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Sammanfattning 
Sundsvall elnät har länge jobbat med att vädersäkra sitt elnät genom att 
gräva ner sitt mellanspänningsnät och det finns i dagsläget inga riktlin-
jer för hur mellanspänningskablar skall inspekteras. Målet med denna 
rapport är att utveckla en metod för hur Sundsvall elnät skall kunna 
bedöma skicket på sina mellanspänningskablar, utreda vilka referens-
värden bör användas, samt utforma rekommendationer för hur mät-
ningarna bör tolkas i förhållande till möjligheten att fortsätta att ha 
kablarna i drift. För att möta målen genomförs en litteraturstudie där 
olika diagnostikmetoder undersöks, referensvärden tas fram. Kablarnas 
åldringsmekanismer undersöks samt konsekvenser av dåliga kablar 
förklaras. Utöver detta så utfördes ett antal mätningar i fält med till-
gängliga mätmetoder. 

Nyckelord: Kabeldiagnostik, mellanspänningsnät, mellanspänningska-
blar. 
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Abstract 
Sundsvall elnät has been working to weatherproof their grid by placing 
their medium voltage grid underground and to this date there are no 
regulations with regards to how to inspect underground cables. The aim 
of this survey is to develop a method for Sundsvall elnät on how to 
assess the condition of their medium voltage cables, investigate which 
reference values should be used, and to formulate recommendations on 
how measurements should be interpreted with regards to how long the 
cable can remain in service. To meet the aim of the survey a literature 
study was conducted where different methods for cable diagnostics, 
reference values, ageing mechanisms for medium voltage cables and 
consequences of bad cables was investigated. Furthermore some meas-
urements are performed in field environment with available equipment.  

Keywords: Cable diagnostics, medium voltage grid, medium voltage 
cables. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Sundsvall elnät har under många år jobbat för att vädersäkra sina nät 
för att öka sin leveranssäkerhet. En del i detta arbete har varit att gräva 
ner befintliga mellanspänningskablar. Många av dessa kablar är av PEX 
typ och börjar nu åldras vilket ökar risken för begynnande kabelfel. Då 
det kan vara tidsödande samt svårt att lokalisera och att åtgärda kabelfel 
så vill Sundsvall elnät hitta en bra metod för att kunna bedöma när en 
kraftkabel i mellanspänningsnätet bör bytas ut baserat på dess skick 
med avseende kabelns isolering. I dagsläget finns det inte några regel-
verk för när kontroller av markförlagda mellanspänningskablar skall 
genomföras [1].  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utifrån rekommendationer ifrån 
standarder och i samråd med kabeltillverkare ta fram rekommendation-
er för när en kraftkabel bör bytas ut med avseende på dess skick mätt 
med olika mätinstrument.  

1.3 Mål 
 Att utifrån litteraturstudien ta fram rekommendationer på vilka 

mätningar som bör utföras för att effektivisera identifikationen av 
begynnande kabelfel. 

 Att i samråd med kabelleverantörer ta reda på vilka värden som 
bör användas som referensvärden när kraftkablar bör bytas ut.  

 Utforma rekommendationer för hur mätningarna ska tolkas i för-
hållande till kablarnas möjlighet att fortsatt vara i drift. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsades till att innehålla kabeldiagnostik för mel-
lanspänningskablar inom ett begränsat nätområde lokaliserat i 
Sundsvall. Kabeldiagnostiken inriktar sig på PEX-kablar av generation 1 
och 2. Kabeldiagnostiken genomförs med en kombination av olika 
mätmetoder. Mätmetoderna bör vara av icke förstörande typ. Mätmeto-
derna skall kunna utföras ute i fält. Mätmetoderna skall utföras i spän-
ningslöst tillstånd. 
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2 Teori 
Detta kapitel startar med en beskrivning av hur den första och andra 
generationens PEX-kablar är uppbyggda och vilka problem dessa kablar 
har. Vidare ger kapitlet en förklaring på hur mätmetoderna fungerar i 
teorin och begränsningar med metoderna, där godkända mätvärden 
finns presenteras även dessa. Vidare så förklaras några av de viktigaste 
nedbrytningsmekanismerna för PEX-kablar samt en förklaring till varför 
kontroll av kabelskärm samt följeledare är viktigt. 

2.1 PEX-kablar 
Lågdensitetspolyeten som ligger till grunden för de moderna tvär-
bundna polyetenkablarna (PEX) togs fram under 1930-talet och det 
dröjde fram till 1960-talet innan kablar med PEX-isolering började 
användas i norden. Vid tillverkning av isolation i PEX-material så an-
vänds en tvärbindningsprocess för långa molekylkedjor av polyeten [2]. 

För att tvärbinda de långa molekylkedjorna av polyeten så tillsätts 
peroxid under förhöjt tryck och temperatur när polyetenet vulkanise-
ras1. Till en början så använde sig industrin av vattenånga för att uppnå 
det höga trycket och temperaturen som krävdes. Ett problem som 
uppkom med denna metod var att ångan som användes som tryckme-
dium kunde tränga in i polyetenet och vid avsvalning bilda små vatten-
droppar i isoleringen. För att motverka denna oönskade effekt så bör-
jade industrin på 1980-talet att använda sig av kvävgas som tryck samt 
temperaturmedium istället [3]. 

2.1.1 Första generationens PEX-kablar 

Första generationens PEX-kabel som illustreras i Figur 1 tillverkades 
genom en teknik där det innersta ledande skiktet sprayades emot leda-
ren genom extrudering2. Detta gjordes för att ytan mellan det inre le-
dande skiktet och isoleringen skulle bli jämn och slät. Det yttre ledande 
skiktet är uppbyggt av ledande tejp alternativt ledande grafitfärg i 
kombination med ledande tejp eller textilband. Denna konstruktion 

                                                
1 En process där rågummi görs om till ett elastiskt och stabilt material. 
2 En metod som strängsprutar ett material genom en form för att få en konstant 
genomskärningsyta 
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kunde leda till ojämnheter i ytan emot isolationen samt ojämnheter och 
blåsbildning mellan yttre ledande skikt och isolationen [3]. 

 

Figur 1 Ensidig uppbyggnad av första generations PEX-kabel 

2.1.2 Andra generationens PEX-kablar 

För att lösa problemen med ojämnheter och blåsbildningen mellan yttre 
och ledande skikt samt isolationen så utvecklades under mitten av 1970-
talet en ny metod för tillverkning av PEX-kablar. Metoden baserar sig på 
extrudering av det yttre ledande skiktet tillsammans med isolationen 
och det inre ledande skiktet. Resultatet av detta var att en jämnare yta 
mellan det ledande skiktet och isolering erhölls [3]. 

2.2 Mätmetoder 
För att få en djupare förståelse för hur som olika mätmetoderna funge-
rar så studerades dessa mer grundlig och förklars nedan för att läsaren 
skall få en inblick i hur teorin bakom dessa fungerar. 

2.2.1 Mantelprov 

Vattenträd som uppkommer på grund av att manteln är skadad på en 
kabel är en av de främsta orsakerna till kabelfel i Norden. Dessa skador 
på manteln uppkommer oftast genom att manteln blir skadad vid: 
förläggning, produktionsfel, transport av kabeln, nedgrävning av kabeln 
samt vid grävarbeten. För att genomföra mantelprovet så drivs en 
likspänning genom kabelskärmen till jord [4]. Detta beskrivs i Figur 2, 
där 𝑅  är motståndet i felstället; 𝑅  är motståndet i kabelskärmen; 𝐼  är 
laddningsströmmen i spänningskällan; 𝐼  är felströmmen i felstället; och 
𝐼  är läckströmmen som uppstår i kabelskärmen.  

Ledare 
Inre ledande skikt  
PEX-isolation 
Ledande grafitfärg 

Ledande 
Tejp/textilförband Skärm Mantel 
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Figur 2 Figurskiss över mantelprov 

De uppmätta värdena på läckströmmen i kabelskärmen räknas om till 
läckström/kilometer kabel. Gränsvärden för indikation av mantelfel 
enligt elforsk [4] ligger på >0,5 μA/km för kablar med pvc-mantel samt 
>10µA /km för kablar med PE-mantel [5]. 

När mantelprov utförs så används oftast högspänningsmetoden, i denna 
mätmetod så beroende på vilket material som manteln består av så 
används en likspänning på mellan 2-5 kV. Provtiden för högspännings-
metoden är 1 minut [6]. 

