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1 Sammendrag 
I delprosjektet Trekkrefter for Kabler i Rør er det utført en rekke forsøk i full skala hvor forskjellige 
kabler er trukket gjennom rørtraséer med ulik geometrisk utforming og varierende rørmateriale. 
Forsøksanlegget er i etterkant innlemmet som en del av det nyetablerte kabelanlegget ved 
Sentralparken på Fornebu. Målingene er brukt til å verifisere eksisterende beregningsprogram for 
beregning av trekkekrefter, REN-blad 9121/REN-blad 9131.  
 
Resultater: 
Resultatene viser at dagens beregningsverktøy for bestemmelse av trekkekrefter viser samme trender 
som de registrerte kraftforløpene i forsøkene. Resultatene fra forsøkene viser i hovedsak at de målte 
verdiene ligger lavere enn de beregnede verdiene. Dette gir en god sikkerhetsmargin.  
 
Det synes å være liten avhengighet mellom rørmateriale og opptredende trekkekrefter. Det ble ikke 
utført nok forsøk til å vurdere påvirkningen av materialet i kappen på kablene. Redusert bøyeradius på 
bendene gir som forventet ut fra formlene, økte trekkekrefter. Trekkekreftene økte i snitt 30% når 
bøyeradiusen ble redusert fra 2000mm til 600mm. Rørets dimensjon har lite å si for trekkekrefter for 
enkeltkabler med de fyllingsgrader som her er benyttet (opp til 70 %). Bruk av glidemiddel har svært 
positiv innvirkning på trekkekreftene. Trekkekreftene ble redusert ned til 1/3 i enkelte av forsøkene 
ved bruk av glidemiddel.  
 
Trekkerørene som var forlagt i sand måtte byttes ut i forkant av forsøkene. Tolkingen i forkant av 
kabeltrekkingen viste at anleggskravet til deformasjon (9%) var overskredet. Det var ingen betydelig 
deformasjon på de innstøpte rørene.  
 
Anbefalinger for å utføre beregninger: 
Det anbefales å benytte metoden beskrevet i REN blad 9121 Distribusjonsnett kabel - Beregning av 
trekkekrefter i rørføringer. Selve programmet for beregningen av trekkekrefter finnes som eget 
renblad; eget REN-blad 9131; Distribusjonsnett - Excel fil for beregning av trekkekrefter i rørføringer. 
I løpet av høsten 2007 planlegger REN AS å oppdatere REN-blad 9131 i tråd med resultatene fra 
forsøkene. Friksjonskoeffisienter og bendkonstanter fra forsøkene bør implementeres i det eksisterende 
trekkeberegningsprogrammet uten å legge inn konstanter som forutsetter bruk av glidemiddel. Da 
oppnås det større sikkerhet for riktige resultater under prosjektering og trekking.  
 
Anbefaling forlegning: 

• Kabelrør av PVC, PP PE og PE-rør-tripla kan fritt brukes på kabelføringsanlegg.  
• Ved bruk av bend i traséen, som er høyst akseptabelt, bør det foretas beregninger slik at krav til 

trekkekrefter for den enkelte kabel ivaretas. Det bør benyttes bend med radius minst 2000 mm. 
• Når tilgjengelig plass er stor nok kan flere kabler trekkes gjennom samme rør. Spesielt 

gjennom bend er det viktig å ha stor nok plass når flere kabler skal gjennom på en gang. 
• Smøring av kabler med glidemiddel reduserer trekkekreftene til dels mye ved første gangs 

trekking og er viktig når kablene kommer i nærheten av det de tåler styrkemessig for eksempel 
når de trekkes over lange strekk og/eller der det er bend som øker trekkekreftene.  

• Vurder faren for deformasjon og sørg for at røranlegget er riktig forlagt. Dette er spesielt viktig 
i anlegg hvor trekkerørene legges i sand. Som et minimum bør kabler legges i innstøpte rør (for 
eksempel OPI-kanal) der det er risiko for økte belastninger fra trafikk over kabeltraséen, som 
under områder for anleggstrafikk og veier eller der traséen inneholder bend.  

• Sett krav til at rørtraseene er renset og tolket ved overlevering av anlegget. DnPs 
leggeanvisning for kabelrør anbefaler å sette maksimal tillatt grense for deformasjon til 9%.  
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2 Innledning/bakgrunn for FoU-prosjektet 
Kabler i Rør er et FoU-prosjekt som resulterer i anbefalte metoder for optimalisert bygging/etablering 
og drift av kabelanlegg. Netteierne skal ut fra prosjektet få dokumenterte eksempler på hva som er de 
beste forlegningsmetodene ved utbygging av nettet. 
 
Problemstilling for FoU-prosjektet 
Overføring av strøm, tele og data via kabler er meget viktig infrastruktur for det norske samfunn. Ofte 
er det lite fokus på sikkerhet og fleksibilitet i anleggsutførelsen for kabelanlegg. Det er kostbart å 
reparere eventuelle skader som oppstår i nettene, og tapet av driftsinntekter kan være betydelige med 
linjer ute av drift. Samtidig er det spesielt i tettbygde strøk viktig å unngå gjentagne oppgravinger av 
veier og plasser på samme sted. 
 
I dag legges spesielt strømkabler direkte i bakken uten beskyttende rør (direkteforlagte eller innstøpte).  
Begrunnelsen er å unngå høyere leggekostnader. Samtidig er det usikkerhet rundt muligheten for å 
trekke kabler gjennom rør og hvor stor reduksjonen av overføringskapasiteten er for strømkabler i rør.  
Det er ikke nok eksakt kunnskap om hvordan ulike kabler og rør/rørmaterialer/forlegningsmetoder 
forholder seg til hverandre med hensyn til kabeltrekking, overføringsevne, levetid, påvirkning på og av 
omgivelser etc.  En økning av kompetansen innen disse fagområdene gir mulighet for bedre anlegg.  
Bedre anlegg gir økonomisk gevinst. 
 
En rekke aktører har sett disse mulighetene og samarbeider i FoU-prosjektet "kabler i rør". 
 
Dette utføres i prosjektet: 

1. Kabeltrekking: Avklare gjennom beregninger og praktiske trekkeforsøk hvilke trekkekrefter 
kabler blir utsatt for under trekking gjennom de mest vanlige rørdimensjoner i ulike PVC-, PE-, 
PP-rør.  Sjekk av rørbend med ulik bøyeradius. Kabler av ulik dimensjon og med forskjellige 
kapper. Prøveanlegg er utbyggingsområdet på Fornebu ved Sentralparken i regi av 
Statsbygg.  Prøveanleggene kan ligge og bli testet over tid før arealet skal brukes. Deler av 
anlegget vil kunne brukes permanent når testene er gjort. 

2. Overføringskapasitet: Praktiske målinger holdes opp mot beregningsprogrammer, og det skal 
gis anbefalinger om forlegning ut fra overføringskapasitet. Prøveanlegg er 
utbyggingsområdet for veiprosjektet Ulven – Sinsen i regi av Statens vegvesen.  
Kraftkabler for de fleste spenningsnivåer opp til 420 kV i fellesgrøfter også med telekabler slik 
at samtlige kabler blir påvirket av nærføringer. Det er utstrakt bruk av kabelrør også for de 
høyeste spenningsnivåene.  Før anleggstart er det gjort kabelberegninger på 
overføringskapasiteter.  Det legges ned temperaturfølere etc. for at disse beregningene kan 
verifiseres når anlegget er bygget og idriftsatt. 

