trasiga rör. Det man gör ät att 

man lägger ett mindre plaströr i det deformerade röret för att inte skada kabeln. Oftast brukar 

nätägarna inte vilja ta risken. Orsaken till att rör deformeras är när andra som gräver i marken och 

kommer åt rören och kabeln med grävskopan och förstör manteln på kabeln (6). Rör kan i vissa fall 

deformeras redan vi förläggning eller att en annan ledningsägare kommer för nära rör, eller att det 

sker sättningar i marken. Oftast är det bättre att använda befintliga rör än att schakta igen för det vill 

man slippa. Det är väldigt vanligt att man stöter på en gammal kanalisation som ligger under vägar. 

Delbara rör kan glida isär vid utfyllning. Man märker att röret är deformerat när man drar i den gamla 

kabeln eller inte lyckas få in den nya kabeln (11). Om man schaktar fram en kabel idag att kanske det 

inte står på den vem som äger kabeln. Utan det är bara en svart kabel som ligger i marken. Beroende 

på vilken typ av kabel kan man försöka gissa sig fram till vad det är, men det är svårt att veta. Man 

måste kolla på samlingskartan men det kan vara så att kablarna inte är riktigt inmätta (11). Det finns 

rätt bra dokumentation om vilka kablar som finns (11). 

 

OPI 

OPI -kanalisation är en bra metod och kablarna får ett bra skydd men kablarna blir stora när man 

kommer upp i 30 kV och uppåt vilket gör att kabeln blir 58–59 mm i diameter och sen triangeln  

13–14 cm. Vid högre spänningar behövs större kablar då är varje kabel så stor att den är 13–14 cm i 

diameter, och i 400 kV blir OPI kanalerna jättestora vilket kan göra att det blir trångt med 

kabelförläggning under långa sträckor (2). OPI-kanalisation används vid förläggning i stadsmiljöer i 
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vägbanor eller motsvarande samt används vid större förbindelse mellan olika område. Man har pratat 

ganska mycket om OPI kanaler vilket är något man är väldigt positivt till för lokalnätsledningar och 

servis. Man försöker också få med andra ledningsägare. Man bygger extra rör i OPI-kanalisation vilket 

är bra om man vill förstärka eller byta ut kablar (12,13). 

 

Standarder  

EBR är branschens tolkning och komplettering och den avviker från Stockholms tekniska handbok när 

det gäller terrassförläggning. Den är anpassad efter den fysiska verkligheten (1). Det finns erfarna och 

duktiga folk som är bra på att avgöra vilken standard som ska följas (5). Ifall standarderna motsäger 

varandra är det väghållarens krav som ska följas. Förut var det tydligt vad som gällde när det gäller 

utförande av arbetet. Nu ska man utföra arbetet på ett säkert sätt vilket saknar definition (6). Man 

förhåller sig till den som är strängast och i detta fall har Stockholms stad tekniska handbok ett högre 

krav än EBR KJ41:15 därför måste man hålla sig till det (11). EBR tar inte hänsyn till 

anläggningskonstruktion, anläggningens bärighet utan det tar bara hänsyn till skyddet av ledningarna 

(12,13) 

 

Standardiserade avstånd och förläggningsdjup 

Man har kunnat hålla sig till standardiserade avståndsmått som gäller mellan kablar och ledningar, 

men det är också ett problem när det inte finns så mycket utrymme. Att göra större kabelförläggning 

med möjlighet att samförlägga olika spänningsnivåer och flera kabeltyper i en ledningsgrav kan bredas 

ut ganska bra men det kan vara svårt att få till avstånden. Utan rör får ledningarna ligga ganska 

kompakt vilket försämrar kabelns överföringsförmåga. Man kan också förlägga på höjden genom olika 

lager men det kan försämra överföringsförmågan och åtkomligheten för kablar. Det är svårt att lägga 

ner en kabel i samma kabeldjup längs hela sträckan för att det är så trångt i Stockholm (7).  Om man 

anser att avståndet mellan andra ledningar inte är tillräcklig bra, då förlägger man inte generellt sett 

men ibland kan det finnas andra lösningar. För att hindra värmestrålning från fjärrvärmeledningar från 

att påverka kraftledningar kan det åtgärdas genom att sätta isoleringsskivor (10). I Stockholm är det 

befintlig infrastruktur som försvårar förläggningsarbetet, vatten, avlopp, belysning etc. som ligger lite 

grundare och man är tvungen att hantera det (8). Det handlar om att frigöra plats och är det en kabel 

som inte duger då kan man ersätta den med en kabel med grövre area (1). Om man ska djupt i marken 

ska man gå upp i area för att få samma överföringskapacitet. Man kan hålla avstånd mellan olika 

ledningar om man schaktar brett, dock kan det vara svårt att hålla sig till standardiserade avstånd 

eftersom det inte finns plats i marken (2). Ibland tvingas man att gå över eller under en ledning 

beroende på vilka omständigheter man har (4). Generellt sett har man kunnat hålla sig till 

standardiserade avståndsmått. Säkerhetsavstånden för t.ex. fjärrvärme, gas och vatten hålls så ofta 

det bara går. Det kan också vara så att nätägare lägger sin egen anläggning på mindre yta än vad de 

kanske får för att dra ner på kostnaderna för schakten dvs. man väljer att lägga de diktan istället för en 

kabel diameter emellan. Problemet är när man ska korsa ett schakt och det kan hända att man måste 

tunnla med ett lättare ledningslag, t.ex. om man kommer med en servis kabel och det ligger en 

fjärrvärmeledning i marken så måste servis kabel förläggas under fjärrvärmeledningen för att klara av 

att hålla den utanför överbyggnaden. Det finns ganska mycket konflikter i korsandet. (12,13). 

Förläggningen ska ske under vägkonstruktionen d.v.s. inte i vägens eller gångbanans överbyggnad, det 

är grundkravet. Om man har för mycket saker som inkräktar i vägens överbyggnad så får man sämre 

bärighet och kortare livslängd på gatorna (12,13)  
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Förläggningsmetoder i storstäder. 

Den enda möjliga schaktmetoden i storstäder är konventionell schakt (grävning) enligt (1, 2, 3, 5 & 4, 

6, 7, 8, 11, 10 & 9). Andra metoder så som plöjning, kedjegrävning funkar inte i stadsmiljöer eftersom 

man inte kan schakta tillräckligt djup och man riskerar att förstöra andra ledningar som finns i marken 

(11, 6, 2). I Stockholm har man ingen tradition att plöja eftersom man kan få problem med 

dräneringar. I södra Sverige är man mer benägen att plöja eller använda andra metoder.  

 

Sprängning, borrning eller knackning  

Det går att rikta spränginverkan direkt i kabeln och det finns folk som är väldigt duktigt på det (1) 

Ibland kan markägaren kräva det om det finns ett skyddat område. Man brukar sätta vibrationsmätare 

för att kontrollera påverkan på andra ledningar (5). Man försöker använda hydraulisk knackning 

eftersom det krävs ganska mycket tid och resurser för tillståndshantering samt kontrollbesiktningar 

(2). Ibland kan markägaren kräva att man borrar i mark istället för att spränga vilket är dyrt, svårt och 

tidskrävande. (5). Val av sprängning eller borrning sker när man stöter på berg (6, 7). Borrning används 

inte över långa sträckor (7).  

 

Skyddsåtgärder vid naturskyddade områden  

Man försöker undvika att schakta i sådan miljö men om det inte går så brukar länsstyrelsen ha olika 

kriterier, så som att de kräver att en person från deras sida ska vara med när man utför schaktarbetet. 

Eller att man måste lägga ut länsar i våtmark (sjö) för att vattnet inte ska bli grumligt. 

 

Skillnad mellan regionnät och lokalnät  

Det finns ingen skillnad i metodiken, utan principen är den samma (1), Ju högre spänning på kabel 

desto noggrannare måste man vara vid val av förläggningsmetod (7). Regionnät har bredare och 

djupare schakt, problemen är de samma. Man har bara andra typer av skarvar och man har mer 

isolering när man går upp i spänningsnivåer. Det tar längre tid att skarva en kabel med högre spänning 

än för lägre spänning. Man måste hålla ett visst avstånd mellan kablarna och det är inget problem om 

man följer schakt profilen som gäller och räknat med omräkningsfaktorer är det inga problem. 

Kablarna måste ligga med rätt avstånd och det är jätteviktigt. Kablar med höga spänningsnivåer 

innebär stora kablar och i detta fall finns det inga andra sätt än att bara gräva och lägga ner kabeln (5). 

Skillnaden mellan regionnät och lokalnät är att i regionnät kan man stänga av större vägsträckor och 

kan ha större öppna schakt. Regionnätet har lite bättre förutsättningar än lokalnät (6). 

 

Vanligast förekommande kabelfel 

De vanligast förekommande kabelfelen är grävskador i regionnät och lokalnät (1, 3, 5, 8). Gamla 

ledningar kan gå av pga. Glimning (förstadium till kortslutning) (2, 11) 

 

Kabelmarkering   

Om man schaktar fram en kabel idag skulle kanske inte stå vem som äger kabeln på den utan det är 

bara en svart kabel som ligger i marken och beroende på vilken typ av kabel kan man försöka gissa sig 

fram till vad det är, men det är svårt att veta. Man måste kolla på samlingskartan men det kan vara så 

att kablarna inte är riktigt inmätta. Det finns rätt bra dokumentation om vilka kablar som finns (11)  
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Felsökning av kablar  

Man skickar en puls eller signal som visar exakt på vilket avstånd pulsen studsar. När man har hittat 

felet gräver man upp och reparerar kabeln. Man måste veta exakt var felet ligger och sen ska 

reparationsarbetet utföras på ett försiktigt sätt så att kabeln inte skadas mer. Att hitta felet är enklare 

än att åtgärda det (4, 5,7,8,). 