Vid mantelprovning så börs hänsyn tas till: vilket material som manteln 
är konstruerad av, hur lång kabel som mäts, hur gammal kabel är, samt 
hur fuktig marken som kabeln är förlagd i är då dessa värden kan 
påverka noggrannheten på mätningen. Vidare så bör inte mantelprov-
ning utföras på kablar som varit nedgrävda i många år då det blir svårt 
att tolka uppmätta värden [4]. 

𝐼  

𝐼  

𝑅

𝐼  

𝑅  
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2.2.2 Ymer mätning 

Returströmsmätning (Ymer-mätningen) fungerar genom att mätinstru-
mentet kopplas mellan fasledaren på kabeln som skall mätas samt till ett 
jorduttag. Dessa kopplingar görs med tångamperemetrar som sedan 
ansluts till mätinstrumentet. I motsatt kabelände ifrån mätningen så 
kopplas: ledare, skärm, samt följeledare ihop. Då kretsen nu är sluten 
leder detta till att strömmen kommer att delas upp mellan 
skärm/följeledare samt yttre parallella jordförbindelser. Själva mätning-
en görs sedan i två steg där den första mätningen mäter strömmen som 
går i fasledaren och andra mätningen mäter strömmen som går över 
hela kabeln [7], [8].  

 

Figur 3 Principbild för mätkrets med en Ymer-mätare för trefaskablar [9]. 

Som ses i Figur 3 ovan så ges den yttre strömmen 𝐼  som inte går genom 
skärmen eller följeledaren av följande ekvation: 

𝐼 = 𝐼 ä − 𝐼 ä  
  (2.1) 

Där 𝐼 ä  är den påförda mätströmmen; och 𝐼 ä  är strömmen som går 
tillbaka via kabelskärmen samt följeledare. För att sedan kunna analy-
sera dessa värden så räknas en kvot 𝑀 ut enligt följande ekvation: 

𝑀 =
𝐼

𝐼 ä
 

  (2.2) 

Där 𝑀 är kvoten mellan den tillförda mätströmmen 𝐼 ä ; och den upp-
mätta yttre strömmen 𝐼 . 

Följeledare 

Icke-metallisk återledare Huvudjordningsskena 

𝐼 ä  
𝐼 ä  

𝐼 = 𝐼 ä − 𝐼 ä  𝐼 ä  𝐼 ä  

𝐼 ä  U 

Jordnings-
don, jordn-
ingskopplare 
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Ett mätvärde där M< 0,3 visar på att i stort sett all ström går tillbaka 
genom skärmen och nästan ingen ström går igenom jordtaget eller 
följeledaren. Ett mätvärde som ligger mellan 0,3-0,9 visar på att kabel-
skärmen är i bra skick och att yttre förbindelser till jord är bra. Ett mät-
värde på M som är större än 0,9 visar på att skärmförbindelsen har ett 
högt elektriskt motstånd. Ett värde på M=1 visar på att skärmen troligast 
är bruten. För enledarkablar så utförs mätningen enligt Figur 4 nedan. 

 

Figur 4 Principskiss för mätkrets med en Ymer-mätare för enledarkablar 

Som ses i figur 4 så ges den yttre strömmen 𝐼  som inte går igenom 
skärmen eller följeledaren av samma ekvation som för trefaskablar, 
vidare så är beräknas även kvoten M på samma sätt som för trefaskab-
lar. K som är kvoten mellan den yttre strömmen i fasledarna beräknas 
enligt:  

𝐾 =
𝐼

𝐼
 

  (2.3) 

Där K är kvoten för den yttre strömmen i fasledarna; 𝐼  är den yttre 
strömmen i fasledare två; och 𝐼  är den yttre strömmen i fasledare 3.  För 
bedömningskriterier för en enfaskabel så används samma kriterier för 
M-värdet som för en trefaskabel, ett K-värde som visar nära noll eller 
högt visar på avbrott i skärmen medan ett K-värde som ligger nära ett 
visar på godkänd skärmförbindelse. En nackdel med denna metod är att 
om det yttre jordnätet är starkt så kan skärmen framstå som dålig även 
om den inte är det, vidare så kan även höga M-värden för enledarkablar 

U 

𝐼 ä  
𝐼  

𝐼 = 𝐼 ä − 𝐼 ä  

Följeledare 

𝐼 ä  
𝐼 ä  

Huvudjordningsskena 

𝐼 ä  

Jordningsdon, 
jordtag 

Icke-metallisk återledare 
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uppstå även om skärmförbindelsen är bra [10]. En sammanställning av 
dessa värden och hur dessa bör tolkas presenteras i Tabell 1.  

Hur värden bör tolkas för trefasmätning 
M Värden Tolkning 
0,3>M Nästan all ström återleds via 

skärmen, nästan ingen ström 
återleds via följeledare/jordtag 

0,3<M<0,9 Kabelskärmen är intakt och det 
finns yttre parallella 
jordförbindelser d.v.s. följeledare 
och jordtag 

M>0,9 Stort elektriskt motstånd i 
skärmförbindelsen  

M=1  Det finns troligtvis brott i 
kabelskärmen 

Hur värden bör tolkas för enfasmätningar 
M<0,3  Kontrollera yttre jordförbindelser 
0,3<M<0,9 Yttre jordförbindelser godkända 
M>0,9  Besiktiga skärmförbindelsen  
K≈1 Skärmförbindelserna är ok 
K≈ 0 eller >> Besiktiga skärmförbindelsen 

Tabell 1 Värden vid Ymer-mätning och hur dessa skall tolkas 
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2.2.3 Resistansmätning (Isolationsmätning) 

Resistansmätning av kabel används för att kunna mäta och bedöma 
skicket på kabelisolationen. Genom att en likspänning drivs från fas till 
fas samt fas till skärm så kan den resulterande resistans som R som är 
beroende av den drivande spänningen U samt den resulterande ström-
men 𝐼  mätas. Strömmen som tar sig igenom isoleringen och går emot 
jord är lika med summan av den kapacitiva laddningsströmmen 𝐼  , 
läckströmmen 𝐼 ä  och en absorptionsström i isoleringen 𝐼 . En ekvi-
valent krets för detta illustreras nedan i Figur 5. 

 

Figur 5 Ekvivalent krets för resistansmätningsströmmar 

Isolationsmätning bör genomföras under förhållandevis lång tid enligt 
IEEE [11], detta beror på att isoleringen kommer att bete sig som en 
kondensator när den laddas. Detta leder till att den kapacitiva ladd-
ningsströmmen i startögonblicket kommer att vara hög för att sedan 
gradvis gå emot noll. Absorptionsströmmen som är beroende av den 
energi som krävs för att molekylerna i isolationen skall ställa sig i det 
elektriska fältets riktning kan ta flera minuter. Läckströmmen i en frisk 
kabel kommer att öka för att stabilisera sig efter en viss tid medan 
läckströmmen i en skadad eller fuktig kabel kommer att kunna försätta 
att öka efter en viss tid. Beroendet av dessa parametrar illustreras nedan 
i Figur 6 [12], [13], [14].  

𝐼  𝐼  

𝐼  

𝐼 ä  
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Figur 6 Illustration över påverkande faktorer vid isolationsprovning [12]. 

Det finns i dagsläget inga fastställda gränsvärden för hur skicket på en 
åldrad kabel skall kategoriseras efter genomförd isolationsmätning, 
däremot finns en generell tumregel [14] som kan användas enligt:  

𝐼𝑅 = 1000
𝑘𝑉 + 10

𝐿
 

  (2.4) 

Där IR är isolationsresistansen; kV är spänningen som isolationen skall 
tåla; samt L som är längden på kabeln [15]. Resistans är temperaturbero-
ende vilket leder till att mätningar bör göras under samma temperatur 
eller räknas om till ekvivalent värde [16]. Isolationsmätningen är även 
känslig för: luftens fuktighet, kabelns längd, kabelisolationens fuktighet 
samt för ytföroreningar. Detta kan leda till att när kabeln mäts i torra 
förhållanden kan skador på kabelisolationen ge små variationer i isolat-
ionens resistans [13]. Små läckströmmar kan även vara svåra att mäta 

Absorbtions
ström 
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vilket kan leda till felaktiga resultat, vissa nya mätinstrument har dock 
en ingång vilket sägs kompensera för dessa läckströmmar [12]. 