3. Øvrige formål som er planlagt utført i prosjektet er vurderinger av driftstans, best tilgjenglige 
teknologi, samfunnsøkonomisk gevinst, bærekraft og markedsføring 

 
Hva omhandler denne rapporten? 
Denne rapporten omhandler beregninger av trekkrefter ved trekking av kabler forlagt i rør (del 2 av 
Kabler i Rør prosjektet). Det er utført beregninger og praktiske målinger på Statsbyggs nye 
kabelanlegg i Sentralparken på Fornebu.  
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3 Deltakere og finansiering av prosjektet 
Deltakerfirmaer:  
(Egeninnsats timer, leveranser og pengebidrag) 

• Norconsult AS 
(prosjektledelse)  

• REN  
• Statnett SF 
• Hafslund Nett AS 
• Nexans Norway AS 
• Draka Norsk Kabel AS 

• Wavin  
• Pipelife Norge AS 
• Uponor AS 
• Oslo Presstoff Industri AS 
• Hydro Polymers 
• DnP 
• Statens vegvesen 

• Telenor 
• Ensto NOR AS 
• AS TerJan 
• E-on (tidl. Sydkraft) 
• Luftsfartsverket Sverige 

 
Firmaer som har ytt bidrag: 

• Trondheim 
Energiverk Nett AS  

• Svorka Energi as  
• Istad Nett AS 

• Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk 

• Industriplast 
• Lyse Nett AS 

• Lier Entreprenør AS 
• Valdres Energiverk AS 
 

 
Prosjektsamarbeidende: 

• Statens vegvesen i prosjektet Rv150 Ring 3, Ulven – Sinsen 
• Statsbygg i prosjektet Etterbruk Fornebu 
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4 Dagens praksis for kabeltrekking 
Daglig trekkes det kabler i Norge. De fleste benytter trekkvinsj med ståltau. Vinsjen plasseres i ene 
enden av traséen og kabeltrommelen i den andre og vanligvis dreier det seg om korte lengder. Trekkes 
kablene i åpen grøft, benyttes det ofte trinser som plasseres på bakken eller i grøfta. Trekkes kablene i 
rør, er rørene vanligvis forlagt direkte i jord, i noen tilfeller kan de være støpt ned i betong. 
 
I røranlegg er det viktig at rørene kontrolleres for deformasjon og renses før trekkingen starter. Dette 
gjøres ved at en trekker gjennom tolk tilpasset dimensjonen på røret, samt børste eller svamp for å 
rense rørene. Vanligvis smøres rørene og da er oftest såpevann benyttet, men i den senere tid er det 
også benyttet spesialmiddel for smøring av rør. Dette gir god effekt. 
 
Det benyttes for det meste nokkevinsjer til kabeltrekking. Disse gir en jevn trekkhastighet og 
kombinert med begrenset trekkraft sikrer det at kabelen ikke påføres uønskede trekkrefter. Som 
innfestning til kabelen benyttes trekkstrømpe, men på kabler med stort tverrsnitt kan trekkøye være 
festet direkte til lederen. Bremset svivel er anbefalt brukt mellom trekkvire og kabelfeste. Kabelmatere 
kombinert med trekkvinsj benyttes mer og mer i forbindelse med kabeltrekking. Med kabelmater riktig 
plassert, reduseres trekkraften betydelig, og det gir mulighet for å trekke kabelen i lengre traséer.  
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5 Måleoppsett 
Arbeidet i forbindelse med rapporten ble delt inn i en praktisk og en teorisk del. Første del av 
delprosjektet bestod av trekkeforsøk i anlegg. Andre del bestod i kalkulering av trekkekreftene som 
teoretisk sett skulle ha oppstått under forsøkene i første del.  
 
Måleoppsettet for den praktiske delen er beskrevet i det påfølgende: 
 

5.1 Testanlegget 
Trekkeforsøkene ble utført høsten 2006 og omfattet en rekke kabeltrekk i testanlegget på Fornebu. 
Basisen for selve testanlegget var en 100 m lang tilnærmet rettlinjet kabelkanal som i etterkant har blitt 
en del av kabelrøranlegget i området rundt Sentralparken. Se Figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Testanlegget på Fornebu 

 
Testanlegget var prosjektert i henhold til DNP’s Leggeanvisning for kabler. Da anlegget ble tolket i 
forkant av trekkeforsøkene viste det seg at det hadde oppstått større deformasjoner på rørene forlagt 
direkte i grøft. Tolkingen av rørene foretatt i forkant av forsøkene viste at både 110mm og 160mm 
rørene som ikke var innstøpt var kraftig deformert. Den minste røråpningen var på henholdsvis 57mm 
og 122mm. Det var nødvendig å skifte ut deler av rørtraséen før forsøkene kunne starte. De innstøpte 
rørene hadde ønsket tverrsnitt på dette stedet. Årsaken til deformasjonen antas med stor sikkerhet å 
skyldes anleggstrafikk i området og for liten overdekning i forhold til det som var prosjektert.  
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5.2 Trekkeprosedyre 
De praktiske forsøkene bestod i å variere faktorene kabeltype, rørmateriale og rørtrasé. Målet med 
forsøkene var å vurdere effekten av de ulike parametrene som påvirker friksjonskoeffisienten mellom 
kabel og rør. Uttestingen ble utført med produkter og utstyr fra deltakerfirmaene. 
 
Kablene ble trukket ved bruk av Plumett nokkevinsj Type TL-2019 med 2 tonns trekkraft og med 
elektronisk diagramskriver MP-30 for registrering av trekkrefter, lengde og hastighet. Kabeltrommelen 
var plassert i trommelhenger med opplagret aksling. I enden av kabelen ble det brukt bremset svivel og 
trekkestrømpe. Trekkekreftene ble praktisk sett målt på vinsjen og ikke på kabelen. 
 

 
Figur 2: Trekking av kablene 

 
Ved tilbaketrekking av kabelen ble det brukt trommelhenger med drift på trommelen og bensinmotor. 
Se Figur 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Tilbaketrekking av kablene 

 
 
I forsøkene med bruk av glidemiddel ble smøremaskinen montert på rørenden mot trommelhengeren. 
TerJan AS har utviklet et smøresystem for smøring ved kabel trekking. Dette systemet sørger for 
smøring av kabel gjennom hele trekkeprosessen, ved at smøremaskinen monteres på røret og kabelen 
trekkes gjennom maskinen. Vanlig forbruk er en liter smøremiddel per 20-30 kabelmeter som er 
trukket. TerJans SuperGlider Siliconbasert glidemiddel er utprøvd og tilpasset systemet og kan brukes 
hele året (tåler frost). I forsøkene med glidemiddel fra Ensto ble det benyttet polywater. 
 
