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1. Uppdraget 
Föreliggande uppdrag har tillkommit som en följd av att Regionförbundet i Kalmar 
län fattat beslut om att bygga ut ett stam- och spridningsnät för att ge länets 
abonnenter tillgång till ett höghastighetsnät för telekommunikation (”Bredband”). 
Metoderna för utbyggnaden kan variera, markbundet med optofiber eller s.k. 
svartfiber, eller trådlöst. En idé har därvid diskuterats när det gäller markbunden 
kommunikation att använda befintliga rör (vattenledningar, spillvattenledningar, 
regnvattenledningar m.m.) som kanalisation för telekommunikationsledningar. En 
självklar tanke i detta är att försöka minimera schaktningskostnaderna genom att 
använda redan nedschaktade rör. Särskilt i tätbebyggda områden bör detta kunna 
vara intressant.  
Torsås och Hultsfreds kommuner har sökt och fått beviljat EU Mål 5B-pengar resp. 
VA-forskpengar för att göra en studie om möjligheterna att använda befintliga 
ledningar för ändamålet. I studien skall man studera tekniska lösningar, ekonomin 
samt de juridiska konsekvenserna. 
 

2. Andras erfarenheter 

2.1 Enkät bland svenska kommuner 
En enkät sändes ut till ett antal kommuner med förfrågan om erfarenheter inom 
området. Nedan redovisas vilka frågor som ställdes samt svaren från 20 kommuner. 

./. Svaren finns redovisade i bilaga 2.1 

2.1.1 Frågorna 
För att få en bild av kommunernas erfarenheter när det gäller att utnyttja befintliga 
va-ledningar för andra ledningar än de som tillhör va-huvudmannen, utsändes en 
liten enkät till ett antal kommuner. Följande frågor ställdes: 

1. Har va-verket eller Energiverket i er kommun någon erfarenhet av sådana 
kabel- eller tomrörsdragningar? 

2. Har ni tips om någon kommun som har erfarenhet inom området? 
3. Spontana synpunkter på möjligheterna att använda befintliga ledningar som 

kanalisation för optofibrer, koaxial etc? 

2.1.2 Sammanfattning 
Svaren på enkäten ger vid handen att det inte är särskilt vanligt att använda va-
ledningar för andra ändamål än just för va-kollektivets behov. Ingen har erfarenhet 
av att släppa in en främmande ledning i sitt kanalisationssystem. Eskilstuna har en 
optofiber inlagd i en tryckavloppsledning men denna är till för den interna 
signalöverföringen och är alltså en del av va-anläggningen. Som väntat påpekas från 
nästan samtliga håll att man inte får äventyra va-ledningarnas drift, försvåra deras 
underhåll eller orsaka olägenhet genom att införa främmande kablar i va-
ledningssystemet. Från något håll påpekar man emellertid att man skall vara öppen 
för nya lösningar och se möjligheter i stället för hinder. Självklart måste ju va-
kollektivet kompenseras om olägenheter skulle uppstå. Detta regleras för övrigt i va-
lagen. Någon kommun framhåller att det finns möjligheter för va-kollektivet att ta ut 
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hyra för främmande kablar. Det kan kanske till och med ses som en inkomstkälla för 
va-huvudmannen.  

2.2 Utländska erfarenheter 
Det har inte funnits möjligheter att inom ramen för detta projekt göra en detaljerad 
sökning världen runt för att ta reda på i vilken omfattning det förekommer att man 
installerar kablar i annan huvudmans ledningar. Det förekommer givetvis, liksom i 
Sverige, att huvudmän för större kanalisationer, av typen tunnlar och större kulvertar, 
upplåter utrymme till andra ledningsägare men när det gäller mindre dimensioner på 
kanalisationerna har vi bara funnit två olika metoder, båda används i Tyskland, dels i 
Hamburg och dels i Berlin. Båda metoderna medger installation av fiber i ledningar 
med små dimensioner (ner till 200 mm). I båda fallen används robotar. Skillnaden är 
att i Berlinfallet borrar roboten in hållare för fiberkabeln i den befintliga ledningens 
rörvägg medan man i Hamburg tillämpar en metod som inte innebär åverkan på den 
befintliga ledningen. Inom ramen frö uppdraget gjordes i början av april ett 
studiebesök i Hamburg (se avsnitt 2.3 nedan). 
En kontakt togs med de tekniska attachéerna för att fråga om hur vanlig metoden är 
men tydligen förefaller de tyska metoderna vara de enda som tillämpas. Ett mejl 
skickades till en amerikansk adress som tekniske attachén i USA förmedlade och 
svaret från Mr Mel Young (mcyoung@no-dig.com) var att man kände till metoden 
(WEFTEC Conference 1999) men att den såvitt känt ännu inte använts i USA. 

