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Förord 
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intresse. Ett stort tack även till Mladen Milojkovic, som med sin erfarenhet inte bara 
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har sedan första dagen varit välkomnande och ser dagligen till att IKKAB är en 
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Sammanfattning 
Projektet utförs på IKKAB, ett elkonsultbolag som växte fram i slutet av 2006. I projektet utförs 

en projektering av en friledning med belagd ledare på 24 kV där syftet är att skapa förståelse 

för luftledningar och dess ingående komponenter.  

 

En litteraturstudie genomförs i rapporten där viktig kunskap inom bland annat isolation och 

överspänningar sammanställs. Viktiga komponenter beskrivs mer i detalj tillsammans med 

riktlinjer för utförande nära allmän väg. Profiler tas fram för mark och stolplinje utifrån 

lägesdata och utgör grunden för att ta fram det material som erfordras till stolplinjen. Detta 

material sammanställs för den färdiga projekteringen och presenteras i rapporten tillsammans 

med de framtagna profilerna. 

 

Arbetet har resulterat i en färdig mall för luftledningskonstruktioner och från denna presenteras 

ett utdrag av tre viktiga konstruktioner av stolpar för en överblick över materialet. Det finns 

inte enbart ett sätt att utforma en mall för luftledningskonstruktioner varav stora krav på både 

erfarenhet och jämförelse av material har uppkommit genom projektets gång. Genom samråd 

har ett gott resultat uppnåtts där utrymme finns att utveckla och forma mallen även utefter 

framtida behov när den tillämpas i skarpa projekt. Denna mall kommer att utgöra ett underlag 

för beredare på IKKAB vid arbete med luftledningar och efter projektets slutförande skall 

materialsammanställningen infogas i IKKABs programvara för beredningar.  

 

Abstract  
The project is performed at IKKAB, a consulting company specialized in electricity that 

emerged at the end of 2006. In the project an overhead power line of 24 kV is planned where 

the purpose is to gather understanding for power lines and its components.  

 

A literature study is performed where important knowledge is compiled for isolation and 

overvoltages among other things. Important components are described in more detail together 

with the guidelines regarding implementation near public roads.  

Profiles are created based on location data for the ground and power line and forms the 

foundation for the collection of materials required in the power line. A list for the material 

included in the power line along with profiles are presented in the report. 

 

The result of this work is a complete template for constructions in overhead power lines, and 

from this template an excerpt is presented for three essential constructions to give an overview 

of the material. There is not one single way to design a template for overhead power lines, 

therefore great demands on both experience and comparisons regarding choice of materials 

emerged throughout the project. Through consultation a satisfying result has been achieved 

where room for future demands in shaping and development of the template is accounted for. 

This template will form a support for workers at IKKAB in projects including overhead power 

lines and will be inserted into IKKAB’s software for planning projects.   
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1 INLEDNING  
Vid varje tidpunkt måste det produceras lika mycket el som förbrukas, detta hade varit omöjligt 

utan vårt elnät som möjliggör överföringen av el mellan två godtyckliga punkter i nätet. I 

Sverige överförs el över långa avstånd från vattenkraften i norr till större delen av kunderna i 

söder genom stamnätets luftledningar. I regionnäten grenar sedan elnätet ut sig från stamnätet 

ner till lokalnäten (Energikunskap 2015). 

 

Elnätet i Sverige är ett enda stort system där alla elproduktionsanläggningar och 

förbrukningspunkter är sammankopplade. De olika delarna i systemet påverkar varandra, om 

en del av elproduktionen faller bort av olika anledningar måste annan el omedelbart ersätta för 

bortfallet. (Energiföretagen 2018a). 

 

Idag är samhället helt beroende av elförsörjningen och att elnätet ska fungera varje sekund. 

Längre strömavbrott kan ge stora konsekvenser hos alla påverkade. Två dygn räcker för att ett 

strömavbrott i Sverige ska få märkbara konsekvenser. Tillgången till livsmedel försämras under 

ett längre strömavbrott, det går inte längre att betala med kort i butiker och större matbutiker 

kan endast hålla öppet i cirka 4 timmar med hjälp av reservkraft. Mat förvarad i kylskåp är kall 

bara några timmar under ett ihållande strömavbrott och maten i frysen hålls i bästa fall kall upp 

till två dygn. Trafiken kan även förväntas bli problemfylld, det går inte att tanka bilen utan 

elektricitet till pumparna och särskilt i korsningar i städerna där trafikljusen inte fungerar blir 

det problem. Framförallt blir det problem med uppvärmning i bostäder när strömmen 

försvinner, detta får snabbt allvarliga konsekvenser om det sker under vinterhalvåret (Svenska 

Yle 2017). 

1.1 IKKAB 

IKKAB (Installations- & Kraftkonsulterna AB) växte fram i slutet av 2006 från saknaden av 

kundfokus och kundnytta inom branschen för elkonsulter. Deras värdegrund presenteras med 

hjälp av ordet GLÖD, som är en akronym för Grundliga, Lyhörda, Ödmjuka och Driftiga. Det 

innebär att IKKAB strävar efter att aldrig kompromissa i sitt eget utvecklingsarbete, alltid 

anpassa sig till kundens verklighet, garantera hållbara resultat samt att älska nya idéer och sträva 

efter att vara bäst (IKKAB 2019d). 

 

Företaget består av två affärsområden: infrastruktur samt fastighet och industri. Affärsområdet 

infrastruktur innefattar tjänsteområdena elkraft, fiber och kommunikation samt järnväg. Inom 

Elkraft erbjuds bland annat förstudier, utredningar, projekteringar och beredningar. Inom fiber 

& kommunikation erbjuds bland annat projektering, dokumentation och besiktningar inom 

fiberutbyggnad. Inom infrastruktur omfattas även tjänsteområdet Järnväg som behandlar bland 

annat tågens kraftförsörjning och signal- och teleanläggningar (IKKAB 2019b). 

 

Inom affärsområdet Fastighet och Industri erbjuds tjänster inom till exempel kraft och 

belysning, teletekniska system, säkerhetssystem, och ställverk. Arbetsplatserna kan vara allt 

från till exempel kontor, sjukhus eller industrianläggningar till bostäder och hotell (IKKAB 

2019a). 
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1.2 Bakgrund 

Sedan 780 000 abonnenter stod utan el efter stormen Gudrun år 2005 har det investerats 

miljardbelopp på att vädersäkra elnätet genom att ersätta luftledningar med markkabel och 

isolera oisolerade luftledningar (Vattenfall 2019). 

 

Dock är det inte alltid försvarbart att ersätta luftledning med markkabel, varken ur ett 

ekonomiskt eller elektriskt perspektiv, beroende på markförhållanden, avstånd och antal 

kunder. Därför utförs det fortfarande nybyggnation av luftledningar, främst norrut i landet. 

Större delen av beredningarna som idag görs på IKKAB involverar inte luftledningar mer än 

rasering. Vid beredning av luftledning används idag ineffektiva mallar som kräver begränsad 

förståelse för ämnet. Dessa mallar är tidskrävande och arbetet behöver göras i princip från 

grunden varje gång luftledningar involveras i en beredning (Alexanderson 2019).  

 

Luftledningar är ett arbetsområde som utvecklades innan den stora digitaliseringen av 

samhället. Ledningar ritades för hand på millimeterpapper och mycket av den kunskap som 

krävs har införskaffats och förts vidare genom erfarenhet. Därför finns det idag bristande 

material inom ämnet om hur och varför en luftledning konstrueras som den gör (Alexanderson 

2019). 