Ved bruk av vann som glidemiddel ble det boret et lite hull på toppen av røret 0,5 meter fra rørenden. 
Her ble det tilført vann under trekkingen. På grunn av problemer med tilgang på vann ble det kun 
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tilført 2-3 liter vann per meter trukket kabel. Dette medførte at fremgangsmåten ved disse forsøkene 
fraviker kraftig fra vanlig praksis hvor kabelen i prinsipp fløtes gjennom trekkerøret. Av den grunn er 
det valgt å se bort fra resultatene som ble registrert under forsøkene med vann som glidemiddel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Bilder fra forsøkene med bruk av glidemiddel fra TerJan 

 
Kabeltypene som ble benyttet i forsøkene er beskrevet i Tabell 1. Dataene er hentet fra Nexans og 
Draka sine produktkataloger.  
 

Data for kabeltypene som ble brukt under forsøkene 
Type TFXP  TSLE  

snodd 1-leder 
TSLF trippel TSLF 

snodd 1-leder 
 1 kV 12 kV 12 kV 12kV 
 4x240 3x1x240 1x240 A 3x1x240 
Vekt (kg/m) 3,810 4,470 4,341 4,372 
Nominell ytre 
diameter (mm) 

55 78 34,8 75,0 

Materiale ytre kappe Polyvinylklorid 
(PVC) 

Polyetylen (PE) Polyetylen (PE) Polyetylen (PE) 

Tabell 1: Benyttede kabler ved trekkeforsøkene 
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Oppbygningen av de ulike kablene er vist i Figur 5. Bildene i figuren viser kablene som enledere. I 
forsøkene er det i tillegg benyttet sammensnodde enledere. Oppbygningen på hver kabel er imidlertid 
lik.  
 
Kabelbenevnels

e 
Skissert oppbygning av kabel 

TSLF 

 
TSLE 

 
TFXP 

 
Figur 5: Skissert oppbygning av de benyttede kablene 

 
De benyttede rørmaterialene og deres beliggenhet i grøftetverrsnittet er listet opp i Tabell 2.  
 

Data for rørmaterialene som ble brukt under forsøkene 
Dimensjon (mm) Beliggenhet Rørmateriale 

110 160 Innstøpt Grøft 
PP* x x x x 
PVC* x x x x 
PEH x  x  
PE (DOBBELVEGGET) x  x  
PP (DOBBELVEGGET) x  x  
PE-RØR, TRIPLA x x x  

Tabell 2: Benyttede rørmaterialer ved trekkeforsøkene 
* 110mm rør og 160mm rør ble både støpt inn i kanal og lagt i parallell grøft.   
 
 
Beliggenheten av de ulike rørmaterialene i grøftetverrsnittet er også vist i Figur 6.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figur 6: Grøftetverrsnitt ved trekkeforsøkene 

 

                                                 
 

Rørnummer Rørmateriale 

1 PP 
dobbelvegget 

2 PP (glatt) 
3 PEH 
4 PVC (glatt) 
6 PE 

dobbelvegget 
7 PE-rør, tripla 
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I løpet av forsøket ble kabelen trukket gjennom 3 ulike rørtraséer. 
Traséene er skissert i Figur 7. I de første trekkene ble samtlige 
kabler trukket gjennom en rett kabelstrekning (A0). I neste 
scenario ble kablene trukket gjennom et utvalg av rør med traséen 
som er angitt som scenario B1. B1 består av samme rettstrekk som 
A0 og en tilleggsstrekning med innstøpte bend med radius 2000 
mm. I scenario B2 og B3 ble kablene trukket gjennom den rette 
rørtraséen og en tilleggsstrekning med innstøpte bend med radius 
600 mm. I scenario B2 ble forsøkene kjørt uten bruk av 
glidemiddel, i B3 ble det benyttet ulike former for glidemiddel (Se 
forsøksmatrise Tabell 3) I scenario B2 og B3 er traseen vinklet 
først med 90 grader for så å bli vinklet tilbake med 2x30graders 
vinkler i serie (Se Figur 7). 
 
 

Figur 7: Skisse av de ulike trekkescenariene 

 
Ved trekking i scenario A0 var vinsjen plassert i retning av flytårnet, dvs i Figur 7 sin venstre side. I 
scenario B1 viste det seg imidlertid at trekkekreftene ved tilbaketrekking var for store til at motoren på 
trommelhengeren kunne trekke tilbake kabelen. Det ble derfor bestemt å bytte plassering mellom vinsj 
og trommelhenger. Det medførte at vinsjen i scenario B1 til B3 var plassert i Figur 7 sin høyre side. 
 

 

90o 

90o 

30o 

30o 
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Følgende forsøk ble gjennomført: 
 

Utførte trekkekrefter i forsøkene 

Rørmatr. DIM Scenario 
TFXP TSLE snodd 1-

leder 
TSLF trippel TSLF snodd 1-leder 

A0 x  x x 
B1 x x x x 
B2  x  x PP

 
(D

O
B

B
EL

-
V

EG
G

ET
) 

11
0 

B3     
A0 X  x x 
B1 X x   
B2  x  x PE

 
(D

O
B

B
EL

-
V

EG
G

ET
) 

110 B3     
A0 X x x x 
B1 X x  x 
B2  x  x PE

H
 

110 B3   x  
A0 (s) X x x x 
A0 (g) X  x x 

B1 X x x  
B2  x x x 

110 B3     
A0 (s) X x x x 
A0 (g) X x x x 

PP
 

160 B1 X x x  

A0 X  x x 
B1 X   x 
B2  x  x 

110 B3  x   
A0 X x x x 

PE
-R

Ø
R

, T
R

IP
LA

 

160 B1 X x x x 

Tabell 3: Forsøksmatrise for trekkeforsøkene 

 
Resultatene fra forsøkene er presentert i kap. 7.  
 

A0 (s) X x x x 
A0 (g) X  x x 

B1 X x x  
B2  x  x 

110 B3     
A0 (s) X x x x 
A0 (g) X x x x 

PV
C

 

160 B1 X x x  
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6 Beregningsmetode for beregning av trekkekrefter 
Modellen for beregning av trekkekrefter som er lagt til grunn i denne rapporten er basert på bruk av 
Excel og er beskrevet i REN blad 9121 Distribusjonsnett kabel - Beregning av trekkekrefter i 
rørføringer. Selve beregningsprogrammet er utgitt som eget REN-blad 9131; Distribusjonsnett - Excel 
fil for beregning av trekkekrefter i rørføringer. Programmet er basert på enkle matematiske 
beskrivelser av trekkeprosessen. Modellen tar utgangspunkt i kabelens vekt, friksjonskoeffisient og 
trommelmotstand. I henhold til anbefalingene i REN-bladet bestemmes friksjonskoeffisienten ut fra 
om en benytter glidemiddel eller ei. Resultatet av dette er at simuleringsmodellen oppgir en 
akkumulert trekkraft per trekkescenario uavhengig av rørtype, rørdimensjon og ytre diameter på 
inntrukket kabel.  
 
For å beregne opptredende trekkekrefter langs en trasé deles rørtraséen inn i delstrekninger hvor hver 
delstrekning har ensartet fysisk utforming. Trekkekreftene per delstrekning summeres og angis som 
sum kraft. (REN, 2004)  
 
Trommelmotstanden oppgis i enheten kp og er i dette forsøket satt til Kt=5kp. 
 