2.2.4 Resistansmätning av kabelskärm samt följeledare 

Resistansmätning av kabelskärmen och följeledaren baserar sig på ohms 
lag som definieras enligt följande ekvation:  

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 
  (2.5) 

Där U är spänningen i kretsen; I är strömmen i kretsen; och R är resi-
stansen i kretsen. Resistansen i de uppmätta ledarna är beroende av 
längden på dessa enligt:  

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 

  (2.6) 

Där R är resistansen för ledaren: 𝜌 är resistiviteten för ledarmaterialet 
vid en given temperatur; l är längden på den givna ledaren; samt A som 
är arean för ledaren [16].  

Enligt ekvation 2.5 så är den resulterande strömmen i en krets beroende 
av den matande spänningen och resistansen i kretsen, vilket leder till att 
om den matande spänningen är känd och den resulterande strömmen i 
kretsen kan mätas så kan resistansen i kretsen beräknas enligt ekvation 
(2.5). 

För att kunna beräkna resistansen i följeledaren så kopplas fasledaren 
och följeledaren ihop vilket skapar en sluten krets. Kretsen matas med 
en känd spänning och den resulterande strömmen mäts och därefter kan 
resistansen beräknas, detta illustreras i Figur 7 nedan. För att mäta 
resistansen i fasledaren så kopplas två faser ihop och den resulterande 
resistansen delar på två för att erhålla resistansen i en fasledare. 
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Figur 7 Schematisk bild över inkoppling för mätning av följeledaren 

För att mäta resistansen i kabelskärmen kopplas sedan följeledaren ihop 
med kabelskärmen. Kretsen matas med en känd spänning och den 
resulterande strömmen mäts. Då mätvärdet för följeledarens resistans 
erhållits enligt tidigare mätning så kan kabelskärmens resistans beräk-
nas, detta illusteras i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Schematisk bild över inkoppling för mätning av kabelskärmen 

För att kunna upptäcka om kabelns skärm eller följeledaren uppvisar 
onormala mätvärden så behövs det referensvärden ifrån leverantörer av 
kabel och följeledare. En sammanställning av resistansvärden för vanligt 
förekommande ledarmaterial samt area för fasledare, kabelskärm samt 
följeledare presenteras som ohm per kilometer nedan i Tabell 2.  

𝐼 ä  

𝑈  

Kabelskärm 

Följeledare 

Koppling 

Koppling 

𝐼 ä  

𝑈  

Fasledare 

Följeledare 

Koppling 

Koppling 

Koppling 
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Komponent Area i mm2 Material Ω/𝒌𝒎 

Fasledare 50 Aluminium 0,641 

Fasledare 95 Aluminium 0,320 

Fasledare 150 Aluminium 0,206 

Fasledare 240 Aluminium 0,125 

Kabelskärm 25 Aluminium 1,20 

Kabelskärm 35 Aluminium 0,800 

Kabelskärm 50 Aluminium 0,600 

Följeledare 25 Koppar 0,727 

Följeledare 35 Koppar 0,524 

Följeledare 50 Koppar 0,387 

Tabell 2 Resistanser för vanligt förekomande material för kablar [17], [18], [19]. 

Nackdelarna med denna metod är att resistansen för fasledaren samt 
resistansen ifrån testkablarna måste räknas bort ifrån den uppmätta 
resistansen för att erhålla rätt resistansvärde. Metoden kräver att läng-
den på den uppmätta kabeln och följeledaren är kända. Vidare så är det 
även svårt att kunna uppskatta hur mycket eventuella skarvar på kabeln 
kommer att påverka den uppmätta resistansen. Om följeledaren och 
kabelskärmen delvis är av så kommer fortfarande ett reistansvärde att 
erhållas. Om mätinstrumentet inte använder en tillräckligt hög mät-
ström så kan detta resultera i att personen som tolkar mätningen antar 
att mätningen är godkänd även om kabelskärmen och följeledaren 
delvis är skadade, detta illustreras i appendix A. Fördelarna är att 
metoden inte kräver stora mätinstrument samt att den går relativt 
snabbt att genomföra, vidare så fås även en indikation om det finns 
förbindelse mellan kabelskärm och följeledare.  

2.2.5 Isothermal relaxation Current analysis (IRC) 

I likhet med isolationsmätningen beskriven ovan så bygger denna 
metod på att isolationen laddas upp i mätobjektet med en likspänning 
under en given tid och sedan mäts den ström som krävs för att polari-
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sera isolationen. Sedan jordas alternativt kortsluts mätobjektet för att 
urladdning av den kapacitiva strömmen skall ske. Därefter mäts den 
kvarvarande polariserande strömmen med samma tid som användes för 
att ladda upp objektet. Mätningen kan genomföras för olika spän-
ningsnivåer för att erhålla ett förhållande mellan spänningsnivåerna där 
ett förhållande över 2,0 kan indikera dålig isolation. Nackdelen med 
mätmetoden är att det inte finns några fastställda referensvärden på hur 
skicket på mätobjektet skall bedömmas [11].  

2.2.6 Tan 𝜹 

Tan 𝛿 (TD) är en diagnostikmetod som kan användas för att utvärdera 
skicket på en kabelisolation, detta som en följd av att faktorn för tan 𝛿 
kommer att öka när kabeln åldras. Det medför att ett lägre värde på tan 
𝛿 indikerar ett bättre skick på kabelisolationen. Isoleringen i en kabel 
kan ses som en resistans parallellt med en kapacitans där resistansen är 
ekvivalent med förlusterna i isoleringen och kapacitansen är en ideal 
isolering, detta illustreras i Figur 9 nedan [20].  

 

Figur 9 Ekvivalent schema över kabelisolering 

Vid en given spänning U och given vinkelfrekvens 𝜔 så är tan 𝛿 definie-
rad enligt följande:  

      𝑡𝑎𝑛 𝛿 =
𝐼

𝐼
=

𝑈/𝑅

𝑈/ (1/𝜔𝐶)
=

1

𝜔𝑅𝐶
 

  (2.7)    

Där 𝐼  är den resistiva strömmen; 𝐼  är den kapacitiva strömmen; 𝑈 är 
spänningen som matar kretsen; 𝑅 är resistansen i isolationen; 𝐶 är isolat-
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ionens kapacitans; och 𝜔 är vinkelfrekvensen för den matande spän-
ningen. 

 

Figur 10 Ekvivalent schema över mätning med tan delta samt fasdiagram vid tan 
delta mätning 

För att mäta tan 𝛿 så drivs en spänning med fast frekvens över kabeln 
för att kunna mäta skillnaden i fasläge mellan spänningen och ström-
men. Skillnaden i fasläge används för att sedan för att dela upp den 
totala strömmen I i kretsen till en förslustkomponent 𝐼  samt en upp-
laddningsström 𝐼 . Tan 𝛿 kan sedan beräknas enligt följande:  

𝑇𝑎𝑛 𝛿 =
𝐼

𝐼
=

𝐼 − 𝐼

𝐼
 

  (2.8) 

Där 𝐼  är den resistiva strömmen; 𝐼 är den totala strömmen i kretsen; 
samt 𝐼  är uppladdningsströmmen i kretsen [11].  

En ekvivalent krets för detta illustreras ovan i Figur 10. 

En nackdel med tan 𝛿 metoden är att hela kabeln inklusive skarvar mäts 
vilket leder till att det ej går att lokalisera var på kabeln som felet är 
placerat [11].  

2.2.7 Tan 𝜹 med VLF 

VLF (very low frequency) är en vidareutveckling på mätmetoden med 
tan 𝛿. Det som skiljer metoderna åt är att med VLF så använder mätin-
strumentet sig av en låg frekvens oftast runt 0,1 Hz och gör mätningar 
vid flera spänningsnivåer. En fördel med en lägre frekvens än den 

𝐼 

𝐼  𝐼  

𝑅 𝐶 

𝐼  

𝐼  

𝐼 

𝜃 

𝛿 
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nominella frekvensen i systemet är att förslustfaktorn tan 𝛿 är omvänt 
proportionell emot frekvensen vilket ger ett större utslag vid lägre 
frekvenser. VLF-TDTS3 används för mätningar över en viss tid vid en 
fast spänning för att se hur tan 𝛿 förändras över tid. VLF-DTD4 baserar 
sig på förändringen i tan 𝛿 mellan olika spänningsnivåer. Tan-TD5 är 
medelvärdet för mätningarna med VLF-TDTS. Enligt IEEE [21] bör 
minst 6 mätvärden tas med intervall om 10 sekunder för varje spän-
ningsnivå. Mätspänningen bör starta på 0,5𝑈  för att inte skada åldrad 
isolering och ökas i steg med 0,5𝑈  upp till 1,5𝑈  [21]. 