1.3 Syfte 

Examensarbetet syftar till att skapa förståelse för installation av 24 kV friledning med belagd 

ledare och dess komponenter samt att ta fram en mall för materialet som kan användas i arbetet 

med dessa konstruktioner på IKKAB. 
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2 TEORI 
För projektering av luftledningar krävs kunskap om vilka parametrar och komponenter som 

påverkar dimensioneringen av stolplinjen och dess ingående komponenter. Detta kapitel syftar 

därför till att öka förståelse för de komponenter som ingår i en luftledning på 24 kV samt de 

mekaniska krafter och andra förhållanden som påverkar dimensioneringen av dessa så att de 

föreskrifter som gäller uppfylls. 

2.1 Laster 

Mekanisk dimensionering på ledningar görs utifrån belastning från egen tyngd samt av islast 

och vindlast. Islast är framförallt viktig med tanke på isolatorfästena och antas kunna uppträda 

på ledningar antingen jämnt fördelade över längre sträckor eller lokalt i enstaka spann. Inom 

islast räknas vanligen rimfrost, dimfrost, is och snö. Islasterna kan förekomma var för sig eller 

i olika kombinationer med varandra och avser den last som förekommer på fasledarna, till islast 

på stolpar tas generellt sett ingen hänsyn (Energiföretagen 2018b). 

2.1.1 Islast 

Rimfrost är den vanligaste typen av islast och kan förekomma över hela landet, den har låg 

densitet och faller lätt av vid vind. Dimfrost förekommer främst i höglänt terräng i Norrland 

samt vid myrar och öppet vatten. Bildningen av dimfrost sker från dimma eller moln och de 

största mängderna bildas vid kraftig vind och en temperatur mellan 0°C och -5°C. Densiteten 

är hårdare än rimfrost och håller även hårdare fast vid ledaren. Då underkylt regn träffar ledare 

kan is bildas, is kan uppträda överallt i landet, men är mer ovanligt än andra typer av islast. Snö 

förekommer främst runt temperaturer av 0°C och kan då lägga sig i större mängder på ledare 

(Energiföretagen 2018b). 

 

Störst islast förekommer vanligtvis i hög och öppen terräng samt vid myrar och öppet vatten, 

då detta kan innebära beläggningar på ledare bestående av både dimfrost, is och snö tillsammans 

med vind. Skog eller höjder i vägen för de vintertid allmänt rådande nederbördsförande 

vindarna kan erbjuda ett visst skydd mot dessa islaster (Energiföretagen 2018b). 

2.1.2 Lokal islast 

Lokal islast antas kunna förekomma i ett enskilt spann samtidigt som angränsande spann är 

isfria. Det antas även att ingen vindlast förekommer på ledningen vid lokal islast. Fallet med 

lokal islast används för att kontrollera linans avstånd till mark, dimensionering utförs inte 

utefter fall med lokal islast. Generellt sett för landet uppskattas den lokala islasten vara av 

storleken 10 N/m på ledare (Energiföretagen 2018b).  

 

Där man av erfarenhet vet att större lokal islast än 10 N/m kan uppkomma, måste detta tas 

hänsyn till i beräkningar. I öppen terräng mot havet vid norrlandskusten med en några tiotal 

kilometer bred zon beräknas islasterna uppgå till minst 20 N/m på ledningar av klass A samt 

korsningar i ledningar av klass B. I Norrlands inland ca 400 meter över havet eller högre 

beräknas den lokala islasten till minst 30 N/m. På kalfjället kan den lokala islasten avsevärt 

överstiga ovan nämnda laster (Energiföretagen 2018b). 

2.1.3 Vertikalt belastad linlängd 

Från figur 1 kan det anas att en högt placerad stolpe kommer att belastas med en större tryckkraft 

än vad en lågt placerad stolpe kommer att göra. Den vertikalt belastande linlängden, av, på varje 

enskild stolpe blir beroende av avståndet mellan de lägst belägna punkterna i linbågen i 

angränsande spann som illustrerat i figur 1. Eftersom av är beroende av ledarnas nedhängning 
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kommer de också att variera vid olika temperaturer och tillsatslaster så som islast. Observera 

att av även kan vara negativt, och resulterar då i en lyftkraft, linbågarna hade i så fall lämnat 

stolpen i riktning uppåt istället för nedåt i figur 1. Då ledarnas infästningspunkter befinner sig 

i samma horisontalplan kommer av att vara konstant oberoende av ledarnas nedhängning 

(Energiföretagen 2008). 

 

 
Figur 1. Vertikalt belastad linlängd (Energiföretagen 2008). 

 

2.1.4 Horisontalt belastad linlängd 

Även vindlast är en faktor som påverkar i dimensioneringen. I figur 2 kommer vindlasten i 

spann a1 att belasta stolpar numrerade till 1 och 2, och i spann a2 kommer stolpe 2 och 3 att 

belastas. Den totala belastningen, vindlasten ah på stolpe 2, blir lika med halva vindlasten för 

spann a1 och a2. Den horisontalt belastande linlängden, ah, beräknas enligt ekvationen nedan 

(Energiföretagen 2008). 

 

𝑎ℎ =
𝑎1 + 𝑎2

2
 

 

 

 
Figur 1. Horisontalt belastad linlängd (Energiföretagen 2008). 

2.2 Konstruktioner 

Av ekonomiska skäl kan inte alla ledningar dimensioneras så att de klarar av varje tänkbar 

belastning. Därför bedöms en lednings betydelse för kraftförsörjningen och risk för fara som 

skada på ledningen kan medföra. För att kunna göra denna bedömning delas ledningar in i två 

klasser, klass A och klass B. Klass A används för brottsäkra ledningar, avgränsningsspann och 

andra ledningar av väsentlig betydelse. Klass B används främst för distributionsledningar 

(Energiföretagen 2018b). 
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2.2.1 Brottsäker ledning 

Brottsäker ledning används vid viktiga överföringar och avser en ledning som är utförd så att 

varken person och egendom eller ledningens uppgift hotas från de kombinationer av krafter och 

åverkan som enligt erfarenhet kan väntas uppkomma. Inom områden med stads- eller 

byggnadsplan krävs att ledningen utförs som brottsäker ledning, de kan även förekomma som 

enstaka spann i brottsäker korsning (Energiföretagen 2008). 

 

Brottsäker ledning skall enligt Energiföretagen (2008): 

• dimensioneras enligt ledningsklass A. 

• avgränsas av ändstolpar, i vissa fall kan avgränsningsspann användas istället. 

• utformas så att kringliggande objekt som inte tål förekommande vindbelastningar ej kan 

skada ledningen. 

2.2.2 Ledning i förstärkt utförande 

Ledning i förstärkt utförande är en ledning dimensionerad enligt ledningsklass A. För max 24 

kV kan en sådan ledning inom ett detaljplanelagt område utföras i förstärkt utförande utan att 

göra ledningsgatan fallsäker, dock ställs krav på skötseln av ledningsgatan samt träd i 

ledningsgatans kant. Minsta ledararea för belagd ledare i ledning i förstärkt utförande är 62 

mm2
 och känslig jordfelsutrustning krävs (Energiföretagen 2008). 

 

Avståndet från ytterfas till närmaste trädstam skall uppgå till minst 3,5 meter. Kvarstående 

vegetation får vid ledarens mest ogynnsamma läge ej komma närmare fasledare än en meter, 

detta gäller under tiden fram till att nästa röjning skall utföras. Utanför gränsen för 

detaljplanelagt område i skogsmark skall minst ett spann vara i förstärkt utförande 

(Energiföretagen 2018b). 

2.2.3 Avgränsningsspann 

Brottsäker ledning skall avgränsas från icke brottsäker ledning när det sker en övergång, vilket 

kan göras med ändstolpar eller avgränsningsspann. Avgränsningsspann kan användas om 

systemspänningen ej överstiger 55 kV och skall vara trädsäkert. Stolparna i 

avgränsningsspannet skall utföras som enkelstolpar utan stag samt med massiva stödisolatorer 

(Energiföretagen 2008). 