Trekkekraften på en rett strekning beregnes som produktet av friksjonskoeffisienten i røret (μ), 
kabelens vekt per meter (g) og lengden på den rette strekningen (l)  
 

lgKl ⋅⋅= μ  

Formel 1: Beregning av trekkekrefter på rett strekning (REN, 2004) 

 
Trekkekraften som oppstår på grunn av endringer i vertikalgeometrien beregnes som funksjon av 
kabelens vekt per meter (g) og aktuell høydeforskjellen (h)  
 

hgKv ⋅=  

Formel 2: Beregning av trekkekrefter ved endringer i vertikalgeometri (REN, 2004) 

 
Modellen tar ikke hensyn til om endringen i vertikalgeometri skjer med eller uten bend. Dersom det er 
ønskelig å gjøre modellen mer nøyaktig er det mulig å ta hensyn til dette. Trekkekreftene blir da 
beregnet som funksjon friksjonskoeffisienten (μ), kabelens vekt per meter (g), lengden på den rette 
strekningen (l), og vinkelendringen i vertikalgeometrien (β): 
 

βμβμ sincos ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= lglgKv  

Formel 3: Alternativ beregning av trekkekrefter ved endringer i vertikalgeometri 
(Teledirektoratet, 1990) 

 
Dersom den mer avanserte beregningen av kreftene i vertikalgeometrien er ønskelig må formelverket 
legges inn manuelt i den matematiske modellen. I denne rapporten er det ikke tatt hensyn til Formel 3. 
 
Ved endringer i horisontalgeometrien oppstår det krefter som øker eksponentielt med økende 
retningsendring (α): Kreftene etter retningsendringen (Ke) er avhengig av bendkonstanten e og 
beregnes ut fra trekkekreftene som inntraff like før bendet (Kf): 
 

μαeKK fe ⋅=  
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Formel 4: Beregning av trekkekrefter ved endringer i horisontalgeometri (REN, 2004) 

 
De totale trekkekreftene blir dermed summen av trekkekreftene per delstrekning (Ki):  
 

( )∑ ∑∑
==

+++=
n

i
evlt

n

i
i KKKKK

11

 

Formel 5: Beregning av totale trekkekrefter 

 
Programmet beregner dessuten trekkekreftene som vil oppstå dersom kabelen trekkes i motsatt 
traséretning. Trekkeretningen som krever minst krefter, markeres med grønn pil i regnearket, mens det 
andre alternativet markeres rødt. Se Figur 8 hvor simuleringen av TFXP i scenario B1 er vist.  
 

 
Figur 8: Arbeidsvindu simuleringsprogram for trekkekrefter 
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7 Måleresultater og beregninger  
 
De registrerte trekkekreftene på 
vinsjen fra forsøkene ble importert 
til programmet Plumett sammen 
med de aktuelle forsøksdata. For 
hver resultatfil ble aktuelle 
forsøksdata registrert manuelt. Se 
eksempel på resultatfil i Figur 9.  
 
Som vist i Figur 9 er målingene 
registrert for hver femte meter 
registrert med tilhørende trekkraft. I 
tillegg er største registrerte trekkraft 
registrert med tilhørende 
lengdeangivelse.  
 
I etterkant av datainnhentingen ble 
resultatene behandlet videre i Excel. 
Resultatene av dette arbeidet er 
videre beskrevet i kap. 7 
Måleresultater og beregningerer.   
    
Figur 9: Arbeidsvindu, Plumett 

For å kontrollere måleresultatene ble det laget grafer over det registrerte trekkeforløpet. Se eksempel i 
Figur 10. Figuren viser at trekkehastigheten er holdt konstant under hele forsøket og at trekkraften 
øker lineært med antall meter kabel som er trukket gjennom rørtraseen. Det gjøres oppmerksom på at 
trekkeretningen er angitt med synkende lengde. Dette skyldes at måleapparatet for registrering av 
trekkekrefter var innstilt til å ha nullpunkt i samme ende av rørtraseen som selve trekkevinsjen.  
 

Grafisk fremstilling av  forsøksdata (N31110SB1)
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Figur 10: Grafisk fremstilling av registreringer målt under trekking av TSLE trippel på rett 
strekk 

 



   

E:\RAPPORT Trekkeforsok100907.doc - 2007-09-19         side 17 av 29 

Lugging av kabelen utgjorde en faktor som påvirket måleresultatene under enkelte forsøk. Som vist i 
Figur 11 vises både små og store kraftutslag under trekkingen. Figuren viser trekkeforløpet ved 
trekking TSLF trippel trukket gjennom scenario B2 (dvs med bend med radius 600mm).  
 

Grafisk fremstilling av  forsøksdata (N32110SB2)
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Figur 11: Grafisk fremstilling som viser problemer med lugging under forsøkene 

 
På grunn av lange intervall mellom hver registrerte trekkraftmåling ble det vanskelig å bestemme en 
eksakt verdi for opptredende trekkraft ved rørtraséens slutt. Dette utgjorde spesielt en stor utfordring 
ved bestemmelse av trekkekrefter som oppstod ved trekking gjennom bendene. Ettersom lengden på 
bendene utgjorde om lag 10 meter ble det registrert få målinger gjennom denne delen av traseen i 
forhold til det som hadde vært ønskelig. Løsningen på dette ble å vurdere de registrerte trekkedataene 
opp mot den grafisk fremvisningen av samme resultat. Dette ble grunnlaget for bestemmelse av kraften 
som er angitt i resultatmatrisen (Tabell 4). Dersom den største registrerte trekkraften var målt nær 
rørtraseens endepunkt ble det i flere tilfeller valgt å angi denne kraften som registrert kraft i 
resultatmatrisen.  
 
I etterkant av datainnsamlingen ble de målte verdiene sammenlignet med simulerte verdier i henhold 
til simuleringsmodellen beskrevet i forrige kapittel. I tråd med anbefalingene til REN ble 
friksjonskoeffisienten satt til μ=0,30 ved bruk av glidemiddel, og μ=0,45 i scenarier uten bruk av 
glidemiddel. Konstanten for bend satt som til k=1,018. Resultatene er presentert nederst i Tabell 4. 
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Målte trekkekrefter i forsøkene (kp)† 

Rørmatr. DIM Scenario TFXP  TSLE snodd 1-leder TSLF trippel TSLF snodd 1-leder 
A0 93 - 188 156 
B1 177 267 366 319 
B2 - 471 - 555 PP

 
(D

O
B

B
EL

-
V

EG
G

ET
) 

11
0 

B3 - 256 (g.mid.fra Ensto) - - 
A0 156 - 230 146 
B1 303 267 - 277 
B2 256 360 - 508 PE

 
(D

O
B

B
EL

-
V

EG
G

ET
) 

110 B3 - - - 303 (g.mid.vann) 
A0 104 135 209 172 
B1 267 267 - 256 
B2 - 377 419 529 PE

H
 

110 B3 
125 (g.mid.fra 

TerJan)  209 (g.mid.vann) - - 
A0 (s) 130 125 246 135 
A0 (g) 130 - 177 135 

B1 309 246 419 - 
B2 - 350 445 371/282 (g) 

110 B3 - - 
209 (g.mid.fra 

TerJan) - 
A0 (s) 198 104 172 104 
A0 (g) 156 99 135 135 

PP
 

160 B1 141 214 261 - 
A0 (s) 141 114 183 146 
A0 (g) 146 - 151 125 

B1 246 240 356 - 
B2 345 366 - 330/204(g) 

110 B3 - - - - 
A0 (s) 214 99 172 130 
A0 (g) 167 88 130 125 

PV
C

 

160 B1 198 198 272 - 
A0 88 - 183 125 
B1 193 - - 235 
B2 - 487 - 555 

110 B3 - - - 240 (g.mid.fra Ensto)
A0 135 93 146 130 PE

-R
Ø

R
, 

TR
IP

LA
 

160 B1 198 246 309 240 
Simulerte akkumulerte trekkekrefter uten glidemiddel (angitt i kp) 
A0 177 207 202 201 Uten 

glidemiddel 
(μ=0,45) 

B1, B2 
og B3 

606 708 693 688 

Simulerte akkumulerte trekkekrefter med glidemiddel (angitt i kp) 
A0 120 140 137 136 Med 

glidemiddel 
(μ=0,30) 

B1, B2 
og B3 

277 323 316 314 

Tabell 4: Målte og beregnede trekkekrefter ved rørtraséens endepunkt 

 
Følgende grafer viser trendene som fremgår av Tabell 4.  
 