 

Intressekonflikter  

Det finns alltid konflikter mellan olika ledningsägare och det lösas med ömsesidig respekt då, alla 

behöver plats för sina ledningar (1). Lokalnätsägarna vill förlägga sina ledningar med 

regionnätsledningar vilket är bra för dem men det påverkar regionnätskablarna (3). Oftast är det den 

korsande parten som måste hålla avstånd till ledningar (5). Optobrunnar tar väldigt mycket plats (mer 

än halva GC-bana) gamla ledningar ligger grunt och behöver idag ligga djupare. Problemet är också att 

det finns så mycket som är ur drift och det är svårt att veta vad som är i drift och inte är i drift. Det 

bästa är att om man kunde riva trottoarerna och rensa dem från gamla ledningar som är ur drift. GC-

banorna är redan fulla och man har börjat förlägga i körbanan och där märker man att det finns en 

intressekonflikt om utrymmet (7). Det finns mycket att ta hänsyn till ur ett miljöperspektiv, fjärrvärme, 

avlopp, vatten, fiber lokalnätsledningar etc. (8). Det handlar alltid om att försöka hitta lösningar på hur 

kablar ska förläggas (10). Staden kräver att man samordnar arbeten om flera aktörer ska förlägga i en 

och samma plats. Det har man styrt i tekniska handboken med att man inte får schakta på ett och 

samma område på tre år. Man använder gatuarbete webb-system för att söka om schakt och 

öppningstillstånd där man har en granskningsperiod om man har ett schakt som är längre än 25 m. 

GSP är kopplat till samma karta som gatuarbete webb som är ett långtidsplaneringssystem för 5–10 

års planering. D.v.s. man kan se nästa årsplanering och ända upp till 10 år framåt. 

 

Samförläggning  

Samförläggning är något man strävar efter och är väldigt positiv till (1). Samförläggning fungerar inte. 

Det kan vara att den andra parten som dröjer med att komma ut med vart de vill samförlägga och man 

kan inte ge ett kostnadsförslag innan man har förhandlat det med de andra aktörerna. Det dröjer 

väldigt länge innan man får ett svar. Det är inte alltid man kommer fram till något och många 

entreprenader utförs utan att samförläggningen har kommit till stånd.  Olika aktörer har olika krav på 

fyllningshöjder och man brukar komma överens om hur man ska förhålla sig till varandras ledningar 

(6,7). Det funkar bra men inte alltid. De som är mindre bra på att samförlägga är lokalnätsägare och 

regionnätsägare. Samhällsekonomiskt är det väldigt bra att man gör saker samtidigt. De nya 

fiberledningarna har väckt ett intresse för samförläggning av kraftledningar tillsammans med fiber, det 

har inte funnits tidigare. Generellt sett fungerar det bra. (12,13) 

 

Begräsningar vid förläggningsarbetet  

Enligt (1) har man blivit bättre på att förlägga dock krävs det mycket tillståndshantering. Det finns 

begränsningar vid förläggningsarbetet då tjänstemän som utför arbetet kan utsättas för olika faror, 

bland annat trafikfara. Arbetsplatserna är trånga och entreprenörerna har ingen möjlighet att påverka 

arbetsplatsens utformning vilket gör att de måste jobba i trafikerade miljöer. Entreprenörerna har inte 

heller några påtryckningsmedel mot staden när det gäller arbetsutrymmet, väghållaren får bestämma 

vart entreprenörerna får utföra arbete (2, 11). Svåra markförhållanden kan försvåra arbetet i våtmark, 

det finns också fysiska begränsningar i vad som går att göra. I Stockholm är det framförallt 

infrastrukturen som försvårar förläggnings arbetet. Vatten och avlopp ligger djupt, men belysning och 
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fiberkablar ligger grundare och man är tvungen att hantera det genom att frilägga dessa kablar och 

sen schakta djupare.  Man måste vara försiktigt med befintlig infrastruktur som finns i marken. Man 

vill undvika att sätta ut kantsten och behöva asfaltera ut i gatan. Man vill hålla tillräckligt avstånd mot 

kantstenen med ändå få plats med de kablar man behöver (2,11)  

 

Kostnadspåverkan  

Dålig projektering kan medföra stora kostnader. Det kan vara att projektören har bristande erfarenhet, 

pressad budget eller tidsplan. Geotekniska markundersökningar är dyra. Det som är kostnadsdrivande 

är dolda föremål som kan kräva sanering (7). Det är svårt att t.ex. identifiera vart det finns berg, man 

kan misstänka att det finns berg, det vet man inte förrän maskiner inte kan gräva och då måsta man ta 

in andra maskiner som utför arbetet och det tar tid och blir väldigt dyrt (4). Eller så kan man lösa det 

genom att använda kanalisation och ligga grundare, men då måste väghållaren gå med på det (6). 

Svåra markförhållanden försvårar och fördyrar förläggningsarbetet. Man vill helst inte spränga eller 

borra eftersom det fördyrar arbetet. Man får gräva undan stora stenar (2,4) 

 

Tillstånd 

Schakttillstånd, koncession, länsstyrelse, kommuner, markägare och energimarknadsinspektionen alla 

dessa ingår i koncessionsansökan. Det behövs tillstånd från kommunen för att öppna schakt, Ifall det 

finns naturskyddat område eller naturreservat kan man ändra sträckning på förläggningen och det 

görs i koncessionsansökan (8). I koncession ingår hänsyn till närboende mm. Man försöker hålla sig till 

kommunalmark och inte privatmark för att slippa göra nya koncessionsansökningar (6). Det krävs 

tillstånd för att gräva i stadens mark eller i privat mark och det krävs tillstånd för att föra in maskiner. 

Först måste man ha markavtal. Schakt och öppningstillstånd. Det behövs också en samlingskarta för 

att hålla koll på alla andra ledningar. (12,13) 

 

Åtkomlighet och framkomlighet  

Cementrören som låg under gator för flera år sen har fått sättningar vilket innebär att man inte kan 

dra ur eller få in kabel i dem (6,7). Det finns framkomlighetsproblem och ibland måste man borra 

genom berg även om man vill slippa (4). Men det gäller att anpassa sig efter det som finns eftersom i 

Stockholm är det ont om plats i marken (2,3). 

 

Arbetsmiljö  

Det har med arbetsplatsens utformning att göra. Oftast får man jobba i trafikerade miljöer där det 

finns stor trafikfara och entreprenörerna kan inte kräva mer utrymme. Det görs avstängningar men 

det är för trånga arbetsplatser vilket försvårar arbetet då man inte kan få in stora maskiner för att 

utföra arbetet (2). Det finns risker som man beaktar från tidigare projekt. Safty job analysis görs, där 

man går igenom vilka risker och framsteg man har gjort (2). Man kollar ifall arbetsplatsen har rätt 

förutsättningar för att utföra arbeten. Ibland har man kommit till en viss punkt där man inte kan utföra 

arbete för att det inte blir hållbart (2). Trafikavstängningar är mer komplicerade än vad man tror (1). 

Det är ett krav från beställaren som i sin tur har ett krav från myndighetshållet, arbetet kan avbrytas 

om någon inte har skyddskläder eller skyddsskor på sig (4, 5). Man följer elsäkerhetssanvingar (ESA) 

för att beakta riskerna (3) 
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5 Diskussion  
Syftet med examensarbetet var att identifiera och hitta förläggningsmetoder som underlättar 

förläggning av kablar idag och i framtiden.  Från syftet formulerade det en huvudfråga och ett antal 

delfrågor. Genom att besvara delfrågorna kunde huvudfrågan besvaras.  

 

Den första delfrågan var: ”Vilka begränsningar finns det vid förläggning av kablar idag?” 

Det är svårt för entreprenörerna att utföra arbete i stadsmiljöer pga. att de får väldigt trånga 

arbetsplatser som leder att man inte kan ta in större maskiner för att utföra arbetet. Entreprenörerna 

kan inte kräva större arbetsutrymme från Stockholms stad utan man får ta det som finns annars får 

man inte utföra arbetet (2). Men jag kan förstå varför staden inte låter entreprenörerna ha större 

arbetsutrymme eftersom det kommer bli totalstopp och massa avstängda vägar vilket leder till ökad 

trafik i storstäder. Det finns begränsningar med att hålla avstånd till hus eller fastigheter där man har 

varit tvungen att komma lite för nära huset. 

 

Den andra delfrågan var: ”vilka är för- och nackdelarna med alternativa förläggningsmetoder och hur 

påverkar det arbetsmiljön?” Det har visat sig att grävning är den enda möjliga metoden i Stockholm. 

Grävning är en enkel och snabb metod och när man förlägger med rör kan det förkorta 

förläggningstiden i med att man schaktar, förlägger rör, återställer mark och på slutet drar man kabeln 

genom rör, dock får de som utföra arbetet utsättas för trafikfaror. Plöjning är inte en bra metod när 

det finns massa korsande ledningar under marken och det är väldigt lätt att komma åt andra 

ledningarna som finns i marken och förstöra dem. Regionnätsledningar är väldigt stora och det kan 

vara svårt att plöja en 220 kV, maskinerna kanske inte klarar av så grova kablar. Stockholm stad kräver 

minsta fyllningshöjd 0,9 m för vägbanor (från kablarna till markytan) vilket utesluter användning av 

kedjegrävning och fräsning eftersom det inte går att komma ner i ett djup som uppfyller 

Stockholmstad tekniska handbok. När det gäller sprängning har man generellt sett börjat spränga 

mindre eftersom sprängning brukar förknippas med kontrollbesiktningar och tillståndshantering vilket 

är resurs -och tidskrävande. Man har kunnat använda sig av andra metoder som knackning eller 

borrning. Nackdelen med borrning är att dem är lämplig för en viss typ av mark och kräver lite mer 

markåterställningsarbete vilket stämmer med teorin om styrd borrning (Bengtsson , Ivansson , & 

Werner, 2006). Knackning av berg har en nackdel och det är att man har en begränsad ledningslängd. 

Problemet är att det kan vara svårt att bestämma om man ska använda sig av borrning, knackning eller 

grävning eftersom man inte vet vad marken döljer. Skulle man börja gräva och sedan stöta på berg kan 

det bli dyrt och eftersom man behöver andra maskiner vilket innebär att arbetet tar mycket tid och 

man måste ha nya tillstånd. Skillnaden mellan förläggning av regionnätsledningar och 

lokalnätsledningar är att regionnät har djupare och bredare schakt och högre säkerhetskrav.  

