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Introduktion
• I takt med att en ökad mängd förnyelsebara energikällor ansluts till 

nätet, tillsammans med en ökad förbrukning eller ändrade 
förbrukningsmönster, kan befintliga ledningar, kablar eller 
transformatorer nå sin maxgräns vad gäller överföringskapacitet. 
• Att byta ut primära komponenter är kostsamt och tidskrävande, 

varför det finns ett behov av andra lösningar som gör det möjligt att 
utnyttja komponenterna närmare dess faktiska gränser.
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Introduktion
• Ett alternativ till att bygga nytt är att använda sig av system för 

dynamisk belastbarhet. 
• Kortfattat går det ut på att uppskatta ledningens faktiska 

överföringsförmåga i realtid genom att mäta olika storheter (typiskt 
temperatur eller nedhäng i DLR-system för luftledningar). 
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Värmeutveckling i kablar
• Strömberoende förluster
• Spänningsberoende förluster
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Värmeutveckling i kablar
• Förläggning

• Djup under marken (typiskt 0,6-1m)

• Konfiguration (triangel, plan, avstånd 

mellan parallella kablar)
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Förändring i maximal överföringskapacitet som 

funktion av avståndet mellan två trefaskablar i plan 

förläggning. 

Värdena gäller 12-24 kV-kablar.



Värmeutveckling i kablar
• Omgivningens värmeresistivitet

• Beror på lokala förhållanden (sand, lerjord 
etc.)

• I Sverige används typiskt 1,0 Km/W vid 
normala förhållanden, och 2,5 Km/W vid 
osäkra förhållanden

• Den beräknade maximala 
överföringsförmågan skiljer sig uppemot 
50% i kapacitet beroende på ifall 1,0 eller 
2,5 Km/W används
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Markuttorkningskurva. Den termiska resistiviteten ges 
av kurvans lutning. Observera den logaritmiska 
tidskalan.



Värmeutveckling i kablar
• Marktemperatur

• Kabeltillverkare använder typiskt värden som 15-20 grader vid 
dimensionering

• En skillnad på 5 grader kan ge upp till 5% ökad belastningsförmåga
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Marktemperatur i Sverige



Värmeutveckling i kablar
• IEC60853-2 [16] beskriver modeller för temperaturutveckling i 

kablar, baserat på kretsteori (!-modellen)

• Differentialekvationer med randvillkor, vilka ofta löses med hjälp 
av finita elementmetoden (FEM). 
• Lämpar sig mer för specifika fall med komplicerad geometri eller andra 

värmekällor (fjärrvärme, korsande kablar etc.)
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Konsekvenser av höga temperaturer
• Temperaturrelaterad åldring

• Antag en kabel med märktemperatur 
90 °C
• I praktiken åldras denna kabel 4,7 timmar 

per drifttimme vid en drifttemperatur på 
105 °C 

• På motsvarande sätt åldras kabeln 
långsammare vid temperaturer under 
90 °C
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Estimerad Arrhenius-åldring vid olika temperaturer under en period 
på en timme. Kabelns nominella livslängd är 30 år, vilket motsvarar 
ca 263 000 h. 

OBS! På grund av andra faktorer (t.ex. mekanisk påfrestning) 
är det inte möjligt att driva en PEX-kabel vid alltför höga 
temperaturer, även ifall det sker under en kort tid 



Fallstudier
• Dynamiska gränser baserat på 

marktemperatur
• Möjligt att uppskatta 

marktemperaturen från 
lufttemperaturen

• Störst nytta i Q1, då lasten 
traditionellt är som störst

• Ökning av överförd effekt på 5-10 %
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Fallstudier
• Temperatur- istället för strömgränser

• Även ifall strömgränsen överskrids kan det 
finnas marginal kvar sett till temperaturen

• Ökning av belastningsförmågan med ca 10-
15 % vintertid

• Ifall variationen i marktemperatur 
inkluderas kan belastningsförmågan ökas 
ytterligare
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Fallstudier
• Temperatur- istället för strömgränser

• Möjlighet att hantera reservdriftfall utan 
behov för lokala elverk etc.

• Exempel: Överlast med ca 25 % i 12 timmar 
(baserat på ett verkligt fall i norra Sverige)
• Även 24 timmar är möjligt utan att överskrida 

temperaturgränsen
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Slutsatser
• Marktemperaturen är en viktig parameter vid beräkning av kablars 

belastningsförmåga. 
• Studien har visat att det är möjligt att estimera marktemperaturen utifrån 

lufttemperaturen med hjälp av relativt enkla medel
• Det finns goda skäl att införa säsongsbaserade strömgränser för 

kablar.
• Resultatet indikerar att det kan vara möjligt att öka belastningsförmågan 

med upp till 10 % under den period på året då lasten traditionellt är som 
störst. 
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Slutsatser
• Det är möjligt att belasta befintliga kablar hårdare ifall temperaturen 

används som prestandamått istället för strömmen. 
• Detta gör att man t.ex. kan undvika användandet av lokala elverk vid 

reservdrift, eller att undvika nyinvesteringar under en övergångsperiod tills 
andra lösningar är på plats.

• Den faktiska termiska livslängden hos en kabel kan vara längre än 
den förväntade livslängden, under förutsättning att 
drifttemperaturen typiskt är lägre än märktemperaturen. 
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Rekommendationer
• Istället för märkström bör man (så långt det är möjligt) använda 

kabeltemperaturen som prestandamått, detta för att undvika fiktiva 
flaskhalsar t.ex. vid integrering av förnybara energikällor.
• Man bör vid förläggning av nya kablar notera marktyp, 

förläggningsförhållanden samt eventuella yttre faktorer som kan 
påverka temperaturen lokalt (t.ex. korsande kablar, fjärrvärmerör).
• Svensk Standard anger att 1,0 Km/W gäller som värmeresistivitet för de 

flesta markförhållanden i Sverige, där 2,5 Km/W (som ofta används för 
lågspänningskablar) kan vara ett orimligt högt värde.
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