2.2.4 Icke brottsäker ledning 

Icke brottsäker ledning innebär att ledningen skall tåla normalt förekommande belastningar, 

men den har inte dimensionerats för de sällsynta belastningar som kan tänkas inträffa endast 

upp till några få gånger under ledningens livslängd. Ledning utförd som icke brottsäker 

dimensioneras enligt ledningsklass B som får användas i områden utan stads- eller 

byggnadsplan. Därav är ledningar i klass B de främst förekommande ledningarna i 

landsbygdsnäten (Energiföretagen 2008). 

2.2.5 Stolpklasser 

I tabell 2 presenteras dimensioner för olika stolpar. Olika klasser på stolpar behövs vid olika 

belastningsfall. Jordbandsdiameter är diametern på stolpen 2 meter från rot, djupet som stolpen 

placeras på. En stolpe som betecknas till exempel 12G är alltså 12 meter lång och har en 

toppdiameter mellan 170 – 210 mm samt en jordbandsdiameter på 270 mm (Energiföretagen 

2018b). 
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Tabell 2. Dimensioner för trästolpar (Energiföretagen 2018b). 

Klass K L N G E S S+2 

Toppdiameter min 

(mm) 
130 140 150 170 190 210 230 

Toppdiameter max 

(mm) 
150 160 190 210 220 240 260 

Längd (m) 

Tolerans -1 / +2 % 

Jordbandsdiameter (mm) 

Tolerans -0 / +40 mm 

8 170 190 - - - - - 

9 180 200 220 240 260 280 - 

10 190 210 230 250 270 290 - 

11 200 220 240 260 280 300 320 

12 210 230 250 270 290 310 330 

13 - 240 260 280 300 320 340 

14 - - 270 290 310 330 350 

 

2.2.6 EBR-konstruktioner 

I bilaga 1 har ett urval av de EBR-konstruktioner som finns för belagd ledare 24 kV klass B 

bifogats. Det är dessa konstruktioner som har legat till grund för insamlingen av material till 

mallarna i detta projekt. En materialsats innehåller flera olika produkter. Dessa olika produkter 

är inte nödvändigtvis likvärdiga, de kan till exempel vara tillverkade av olika material och för 

olika funktioner. Hänsyn måste därför istället tas till rådande förutsättningar för 

dimensioneringen. Eftersom projektet endast behandlar enkelstolpar, eller enbenta stolpar, så 

har parstolpar i konstruktionerna uteslutits. I tabell 3 ges en teckenförklaring till namnen på 

EBR-konstruktionerna, där teckenpositionerna har illustrerats i figur 3 (Energiföretagen 2004).  

 

 
Figur 3. Positionsförklaring för tabell 3 (Energiföretagen 2004). 

 
Tabell 3. Teckenförklaring för EBR-konstruktioner (Energiföretagen 2004). 

# 1 Förklaring # 2 Förklaring # 3 Förklaring # 4 Förklaring 
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E Enkel R Raklinje B Klass B B Belagd ledare 
P Par V Vinkel A Klass A - Obelagd ledare 
  Ä Ände     
  A Avgrening     
  K Kabel     
  F Frånskiljning     

2.3 Utförande nära allmän väg 

I figur 4 ges en överskådlig blick över riktlinjerna för en korsning mellan en allmän väg och en 

friledning med en konstruktionsspänning på högst 52 kV med eventuellt underliggande 

ledningar. Avståndet mellan korsningsstolparna, korsningsspannet, får ej överstiga 50 meter 

och korsningsvinkeln bör uppgå till minst 60°. I största möjliga utsträckning bör korsningen 

utföras på så sätt att underliggande trafikled eller ledning hamnar så nära ena korsningsstolpen 

som möjligt. Korsningsspannet över trafikleden bör inte vara längre än vad som krävs, och i 

detta spann får inga ledare skarvas (SEK 2002). 

 
Figur 4. Luftledningskorsning över allmän väg (SEK 2002). 

Vid passage över allmän väg skall luftledningen vara upplagd så minst 6 meter fritt utrymme 

över marken erhålls. Till detta hör även att den lägst belägna spänningsförande ledaren skall 

vara minst 7 meter över marken vid maximitemperatur hos ledaren. Stolpar, stag och strävor 

placeras på ett sådant sätt att ingen risk medförs för trafiken eller försvårar vägens underhåll. 

Varken stolpe, stag eller sträva får placeras på körbana, vägren, cykel- eller gångbana. De får 

inte heller placeras så att avrinning i vägdike eller snöröjning förhindras (Elsäkerhetsverket 

1999). 

 

I figur 5 illustreras olika alternativ för stolpar belägna längs en allmän väg. Stolparna skall i 

största möjliga utsträckning vara utförda så att avståndet från närmaste vägrenskant är minst 
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lika stort som stolparnas höjd över marken, som i figur 5 visas som fallsäker. Är detta inte 

realistiskt skall förebyggande åtgärder tas mot stolpfall mot vägen och att ledare kommer in i 

vägområdet. Förebyggande åtgärder kan bland annat bestå i att en friledning utförs i förstärkt 

utförande eller med stagade stolpar där friledningen inte är trädsäker (Energiföretagen 2008). 

 
Figur 5. Utförande av friledning längs allmän väg (Energiföretagen 2008). 

2.4 Isolation 

De standardiserade isolationsnivåer som presenteras i tabell 4 avser hållspänningen mellan fas 

till jord och har valts från en ekonomisk avvägning mellan friledningarnas driftsäkerhet och 

kostnader för isolationen. Driftsäkerheten beror främst på den elektriska hållfastheten mot 

överspänningar, USK. Av ekonomiska skäl är det inte möjligt att välja isolationsnivåer så att 

isolationssammanbrott förebyggs vid samtliga överspänningar. I tabell 4 angivna 

isolationsnivåer ger erforderlig säkerhet även om isolationshållfastheten skulle nedsättas genom 

bland annat isolatornedsmutsning (Energiföretagen 2018b). 

Tabell 4. Standardiserade isolationsnivåer (Energiföretagen 2018). 

Konstruktionsspänning 
Um (kV) 

Märkhållspänning 
vid kort stöt USK (kV 
toppvärde) 

Märkhållspänning vid 
korttids 
växelspänningsprovning 
UV (kV effektivvärde) 

12 75 28 

24 125 50 

36 170 70 

52 250 95 

72,5 325 140 

 

 

Det är tillräckligt med isolatorer, trästräckor och luftsträckor för att komma upp i erforderlig 

isolationshållfasthet. Märkhållspänningen vid korttids växelspänningsprovning UV ska endast 

uppnås av fasisolatorerna. För märkhållspänningen vid kort stöt USK får även annan isolering 

utöver fasisolatorerna utnyttjas, detta kan till exempel utgöras av stagisolatorer och trä eller 

komposit i stolpar och reglar (Energiföretagen 2018b). 

 

I figur 6 visas isolatorer i en luftledningsstolpe. På den vänstra isolatorn i figur 6 syns 

isolatorfästet tydligt mellan isolator och stolpe tydligt som en metallstav. I toppen av 

isolatorerna är faserna fästa med najspiraler och genom isolatorkroppen finns alltså ingen 
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sammanledning till stolpen. En isolator måste vara konstruerad på ett sådant sätt att den kan 

motstå både de mekaniska och de elektriska påfrestningarna. Elektriska påfrestningar på en 

isolator beror i huvudsak på spänningen i ledarna, därför väljs isolatorer utifrån spänningsnivån. 

Ytterligare elektrisk påfrestning från till exempel blixtnedslag kan orsaka plötsliga 

spänningshöjningar som kan leda till urladdningar över eller genom isolatorerna (Electrical 

easy 2016). 