Vakuumsug används nästan bara för träd som är i vägen och har en fördel att man inte kommer åt och 

skadar andra ledningar och träd. Det är svårt att projektera/analysera vilka träd som kräver 

användning av vakuumsug. Det är dyrt med vakuumsug och det påverkar hur entreprenörerna 

prissätter mängdförteckningen. Entreprenörerna kan ha hög prissättning om det är många träd som 

behöver vakuumsug. Stockholmsstad borde vara tydligare med att peka ut vilka träd som behöver 

vakuumsug vid synen.  
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Den tredje delfrågan var ”Vilka skyddstyper finns för kablar samt deras fördelar och nackdelar?” och 

I och med att grävning är den enda möjliga schaktmetod i Stockholm kan man använda skyddsrör för 

att korta ner tiden på förläggningsarbetet genom att gräva, förlägga rör och återställa mark tills man 

har nått dit man vill. Det skapar i sin tur ett annat problem som innebär att man får rätt mycket 

skarvar som kan glida isär med tiden vilket inte är bra om man vill bygga ut nätet. Kablar som ligger i 

rör blir varma eftersom kabelns värmeavledningsförmåga försämras vilket sänker kabelns lastbarhet, 

detta är ett problem som går att åtgärda med att dimensionera kablar med större ledningsareor för 

att få god överföringskapacitet. Men det kan vara svårt att ha större kabeldimensioner då det är så 

trångt i marken (11). Kablar kan få väldigt dålig värmeavledningsförmåga och man kanske behöver gå 

ner i säkringar vilket innebär att nätet blir svagare och det kanske behövs en till kabel för att få samma 

styrka (6) vilket inte är bra om man vill bygga ut nätet i framtiden. Kablar dimensioneras enligt svensk 

standard SS EN 424 14 37 och EBR KJ41:15 kabelförläggning i mark max 145 kV. Dem säger att 

rördimensionerna ska vara 1,2 x kabelns ytterdiameter vilket innebär att rör dimensioneras för kablar 

som ska hålla i 50 år. Överdimensionering av rör kan lösa problemet men inte i Stockholm när det är 

redan trångt i marken och skulle man använda större rör för att i framtiden förstärka och bygga ut 

nätet är riskfyllt eftersom det är svårt att veta vart nätet kommer behöva förstärkas. För bättre 

värmeavledningsförmåga har man börjat använda bentonit som är bra på att leda bort värme men 

man vet inte vad som kan hända med bentoniten efter 5 år eller 15 år och om den skulle stelna så kan 

man inte komma åt kabeln för att utföra underhåll, förstärkning eller byta ut kabeln vilket också gör 

att bentonit fyllningen inte är en bra metod för att förstärka nätet. Rör kan deformeras eller går 

sönder med tiden pga. Problemen med rör är att de kan deformeras om det uppstår sättningar i 

marken eller en annan ledningsägare gräver i marken och skadar rören. 
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6 Slutsats  
 

I med att dessa delfrågor besvarats kan nu huvudfrågan som var ”Hur kan kablar i regionnät och 

lokalnät förläggs på ett smidigt sätt för att underlätta reparation och underhåll idag och i framtiden, 

samtidigt som att kunna bygga ut nätet?” besvaras.  

Nätägarna har börjat byta ut gamla ledningar mot nya ledningar. Rörförläggning är dock inte den 

vägen man ska ta eftersom det blir svårt att sätta en kabel som har grövre area i framtiden om man vill 

förstärka nätet. Det kommer innebära att man måste schakta om och förlägga ett större rör vilke tar 

tid, plats och skapar problem i trafiken. 

Det blir trängre och trängre i marken och tillslut kommer det inte finns någon plats då det är redan 

fullt i GC-banan och det kommer bli fullt även i körbanor. Och det lutar åt att man går mer åt att 

förlägga mer kablar i tunnlar. Man kan bygga tunnlar där man vet att det kommer behövas en 

förstärkning i framtiden och på ställen där förstärkning inte behövs kan man förlägga rör. För 

regionnät speciellt kan det behövas tunnlar för att förbinda flera områden och överföra el på ett 

smidigt sätt. Men tunnlar är en väldigt dyr infrastruktur och för att kunna göra den till en effektiv 

metod måste kostnaderna för att bygga tunnlar bli lägre för att locka nätägarna att investera i det. Om 

flera nätägare väljer att förlägga sina ledningar tillsammans i en tunnel så kan det dra ner på 

kostnaderna för tunneln. 

OPI-kanalisation är också en bra lösning på problemet där det går att ha flera förband och flera aktörer 

kan samförlägga sina ledningar. Det är viktigt att man försöker komma överens om samförläggning. 

Alternativt får man förlägga ledningar med grövre areor redan idag för att kunna förstärka nätet i 

framtiden. Det kan finnas ett problem med att nätägarna inte vet vart nätet behöver förstärkas i 

framtiden därför måste staden komma ut med fasta och konkreta planer för framtida byggnationer av 

t.ex. hus, fastigheter etc. Det kan få nätägarna att investera mer i nätet. Staden måste också ansvara 

för sin mark genom att äga marken och hyra ut mark eller ledningar till nätägare. Man använder ett 

system som heter GSP där man samlar ihop alla ledningsägare och samordnar framtida planeringar 

vilket är väldigt bra för då kan man veta vart det behöver byggas i framtiden och genom det kan man 

agera redan idag och förlägga ledningar som tål högre spänningar för att förstärka nätet om det skulle 

behövas. Men staden måste ändå på något sätt ta ansvar för planeringar av nya byggnationer och göra 

det möjligt för nätägarna att förlägga sina kablar i marken.  

Idag vill alla ledningsägare breda ut sig och hålla ett säkerhetsavstånd från andra ledningar vilket gör 

att det blir trängre i marken med massa säkerhetsavstånd. I det här fallet kan samförläggning lösa en 

stor del av problemet. Det är lönsamt för alla att gräva i marken en gång istället för att ledningsägarna 

gör arbetet enskilt. Men ledningsägarna måste bli bättre på det också dvs. planera för framtiden och 

vara snabba på att komma ut med besked ifall man vill samförlägga eller inte och vart man vill 

samförlägga. Stockholmsstad förespråkar överdimensionering av rör och kablar för att man inte ska 

behöva schakta igen, men problemet är att överdimensionering innebär större kostnader för 

nätägarna som inte vill investera i onödan. Det är väldigt kortsiktigt tänkande av ledningsägarna. 

Överdimensionering är ett bra alternativ för framtiden.  
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Tabell 11: Intervjusammanfattning fråga 1-8 april-maj 2017 

 

 

 

 

Frågor Christer Gruber; Energi Företagen Henrik Bolinder; Otera Sebastian Bengtsson; 

Ellevio 

Ludvig Lindström & Pablo 

Giaconi; Pöyry 

Stefan Jensen; WSP/Ellevio 

1 Hur 

dimensioneras 

Kablarna? 

Kablarna dimensioneras utefter 

hinder som finns i vägarna. Man 

strävar efter en hård mantel för att 

skydda kablarna samtidigt som 

kabeln dimensioneras med en viss 

flexibilitet för att kunna böjas. Om 

kabeln är för hård kan det vara svårt 

att hantera den i tex kabelskåp. 

Det finns projektörer som 

dimensionerar kablar och 

bestämmer vilken kabel som ska 

användas. En 11 kV kabel kan 

vemsomhelst förlägga eftersom 

den är stryk tålig och har en 

stark mantel. 

Lokalnät 11kv-kablar. 

Regionnät 33, 110 och 220 

kV kablar.  

Ellevios 220 kV kablar för 

regionnät ligger i flesta fall i 

tunnlar i konsoler och är 

hopbuntade så de sitter fast 

ordentligt. 

Beroende på vilken miljö och mark 

typ kan kabeln dimensioneras efter. 

Iland kan man ha två dimensioner på 

samma kabel tex i torr mark kan man 

ha grövre kabel för att värme ska 

ledas bort och en mindre kabel där 

det finns fuktig jord.   

Vanligtvis är det beställaren som väljer vilken 

lämplig kabel för olika projekt. 

2 Vilka 

standarder 

följer ni?  

EBR KJ41:15 är branschens tolkning 

och komplettering. Den avviker från 

Stockholmsstads tekniska handbok 

när det gäller terrass förläggning. 

Den är anpassad efter den fysiska 

verkligheten tex att en kraftkabel kan 

ligga under marken bara att det finns 

hård markyta.  

Det finns olika standarder man 

jobbar det. EBR &Stockholms 

tekniska handbok. Sen finns det 

en standard ESA  

Stockholmstekniska 

handbok, IEC 60287 och 

EBRKJ41:15 

Kabelförläggning max 145 

kV 

Det finns olika standarder som följs. 

Om standarder motsäger varandra 

så finns det folk som är bra på att 

avgöra vilken standard som ska 

följas. Standarderna används som en 

mall för kabeln och används som 

stöd.   

Stockholms tekniska handbok, EBR som är 

tyngst samt svenska standard. Om standarderna 

motsäger varandra kan man följa väghållarens 

krav. Förr it tiden var det tydligt vad som gällde 

men nu ska man utföra arbete på ett säkert sätt 

vilket är oklart.  

3 Har man 

kunnat hålla 

sig till det som 

står i 

standarderna 

när det gäller 

fyllningshöjde

r, 

förläggningsdj

up etc.?  

Man har lyckats förlägga kraftkablar 

med en kabeldiameter emellan även 

om det är trångt men kartmaterialet 

stämmer väldigt bra. Det handlar om 

att frigöra plats dvs om det är en 

kabel som inte duger kan man byta 

ut den med men kabel som har 

grövre area. Man strävar efter att 

förlägga i plan form och inte i nivåer.  

Det är något som projektörerna 

brukar ordna. Ibland kan man gå 

djupare i marken för att dra isär 

ledningarna för att inte bli varma. 

Om man ska djupt i marken ska 

man gå upp i area för att få 

samma överföringskapacitet. 

Man kan också hålla sig om man 

schaktar brett dock kan det vara 

svårt att hålla sig till 

standardiserade avstånd 

eftersom det finns ingen palts i 

marken. 

Man skulle vilja ha 2 meter 

mellan varje förband men 

det går inte pga. att det inte 

finns utrymme. 