Teorin bygger på att ett ökande värde av tan 𝛿 över tid indikerar att 
isolationen är åldrad, en minskning av värdet under tid kan vara pro-
blem med fuktinträngning i skarvar. En ökning mellan olika spän-
ningsnivåer tyder på att isolationen är åldrad. I Tabell 3 nedan ses 
referensvärden för vilka bedömningskriterier som bör användas vid 
mätningar på kablar i Europa [21].      

Nackdelar med mätningen är att är att det inte går att se vart på kabeln 
felen föreligger samt att mätningarna inte kan jämföras med mätningar 
utförda vid nätfrekvens. Vidare så kan även temperaturen på kabeln 
samt skarvar till andra kabeltyper göra mätningarna svåra att tyda. 

Bedömningsvillkor  VLF-
TDTS 
vid 
𝑼𝒐[10-3] 

 VLF-TDT 
skillnad i 
medelvärde 
mellan 2𝑼𝟎 
och 𝑼𝟎[10-3] 

 Medelvärde 
för TD vid 
2𝑼𝟎[10-3] 

Ingen åtgärd krävs <0.1 och <0,6 och <1,2 

Bör undersökas  0,1-0,5 eller 0,6-1 eller 1,2-2 

Åtgärd nödvändig >0,5 eller >1 eller >2 

Tabell 3 Tabell över bedömningskriterier vid användning av Tan δ med VLF i 
Europa. 

 
                                                
3 Very low frequency- tangent delta temporal stability 
4 Very low frequency- differential tangent delta 
5 Very low frequency- tangens delta 
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2.2.8 Dielektrisk spektroskopi 

En erkänd och precis metod för att kunna upptäcka vattenträd i PEX-
kablar är användningen av dielektrisk spektroskopi [6]. Metoden bygger 
på att den reala och imaginära delen av de dielektriska förlusterna i 
isolationen mäts genom att frekvensen sveps vid en fast spänning. 
Frekvensen varieras mellan 1 mHz-0,1 kHz. Dessa värden kan sedan 
användas för att beräkna förlustfaktorn tan 𝛿. Förlustfaktorn kan även 
uttryckas som permittiviteten 𝜖´ samt 𝜖´´ enligt följande ekvation: 

𝑇𝑎𝑛 𝛿 =
𝜖´´

𝜖´
 

  (2.9) 

Där 𝜖´ är den kapacitiva delen av permittiviteten; och 𝜖´´ är den resistiva 
och förlustdelen av permittiviteten. Anledningen till att mätningarna 
genomförs med olika frekvenser är att det ger en bra överblick över 
skicket på isoleringen då de dielektriska förlusterna är beroende av 
frekvensen. Vidare så går det även att komplettera mätningen med att 
mäta med olika spänningsnivåer vilket ger ytterligare information om 
isolationens skick. 

En anledning till att mätningen utförs med låga frekvenser är att 
förslustfaktorn tan 𝛿 är omvänt proportionell emot frekvensen vilket ger 
att ett större utslag vid lägre frekvenser erhålls. En annan fördel som 
kommer med att mäta vid lägre frekvenser är att storleken på spän-
ningskällan går att reducera. Denna mätmetod används dock sällan i 
dagsläget då det ej finns några kommersiella testutrustningar tillgäng-
liga [11]. 

2.2.9 Mätning av partiella urladdningar  

Teorin bakom hur partiella urladdningar uppstår går att läsa i rubrik 
2.3.2. För att mäta partiella urladdningar i en kabel så går det antingen 
att mäta när kabeln är kopplad till nätet eller med kabeln frånkopplad 
ifrån nätet och matad av en extern spänningskälla. Då Sundsvall elnät 
mäter sina kablar i spänningslöst tillstånd fokuseras teorin kring det.  

När kabeln frånskiljs ifrån nätet för mätning i spänningslöst tillstånd så 
försvinner de partiella urladdningarna (PD) som en följd av att det 
elektriska fältet försvinner. För att kunna mäta de partiella urladdning-
arna som sker vid normal driftspänning så är det ibland nödvändigt att 
använda sig av en testspänning som är högre än den nominella drift-
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spänningen (𝑈 ). I vissa fall krävs det att en testspänning på 1.5𝑈  
appliceras under några minuter. Detta baserar sig på att spänningen 
som krävs för att initiera partiella urladdningar generellt sett är högre 
än den spänning som krävs för att upprätthålla PD-aktivitet. I vissa fall 
kan även testspänningen för att initiera PD behöva ökas till 2𝑈  men 
erfarenhet ifrån fältmätningar säger att den generellt sett ligger mellan 
1,3𝑈 -1,5𝑈  [22].  

För kablar där spänningen för att initiera och upprätthålla PD-aktivitet 
är lägre än den nominella spänningen 𝑈  så kommer PD-aktivitet ske så 
fort kabeln blivit uppladdad. Om mätutrustningen som används har 
tillräckligt hög noggrannhet så går det i detta skede mäta urladdningar-
na. När det sker partiella urladdningar i ett elektriska-träd i en kabel så 
föreligger en stor risk för genomslag av isolationen, vilket ger att obser-
verade urladdningar vid denna spänningsnivå troligen inte kommer 
ifrån elektriska-träd i kabeln [22]. 

För kablar där spänningen som krävs för att initiera PD-aktivitet ligger 
över den nominella spänningen men spänningen för att upprätthålla 
PD-aktivitet ligger under den nominella spänningen kommer ingen PD-
aktivitetet att ske vid normal drift. Skulle det däremot ske en överspän-
ning ske i systemet så kommer PD-aktivitet att kunna upprätthållas tills 
att det elektriska fältet bryts, alternativt att urladdningarna slutar av sig 
själv. Förutsatt att inga skador har tillkommit av urladdningarna så 
kommer det att krävas en spänning över den nominella för att initiera 
nya urladdningar. Eventuella urladdningar kommer att kunna mätas för 
detta fall [22]. 

För fall där spänningen som krävs för att initiera och upprätthålla 
partiella urladdningar är över den nominella spänningen brukar ur-
laddningarna dö ut av sig själv inom någon period. Urladdningar som 
kräver en initierande spänning över 2𝑈  brukas inte ses som skadliga för 
kabeln. Generellt sett så ökar antalet urladdningar med en högre spän-
ning [22]. 

För att detektera partiella urladdningar så går det att använda sig av 
mätningar i frekvens eller tidsdomänen. I Figur 11 så finns en typisk 
modell för uppkoppling av PD-mätning. I testfiguren matas kretsen 
med en variabel spänningskälla, motsatt sida av kabeln lämnas öppen, 
kapacitiva eller induktiva givare i bägge ändar används för att detektera 
urladdningarna och mätinsamlingsutrustning kopplas till givarna. 
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Vanligtvis så mäts det: vart felet ligger, storleken på urladdningarna, 
hur ofta urladdningarna sker, hur ofta urladdningarna repeteras, fas-
vinkeln för urladdningarna, spänningen för att initiera PD-aktivitet 
samt spänningen som krävs för att underhålla PD-aktivitet [22]. 

 

Figur 11 Principskiss för mätning av PD-aktivitet 

Mätning av PD-aktivitet i frekvensdomänen baserar sig på att partiella 
urladdningar sänder ut pulser med frekvenser mellan några tusen Hz 
upp till 1 GHz. Då det kan vara svårt att få en bra noggrannhet över ett 
så stort frekvensspann så används oftast givare som mäter frekvenser 
mellan några tusen Hz upp till 300 MHz. När en hög noggrannhet i 
mätningarna skall uppnås bör inte sträckor längre än 150 meter mätas åt 
gången. För att omvandla pulserna till frekvenser så används en mate-
matisk översättning eller en analog översättning. För att hitta vart 
felstället är lokaliserat så används energin och frekvensen som mäts upp 
i urladdningarna [22].  