 
 
                                                 
† (s)=trekkerørene er innstøpt i kanal 
   (g)=trekkerørene ligger direkte i grøft 
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Trekkekrefter avhengig av rørdimensjon
visualisert med trekking i PP-rør i ulike scenario
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Trekkekrefter avhengig av rørdimensjon

visualisert med trekking i PVC-rør i ulike scenario
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De fleste forsøkene kan 
tyde på at trekking gjennom 
110mm rør krever noe 
større trekkekrefter enn det 
som er nødvendig ved 
trekking gjennom 160mm 
rør. Den omvendte 
sammenhengen som vises 
ved trekking av TFXP 
gjennom både PP og PVC 
rør er nærmere omtalt i kap. 
8.3. 
 
Forskjellen i trekkekrefter 
ved trekking gjennom 
110mm og 160mm rør er 
mest tydelig ved trekking 
gjennom bend. De største 
utslagene som følge av 
rørdimensjon opptrer ved 
trekking av TSLF trippel.  
 
 
 
 
 
(s)=trekkerørene er innstøpt i kanal 
(g)=trekkerørene ligger direkte i grøft 

Figur 12: Grafisk fremvisning av sammenhengen mellom trekkekrefter og rørdimensjon 
visualisert via resultatene fra trekking i PP-rør og PVC-rør. 
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Trekkekrefter avhengig av rørmateriale og kabeltype

visualisert på rett strekk (Ø110mm)

0

50

100

150

200

250

DV
PP

PE
 (D

O
BB

EL
-V

EG
G

ET
)

PE
H

TR
IP

LA

PP
 (g

)

PV
C

 (g
)

PP
 (s

)

PV
C

 (s
)

Tr
ek

ke
kr

ef
te

r 
(d

aN
)

TFXP 
TSLE
TSLF trippel
TSLF snodd 1-leder

Trekkekrefter avhengig av rørmateriale og kabeltype
visualisert på rett strekk (Ø160mm)
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Forsøkene viser at nødvendige 
trekkekrefter er avhengig av 
kabeltypen som trekkes. Ut fra 
resultatene kan det synes som 
trekking av TSLF-trippel generelt 
krever mer kraft enn de andre 
testede kabeltypene. Trenden er 
gjeldende for rør med dimensjon 
110mm og 160mm.  
 
Det synes å være liten 
sammenheng mellom valg av 
rørmateriale og opptredende 
trekkekrefter. Forskjellen mellom 
målte trekkekrefter i innstøpte rør 
og rør i grøft av samme materiale 
antas å skylde usikkerhet i 
måledata og den manuelle 
bestemmelsen av opptredende 
trekkraft ved rørtraseens slutt.   
 
 
(s)=trekkerørene er innstøpt i kanal 
(g)=trekkerørene ligger direkte i grøft 

Figur 13: Grafisk fremvisning av sammenhengen mellom trekkekrefter og kabeltype visualisert 
via resultatene fra trekking på rett strekk 

 
Trekkekrefter avhengig av scenario 

visualisert ved trekking gjennom PEH-rør (Ø110mm)
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Resultatene viser hvilke 
økte trekkrefter bend 
medfører. Mindre radius 
på bendet medfører økt 
trekkraft.  Dette gjelder 
uavhengig av 
rørmatreriale. 
 
A0 uten bend 
B1 2000 mm bend  
B2 600 mm bend 

Figur 14: Grafisk fremvisning av sammenhengen mellom trekkekrefter og trekkescenario 
visualisert via resultatene fra trekking gjennom PEH-rør (Ø110mm),  
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På grunn av det store spriket mellom målte og simulerte verdier ved scenariene med bend ble modellen 
kalibrert i henhold til de målte verdiene fra forsøkene. De kalibrerte verdiene er gjengitt i Tabell 5.  
 

Beregnede friksjonskoeffisienter for forsøkene 
TSLF snoddRørmatr. DIM Bestemt i 

scenario 
TFXP TSLE snodd 

1-leder 
TSLF trippel 

1-leder 

PP (DOBBEL-VEGGET) 110 A0 0,23 - 0,42 0,34 
PE (DOBBEL-VEGGET) 110 A0 0,4 - 0,52 0,32 

PEH 110 A0 0,26 0,29 0,47 0,38 
A0 (s) 0,33 0,27 0,55 0,3 

110 A0 (g) 0,33 - 0,4 0,3 
A0 (s) 0,51 0,22 0,38 0,23 

PP 160 A0 (g) 0,4 0,21 0,3 0,3 
A0 (s) 0,36 0,24 0,41 0,32 

110 A0 (g) 0,37 - 0,34 0,27 
A0 (s) 0,55 0,21 0,38 0,28 

PVC 160 A0 (g) 0,42 0,18 0,29 0,27 
110 A0 0,22 - 0,41 0,27 

PE-RØR, TRIPLA 160 A0 0,34 0,2 0,32 0,28 
  

Gjennomsnitt 110mm rør 0,31 0,27 0,44 0,31 
Gjennomsnitt 160mm rør *) 0,44 0,20 0,33 0,27 

Gjennomsnittsverdi uavhengig av rørdimensjon 0,36 0,23 0,40 0,30 

Tabell 5: Beregnede friksjonskoeffisienter for forsøkene 

*Beregnet friksjonskoeffisient viser for TFXP-kabel et uforklarlig resultat ved at friksjonen øker fra 
110 til 160 mm rør, noe som er helt usannsynlig. Vi vil derfor ikke bruke dette resultatet for 160 mm 
rørene videre i vurderinger og under utarbeidelse av konklusjoner. Siden kanalen nå er i kommersielt 
bruk, vil vi ikke kunne gå tilbake for å sjekke dette mer i detalj.
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De beregnede bendkontantene ved R=2000mm og R=600mm er vist i Tabell 6.  
 