Regionnätskablar (220kv) 

ska ha 600 mm 

centrumavstånd men man 

brukar dra isär de lite för att 

få bättre 

överföringskapacitet. 110kV 

avståndet är 500mm och för 

33 kV kan de ligga ganska 

tätt  

Ibland måste man gå lite djupare för 

att passera en annan ledning. Men 

man vill inte komma för djupt då kan 

värmeavledningsförmågan 

försämras. Man vill heller inte ligga 

för nära markytan för att kabeln inte 

ska utsätts för mekaniska 

påverkningar tex jordbruksmaskiner 

mm. 

Om det ligger något i maken, rör eller annan 

ledning så kan man antingen gå under eller över 

den beroende på vilka omständigheter man har. 

Beroende på vilka typer av rör kan man hålla 

olika distanser till olika ledningar.  

4 Vanliga 

intressekonflik

ter mellan 

andra 

ledningsägare

? 

Det finns alltid konflikter mellan olika 

ledningsägare och det lösas med 

ömsesidig respekt då, alla behöver 

plats för sina ledningar. 

Det finns men brukar lösas. Det 

kan vara tex att Stockholms stad 

säger att man får ha ett visst 

arbetsområde, vilket kan vara ett 

problem för arbetet.  

Vi har intressekonflikter tex 

att lokalnätsägarna vill ligga 

med våra kablar eller 

regionnätskablar för att det 

blir bättre för de men det 

påverkar våra kablar. Det 

blir ett samarbete mellan 

oss. 

Finns massor och oftast är man rädd 

at den korsande kabel inte håller 

avstånd. Eller att markägare inte vill 

att man ska gräva i deras mark eller 

att det ligger naturreservat etc.    

Optobrunnar tar upp mer än halva GC bana 

vilket gör att det inte finns mycket plats i marken. 

Gamla ledningar ligger grunt och behöver ligga 

djupare. Problemet också är att det finns så 

mycket som är ur drift och det är svårt att veta 

vad som är i drift och inte är i drift. Det bästa är 

att om man kunde riva trottoarerna och rensa de 

från gamla ledningar som är ur drift. 

6 Brukar 

samförläggnin

g och 

samordning 

funka mellan 

olika 

ledningsägare/

aktörer? 

Samförläggning är något man strävar 

efter och är väldigt positiv till. 

Branschen har tillsammans med 

televerket ett samförläggningsavtal 

där man bestämmer hur aktörerna 

ska förhålla sig till varandra. Det finns 

ekonomisk reglering också och man 

försöker få bredbanssamordnarna 

med i samma avtal.   

Oftast kan man förlägga extra 

rör eller förband när man 

schaktar och det är för att man 

ska kunna nyttja det i framtiden.  

Samförläggning brukar 

funka bra. Oftast är det 

andra ledningsägare som 

vill förlägga sina ledningar 

med våra ledningar, men 

det brukar funka bra.  

Samförläggning är en bra lösning för 

att man nyttjar mark som man har 

redan byggt på. Man slipper störa 

nya markägare, slipper ta särskilt 

mycket mark och det blir mindre 

arbete som går åt att skaka fram 

tillstånd.  

Samförläggning funkar inte eftersom det saknas 

tydliga gränser för vad som gäller. Det kan vara 

att den andra parten som är intresserad som 

dröjer på att svara. Sen vill de veta hur mycket 

det kostar att gå med, men man kan inte 

bestämma ett pris förens man har handlat upp 

det. Det skulle vara bra om det fanns fasta 

meter priser. Det dröjer upp till månader att få 

svar. Det kan bli dyrare för staden om vi ska 

utföra arbetet åt de, därför väljer de att inte gå 

med och som konsekvens drabbas den tredje 

personen två gånger. 

7 Vilka tillstånd 

behöver man 

vid 

förläggning av 

kablar? 

Det är väghållaren man ska hålla sig 

till och man ska fråga de ifall man får 

lägga en kabel i deras mark, tillstånd 

att föra in maskiner. Det finns också 

saker man ska ta hänsyn till då som 

arbetsmiljö och trafikfara för att 

personalen inte ska skada sig. För att 

inte fuska på avstängningar har man 

också avstängningsavtal som sköts 

separat.  

Generellt sätt krävs mer tid att 

skaka fram tillstånd än att utföra 

själva arbetet och det kan dröja 

väldigt länge till man får tillstånd.  

Vi brukar ha 

koncessionsansökan och 

det finns folk som 

behandlar det för oss. I 

koncessionsansökan ingår 

allt så som att få gräva.  

Det krävs olika typer av tillstånd 

beroende på vart man vill förlägga. 

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen 

just för att det finns olika 

naturområden, ibland kan det krävas 

tillstånd från försvarsmakten, 

kommunen när det gäller vatten 

skyddade område. Det krävs färre 

insatser att söka tillstånd för den 

sjökabeln än en markkabel.  

Ellevio (nätägare) betalar hyra till staden per 

kabel. Ellevio har koncessionsrätt dvs rätten att 

få lägga kablar. Det krävs öppningstillstånd. 

Efter att man har fått öppningstillstånd krävs det 

tillstånd för att utföra arbetet. Ellevio har 

ledningsrätt från staden men när det gäller privat 

person eller fastighet krävs också tillstånd. För 

att spränga krävs det polistillstånd för att hantera 

spräng ämnen.   

8 Brukar ni 

jobba med 

arbetsmiljön? 

Den största risken som finns är 

trafikfara. Det finns en risk att 

förläggningsarbetarna blir påköra. 

Trafikavstängningar är mer 

komplicerade än vad man tror och 

det kräver mycket resurser och kraft. 

För att entreprenörerna inte ska 

fuska med avstängningarna har man 

exkluderat avstängnings materialet i 

avtalet och det sköts separat.  

Det är det viktigaste man gör, 

det finns en risk lista man följer. 

Det finns risker som man 

beaktar från tidigare projekt. 

Safty job analysis görs, där man 

går igenom vilka risker och 

framsteg man har gjort. Man 

kollar ifall arbetsplatsen har rätt 

förutsättningar för att utföra 

arbeten.  

Det är något man jobbar 

med ganska mycket och är 

otroligt viktigt för att undvika 

olyckor. Vi följer 

elsäkerhetsanvisningar 

(ESA) 

 

 

 

 

Det är ett krav från beställaren som i 

sin tur har ett krav från 

myndighetshållet 

För att driva projektet måste man ha 

en viss arbetsmiljö för att fortsätta 

och tex ifall någon inte har på sig 

hjälp eller skyddsskor hela arbetet 

avbrytas vilket kan bli dyrt för 

beställaren. Det är beställarens 

intresse att sköta sig.   

Det finns olika skrifter man följer för att 

tjänstemän inte ska skada sig vid arbetet.  
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Tabell 12: Intervjusammanfattning fråga 9–14 april-maj 2017 

 

 

 

 

 

Frågor 

Christer Gruber; Energi Företagen Henrik Bolinder; Otera Sebastian Bengtsson; 

Ellevio 

Ludvig Lindström & Pablo Giaconi; 

Pöyry 

Stefan Jensen; WSP/Ellevio 

9 Vilka 

förläggnings

metoder 

används i 

stadsmiljöer?  

Det grävs alltid. Grävning är enkel och 

snabbare än andra metoder.  

 

Det är konventionell schakt 

(grävning) som används, man 

är nästan tvungen till det 

eftersom det finns massa 

korsande ledningar och man 

måste hantera problem som 

inte är uppmätta. Rör 

förläggning är bra på många 

ställen i storstäder    

 Grävning är den enda möjliga i 

storstäder. Grävning är billig och en 

effektiv metod för att få bort stora 

stenar och annat som döljer sig i 

marken.  

 

 

 

Grävning 

10 Finns det för-

och nackdelar 

med olika 

färgningsmet

oder?  

I Stockholm har man ingen tradition att 

plöja eftersom man kan få problem med 

dräneringar tex utan söder om Sverige är 

man mer benägen att plöja eller använda 

andra metoder. Man plöjer oftast i 

vägbankar, järnväg och skidbackar. Det är 

entreprenörerna som avgör vilken 

förläggningsmetod som används för att 

de tjänar på schaktmassor.  

Det går inte att använda andra 

metoder så som plöjning etc. 

eftersom man kan komma åt 

ledningar som ligger i marken 

och förstöra de.  

Ja det finns olika 

nackdelar med olika 

metoder men det är 

något som 

entreprenörerna brukar 

sköta.  

Grävning är den enda möjliga i 

storstäder. Andra metoder funkar 

inte eftersom det finns massa dolda 

föremål i marken eller ledning och 

att använda plöjning tex kan skada 

själva kabeln om det finns stenar 

eller annat hinder.  

Metoder som plöjning, 

slangplöjning, 

kedjegrävning, borrning till 

viss del funkar inte i 

stadsmiljöer eftersom man 

kan riva av alla ledningar 

som ligger i schakten då det 

finns massa korsande 

ledningar, opto, belysning 

etc. det går inte att förlägga 

flera kablar och rör 

samtidigt. Andra metoder 

än grävning kan funka i 

Norrland och i södra 

Sverige. 

11 När används 

sprängning 

eller 

borrning/kna

ckning av 

berg?  

Det finns väldigt duktiga sprängare som 

kan rikta sprängverkan precis in i kabeln. 

Borrning används mest under vägar nu 

förtiden. Man har börjat spränga mindre 

eftersom det alltid förknippas med massa 

tillståndshantering. Det finns också 

möjlighet att använda hydraul hammare 

som ersätter sprängning i vissa fall. Det är 

svårt att nå rätt förläggnings djup med 

sprängning. 

Man försöker använda 

hydraulisk knakning för  

Vi använder inte 

sprängning utan vi brukar 

använda knackning  

Sprängning kan utföras på sätt för att 

inte skada andra ledningar. För att 

säkra andra ledningar brukar man 

sätta vibrationsmätare för att kolla 

påverkan på ledningar eller 

byggnader. Ibland kan markägaren 

kräva att använda en annan metod 

än att spränga, då använder man 

borrning vilket är dyrt, tidskrävande 

och svår  

Sprängning används för att 

passera genom ett stort 

hinder så som berg och 

man måste sätta mät 

instrument i hela om 

12 Vad är 

skillnaden 

mellan 

förläggning 

av 

regionnätsled

ningar och 

lokalnätskabl

ar?   

Ju viktigare kabeln desto djupare ska den 

förläggas. 

