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Sammanfattning 

Detta arbete behandlar en bred analys av risker som kan påverka 

uppfyllandet av elsäkerheten i elanläggningar. Arbetet omfattar såväl 

elektrisk materiel såsom montaget av elektriskt materiel. 

Rapporten belyser de viktigaste tekniska egenskaperna av elektriska 

förbindngar som är större än 10 mm2 och ger en introduktion i 

kontaktpressningssystem för koppar- och aluminiumledare. Utöver det 

analyseras de faktorer som är viktig för att säkertställa kvalitén i en 

elektrisk förbindning i hela värdeflödet avseende såväl material såsom 

information. Dessutom analyseras djupare behovet av 

kompetensutveckling hos montörer och annan personal. 

De olika delarna i detta arbete analyseras och redovisas med hjälp av 

teoristudier som utfördes dels hos Elpress AB och dels med hjälp av 

andra vetenskapliga artiklar som behandlar liknande ämnen. Dessutom 

presenteras en enkätundersökning som ska hjälpa förstå den nuvarande 

uppfattningen om elektriska förbindningar och kontaktpressningssystem 

bland slutanvändarna. Olika risker analyseras i en FMEA-analys med 

avseende på de olika stadierna i värdeflödet. 

Projektet har visat att det finns behov av förändringar i regelverket som 

behandlar bland annat behörighet för elinstallatörer. 

  



 

 

Abstract 

This work covers a broad analysis of the risks that could impact the 

achievement of electrical safety of electrical installations. The work 

includes both electrical equipment such as the installation of electrical 

equipment. 

The report illustrates the main technical characteristics of electrical 

connections greater than 10 mm2 and provides an introduction to the 

crimping systems for copper and aluminum conductors. In addition to 

that analyzes the factors that are important to assure the quality of an 

electrical connection throughout the value stream in terms of both 

materials such informations. Furthermore analyzed deeper the need for 

skills development of technicians and other staff. 

The different parts of this work are analyzed and presented, in theory to 

studies carried out both at Elpress AB and partly with the help of other 

scientific reports dealing with similar subjects. In addition, presents a 

survey that will help understanding the current perception of the 

electrical connections and cable crimping systems among end users. 

Various risks are analyzed in an FMEA analysis with respect to the 

different stages in the value stream. 

The project has shown that there is a need for changes in the regulations 

that deals with, among other things, permission for electrical staff.  
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1 PROBLEMFORMULERING 

Detta examensarbete utfördes i samarbete med Elpress AB för att ta reda 

på risker som kan påverka uppfyllandet av säkerhetskraven i en 

elanläggning, omfattande såväl elektrisk materiel som montaget av 

elektrisk materiel. Under arbetet skall de kraven belysas som ställs på 

elektriska förbindningar. Särskild vikt har lagts på informationsflödet i 

form av tekniska specifikationer och arbetsanvisningar. 

Detta arbete fokuserar på förbindningar som installeras med hjälp av 

kontaktpressningssystem för aluminium och koppar med en nominell 

tvärsnittsarea av minst 10 mm2.  

1.1 SYFTE OCH MÅL 
Målet med projektet är att öka elsäkerheten, elsäkerhetstänkandet och 

medvetenheten om systemtänkande bakom kontaktpressning för alla som 

är delaktigt i värdeflödesprocessen av en elektrisk förbindning. 

För att kunna garantera en säker, tillförlitlig och hållbar förbindning med 

relativt konstanta mekaniska och elektriska egenskaper krävs det en rad 

av tester som till en stor del är destruktiva. För att inte behöva genomföra 

sådana tester på varje förbindning finns det ett utvecklat 

kontakpressningssystem som bygger på att komponenter har testats i 

godkända kombinationer och kan därför säkerställa goda egenskaper i 

förbindningar som utförs med samma komponentkombination och på 

korrekt sätt. 

Detta examensarbete riktas mot att identifiera de systemkomponenter och 

hitta riskfaktorer i kontaktpressningssystemet som äventyrar elsäkerheten 

i elektriska förbindningar. I fokus låg hela material- och 

informationsflödet från råvaran över tillverkningsprocessen, via 

distribution fram till slutanvändaren1.  

Teorin omfattar de elektriska egenskaper för en elektrisk ledare såsom 

det mekaniska förfarande av kontaktpressning för koppar och aluminium 

förbindningar. Utöver detta belyses närmare behovet av särkompetenser 

som krävs för kontaktpressning och om dessa är tillräckliga för att 

säkerställa en optimal förbindning. 

 

                                                 
1 Slutanvändaren är alla som arbetar med elektriska förbindningar. Elinstallatörer, 

yrkesmän, projektledare/beredare m.m. 



2 

2 METOD 

Detta projekt innehåller en stor del teoristudier som inkluderar 

internationella och nationella standarder, vetenskapliga rapporter och 

studier kring företagsinterna processer. 

Tre laborationer genomfördes hos Elpress där olika 

komponentblandningar i kontaktpressningssystem undersöktes. Utöver 

detta genomfördes en enkätundersökning som hade som mål att analysera 

kompetenser och förståelse för kontaktpressning och systemtänkande hos 

slutanvändaren. 

För att sammanställa risker som har identifierats under examensarbetet 

sammanfattades de i en FMEA-analys. FMEA-analysen har valts som 

metod för riskanalysen eftersom de enskilda riskmomenten som utgörs av 

olika processer, såsom tillverkning och installation kan mycket bra delas 

upp i förekomst, detektion och allvarlighetsgrad av felet och kan ställas i 

direkt relation till påverkande faktorer. T.ex. är möjligheten för detektion 

av ett fel direkt relaterad till de befintliga kontrollrutiner i en process. 

Likadant kan man hitta en direkt koppling mellan förekomst av ett fel 

och kunskap av personalen, automatisation och hur rutinerad en precess 

är. Därför anses vara FMEA-analysen vara rätt verktyg för en slutgilltiga 

sammanställning av riskfaktorer i värdeflödesprocessen för en elektrisk 

förbindning.  
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3 TEORI 

3.1 STANDARDER 
I detta avsnitt belysas de gällande standarder som finns i Sverige som är 

viktigt för kontaktpressning och dess användning, dvs. krav på material, 

tests och dimensioner av förbindningselementen. 

I följande betecknas de flesta standarder som en IEC (International 

Electrotechnical Commission) standard. Denna organsiation ger ut 

internationella standarder för elektroteknik. Därefter genomgår de 

internationella standarder en europeisk organisation som kallas 

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique). På 

slutändan hamnar de flesta IEC och CENELEC-standarder i Sverige som 

en nationell standard som btecknas med präambeln ”SS-EN” (svensk 

standard). De nationella standarder som inte grundar sig på en europeisk 

norm (EN) har enbart beteckning ”SS”. 

 

3:1 Standardiseringsprocess från internationell nivå till nationell nivå 

3.1.1 SEN 24 50 10 / SEN 24 50 12 [1] [2] 

De svenska normen har utgått år 2006 och ersatts av SS-EN 61238, som 

har sin motsvarighet i IEC 61238 som beskriv närmare i 3.1.4.  

Dessa normer var med de första som definerade kontaktpressning som en 

systemteknik. 

”Förbindningselement (kabelsko, skarvhylsa e d) skall vara anpassat till 

ledarens konstruktion och area.” 

(SEN 24 50 1X kap. 3.1) 

”Pressverktyget skall vara anpassat till förbindningselementet…” 

(SEN 24 50 1X kap. 3.2) 

3.1.2 IEC 61984 [3] 

Denna standard kan ses som en detalj specifikation (DS) för 

förbindningar i definitionsintervallet [50-1000]V AC & DC och för 

strömstorlekar upp t.o.m. 125 A per kontaktanslutning. Förbindningar 

som ligger utanför dessa avgränsningar bör använda denna standard som 

vägledning. 

IEC CENELEC SS-EN
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Utöver begreppsförklaringar hittar man här kravspecifikationer för 

kvalitet, design och miljösäkerhet. Detta krav anses som uppfyllda om de 

hänvisande testerna uppfylls. 

3.1.3 IEC 60228 [4] 

Denna standard är förnyad år 2004 och ersätter den gamla standard IEC 

60228 från 1978. (Kraftkablar och installationskablar – Ledare) 

Denna standard innehåller definitioner i kabelsammanhanget i dimension 

0,5 – 2500 mm2, som använts i ett flertal standarder. Detta för att ha en 

enhetlig förståelse i alla standarder vad som menas med en specificerad 

kabel. För kablarna definieras t.ex. dess nominella tvärsnittsarea i 

samband med resistansen per km. Det finns vissa olikheter i kabelarean 

bland olika tillverkare, men kabelresistansen måste följa standarden. 

Utöver detta klassificeras kablarna efter dess sammansättning av trådar 

från entrådig (solid) till mycket flexibel (flertrådig). 

3.1.4 IEC 61238 [5] 

Denna standard ersatt de svenska normer SEN 245010 & SEN 245012 

som svensk standard SS-EN 61238. 

I denna standard inkluderas kraftkablar (nominella hänvisning till IEC 

60228) med en tvärsnittsarea >10mm2 (Cu) och >16mm2 (Al) med en 

maximal drifttemperatur av 90°C. För kabel med mindre area se IEC 

60352-2 (lödfria elektriska förbindningar upp till 10 mm2). Förbindningar 

för luftlinjer exkluderas i standarden, eftersom de har särskilda 

mekaniska krav. Dessutom exkluderas icke fast installerade 

förbindningar (separable connectors with a sliding contact). 

Vidare klassificeras två olika produktgrupper för olika tester. Belastning 

med starka kortslutningar (dvs. höga kortslutningsströmmar) under 

längre tid klassificeras som ”klass A”. ”Klass B” inkludera produkter 

som installeras i system som är skyddade mot sådana kortslutningar som 

nämndes för klass A. Denna klassificering innebär en gruppering i olika 

krav på tester för de förbindningar utifrån vilken klass de tilldelas. 

1. Klass A:  värmecykel- och kortslutningstest 

2. Klass B:  enbart värmecykeltest 

Värmetester skall genomföras med alternating current. (IEC 61238 kap. 

6.3) 

Testen som genomförs enligt denna standard ska säkerställa att de 

elektriska egenskaperna av en elektrisk förbindning inte påverkas 

signifikant av varierande belastning (strömstyrka) och i och med detta en 

ökad drifttemperatur. För detaljerad information om testmetoden och 

genomförande se [5]. 
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3.1.5 ISO 9001 [6] 

ISO (International Organization for Standardization) är en organisation 

som ger internationella normer och standarder ut. I det här fallet handlar 

det om en standard för Quality management systems. Denna standard 

innehåller krav som ställs på företagen att implementera och upprätthålla 

ett systematiskt arbete med kvalitetsfrågor för ständig förbättrande av 

arbetsprocesser. Företagen som följer de kraven kan blir certifierade av 

en oberoende certifieringsorganisation för en viss tid. Genom 

efterkontroller och löpandet uppdateringar kan certifikatet förnyas 

löpande. Certifiering innebär att handelspartner och tredje parter kan se 

ett mervärde i ett ISO-certifierat företag. 

ISO 9001 innehåller kraven i följande områden: 

 Ledningssystem för kvalitet 

 Ledningens ansvar 

 Hantering av resurser (personal och material) 

 Produktframtagning 

 Mätning analys och förbättring 

Alla dess punkter ingår i en återkommande process där kundernas krav 

påverkar processen tills deras tillfredställelse. Utöver det ingår ett 

ständigt förbättringsarbete av det befintliga systemet. (se bilden nedan) 

 

3:2 Kvalitetscykel. Interna och externa faktorer säkra den ständiga kvalitetsutvecklingen [6] 
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3.2 ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR 
Elektrisk energiöverföring via t.ex. ledare utnyttjar den fysikaliska 

principen att elektronerna i materialets atomer kan röra sig väldigt fritt 

jämfört med atomer i annat material. Exempel på material med goda 

elektriska ledaregenskaper är silver, koppar och aluminium. 

Elektriska förbindningar ingår som en del i en elektrisk ledare. Skarvar 

och kabelskor skall ingå som naturliga komponenter i ledare och tekniska 

applikationer utan att försämra dess egenskaper. 