Beregnede konstanter for bend fra forsøkene 
TFXP  TSLE snodd 1-leder TSLF trippel TSLF snodd 1-leder 

e  e  e  e  

Rørmatr. DIM Scenario (R=2000) 
e 

k(R=600) (R=2000)
e 

k(R=600) (R=2000) 
e  

k(R=600) (R=2000) 
e 

k(R=600) 

B1 1,03   -   1,012   1,016   PP 
(DOBBEL-
VEGGET) 11

0 
B2   -   -   -   1,027 
B1 1,011   -   -   1,02   PE 

(DOBBEL-
VEGGET) 110 B2   1,005       -   1,027 

B1 1,024   1,015   -   1,009   
PEH 110 B2   -   1,022   1,011   1,022 

B1 1,017   1,016   1,015   -   
110 B2   -   1,02   1,008   1,019 

PP 160 B1 0,994   1,021   1,009   -   
B1 1,010   1,02   1,012   -   

110 B2   1,016   1,021   -   1.015 
PVC 160 B1 0,998   1,021   1,009   -   

B1 1,023   -   -   1,018   
110 B2   -   -       1,034 PE-RØR, 

TRIPLA 160 B1 1,007   1,033   1,017   1,019   
Gjennomsnittsverdi 

110 B1 1,019   1,017   1,013   1,016   
110 B2   1,011   1,021   1,010   1,024  
160 B1 1,000   1,025   1,012   1,019   

Tabell 6: Simulerte konstanter for bend trekkeforsøkene 
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8 Diskusjon og anbefalinger 

8.1 Usikkerhet 
I resultatene fra forsøket kan det forekomme noe usikkerhet i måleresultatene. På grunn av et visst 
intervall mellom dataregistreringene under forsøkene, finnes det en mulighet for at enkelte fenomen 
ikke er registrert. Intervallet mellom målingene medfører også en usikkerhet som følge av at verdiene 
som danner grunnlaget for rapporten baserer seg på anslåtte verdier (anslag av reell trekkekraft under 
avsluttende trekking på den enkelte kabel) ved rørtraséens endepunkt. I tillegg finnes det få parallelle 
forsøk som kan verifisere resultatene fra forsøkene. Det antas likevel at resultatene som fremkommer i 
rapporten utgjør et godt grunnlag for å kunne angi anbefalte verdier for bendkonstanter og 
friksjonskoeffisienter.  
 

8.2 Trekkerør direkte i grøft eller innstøpt i kanal? 
Tolkingen av rørtraséen i forkant av forsøkene viste at både 110mm og 160mm rør i grøfta var kraftig 
deformert. De innstøpte rørene hadde ingen betydelige deformasjoner. Som nevnt innledningsvis 
skyldes skaden med stor sikkerhet anleggstrafikk. Observasjoner på stedet viser at overdekningen 
under anleggstrafikk var noe lavere enn det som er anbefalt i DNP’s leggeanvisning. Dette viser 
viktigheten av ekstra sikringstiltak over kabelanlegg i anleggsperioden og ved forlegning i andre 
trafikkerte områder. Vanlige sikringstiltak er å benytte ekstra overdekning over rørene, benytte 
trykkfordelingsplater i stål, eller å støpe rørene inn. Den mest brukte og sikreste metoden er innstøpte 
rør som i tillegg til de nevnte situasjoner også bør utføres alle steder der det er bend på kabelrørene. 
 
Deformasjonen viser i tillegg hvor viktig det er å foreta tolking av rørtrasé kort tid før kabeltrekking. 
Tolkingen i forkant av trekkeforsøkene påviste store deformasjoner på anlegget selv om anlegget var 
påvist i god stand etter tolking rett etter utførelse. Tidsrommet mellom de to tolkingene var bare to 
måneder!  
 
Forsøkene viser liten forskjell i de registrerte trekkekreftene i innstøpte rør og rørene i sand. I teorien 
skal det heller ikke være forskjell i trekkekreftene når anleggene er lagt i henhold til anbefalte 
grøfteutførelser. Det er likevel knyttet en viss fare for forskyvninger og deformasjoner på kabelrør som 
er lagt i sand. Dette merkes ofte når trekkingen av kabler blir utført når anlegget har eksistert en viss 
tid. Det anbefales derfor at man er spesielt nøye med oppbygningen av grøftetverrsnittet når 
trekkerørene legges i sand, og at rør med tilstrekkelig ringstivhet er benyttet. DnPs leggeanvisning 
anbefaler å benytte rør med ringstivhet SN8 for trekkerør i sand.  
 

8.3 Økt rørdimensjon 
Både de målte trekkekreftene og de simulerte opptredende bendkonstantene viser at de nødvendige 
trekkekrefter er lavere for trekking i 160mm rør i forhold til trekking gjennom rør med diameter 110 
mm. Trenden er gjeldende både ved trekking på rett strekk og ved trekking gjennom bend.  
 
Kraftdifferansen som observeres ved trekking over rett strekk antas i hovedsak å skyldes at kabelen 
beveger seg inne i et større rørtverrsnitt, og derfor ikke kommer i kontakt med rørveggen i samme grad 
som i et 110mm rør.  
 
Ved trekking gjennom bend med ulik rørdimensjon antas det at det er andre forhold som spiller inn i 
tillegg. Samtidig som kabelens totale kontaktflate mot rørtverrsnittet reduseres med økende 
rørdiameter økes også kabelen tverrsnitt å bevege seg innenfor. Økt tverrsnitt gir en fordel ved 
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trekking gjennom bend. Det økte tverrsnittet gjør at kabelen trekkes i en mer rettlinjet bevegelse og på 
denne måten reduseres friksjonskraften i bendene. Fenomenet blir tydeligere jo større kontaktflate 
kabelen har mot rørtverrsnittet og jo krappere kurvene er. Dette antas å være hovedgrunnen til at den 
største kraftdifferansen ble observert ved trekking av TSLF trippel i henholdsvis 110 mm rør og 160 
mm rør i scenario B2 (Rettstrekk med påstøpte bend med radius 600mm).  
 
Årsaken til de fravikende resultatene ved trekking av TFXP kabelen er noe vanskelig å forklare 
entydig. Forskjellen mellom trekking av kabelen gjennom de innstøpte rørene på henholdsvis 110mm 
og 160mm PP rør antas å komme av forskjell i trekkehastighet. Kabelen gjennom 160mm rørene ble 
trukket med en hastighet på gjennomsnittlig 18 m/min i forhold til gjennomsnittlig 12 m/min i de fleste 
andre kabeltrekk. Verdiene for de innstøpte 160mm rørene antas derfor å være urimelig høy. Dette 
antas også å være tilfelle ved trekking gjennom de innstøpte 160mm PVC-rørene. Ut fra de registrerte 
trekkedataene fra trekkingen av TFXP-kabelen gjennom disse rørene kan det se ut til at det har 
oppstått en del småstans/lugginger under trekkingen. Flere steder har trekkekurven store utslag. Dette 
kan ha bidratt til at den registrerte sluttkraften er en god del høyere enn det som hadde vært tilfelle i et 
optimalt trekkeforsøk. Det er ikke funnet noen årsak for de uventede resultatene ved trekking av 
TFXP-kabel gjennom 160 mm rørene i grøfta. Vi har derfor valgt å se bort fra resultatene med TFXP-
kabel gjennom 160 mm rør. 
 