Ingen skillnad utan man får 

gräva djupare för regionnät 

och ju djupare man schaktar 

desto dyrare blir det. 

 

_ 

Kablar med höga spänningsnivåer 

innebär en stor kabel och då finns 

det inte många andra sätt än att 

gräva upp och lägga ner.   

Vid förläggning av 

regionnätsledningar kan 

större vägsträckor stängas 

och ha större öppnad 

schakt vilket man inte får ha 

vid förläggning vid av 

lokalnätsledningar. 

Regionnät har lite bättre 

förutsättningar.  

13 Begränsninga

r vid 

förläggning?  

Generellt sätt har man blivit bättre på att 

förlägga kablar idag dock finns det 

problem med att få tillstånd då det har 

blivit väldigt komplicerat. Förut hade man 

en bakgrävare men idag är det mer 

runtomsvängande grävmaskiner  

Man måste göra en schakt 

som går att arbeta i. Tvära 

kurvor som ligger efter 

varandra försvårar arbetet. 

Djup schakt innebär högre 

kostnader. Generellt sätt så 

har man alla verktyg som 

behövs för att förlägga kablar. 

Det är svåra 

markförhållanden som 

försvårar arbetet och kan 

möjligen skada kablarna 

vid förläggning om det 

finns dolda föremål. 

Större kablar=större 

maskiner. Maskinerna 

kanske inte klarar av att 

hantera större kablar.  

I våtmark tex är det väldigt svårt att 

förlägga, ska man använda en båt då 

blir det svårt att gräva, eller använda 

stock mattor så att grävmaskiner kan 

köra. Det finns fysiska begränsningar 

i vad som går att göra. Korsandet av 

andra ledningar leder till man tvingas 

ta vägar man vill undvika.  

Problem som uppstår vid 

förläggning är att man inte 

kan ha en lång öppen 

schakt som innebär att man 

måste schakta, förlägga och 

återställa.  

14 Varför och 

när använder 

man 

skyddsrör? 

Rör används i storstäder för att man inte 

kan ha lång öppen schakt sträcka, därför 

schaktar man, förlägger rör och sen 

återställa marken tills man når dit man 

vill. Rörförläggning är ett måste men man 

vill undvika.  

Att använda rör kanalisation 

förenklar underhålla och byte 

av kablar. Man kan dra ut 

kabeln utan att behöva 

schakta igen och det är ett bra 

mekaniskt skydd mot andra 

ledningsägare som vill förlägga 

sina kablar. Det är lätt att 

förlägga och sen dra in kabeln 

annars måste man stänga av 

stora sträcker i t.ex. 500 m – 

1000 m vilket kan bli extremt 

kostsamt och påverka området 

hela tiden.  

Skyddsrör används när 

man vill gå under en väg 

då kan man använda rör.  

Oftast används rör inte för att 

skydda kabeln utan för att kunna 

passera en väg eller något liknande. 

Men rör kan fungera som ett bra 

skydd. 

 

 

 

              _ 
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Tabell 13 Intervjusammanfattning fråga 15-19 april-maj 2017 

 

 

 

 

 

 

Frågor 

Christer Gruber; Energi Företagen Henrik Bolinder; Otera Sebastian Bengtsson; 

Ellevio 

Ludvig Lindström & Pablo Giaconi; 

Pöyry 

Stefan Jensen; 

WSP/Ellevio 

15 Vilka för-och 

nackdelar 

med att 

förlägga 

kablar i rör?  

Kablar i rör förenklar byta och reparation 

av kablar dock felsökningen blir svårare 

om kabeln i rör är lång (500 m -1000 m). 

I storstäder kan omständigheter styra 

förläggningsarbetet genom att man inte 

får hålla vägar avstängda under en lång 

tid. Kablar i rör kan få permanent 

uppvärmning och börja fungera som en 

isolator. I Stockholm kan det vara svårt 

att kyla ner kabeln under vintern 

eftersom det inte finns så mycket snö. 

Supraledare kan vara en väg att gå, då 

kablarna är magnetfältfria och kabeln 

kyls ner med -200 ̊C flytande kväve. 

Rören funkar som ett mekaniskt 

skydd. När kablar ligger i rör får man 

sämre värme avledningsförmågan 

försämras men det kan lösas genom 

att man tar reda på faktiska 

temperaturen kingkablarna på olika 

marknivåer och dimensionera 

kabeln under rätt förutsättning, dvs 

öka kabel dimensionerna och ha en 

fri kanalisation för att få samma 

leddningskapacitet.  

Man vill undvika 

skyddsrör för att det 

sänker lastbarheten på 

kablarna pga. av värme. 

Man brukar gå upp i 

ledararea på kabeln för 

att få samma 

ledningskapacitet. 

Alternativt får man 

bentonitfylla rören.  

Ökad värmeutveckling, svårare att 

komma åt och laga kabeln, fördyrar 

och försvårar arbetet. Att gräva ner 

ett rör är ganska enkelt. Vid rör 

förläggning genom berg skapas en 

tunnel för rör, det kan i värsta fall 

rasa och man måste göra om 

arbetet.  

Problem med rör 

förläggning är att det blir 

svårt att få ner de riktigt 

djupt. Kabeln blir varm 

och man behöver kanske 

gå ner i avskärningen 

vilket innebär att nätet 

blir svagare och man kan 

behöva en till kabeln för 

att få samma styrka. 

 

16 Kan 

bentonitfyllni

ng lösa värme 

problemet?  

 

 

 

 

_ 

Man fyller rören med bentonit för 

att få bättre värme avledning men 

det är ingen väg man ska eftersom 

det försvårar underhållsarbetet och 

man måste spola ur bentonit vilket 

är en jobbig process.  

Bentonitfyllningen är 

bra metod för att 

kablarna ska kylas på 

ett bättre sätt och det 

brukar gå bra då man 

fyller rören med 

bentonit i korta 

sträckor vilket gör det 

enkelt att dra ut 

kabeln, men att spola 

bentoniten och få ut 

rören är ingen rolig 

process.  

Man fyller rören med bentonit för 

att värme ska ledas bort på ett 

bättre sätt.   

Problemet med bentonit 

är att man inte vet vad 

som kan hända med den 

efter några år. Vad 

händer om den stelnar då 

kan man inte komma åt 

kabeln. Det blir svårt att 

få ut kabeln om 

bentoniten stelnar.  

17 Hur felsöker 

man kablar i 

marken och 

hur skiljer det 

sig mellan 

regionnät och 

lokalnät? 

Man kan dra ur kabeln om den ligger i rör 

och laga den, det är väldigt sällan man 

kan dra ur kabeln. Det man gör istället är 

att gräva upp en grop och sedan klipper 

man bort delen där felet ligger och sen 

skarvar man. 

 

Det finns ingen skillnad mellan 

felsökningsmetoden för 

regionnätsledningar och 

lokalnätsledningar. Man gräver upp 

kabeln och sedan lagar man den 

trasiga delen.  

Om kablar inte ligger i 

rör så finns det ingen 

annan metod än att 

bara schakta och 

reparera  

Det är enklare att upptäcka fel i 

luftledningar än markkablar. Man 

skickar en puls eller signal som visar 

exakt i vilken sträcka pulsen studsar. 

När man har hittat felet då gräver 

man upp och reparera. Man måste 

veta exakt vart felet ligger och sen 

ska reparationsarbetet utföras på 

ett försiktigt sätt så att kabeln inte 

skadas. Att hitta felet är enklare än 

att åtgärda det. 

 

 

 

 

 

Det finns en standard som 

säger att man måste ha 

en grop var 80 m eller 100 

m för att kunna dra ur 

kabeln.  

Cementrören som låg 

under gator för 50år sen 

har fått sättningar vilket 

innebär att man inte kan 

dra ur eller få in kabeln.  

18 Hur ser det ut 

för kablar när 

det gäller 

framkomlighe

t och 

åtkomst? 

 

 

_ 

 

Det har med arbetsplatsens 

utformning att göra. Oftast får man 

jobba i trafikerade miljöer där det 

finns stortrafikfara och man har inga 

påtryckningsmedel mot staden. Det 

finns avstängningar men det är för 

trånga arbetsplatser vilket försvårar 

arbetet genom att man inte kan få 

in stora maskiner för att utföra 

arbetet. 

Det finns 

framkomlighetsproble

m och ibland måste 

man borra genom berg 

även om man vill 

slippa. Men det gäller 

att anpassa sig efter 

det som finns eftersom 

i Stockholm är det ont 

om plats i marken.  

Det går inte att dra ur kabeln 

eftersom den sitter väl någonstans 

och man måsta ta av den 

någonstans för att kunna dra ur 

den.  

19 Finns det 

något som 

påverkar 

kostnaderna 

för ett 

projekt eller 

förläggningsa

rbetet?   

Schaktarbetet blir billigare om man 

använder grävning.  

Man undviker stora vägar och om 

det finns kantsten efter vägsidan 

kan det medföra extra kostnader för 

att få bort stenarna. Man hålla sig 

till grönområden och i tungtrafik 

måste man ha tung avstängning. 

Sen valet av förläggningsmetod 

spelar stor roll eftersom det beror 

på markförhållande. ska man 

använda stora eller mindre 

maskiner, stockmattor för att inte 

sjunka i lera. Dessa saker kan 

påverka kostnaderna för ett projekt.  

Svåra markförhållanden 

och dolda föremål man 

inte är medveten om.  

Svåra markförhållanden försvårar 

och fördyrar förläggningsarbetet. 

Man vill helst inte spränga eller 

borra eftersom det fördyrar arbetet. 

Man får gräva undan stora stenar. 

Det är svårt att tex 

identifiera vart det finns 

berg, man kan misstänka 

att det finns berg, det vet 

man inte förens 

maskinerna inta kan gräva 

och då måsta man ta in 

andra maskiner som utför 

arbetet och det tar tid och 

blir väldigt dyrt. Eller så 

kan man lösa det genom 

att använda kanalisation 

och ligga lite grundare 

och väghållaren måste gå 

med på det.  
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Tabell 14 Intervjusammanfattning fråga 20–25 april-maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Frågor 

Christer Gruber; Energi Företagen Henrik Bolinder; Otera Sebastian Bengtsson; 

Ellevio 

Ludvig Lindström & Pablo Giaconi; 

Pöyry 

Stefan Jensen; WSP/Ellevio 

20 Hur ser du på 

deformerade 

rör och varför 

ändvänds 

det? 