Material Resistivitet 

(μΩm) [vid 

20°C] 

Pris [7] 
[priser hämtat den 13 april 2015] 

Silver 0,0152 498,02 €/kg 

Koppar 0,0172 5,71 €/kg 

Guld 0,023 36 573,08 €/kg 

Aluminium 0,0283 1,67 €/kg 

Nickel 0,078 11,90 €/kg 

Järn 0,105  - 

Platina 0,106  - 

Tenn 0,115  - 

Bly 0,210  - 

Kol (grafit) 100  - 
Tabell 1 resistivitet och pris per kg från några ledande material 

Som man kan se i Tabell 1 så finns 

det material som lämpar sig bättre 

som elektrisk ledare, men 

materialpriset gör att användning 

av dessa material i stor 

utsträckning, som i ett elnät, inte är 

lönsamt jämfört med andra 

material. Detta inkludera även de 

medförda merförlusterna 

(effektförlusterna) genom högre 

resistivitet. Det finns visserligen 

användningsområden där ledare 

och andra elektriska föremål 

tillverkas/legeras av silver och guld, t.ex. i 

audio & signal sammanhanget.(3:3) 

De avgörande faktorer för resistansen [3.1] hos en elektrisk ledare är dess 

temperatur, vilket material som ledaren är gjort av, tvärsnittsarean av 

ledaren och dess längd. [8] Hänfört till en elektrisk förbindning där 

dimensionerna är normerade kan man säga att följande faktorer avgör 

ledaregenskaperna hos en förbindning: 

3:3 Kabelsko med guldlegering 
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 material av förbindning 

 temperatur av förbindning 

 area av förbindningen (kap. 3.2.4) 

Först när man går över från en ledare till en annan, möjligtvis till och 

med mellan ledare med olika material, eller från ledare till applikationer 

eller även inuti maskiner, bilar, hushållsapplikationer och annan elektrisk 

utrustning behöver man skapa en kontakt mellan (minst) två material. 

Denna process ska ske på ett enkelt och tillförlitligt sätt utan att, ur 

elektrisk synpunkt, en övergång syns mellan materialen. Det betyder att 

kontakten mellan materialen måste ha likadana eller till och med bättre 

elektriska egenskaper än de materialen som ska få kontakt mellan 

varandra. 

3.2.1 Systemteknik – elektrisk förbindning 

Elektriska förbindningar finns i alla elektriska föremål. I hushållen 

åstadkommer man de allra flesta elektriska förbindningar med hjälp av en 

stickkontakt(eluttaget) för att få tillgång till elenergi. Bakom eluttaget 

däremot finns det en rad olika delar som under varandra också har en 

förbindning med varandra. Dessa förbindningar bildar ett system som 

består bl.a. av kabelskor och skarvhylsor, kontakpressningsutrustning, 

ledare och kunnande av operatören(installatör). 

Fasta elektriska förbindningar kan man åstadkomma med olika tekniska 

lösningar, såsom: 

 Kontaktpressning 

 Skruvklämmor 

 Fjäderklämmor 

 Slitskontaktering 

 Virning 

 Lödning 

 Svetsning 

De två sistnämnda kallas även för termiska förbindningstekniker medans 

de andra kallas för mekaniska förbindningstekniker. 
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3.2.2 Kontaktpressning 

Kontaktpressning är ett sätt att uppnå en god 

förbindning mellan två ledande material med 

hjälp av en presskraft som deformerar en eller 

båda metallerna. Det finns olika 

tvärsnittsformer för kontaktpressning, 

beroende på material och de önskade 

mekaniska egenskaperna väljer man ett 

alternativ. Man bör tänka på att 

kontaktpressning är ett sätt att åstadkomma 

en tillräckligt kraftigt, tillförlitligt och 

hållbart förspänning på en tillräckligt stor kontaktyta. Med förspänning 

menas samma kraft som man behöver applicera på mutter och skruv i ett 

bultförband för att installationen ska kunna hålla trycket mot 

kontaktytorna under mekaniska påfrestningar och under tid. Som 

kontaktytan definieras inte bara det två-dimensionella tvärsnittet (bild 

3:4) utan även alla kontaktpunkter i ett tredimensionellt kontaktnät som 

består av x-, y- och z-riktning. Därför har man i kontaktpressningen en 

viss pressdjup som åstadkommas med tillräckligt presskraft och en 

kontaktyta i z-riktning som ges av pressbackens2 längd. (se bild 3:5) 

 

3:5 pressytan med markeringar i Y- och Z-riktning 

Kraftkablar är normerad genom IEC 60228. I denna standard definieras 

olika klasser av kraftkablar. Olika klasser innebär att en kabel är oflexibel 

på grund av en solid aluminium eller koppar ledare, eller så kan en kabel 

vara mycket flexibel på grund av många fina trådar som flätas och 

                                                 
2 Pressbackar är den två delar som pressas ihop med hydraulisk kraft för att deformera 

metallen till en elektrisk förbindning. De är alltid anpassade till förbindningselementen 

som skall pressas. 

3:4 Backarea med X- och Y-riktning 
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tvinnas ihop. Elektriska ledare dimensioneras efter dess resistansvärde 

per kilometer (Ω/km). Kraftkablar benämns med dess nominella area, 

men beroende på tillverkningssättet kan den verkliga arean vara mindre 

och ändå uppfylla kraven i standarden. Detta är oftast missvisande 

eftersom kabelbeteckning ser ut som en area (t.ex. 95 mm2), men 

kabelbeteckning ger bara ett visst resistansvärde inte en exakt verklig 

ledararea. 

Komponenter för elektriska förbindningar är producerad för den 

nominella kabelarean. Detta kan innebära att en mycket flexibel kabel 

(klass 6) passar exakt in i förbindningens hals. Däremot kan en solid 

ledare med samma nominella area se ut som att vara för liten för halsen 

av förbindningselementet. Detta kan leda till att man väljer för små 

komponenter, eller även för stora komponenter om man har mycket 

flexibla ledare. Det leder i sin tur till över- resp. underkrimpning3. 

Att komma ihåg: Kabelbeteckning som anges med den nominella 

kabelarean är inte den verkliga kabelarean och kan avvika en hel del. 

Skillnaden i kabelstorlekarna presenteras i tabellen nedan.(se tabell 2 och 

tabell 3) 50mm2 Al & Cu kablar har största skillnaden ang. dess 

kabelarea i relation till den nominella arean. 

 

 

Nominella area 

(mm2) 

Cu-resistans 

(ohm/km) 
Enligt IEC 60228 

Min.-area 

(mm2) 

Min.-area 

(%) 

10 1,83 9,4 94 

16 1,15 15 93 

25 0,727 23,7 95 

35 0,524 32,8 94 

50 0,387 44,4 89 

70 0,286 64,2 92 

95 0,193 89,1 94 

120 0,153 112 94 

150 0,124 139 92 

185 0,0991 174 94 

240 0,0754 228 95 
Tabell 2 variation i kabelarean för nominella area 10 - 240 mm2 (koppar) 

 

                                                 
3 Över- och underkrimpning kallas pressningar som utförs med för stort verktyg 

(underkrimpning) eller för litet verktyg (överkrimpning) 
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Nominella area 

(mm2) 

Al-resistans 

(ohm/km) 
Enligt IEC 60228 

Min.-area 

(mm2) 

Min.-area 

(%) 

10 3,08 8,77 88 

16 1,91 14,1 88 

25 1,20 22,5 90 

35 0,868 31,1 89 

50 0,641 42,1 84 

70 0,443 60,9 87 

95 0,320 84,4 89 

120 0,253 107 89 

150 0,206 131 87 

185 0,164 165 89 

240 0,125 216 90 
Tabell 3 variation i kabelarean för nominella area 10 - 240 mm2 (aluminium) 

 

3.2.2.1 Sexkant (hexagonal) 

För en kopparförbindning är sexkant-pressningen 

vanligast på grund av: 

 bra mekaniska egenskaper (t.ex. 

draghållfastheten) 

 enkel efterkontroll (N-måttet) 

 Skonsam mot ledartrådarna 

 Relativ enkel tillverkning av pressgeometri i två delar. 

Utöver den sexkantiga formen förekommer en variant som kallas för 

Dualpressning som bidrar till en bättre draghållfasthet. Dessutom 

förbättras resistansvärden av förbindningen jämfört med en vanlig 

sexkantform. (se kap. 5.1.1.4) 

Den vidareutvecklingen av 

sexkantpressning med dorn 

varianten är en så kallad dual-

sexkant-pressning. I sin 

tvärsnittsform syns det knappt 

någon skillnad, men pressprocessen 

är lite annorlunda som bidrar till en 

mer förbättrande ledaregenskaper 

och mekaniska draghållfasthet. 
3:7 hexagonal pressning 3:8 dorn pressning efter genomförd 

hexagonal pressning 

3:6hexagonalform (med stiften) 
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Vid en vanligt sexkant-pressning med backarna som har de integrerande 

stiften trycks enskilda trådar åt sidan innan hexagonalformen kan 

komprimera alla ledare. Med dual-pressnings-metoden komprimeras 

trådarna i en hexagonalform (bild 3:7) och därefter bryter man igenom 

den komprimerade massan med en dorn (bild 3:8). Detta förfarande har 

två väsentliga fördelar: 

 Förbättrade draghållfastheten 

 På grund av att dornen verkar som ett anka i den 

komprimerade ledaren 

 Förbättrade resistansvärden 

 På grund av att dornen bryter sig genom de överst 

liggande traderna kommer man åt renare material. 

Kontrollmåtten är olika för B-backar och Dual-backar eftersom den 

sexkantiga pressformen är kompaktare i en dual-back än i en B-back. (se 

kap 3.2.2.3) 

3.2.2.2 Dorn – pressning 

För aluminium förbindningar måste man använda 

en mer aggressiv pressning för att uppnå goda 

ledaregenskaper på grund av oxidskiktet som 

bildas på rent aluminium mycket snabbt. 

Aluminiumoxid (Al2O3) skyddar aluminium 

mycket bra mot yttre förhållanden, men är 

dessutom ett isolerande material.  

Kontaktpressning för aluminium liknar dual-

pressningssystemet för Cu-hexagonalpressning, fast utan den sexkantiga 

komprimeringsformen, bara dornen som trycks in i ledaren. Dessutom 

används en matris under pressningen där halsen av 

förbindningselementen ligger i för att förhindra att materialet expanderar 

åt sidorna utan att ledarnas yttre skikt bryts upp.  

Dornpressning utförs i två steg för att säkerställa en korrekt kompression 

och dornpressning.(3:9) 

3.2.2.3 kontroll-mått (efterkontroll) 

N-måttet (3:10) är ett av tre kontrollmått. Den anger 

höjden på en färdig pressad förbindning (sexkant, dvs. 

Cu-förbindning). 

Om kontakpressningen har utförts med en kombination 

av förbindning & verktyg som har testats av tillverkaren, 

är kontroll-måttet ett väldigt enkelt sätt att kontrollera pressningen. 

Kontroll-måttet är ingen garanti för en bra förbindning! Vid 

3:10 N-mått (höjden) 

3:9 dornpressning (Al-förbindning) 
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överkrimpning kan man mäta sig till att backparet inte har gått ihop till 

100 %, men det kan oftast även ses på ”vingarna”4 som är ett resultat av 

material som inte ryms i backens area. Däremot stämmer N-måttet högst 

sannolikt vid underkrimpning då man (t.ex.) har använt en för stor back 

till förbindningen. Backparen har då gått ihop till 100 % och höjden av 

förbindningen stämmer exakt överens med höjden av backparets 

pressarea. 

Det betyder att kontrollmåtten bara är en kontroll för att backarna har gått 

ihop och pressningen har genomförts helt av pressverktyget. Denna typ 

av kontroll kan anses vara en sista kontroll i en kontrollkedja som 

inkluderar kontroll av rätt förbindning och rätt tillbehör. 

 

3:11 N-mått, mätställen (ej över dornen) 

Dessutom finns H-måttet (ovalpressning, dvs. avgreningshylsor) (3:12) 

och T-måttet (Al-dornpressning, dvs. Al-förbindningar)(3:13). N- och H-

måtten är höjden av tvärsnittet av förbindningen, medans T-måttet är 

djupet av dornpressning. Bortsett från denna skillnad är kontrollerna 

snarlik, därför presenteras enbart N-måttet exemplariskt nedan. 

 

 

                                                 
4 Vingarna uppstår när material trycks ut på sidorna av pressytan. 

3:12 H-mått 

3:13 T-mått (mätning av dornens djup) 
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3:14 N-mått tabell för KRF & KSF pressad med pressbackar(vänster) och DUAL-backar(höger) 

[hämtat från Elpress AB produktkatalog] 

Tabellen ovan är ett sätt för ytterligare kontroll att man har använt rätt 

komponenter i förbindningssystemet. Med kabelstorleken får man fram 

rätt kabelsko (t.ex. 70 mm2 Cu-kabel  KRF70-XX). Med kabelskon får 

man veta vilket backpar man ska använda för pressning (back-nr står på 

kabelskohalsen). 