 

Vid isolatorbrott sker elektrisk urladdning från ledare till isolatorfästet i stolpen genom själva 

isolatorkroppen, isolatorn förblir då permanent skadad/förstörd. Det är därför viktigt att 

isolatorn har tillräcklig tjocklek i isolatormaterialet för att undvika brott. Kvoten för 

hållfastheten mellan överslag och brott kallas för säkerhetsfaktor. Det är viktigt att en isolator 

har ett tillräckligt högt värde på säkerhetsfaktorn som försäkrar att urladdning sker genom 

överslag och inte brott (Electrical easy 2016). 

 

 
Figur 6. Isolator i luftledning (Ceramic insulator 2015). 

Vid överslag över en isolator sker en elektrisk urladdning mellan ledaren och isolatorfästet i 

stolpen. Urladdningen följer då den kortaste vägen utanpå isolatorkroppen, därav isolatorns 

rundade utformning. Strömmen som uppstår från denna urladdning kallas för krypström och 

den kortaste sträckan över isolatorn kallas för krypsträcka. Vid överslag fortsätter isolatorn att 

fungera till sin designade kapacitet om den inte förstörs av värmeutvecklingen (Electrical easy 

2016). 

2.4.1 Krypsträcka 

Den främsta orsaken till överslag över isolator är åsköverspänningar, men överslag kan även 

uppstå på grund av föroreningar på isolatorytan. Genom att förlänga krypsträckan över isolatorn 

så kan risken för sådana överslag minskas. Allmänt sett så blir skadeverkan även mindre då 

felströmmen eller bortkopplingstiden minskas (Energiföretagen 2018b). 

 

Luften runt isolatorn innehåller olika mängder av föroreningar som kan lägga sig som en 

beläggning på isolatorns yta och i kombination med fukt som till exempel dimma eller snöfall 

uppstår risk för krypöverslag. För att minska denna risk ges isolatorerna en tillräckligt lång 

krypsträcka, men även storheter som isolatorns typ, form och diameter har betydelse. I figur 7 

illustreras krypsträckan för en isolator med röd färg som den sträcka som strömmen behöver 

färdas längs isolatorkroppen för att skapa en länk mellan de ledande delarna (Energiföretagen 

2018b). 
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Figur 7. Isolators krypsträcka (Energiföretagen 2018b). 

2.4.2 Nedsmutsningsgrad 

I tabell 5 presenteras den minsta tillåtna krypsträckan över vertikalt placerade fasisolatorer vid 

risk för nedsmutsning. Då risk för nedsmutsning ej föreligger ges erforderlig driftsäkerhet från 

vanliga ledningsisolatorer. Värdena i tabellen är beroende av konstruktionsspänningen, inte 

systemspänningen, och gäller oavsett lösning för systemjordning. Om konsekvent tvättning 

eller infettning av fasisolatorer i svårt eller mycket svårt nedsmutsande miljöer utförs, kan ett 

mindre värde på krypsträckan väljas än vad som anges i tabell 5. För isolatorer som är större 

eller har mer komplicerad form är det lämpligt att välja värden på krypsträckan som är högre 

än de som anges i tabell 5 (Energiföretagen 2018b). 

 
Tabell 5. Minsta krypsträcka över fasisolator när risk för nedsmutsning föreligger (Energiföretagen 2018b). 

Nedsmutsningsgrad Exempel på ledningens miljösituation och 
betydelse 

Krypsträcka 
mm/kV 
konstruktionss
pänning/√3 

Mycket lätt Mer än 50 km från havet. 
Mer än 10 km från nedsmutsande industri. 

22,0 

Lätt 10 – 50 km från havet. 
5 – 10 km fån nedsmutsande industri. 

27,8 

Medium Ledning inom 1 km avstånd från område med 
nedsmutsande industri. 
Ledning i skydd av skog inom området 10 – 20 km 
från västkusten (norska gränsen – Falsterbo). 
Ledning inom ca 10 km avstånd från sydkusten 
(Falsterbo – Ölands norra udde. 

34,7 

Svår Ledning inom område med nedsmutsande 
industri. 
Ledning i åkerbruksområden med öppen jord, 
inom 40 km avstånd från västkusten. 
Ledning i annan terräng inom ca 10 km avstånd 
från västkusten. 

43,3 

Mycket svår Ledning inom 0,5 km avstånd från område med 
mycket svårt nedsmutsande industri (ex cement 
eller kemisk) och ledning inom område med sådan 
industri. 
Ledning av väsentlig betydelse inom några km 
avstånd från västkusten. 

53,7 
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2.5 Överspänningar 

Överspänningar i en elektrisk anläggning är dels de som systemen själva alstrar och dels de 

med atmosfäriskt ursprung. Friledningsisolationen ska kunna tåla de överspänningar som 

systemen normalt alstrar själva. För driftsäkerheten måste de också i viss utsträckning tåla de 

atmosfäriska överspänningarna (Energiföretagen 2018b). 

 

Vid överspänningar kan fasledare brinna av invid isolator på grund av en ljusbåge mellan två 

faser eller fas till regel. Vid direktnedslag i fasledaren sker en kraftig spänningshöjning och en 

brant spänningsvåg fortplantar sig utefter ledaren. I linfästet är isolationsnivån otillräcklig för 

en sådan överspänning och en ljusbåge uppstår mellan fasledare och regel eller fas till fas. 

Ljusbågens startpunkt kommer att kvarvara till dess att antingen brytare löser eller fasledare 

brinner av (Energiföretagen 1996).  

 

Av de överspänningar som systemen själva alstrar är de som uppstår vid brytningsförlopp de 

som är mest betydelsefulla. Särskilt höga kan överspänningarna bli då spänningen före 

brytningen är högre än den normala. Dessa överspänningar har sällan högre toppvärde mot jord 

än 2,5 gånger fasspänningens toppvärde (Energiföretagen 2018b).  

 

Överspänningar med atmosfäriskt ursprung utgörs dels av inducerade överspänningar och dels 

av nedslagsöverspänningar. Inducerade överspänningar uppstår vid åskurladdning i ledningens 

närhet och nedslagsöverspänningar uppstår då blixten slår ner direkt i ledningens stolpar eller 

linor. För inducerade överspänningar gäller att dessa normalt inte uppgår till högre än 300-400 

kV och att brantheten på spänningsvågen normalt inte överstiger 50 kV/ µs. I närheten av 

slutstation kan dock dubbelt så hög spänning uppkomma på grund av total reflexion. När det 

gäller nedslagsöverspänningarna kan amplituden nå tusentals kV och fronttiderna för 

spänningsvågen bli mindre än 1 µs, därav är de betydligt farligare än de inducerade 

överspänningarna, men också mer sällsynta (Energiföretagen 2018b). 

2.5.1 Ljusbågshorn 

När ett överslag sker, så bildas en ljusbåge som leder den felström som uppkommer i 

överföringssystemet. Ljusbågen har så hög temperatur att metall smälter och förångas i dess 

fotpunkter, vilket kan skada både isolator och tillbehör. Då ett genomslag sker kan isolatorn 

splittras på grund av det tryck som ljusbågen utvecklar inuti denna. Risken för genomslag 

minskas om isolatorns genomslagshållfasthet ökas i förhållande till överslagshållfastheten 

(Energiföretagen 2018b). 

 

Om felströmmen passerar genom tillbehör värms dessa upp. En för hög uppvärmning kommer 

att innebära en nedsättning av den mekaniska hållfastheten. Passerar felströmmen mellan flera 

tillbehör eller mellan ledare och tillbehör så kan sammansvetsning eller smält- och brännskador 

ske (Energiföretagen 2018b).  