Det är inte så lätt att få in kabeln i 

ett deformerat rör och man riskerar 

att skada kabeln. Det används inte 

idag utan det används korrugerade 

rör bara att de har en slät insida, 

sen kan utsidan vara räfflat eller 

korrigerat. I trädgård och i vissa 

tomter förekommer enkelväggiga 

rör som är räfflade eller 

korrugerade som inte godkänns av 

nätägarna.  

Det används och det ställs 

också krav på kringfyllningen 

och stora sten får inte ligger 

på röret.  

 

 

_ 

Inget vi har stött på.  Under vägar är det jättedyrt att gräva 

av vägen och det kan vara billigare att 

använda befintliga eller trasiga rör. Det 

man gör ät att man lägger ett mindre 

plaströr i det deformerade röret för 

att inte skada kabeln. Oftast brukar 

nätägarna inte vilja ta risken. Orsaken 

till att rör deformeras är när andra 

som gräver i marken och kommer åt 

rören och kabeln med grävskopan och 

förstör manteln på kabel.  

21 Vilka är 

vanligast 

förekomman

de kabelfel i 

storstäder?  

Grävskador anses som yttre 

påverka.  

Grävskador och gamla kablar 

som smäller av, det kan 

också vara en skarv eller 

avslut på kabeln som orsakar 

problem.  

Vid arbete kan man 

missa att det ligger 

en kabel någonstans 

och då kan man 

gräva eller borra i 

kablarna.  

Det kan vara att en traktor som drar 

i lite för hårt, eller att man gräver 

upp manteln på kabeln. Böjning kan 

orsaka problem.  

Personen som hanterar grävmaskinen 

kan komma åt kablen och skada den. 

Eller att någon annan har gjort ett fel. 

Har man förstört manteln kan vattnet 

ta sig in i kabeln och sedan smälla av.  

22 Brukar man 

lägga extra 

rör?  

Entreprenörerna brukar installera 

extra rör som kan nyttjas i 

framtiden.  

Ledningsägarna brukar vilja 

ha det, man förlägger ett 

extra pack för att i framtiden 

slippa gräva upp 

vägövergången.  

Om det skulle 

behövas extra rör då 

göra man det men 

annars är det väldigt 

ovanligt.  

Man brukar lägga extra rör för opto 

och värmeledningar.  

Det brukar man ha för att slippa gräva 

och störa markägaren två gånger.  

23 Hur ser du på 

tunnlar för 

kablar?  

Det är bra skyddsmetod men kan bli 

väldigt dyrt.  

Bra och enkel åtkomst till 

kablar, enkelt att förlägga 

och underhålla. 

 Det börjar bli mer aktuellt med 

tunnlar för kablar och de kan ligga 

tillsammans med allt möjligt. Det 

kan finnas mer möjlighet för mer 

löpande kontroller och reparera 

samt underhålla kablar.  

Tunnlar är bra, det förenkalr 

underhålla och bytet av kablar. Men 

vem ska äga tunneln, vem ska ta han 

om dokumentation, det måste finnas 

någon som ansvara för det. Staden vill 

inte ha ansvar.  

24 Vad tycker du 

om OPI 

förläggning? 

Man måste gå upp i kabel 

dimension. Hypotetiskt sätt kan 

man byta ut kabeln men man kan 

fråga sig vad som kan hända med 

kabeln om den ligger i betong och 

ingen grävmaskin som kommer åt 

den.  

Dimensioner för en kabel 

kan bli väldigt stora. Tänk en 

OPI förläggning för 400 kV 

ledningar.  

OPI används för 

större förbindelser.  

 

 

_ 

 

 

                       _ 

25 Varför väljer 

vissa aktörer 

att inte har 

kabelmarkeri

ngar?  

Elkablar måste markeras alltid.  Det ska alltid finnas 

kabelmarkeringar, ett band 

som ligger uppe på kring 

fyllningen och sen ett 

orange nät som täcker hela 

schakten  

Det är en jätteviktig 

sak man måste ta 

hänsyn till  

Det kan vara så att de som jobbar 

med det inte har förståelse för det 

de gör. Skulle man vara mer insatt i 

vad man gräver ner och vad som är 

på spel då blir man mer noggrann.  

Kablar ska markeras, trots det så kan 

folk komma åt kablarna och skada de. 

Det kan vara svårt att se vart man 

sätter grävskopan.  
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Frågor 

Ulf Fransson 

 WSP 

Inge Gustafson 

Vattenfall 

Björn Olsson 

 Infratek AB 

Gunnar Gehlin & Simon Hultgren 

 Svenska kraftnät 

1 Hur har 

kablarna 

utvecklats 

genom åren? 

Idag finns det gamla kablar som har legat i marken en 

1900 talet och är fortfarande i drift, frågan är ifall 

kablar som tillverkas idag kan hålla så länge. Idag 

pratar man mer om att en kabel ska bytas ut efter 50 

år. Kablarna har utvecklats jämfört genom åren men 

inget tekniskt språng har skett ur ett 

livslängdperspektiv. Att tillverka kablar som håller i 

100 år är en viktig infrastruktur ur ett 

samhällsperspektiv. Vatten kablar har en armering 

vilket gör de mer robusta, kanske kan man använda 

armering för markkablar som driver högre spänningar 

för att göra dem mer robusta 

Kablarna har utvecklats jämfört 

med hur det var för 50 år sen, 

PEX har utvecklats och det är 

nästan enbart PEX som 

används idag.  

Kablar har blivit bättre. Sen några år 

tillbaka har nätägarna börjat byta ut 

gamla kablar och ledningar mot nya 

ledningar i Stockholm eftersom 

nätägarna kan ta betalt från 

slutkunderna vilket gör de mer 

benägna att investera i nätet och i 

Stockholm är nätet rätt så gammalt.  

Tekniken för kraftkablar har utvecklats från att 

man använde sig av pappersisolering till plast 

isolation. 

2 När används 

skyddsrör?  

Rör fungerar som ett mekaniskt och används för olika 

markförhållanden. Rörförläggning sker vid korsning av 

vägar, känsliga vägar och där det är svårt att stänga av 

vägar. Idag finns det gott om rörmaterial men det 

saknas rör kanalisation som håller mer än 30–40 år. 

Idag används 6 m rör vilket innebär att man får väldigt 

mycket skarvar och med tiden kan de glida isär vilket 

inte är hållbart för framtiden och det finns ingen 

sammanhållning i kanalisation. En bra 

samhällsekonomisk lösning kan vara att bygga rör 

kanalisation på ett bättre sätt än det som används 

idag.  

 Rör används inte för att skydda kabeln 

utan för att ta sig förbi ett visst 

område. Rör undviks så mycket det går 

pga. av värmeutveckling. Vid 

vägövergångar och vid otillräckligt 

förläggningsdjup skyddas kablarna av 

rör 

Oftast är syftet med röret att utgöra en 

kanalisation, inte att erbjuda ett extra skydd. 

Syftet med rören är oftast att skapa möjlighet 

för kablarna att ta sig genom förbi olika hinder 

och inte primärt för att skydda anläggningen. 

Rörkanalisation används mycket mer än 

skyddsrör. Svenska kraftnät har högre krav på 

fyllnadshöjden eftersom kablarna har högre 

spänning. Svenska kraftnät tillämpar lämpliga 

delar som är standardiserade. 

3 För-och 

nackdelar 

med rör  

Rör förkortar förläggningstiden genom att schakta, 

förlägga rör och sen återställa. Skulle man schakta 

hela sträckan kan det ta väldigt lång tid.  

 Värme är det största problemet och 

inte magnetfält för kabelförläggning i 

regionnät utan det är 

värmestrålningen som brukar lösas 

med att räkna på det och 

dimensionera kablarna efter det. 

 

4 Hur ser du på 

bentonitfyllda 

rör?  

Fördelen med det är att man får bra 

värmeavledningsförmåga men nackdelen är att det 

blir svårt att dra ur kabeln eftersom det krävs större 

dragningskraft och bentoniten kanske behöver spolas 

med vattenslang.  

Det funkar men det kan vara 

svårt att få ut kabeln eftersom 

bentonit måste spolas ur. 

Det är inte speciellt vanligt, det är en 

kemikalier i miljö och man måste 

stängda till rör änderna ordentligt. Det 

sägs att det inte ska stelna och man 

ska kunna dra ur kabeln ändå, men det 

får man reda på i framtiden. 

Bentonitfyllningen kan också fungera 

som ett extra skydd för kabeln på de 

ställen där man visste att kabeln kan 

utsättas för påfrestningar. 

Att fylla rör med bentonit har sina nackdelar, 

och det har visat sig att det kan vara svårt att 

spola ur bentoniten när ett fel uppstår i en 

kabel. Det har även visat sig vara svårt att fylla 

rören med bentonit till den volymen som man 

önskar, speciellt om det är långa rör. Oftast är 

det svårt att verifiera fyllnadsgraden av 

bentonit i långa rör som installerats i en 

kuperad miljö. Det går alltså inte att säga 

problemet kan lösas om man bara går upp i 

ledararea om man redan ligger på max 

ledararea, i det här fallet behöver man bygga 

ytterligare ett förband och då blir det snabbt 

väldigt höga tillkommande kostnader. 

5 Är det svårt 

att lokalisera 

felet i en 

markkabel?  

Att lokalisera fel i kablar görs med ganska hög 

precision idag. Efter att felet har lokaliserats kan det 

åtgärdas på två olika sätt. Antingen kapas den trasiga 

kabel delen på plats och sen skarvar man och lägger 

ett nytt kanalisationsrör. Det andra sättet går på att 

dra ur kabeln och byta ut den eller skarva och 

reparera den.  

   

6 Vilka 

standarder 

jobbar man 

med? 

I Stockholm är det Stockholm tekniska handbok som 

styr väldigt mycket. Man kan följa EBR men 

Stockholms tekniska handbok har högre krav när det 

gäller förläggningsdjupet tex.   