I Produktkatalogen hittar man liknande tabeller för T- och H-måtten. 

OBS! kom ihåg att kontrollmåtten kontrollerar enbart om backparet har 

gått ihop under pressningen. 

3.2.3 God elektrisk förbindning 

En god elektrisk förbindning kan motstå höga temperaturer och 

vibrationer. Dessutom skall förbindningen kunna klara de aktuella 

miljöförhållandena. Detta inkluderar korrosion under livstiden. Utöver 

dessa faktorer skall en god förbindning vara tillförlitlig under hela sin 

livslängd. Tillförlitligheten ökas genom god beredning, dvs. 

dimensionering av ledningar, val av förbindningstyp och tillhörande 

verktyg som skall användas vid installationen. Vid val av 

förbindningstyp och verktyg måste hänsyn tas till att 

kontaktpressningstekniken är en systemteknik. De faktorerna skall i ett 

tidigt skede av projektering flyta in i planeringsfasen för att åstadkomma 

en optimal elektrisk förbindning i alla dessa punkter. [9] Utöver dessa 

tekniska faktorer bör man ta hänsyn till eventuella behov av 

särkompetenser som man behöver för att montera en elektrisk 

förbindning i vissa miljöer där de tekniska och mekaniska egenskaperna 
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kan äventyras genom fel installation av förbindningen. Det betyder att 

installatörens kompetens kan väsentligt påverka kvalitén hos en elektrisk 

förbindning. 

Faktorer som påverkar påtagligen en elektrisk förbindning [10] [9]: 

 Material 

o Kabel 

o Förbindningselement 

o Verktyg 

 Pressning 

o Presskraft (hydraulisktryck) 

o Pressdjup & -form 

o Antal pressningar 

o pressarea 

 Installatör (användare) 

Detta innebär att en god elektrisk förbindning ska bestå av komponenter 

som är anpassat till varandra och godkänt för installation till den kabeln 

man vill applicera förbindningen på. Utöver detta skall alla 

komponenterna ingå i ett kalibrerad och certifierad system.(se Bilaga 9.1) 

Slutligen behövs det en installatör/operatör som bibehåller den kvalitén 

som ges av systemet och tillför ett kompetensbaserat mervärde till 

förbindningen. (mer om mervärde i kap. 4.1.1) 

 

Förbindning mellan ledare liksom anslutning av ledare till annan 

elmateriel ska säkerställa god elektrisk kontakt och tillfredställande 

mekanisk hållfasthet. [11] 

(Elinstallationsregler kap. 526.1) 

 

3.2.4 Areareduktion 

Areareducering är ett sätt att förklara en pressning, även kallas för krimp. 

I denna teori har vi två areor (A & B) som tillsammans ska komprimeras 

till en ny area(C). 

 Area A är tvärsnittsarean av förbindningens hals, 

dvs.((
𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

2
)

2
− (

𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

2
)

2
) ∗ 𝜋 

 Area B är ledararean 

 Area C är backarean (dvs. innesluten tvärsnittsarean) 
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3:15 Hals-, ledar- och backarea 

3:15 ger en bra bild av den två-dimensionella arean av ett 

förbindningselement. Detta är bara halva sanningen i och med att det 

skapas även ett antal kontaktpunkter i z-riktning.(se kap. 3.2.2) Teorin 

säger att vid underkrimpning är det för mycket glapp mellan halsen och 

ledaren så att ingen bra kontakt kan åstadkommas. Vid överkrimpning 

har man pressat ihop materialet i halsen och trådarna i ledaren så hård att 

trådarna bryts av och arean reduceras för mycket så att resistansen ökar 

enligt formel 3.1 då längden och resistiviteten är konstant. 

𝑅 = 𝛾 ∗
𝑙

𝐴
     , där 𝛾 är materialresistivitet  [3.1] 

I och med att man brukar räkna fram värden för areareduktion med 

backarean och den nominella ledararean är denna metod inte tillräckligt 

exakt för att kunna dra slutsatser ur en sådan areareduktionsfaktor. 

Däremot kan man använda denna faktor för att kontrollera om man 

befinner sig teoretisk i ett område där man kan utgå ifrån tillräcklig bra 

ledningsförmåga hos en förbindning. (se även bild 5:9) 

𝐴𝑟 =
(𝐴+𝐵)−𝐶

𝐴+𝐵
∗ 100 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

 [3.2] 

Areareduktionsfaktorn är en faktor som anger hur mycket den totala 

arean av halsen och ledaren har pressats ihop till en area i backen. Den 

initiala arean som anges för ledaren är den nominella arean och det 

innebär att det finns mycket luft som vid area-”reduktion” minimeras och 

kvar blir bara ledande material i förbindningselementet. 

Begreppet ”areareduktion” kan vara missvisande eftersom arean 

reduceras enbart om man betraktar invändiga tvärsnittsarean av backen 

och materialtvärsnittet som homogena ytor. En kabel har luft emellan de 

enstaka trådarna och en solid ledare har inte den tvärsnittsarean som 

angetts som den nominella. Det betyder att man räknar i vilket fall med 

en del luft i ledaren. Utöver detta flyter material åt alla håll. Presskraften 

appliceras i x- och y-riktning och material kan komma undan i z-riktning.  

En areareduktion behövs i första hand för att skapa kontaktpunkter i alla 

riktningar i det tredimensionella koordinatplanet. Vid en för stark 



16 

areareduktion börjar resistanssambandet som förklaras med formeln [3.1] 

överväga de fördelar av bra kontakt mellan förbindningselementet och 

ledaren, samt ledarens enstaka trådar. Resistansen ökar igen. 

3.2.5 Strömstyrka och värmeutveckling 

Strömstyrkan och dess varaktighet påverkar ledare och dess 

förbindningskomponenter. Högre strömmar leder till högre temperatur 

som i sin tur höjer resistiviteten i materialet som återigen bidrar till en 

temperaturökning. Det innebär en snöbollseffekt om inte komponenterna 

kyls tillräckligt mycket eller/och strömmen begränsas med hjälp av olika 

skydd i sin styrka och varaktighet. 

3.2.5.1 Belastningsförmåga (strömtålighet) 

Belastningsförmågan av elektriska ledare tas upp kortfattat i detta avsnitt. 

För detaljerade beräkningar och anvisningar se elinstallationsreglerna (SS 

436 40 00, SEK handbok 444) [11]. I och med belastning av ledaren 

relateras detta alltid till dess drifttemperatur. (se kap. 3.2.5.2) Kabeln som 

används i laborationerna är PVS isolerad och har i och med det en 

maximal tillåten drifttemperatur från 70°C. Ledare med PEX, EPR och 

mineral isolering (som inte är utsatt för beröring eller i kontakt med 

brännbart material) gäller till och med högre temperaturgränser. I sådana 

fall måste säkerställas att anslutningspunkter tål denna temperatur. (90°C 

för PEX & EPR, 105°C för mineralisolering) 

För att kunna beräkna den max tillåtna kontinuerliga 

belysningsströmmen behöver man ta med ett antal faktorer utöver 

isoleringen av kabeln: 

 Omgivningstemperatur vid drift 

 Antal belastade ledare 

 Förläggningssätt 

Om dessa faktorer variera på olika punkter längs kabeln skall de mest 

ogynnsamma förutsättningar styra dimensioneringen. 

Om vi förutsätter ett visst förläggningssätt och att vi har tre belastade 

ledare resulterar detta i en maximal belastningsförmåga enligt tabellerna 

nedan. (max. ledartemperatur 70°C, omgivningstemperatur 30°C) 

Tabell 4 visar värden för kopparledare och tabell 5 för aluminiumledare. 
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Nominella 

kabelarea 

Belastningsförmåga 

i Ampere 

Cu-resistans 

(ohm/km) 
Enligt IEC 60228 

Effektutveckling 

(W) 
värmeutveckling 

10 mm2 60 1,83 109,8 

16 mm2 80 1,15 92,0 

25 mm2 101 0,727 73,4 

35 mm2 126 0,524 66,0 

50 mm2 153 0,387 59,2 

70 mm2 196 0,286 56,1 

95 mm2 238 0,193 45,9 

120 mm2 276 0,153 42,2 

150 mm2 319 0,124 39,6 

185 mm2 364 0,0991 36,1 

240 mm2 430 0,0754 32,4 
Tabell 4 belastningsförmåga av PVC-isolerade kopparledare med tre belastade ledare 

Nominella 

kabelarea 

Belastningsförmåga 

i Ampere 

Al-resistans 

(ohm/km) 
Enligt IEC 60228 

Effektutveckling 

(W) 
värmeutveckling 

10 mm2 46 3,08 141,7 

16 mm2 61 1,91 116,5 

25 mm2 78 1,20 93,6 

35 mm2 96 0,868 83,3 

50 mm2 117 0,641 75,0 

70 mm2 150 0,443 66,5 

95 mm2 183 0,320 58,6 

120 mm2 212 0,253 53,6 

150 mm2 245 0,206 50,5 

185 mm2 280 0,164 45,9 

240 mm2 330 0,125 41,3 
Tabell 5 belastningsförmåga av PVC-isolerade aluminiumledare med tre belastade ledare 

 

3.2.5.2 Temperatur och resistans 

Resistansen är direkt beroende av materialets temperatur. Varje material 

har en temperaturkoefficient som beskriver sambandet mellan temperatur 

och resistansen enligt följande: 

𝑅2 = 𝑅1 + 𝑅1 ∗ 𝛼 ∗ (𝑡2 − 𝑡1)     [3.3] 

 

,där: 

R1 är resistansen vid temperatur t1 

R2 är resistansen vid temperatur t2 

α är temperaturkoefficient för materialet (se tabellen nedan) 
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Material Temperaturkoefficient (°C-1) 
vid 20°C 

Koppar 4,3*10-3 

Aluminium 4,2*10-3 
Tabell 6 Temperaturkoefficienter för Cu och Al [8] 

Strömmen i en ledare ökar materialets temperatur som i sin tur bidrar till 

en resistansökning (se tabell 6) enligt formeln [3.3]. 

3.3 ARBETSANVISNINGAR & BEHÖRIGHET 
Hur ska man utföra arbetet på rätt sätt? 

Nationella standarder och myndigheter hänvisar alltid till tillverkaren när 

det handlar om specifikationer och arbetsanvisningar för utförande av 

elektriska förbindningar. För sådan information finns det flera olika 

medier5 som man kan använda sig av för att göra innehållet lätt 

tillgängligt för slutanvändaren samt på ett sådant sätt att informationen 

förs fram entydigt och allmänt utan att specificera sig för mycket på 

omständigheterna. Vissa arbeten kräver en extra specificering. (kap. 

4.4.3) 

Vem får utföra arbetet med elektriska förbindningar? 

Elsäkerhetsverket svarar på denna fråga, att det inte finns särskilda krav 

på kunskaper och färdigheter hos den som ska utföra denna sorts arbete. 

Det är elinstallatören som ska säkerställa att den som utför arbetet har 

tillräckliga kunskaper. I praktiken kunde man påstå att vem som helst får 

installera elektriska förbindningar. Men det stämmer egentligen inte, 

eftersom arbetet kräver överinseende av en elinstallatör. Detta regleras i 

behörighetssystemet för elinstallatörer som belysas närmare i kap. 3.3.3. 

3.3.1 EBR 

EBR (El Byggnads Rationalisering) bygger på nationella och 

internationella standarder. Elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter 

har utarbetat i denna databas branschstandarder för att konstruera, bygga, 

underhålla och utveckla elnätet i Sverige. 

Svensk Energi tillhandahålla EBR:n med rekommendationer om 

byggnation, planering och underhåll av eldistributionsanläggningar (0,4 

kV - 145 kV). ”EBR omfattar standardiserade konstruktioner med 

satslagd materiel, bygg-, drift- och underhållstekniska anvisningar, 

elsäkerhetsanvisningar, ESA, samt produktionsteknik och 

kostnadskatalog för ledningar och stationer” [12] 

För installationer av elektriska förbindningar finns det KJ41:09 

kabelförlägning max 145 kV som innehåller ett avsnitt om skarvar och 

                                                 
5 Medier som internet, mobil applikationer, bruksanvisningar, arbetsanvisningar m.m.  
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avslut. Utöver detta finns det inga särskilda allmänna arbetsanvisningar 

för kontaktpressning och rätt handhavande. 