 

Funktionen hos ett ljusbågshorn är att förhindra isolatorbrott genom att skapa en väg för 

eventuella ljusbågar över istället för genom isolatorn. Den kanske viktigaste funktionen är att 

en ljusbåge mellan hornen orsakar ett jordfel som resulterar i ett avbrott i kretsen tills felet har 

brutits. Ljusbågshorn sitter vanligtvis i par, en monterad på vardera sidan av isolatorn, för att 

skapa ett gnistgap över denna. Det korta avståndet mellan hornen försäkrar att luften mellan 

dem bryts ner och skapar en ljusbåge över istället för genom isolatorn (Electrical concepts 

2016). 
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I figur 8 syns ett exempel över hur ljusbågshorn kan se ut i en luftledning. Ljusbågen kommer 

att uppstå i luftgapet mellan ljusbågshornen monterade på fas och regel om det blir överslag, 

och tar då vägen förbi isolatorn (Ahlsell 2019). 

 
Figur 8. Ljusbågshorn i luftledning (Ahlsell 2019). 

Genom att installera ljusbågsskydd på rätt sätt kan man på ett säkert sätt skydda fasledaren från 

att brinna av. Skydd mot avbränning skall anordnas i stolpar i brottsäker ledning och ledning i 

förstärkt utförande. Skydd skall även anordnas i korsningsstolpar samt intilliggande stolpar som 

kan påverka korsningens säkerhet. För driftsäkerheten anordnas även skydd i stolpar i områden 

med hög åskfrekvens och öppen eller höglänt terräng (Energiföretagen 1996). 

2.5.2 Ventilavledare 

Vid viktigare stationer bör friledningar på 24 kV förses med inledningsskydd. Ett 

inledningsskydds syfte är att begränsa den amplitud, frontbranthet och varaktighet som kommer 

från åsköverspänningar. Detta åstadkoms genom överslag till jord på inledningssträckan. 

Möjlighet finns att använda ventilavledare som inledningsskydd. Inledningsskydd åstadkoms 

genom utförande med en längsgående jordledare som antingen topplina eller marklina sträcks 

ut minst 4 stolpar inklusive avspänningsstolpen. Dessutom jordas isolatorfästena och ett jordtag 

anordnas för varje stolpe (Energiföretagen 2008). 

 

I figur 9 visas en ventilavledares utformning för luftledningar. Längst ned i bild syns 

koppartråden som ansluts till jord. Överdelen ansluts till en av faserna, de tre faserna ansluts 

till varsin ventilavledare (Andersson 2019). 

 
Figur 9. Utformning ventilavledare för luftledning (Power quality world 2011). 

Syftet med ventilavledare är att skydda elektriska komponenter i systemet från skada orsakat 

av överspänningar. Ventilavledaren begränsar spänningsökningar genom att leda strömmen 

mot jord samtidigt som den hindrar fortsatt flöde av följdströmmar. Funktionen kan upprepas 

förutsatt att ventilavledaren ej havererat under överspänningens förlopp. Placering sker på 

stolpar nära känslig elektrisk utrustning som exempelvis transformatorer. En ventilavledare är 

mestadels uppbyggd av olinjära resistiva material vars resistans sjunker kraftigt och snabbt när 

spänningen över dem ökar. Resistansen fortsätter att sjunka tills dess att en kortslutning uppnås 

och strömmen leds till jord. Konsekvenserna av överspänningar på elektriska komponenter kan 

på detta sätt minimeras (Power quality world 2011). 
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3 MATERIAL OCH METOD 
Detta kapitel syftar till att beskriva funktionen och utförandet för de programvaror och metoder 

som använts för att konstruera den stolplinje som projekterats samt de mallar som företaget 

IKKAB är i behov av.  

3.1 Inmätning 

En korrekt kännedom om våra elanläggningars geografiska läge krävs för att få en ordentlig 

dokumentation. Avsaknad av denna dokumentation, eller dokumentation med otillräcklig 

lägesnoggrannhet, kan orsaka onödiga kostnader för exempelvis utsättningar. I närhet till 

bebyggelse eller annan viktig infrastruktur ska mätning ske med en mätnoggrannhet på under 

10 cm, som uppnås med hjälp av totalstation eller en cm-noggrann GPS. Utanför dessa områden 

kan utrustning med mindre noggrannhetsgrad användas. Kraven på mätnoggrannhet gäller för 

horisontalplanet, på höjdmätning ställs däremot inga krav (Energiföretagen 2007). 

 

För projektet som behandlas i rapporten har avvägning av markprofilen skett genom 

lantmäteriets tjänst Laserdata Skog. På IKKAB har en egen metod utvecklats där denna data 

kan konverteras till AvCad, vars funktion beskrivs i avsnitt 3.3. Dessutom kräver avvägningen 

med hjälp av traditionella metoder så som totalstation eller GPS ett antal platsbesök som inte 

är realistiskt genomförbara på grund av begränsningar i projektets tid och omfattning 

(Alexanderson 2019).  

 

Laserdata Skog är ett punktmoln som samlats in genom laserskanning från flygplan. Det för 

projektet framtagna punktmolnet presenteras i figur 10, där de olika färgerna visar på olika 

höjdnivåer, ju varmare färg desto högre belägen är punkten. Punkterna i punktmolnet har en 

täthet på 1-2 punkter/m2 och är klassificerade i de olika klasserna: 

• mark 

• vatten  

• low point (noise) 

• ovan vegetation och byggnader (high noise).  

Kan inte punkten klassificeras inom någon av dessa klasser kodas de som oklassificerade. 

Viktigt att förstå är att punkterna i punktmolnet ej är sammanlänkade, därav namnet punktmoln 

(Lantmäteriet 2018). 

 

 
Figur 10. Punktmoln från laseravvägning (Lantmäteriet 2018). 

Mätnoggrannheten för produkten presenteras som följande: 

• <0,1 meter i höjd på öppna ytor. 

• <0,3 meter i plan på öppna ytor. 

• <0,15 meter i höjdskillnad mellan angränsande stråk. 

I filerna som hämtas från tjänsten ingår samtliga punkter inklusive eventuella felaktiga punkter. 

Punktmolnen kommer i rutor om 2,5x2,5 km och varje ruta innehåller därigenom 6 250 000 till 

12 500 000 punkter (Lantmäteriet 2018). 
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3.2 Hantering av lägesdata 

Punktmolnet från Laserdata Skog importeras till programmet Global Mapper, ett 

behandlingsprogram för lägesdata, där det bearbetas för att kunna få fram en slutgiltig 

markprofil för den tänkta sträckan gällande luftledningen. Eftersom intresse i projektet endast 

finns för markprofilen, så kan med fördel samtliga punkter inom kategorierna innehållande 

noise döljas (Global Mapper 2019). 

 

Ett flygfoto eller liknande referensfoto kan med fördel importeras in i programmet som 

hjälpmedel för utformning av sträckan. Det blir då lättare att ta hänsyn till eventuella hinder 

som bland annat hus och vägar som inte nödvändigtvis går att urskilja ur enbart punkter (Global 

Mapper 2019). 

  

När sträckan har valts markeras punkterna på denna sträcka som har särskild betydelse med 

koder. I tabell 6 visas ett utdrag från den kodlista som gäller för AvCad, där stolputsättningen 

kommer att ske, mer om detta i avsnitt 3.3. Dessa koder är viktiga för att få en rättvis bild av 

markförhållandena och placeras därför ut med omsorg på punkter längs sträckan. När det gäller 

luftledningar så är det viktigt att veta var ändstolparna finns, eventuella korsningar över väg, 

vinkelstolpars position samt passering över svår terräng. (SIB Data 2016b).  
 

Tabell 6. Utdrag från kodlista till AvCad (SIB Data 2016b). 

Kod Exempel Beskrivning 

AV AV:120:8 Allmän väg, 120 gon 8 meter bred 
EV EV:50:4 Enskild väg, 50 gon 4 meter bred 
BGB BGB Berg börjar 
BGS BGS Berg slutar 
SKB SKB Skog börjar 
SKS SKS Skog slutar 
VH VH:40 Vinkel höger, 40 gon 
VV VV:30 Vinkel vänster, 30 gon 

 

Gon, även kallat nygrader, är en vinkelenhet som används inom den geodetiska 

mätverksamheten i Sverige. Till skillnad mot 360 grader så är det 400 gon på ett varv 

(Wikipedia 2018). 