I bransjen snakkes det ofte om kabelens fyllingsgrad i røret. I Tabell 7 er fyllingsgraden for de ulike 
forsøkene beregnet. Fyllingsgraden er forholdet mellom tverrsnittet over kabelens ytre diameter og 
rørets indre tverrsnitt. For dobbeltveggede rør med diameter 110 mm er indre diameter satt til 94 mm, 
mens den for glatte 110 mm rør er satt til 102mm. For 160mm rørene er indre diameter satt til 148,4 
mm. Tallene er hentet fra Pipelife og Wavins rørkataloger. Tabell 7 viser at de snodde enlederene har 
størst fyllingsgrad, mens både TFXP og TSLF-trippel har betydelig lavere. I forsøkene har imidlertid 
fyllingsgraden vært for liten for alle kablene til at den har hatt noe praktisk betydning for 
trekkekreftene. 
 

Fyllingsgrad 
Type TFXP  TSLE  

snodd 1-leder 
TSLF trippel TSLF 

snodd 1-leder 
Nominell ytre diameter 
(mm) 55 78 34,8 75,0 

Fyllingsgrad i dobbelvegget 
110mm rør (Di=94mm) 34% 69 % 14 % 64 % 

Fyllingsgrad i 110mm rør 
(Di =102mm) 29 % 58 % 12 % 54 % 

Fyllingsgrad i 160mm rør 
(Di =148,4mm) 14 % 28 % 5,5 % 26 % 

Tabell 7: Fyllingsgrad 
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8.4 Kabeltype 
Forsøkene viser at nødvendige trekkekrefter er avhengig av kabeltypen som trekkes. Ut fra resultatene 
kan det synes som om trekking av TSLF-trippel generelt krever mer trekkraft enn både trekking av 
TSLF snodd 1-leder og TSLE snodd 1-leder. Resultatene knyttet til trekking av TFXP varierer mye. 
Av kabeltypene som er benyttet er det flere parametere som varierer. Nedenfor er Tabell 1 gjengitt for 
å vise forskjellene i tabellform: 
 

Data for kabeltypene som ble brukt under forsøkene 
Type TFXP  TSLE  

snodd 1-leder 
TSLF trippel TSLF 

snodd 1-leder 
 1 kV 12 kV 12 kV 12kV 
 4x240 3x1x240 1x240 A 3x1x240 
Vekt (kg/m) 3,810 4,470 4,341 4,372 
Nominell ytre 
diameter (mm) 

55 78 34,8 75,0 

Materiale ytre kappe Polyvinylklorid 
(PVC) 

Polyetylen (PE) Polyetylen (PE) Polyetylen (PE) 

 
En viktig faktor opptredende trekkrefter er kabelens vekt. Som vist i formelverket i kap.6 
Beregningsmetode for beregning av trekkekrefter inngår vekten som en sentral faktor i beregningen av 
trekkraften. Formelverket viser at trekkraften øker proporsjonelt med økende vekt. I dagens utgave av 
REN-blad 9131 er kabelens vekt den eneste faktoren som oppgis. Det forutsettes med andre ord at 
friksjonskreftene som oppstår ved trekking av kabler er uavhengig av kabelens overflatemateriale og 
form. Resultatene fra denne rapporten viser at dette ikke helt er tilfelle. Ut fra forsøkene er det likevel 
svært vanskelig å påvise påvirkning av de ulike faktorene knyttet til hver kabel, til det er det for mange 
faktorer som varierer samtidig.  
 
En del forsøk viser samsvarende resultat for TSLE snodd enleder og TSLF snodd enleder som har 
tilnærmet lik vekt og samme materielle egenskaper. Vekten til TSLF trippel sammenfaller også med de 
sistnevnte kablene, men krever høyere trekkraft. Hovedgrunnen til dette antas å være knyttet til ytre 
utforming. Som nevnt tidligere krever TSLF trippel høyere trekkraft på grunn av større kontaktflate 
mot rørveggen.  
 
Ettersom TFXP er den letteste kabelen som ble benyttet skulle den i teorien kreve lavest trekkraft. Ut 
fra resultatene viser det seg ikke å stemme. Det er vanskelig å komme med en håndfast forklaring på 
dette, men en mulig forklaring kan være knyttet til materialet i ytterkappen. Det eneste som skiller 
TFXP fra de andre kablene er at den har en ytre kappe av PVC. De andre kablene har en kappe av PE. 
Utslagene er imidlertid ikke entydige nok til at det kan konkluderes her. 
 
Figur 15 illustrerer hvilken effekt økte friksjonskrefter har på trekkraften. Grafen viser at en økning i 
friksjonskoeffisienten på 0,05 vil medføre en økning i trekkekrefter på 33 daN i gjeldende trasé. Det 
vil si 0,33daN/m. Vurderes dette opp mot resultatene presentert i Tabell 5 forklarer det eksempelvis at 
TSLE snodd 1-leder krever mindre trekkekrefter enn blant annet TFXP som synes å ha en høyere 
friksjonskoeffisient.  
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Effekt av økende friksjonskoeffisient
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Effekten av friksjonskoeffisienten kan 
vises ved å simulere trekkekreftene i 
benyttet matematisk modell. I Figur 
15 vises effekten av 
friksjonskoeffisienten ved trekking av 
TSLF snodd 1-leder i scenario A0.  

Figur 15: Effekten av økning i friksjonskoeffisient 

 
Kabelens ytre nominelle diameter er omtalt i foregående delkapittel og nevnes derfor ikke her.  
 

8.5 Rørmateriale 
Ut fra forsøkene er det liten sammenheng mellom valg av rørmateriale og opptredende trekkekrefter. 
Forskjellen mellom målte trekkekrefter i innstøpte rør og rør i grøft av samme materiale er såpass liten 
at dette kan skyldes usikkerhet i måledata.  
 
Konsekvensene i økning i friksjonskoeffisienten fremhever viktigheten av at rørene er glatte 
innvendig. Gruppen bak denne delrapporten ønsker å fremheve at vi mener at forutsetningene for et 
bra kabelføringsanlegg ligger i at de norske standardene for kabelføringsanlegg følges. 
 
Det er dermed ikke mulig å anbefale et bestemt rørmateriale fremfor et annet ut fra forsøksresultatene.  
 

8.6 Bend 
Forsøkene viser hvor mye trekkekreftene øker ved bruk av bend. Det økte kraftbehovet gjennom bend 
med radius 2000 mm varierer mellom 50 daN og 200 daN per 100 meter i resultatene som er vist i 
Figur 14. Dette gjelder de andre resultatene også. Forskjellen mellom trekking i 600mm bend og 
2000mm bend ligger på cirka 100-150 daN/100m.  
 
For å redusere trekkekreftene er det mest hensiktsmessig å minst bruke radius 2000mm ved legging av 
bend. Samtidig viser det at bruk av bend bør optimaliseres ved kvalifiserte vurderinger av 
krafttillegget de bidrar med. Det er mulig å beregne dette slik at man har sikkerhet mot å utsette 
kablene for for store krefter ved bruk av bend.  
 