På efterfrågan svarade man att EBR:n innehöll för ett antal år sedan 

många fler information och anvisningar som sedan ansågs vara triviala 

och onödiga att uppdatera löpande. Denna inkluderade information om 

arbetssätten vid skarvning och detaljanvisningar för ändavslut som 

ansågs vara allmänna kända för branschen. Sedan några år har även 

svensk energi, som tillhandahålla EBR:n insett att en förändring i 

kunskapen om vissa arbetssätt har skett och man ska reagera på detta med 

fler arbetsanvisningar och fler detaljanvisningar de närmaste åren. [13] 

3.3.2 Tillverkare 

Tillverkare av kontaktpressningssystem tillhandahåller arbetsanvisningar 

för sina produkter. Oftast finns de med som bilaga eller etikett hos 

artiklarna när de köps in. Dessutom finns det i många fall mer detaljerade 

anvisningar på tillverkarnas hemsidor. Utöver det erbjuder de flesta 

tillverkare en kundservice dit man kan höra av sig till i fall man känner 

sig osäker eller man inte vet var man hittar detaljerade informationer om 

särskilda produkter. 

3.3.3 Behörighetssystem 

Behörighetssystemet för elektriker har 

fått hård kritik de sista åren för att det ska 

vara inaktuellt och inte anpassat till de 

behov som finns idag angående 

utbyggnationer av el och underhåll av 

befintliga elinstallationer. 

Behörighetssystemet har funnits i 

nuvarande form nästan oförändrat sedan 

början 1900-talet. Enligt en kartläggning 

av elinstallatörer som utfärdades av 

elsäkerhetsverket finns det 12 000 elinstallatörer med behörighet som 

jobbar i ett elinstallationsföretag. Utöver de finns det ca 53 000 yrkesmän 

i elinstallationsföretagen som utför installationer i överinseende av den 

behöriga elinstallatören som är anställd i samma företag. Bild 3:16 visar 

att yrkesmän bygger på att det finns en behörig elinstallatör i bakgrunden 

som legitimerar deras arbete genom överinseende av installationsarbete. 

[14] 

 

Yrkesman

behörig 
elinstallatör

3:16 elinstallationspyramid 
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3.3.3.1 Behörig elinstallatör 

I Sverige finns det olika behörighetstyperna, varav en behörig 

elinstallatör kan bara ha en aktuell behörighet av dessa (ELSÄK-FS 

2007:2): 

 Allmän behörighet - AB 

 Allmän behörighet - ABL 

 Allmän behörighet - ABH (Efter den 1 januari 2011 kan du 

inte ansöka om denna behörighet). 

 Begränsad behörighet - BB1 

 Begränsad behörighet - BB2 (Efter den 1 januari 2011 kan du 

inte ansöka om denna behörighet). 

 Begränsad behörighet BB3 är en specialbehörighet och gäller 

för vissa slags arbeten efter bedömning av Elsäkerhetsverket i 

varje enskilt fall. 

3.3.3.2 Yrkesman 

Yrkesman är en mångfaldig kategori av personer som utför 

elinstallationsarbeten utan behörighet under överinseende av en behörig 

elinstallatör. I praktiken benämns yrkesmän med andra yrkesbeteckningar 

såsom installationselektriker, montörer, distributionselektriker, etc. Detta 

gör det svårt att hitta yrkesmän i yrkesstatistiken.  

På regeringens hemsida hittar man nedanstående förklaring om vem som 

är en yrkesman. Begreppsförklaring står i en utredning för 

behörighetssystemet som ska utföras på regeringens uppdrag. 

”Vem som helst kan uppträda som yrkesman och utföra 

elinstallationsarbete, under förutsättning att denne är anställd i samma 

företag som en elinstallatör och att elinstallatören godkänner att personen 

utför arbete under sitt överinseende.” [15] 

 

3:17 fördelning yrkesmän  

[KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER - Elsäkerhetsverket] 
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3.3.4 Ansvar för installationer 

Elansvaret delas upp i tre kategorier: 

 Personsäkerhetsansvaret 

o Detta ansvar ligger i regel hos arbetsgivaren som skall 

följa gällande regler som ges av arbetsmiljölagen och 

ELSÄK-FS 2006:1 (SS-EN 50110-1) eller/och ESA 

 Elanläggningsansvaret 

o Först och främst innehavaren av anläggningen, som 

ansvara för tillsyn och skötsel av elanläggningen enligt 

skötselföreskrifter ELSÄK-FS 2008:3 

 Behörighetsansvaret 

o Behörig installatör enligt ELSÄK-FS 2007:2 

som ansvarar för utförande av elinstallation 

 Utförandeföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 

 ELSÄK-FS 2008:1 hittar sin motsvarighet i 

standarden för låg-(SS 436 40 00) och 

högspänning(SS 421 01 01) 

Att påpeka är att i samband med elektriska förbindningar som 

förekommer i mycket mer än bara elanläggningar finns det områden där 

ingen behörighet behövs för att installera sådana förbindningar. Vid t.ex. 

tillverkning av elektriska produkter behöver medarbetaren inte ha någon 

särkompetens eller behörigheten. I de flesta fall får personal en 

introduktion i arbetsprocessen. Ansvaret ligger i sådant fall hos företaget 

som tillverkar produkterna att hålla sig vid gällande regler och normer. 
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3.4 ELFEL 
Elektriska fel är en av de vanligaste orsakerna för brand i hushållen och 

industrier. [16] Det kan finnas många orsaker till ett elfel. Hälften av alla 

bränder som orsakas av ett elfel härrör från brister i ledningar och fasta 

installerade anläggningsdelar. Detta inkluderar även elektriska 

förbindningar, eftersom de ingår i såväl ledningar, såsom fasta 

anläggningar. Övriga bränder kategoriseras som ”brister hos flyttbara 

anläggningsdelar” (25 %) och ”felaktig eller vårdslöst 

handhavande”(25 %). [17] 

Isolationsfel, dålig kontakt och överbelastade ledningar är de 

brandorsaker som bör iakttas redan vid ny- och ombyggnationer. Många 

av dessa fel grundas i slarvfel vid installation, otillräckligt kunnande, 

feldimensionering och brister i underhållet. Med en slarvig installation 

menas i det här fallet att man inte följer installationsspecifikationer 

och/eller manualer, arbetsanvisningar och övriga informationer och 

rekommendationer från tillverkande företagen av elmateriel och/eller 

verktygen. 
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4 ELPRESS AB (TILLVERKNING-FÖRSÄLJNING-

ANVÄNDNING) 

Elpress AB är del av Lagercrantz Group AB som är en teknikkoncern 

med ett 35-tal bolag. Elpress utvecklar, tillverkar och marknadsför 

kompletta pressystem sedan 1959. Detta System inkludera förbindningar, 

verktyg och nischanpassade utbildningar. System Elpress utgörs däröver 

av fyra huvudkategorier: certification, consulting, academy, service.  

 

4:1 Flödesschema "produktion till användning" 

Produktion, distribution fram till slutanvändaren. Det är den mycket 

förenklade modellen av hur information, material och varor går mellan de 

olika aktörerna fram och tillbaka.(4:1) När man tittar på ISO-normen bild 

3:2 ser man att produktframtagning är direkt beroende av två faktorer. 

Kundernas krav och kundernas tillfredställelse påverkar påtagligt 

produkterna och dess kvalitét. Genom att produkterna handlas genom 

grossister är den direkta kontakten till slutanvändaren väldigt begränsad. 

Informationsflödet kan anses vara lika tillförlitligt som ”viskleken”, med 

de manualer och arbetsanvisningar i pappersform som undantag. Teknisk 

information, rådgivning och speciallösningar kan grossister inte ge i lika 
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bra omfattning som tillverkaren kan göra, därför har man här en sorts 

flaskhals för informationsflöde som gäller att kompensera för så gott det 

går. 

4.1.1 Material- & Informationsflöde 

Material- och informationsflöde är begreppen som präglades av James P. 

Womack under en studie av Toyota Production System. Detta flöde 

innefattar alla processer och subprocesser som behövs för framtagning av 

produkter inom ett företag. I detta arbete ska det användas för att 

beskriva hela flödet från råvarorna fram till slutanvändningen. 

Med materialet avses produkten som tillverkas och med information 

avses dem tekniska information, produktspecifikationer och 

arbetsanvisningar som bidrar till en bättre teknisk förståelse och en 

användarvänlig och rätt handhavande av produkterna. 

Materialets väg genom tillverkning är styrd genom en planerad 

tillverkningsprocess som är annorlunda för olika produkter. Processen 

fastställs vid planering av produktion. Själva produktionsprocessen 

belysas inte närmare här utan man kan konstatera att materialet har fått 

ett visst värde för kunden när produktionen är avslutat.(kundvärde) Detta 

värde kompletteras sedan med olika information som, beroende av 

kunden, kan vara värdeökande eller minskande. En del information måste 

ingå i produkten, såsom teknisk information, information om kvalitén 

m.m. Utöver detta kan det finnas detaljanvisningar, produktcertifieringar 

och märkningar som ökar kundvärdet ytligare. I den schematiska 

presentationen av flödet ifrån tillverkning fram till slutanvändning (4:1) 

ser man till höger om flödesschemat de kategorier som anses vara 

värdeskapande i informationsflödet. 

Utbildning, service och manualer är värdeskapande faktorer som 

behöver kommer fram till slutanvändaren tillsammans med 

produkten. 

Det betyder att materialflödet och informationsflödet behöver förenas och 

delvis anpassas för att tillmötesgå kundernas specifika 

behov. ”Försäljning/distribution” har som uppgift att förena material och 

information med hänsyn till vilka information en särskild kund behöver 

ha i samband med intresset för en särskild produkt(material). Utöver det 

kan denna station inte skapa information utan bara vidarebefordra och 

filtrera det informationsflöde som kommer från företaget. Tyvärr anses 

försäljare ha en större brist i den tekniska kompetensen för att kunna 

avgöra vilken del av information som skall följa med produkten. 

Försäljningsstrategier begränsas på hänvisningar till tillverkaren (t.ex. 

hemsida), produktkvalitén och priset. Därigenom begränsas kundens 
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möjligheter att tillför produkten det maximala mervärdet genom 

information i och med att enbart en del av de tillgängliga information står 

kunden till förfoga. 

4.2 RÅVAROR 
Råvarorna är en väsentlig faktor i kvalitetskedjan, eftersom kvalitén av 

slutprodukten är direkt proportionell mot kvalitén av råvaran som 

anländer till produktionen. Elpress använder sig i huvudsak av koppar (-

profil, -rör eller-stång) och aluminium (-profil, -rör eller-stång) med en 

noggrann definierad sammansättning. Vilka dimensioner, materialkvalitet 

och – tillstånd råvaran har som anländer hos företaget ska anges efter en 

företagsintern norm (Materialnorm 0901-006700(aluminium) och 0901-

006400(koppar)), detta kontrolleras av Godsmottagning innan varan 

sorteras in på råvarulagret. (se Bilagor 9.2 och 9.3) 

Med hjälp av materialnormen definierar Elpress mycket väl i vilken form 

och vilket material som förväntas levereras till produktion. Man hänvisar 

till en materialstandard SS-EN 13600 och specificerar koppar- och 

aluminiumsorten som innebär en viss kemisk sammansättning. Utöver 

detta definiera man de mekaniska egenskaperna (hårdhet) och 

dimensioner (inkl. toleranser). 

4.3 PRODUKTION & SPÅRNING 
När råvarorna är godkända vid mottagningen och sorteras på Elpress 

råvarulager bryts spårning av råvaruleverantören som följde med på den 

enskilda batchen6. Genom kvalitetskontrollen kan man samla de olika 

råvaror i ett lager och först när de ingår i produktionen får de ett nytt 

spårningsnummer för den företagsinterna processen.  

Om vi antar att det finns ett behov (kundefterfrågan eller för låga 

lagersaldo) och det finns material för tillverkning av en produkt 

(produktionskapacitet och råvaror), i så fall ges klartecken för att ”gör 

iordning en ordersats”, som inkluderar ritningar och orderkort. 