Mätning av PD-aktivitet i tidsdomänen baserar sig på att när en urladd-
ning sker kommer den att sända ut pulser i båda riktningen av en kabel, 
pulsen som går emot kabelns bortre ände kommer där att reflekteras 
och sändas tillbaka emot den främre änden av kabeln. Genom att mäta 
tiden det tar för dessa pulser att nå givaren samt hastigheten så kan 
avståndet till felstället beräknas [22].  

Att bedöma skicket på en kabel baserat på resultaten av en PD-mätning 
är svårt då det inte finns några tydliga riktlinjer för hur olika egenskaper 
av PD påverkar kabelns livslängd. Vanligtvis brukar tolkningen av 
mätningar för kablar som klassificeras som väldigt bra och väldigt 
dåliga stämma bra överens med skicket på kabeln. I en kabel som be-
döms som väldigt bra är det generellt sett väldigt låg PD-aktivitet med 

Isolation Skärm Nollpunkt 

1 
2 

3 4 1,2= Kapacitiva 
givare 

3,4= Induktiva 
givare 
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Signalbehandling 
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en spänning över 2𝑈  för att initiera PD-aktivitet. Förutsättningar för 
detta är att mätningen har hög noggrannhet och att få störningar före-
kommer. Kablar som bedöms som väldigt dåliga har vanligtvis en 
spänning under nominell spänning för att initiera PD-aktivitet, vidare 
brukar även dessa följa kända felmönster som även kan ses i exempelvis 
felaktigt utförda skarvar. Risken finns att en ovan mätoperatör gör en 
felaktig bedömning då felmönstren inte alltid är korrekta [22].  

Fördelarna med metoden är att en mätning kan upptäcka flera svaghet-
er i en kabel, genom att jämföra med kända felsignaler går det att upp-
täcka vilket sorts fel som är uppkomsten till PD-aktivitet, metoden 
fungerar för många kabeltyper, samma att jämförelser kan göras mellan 
faserna. Vidare så bör inte testet leda till åldring av kabeln om testspän-
ningen hålls under 2𝑈 . Störningar och låg bandbredd på sensorerna 
samt att signalen kan dämpas i kabeln kan leda till att mätningar feltol-
kas, viss PD-aktivitet är inte skadlig för kabeln och i vissa fel ger PD-
aktivitet ingen signal. Vissa former av dielektriska förluster kan vara 
svåra att urskilja då dessa inte är kopplade till någon känd felsignal. Det 
finns inga riktiga riktlinjer för när en kabel är aktuell för utbyte baserat 
på mätning av PD-aktivitet [11], [22]. 

2.2.10 Polarisationsindex  

Polarisationsindex bygger på grunden som förklaras i resistansmätning, 
det som skiljer metoderna åt är att vid mätning av polarisationsindex så 
tas en resistansmätning efter 1 minut och sedan en till mätning efter 10 
minuter. Polarisationsindex (Pi) beräknas sedan enligt  

𝑃𝑖 =
𝑅

𝑅
 

  (2.10) 

Där 𝑃𝑖 är polarisationsindex; 𝑅  den uppmätta resistansen efter 10 
minuter; samt att 𝑅  är den uppmätta resistansen efter 1 minut. 

Fördelen med att använda denna metod framför ren resistansmätning är 
att det inte krävs en lika stor hänsyn till temperaturberoendet för resi-
stansen. När en polarisationsmätning har genomförts så är det viktigt 
att ladda ur och jorda den uppmätta kabeln mellan varje mätning. Detta 
kommer ifrån att isolationen blir uppladdad vid varje mätning och kan 
ge felaktiga mätresultat om den inte laddas ur då isoleringen kan vara 
polariserad. Urladdningstiden bör vara minst lika lång som tiden för 
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mätningen. Vidare så skapas även rymdladdningar i isolationen vid 
varje mätning som kan vara skadliga när växelspänning sedan ansluts 
[20], [13] [23]. Vid mätning av polarisationsmätning för PEX-kablar så 
bör mätning mellan kabelskärm och ledare prioriteras högre än mätning 
mellan fasledarna då det föreligger jordpotential i den yttre halvledaren 
för varje fasledare vilket gör att mätningarna mellan fas till skärm ger en 
bättre bild av skicket på isoleringen [24].  

I Tabell 4 nedan ses värden för hur en polarisationsmätning kan tolkas, 
dessa mätvärden är inte allmänt accepterade för mätning på kablar men 
kan användas som en fingervisning. 

Polarisationsvärde Skick på isoleringen 

<1 Dålig 

1-2 Tveksam 

2-4 Bra 

>4 Ypperlig 

Tabell 4 Tabell över tolkningsvärden ifrån mätning av polarisationsindex [14] [12]. 

2.3 Nedbrytningsmekanismer  
Det finns en rad olika faktorer som påverkar livslängden på en PEX-
kabel. Dessa faktorer kan vara yttre påverkan av kabeln som vid gräv-
arbeten men det kan även vara inre faktorer. I det här stycket fokuseras 
teorin kring inre påverkande faktorer. Anledningen till detta är att när 
en kabel åldras så kan vissa av dessa faktorer skynda på nedbrytningen 
av kabeln.   

2.3.1 Vattenträd (Water treeing) 

Vattenträd är ett vanligt förekommande problem i första och andra 
generationens PEX-kablar, men vattenträd är förekommande i alla 
andra förekommande kraftkablar med isolering av polymera material.  

Uppkomsten av vattenträd beror på en kombination av fukt, elektriska 
fält som är vanliga vid höga spänningsnivåer samt försvagande punkter 
i kabeln som orenheter, hålrum, ojämnheter mellan skikt samt inträng-
ning av fukt via skarvar. Spridningen av vattenträden kommer att följa 
det elektriska fältet. Vattenträd leder till en accelererad åldring av 
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kabeln och när vattenträden har blivit tillräckligt stora så kan dessa leda 
till genomslag av PEX-isolationen.  

Vattenträd kan delas in i två olika kategorier, bow-tie och vented. Vat-
tenträd av bow-tie typ har sin startpunkt i skador samt orenheter inom 
kabelisolationen, dessa kommer sedan att växa ifrån varsitt håll ut ifrån 
punkten. Vattenträd av denna typ växer långsamt och brukar generellt 
sett inte ses som skadliga då utbredningen av dessa sker under korta 
sträckor. Vented trees är vattenträd som startar mellan ledande skikt 
och isolationen, dessa träd växer sedan i det elektriska fältets riktning. 
Till skillnad ifrån bow-tie trees så slutar inte vented trees att breda ut sig 
vilket leder till att dessa kan växa genom hela isolationen.  I Figur 12 så 
illustreras ett vattenträd som växer ut ifrån det inre ledande skiktet kan 
se ut [3], [25], [26].  

 

Figur 12 Vented water tree som växer ut ifrån det inre ledande skiktet [Foto: Nexans 
Sweden AB] 

I Figur 13 så visas en bild på isoleringen av en kabel där det går att se 
vattenträden genom isoleringen, vattenträden är markerade med en röd 
cirkel. Bilden togs av Sundsvall elnäts montörer som fann avvikelsen 
vid arbete. 
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Figur 13 Vattenträd som syns på utsidan av isoleringen för en kabel [Foto: Olle 
Norbäck]. 

2.3.2 Partiella urladdningar 

Partiella urladdningar kan förklaras som elektriska urladdningar eller 
gnistbildning som inte helt går igenom isolationen mellan olika ledande 
material. Partiella urladdningar sker i gasfyllda håligheter inom kabeli-
solationen mellan ledaren och skärmen. Själva urladdningen sker när 
det elektriska fältet är högre än vad den elektriska fälttåligheten i hålig-
heten är, detta leder till att gasen joniseras. När en partiell urladdning 
har skett så kan det leda till att nya håligheter bildas vilket ökar hastig-
heten för åldring av kabeln, urladdningen sänder även ut ultraviolett-
ljus vilket även skapar en nedbrytning av materialet. När partiella 
urladdningar sker inom ett koncentrerat område i en kabel som en följd 
av nedbruten isolation kan urladdningarna leda till att en tunn ledande 
väg skapas mellan håligheterna, detta leder till en trädformad struktur 
som kallas electrical treeing. Partiella urladdningar sker inte enbart i 
isolationsskiktet utan dessa kan även inträffa i dåligt utförda skarvar, 
där kablar med olika potential emot jord är sammankopplade samt i 
treledarkablar där skärmen inte är korrekt kopplad [26], [22]. 