2.3 Studiebesök i Hamburg 
 
Rapport från besök i Hamburg 3-4 april år 2000 

Deltagare från Sverige: Stefan Wittlock,. Hultsfreds kommun 
   Ronny Örnros, Hultsfreds kommun 
   Rune Fransén, Torsås kommun 
   Dan Lems, Regionförbundet Kalmar län 
   Lars-Göran Hellberg, Swedia Network 
   Stefan Leek, Swedia Network 
   Bengt Mattsson, Compri Malmö, Kommunteknik 
   Tobias Nilsson, Kommunteknik Malmö 
   Johan Andersson, Alcatel Grimsås 
   Kenneth Lind, SÄKAB 
   Kenneth Larsson, NCC Malmö 
   Bengt Enge, Kalmar 
Värdar:  Peter Damann, HSE och HSE KOM, Hamburg 
   Hans Bunshi, KA-TE System AG, Zürich 

2.3.1 Allmänt 

Gruppen var inbjuden till HSE KOM, Hamburger Stadtentwässerung 
Kommunikationsnetze GmbH. Bolaget är dotterbolag till det kommunägda HSE och 
sysslar med den del som handlar om utbyggnad av kommunikationsnät i befintliga 
va-ledningar. Man har hittills byggt ut ca 30 km kabel i va-nätet (I Hamburg finns ca 
530 km avloppsledning). HSE använder nätet för sin interna dataöverföring men man 
arbetar också kommersiellt genom att hyra ut kabel till externa operatörer. 10% av 
det hittills utbyggda va-ledningsförlagda kommunikationsnätet används för internt 
bruk. Företaget har organiserat särskilda läggningsteam som fått utbildning av KA-
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TE och utrustats med servicebilar innehållande monitorer och registreringsutrustning 
och erforderlig materiel för kabelförläggning. 

2.3.2 Metoden 

Metoden för installation av kablarna har utvecklats av det schweiziska företaget KA-
TE från Zürich. HSE började samarbetet med KA-TE för ca 10 år sedan och de båda 
företagen har sedan dess utvecklat metodiken att bygga ut fiberkabel i befintliga va-
ledningar. Huvudingrediensen är den robot som KA-TE tagit fram och som kan 
användas för flera arbetsmoment i ledningar från dimensionen 200 mm och uppåt. 
Man har utvecklat två typer av robot, en för dimensionerna 200-300 mm och en för 
dimensionerna 300-700 mm. HSE KOM har nyligen fattat beslut om att köpa in en 
robot för ledningsdimensionerna 200-300 mm. Roboten kan med hjälp av ett antal 
lasersikten fås att arbeta mycket exakt inuti ledningarna. På roboten finns också 
monterat en kamera så att den samtidigt kan användas för olika registreringar av 
serviser, skador m.m. Själva processen med att montera kablar går i princip till så att 
va-ledningssträckan besiktigas och registreras. Därefter monteras rostfria bandstål 
(”omvända rörklämmor”) längs va-ledningens inre periferi c/c 1,5 m. Dessa 
bandståls uppgift är att utgöra hållare för de i efterföljande process monterade 
kablarna alt. tomrören. I banden har i förväg monterats s.k. clips vars uppgift är att 
hålla de kablar alt. tomrör som monteras i ett efterföljande skede. Bandstålen 
monteras också med hjälp av den ovan nämnda roboten som då är utrustat med en 
särskild tillsats och ett magasin rymmande 10 bandstål. Eftersom bandstålen placeras 
med c/c 1,5 m innebär metoden att man kan montera banden på en sträcka av 15 m 
varefter robot måste tas ut bakvägen för att man skall kunna fylla på med 10 nya 
band. Banden spänns mot va-rörets insida med hjälp av en spännanordning. Nästa 
moment är själva montaget av kablar eller tomrör. Roboten utrustas då med en 
särskild enhet så att den kan dels dra med sig kabeln alt. tomröret, och dels trycka 
fast dessa i de clips som sitter monterade på bandstålen. Maximalt kan 200 m kabel 
läggas i ett svep (beroende på kabeltrumman). I och för sig kan clipsen sättas på 
godtycklig plats längs va-rörets periferi men av praktiska skäl vill man inte ha clips 
under ”kl. 9”. Minst störningar bör det bli att ha kablarna monterade i toppen (”kl. 
12”) av va-röret. Det är ju sällan som en va-ledning går full ända upp till hjässan. 