Ordersatsen ger information om från vilken produktionsprocess batchen 

kom ifrån och vart den ska gå vidare till. Dessutom innehåller den 

information om kvalitetskontrollen. Varje första exemplar som kommer 

från en maskin kontrolleras noggrant för att verifiera maskinens 

inställningar. På orderkortet finns det ett ordernummer som följer hela 

produktionsprocessen ända fram till förpackning och till försäljning som 

                                                 
6 Batch – en batch definiera ett antal produkter som kommer från samma sort. Det 

betyder tillverkat av en maskin med samma inställningar, eller andra identiska 

egenskaper. Detta gör det enklare att kontrollera varor och spåra de tillbaka i 

produktions och distributionskedjan. 
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används för att kunna spåra tillbaka produktens produktionsprocess ända 

tillbaka till råvaran. 

 

 

De flesta produkter är inte särskild märkta med ett spårningsnummer 

(ordernummer)däremot förpackningen. Det innebär att vid användning av 

en produkt ur en större förpackning bryts även här spårning. I detta fall är 

det nästa användare som ansvarar för att vidarebefordra spårning och 

kvalitén i förbindningen. Detta kan hanteras på liknande sätt som vid 

Elpress godsmottagning. Man kontrollerar kvalitén av produkten och ger 

den sedan ett nytt spårningsnummer. Detta skall i alla fall dokumenteras 

och arkiveras för senare undersökningar, om sådana blir aktuell. 

Elpress AB följer ISO 9001. (se 4:2) 

Produktionsprocessen ser olika ut för olika produkter. Det kan finnas små 

skillnader i processen, men naturligtvis även i hur maskinerna är 

inställda. Varje gång en ny produktion körs i gång verifieras maskinens 

inställning med hjälp av första exemplaren. Därefter förekommer 

stickprov för kvalitetskontrollen. 

Produktion behöver planeras och struktureras noggrant för att utnyttja 

alla resurser på bästa sätt. Fördelen med ett sådan lager- och 

efterfrågestyrd produktion är den höga graden av flexibilitet som man i 

en masstillverkning inte har. Genom dess har man möjligheten att kunna 

4:2 exempel på certifikatet som företagen erhåller som följer ISO 9001 
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tillmötesgå kundspecifika önskemål om elektriska förbindningar. 

Nackdelen är att planerings- och produktionsprocessen är en 

återkommande process vid varje produktionsomställning som gör att 

löptiden för produkterna är höga om man iakttar planeringsprocessen 

som inte behövs i liknande utsträckning i masstillverkande företagen. 

4.4 FÖRSÄLJNING/DISTRIBUTION 
Försäljning och distribution av artiklar från Elpress sker via två sätt. 

Grossister som mellanhandlare köper produkter och säljer de vidare till 

slutkunden. Till en viss del har Elpress direkt kundkontakt till större 

kunder och kunder som önskar speciallösningar för olika system. I 

följande skall ögonmärket läggas på hur information om produkterna och 

arbetsanvisningar kommer fram till slutanvändaren oavsett om artiklar 

köps direkt hos Elpress eller via grossister. 

4.4.1 Etikett information 

De första informationen om vilka verktyg man bör använda vid 

installation av kabelskor och/eller skarvhylsor finns redan på 

förpackningen. 

U 

4:3 förklaring till etiketten som finns på förpackning av kabelskor 

4.4.2 Teknisk information – arbetsanvisningar – certifiering  

Elpress har de flesta arbetsanvisningar, tekniska specifikationer, 

certifieringar och kraven sammanställda i produktkatalog under ”Allmän 

information”. Produktkatalogen finns i tryckt form och som digital 

katalog tillgänglig på hemsidan. Utöver det är det möjligt att laddar ner 

produktkatalogen i PDF format. 

Nackdelen med en nedladdad version och en tryckt version är att en 

uppdatering skulle medföra att de befintliga kataloger är inaktuella och 

måste slängas, eller åtminstone markeras som sådana. Med en digital 

version ersätts allting på en gång och inga gamla och/eller felaktiga 

informationer finns kvar efter uppdatering. Fördelen är att man har en 

samlad information som man behöver om produkterna som erbjuds från 

Elpress, samt tillbehör som behövs för installationen. Denna information 

är lätt försåtlig och kräver knappt någon teknisk förkunskap. 

Användnings- och säkerhetsinstruktion från Elpress skall hjälpa 

användaren att erhålla det önskade pressresultatet. Dessutom ges 

allmänna förskrifter om handhavande av verktygen före-, under- och efter 

pressning. 

 Säkerhetsutrustning 
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 Verktyg skall kalibreras 

 Kontrollera att man använder rätt verktyg med rätt tillbehör för 

förbindning och ledare 

Dessutom ges information om kontrollmetoder som bör användas efter en 

slutförd pressning. Detta beskrevs närmare i kap. 4.2.4 kontroll-mått. 

Utöver de allmänna anvisningar och instruktioner tillhandahåller 

katalogen även information om förbindningar som skall användas för 

spänningsnivåer högre än 12 kV. 

En kalibrering av de hydrauliska pressverktygen rekommenderas av 

Elpress för att säkerställa en fortsatt säker och certifierad funktion. En 

årlig kalibrering är nödvändig, eftersom hydrauliska system kan behöva 

tryckjusteringar för att säkerställa rätt presskraft för kontaktpressning. 

Dessutom bör även de tillhörande pressbackarna kalibreras för att 

kontrollera att backarna är oskadd och måtten överensstämma med 

gällande norm. Att pressbackar inte överensstämmer med gällande norm 

beror oftast på slitage. 

 

4.4.3 Särskilda arbetsanvisningar 

Vid köp av speciella ”kit”, det betyder materialsatser, följer särskilda 

arbetsanvisningar med som detaljerat specificerar hur man ska använda 

materialet som finns i förpackningen. 

 

4:4 arbetsanvisning för installation av jordkabeln med railbond  
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5 GENOMFÖRANDE 

Följande laborationer utfördes i Elpress eget el-labb. Labbet är utrustat 

med de nödvändiga redskapen för att testa och certifiera nya 

kontakpressningssystem enligt SS-EN 61238, t.ex. värme-cykel-test.  

 

5:1 Slinga med förbindningskomponenter i en cykeltest enligt SS-EN 61238 

I labbet testas även kundanpassade speciallösningar. Vid behov kan man 

testa andra kombinationer av kontaktpressningssystem för att kunna ge 

särskilda problemlösningar till kunderna. 

Följande tester genomfördes i samarbete med labb-ansvarig Peter 

Larsson. Testerna ska visa upp tillvägagångssättet för att mäta resistansen 

i en kontakpressning. Liknande tester genomförs för att kunna jämföra ett 

kontakpressningssystem kombination med andra system som har testats i 

en långtidstest som krävs för att verifiera ett nytt system. I särskilda fall 

kan man på så sätt kontrollera de initiala värdena för en kontaktpressning 

och om dessa värden är likvärdiga de i det certifierade systemet. Vidare 

låta man provbitarna åldra genom värmebehandling.(beskrivs närmare i 

laborationen) Efter värmebehandling har man en tydlig fingervisning i 

vilken omfattning den special lösningen är jämförbart med den 

certifierade systemlösningen.  

5.1 LABORATION 
Laborations uppbyggnad är ett vanligt förkommande sätt för enkel 

mätning av resistanser och temperatur av elektriska förbindningar. 
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5:2 labbuppställning 

En strömgenerator som kan leverera 100A är ansluten till två 

kopparplattor med hjälp av kabelskor. För enkla och snabba mätningar 

behöver man nu bara klämma fast båda ändarna (kabelskor) av provbiten 

på varsin sida och starta strömgeneratorn. Med hjälp av ett dorn markeras 

var en mätpunkt vid slutet av halsen av kabelsko (se bild). Denna 

markering ska säkerställa att mätningarna utförs på samma ställe. 

5.1.1 Laboration – fel kombination i kontaktpressningssystem 

Denna laboration har som mål att visa de elektriska konsekvenserna av 

att välja fel tillbehör till en befintlig kabel. Detta innebär att kabeln är den 

samma och kabelskor och pressbackar väljs inom ett visst intervall som 

är praktiskt möjligt. 

I följande ges provbitarna en ID-beteckning som består av kabelsko-

storlek och back-nr. 

5.1.1.1 Förberedelser 

För att kunna genomföra mätningarna prepareras ett antal provbitar. Det 

används samma kabel för alla provbitar (35 mm2 Cu-kabel, klass5 [IEC 

60228]). Kabelbitarna är ca 40cm långa och avisoleras på båda ändarna. 

Kabelskor pressades på varsin provbit (samma kombination av kabelsko 

och pressback på båda ändarna). 

Tio provbitar med nedanstående kombination preparerades. 
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5:3 provbitarna i ordning från vänster till höger som i Tabell 7 uppifrån nedåt 

ID-beteckning Kabelsko (typ) Pressback 

25-8 11DB KRF25-8 11DB 

25-8 B11 KRF25-8 B11 

50-8 B14,5 KRF50-8 B14,5 

50-8 14,5DB KRF50-8 14,5DB 

35-6 11DB KRF35-6 11DB 

35-6 B11 KRF35-6 B11 

35-6 14,5DB KRF35-6 14,5DB 

35-6 B14,5 KRF35-6 B14,5 

35-6 13DB KRF35-6 13DB 

35-6 B13 KRF35-6 B13 
Tabell 7 ID-beteckningar för provbitarna (samma 35 mm2 Cu-kabel användes och samma 13tons-

pressverktyg) 

Av de tio provbitarna är det enbart 2 som är pressad med korrekt 

kombination av kabel, kabelsko, pressbackar och pressverktyg. 35-6 

13DB och 35-6 B13 är korrekt utförda pressningar. De övriga har 

antingen fel kabelsko för använd kabel eller fel pressback till rätt 

kabelsko. Alla provbitar redovisas i tabell 7. I det här testet antas ett ett-

fel-metod som innebär att i ett befintligt system är det enbart max. en 

komponent som är felaktig, därför användes för de felaktiga valda 

kabelskor KRF25-8 och KRF 50-8 rätt tillhörande pressbackar. 

5.1.1.2 Mätning 

Mätning genomfördes i laborations uppställning (Bild 5:2). 20 A DC 

skickas genom kretsen och spänningsfallet (ΔU) mäts över kabeln och 

förbindningselementen. Kabelresistansen hämtas från tillverkaren, i det 

här fallet 0,554 Ω/km. 

5.1.1.3 Resultat 

Med spänningsfallsmätningarna beräknas resistansen i hela provbiten 

med hjälp av Ohm’s lag [5.1]. Resistansen för kabeln som ligger emellan 
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förbindningselementen räknas bort [8.2, 8.3]. För att få resistansvärdet 

för en krimp7 delas resultatet med två. 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
∆𝑈

𝐼
        [5.1] 

𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑏𝑖𝑡 =  𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 ∗
106

105 ∗ 𝑙      [5.2] 

Där ”Rkabel” är kabelresistansen och ”l” är provbits längd8 i cm. 

𝑅𝑘𝑟𝑖𝑚𝑝 =
𝑅𝑡𝑜𝑡−𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑏𝑖𝑡

2
      

 [5.3] 

ID Spänning (V) Ström (A) Resistans (total)(μΩ) resistans i krimpen(μΩ) 

35-6 11DB 0,0047 20 235 14,2 

35-6 13DB 0,00492 20 246 14,9 

25-8 11DB 0,00478 20 239 17,6 

35-6 B11 0,0052 20 260 21,7 

25-8 B11 0,00514 20 257 21,9 

35-6 B13 0,00559 20 279,5 27,6 

50-8 14,5DB 0,00544 20 272 30,2 

50-8 B14,5 0,00552 20 276 35,2 

35-6 14,5DB 0,00582 20 291 41,3 

35-6 B14,5 0,00582 20 291 42,7 
Tabell 8 Mät- och beräkningsresultat 

Beräkningar gjordes med hjälp av ovan nämnda formler. I tabell 8 

redovisas de mätvärden som erhölls vid utförande av laborationen. Nedan 

redovisas resistansvärden i ett översiktligt diagram. (5:4) 

 

5:4 Resistansvärden (μΩ) för en krimp i resp. provbit 

(Tabell 8 Mät- och beräkningsresultat) 

                                                 
7 Krimp är ett annat begrepp för en pressning.(från engelska ”crimp”) 
8 Provbits längd är längden av kabeln mellan ena slutet av förbindningen till början av 

andra förbindningen. (hals-till-hals) 
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5.1.1.4 Slutsats 

Som man kan se i 5:4 har 

överkrimpningar lägre resistanser än 

underkrimpningar. Man kan undra varför 

inte den rätta kombinationen gav även de 

lägsta resistansvärden. Det beror på att en 

kontaktpressning inte enbart tar hänsyn 

till ledningsförmågan utan även till andra 

egenskaper såsom mekanisk hållfasthet. 