2.4 Konsekvenser av skadad kabelskärm samt följeledare 
En motivering till varför kontroll av kabelskärmen samt kontroll av 
följeledare är viktigt är för att säkerställa personskydd, egendomsskydd 
samt för att inte utsatta delar i en anläggning skall bli spänningssatta. 
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Om kabelskärmen är hel och i bra skick när ett fel inträffar mellan fas 
och skärm i ett impedansjordat nät så kommer i stort sett all felström, 𝐼  
att återledas till den matande transformatorns nollpunkt via kabelskär-
men och nästan ingen felström, 𝐼  kommer att återledas via mottagande 
stations jordtag, 𝑅 . Detta illusteras i Figur 14 nedan. 

 

Figur 14 Schematisk bild över jordfelsströmmens returväg genom en kabelskärm 

Om skärmen är trasig och ingen följeledare finns med så kommer jord-
felsströmmen att återledas via nätstationens jordtag och därmed kunna 
skapa en oönskad potentialskillnad vilket kan spänningssätta marken 
runt den mottagande stationen. Om skärmen är trasig men följeledaren 
finns så kommer felströmmen att återledas via följeledaren till matande 
transformators nollpunkt. Detta illustreras i Figur 15 [27].  
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Figur 15 Schematisk bild över jordfelsströmmens returväg genom en kabelskärm 
och följeledare 
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3 Metod 
Rapporten inleddes med en litteraturstudie, syftet med denna 
litteraturstudie var att bygga sig en djupare förståelse kring 
kabeldiagnostik i mellanspänningsnätet. Under litteraturstudiens gång 
så inhämtades information om hur tidiga PEX-kablar är uppbyggda, 
vilka åldringsmekanismer som finns hos gamla PEX-kablar, vilka 
mätmetoder som finns samt hur värden ifrån dessa skall tolkas, samt fel 
som kan uppkomma av dåliga kablar. Materialet i litteraturstudien 
inhämtades ifrån olika källor innefattandes broschyrer ifrån tillverkare, 
vetenskapliga avhandlingar, vetenskapliga rapporter, rapporter ifrån 
myndigheter samt böcker inom ämnet. Kontakt med verksamma företag 
inom kabeltillverkning gjordes för att kunna få referensvärden för de 
olika mätmetoderna samt referensvärden för kabeldata. Företag som 
kontakas är Nexans Ab, Ericsson cables samt NKT-cables.  

3.1 Mätningar i fält  
Mätningarna som utfördes ute i fält baserar sig på den grundläggande 
teorin som utformades under litteraturstudien och jämfördes med 
referensvärden som inhämtades under litteraturstudien samt från 
kontakt med leverantörer av kablar. Urvalet av kablar som mättes i fält 
baserade sig på årtalet dessa förlades samt vilken konstruktion kablarna 
hade. Urvalet av använda mätmetoder grundade sig i tillgången till 
referensvärden för mätmetoderna samt tillgång till mätinstrument för 
de valda mätmetoderna. Mätmetoderna som valdes ut för att testas ute i 
fält var följande:  

 Mätning av polarisationsindex med Chauvin Arnoux 6555 
 Mätning av tan 𝛿 med VLF (utfördes av Nexans AB) 
 Mätning av kabelskärm samt följeledare med Ymer-mätning 
 Resistansmätning av kabelskärm samt följeledare med Chauvin 

Arnoux 6472 
 

En PD-mätning samt en mätning av kabelskärmen och följeledarens 
resistans med en varierbar spänning och hög strömstyrka kan vara 
önskvärd för jämförelsen av metoderna. Detta föll ej inom tidsramen för 
studien med anledning av att utrustning ej fanns tillgänglig. 
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Kablarna som valdes ut och testades i fält var: 
 AXAL-3*1*240 659 meter skarvad med AXCELSM 3*240* 512 

meter förlagd 1980. 
 AXAL-3*1*240- 1482 meter skarvad med AXCEL 3*240 37 meter 

förlagd 1994, denna kabel är troligtvis feldokumenterad och 
förlagd tidigare. 

 

3.1.1 Mätning av polarisationsindex  

För mätning av polarisationsindex så användes instrumentet Chauvin 
Arnoux CA6555 som är en högspänningsprovare med en testkapacitet 
på 15 kV, mätinstrumentet kalibererades för att automatiskt genomföra 
beräkningen av polarisationsindex. Kablarna som mättes frånskiljdes 
och jordades i vardera änden. Därefter så frånkopplades kabelskärmen 
och fasledarna ifrån sina anslutningspunkter. Mätningarna gjordes 
sedan mellan fasledare till fasledare och sedan fasledare till skärm, 
mellan varje mätning jordades kabeln under 10 minuter. Mätspänningen 
som användes var 5kV likspänning. Resultaten antecknades efter varje 
mätning. 

3.1.2 Mätning av kabelskärm samt följeledare med Ymer-mätning 

Ymer-mätningen genomfördes med instrumentet Ymer ifrån Megger. 
Mätinstrumentet kopplades upp enligt Figur 3 och mätresultaten an-
tecknades efter varje mätning. 

3.1.3 Resistansmätning av kabelskärm samt följeledare  

För mätningen av resistans för kabelskärm och följeledare användes 
instrumentet Chauvin Arnoux CA 6472, mätinstrumentet har en ut-
spänning på 10 volt likspänning om resistansen är mindre än 22 ohm 
och provströmmen är >0,2 Ampere för resistanser under 20 ohm. Kabeln 
som mättes frånskiljdes och jordades, därefter kopplades kabelskärmen 
loss ifrån jordtaget i stationen. Mätkablarna sammankopplades och 
resistansen i dessa mättes och antecknades. Därefter sammankopplades 
kabelskärmen och en fasledare samman i den bortre änden av kabeln 
och mätinstrumentet anslöts mellan kabelskärm och fasledare, ytan 
skrapades för att få en bättre kontaktyta. Mätningen genomfördes och 
resultaten antecknades. Då kabeln var skarvad och delvis bestående av 
enledarkabel så mättes alla tre skärmar individuellt, resultaten anteck-
nades samt jämfördes med referensvärden i går att se i tabell 1.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultaten, dessa är uppdelade i resultat ifrån littera-
turstudien samt resultat från mätningar i fält. Denna uppdelning gjor-
des för att få en lättare överblick över vilka resultat som framkommit. 

4.1 Resultat ifrån litteraturstudien 
Då det i dagsläget inte finns referensvärden för alla beskrivna metoder i 
teoriavsnittet så presenteras nedan en sammanställning av de mätvär-
den som i dagsläget finns tillgängliga. 

4.1.1 Referensvärden för tan 𝜹 med VLF 

När tangens 𝛿 med VLF används så bör dessa mätningar bedömas enlig 
Tabell 5 nedan. 

Bedömningsvillkor för tangens 𝜹 med VLF 

Bedömningsvillkor  VLF-
TDTS vid 
𝑈 [10-3] 

 VLF-TDT 
skillnad i 
medelvärde 
mellan 2𝑈  
och 𝑈 [10-3] 

 Medelvärde 
för TD vid 
2𝑈 [10-3] 

Ingen åtgärd krävs <0.1 och <0,6 och <1,2 

Bör undersökas  0,1-0,5 eller 0,6-1 eller 1,2-2 

Åtgärd nödvändig >0,5 eller >1 eller >2 

Tabell 5 Bedömningsvillkor för tangens δ med VLF 
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4.1.2 Referensvärden för Polarisationsindex 

För mätningar av Polarisationsindex med likspänning bör mätningar 
bedömas enligt Tabell 6 nedan. 

Bedömningsvillkor för mätningar av Polarisationsindex 

Polarisationsvärde Skick på isoleringen 

<1 Dålig 

1-2 Tveksam 

2-4 Bra 

>4 Ypperlig 

Tabell 6 Bedömningsvillkor för mätningar av Polarisationsindex 

4.1.3 Referensvärden för returströmsmätning med Ymer 

För mätningar av returströmmen genom kabelskärm, följeledare samt 
yttre jordförbindelser med mätverktyg Ymer bör kriterierna enligt 
Tabell 7 användas.  