Metoden har använts, förutom i Hamburg, även i Hanau, Regensburg och Madrid. 

2.3.3 Kablarna 

Som sagts ovan kan man antingen lägga färdiga kablar eller tomrör. I bägge fallen 
består det yttre höljet av en korrugerad rostfri stålmantel. Två dimensioner finns, 
11,5 mm och 15,5 mm. Av de förra kan man lägga9 i bredd och av de senare 6 i 
bredd (beroende på monteringen av clips i bandstålen). Om man direkt installerar ett 
11,5 mm skyddsrör med kablar kan man i ett sådant rör få plats med 144 fibrer. I 
tomrör kan man i efterhand installera 60 fibrer i ett 11,5 mm skyddsrör och 144 
fibrer i ett 15,5 mm skyddsrör.  

2.3.4 Nedstigningsbrunnar 

Ett problem är passerandet av nedstigningsbrunnar, speciellt som kablarna bör ligga i 
va-rörets hjässa. Man har därför utvecklat ett system med specialtillverkade 
rektangulära tomrör som monteras i brunnen och vars uppgift är att leda kablarna 
förbi brunnen på ett smidigt sätt. Dessa speciella rör monteras på 
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nedstigningsbrunnens vägg och botten och medger att kablarna kan föras förbi utan 
att menligt inkräkta på utrymmet eller ligga i vägen i nedstigningsbrunnen. Ofta är 
det lämpligt att lägga förgreningar av fiberkabeln vid en brunn. Man kan då montera 
särskilda kopplingsboxar i anslutning till brunnen och utanför denna. I Hamburg 
ligger mestadels nedstigningsbrunnarna i gatumitt varför man av trafikskäll drar in 
kopplingsboxarna till trottoar. Fiberkabeln slingas (Läggs i ”åtta”) i 
nedstigningsbrunnen så att den lättare kan plockas ut för skarvning m.m.  

2.3.5 Drifterfarenheter 

En självklar fråga i detta sammanhang är givetvis hur driften av va-ledningen 
påverkas av att fiberkablarna finns i ledningen. I Hamburgfallet är det bolag som 
lägger fiberkabeln ett dotterbolag till det bolag som äger va-ledningarna, d.v.s. va-
ledningsägaren och fiberkabelägaren har samma huvudman. Man uppger emellertid 
att inga som helst driftproblem har uppstått. När det gäller flexibiliteten inför 
framtida utbyggnader bör man inte installera tomma clips eftersom dessa p.g.a. sin 
form kan förorsaka att skräp fastnar. Däremot är det möjligt att i förväg förse de 
rostfria banden som håller clipsen med hållare för clips. Det finns då möjlighet att i 
ett senare skede förse banden med nya clips. En fråga kan vara hur mycket va-
ledningens kapacitet påverkas. I Hamburg har man gjort undersökningar av detta och 
kommit fram till följande: 

 

Va-ledning Antal fiberkablar i 
ledningen 

Kapacitetsmi
nskning 

200 3 6,2% 

250 3 4,1% 

300 7 4,3% 

350 7 3,3% 

400 7 2,6% 

Man har inte haft problem med råttor. Fiberkablarnas skyddsrör är för kraftigt för att 
råttor skall kunna äta sig igenom.  

Mycket fett i ledningen kan vara ett problem vid montering av kablarna. Robotens 
hjul kan ha svårt att få erforderligt grepp i va-ledningens botten. 

Man har också erfarenhet av högtrycksspolning av va-ledningar med fiberkablar 
inmonterade och funnit att den beskrivna monteringsmetoden gör att kablarna 
motstår det höga tryck som spolmunstyckena utöver i va-ledningen.  

Det finns också exempel på att fiberkablar har lagts in i vattenledningar. 

När det gäller kostnader uppskattar man i Hamburg att denna blir ca hälften av 
kostnaden för konventionell kabelläggning. 
Kapaciteten vid 2-skift (tre robotar) är ca 1000 m kabelläggning per dag (50-70 m 
mellan anslutningar). 
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3. Olika metoder 

3.1 Förläggning med robot 
I kapitel 2 rapporteras om den metod som används för förläggning i spillvattenrör i 
Hamburg. Det är just den metoden som också prövats i Torsås (se avsnitt 6.1).  
En variant av denna förläggningsmetod tillämpas i Berlin, men där fästs kabeln 
genom att ett hål borras i rörets innervägg och en superstark klammer av plast, som 
bara kräver 15 mm borrdjup används för infästningen. Mer om Berlinmodellen finns 
att läsa i en artikel i OneMagazine for Microsoft Users (nr 2 april-maj 20001), samt 
på förläggningsfirmans hemsida, http://www.robotics-cabling.com/. 
 