EBR gäller för lokalnät men på 

regionnät har vattenfall egna 

tekniska riktlinjer. 0,65 m gäller 

regionnäts kablar men enligt 

vattenfalls tekniska riktlinjer 

ska det vara 0,9 m under mark, 

det är mest för att undvika 

grävskador eftersom det krävs 

mer säkerhet. 20 kV kablar 

ligger lite närmare markyta 

kanske 0,65 m. 

Man förhåller sig till den som är 

strängast och i detta fall har 

Stockholms stad tekniska handbok ett 

högre krav än EBR så måste man hålla 

sig till det. Det måste också finnas 

gropar för att kunna dra ut kabeln 

vilket kan bli svårt om man ska 

motivera det ekonomiskt. 
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7 Har man 

kunnat hålla 

sig till det 

som står i 

standarderna 

när det gäller 

fyllningshöjde

r, 

förläggningsd

jup etc.?  

Man har kunnat hålla sig till standardiserade 

avståndsmått mellan kablar och ledningar, men det är 

också ett problem när det inte finns så mycket 

utrymme. Att göra större kabelförläggning med 

möjlighet att samförlägga olika spänningsnivåer och 

flera kabeltyper i en ledningsgrav kan bredas ut ganska 

bra men det kan vara svårt att få till avstånden. Utan rör 

får ledningarna ligga ganska kompakt vilket försämrar 

kabelns överföringsförmåga. Man kan också förlägga på 

höjden genom olika lager men det kan försämra 

överföringsförmågan och åtkomligheten för kablar. Det 

är svårt att lägga ner en kabel i samma kabeldjup längs 

hela sträckan för att det är så trångt i Stockholm.  

 Det händer att man går för djupt, men man 

måste undvika att förlägga nära markytan. 

Man blir tvungen att hantera mer 

schaktmassa och det blir dyrare att förlägga 

kabeln om den ska förläggas långt ner.  I 

Stockholm är det framförallt infrastrukturen 

som försvårar förläggning arbetet, vatten 

och avlopp ligger djupt, men det är 

belysning och fiberkablar som ligger lite 

grundare och man är tvungen att hantera 

det genom att frilägga dessa kablar och sen 

schakta djupare. 

Om man anser att avståndet mellan 

andra ledningar inte är tillräckligt 

förlägger man inte generellt sett inte på 

den platsen men ibland kan det finnas 

andra lösningar på problemet. För att 

hindra att värmestrålning från 

fjärrvärmeledningar från att påverkar 

kraftledningar kablarnas 

överföringskapacitetkan det åtgärdas 

genom att sätta ofta isolerings skivor 

mellan ledningarna. 

8 Finns det 

intressekonfli

kter mellan 

andra 

ledningsägare

? 

På senare år har man börjat förlägga kablar med högre 

spänningar i Stockholm. Kablarna har legat i gångbanor 

och grönytor och de är redan fulla med andra ledningar 

som är i drift. Man har börjat förlägga i körbana och där 

märker man att det finns en intressekonflikt om 

utrymmet. Man vill säkerställa att man är på 

kommunalmark och inte privat mark eftersom man har 

ledningsrätt i kommunalmark, annars måste man söka 

ledningsrätt från privata markägaren.  

Det finns mycket att ta hänsyn 

till ur miljöperspektivet, 

fjärrvärme, vattenavlopp, fiber, 

lokalnät mm som man måste 

ta hänsyn till. Det är hela 

infrastrukturen som kan 

påverkas. 

Man försöker samförlägga så mycket 

man går. När man ska schakta en sträcka 

i Stockholmsstad så aviseras denna 

sträcka i gatowebben och då har andra 

nätägare prenumeration som visar att 

man ska schakta i ett visst område och då 

har de möjlighet att gå med i schakten. 

Annars är intressekonflikterna med 

Stockholms stad eftersom de kan säga 

att man inte får schakta på ett visst 

ställe. 

Svenska kraftnäts uppdrag är att tillgodose ett 

behov som samhället har när det gäller tillgång 

till el. Det finns ofta olika åsikter om hur 

kablarna ska installeras bl.a. När det gäller olika 

korsningar med andra ledningar eller hur om 

kablarna ska samförläggas med andra ledningar 

samt avståndet mellan dessa. Det handlar inte 

konflikter När dessa frågor dyker upp, utan man 

går det i stort sett kan alltid hitta lösningar på 

hur kablarna ska förläggas., man försöker 

tillgodose ett behov som samhället har när det 

gäller att kunna leverera el. 

9 Begräsningar 

med 

maskiner 

  Högre spänningar kräver större kablar 

som levereras med en trumma. Men 

man vill ändå ha några 100 meters 

längder på kabeln så att skarvarna inte 

hamnar så tätt, det påverkar vilken 

maskin man använder som ska hålla 

trumman. Ibland måste man lyfta den 

och flytta på den. 

En mindre kabel kan installeras med en mindre 

maskin. Det är enkelt att hantera en 10 kV kabel 

jämfört med en större kabel, för det krävs andra 

verktyg och annan hantering. Svenska kraftnät 

överlåter upphandlar förläggning arbetet 

installationsarbetet av entreprenörerna som 

utför arbetet och än så länge har man inte haft 

problem med att installera sina kablar trots att 

de är stora och tunga.   

10 Brukar 

samförlägg

ning och 

samordnin

g funka 

mellan 

olika 

ledningsäg

are/aktöre

r? 

Samförläggning är ett effektivt sätt att förlägga med 

andra ledningsägare men det är inte alltid man kommer 

fram till det och många entreprenader görs utan att 

samförläggning kommit till stånd. Det kan vara att andra 

aktörer missar det. Att få med andra aktörer är en lång 

process. 

Det är båda bra och dåligt så 

måste det skötas av en 

entreprenör, annars funkar det 

väldigt dåligt om man ska 

vänta på den andra aktören 

tex. Men själva metoden är bra 

för samhället, eftersom det 

behövs bara engång att riva av 

asfalten och asfaltera igen. 

Det kan funka ibland och ibland inte 

eftersom en annan part måste anpassa 

sig till en annan. 

Men det är en bra lösning för man 

slipper schakta igen och inte störa 

boenden två gånger. 

 

11 Vilka 

förläggning

smetoder 

används i 

Stockholm.  

Det är väldigt vanligt med konventionell schakt i 

Stockholm där ledningarna förläggs i en ledningsgrav. 

Det finns också en hel del begränsningar i 

framkomligheten pga. kulturintressen, naturreservat 

etc.  

Beroende på olika terränger så 

väljs olika 

förläggningsmetoder. Om det 

finns berg då sprängs det. 

Jordschakt är vanligt, oftast är 

det ont utrymme och 

begränsad tid som schaktet 

kan vara öppet i Stockholm 

ström projektet.  Annars är 

konventionell kabelschakt är 

den billigaste och snabbaste 

lösningen. För regionnäts 

kablar funkar plöjning inte 

eftersom det är så stora kablar, 

utan det grävs alltid. 

I Stockholm är det framförallt 

infrastrukturen som försvårar förläggning 

arbetet, vatten och avlopp ligger djupt, 

men det är belysning och fiberkablar som 

ligger lite grundare och man är tvungen 

att hantera det genom att frilägga dessa 

kablar och sen schakta djupare.  Man 

måste vara försiktigt med befintlig infra 

struktur som finns i marken. Man vill 

undvika att sätta ut kantsten och behöva 

asfaltera ut i gatan. Att hålla tillräckligt 

avstånd mot kantstenen med ändå få 

plats med de kablar man behöver.  

.  

12 

 

 

 

 

 
 

Vad är 

skillnaden 

mellan 

förläggning 

av 

regionnätsl

edningar 

och 

lokalnätska

blar?   

Det finns ingen skillnad mellan förläggning i regionnät 

och lokalnät. Ju högre spänning det är desto 

noggrannare måste man vara vid val av 

förläggningsmetoden. Men själva principen är den 

samma. 

 I princip är det ingen skillnad bara i 

regionnät är det bredare och djupare 

schakter. Problemen är väl de samma.  

Man har bara andra typer av skarvar och 

man har mer isolering när man går upp i 

spänningsnivåer. Det tar längre tid att 

skarva en kabel med högre spänning än 

för lägre spänning. Man måste hålla ett 

visst avstånd mellan kablarna och det är 

inget problem om man följer schakt 

profilen som gäller och räknat med 

omräkningsfaktorer är det inga problem. 

Kablarna måste ligga med rätt avstånd 

och det är jätteviktigt. Annars är 

kylningen som den är i marken. 
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13 Finns det 

tumregel för 

användning 

av borrning 

eller 

sprängning? 

Val av sprängning eller borrning sker när man stöter 

på berg när man schaktar med grävskopan. Borrning i 

berg är väldigt dyr och används inte över långa 

sträckor. Borrning är lämplig för speciell passage av 

tex tunnelbana.  

  Sprängning används relativt ofta och 

kräver massa resurser och tillstånd. Vid 

sprängning kan det vara svårt att exakt 

nå det önskade djupet ibland och ju mer 

ojämn yta man får i botten desto mer 

sand behövs för att täcka 

uppojämnheterna 

14 Vanligt 

förekomman

de kabelfel? 

Kabelfel i storstäder är grävskador eller att ett fel 

inträffar i skarvarna.  Det man behöver tänka till om 

är att säkra möjligheten till kabelförläggning i 

framtiden, kablar börjar bli gamla och behöver bytas 

ut förr eller senare, man kanske kan förbereda något 

redan nu för att förbereda för den dagen. Man kanske 

kan man förlägga extra rör för förstärkning eller 

framtida användning 

Grävskador, borrning för 

regionnät och samma sak i 

lokalnät. 

För de äldre kablar kan yttre plasten 

blivit dålig med åren vilket resulterar 

glimning i kabeln. Annars är det yttre 

påverkan som orsakar fel på en kabel. 

Sen kan det vara att en skarv blir dålig 

med åren. Om en kabel är bra förlagd så 

kan den hålla i många år. 

 

15 Brukar ni 

jobba med 

arbetsmiljön? 

Kabelförläggning under vintertid är inte bra 

arbetsmiljömässigt eftersom kablar är väldigt hala, 

det är lätt att snubbla och skada sig om den inte syns 

pga. snö som kan täcka över den. I Stockholm är 

trafikfaran en stor arbetsmiljöfråga eftersom man är 

ofta intill trafikerade vägar. 