Värden vid Ymer-mätning och hur dessa bör tolkas 
0,3>M Nästan all ström återleds via 

skärmen, nästan ingen ström 
återleds via följeledare/jordtag 

0,3<M<0,9 Kabelskärmen är intakt och det 
finns yttre parallella 
jordförbindelser d.v.s. följeledare 
och jordtag 

M>0,9 Stort elektriskt motstånd i 
skärmförbindelsen  

M=1  Det finns troligtvis brott i 
kabelskärmen 

Hur värden bör tolkas för enfasmätningar 
M<0,3  Kontrollera yttre jordförbindelser 
0,3<M<0,9 Yttre jordförbindelser godkända 
M>0,9  Besiktiga skärmförbindelsen  
K≈1 Skärmförbindelserna är ok 
K≈ 0 eller >> Besiktiga skärmförbindelsen 
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Tabell 7 Värden vid Ymer-mätning och hur dessa bör tolkas 

4.2 Resultat från mätningar I fält  

4.2.1 Resultat för mätning av polarisationsindex 

Mätvärdena för mätningarna av Polarisationsindex ses nedan i Tabell 8 
samt Tabell 9.  

AXAL 3*1*240 659 meter skarvad med AXCELSM3*240* 512 meter 

L1-L2 0,99 

L1-L3 2,10 

L2-L3 3,91 

L1-kabelskärm 2,33 

L2-kabelskärm 0,34 

L3-kabelskärm 0,32 

Tabell 8 Mätresultat för mätningar av Polarisationsindex 

AXAL 3*1*240 1482 meter skarvad med AXCEL 3*240 37 meter 

L1-L2 >50 

L1-L3 3,13 

L2-L3 2,85 

L1-kabelskärm 0,8 

L2-kabelskärm 2,71 

L3-kabelskärm 0,69 

Tabell 9 Mätresultat för mätningar av Polarisationsindex 

4.2.2 Resultat för mätning av tan 𝜹 med VLF 

Tan 𝛿-mätningarna som utfördes av Nexans presenteras nedan i Tabell 
10 samt Tabell 11 som medelvärdet av ett antal mätningar vid de olika 
spänningsnivåerna som användes. I Figur 16 samt Figur 17 så visas 
grafiska presentationer av mätresultaten för de uppmätta kablarna. 
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Figur 16 Grafisk representation av tan 𝜹 med VLF 

 

Figur 17 Grafisk representation av tan 𝜹 med VLF 
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AXAL 3*1*240 659 meter skarvad med AXCELSM 3*240* 512 meter 

Provspänning i 
kV 

L1 (10-3) L2 (10-3) L3 (10-3) 

3,1 0,34 1,06 0,48 

4,7 1,32 25,05 0,65 

6,2 12,04 419,70 5,02 

Tabell 10 Mätresultat för mätningar av tan 𝜹 med VLF 

AXAL 3*1*240 1482 meter skarvad med AXCEL 3*240 37 meter 

Provspänning i 
kV 

L1 (10-3) L2 (10-3) L3 (10-3) 

3,1 6,668 0,38 0,39 

4,7 54,85 0,38 0,47 

6,2 843,64 0,39 39,85 

8,0  0,20 269,15 

10,7  0,24  

12,4  0,27  

Tabell 11 Mätresultat för mätningar av tan δ med VLF 

4.2.3 Resultat av Ymer-mätning av kabelskärm och följeledare 

Det gick endast att utföra Ymer-mätningen på av kablarna, resultatet av 
denna redovisas i Tabell 12. 

AXAL 3*1*240 659 meter skarvad med AXCELSM 3*240* 512 meter 

Mätning av trefaskabel Mätvärden 

Cirkulerande ström 𝐼 ä  8,5 A 

Mätspänning 𝑈 ä  14 V 
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Yttre ström 𝐼  15 A 

Mätström 𝐼 ä  20 A 

M=𝐼 /𝐼 ä  0,7  

Tabell 12 Mätresultat för mätningar med Ymer-mätare 

4.2.4 Resultat för resistansmätning av kabelskärm och följeledare 

Då det inte fanns någon längsgående följeledare för någon av kablarna 
så mättes endast resistansen mellan kabelskärm och fasledare. Resulta-
ten presenteras nedan i Tabell 13 samt i Tabell 14. 

AXAL 3*1*240 659 meter skarvad med AXCELSM 3*240* 512 meter 

Mätkablar 0,36 Ohm 

Fasledare 0,15 Ohm 

SkärmL1 0,86 Ohm 

SkärmL2 4,17 kOhm 

SkärmL3 0,85 Ohm 

Tabell 13 Mätresultat för mätningar av kabelskärmens resistans 

AXAL 3*1*240 1482 meter skarvad med AXCEL 3*240 37 meter 

Mätkablar 0,36 Ohm 

Fasledare 0,19 Ohm 

SkärmL1 2,45 kOhm 

SkärmL2 1,22 Ohm  

SkärmL3 1,34 Ohm  

Tabell 14 Mätresultat för mätningar av kabelskärmens resistans 
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5 Diskussion 
Som ses i resultaten ifrån litteraturstudien så finns det i dagsläget ingen 
total enighet om vilka mätmetoder som bör användas för att bedöma 
skicket på en mellanspänningskabel. Det finns inte i dagsläget några 
riktiga riktlinjer för hur länge en mellanspänningskabel kommer att 
kunna fortsatt vara i drift baserat på uppmätta värden.  Det som går att 
säga med relativt hög noggrannhet enligt erfarenhet är att utifrån mät-
värden med tan 𝛿 med VLF, dielektisk spektroskopi, samt mätning av 
partiella urladdningar är att om tolkning av mätvärdena säger att ka-
beln antingen är väldigt bra eller väldigt dåligt så brukar det stämma 
överens med skicket på kabeln sett till tåligheten vid hållfasthetsprov 
[11]. I teoridelen presenteras de gränsvärden som idag finns tillgängliga 
för de olika mätmetoderna. Mätningarna med tan δ samt polarisations-
index visar på liknande resultat dessa jämförs emot varandra, en möjlig 
felkälla här är att kablarna inte mättes under samma tidpunkt utan med 
ett års mellanrum där kabeln hade legat jordad och frånskild när polari-
sationsindex mättes. För att verifiera att metoderna ger samma bedöm-
ning av en kabel hade ett större antal kablar behövts mätas under 
samma förhållanden. Vidare så hade det varit intressant att göra en 
mätning av partiella urladdningar på de uppmätta kablarna för att se 
om källan till mätvärdena kan bero på fel i skarvar eller lokala försvag-
ningar. 

Mantelprov av mellanspänningskablar bör inte ingå i diagnostikmeto-
den för äldre kablar då det troligtvis endast kommer att bekräfta det 
som redan är känt d.v.s. att manteln är skadad. Vid nyförläggning är 
denna metod väldigt relevant för att i ett tidigt skede kunna förhindra 
framtida fel. En viktigare aspekt är då istället att kontrollera skicket på 
kabelskärmen och följeledaren om en sådan är nedgrävd. Anledningen 
är för att begränsa skadorna vid eventuella felströmmar. Som ses i 
resultatdelen så ger Ymer-mätning ett godkänt resultat medans resi-
stansmätningen visar den att det troligast föreligger ett brott i en av 
kabelskärmarna på båda kablarna, detta motiverar användningen av 
resistansmätning. I teori och metoddelen finns en praktisk metod av 
detta beskriven men för att öka tillförlitligheten för denna mätmetod så 
skulle det vara möjligt att använda en spänningskälla som kan leverera 
en hög strömstyrka och en reglerbar mätspänning. Anledningen till det 
beskrivs i appendix A.  
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5.1 Samhälleliga aspekter 
Befolkningen i Sverige använder idag el till väldigt mycket i sin vardag, 
det är allt ifrån att laga mat, betala sina räkningar, värma sina hus till att 
ladda sina transportmedel. För att kunna bibehålla sin livsstil så krävs 
det en stabil elleverans utan avbrott. Många av kablarna i mellanspän-
ningsnäten runt om i landet är åldrade eller har blivit skadade vid 
grävningsarbeten nära dessa. För att kunna bedöma när dessa kablar är 
aktuella för att bytas ut så är det viktigt att en standardmetod utvecklas. 
En viktig aspekt att tänka på är den ekonomiska, det är kostsamt att 
byta ut markkablar och om det på ett träffsäkert sätt går bedöma skicket 
på en kabel så underlättar det planeringen och budgeteringen för utby-
tet av kabeln.  