Förbindningarna ska kunna isoleras efter 

kontaktpressning och monteras på 

apparater eller inuti maskiner. Detta kan 

försvåras om inte omöjliggöras vid 

överkrimpning som kan leda till 

stora ”vingar” på sidan om 

pressningen. Det man kan påpeka 

är att Dual-pressning ger relativ låg resistans vid rätt kombination av 

kabelsko och backstorlek och vid en backstorlek mindre, dock inte för en 

backstorlek större. (5:5) 

Samma fenomen kan observeras vid pressning med B-backar, fast 

resistansvärden är lite högre för alla tre pressningar jämfört med 

pressresultatet med dual-backar. (5:6) Detta beror på att dual-

pressningssystemet är aggressivare, utan att förstöra trådarnas struktur. I 

och med att dual-pressning sker i två integrerade steg är det möjligt att 

kombinera sexkantpressning och dornpressning på ett mer effektivt sätt 

än det går med vanliga B-backar. 

 

5:6 resistansvärden(μΩ) för pressning med B-backar (samma kabelsko) 
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5:5 Resistansvärden för krimpningar med dual-systemet (μΩ) 
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5.1.2 Laboration – fel kombination (fortsättning) 

I den första delen av laborationen mättes de initiala värden av 

förbindningselementens resistans. Efter att de initiala mätningar har 

genomförts åldrades provbitarna i en ugn som höll en konstant 

temperatur av 100 grader Celsius under 100 timmer. Detta skall simulera 

en viss användningstid för provbitarna under driftförhållanden. 

Samma mätningar som i kapitel 5.1.1.2 genomförs och resultaten 

presenteras i följande avsnitt. 

5.1.2.1 Resultat 

Nedanstående tabell redovisa mätresultaten av resistansen i en pressning 

före värmebehandlingen (Tabell 9) och efter värmebehandling som ska 

simulera en viss drifttid. 

ID INITIALT EFTER 
VÄRMEBEHANDLING 

FÖRÄNDRING 
I PROCENT 

35-6 11DB 14,2 15,4 9% 
35-6 13DB 14,9 15,2 2% 
25-8 11DB 17,6 15,6 -11% 
35-6 B11 21,7 21,2 -2% 
25-8 B11 21,9 23,4 7% 
35-6 B13 27,6 21,6 -22% 
50-8 14,5DB 30,2 41,4 37% 
50-8 B14,5 35,2 66,0 87% 
35-6 14,5DB 41,3 36,4 -12% 
35-6 B14,5 42,7 53,7 26% 

Tabell 9 Resistansvärden efter värmebehandling (μΩ) 

 

5:7 schematisk presentation av mätvärden från Tabell 9 (μΩ) 
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5.1.2.2 Slutsats 

Kontaktpressningar som har haft låga resistansvärden initialt har även 

haft relativ låga resistanser efter värmebehandlingen. Däremot försämrar 

sig de elektriska egenskaperna för de exemplar som redan har haft högre 

resistansvärden ytterligare. Ett bra exempel är ID 50-8 B14,5, där man 

har pressat en kabelsko med korrekt tillbehör fast på en för liten kabel 

(35 mm2). De initiala värdena pekade på att denna förbindning kunde ha 

klarat sig under låga belastningar, men de nya mätvärdena pekar på att 

förbindningen kommer försämras med drifttiden. Detta kan leda till stora 

skador, fast de initiala värdena såg acceptabel ut. (5:7) 

Enligt denna laboration och laborationen i 5.1.1 är det inte att 

rekommendera att avvika från de rekommenderade kombinationerna av 

kontaktpressningssystemen även om man har möjlighet till att mäta de 

initiala resistansvärdena av en utförd kontaktpressning.  

5.1.3 Laboration – Aluminiumkabel med kopparkabelsko 

Enkätundersökningen har visat att det finns situationer där man har 

upptäckt kopparkabelskor som pressats på aluminiumledare. För att 

undersöka detta fall genomfördes liknande laboration som i 5.1.1 fast 

med en 50 mm2 aluminiumkabel (sektorformad, klass 2, [IEC 60228]). 

5.1.3.1 Förberedelser 

Man antar bara ett fel i kontaktpressningssystemet och därför använder 

man fel kabelskor till aluminiumledaren, i det här fallet en KRF50-8 som 

pressas med rätt tillbehör (B14,5 & 14,5DB). För att kunna jämföra 

felpressning förbereds även en korrekt utförd pressning med en AKK 50-

10 som pressas med P20 dorn och tillhörande matris. 

5.1.3.2 Mätning 

Mätningarna genomfördes i laborations uppställning (Bild 5:2). 20 A DC 

skickas genom kretsen och spänningsfallet (ΔU) mäts över kabeln och 

förbindningselementen. Kabelresistansen hämtas från tillverkaren, i det 

här fallet 0,641 Ω/km. 
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5.1.3.3 Resultat 

Med spänningsfallmätningarna beräknas resistansen i hela provbiten med 

hjälp av Ohm’s lag [5.1] och subtrahera resistansen för kabeln som ligger 

mellan förbindningselementen [5.2, 5.3]. (Se tabell 10) För att få 

resistansvärdet för en krimp delas resultatet med två. 

ID 
Spänning 
(mV) Ström (A) Resistans (total)(μΩ) resistans i krimpen(μΩ) 

AKK 50-10 P20 5,1 20,0 254,5 10,3 

50-8 B14,5 (Al) 6,9 20,0 342,5 41,1 

50-8 14,5DB (Al) 6,9 20,0 339,0 54,1 
Tabell 10 Mät- och beräkningsresultat 

5.1.3.4 Slutsats 

Mätvärden visar tydligt att en Cu-kabelsko på en aluminiumledare är 

mycket sämre jämfört med resultaten för en rätt utförd pressning med rätt 

tillbehör. Det är bara att fastställa att sådana misstag inte får tas i drift! 

 

5:8 resistansvärden för krimpen på en aluminiumledare i (μΩ) 

5.1.4 Laboration över- & underkrimp 

Över- och underkrimpning kallas när man pressa ihop material för 

lite(underkrimp) eller för mycket (överkrimp). Vid en överkrimpning kan 

man se oftast tydliga ”vingar” på sidan om sexkantpressningen. Detta för 

att materialet inte rymdes vid pressning i backarean. Ett underkrimpt 

förbindningselement är svårare att upptäcka. Ytan av kabelskon har i 

sådana fall inte en genomgående pressmarkering på förbindningens hals. 

I värsta fall lossnar ledaren från förbindningen. 

Teoretiskt borde en underkrimpning i relation till en överkrimpning i 

samma grad ha högre resistans på grund av för lite kontakt mellan 

materialen. Vid en överkrimpning skulle en gradvis höjning av 
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resistansen visas när pressningen förstör ledaren och minimerar 

tvärsnittsarean för mycket så att en högre resistans uppnås genom 

sambandet som beskrevs med formel [3.1]. 

5.1.4.1 Förberedelser 

För att kunna genomföra mätningarna prepareras fyra provbitarna (enligt 

bilden nedan). Det används olika kabelstorlekar, men alla är från samma 

tillverkare(16 mm2 – 50 mm2 Cu-kabel). Kabelbitarna är ca 40cm långa 

och avisoleras på båda änderna. Kabelskor pressades på varsin provbit 

(samma kombination av kabelsko och pressback på båda änderna). 

I det här skedet har alla provbitar rätt kabelskor som pressades med rätt 

system. Först efter de första mätningarna klipps provbitarna i två delar 

som sedan skarvas med en KSF35 som pressas med backparet B13. Det 

som varieras i den här laborationen är kabelstorleken för att se vad som 

händer vid samma krimpsystem i olika kabelstorlekar. Detta ger en riktig 

krimpning, en överkrimpning och två underkrimpningar. 

5.1.4.2 Mätning 

Mätningar gjordes innan provbitarna klipptes isär för skarvning för att ta 

fram resistansen i Ω/cm för hela provbiten. Efter att ha skarvat ihop 

provbitarna igen mäts spänningsfallet via samma mätpunkter i 

kabelskorna. För att kunna beräkna resistansen i skarven behöver man 

subtrahera resistansen för övriga delar som ingår i spänningsfallsmätning. 

Därför har man mätt resistansen per cm utan skarv, detta resultat 

appliceras nu på den skarvade förbindgen, det betyder man multiplicerar 

längden av den skarvade provbiten (exkl. skarv) med resistans per cm 

från första mätningen. I och med att man vet vilken resistans man inte får 

ta med i skarven kan man beräkna skarvens bidrag till den totala 

resistansen.(se kap. 5.1.1.2) 
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5.1.4.3 Resultat 

Följande tabell och grafik representera de exakta mät- och 

beräkningsresultaten. 

Kabelarea μΩ/cm Ström (A) ΔU (mV) Skarvresistansen 

(μΩ) 

Areareduktionsfaktor 

16 mm2 13,2 50 35,4 207 3 % 

25 mm2 8,85 50 25 60 13 % 

35 mm2 6,44 50 14,19 18 21 % 

50 mm2 5,43 50 12,52 33 31 % 
Tabell 11 Mät- och beräkningsresultat 

 

Tabell 12 grafisk presentation av laborationsresultaten i ett diagram med skarvresistansen och 

areareduktionsfaktorn 

5.1.4.4 Slutsats 

Resultaten visar att det finns marginal i kontaktpressning med avseende 

på över- och underkrimpning och areareduktionsfaktorn. Det man kan 

säga är att det är bättre, om inte bra, att överkrimpa istället för att 

underkrimpa i samma grad. Resultaten stödjer det som antogs i början av 

laborationen att en underkrimp ger högre resistansvärden än en 

underkripmning i samma grad. 

Utifrån ett test är det svårt att definiera inom vilket intervall 

areareduktionen bör ligga för att man kan anta bra ledaregenskaper hos 

en förbindning men däremot pekar testet på att det inte är bra att varken 

överkrimpa eller underkrimpa utan att mäta och belasta förbindningen 

under vissa förutsättningar, som fastställs i IEC-normen för heat-cykling 

tests (IEC 61238). 
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5.1.5 Sammanfattning 

Ovan redovisade tester ger en mycket grov bild hur man genomför 

testerna med kontaktförbindningar. Utöver detta är resultaten inte lämpad 

för att dra djupgående slutsatser om förbindningstekniken, eftersom 

testerna bör utföras i större omfattning. Antal provobjekt, 

kontaktpressningar och variation måste ökas och statistiska utfall och 

medelvärden inkluderas i slutsatsen. 

Testerna gjordes för att hitta felen i kontakpressningssystemet, dvs. var 

felen kan uppstå om man inte utför arbetet som tillverkaren 

rekommenderar. Detta tillvägagångssätt är mycket svårt och tidskrävande 

och i och med detta kostsamt för industriföretagen. Det som skall göras 

är att testa förbindningstekniken att den fungerar under ett antal olika 

förhållanden, belastningar och mekaniska påfrestningar. 

Kontaktpressningssystem är ett sätt som fungerar. Utöver detta finns det 

ett antal andra systemkombinationer inom kontaktpressning som kan 

fungera, men däremot finns det även ”oändlig” många kombinationer 

som inte fungerar. Men för att kunna förbinda två elektrisk ledande 

föremål med varandra på ett säkert och tillförlitligt sätt behöver man ha 

ett alternativ som fungera i de allra flesta fall, utan att man behöver tester 

förbindningen varje gång på nytt. Testerna har inte tagit hänsyn till 

långtidsbelastningar, kortslutningar, låga och höga drifttemperaturer, 

mekanisk hållfasthet, isolerbarhet och monterbarhet. 

 
5:9sammanhang mellan areareduktion, ledningsförmåga och draghållfasthet [9] 



40 

Bild 5:9 antyder hur ledningsförmågan, draghållfastheten och 

areareduktionen hänger hip. SDV (system design value) ska balansera ut 

ledningsförmågan och draghållfastheten så att man ha en marginal för fel 

åt båda håll för att kunna bemöta de olika kabelstorlekarna som finns för 

samma förbindning. 
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5.2 ENKÄT-UNDERSÖKNING 
Enkäten besvarades av ca 150 deltagare varav 18 inte arbetar praktiskt 

med elektriska förbindningar utan enbart med planering och inköp. 