 

Sträckan för luftledningen placeras enkelt ut i Global Mapper som en linje med erforderligt 

antal vinkelpunkter. För placering av stolpar i verkligheten kommer en markprofil enbart 

innehållande änd- och vinkelpunkter att bedömas otillräcklig, därför skapas punkter längs hela 

sträckan med ett avstånd på en meter mellan varje punkt. Sträckan kan sedan importeras till 

AvCAD, som behandlas i avsnitt 3.3 för bearbetning. Punkterna på sträckan behåller samtliga 

koordinater och information i överföringen (Global Mapper 2019). 

3.3 AvCad 

AvCad är ett program som inom kraftindustrin används för stolpsättning och 

konstruktionsberäkningar för luftledningar. För att använda programmet på bästa sätt förutsätts 

det att användaren har goda kunskaper inom detta område. AvCad behandlar data som insamlats 

från avvägningar, som i detta projekt är laserdata, och från detta kan markprofilen plottas och 

stolpar ritas ut. I programmet beräknas linkrafter och andra laster på stolpar från kapitel 2 Teori 

tillsammans med stolpdimensioner för trästolpar (SIB Data 2016a). 
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Punkterna som i tidigare skede skapats från laserdata importeras till AvCad som från dessa 

punkter skapar en markprofil. I figur 11 visas markprofilen för den första delsträckan innan 

stolpsättning. Det övre partiet i figur 11 visar en sidovy för markförutsättningarna. Här 

tydliggörs även svårigheterna med att urskilja eventuella hinder i markförutsättningarna från 

endast en sidovy, därav vikten i att markera detta tydligt i tidigare steg. Längst ner i figur 11 

fås en fågelvy för markförutsättningarna där vägar, skogspartier och vinklar genererats utifrån 

utsättningen av markkoder. Sidovyn och fågelvyn är sammanlänkade, så vad som gäller för en 

godtycklig punkt på den ena vyn gäller även för motsvarande punkt i den andra vyn (AvCad 

2019). 

 

 
Figur 21. Markprofil för delsträcka (AvCad 2019). 

När markprofilen är på plats med tillhörande koder för markförutsättningar kan förberedelser 

för stolpsättningen påbörjas. Inställningar utförs för val av spänningsnivå och klass för den 

tänkta stolplinjen. Programmet är anpassat för gon, men vanliga grader kan även användas. 

Dimension på ledningen väljs tillsammans med vilka köld- och stakningsmallar som skall gälla 

(AvCad 2019). 

 

Stolpsättningen utförs en stolpe i taget där val av stolptyp och klass görs utifrån 

markförhållandena och gällande föreskrifter från kapitel 2 Teori. Spann mellan stolpar och 

längder på stolparna anpassas utefter gällande mallars ledningsprofil. Stolpsättningen måste 

även anpassas efter utsatta vinklar i projekteringen samt markförhållandena med tillhörande 

vägar (AvCad 2019). 

 

I figur 12 visas stolpprofilen för den första delsträckan i projektet. Köldmallen som valts syns 

markerad med blå färg och vald stakningsmall presenteras med röd färg. I detta fall är 

köldmallen -40°C och stakningsmallen +50°C och 6 meter säkerhetsavstånd. Vid utsättningen 
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av stolpar är det viktigt att stakningsmallen inte når marken, då detta innebär att 

säkerhetsavståndet inte uppfylls. Av ekonomiska skäl bör även spannet mellan stolparna hållas 

så högt som möjligt samtidigt som längden på stolparna hålls så låg som möjligt, då detta 

innebär färre stolpar och därav mindre materialåtgång (AvCad 2019). 

 

 
Figur 12. Stolpprofil för delsträcka (AvCad 2019). 

3.4 Material 

Som hjälpmedel till att ta fram material till stolpkonstruktioner både för projekteringen och 

materialmallen har IKKABs beredningsprogram nyttjats. I detta beredningsprogram återfinns 

flera databaser, bland annat Ahlsell och Elektroskandia, med deras respektive katalognummer. 

Från dessa databaser har material valts ut med hjälp av rekommendationerna från EBR i bilaga 

1 tillsammans med samråd av erfarenhet och önskemål från företaget. Samtliga detaljer i 

materialsammanställningen har kontrollerats så att de passar till konstruktionen och sitt 

ändamål (IKKAB 2019c). 
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4 RESULTAT 
Detta kapitel visar de profiler som tagits fram i samband med projekteringen tillsammans med 

materialsammanställning. Ett utdrag från konstruktionsmallen som tagits fram i uppdrag av 

företaget presenteras även med beskrivningar för de ingående komponenterna. 

4.1 Markprofil 

Med hjälp av punktmolnet från Laserdata Skog har en 3D-yta tagits fram, denna yta presenteras 

i figur 13. Samtliga punkter innehållande noise har filtrerats bort och resterande punkter har 

triangulerats, knutits ihop, för att få en yta. Noise har filtrerats bort för att få en yta av endast 

marken, utan träd och byggnader. Dock innebär denna filtrering lägre upplösning i skogs- och 

byggnadsområden, då det är dessa punkter som uteslutits (Global Mapper 2019). 

 

 
Figur 33. 3D-yta från punktmoln (Global Mapper 2019). 

 

I figur 14 presenteras en översiktsbild över den projekterade sträckan med tillhörande 

markkoder från avsnitt 3.2 utplacerade. Notera att på grund av förstoringsgraden och färger i 

terrängen så är inte samtliga markkoder synliga i figuren. I sträckan kommer flera vägar att 

korsas, både enskilda och allmänna, som ledningen behöver anpassas för. Utmed sträckan 

passeras berg, vilket innebär att flera av stolparna behöver anpassas till detta med bergsstag. 

Vinklar har anpassats till rådande markförhållanden med skog, vägar och byggnader (Global 

Mapper 2019). 

 
Figur 14. Projekterad sträcka med markkoder (Global Mapper 2019). 
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Markprofilen för den projekterade sträckan presenteras i figur 15. Från denna markprofil kan 

anas en relativt jämn sträcka, med undantag från början på sträckan som syns i vänster i figur 

15. Lägg dock märke till att avståndet mellan lägsta och högsta punkten på sträckan är över 40 

meter. Notera även att skogsområden har filtrerats bort för att endast visa markprofilen, 

skogsområdena har dock markerats med hjälp av koder och syns i stolpprofilen i bilaga 2 

(Global Mapper 2019). 

 

 
Figur 15. Markprofil för den projekterade sträckan (Global Mapper 2019). 

 

4.2 Stolpprofil 

I bilaga 2 presenteras utskriften för den färdiga stolpprofilen med tillhörande markprofil som 

sammanställts för projektet. Totalt 20 stycken stolpar har projekterats för stolplinjen med en 

sträcka på totalt ca 1400 meter. Stolplinjen är av klass B, men i korsningar har klass A stolpar 

använts enligt avsnitt 2.3. Spannet över korsningar har även profilerats till under 50 meter enligt 

avsnitt 2.3 (AvCad 2019). 

 

För att ge författaren mer omfattande vunnen kunskap genom profileringen har sträcka och 

konstruktioner valts på så sätt att en bred kunnighet uppnås. De sista tre stolparna, nummer 18, 

19 och 20, står belägna på berg och behöver därför bergsstag enligt markprofilen längst ner i 

bilaga 2. Stolpe nummer 7 har en relativt kraftig vinkel på 55 gon, därför har konstruktionen 

EVB 23 valts. Av rent praktiska skäl för studentens kunskap har stolpe nummer 11 valts till en 

frånskiljarstolpe EFB 21. Stolpe nummer 16 har även den en relativt kraftig vinkel på 32 gon, 

här har dock konstruktionen EVA 22 valts för en bredare kunskap. Första stolpen i profilen har 

även ett kabelavslut där markkabel övergår till luftledning (AvCad 2019).  