5.2 Etiska aspekter 
Då det idag inte finns tydliga regelverk över hur kablar i mellanspän-
ningsnätet skall besiktigas [1] finns det en möjlighet att företag utnyttjar 
det till sin fördel. Konsekvenserna av detta kan bli att nätbolagen byter 
ut kablar som det inte är något fel på. Det kan även leda till oönskade 
effekter på miljön när kablar i bra skick måste grävas upp och bytas ut. 
En felbedömd kabel kan bli farlig för allmänheten då ett jordfel inträffar 
och felströmmen inte återleds via kabelskärmen/följeledaren vilket kan 
leda till person samt egendomsskador. Vidare så kan det leda till att där 
det inte finns en redundant matning så blir kunderna utan el under 
tiden det tar för att byta ut en utdömd eller skadad kabel.     
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6 Slutsats  
I dagsläget så finns det ingen fullgod metod som ensamt kan bedöma 
skicket på en mellanspänningskabel. Vidare så går det i dagsläget inte 
avgöra hur länge en kabel fortsatt kan vara i drift baserat på mätvärden. 
För att kunna göra en bättre bedömning så behövs en kombination av 
olika mätmetoder. Kombinationen bör bestå av en metod för att be-
stämma skicket på isoleringen i kablarna, en metod för att lokalisera 
lokala svagheter i kablarna samt en metod för att bedöma skicket på 
kabelskärmen och eventuell följeledare. 

För att möta dessa krav skulle det i dagsläget vara möjligt genom att 
använda sig av: tan 𝛿 med VLF, mätning av partiella urladdningar, och 
en utvecklad metod för resistansmätning av kabelskärm och följeledare. 
Hur resultatet av dessa mätningar bör tolkas går att läsa i teoridelen. 
Kombinationen av PD-mätning samt tan 𝛿 är även en metod som re-
kommenderas av Cigre6 som för närvarande håller på att utveckla en 
standarmetod för att bedöma skicket på mellanspänningskablar [28]. 

En till viktig del att ha i åtanke är att en stor del av kablarna i mellan-
spänningsnätet är skarvade, om en kabelsträcka uppvisar dåliga mät-
värden bör kabeln delas i skarvarna och mätas i båda riktningarna för 
att inte hela kabelsträckan skall blir utdömd när det endast är en del av 
den som är dålig.  

 

                                                
6 International council on large scale electric systems, en internationell 
sammarbetsorganisaion.  
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6.1 Framtida arbete 
Som ses i studien så finns det idag inga fullständiga riktlinjer för när 
kablar i mellanspänningsnätet bör bytas ut baserat på mätvärden. Ett 
framtida arbete här skulle kunna vara att upprätta en nationell databas 
där kabeltillverkare, elnätsföretag samt personer i fält skulle kunna föra 
in med vilken metod de mätt kablar, vilka värden det gav, 
driftsituationen för kabeln samt hur länge kabeln sedan kunde vara i 
drift innan den går sönder. Mätvärdena skulle sedan kunna analyseras 
och utifrån det skulle en standardiserad metod utvecklas för hur vi i 
Sverige ska kunna bedöma skicket på kablarna i mellanspänningsnätet 
samt hur ofta dessa bör inspekteras. Ett framtida arbete skulle kunna 
vara att genom praktiska mätningar undersöka hur resultaten för 
diagnostik med tan 𝛿 skiljer sig emot metoden med polarisationsindex. 
Ett vidare arbete vore att undersöka möjligheten för att utföra 
mätmetoderna med spänning på. 
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När mätningar av resistansen för kabelskärmen samt följeledare genom-
förs är det viktigt att tänka på att ett lokalt fel i kabelskärm/följeledare 
kanske inte visar sig. För att illustrera detta beräknas resistansen i en 
krets och mäts upp praktiskt för att verifiera att teorin stämmer.  

Enligt ekvation 2.6 är resistansen i en kabel följande  

𝑅 = 𝜌 ∗
𝑙

𝐴
 

Där 𝜌 är materialets resistivitet vid en specifik temperatur; 𝑙 är längden 
på materialet; samt 𝐴 som är tvärsnittarean för materialet. För kretsar 
med flera seriella motstånd kan resistanserna i kretsen adderas för att 
erhålla den ekvivalenta resistansen i kretsen. I Figur 18 nedan så ses en 
ekvivalent krets för en ledare med ett areareduktion i en punkt som 
resistansmäts. 

 
Figur 18 Ekvivalent krets för resistansmätningen 

𝐿  är längden till felstället, 𝐿  är längden för felstället och 𝐿  är 
återstående kabellängd efter felstället. 𝐴 är ledararean innan felstället, 
𝐴  är ledararean i felstället och 𝐴 är ledararean för återstående 
kabellängd. Spänningskällans inre resistans samt resistansen för 
mätproberna är inte medräknat. Den resulterande resistansen 𝑅  för 
kretsen blir då 
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𝑅 = 𝜌 ∗
𝑙

𝐴
+ ρ ∗

l

𝐴
+ 𝜌 ∗

𝑙

𝐴
 

Längden fram till felstället sätts till 50m, längden för felstället sätts till 1 
cm och återstående längd efter felstället sätts till 50 meter. Kabelaren 
𝐴 , 𝐴  sätts till 1,5mm2 och kabelarean i felstället sätts till 0,15mm2. 
Temperaturen sätts till 20 grader Celsius och materialet till koppar 
vilket ger en resistivitet på 0,0172µΩm. Den totala resistansen i kretsen 
beräknas  

𝑅 = 0,0172 ∗ 10 ∗
50

1,5 ∗ 10
+ 0,0172 ∗ 10 ∗

0,01

0,15 ∗ 10
+ 0,0172

∗ 10 ∗
50

1,5 ∗ 10
 

𝑅 ≈ 1,148 

Om det inte finns något felställe i kretsen blir den resulterande resistan-
sen  

𝑅 = 0,0172 ∗ 10 ∗
50

1,5 ∗ 10
+ 0,0172 ∗ 10 ∗

0,01

1,5 ∗ 10
+ 0,0172

∗ 10 ∗
50

1,5 ∗ 10
 

𝑅 ≈1,147 

Skillnaden mellan resultaten blir således 

𝑅 = 𝑅 − 𝑅  

𝑅 ≈ 1 mOhm  

Detta förutsätter att testströmmen som testutrustningen använder sig av 
inte klarar av att leverera ut en hög ström som kan bränna av den lokala 
försvagningen. Detta förutsätter även att en tillräcklig stor ström kan 
flyta genom försvagningen i kabeln. 

För att demonstrera detta praktiskt användes en mΩ-mätare av modell 
Chauvin Arnoux CA6472. Mätkablarna sammankopplades och dess 
resistans mättes och fördes in i Tabell 15. Sedan kopplades en kabel av 
typ Fk 0,75mm2 in mellan mätkablarna och mättes och värdet fördes in i 
Tabell 15. Isoleringen på en liten bit av kabeln skalades av för att illu-
strera ett felställe. Resistansen mättes och fördes in i Tabell 15. Hälften 
av kardelerna klipptes av och resistansen mättes igen och resultatet 
fördes in i Tabell 15. Alla kardeler utom en klipptes sedan av och resi-
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stansen mättes och fördes in i tabell 15. En uppkoplingsbild över denna 
mätning finns nedan i Figur 19, vidare så ses även det inducerade fel-
stället i Figur 20 nedan. 

 

Figur 19 Uppkopplingsbild för resistansmätning av en kabel [Foto: Patrik Våglöf] 

 

Figur 20 Bild över det inducerade felstället i kabeln [Foto: Patrik Våglöf] 

Mätobjekt Mätt resistans i Ohm  

Mätkablar 0,36 

Mätkablar samt helt kabel 1,55 

Mätkablar samt skalat felställe 1,55 

Mätkablar samt hälften av karde-
lerna avklippta 

1,55 
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Mätkablar samt alla utom en 
kardel avklippt 

1,60 

Tabell 15 Mätvärden ifrån resistansmätning av en kabel 

Som ses i Tabell 15 ovan så är visar mätinstrumentet ingen skillnad för 
mätningen på den intakta kabeln och samma kabel där hälften av karde-
lerna är avklippta. Skillnaden mellan mätningen på den intakta kabeln 
och där samma kabel endast hade en kardel är 50 mOhm. En lösning på 
detta vore att använda en spänningskälla med varierbar spänning samt 
en hög strömkapacitet, detta för att bränna av eventuella försvagningar. 

 

 