3.2 Förläggning i dagvattenrör 
En betydligt enklare, och mer traditionell förläggningsmetod, men där man utnyttjar 
kommunens dagvattensystem som kanalisation, har använts i Hultsfreds kommun, 
och beskrivs närmare i avsnittet 6.2. Man kan tänka sig variationer även inom denna 
metod, inte minst i fråga om val av kabel, kabelfästen, slingning av kabel och 
placering av skarvboxar, men den enda ’metod’ vi känner till är den som utarbetades 
inom detta projekts ram och i samarbete med Swedia Networks2.  
 

3.3 Förläggning i dricksvattenrör 
Alcatel har även tagit fram en metod för förläggning av fiberkabel i 
dricksvattenledningar. Följande beskrivning är hämtad ur Alcatels3 egen beskrivning 
av metoden.  

Ett långdistansrör av metall, med en innerdiameter på mellan 200 och 300 
mm och med enbart ett fåtal slidventiler, kan kostnadseffektivt användas för 
fiberoptiska stamnät. I ett typiskt stadsområde betyder dock det höga antalet 
slidventiler som måste förbikopplas via utloppsdon på vattenledningen, att 
kabeldragningen sällan kan ske över 250 meters längd. För att förse  
vattenledningen med in- och utlopp monteras en fläns på ledningen, genom 
vilken hål borras. Särskild borrutrustning och tätningsbrickor gör detta 
möjligt även med tryck i ledningen. Vid kabelindragning är dock vattnet 
avstängt och optokabeln förs in med en ”go-devil”, som medger 
konventionella dragmetoder. När kabeln dragits fram till nästa punkt och ska 
ut ur ledningen används ett böjligt plaströr för att skydda kabeln. Vid 
utloppet placeras extrakabel för framtida inkoppling av abonnenter. 

 

                                                 
1 Utges av Avisator AB 08-555 400 00 (www.avisator.com) 
2 Swedia Networks projektledare Stefan Leek 011 – 23 19 60 
3 Alcatel, 514 81 Grimsås, 0325-80000 
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4. Juridiska frågor 

4.1 VA-lagen 
Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar innehåller bestämmelser om 
brukningsrätt, avgiftsskyldighet och drift av allmänna anläggningar. Den har nr 244 
och är daterad 5 juni 1970. Sedan dess har en hel del ändringar och tillägg gjorts. 
Lagen gäller alltså bara för de delar av ledningsnätet som är allmänna. Med detta 
menas att ledningens ägare (huvudman) är kommunen eller, om någon annan äger 
ledningen, att den förklarats som allmän, vilket görs av länsstyrelsen. Enligt lagen 
skall allmän ledning anordnas när vattenförsörjning och avlopp, med hänsyn till 
hälsoskyddet, behöver anordnas i ett större sammanhang. Huvudmannen skall på 
karta tydligt ange var allmänna ledningar finns, det s.k. verksamhetsområdet. 
Kartorna finns tillgängliga på Länsstyrelsen. Inom verksamhetsområdet finns 
rättigheter och skyldigheter både för huvudmannen och för fastighetsägaren. 
Fastighetsägare inom verksamhetsområdet är skyldiga att betala avgifter till 
huvudmannen om det inte kan visas att vattenförsörjning och avlopp kan ordnas med 
större fördel på annat sätt. Å andra sidan har fastighetsägare inom 
verksamhetsområdet laglig rätt att ansluta till huvudmannens ledning. 
Huvudmannens fördel med att ange ett verksamhetsområde, inom vilket alltså va-
lagen är tillämplig, är alltså att denne har laglig rätt att ta ut avgifter av 
fastighetsägare inom området (om inte fastighetsägaren kan visa att han med större 
fördel kan ordna sin va-fråga på annat sätt). Å andra sidan har huvudmannen en 
skyldighet att ge vilken fastighetsägare som helst inom verksamhetsområdet en 
anslutning till den allmänna ledningen. 
Definitionen av allmän anläggning ges i 1§: ”Med allmän vatten- och 
avloppsanläggning (allmän va-anläggning) avses anläggning, som har till ändamål 
att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp och som 
drives av kommun eller, on den drives av annan, förklarats för allmän”. Rännsten, 
rännstensbrunn och ledning som förbinder sådan brunn med allmän avloppsledning 
samt vägdike ingår ej i den allmänna anläggningen. 