4.3 Material projektering 

I bilaga 3 presenteras det material som har tagits fram till projekteringen uppdelat varje stolpe 

var för sig och nedan följer beskrivningar av det ingående materialet. Belagd ledare med 

erforderliga skarvar har inkluderats i första byggnumret för hela stolplinjen (IKKAB 2019c). 

 

Från erfarenhet och önskemål i företaget har samtliga standardstolpar utformats med regel med 

flexbygel och kompositisolatorer, benämningen 2122/23 BLL FLEX KOMPOSIT i bilaga 3 

finns ett exempel på en sådan regel. Fästdetalj 0032 är ett tillägg till regeln 2122 och tillkommer 

i EVA/EVB 21 jämfört med ERA/ERB 21 för att klara av de ökade krafter på regeln som en 

vinkel innebär (Alexanderson 2019). 

 

För att fästa fasledare till isolatorer används olika fästanordningar. Till stödisolatorer som 

används till konstruktionerna EVA/EVB 21 och ERA/ERB 21 i bilaga 1 fästs fasledare med 

najspiraler. Hänglinhållare används för från regeln hängande kedjeisolatorer som är fallet i 

konstruktion EVA/EVB 22. För konstruktionerna EÄA/EÄB 21, EVA/EVB 23, EFA/EFB 21 

från utdraget i bilaga 1 används spännlinhållare för infästning av fasledare till kedjeisolator 

(Alexanderson 2019). 

 

Stagen för samtliga stolpar i stolplinjen har arean 52 mm2, till flera stolpar hade det varit 

tillräckligt med en area av 25 mm2 men från önskemål och erfarenhet från företag bedöms det 
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önskvärt att använda 52 mm2 som area för stag till en standardstolpe. När det gäller bergsstolpar 

har rekommendationerna i bilaga 1 frångåtts på uppdrag av företaget. Istället för tre stycken 

stag som fästs i berget med bergögla har detta ersatts med tre stycken strävor som håller stolpen 

på plats. För vinkelstolpar så är dock vinkelstagen kvar med tillhörande bergögla, krafterna som 

uppstår från att linan går i en vinkel hade annars deformerat eller till och med knäckt stolparna 

över tid. Betong har valts som material till förankringar av stag till de stolpar som står i jord då 

det är ett mer miljövänligt och pålitligt alternativ jämfört med kreosotimpregnerade 

förankringar (Alexanderson 2019). 

 

Enligt avsnitt 2.5.1 har ljusbågsskydd anordnats i korsningsstolpar. Ljusbågsskyddens 

utformning skiljer sig mellan varandra beroende på vilken typ av stolpkonstruktion de ska 

användas till men funktionen är densamma, ett ljusbågsskydd utformat för stödisolatorer kan 

till exempel inte användas i en stolpe med kedjeisolatorer (Milojkovic 2019). 

 

Avgreningsklämmor används som namnet antyder för att göra en avgrening från fasledaren. 

Avgreningsklämman fästs i fasledaren och penetrerar isolationen för att få förbindelse, en andra 

ledare, kallad slack, fästs därefter i klämman för att uppnå avgrening. Denna slack kan sedan 

fästas till en annan linje för att uppnå avgrening som i EAA/EAB 21 i bilaga 1. I toppledaren 

används en shuntanslutning som består av penetrerande avgreningsklämma och bygel. I bygeln 

kan en avgreningsklämma för blanklina fästas eftersom bygeln inte är isolerad, den kan även 

utnyttjas för jordning och fyller därför flera funktioner (Milojkovic 2019).  

 

För de stolpar där jordning erfordras används flera materialsatser. Jordtagssats 0022 används 

för själva nedledningen av jordledaren. Regeljordning innehåller jordledare och fästmaterial till 

regeln. Jordtagsstång och tillhörande skarv används för att uppnå ett tillfredsställande värde på 

jordimpedans (Milojkovic 2019). 

4.4 Material konstruktionsmall 

Till företaget har en mall skapats utifrån önskemål gällande de vanligaste konstruktionerna i en 

24 kV friledning med belagd ledare. För projekteringen har denna mall nyttjats till hjälp att ta 

fram materialet för hela stolplinjen. I tabell 7, 8 och 9 följer ett utdrag från mallen med 

beskrivningar för tre vanliga konstruktioner som ger en övergripande blick över materialet. 

I praktiken plockar användaren ut de komponenter som erfordras i det enskilda fallet från ett 

komplett objekt ur mallen (IKKAB 2019c).  

 

I tabell 7 presenteras ingående material för vinkelstolparna EVA 21/B och EVB 21/B på berg, 

detta är den allra vanligaste konstruktionen eftersom det ingående materialet är näst intill 

likvärdigt med ERA 21/B och ERB 21/B och tillsammans utgör de merparten av alla stolpar i 

en stolplinje. Att tabell 7 redogör för en bergsstolpe är inte för att de är vanligare än jordstolpar 

utan för att ge en mer komplett inblick i materialet tillsammans med en jordstolpe som i tabell 

8 (IKKAB 2019c).  

 

 

 

 
Tabell 7. Utdrag ur materialmall för vinkelstolpe i berg (IKKAB 2019c). 

Objekt:  EVA/EVB 21/B BERG 

Katalognummer Benämning Beskrivning Antal Enhet 



20 

 

 UF12623 2122/23 BLL FLEX KOMPOSIT 

Regelsats för 
raklinje/vinkelstolpe. 
Stödisolatorer av komposit, 
flexbygel och fästdetaljer 
ingår i materialsatsen. 1 ST 

E 0600123 0012/15 STAG RAKKILAD PX24 /F 

15m isolerat stag med area 
52 mm2 för att motverka de 
krafter på stolpe som en 
vinkel innebär. 1 ST 

E 0600320 0032 FÄSTDETALJ /F 

Tillägg till vinkelstolpe för att 
klara av de extra krafter på 
regel som en vinkel innebär. 2 ST 

E 0630501 0050 BERGÖGLA 25X250 Förankrar staget i berget. 1 ST 

E 0625066 UNIVERS.NAJ BLL 62MM² 

Används för att fästa 
fasledare till stödisolator. 
Passar till BLL 62. 1 FP 

E 0625067 UNIVERS.NAJ BLL 99MM² 

Används för att fästa 
fasledare till stödisolator. 
Passar till BLL 99. 1 FP 

E 0625068 UNIVERS.NAJ BLL 157MM² 

Används för att fästa 
fasledare till stödisolator. 
Passar till BLL 157. 1 FP 

E 0625069 UNIVERS.NAJ BLL 241MM² 

Används för att fästa 
fasledare till stödisolator. 
Passar till BLL 241. 1 FP 

E 0600510 0051 FÖRANKRING /F 

Bergdubb för förankring av 
stolpen i berget. 
Ersätter nedgrävningsdjupet. 1 ST 

E 0600530 0053 FÖRANKRING 

Sträva för infästning av 
stolpen i berget, istället för 
bergsstag. 
Ersätter nedgrävningsdjupet. 3 ST 

E 0650630 GNISTGAPSSATS BLX SDI 25.3 
Ljusbågsskydd till 
stödisolator. 1 FP 

 

I tabell 8 visas material för en ändstolpe av konstruktionen EÄA 21/B i jord med ledararea 

mellan 62 mm2 och 99 mm2. Ändstolpar krävs i samtliga stolplinjer och utgör därför en viktig 

standardstolpe (IKKAB 2019c). 

 

 

 

 
Tabell 8. Utdrag ur materialmall för ändstolpe i jord (IKKAB 2019c). 

