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Beräkningar 

 

Baserat på maximalt strömbärande kapacitet  
 
 

𝑛 =  
𝐼

𝐼𝑆𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑐𝑡∗𝐶𝑎

          𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1 

𝐷ä𝑟;  
𝑛 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 
𝐼 =  𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎  
𝐼𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑛𝑠 ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 
𝑐𝑡 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑠å𝑠𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 
𝑐𝑎 = 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑠å𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑏𝑙𝑎𝑟 
 

Beräkningen utförs genom att kretsens högsta tillåtna strömstyrka (𝐼𝑆𝑚𝑎𝑥) beräknas utifrån den 
angivna strömstyrkan, (𝐼). Vidare väljer CableApp en kabelarea med en storlek större än den 
kabelarea som överensstämmer med angiven strömstyrka. Om den strösta kabelarean ej är 
stor nog för angiven strömstyrka adderar CableApp det antal kablar (n) multiplicerat med 
högsta tillåtna strömstyrka (𝐼𝑆𝑚𝑎𝑥) för att finna en krets som kan bära det angivna 
strömvärdet.  
  



Beräkning av ledararea med beaktande av spänningsfall 
 

𝐴 =  
𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜙

𝛾 ∗ (𝛥𝑈 − 𝐶 ∗ 10−3 ∗ (
𝜒
𝑛) ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆𝑖𝑛𝜙

          𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2 

𝐷ä𝑟;  
𝐴 =  𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 

𝐶 =   √3  𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠, 2 𝑣𝑖𝑑 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑠  
𝐿 =  𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 
𝐼 =  𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎  
𝐶𝑜𝑠𝜙 =  𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑎𝑣 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑝ℎ𝑖 (𝜙) 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑟ö𝑚 
𝑆𝑖𝑛𝜙 =  𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑎𝑣 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑝ℎ𝑖 (𝜙) 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑟ö𝑚 
𝛾 = 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑆/𝑚)  
𝜒 = 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑎𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 0,08 𝑜ℎ𝑚/𝑘𝑚   
𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑠 
 

 
 
   



Beräkning av ledararea med beaktande av spänningsfall 
 

𝐴 =  √𝑡 ∗
𝑙𝑐𝑐

𝑘
          𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3 

𝐷ä𝑟;  
𝐴 =  𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 
𝑡 =   𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 (𝑠) 
𝑙𝑐𝑐 =  𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ö𝑚 
𝑘 =  𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 
 

 
 

Exempel 

 
Om angiven strömstyrka kan bäras av en kabel 

 

 

Om angiven strömstyrka ej kan bäras av en kabel måste flera kablar användas, detta ger 

upphov till behovet av grupperingsfaktorer. Grupperingsfaktorer kommer till då flera kablar i 

anslutning värmer tillsamans, då värmen ökar minskar konduktiviteten hos kablar.  



 

 

  

 

På långa avstånd inträffar spänningsfall. I sådant fall beräknar CableApp enligt följande 

 

 

  

 

Vidare kan CableApp dimensinoera utifrån kortslutningsvilkor vilket beskrivs av ekvation 3. 

Här anges kortslutningsström, kortslutningstid samt en konstant, k. 



 

 



   



Eko-besparingar  

 
Effektförluster beskrivs av Joules lag: 
 
P = R · I² 
 
Termiska förluster beskrivs med följande forml 
 

EP = n · R · L · I² · t/1000 
 
där: 
 

EP: Effektförluster [kWh] 
n: Antal belastade ledare 
R: ledarresistens [Ω/km] 
L: kretsens längd [km] 
I: strömstyrka [A] 
t: tid [h] 
 

Energiförluster från den enligt den utvalda ledarrarean R1 jämförs med en större area och 

därmed lägre resisans R2 för att visa på skillnad i effektförluster. EA visar då på 
energibesparingen. 
 

EA = n · (R1-R2) · L · I² · t/1000    (S2 > S1) 
 

Detta värde används för att beräkna den ekonomiska besparingen (A€) samt 
coldioxidbesparing  vilka baseras på energipris uttryckt i  SEK/kWh samt uppskattade 

värden för CO2-besparingar uttryckt i ACO2 per kWh. 

 

 
 