När det gäller den fråga som föreliggande rapport behandlar, kan man peka på några 
bestämmelser som bör beaktas. 12§ stadgas bl.a. att ”En allmän va-anläggning skall 
utföras och drivas så att den uppfyller de krav som från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt skall tillgodoses. Den skall vara försedd med de anordningar 
som krävs för att den skall uppfylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på 
säkerhet." Det krävs antagligen klara garantier för att t.ex. en optofiber som 
installeras i en vattenledning, inte äventyrar hälsoskyddet. I föreliggande projekt var 
det inte aktuellt att använda vattenledningar och antagligen blir det inte så vanligt att 
vattenledningar kommer i fråga för installation av optokablar. Huruvida detta har 
skett i praktiken har inte utrönts inom ramen för detta projekt men 
marknadsföringsmaterial från Tyskland talar om detta som en möjlighet. 
Kabeltillverkaren anger också att analyser har utförts som visar att optokablarna inte 
har någon skadlig inverkan på dricksvattenkvaliteten.  

Det framgår också av va-lagen 12§ att va-ledningen skall tillgodose skäliga anspråk 
på säkerhet. Det är denna bestämmelse som ligger bakom de yttranden som kommit 
in från tillfrågade kommuner (se avsnitt 2.1) och som är ganska samstämmiga när det 
gäller oron för att i dagvatten- och spillvattenledningar införa främmande föremål 
som kan vålla driftproblem med i värsta fall källaröversvämningar o. dyl. som följd. I 
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12§ talas också om att ”Så länge en allmän va-ledning behövs skall huvudmannen 
underhålla anläggningen och i övrigt se till att den på tillfredsställande sätt fyller sitt 
ändamål.” Ytterligare en passus som lägger stort ansvar på huvudmannen att sköta 
den allmänna ledningen. Dess ändamål är inte att tillhandahålla plats för optofibrer 
utan att förse va-kollektivet med va-ledningar. 

Av intresse i sammanhanget är vad som stadgas om s.k. förbindelsepunkt, alltså den 
punkt där huvudmannens ledning slutar och den privata delen tar vid. Enligt lagen 
13§ skall denna punkt ligga ”….i fastighetens omedelbara närhet.” Det exakta läget 
anger respektive huvudman i ”Allmänna bestämmelser för anläggningens 
brukande”. Det vanligaste är att huvudmannens ansvar slutar 0,5 m utanför 
fastighetens gräns. 

En eventuell ägare av kabel i en va-ledning har att beakta va-lagen 21§ ”En allmän 
va-anläggning skall brukas så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen 
eller annan samt så att det inte uppstår svårigheter för huvudmannen att uppfylla 
kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina 
åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal”. Installation av 
främmande kablar i en allmän va-ledning får alltspå inte försvåra den allmänna 
ledningens funktion eller inverka på dess drift. 

Som bekant får en va-huvudman inte göra ”vinst” på sin verksamhet (om inte 
”vinsten” helt och hållet tillfaller va-kollektivet). Detta stadgas i 24§: ”Avgifter som 
huvudman för allmän va-anläggning tager ut får ej överskrida vad som behövs för 
att täck nödvändiga kostnader för anläggningen”. När det gäller optofibrer i va-
ledningar eller andra anordningar som inte har med va-ledningens lagenliga uppgift 
att göra, så får alltså inga kostnader drabba va-kollektivet. Kostnaderna för att 
anordna och vidmakthålla fiberkablar i allmän va-ledning är givetvis inga 
”nödvändiga kostnader” för själva va-anläggningen. För att alltså va-kollektivet 
endast skall drabbas av ”nödvändiga kostnader” är det alltså tvunget att va-
huvudmannen tar ut avgifter av dem som vill förlägga t.ex. optofiber i va-
ledningarna, minst för att täcka de kostnader som uppstår. Om huvudmannen tar ut 
avgifter därutöver (t.ex. en årlig schablonberäknad hyresavgift) så är detta inget fel 
ur va-lagens synpunkt, förutsatt att dessa pengar tillfaller avgiftskollektivet. De för 
va-kollektivet ”nödvändiga kostnaderna” minskas ju härigenom. 