Enkäten användes för att: 

 kontrollera teknikerns uppfattning om kontaktpressningssystemet 

som en systemteknik 

 undersöka teknikerns förmåga att se fel i en genomförd pressning 

 ta reda på om teknikern vet var man hittar rätt information 

 teknikerns kunskap om olika ledarmaterial och hur dessa får 

kombineras (skarvas) 

I följande redovisas enkätens-resultat med kommentarer i en ruta under 

resultaten. 

En Cu-kabelsko ska monteras på en jordskena (Cu, utan gänga). 

Deltagaren skulle kryssa för de korrekta påståendena. 

dra åt skruv/mutter med ett visst moment (enligt tillverkaren) för bästa kontakt 
mellan ytorna 

80.8 % R 

En taggbricka skall användas i besvärliga miljöer 14.6 % F 

en Cu-bricka ska sitta mellan kabelsko & skena för bäst möjliga kontakt 8.5 % F 

spännbrickor eller/och fjäderbrickor skall alltid användas 61.5 % F 

planbrickor skall alltid användas 38.5 % R 

Åtdragningsmomentet spelar ingen roll, eftersom bulten och muttern redan 
ger tillräckligt bra kontakt. 

3.1 % F 

 

Kommentar: 

Det råda en hel del förvirring om brickor i ett bultförband. En planbricka 

skall alltid användas för att öka kontaktytan av skruven, samt minimera 

friktion mot kabelskon/skenan. Utöver en planbricka kan man använda 

en spännbricka enligt DIN 6796. Att använda en bricka mellan kabelskon 

och skenan är destruktivt och rekommenderas ej. 
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Vid övergång Cu/Al i en skarvhylsa... 

 ... bör man använda en Cu-förbindning 19.7 % F 

... bör man använda en Al-förbindning 18.9 % F 

... bör man använda en skruvförbindning 61.5 % R 

  

Kommentar: 

För att skarva en kopparledare med en aluminiumledare finns det 

särskilda skarvar. Utöver detta kan man använda sig av 

skruvförbindningar som är designat för flera kabelareor. Att använda en 

Al-förbindning eller en Cu- förbindning för skarvning kan ha varmgång 

till följd omedelbart efter idrifttagning. 

 

5:10 Bild till en fråga i enkäten 

Vilka påstående instämmer till 5:10 (ovan)? 

Pressning utfördes korrekt, sådana "vingar" uppstår ofta. 3.9 % F 

Man har använt fel back, det ser man på dornpressning i mitten. 25.6 % F 

Man har använt en för liten back, men det är OK. 14 % F 

Man har använt en för liten back och pressning behöver göras om. 77.5 % R 

Planbrickan under muttern försämrar ledningsförmågan i förbindningen. 3.1 % F 

Det är bra med en planbricka för att minska friktion mot den emot liggande ytan. 31 % R 

 

Kommentar: 

Om man som elinstallatör eller yrkesman har utfört en sådan pressning 

som visas i 5:10 måste man göra om den, eftersom man inte kan verifiera 

egenskaperna hos denna förbindning. ”Vingarna” är ett tydligt tecken på 

att backen har varit för liten för kabelskon som användes. Det kan bero 

på att verktygen inte är från samma tillverkare, eller att backparet inte är 

avsedd för denna förbindningens storlek. 
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Kontaktpressning är en systemteknik. Det betyder att... 

... arbete med pressning måste ske systematiskt. 20.6 % F 

... kontaktpressning ingår i ett större system av kabelskor. 17.5 % F 

... skarv/kabelsko och verktyg är var för sig godkända för arbetet. 20.6 % F 

... skarv/kabelsko och verktyg är endast i kombination med varandra 
godkända för arbetet. 

69.8 % R 

... man får inte kombinera skarv/kabelsko av en tillverkare med verktyg från en 
annan tillverkare. 

38.9 % R 

 

Kommentar: 

Kontaktpressning är enligt SEN 24 50 10 och SEN 24 50 12 (kap 3) en 

systemteknik. 

Detta ska säkerställa att kontaktpressningen uppfyller gällande kraven. 

Därför behöver man som installatör och tekniker inte verifiera 

kontaktpressningen, detta görs genom att man använder en godkänd 

kombination av pressutrustning där dess egenskaper har testats enligt SS-

EN 61238. 

 

Var kan jag ta reda på hur en installation av kabelskor/-skarv skall 

utföras? 

Jag kontaktar grossisten där jag köpte material (Elektroskandia, Ahlsell m.m.) 11.5 % F 

Hos tillverkaren får jag rätt information 89.2 % R 

Kabelskor & skarvar monteras alltid på liknande sätt. (Jag gör som jag har lärt mig) 6.2 % F 

Svensk Standard ger detaljerade arbetsanvisningar 9.2 % F 

I EBR:n står det alltid hur man ska göra 3.8 % F 

 

Kommentar: 

I svenska standarder och EBR:n finns inga detaljerade arbetsanvisningar 

för kontakpressning. Båda hänvisar alltid till tillverkaren. 

 

Bara 14,4 % av deltagarna har angett att de har genomgått en särskild 

utbildning för kontaktpressning. Däremot tyckte 82,4 % att 

kontaktpressning är viktig och att man borde ha genomgått en särskild 

utbildning. 

Till frågan om man har varit med om att en felaktig utförd pressning har 

orsakat tekniskt fel har den övervägande del angett fel backstorlek som 

orsak. Dessutom kom ett flertal kommentarer om att man har upptäckt 

Cu-förbindningar på Al-ledare som är mycket oroväckande med hänsyn 

till testvärden som presenterades i kap. 5.1.1 och 5.1.2. 
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5.2.1 Sammanfattning 

Enkätundersökningen gav en bra översikt om förståelse för elektriska 

förbindningar och bultförband. Resultaten visar på att det delvis fattas 

teknisk förståelse för grundläggande elektriska egenskaper hos 

materialen, systemtänkande och hur man granskar en genomförd 

kontaktpressning. Med hjälp av denna undersökning kan man dra 

slutsatser för utbildningsbehovet och vilka krav på särkompetenserna 

som behövs för denna form av installation. 
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5.3 RISKANALYS 
Detta avsnitt behandlar analysen av risker som kan uppträda hos en 

elektrisk förbindning. För detta syfte har man valt att använda sig av 

principen för FMEA-analysen. 

5.3.1 FMEA-analys 

En FMEA-analys är ett verktyg som används för riskanalyser. I sin 

enklaste form definierar man denna form av riskanalysen med ett RPN-

nummer (risk priority number). Tre kategorier tilldelas ett RPN från 0 till 

10, utifrån föregående analyser, erfarenheter och beräkningar. 

 Förekomst (A) 

 Detektion (B) 

 Allvarlighetsgrad (C) 

Allvarlighetsgrad och förekomst ökar med siffrans värde. För detektion 

ökar man siffrans värde ju svårare det är att upptäcka ett visst fel. RPN-

nummer för ett visst tillstånd beräknas som produkt av dessa tre faktorer. 

Teorin bakom detta är att en kombination av konsekvenser, dess 

förekomst och svårighetsgraden för detektion utgör hur signifikant ett fel 

är och kan vara avgörande för vidare analyser av en process. 

5.3.2 FMEA på ett elektriskt förbindningselement  

I denna analys betraktas tre moment som var och ett tillför ett mervärde 

till en elektrisk förbindning (se kap. 4.1.1). Dessa moment är 

godsmottagning, tillverkning av produkten och dess användning i 

kontaktpressning. 

5.3.2.1 Godsmottagning 

Vid godsmottagning kontrolleras råvaror innan de godkänns för 

produktion och sorteras in på företagets interna råvaror lagret. (se kap. 

4.2) Denna kontroll består av: 

1. Kontroll av förpackning på eventuella transportskador 

2. Kvantitetskontroll 

3. Kvalitetskontroll 

a. Mätning av dimensioner av en kontrollbit som kapas av (en 

bit från varje batch) 

(t.ex. väggtjocklek, koncentricitet, hårdhet) 

Vad som skall kontrolleras ges av interna kontrollrutiner för resp. 

produkt. (inkl. toleranser) 

Kontroll av ingående råvaror arkiveras vid mottagningskontrollen. 

Följesedel av leveransen arkiveras hos planerare. 
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Godsmottagningskontroll kan ses som ett filter ang. risker. Det betyder 

att man försöker upptäcka fel som har uppstått längre upp i 

materialflödet, dvs. hos leverantören och tillverkning av råvarorna. De 

riskerna till fel tas inte med i denna analys. Det innebär att i den vidare 

analysen betraktas enbart risker och fel som kan tillkomma från och med 

godsmottagning.(se tabell 13) 

Denna kontroll utförs i regel av samma person, däremot testas materialets 

hårdhet av en annan avdelning. Vid frånvaro finns det två andra personer 

som är auktoriserad att genomföra ankomstkontrollen om det är 

nödvändig.  

 

Fel Fel effekt Orsak A B C RPN 
felaktiga dimensioner av 

material 

oförutsebara elektriska och 

mekaniska egenskaper 

ojämn materialfördelning vid 

pressning, otillräcklig kontaktyta, 

oanvändbara förbindningselementen 

4 2 6 48 

felaktiga 

materialegenskaper 

(hårdhet, 

kemisksammansättning) 

avbrott, högre övergångsresistans, 

försämrade mekaniska 

egenskaper 

expanderande gaser i materialet, lägre 

draghållfasthet, dålig 

materialbeteende vid deformation och 

materialbearbetning 

2 8 8 128 

Tabell 13 FMEA - effekt på ett förbindningselement vid brist i godsmottagning 

5.3.2.2 Tillverkning 

Tillverkningsprocessen ser annorlunda ut för olika produkter, däremot är 

hela processen indelad i ett antal subprocesser. Efter nästan varje 

subprocess utförs stickprovskontroller som ökar graden av detektion. För 

att öka detektion ytligare kan man utöka antalet prover för stickproven 

och/eller öka noggrannheten av kontroll genom automatiserade 

kvalitetskontroller, istället för mätningar som utförs av personal. 

Nedanstående tabell redovisar de riskfaktor som identifierades under 

arbetet. 

Fel Fel effekt Orsak A B C RPN 
felaktig bearbetning av 

produkter 

En elektrisk och mekaniskt 

otillräcklig förbindning. 

(ej godkänt för användning) 

utebliven glödgning, 

materialbearbetning efter fel 

instruktion/order, otillräcklig 

trumling, feldimensioner i 

kapning/fasning 

1 2 7 14 

brist i kontrollrutiner felaktiga produkter upptäcks ej och 

sorteras inte ut 

(otillräckligt antal stickprov) 

2 4 7 56 

Tabell 14 FMEA - effekt på ett förbindningselement vid brist i tillverkning 

5.3.2.3 Användning 

Efter tillverkning börjar slutprodukten en resa som kan se helt olika ut 

beroende på försäljnings- och distributionssätt. I denna analys ingår 

försäljning och distribution inte som en egen rubrik, men ändå har denna 

station påverkan på användning genom teknisk information som ges 
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vidare till slutanvändaren. Arbetsanvisningar följer med produkten och 

operatören måste ta reda på de aktuella arbetsanvisningarna hos 

tillverkaren. 

Fel Fel effekt Orsak A B C RPN 
ej pressad ingen effektöverföring ej slutförd installation 1 3 1

0 

30 

överkrimpning högre övergångsresistans 

(effektförluster), försämrad 

mekanisk hållfasthet 

ej certifierat 

kontaktpressningssystem, fel 

kombination av pressbackar, kabel 

och förbindningselement 

5 4 6 120 
underkrimpning 6 5 8 240 

felaktigt/otillräckligt 

teknisk information 

ej godkänd förbindning med 

oförutsebara elektriska och 

mekaniska egenskaper som kan 

orsaka avbrott, varmgång, gnistor, 

överslag m.m. 

brist i informationsflöde 2 5 9 90 

felaktig/otillräcklig 

arbetsanvisning 
4 5 9 180 

Tabell 15 FMEA - effekt på ett förbindningselement vid brist i installation 

 

5.3.3 Sammanfattning 

Riskerna finns i hela kedjan (se tabellerna 13 – 15) och alla risker innebär 

en mer eller mindre större fara för installationen, men även omliggande 

utrustning och anslutna system. Som man kan se skiljer sig de olika 

riskerna inte särskilt mycket i dess allvarlighet, däremot i dess förekomst 

och detektion betydligt. Det beror först och främst av standardiserade 

kontrollrutiner inom tillverkande industrier som försöker minimera risken 

på ett minimum genom förebyggande åtgärder såsom provtagningar och 

återkommande kontroller. Vid installation av förbindningselementen har 

man inte samma grad av kontroller och felen uppträder mer frekvent 

genom en mer omväxlande arbetsmiljö och arbetsrutin. 