Objekt:  EÄA 21/B JORD 62-99 

Katalognummer Benämning Beskrivning Antal Enhet 

E 0610166 0017B FÖRANKRING BETONG Förankrar staget i marken. 2 ST 
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E 0611411 0041/15 STAG RAKKILAD PX24/F 

15m isolerat stag med 52 
mm2 area för att motverka 
de krafter på stolpe som ett 
avslut innebär. 2 ST 

E 0612444 
2133 BLX KOMPOSIT SDI 90.292 
FLEX 

Regelsats för ändstolpe.  
Kedjeisolatorer av komposit, 
flexbygel och fästdetaljer 
ingår i materialsatsen. 1 ST 

E 0624150 SPÄNNLINHÅLLARE SO 85 

Spänner fast fasledare till 
kedjeisolator, passar till BLL 
62 och BLL 99. 3 ST 

E 0650623 LJUSBÅGSHORN SDI 10.2 

Ljusbågshorn som fästs 
direkt i isolatornacke. 
Passar till isolator SDI 
90.292. 
Ingen extra klämma 
erfordras. 1 FP 

 

Tabell 9 visar inte en komplett konstruktion, utan visar istället det material som behöver läggas 

till en annan konstruktion för att uppföra en kabelstolpe. Oftast används detta i samband med 

en ändstolpe där luftledningen övergår till jordkabel. Att ta fram denna 

materialsammanställning som ett tillägg istället för en komplett konstruktion gör att plats sparas 

i mallen och användaren kan infoga tillägget till godtycklig stolpe där kabel skall anslutas 

(IKKAB 2019c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 9. Utdrag ur materialmall för tillägg till kabelstolpe (IKKAB 2019c). 

Objekt:  Tillägg kabelstolpe 3x95 /B 

Katalognummer Benämning Beskrivning Antal Enhet 

E 0600220 0022 JORDTAGSATS 
Nedledningsskydd och 
fästdetaljer till jordlina. 1 ST 
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E 0634067 VENTILAVLEDARE HDA21 

Ventilavledare som 
inledningsskydd mot 
överspänningar. 3 ST 

E 0650607 AVGRENINGSKLÄMMA SL 30.7 
Avgreningsklämma för 
infästning av slack i bygel. 3 ST 

E 0654720 
SHUNTANSLUT 
TNDC28401FABI50A 

Penetrerande klämma med 
bygel för avgrening. 3 ST 

E 85369002 
ISOLATORHUVSATS HU 150 FÖR 
12-24 KV 

Förhindrar kortslutning 
orsakad av fåglar över 
ventilavledare. 1 ST 

E 85397300 KABELSKYDD SRN 110/100x1700 
Skyddsrör för kabeln längst 
ner på stolpen. 1 ST 

E 85401001 JORDTAGSSTÅNG 1,5m ELPRESS 

Gängad jordtagsstång för 
möjlighet att skarva ihop 
flera stänger. 1 ST 

E 85402001 JORDTAGSSTÅNG SKARV 
Förlänger jordtagsstången 
för bättre jordimpedans. 3 ST 

E 85411001 REGELJORDNING AL/CU 
Kopparlina och klämmor för 
jordning av regel. 1 ST 

E 87232106 
AVSLUT UTOMHUS PEX 3x95 
24KV 

Kabelavslut anpassat för 
3x95 kabel där kabeln 
skarvas mot luftledningen 
Ventilavledarfäste och 
fästdetaljer ingår. 1 ST 
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5 DISKUSSION 
Projekteringen har givit författaren en god inblick i hur de olika praktiska momenten går till för 

arbete med luftledning på företaget IKKAB. Vid frågeställningar som kom upp på IKKABs 

kontor i Borås gällande luftledningar bekräftades även vad som nämns i inledningen av 

rapporten om att luftledning är ett område som kräver specialiserad kunskap, då det endast fanns 

begränsad tillgång till kunskap och erfarenhet inom området eftersom de flesta arbetar med 

markkabel. 

 

Som nämnt i inledningen av rapporten utgör beredning av luftledning en förhållandevis liten 

del om man jämför mot beredning av markkabel, detta innebär att vinsten av att förenkla detta 

arbete blir begränsad. Dock måste man ha i åtanke att beredning av luftledningar innebär en 

större arbetsbörda jämfört med markkabel. Detta arbete har som mål att sänka denna 

arbetsbörda betydligt och göra beredning av luftledning mer åtkomligt för anställda på IKKAB. 

Med större tillgång till kompetens för luftledningar blir det naturligt med både en högre 

effektivitet i jobben som utförs, och den andel av jobb innehållande luftledningar som kan antas 

från kunder. Med en mall att utgå ifrån blir även risken för fel minimal. 

 

Under projektets gång har det blivit uppenbart att det inte bara finns ett sätt att göra 

materialsammanställningen på. Dels finns det flera olika komponenter med samma syfte men 

som kommer från olika återförsäljare och dels är användarvänlighet och tydlighet en subjektiv 

fråga i arbete med en mall. Mycket jämförelse och erfarenhet krävs för att skapa en enhetlig 

och användbar mall som kan nyttjas till merparten av beredningar som hanterar luftledning. Det 

är inte realistiskt att skapa en mall som är både användarvänlig och komplett med alla tänkbara 

tillägg på den tid som har funnits tillgänglig i detta projekt. Trots det har ett gott resultat 

uppnåtts där de vanligaste konstruktionerna är kompletta och de tillägg som kan tänkas krävas 

blir minimala. 

 

För att testa mallens funktionalitet har författaren själv genomfört ett begränsat antal tester i att 

bygga luftledningar med hjälp av mallen. Användarvänligheten från dessa test har bedömts 

betryggande. Dock krävs för denna användarvänlighet viss kunskap om vad som behövs i olika 

fall i en konstruktion. För ytterligare bekräftelse vad gäller mallens funktionalitet, krävs mer 

omfattande tillämpning av mallen inom skarpa projekt. Genom kontinuerligt användande av 

och respons till mallen kommer den att kunna formas även utefter framtida önskemål och 

behov. Även konstruktioner för andra spänningsnivåer eller mer sällsynta tillägg kan med fördel 

inkluderas i en uppdaterad version för att ytterligare öka mallens funktionalitet. 

 

Stor tillit i arbetet har getts till Energiföretagen som står för större delen av kapitlet om Teori. 

Det är detta material som används inom branschen och i företaget IKKAB där projektet har ägt 

rum. Kritik kan riktas till att man måste hämta en så stor andel av informationen från en enskild 

källa. Dock anses källan trovärdig då informationen även har återupprepat sig när andra källor 

undersökts. 
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6 SLUTSATS 
En del av syftet med detta arbete har varit att skapa en ökad förståelse för luftledningar, något 

som genomförts dels via litteraturstudier och dels genom en projektering av en sträcka 

bestående av en luftledning. Detta syfte är till stor fördel för författaren, och blir värdefullt även 

för företaget då denna kunskap kommer till användning i framtida beredningar utförda av 

författaren. All information som finns att tillgå gällande luftledningar har ej behandlats, ändock 

har en stabil kunskapsgrund skapats som kan byggas på in i framtiden. 

 

Materialsammanställningen som tagits fram är en komplett grund som kan börja användas i 

företaget redan vid nästa projekt innehållande luftledning. Mallen kommer framöver att 

hanteras som ett levande dokument där komponenter justeras allteftersom marknad och 

erfarenhet visar på nya önskemål för val av material. Slutligen är planen att i framtiden även 

integrera mallen i företagets programvara för materialhantering. 
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Raklinjestolpe ERB 21/B 
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Vinkelstolpe EVB 21/B 

 



 

BILAGA 1 – EBR-konstruktioner  
Sida 3(8) 
 
Vinkelstolpe EVB 22/B 
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Ändstolpe EÄB 21/B 
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Avgreningsstolpe EAB 21/B 
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Kabelstolpe EKB 21 
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Frånskiljarstolpe EFB 21 
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