


Vad är Gröft design?

• Gröft design är ett designverktyg för kabelförläggning i mark som 
möjliggör analyser som tidigare inte varit möjliga att utföra

• Verktyget gör det möjligt att snabbt och enkelt utvärdera olika 
designalternativ utifrån parametrar såsom kabeltyp och 
kabeldimension, belastning, utrymmesbegränsningar, 
temperaturutveckling magnetfältsgeneration, m.m

• Gröft design är anpassat enligt EBR och har ett intuitivt och 
användarvänligt gränssnitt direkt i webbläsaren



Ökad komplexitet
& belastning

Dyrt och 
tidskrävande att 

hitta optimal design

Temperatur & 
magnetfält 

Komplext att 
beräkna schakt-

och fyllnadsmassor

Ökade krav på elnätet gör 
kabelförläggningar mer 

komplexa och kablagen högre 
belastade

Även förändrade effektprofiler 
& användarmönster skapar 

nya utmaningar

För komplexa schakt där 
exempelvis utrymmet eller 

kapaciteten är begränsad, krävs 
avancerade och tidskrävande 

analyser för att utvärdera
potentiella lösningar

I dagsläget är medvetenheten 
och kännedomen kring 
temperaturutveckling, 

magnetfältsgeneration och 
kringfyllnadsmassornas

påverkan på värmeutveckling i 
stor utsträckning okänd

Att förutse kvantiteter på
schakt- och

kringfyllnadsmassor kan vara
komplext för större projekt

Vilka utmaningar adresserar Gröft design?

I Gröft design kan du snabbt 
utvärdera olika konfigurationer

I Gröft design optimerar du 
dimensioneringen

Gröft design ökar förståelsen för 
värmeutveckling och magnetfält

Gröft design utför 
kvantitetsberäkningar för 

massor



Det som tidigare tog 14 dagar att utföra tar nu 15 minuter. Designa komplexa schakt - snabbt, säkert och flexibelt

Förläng livslängden på kablage och minska förluster genom korrekt dimensionerade kablar

Kvalitetssäkring i stunden & stöd vid kravställning - nu är det enkelt att visa att man gör rätt

Utvärdera och inventera tillgänglig kapacitet i nätet

Målgruppsanpassad dokumentation 

Anpassat enligt EBR

Varför använda Gröft design?



Kostnadskontroll för nya projekt. Enkla massaberäkningar för massor som ska flyttas och tillföras i ett 
projekt

Kapacitetsberäkningar. Exakta beräkningar av kablarnas kapacitet genom förhållanden som 
temperatur, variabel belastning och magnetfält

Dokumentation. Design, beräkningar och dokumentation av kabelförläggningar till andra 
informationssystem 

Enkelt expertverktyg för alla. Snabb etablering av detaljerade kabelsektioner 

Varför använder andra Gröft design?



Prenumeration

• Energiföretagen Sverige är svensk utgivare av Gröft design

• Gröft design är en företagsbaserad prenumerationstjänst och tillåter därmed fri 
intern användning

• Besök produkthemsidan för att begära offert: 
https://www.energiforetagen.se/forlag/e-tjanster-webbshop/groft-design/

https://www.energiforetagen.se/forlag/e-tjanster-webbshop/groft-design/


Funktioner (urval)

• Upprätta projekt och delsträckor

• Förläggningsdesign

• Komponentkatalog

• Kabeldesigner

• Simuleringar

• Dokumentation



Upprätta projekt & delsträckor 



Förläggningsdesign

• Konfigurera tvärsnitt av schaktsektioner

• Justera belastningsström & driftspänning

• Flexibel design med avstånd, vinklar, 
djup, m.m

• Placera kablar fritt, i rör eller i 
betongkanal

• Definiera termiskt motstånd för 
kringliggande massor

• Definiera marktemperatur & 
luftkonvektion

• Samförlägg med andra tillgångsslag



Komponentkatalog

• Fler än 100 kabeltyper i katalogen

• Vid behov – designa din egen kabel

• Rör & markeringar enligt standard

• Andra tillgångsslag (opto, vatten, avlopp, 
fjärrvärme, fjärrkyla, gas)



Kabeldesigner

• Konfigurera projektspecifika kablar

• Bygg ett eget kabelbibliotek

• Möjlighet att konfigurera andra materiel 
(exempelvis rör, kanaler, m.m.)



Simuleringsmetodik

• Avancerade simuleringar med hjälp av 
Finita Elementmetoden (FEM)

• Jämför ögonblicksbilder med olika 
konfigurationer

• Möjlighet till snabbsimulering vid behov



Temperaturprofiler – visualisera värmeutvecklingen



Magnetfältsprofil – identifiera gränsvärden



Dokumentation

• Schaktrapport:
– Ingående sektioner/delsträckor

– Materiallista

– Förläggningsbeskrivning

– Schaktmassor

• Schaktrapport med termisk beräkning
– Schakttemperatur

– Kabeltemperatur

– Temperatur massor

– Magnetfält



Kontakt

Begär offert på vår hemsida

För produktrelaterade frågor: ebrkontakt@energiforetagen.se

För administrativa frågor: forlag@energiforetagen.se

https://www.energiforetagen.se/forlag/e-tjanster-webbshop/groft-design/
mailto:ebrkontakt@energiforetagen.se
mailto:forlag@energiforetagen.se
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