 Det är jätteviktigt och det är en lag på 

det. Man har saftey work. Arbetsplatsen 

får mycket konsekvenser och det sker 

mycket olyckor vid förläggning arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Vad kan 

orsaken vara 

till höga 

kostnader för 

ett projekt  

Dålig projektering kan orsaka höga kostnader. Det kn 

vara att projektören har bristande erfarenhet, 

pressad budget eller pressad tidsplan. Geotekniska 

markundersökningar är dyra. Det som är 

kostnadsdrivande är dolda föremål som kan kräva 

sanering.  

 Det blir dyrare med schakt för regionnät 

eftersom man har djupare förläggning 

och större schakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Varför 

används 

deformerade 

rör? 

Rör kan deformeras redan vid förläggning, eller att en 
annan ledningsägare som kommer för nära eller att 
det sker sättningar i marken med tiden. Om det finns 
rör i marken är det fördelaktigt att använda det för 
att slippa schakta igen. En korsning a 

v större vägar kräver mycket resurser och om kabeln 

skadas kan det bli väldigt kostsamt. 

 Det är vanligt att man stöter på en 

gammal kanalisation som ligger under 

vägar försöker man utnyttja för att slippa 

schakta av. Men ibland kan det vara så 

att betongrören har kollapsat när de har 

legat under mark i 50 år då måste man 

schakta och förlägga plaströr. 

Vid delbart rör kan rör halvorna glida isär 

vid utfyllning. 

Oftast måste man schakta av och byta ut 

det trasiga röret. Man märker att röret är 

deformerat när man drar i den gamla 

kabeln eller inte lyckas få in den nya 

kabeln. 

 

18 Vilka 

skyddsåtgärd

er har man 

vid 

naturskyddad

e områden? 

  I grunder försöker man att undvika att 

schakta i sån miljö men om det inte går 

så brukar länsstyrelsen ha olika kriterier, 

så som att de kräver att en person från 

deras sida ska vara med när man utför 

schaktarbetet. Eller att man måste lägga 

ut länsar i våt mark (sjö) för att vattnet 

inte ska förgrumlas upp 

 

20 Hur ser du på 

tunnlar för 

kablar 

Det är väldigt dyrt och kan orsaka väldigt stora 

bränder i kabeltunnlar som orsakat avbrott i 

Stockholm. En tunnel för kablar är en bra 

förläggningsmetod som är flexibel och ger möjlighet 

till att komma åt kablarna dvs byta ut, utöka, lägga till 

vid behov och underhålla. Men det är en dyr 

infrastruktur. Framförallt krävs det mycket tid för 

tillståndshantering. 

Nackdel är en ökad brandrisk 

och om man lägger flera 

förband kan risken för brand 

öka. 

Problemet kan vara svårt att få ner 

material i sänkorna. Det tar väldigt 

mycket manskap för att dra kabeln. 

Tunnlar är en effektiv metod för att 

kablar ska ta sig från ett visst område till 

ett annat område. 

21 Varför väljer 

vissa aktörer 

att inte 

markera 

kablarna i 

marken?  

  Det kan förekomma. Om man schaktar 

fram en kabel idag skulle kanske inte stå 

vem som äger kabeln på den utan det är 

bara en svart kabel som ligger i marken 

och beroende på vilken typ av kabel kan 

man försöka gissa sig fram till vad det är, 

men det är svårt att veta. Man måste 

kolla på samlingskartan men det kan vara 

så att kablarna inte är riktigt inmätta. Det 

finns rätt bra dokumentation om vilka 

kablar som finns. 
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Frågor Gustav Schroder & Johan Raumer 

1 Vad är skillnaden 

mellan EBR och 

Stockholms stads 

tekniska handbok? 

EBR tar inte hänsyn till anläggnings konstruktion, anläggningens bärighet utan det tar bara hänsyn till skyddet av ledningarna 

2 Har man kunnat hålla 

sig till standardiserade 

avståndsmått? 

Generellt sätt har man kunnat hålla sig till standardiserade avståndsmått, säkerhetsavstånden för t.ex. fjärrvärme, gas och vatten 

hålls så ofta det bara går. Det kan också vara så att nätägare lägger sin egen anläggning på mindre yta än vad de kanske får för att 

dra ner på kostnaderna för schakten dvs. man väljer att lägga de diktan istället för en kabel diameter emellan. Problematiken är 

när man ska korsa en schakt och det kan hända att man måste tunnla med ett lättare ledningslag, t.ex. om man kommer med en 

servis kabel och det ligger en fjärrvärme ledning i marken så måste servis kabel förläggas under fjärrvärme ledningen för att klara 

av att hålla den utanför överbyggnaden. Det finns ganska mycket konflikter i korsandet. 

3 Hur löses 

intressekonflikter 

mellan olika 

ledningsägare? 

Staden kräver att man samordnar arbeten om flera ledningsägare vill förlägga i en och samma plats.  

Det har man styrt i tekniska handboken att man inte får schakta på en och samma område på tre år. Man använder gatuarbetare 

webb system där man använder för att söka om schakt och öppningstillstånd där man har en granskningsperiod om man har ett 

schakt som är längre än 25 m. GSP är kopplat till samma karta som gatuarbetar webb som är en långtidsplanering 5-10 års 

planering. D.v.s. man kan se nästa årsplanering och ända upp till 10 år framåt. 

4 Hur kontrolleras 

arbetsplatsen för 

entreprenörerna? 

Staden kontrollerar trafikanordnings tillvägagångsättet och man kollar ifall de som utförarbetet håller släntlutningar. 

5 Hur till delas 

arbetsutrymmet för 

entreprenörerna 

Det hanteras av trafikstyrning och det är de som godkänner hur stor yta entreprenörerna får stänga av. Man har valt att göra 

trafikavstängningar så små som möjligt för att inte påverka framkomligheten för mycket. Man gör kontrollerar avstängningar. 

6 Vilka tillstånd behövs 

för att förlägga kablar i 

mark 

Först måste man ha markavtal 

Schakt och öppningstillstånd, det behövs också en samlingskarta för att hålla koll på alla andra ledningar. 

7 Finns det tumregel för 

användning av 

sprängning eller 

borrning? 

Generellt sätt förespråkar man att inte spränga för att slippa kontrollbesiktningar av fastigheter.  

Majoriteten av bergbortagning sker med dardning eller med en annan form av hydraulisk knackning.   

8 Varför undviker man 

sprängning? 

Knackning och borrning görs väldigt mycket. Dardning är dyrt och tar mycket tid, men det används för att undvika 

omkringliggande konsekvenser jämfört med sprängning. 

 

9 Hur kan få reda på 

framtida byggnationer 

för att kunna förstärka 

nätet i framtiden? 

Generellt sätt tänker man väldigt kortsiktigt. I GSP har man försökt samla alla ledningsägare och där får man en blick över 

utbyggnationen som sker, D.v.s. man har med alla stora ledningsaktörer hamnar i GSP systemet och man samordnar tillsammans 

för att kunna veta vad som kommer behöva byggas i framtiden. Staden har framtida byggplaner för vad som ska byggas i 

framtiden. Exploateringskontoret vet inte själva vad de ska bygga men de gör de gör massa tyngdpunkter.  

Det som är krångligt idag är att man har börjat bygga på de ytorna som man har tidigare inte byggt på. Man har valt att inte 

bygga på de ytorna av olika anledningar så som dålig mark eller branta berg.   

10 Vilken typ av material 

får man ha i 

överbyggnaden av 

schakt? 

Egentligen ingenting och man ska inte heller ha något där för att man ska ha möjlighet att bygga om gatorna utan att behöva 

göra stora omflyttningar av ledningar. Man vill hålla väg anläggningen fri från andra ledningar. Det finns några kabel tv nät som 

ligger väldigt grunt men det har legat sen flera år tillbaka. 

11 Hur ser tilldelning av 

plats för ledningarna 

vara? Vad prioriterar 

man? 

Man försöker hitta den bästa framkomliga vägen för alla. Generellt sätt ligger väldigt mycket högspänning i körbana där man 

förlägger kraftledningarna djupare. Enligt Stockholms stad tekniska handbok ska man lägga en stor vikt på framtida underhåll, 

dvs. kostnaderna för båda Stockholms stad och nätägaren för att komma åt sin anläggning. 
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Intervju: Stockholms stad juni 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Hur ser ni på 

samförläggning? Brukar 

det funka? 

Det funkar bra men inte alltid. De som är mindre bra på att samförlägga är lokalnätsägare och regionnätsägare. 

Samhällsekonomiskt är det väldigt bra att man gör saker samtidigt. Det nya fiber ledningarna har väkt ett intresse för 

samförläggning av kraftledningar tillsammans med fiber, det har inte funnits tidigare. Generellt sätt fungerar det bra. 

13 Hur ser ni på 

kabeltunnlar? 

Tunnlar är väldigt bra lösning eftersom det förenklar åtkomligheten och man är aldrig i kontakt med tredje man. Tunnlar är en 

dyr infrastruktur jämfört med att mark förlägga om man tänker kortsiktigt. Det som påverkar tunnelbyggnationen mest är 

bergvärmesborrningen.  Det är ganska obeprövat för Stockholm stad, men man har pratat ganska mycket om OPI kanaler vilket 

är något man är väldigt positivt till för lokalnätsledningar och servis. Man försöker också få med andra ledningsägare.  Man 

bygger extra rör i OPI kanalisation vilket är bra om man vill förstärka eller byta ut kablar. 

14 Hur ser ni på 

rörförläggning?  

Det föredras eftersom det förkortar schaktningstider och öppningstider. Generellt sätt brukar man kunna ha en schakt öppning 

på 30-60 m men det är väldigt varierande eftersom det styrs av trafiken.  

Det man gör är att man har kabelrullar och rullar kablar istället eftersom det tar väldigt långt tid att skarva. 

# Tillägg Staden förespråkar alla möjliga typer av överdimensionering och vid korsande schakter ska man förlägga ett extra rör för att vara 

säker i fall man behöver använda det i framtiden. Stadens grund intresse är att det ske så få ingrepp så möjligt i marken och det 

förespråkas att man förlägger extra rör och staden sätter ingen gräns. 