8.7 Bruk av glidemiddel 
Da det kun ble foretatt 2 parallelle forsøk med 3 ulike glidemiddel er datagrunnlaget for lite til å kunne 
gi annet enn en sannsynlig effekt i konklusjoner. De forsøkene som ble gjort viste imidlertid gode 
resultater ved bruk av glidemiddel fra TerJan. Dette førte til en halvering av trekkekreftene. Effekten 
av glidemiddel fra Ensto er vanskelig å vurdere ut fra forsøkene. Ved trekking av TSLE snodd 1-leder 
kabelen gjennom det dobbelveggede PP røret ble trekkekreftene redusert med 100 daN, mens 
resultatene fra trekkingen av TSLF snodd 1-leder antas å være svært misvisende.  
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Vann brukes ofte for å redusere trekkekrefter, men da benyttes vann i slike mengder at det ikke kan 
sammenlignes direkte med bruk av glidemiddel.  De få forsøkene som ble utført her var med små 
vannmengder og da avvek kreftene i liten grad fra forsøkene uten bruk av glidemiddel. Når utførelsen 
var som beskrevet er det derfor i etterkant konkludert med at det mest riktige er å se bort fra 
resultatene knyttet til bruk av vann. Bruk av større vannmengder vil nok fortsatt kunne være et 
alternativ til bruk av glidemiddel. 
 
På tross av få resultater er det svært sannsynlig at bruken av glidemiddel har god effekt. Ved lengre 
rette strekk vil det være mulig å trekke kablene vesentlig lenger ved bruk av glidemiddel.  
 

8.8 Beregningsprogrammets nytteverdi 
Forsøkene viser at den eksisterende modellen for beregning av trekkekrefter fungerer bra. Modellen 
viser de samme trendene som forsøkene, men har få variabler som kalibrerer modellen. I løpet av 
høsten 2007 planlegger REN AS å implementere nye konstanter for friksjon og bend i den eksisterende 
modellen for å gjøre modellen mer fleksibel. De nye konstantene vil ta utgangspunkt i data fra denne 
rapporten. Målet er at modellen skal være bedre tilpasset virkelige forhold og at modellen fremdeles 
kan være et nyttig verktøy ved prosjektering av kabeltraséer og ved planlegging av optimale 
kabeltrekk.  
 
Ser man på friksjonskoeffisientene som ble funnet i forsøkene opp mot verdiene i dagens REN-blad 
9131 viser det seg at REN-bladet opererer med svært høye verdier i forhold til de fleste 
friksjonskoeffisientene som ble målt på Fornebu. Det foreslås at de nye friksjonskoeffisienten settes til 
gjennomsnittsverdien (uavhengig av rørmateriale). Kabler med tilsvarende egenskaper som kablene 
som ble testet i forsøket gis friksjonskoeffisienter i samsvar med verdiene gitt i Tabell 8. For kabler 
med tilsvarende egenskaper som de gitte kablene, foreslås det derfor at friksjonskoeffisienten settes til:  
 
Anbefalte friksjonskoeffisienter (før sikkerhetsfaktor) (μ) *)110 mm rør 

TFXP 
 

TSLE snodd 1-
leder 

TSLF trippel TSLF snodd 1-
leder 

0,31 0,27 0,44 0,31 

Tabell 8: Anbefalte friksjonskoeffisienter (før sikkerhetsfaktor)  

Det må understrekes at det her ikke er lagt inn noe sikkerhet i beregningene.  For praktisk bruk bør det 
derfor være en diskusjon vedrørende hvor høyt et slik sikkerhetstillegg bør være. 
 
I beregningsmodellen fra REN-blad 9131 er bendkonstanten satt til e=1,018. I forsøkene viser det seg 
at denne konstanten er noe høy. Når det gjelder å anbefale nye bendkonstanter, er det valgt å ikke 
legge inn en sikkerhetsmargin i bendkonstantene: 
 

Anbefalte bendkonstanter (e) 
Scenario TFXP TSLE snodd 1-leder TSLF trippel TSLF snodd 1-leder 

110 B1 1,019   1,017   1,013   1,016   
110 B2   1,011   1,021   1,010   1,024 
160 B1 1,000   1,025   1,012   1,019   

Tabell 9: Anbefalte bendkonstanter  

 



   

E:\RAPPORT Trekkeforsok100907.doc - 2007-09-19         side 28 av 29 

8.9 Betydningen av gode trekkeprosedyrer 
Rapporten bekrefter at det er mulig å redusere nødvendig trekkekraft betraktelig ved å velge riktig 
trekkeretning. Bruk av trekkeprogrammet viser tydelig i hvilken retning det er mest gunstig å trekke.  
 
Forøvrig viser målingene og erfaringer gjort ellers i bransjen er at det er viktig med et jevnt drag når 
man trekker kabelen gjennom rørene. Stans i trekkingen vil medføre en svært stor trekkraft for å få 
trekkingen i gang igjen.  
 

9 Konklusjoner 
 
Anbefalinger for å utføre beregninger: 
Det anbefales å benytte metoden beskrevet i REN blad 9121 Distribusjonsnett kabel - Beregning av 
trekkekrefter i rørføringer. Selve programmet for beregningen av trekkekrefter finnes som eget 
renblad; eget REN-blad 9131; Distribusjonsnett - Excel fil for beregning av trekkekrefter i rørføringer. 
I løpet av høsten 2007 planlegger REN AS å oppdatere REN-blad 9131 i tråd med resultatene fra 
forsøkene. Friksjonskoeffisienter og bendkonstanter fra forsøkene bør implementeres i det eksisterende 
trekkeberegningsprogrammet. Da oppnås det større sikkerhet for riktige resultater under prosjektering 
og trekking.  
 
Anbefaling forlegning: 

• Det er liten avhengighet mellom rørmateriale og opptredende trekkekrefter. Det ble ikke utført 
nok forsøk til å se om materiale i kappen på kabler har betydning. 

• Ved bruk av bend i traséen, som er høyst akseptabelt, bør det foretas beregninger slik at krav til 
trekkekrefter for den enkelte kabel ivaretas. Det bør benyttes bend med radius minst 2000 mm. 

• Rørdimensjon har lite å si for trekkekrefter for enkeltkabler med de fyllingsgrader som her er 
benyttet (opp til 70 %). Når tilgjengelig plass er stor nok kan flere kabler trekkes gjennom 
samme rør. Spesielt gjennom bend er det viktig å ha stor nok plass når flere kabler skal 
gjennom på en gang. 

• Legg kabler i innstøpte rør i for eksempel OPI-kanal der det er risiko for økte belastninger fra 
trafikk over kabeltraséen, som under områder for anleggstrafikk og veier.  

• Smøring av kabler med glidemiddel reduserer trekkekreftene til dels mye ved første gangs 
trekking og er viktig når kablene trekkes over lange strekk og/eller der det er bend som øker 
trekkekreftene. Selv om det ble utført få forsøk med glidemiddel, er dette en klar indikasjon. 

 
Generelt kan det sies at optimal kabeltrekking oppnås når:  

• Traséens innhold av bend er minimalisert ut fra trekkekraftberegninger. 
• Kabelens form (tverrsnitt) og overflate er av slik art at friksjonskreftene mellom rørvegg og 

kabel minimaliseres.  
• Trekkeretningen er planlagt ut fra forventet akkumulering av trekkekrefter (blant annet med 

hensyn til traséens fall og plassering av bend).  
• Det brukes glidemiddel når kablene trekkes over lange strekk hvor anlegget er utformet i tråd 

anbefalinger gitt i denne rapporten.  
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11 Gjeldende standarder og anvisninger 
DnPs leggeanvisning for kabelrør 
NS 2967 (Glatte rør) 
PrNS 2968 (Konstruerte rør) 
PrNS 2970 