Alla dessa risker och dess värdering kan variera beroende på de yttre 

förhållandena. (se bilden 5:11)  
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 Godsmottagning 

o Nya kontrollrutiner 

o Ny leverantör 

o Ny personal 

o Ny mätutrustning 

o Osv. 

 Tillverkning 

o Ny produkt 

o Förändrade kontrollrutiner 

o Ny personal 

o Nya maskiner 

o Osv. 

 Användning 

o Operatörens erfarenhet 

o Nya arbetsrutiner 

o Nytt verktyg 

o Besvärlig arbetsmiljö 

o Kompetens av operatören 

o Osv. 

5:11 faktorer som kan påverka RPN 

Det man kan påpeka är att i godsmottagning och tillverkning kan 

personalgruppen och oberoende kontroller fånga upp ökande risker som 

kan uppstå vid förändrade förhållanden. Däremot ökas risken vid 

montage av förbindningselementen när enbart ett fåtal montörer kan 

kontrollera varandra. Dessutom har personliga faktorer, såsom stress en 

viss påverkan på arbetsresultatet. Vidare finns en för stor spridning i 

kompetensen hos montörer ang. kontaktpressning. 

Alla sådana faktorer påverkar riskanalysens resultat såväl positivt såsom 

negativt. 
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6 DISKUSSION/SLUTSATS 

Detta arbete har som mål att ta reda på risker som kan påverka 

uppfyllandet av säkerhetskraven i en elanläggning. Dessa risker 

analyserades med hjälp av en FMEA-analys. Analysen pekade på att 

risker i värdeflödet skiljer sig inte mycket åt i dess allvarlighet, utan den 

stora skillnaden upptäcktes i felfrekvensen, dvs. förekomsten av fel, och 

förmågan att upptäcka felen, dvs. detektion. Man kan konstatera att det 

finns för stora brister i kunskapen om användning av 

kontaktpressningssystemen som härrör från brister för teknisk förståelse 

av grundläggande elektriska egenskaper hos material, systemtänkande 

och hur man granskar en genomförd kontaktpressning. Detta kan man se 

på den genomförda enkätundersökningen som tydliggör slutanvändarens 

kompetens och förståelse för kontaktpressning. 

En möjlig orsak till bristerna i förståelse för kontaktpressning och dess 

handhavande kan vara grundad i det befintliga elbehörighetssystem. 

Genom det nuvarande behörighetssystemet finns det inga krav på 

utbildning och kompetens för ett sådant arbete. En utredning av 

behörighetssystemet har tagits upp i regeringens uppdrag. 

Huruvida en elinstallatör eller yrkesman kan bedöma om en 

kontaktpressning har utförts rätt visade testerna i laborationerna. Dessa 

tester pekade på att det kan vara svårt att bedöma en elektrisk förbindning 

genom resistansmätning(-beräkning) och okulär besiktning. I och med att 

pressningar som utförs med felaktigt system ser ändå bra ut och att de 

initiala värdena inte kan användas för prognoser för dess utveckling 

under drift är det snarare omöjligt att kontrollera en pressning i efterhand 

med hjälp av övergångsresistansen. Enda sättet att kontrollera 

förbindningar är att kontrollera om installationen är utförd i enlighet med 

kontaktpressningssystem. 

I och med att en fel pressad förbindning inte upplevs som felaktig har 

under en längre tid branschen infekterats av slarv när det handlar om 

handhavande av kontaktpressning. Många anse till och med att 

kontaktpressningssystem är tillräckligt enkelt för att ”vem som helst” kan 

utföra detta. 

Att inte följa kontaktpressningssystemet kan leda till kabellossning som 

leda till överslag och gnistbildning, som i sin tur kan leda till avbrott, 

svåra skador och brand. Dessutom har laborationerna visat att 

övergångsresistansen kan vara betydligt högre i förbindningselementen 

som leda till en ökad värmeutveckling i förbindningen och kabeln. 

De flesta fel i elanläggningar beror till en övervägande del av brister i 
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ledningar och fasta installerade anläggningsdelar, bl.a. elektriska 

förbindningar, och vårdslöst handhavande. 

För att kunna reducera riskerna och garantera säkerheten och 

tillförlitligheten för elektriska förbindningar har man tagit fram ett 

kontaktpressningssystem där man inte behöva certifiera varje installation 

för sig. I och med att man följer ett certifierat system för varje ändamål 

uppnås en god ledningsförmåga och mekanisk hållfasthet. Avviker man 

från detta system finns det inget underlag som garantera dess 

funktionalitet. System obundna installationer är en onödig och 

oförutsebar risk för varje anläggning. 

För att minimera riskerna som har identifierats under arbetet bör man 

ha en genomgående likvärdig nivå av elsäkerhetstänkande, 

kontrollmetoder och andra krav i hela material- och informationsflödet 

från råvaran till slutanvändning. Med detta menas följande: 

 Materialkrav som tydligt definiera vilka material som får ingår i 

produktion fär elmateriel. 

 Återkommande kontrollruntiner under hela produktionsprocessen 

med en avslutande kontroll av att kontrollrutiner har följts. 

 Periodiska revisioner av kontrollrutiner (ISO 9001) 

 Certifiering av kontaktpressningssystem enligt gällande standard 

(IEC 61238) 

 Tydliga, lätt åtkommliga och lätt förståliga arbetsanvisningar och 

tekniska information. Särskild för försäljning och anvädning av 

produkterna. 

 Utbildning, service och manualer behöver kommer fram till 

slutanvändaren tillsammans med produkten i rätt omfattning.  

 Kompetenskrav och kompetensutveckling hos slutanvändarna 

 En enhetlig kontrollrutin för elektriska förbidningar framtagen i 

samarbete med tillverkaren. 

 Kalibrering och service på verktygen som används för 

kontaktpressning 

Kontrollrutiner kan öka elsäkerheten för installation av elektriska 

förbindningar i elanläggningar. Däremot är det uppenbarligen att man 

uppnå de mest signifikanta förändringar genom att utbilda och informera 

bättre och mer om kontaktpressningssystem för slutanvändaren. Såväl 

försäljare såsom elinstallatörer och yrkesmän bör veta om varför man 

skall följa kontaktpressningssystem, hur man utför kontaktpressningar på 

rätt sätt och hur en efterkontroll skall ske för att minimera förekomsten 

och maximera detektion av möjliga fel i elektriska förbindningar.  
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7 REKOMMENDATION 

För att förbättra den nuvarande situationen anses vara tre områden som 

de nyckelmomenten. 

1. Företagsinterna förbättringar (Materialflöde) 

2. Förbättringar av de utgående kanalerna från företaget 

(Informationsflöde) 

3. Företagsoberoende förbättringar 

Företagsinterna förbättringar 

För att öka elsäkerheten i slutprodukten kan man utveckla 

kvalitétssäkringssytemet genom att digitalisera kontrollrutiner för att 

detektera fel mer tillförlitligt än det är möjligt via pappers- och 

personalbaserade kontrollrutiner. Dessutom skulle än ökad grad av 

digitalsiering underlätta kommande förändringar och möjligtvis förkorta 

anpassningstiden. För ytligare förbättring kan man genomföra 

kontrollerna med hjälp av maskiner istället för att personal mäter för 

hand. Detta ökar nogranheten och förkorta kontrollprocessen. Sådana 

förbättringar kan vara tidkrävande och är oftast bunden till höga 

kostnaden. 

Förbättringar av de utgående kanalerna från företaget 

Via Information i from av arbetsanvisningar och tekniska specifikationer 

kan man öka förståelse kring hela kontaktpressningssystemet. Att 

implementera elsäkerhetstänkande och systemtänkande i ett antal 

arbetsanvisningar som är utformat efter målgruppen(installatörer i olika 

segment, försäljare, konsulter, projektledare, osv.) kan dessutom bidra till 

ett större förtroende i kontaktpressningssystem och leda till att minimera 

förekomsten av felen. För att kunna öka graden för detektion av felen bör 

man utöka utbildningsprogrammet. Detta bör även inkludera 

engagemang i gymnasiala utbildningar och högskoleprogrammen för de 

framtida inköpare och användare av kontaktpressningssystemen. 

Service bör man se som ett komplement av hela systemet som bidra till 

en ökad driftsäkerhet av pressverktygen. Kalibrering som utförs av 

Service-avdelningen måste ägnas mer uppmärksamhet vid försäljning av 

komponenter till kontaktpressningssystem. Genom att analysera ytligare 

faktorer som kan relateras till pressverktygens ålder kan användaren blir 

mer intresserad av periodiska kalibreringar. Detta bör belysas närmare. 

Företagsoberoende förbättringar 

Utöver de förbättringar som ett enskilt företag kan bidra med finns det 

ytligare förbättringar som beträffar hela branschen. Det betyder inte att 

ett tillverkande företag ska se sig som en icke bidragande del av det hela 
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utan bör öka sina ansträngningar att påverka aktivt utredningsprocesser, 

framtagning av regelverk och bestämmelser kring kontaktpressning. 

Kompetenskraven, besiktningsrutiner, elsäkerhetsföreskrifter och 

medverkan i EBR:n kan öka mervärdet även för sina egna produkter. 

Därutöver behöver Svensk Energi se över de befintliga arbetsanvisningar 

som finns i EBR:n och utöka dessa med hjälp av företagens 

spetskompetens för att tillmötesgå en befintlig brist i kunskap angående 

kontaktpressningssystem. Elsäkerhetsföreskrifter bör implementera 

systemtänkande tydligare för att påpekar dess viktighet. Utbildning som 

krävs för utförande av kontaktpressning för elektriska förbindningar bör 

definieras noggrann med avseende på dess allvarlighet vid förekomst av 

fel. Det betyder att man skiljer åt kontaktpressning för dess ändamål och 

definiera kunskapskraven kring de områdena. 

Förslag till ett databas baserat system för arbetsanvisningar 

I och med att detta arbete har identifierad installatörens kompetens som 

en osäkerhetsfaktor kan Elpress bidrar med anpassade arbetsanvisningar 

för att tillmötesgå denna osäkerhet. Detta kan man göra med hjälp av 

särskilda arbetsanvisningar som varje slutanvändare kan ställa ihop och 

ladda ner från företagets hemsida i olika format. (utskriftsvänlig PDF 

och/eller mobil applikationer) Ett sådant system kan vara uppbyggde på 

olika sätt. Grundtanken är att slutanvändarens val av komponenter som 

skall ingår styr vilka kontaktpressningssystem som är möjligt att använda 

sig av. Genom att välja ett specifikt system kan man lägga till de icke 

valbara komponenterna automatisk. Om all information är sammanställd 

som behövs för att utföra ett arbete kan man ställa ihop en särskild 

arbetsanvisning som basera på de ingående detaljerna. 

Det betyder att varje komponent behöver sin egen instruktion för 

användning. Ett enkelt exempel ska förtydliga tankesätt. 

 Kabel (material & dimension) och vilket arbete som skall utföras 

(skarvning eller avslut med kabelsko) ger valbara 

förbindningselement 

 Valt förbindningselement ger valbara verktyg (pressverktyg och 

tillhörande backar) 

o Beroende på valt förbindningselement och pressverktyg 

kan man gå vidare. 

 Denna kombination av komponenter och arbete som skall utföras 

ge de enstaka moment för varje komponent som bidra till en 

komplett arbetsanvisning. 

I bakgrunden skall det finnas en mall för ett antal olika arbetsanvisningar. 

Denna mall fylls sedan med information som är knyten till de enskilda 
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komponenterna som ingår i kontaktpressningssystemet. Arbetsanvisning 

kan därmed vara situationsanpassad. Ett sådant system kan ge trygghet 

för operatören och motverka de befintliga bristerna vid installation. 

Dessutom är det möjligt att genomför små förändringar av de befintliga 

system som direkt kan implementeras i arbetsanvisningsdatabasen och 

slutanvändaren kan vara säkert vid nedladdning att få en uppdaterad och 

aktuell arbetsanvisning som följer gällande standarder och föreskrifter i 

Sverige.  
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9.2 MATERIAL STANDARD 0901-006400 (CU) 
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9.3 MATERIAL STANDARD 0901-006700 (AL) 
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