4.2 Ledningsrätt, servitut 
Ledningar på annans mark regleras genom servitutsavtal, nyttjanderättsavtal eller 
genom ledningsrätt enligt Ledningsrättslagen (14 december 1973, nr 1144). Den 
vanligaste formen när det gäller va-ledningar torde vara servitut. Ledningsrättslagen 
som tillkom för ca 25 år sedan tillkom för att tillskapa ett offentligrättsligt alternativ 
till de civilrättsliga formerna servitut och nyttjanderätt. Servitut kräver anknytning 
till en s.k. härskande fastighet, nyttjanderätt är begränsad i tiden men kan användas 
där härskande fastighet inte finns. Ledningsrätten kan anknytas till en fastighet men 
behöver inte göra det utan kan anknytas till en fysisk eller juridisk person. Den gäller 
utan begränsning i tiden och sakrättsligt är den dessutom tryggad som andra 
offentligrättsliga upplåtelser. Den äventyras t.ex. inte vid exekutiv auktion och 
påverkas inte heller av fastighetsrättsliga åtgärder. En fördel med den är att den får 
tillbehörskaraktär i och med att den genom förrättning knyts till en fastighet och 
följer denna oberoende av ägarförhållanden. 
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5. Avtal 
De avtal som kan komma i fråga när det gäller att utnyttja befintliga va-ledningar för 
optofiber o. dyl. är av tre slag 

1. Avtal mellan va-ledningsägare och markägare 
2. Avtal mellan kabelägare och va-ledningsägare 
3. Avtal mellan kabelägare och markägare 

Avtal mellan markägare och va-ledningsägare, för det fall att ledningarna inte ligger i 
va-huvudmannens mark, regleras med hjälp av nyttjanderättsavtal, servitutsavtal eller 
ledningsrätt. När det gäller allmänna va-ledningar så ligger dess i regel i kommunens 
egen mark (gatumark) åtminstone när det är fråga om ledningar i tätbebyggelse. I 
dessa fall torde det inte vara några svårigheter när det gäller avtalsfrågan. 
Avtalsproblem uppstår med överföringsledningar som i regel torde ligga mest i 
annan mark än sådan som kommun äger. Huruvida det är ekonomiskt att förlägga 
kabel med robot i längre överföringsledning kan vara tveksamt då det idag finns 
ekonomiskt konkurrenskraftiga metoder att schakta ner kablar. Möjligen skulle det 
av andra skäl vara lämpligt att utnyttja befintliga kanalisationer i stället för att 
besvära fastigheter med ytterligare grävningar.  

När det gäller avtal mellan ledningsägare och kabelägare skall ju detta bl.a. 
tillgodose behovet av att ekonomiskt och driftmässigt hålla va-kollektivet skadeslöst.  

./. Vi har tagit del av det avtal som tillämpas i Hamburg och detta bifogas i översättning  
och kan kanske tjäna som ledning vid utarbetande av avtal i Sverige. En kopia i  

./. tillämpliga delar av STOKAB:s avtal bifogas också. det senare avser upplåtande av  
utrymme i ledningstunnlar medan Hamburgavtalet avser fiberkablar i ledningar med 
mindre dimensioner. 
Avtal mellan kabelägare och markägare är mera komplicerat. Inom IT-kommissionen 
har det gjorts ett omfattande utredningsarbete avseende denna fråga. Anledningen till 
detta är att den stora bredbandssatsningen som skall göras framöver till stor del 
handlar om att använda befintliga kraftledningar för optokabelutbyggnad och 
kraftledningarna är till övervägande delen säkrade med ledningsrätt. problem uppstår 
då juridiskt eftersom nuvarande ledningsrättslag inte behandlar frågan om rätt att 
upplåta ledningar i andra hand, vilket det blir fråga om både när det gäller 
kraftledningar och va-ledningar, om det blir aktuellt att använda dessa för ändamål 
som inte fanns vid ledningsrättens ikraftträdande. Man kan konstatera att idag är inte 
den juridiska frågan klar men arbete pågår för att modernisera aktuella lagar för att 
anpassa dem för det framtida behovet av bredbandsutbyggnad. Regionförbundet i 
Kalmar län har påtalat frågan om befintliga kanalisationer i bl.a. va-ledningar och de 
juridiska problemen i samband med yttrande över IT-propositionen. 
Mera information om IT-kommissionens arbete med dessa frågor finns på 
www.itkommissionen.se/observ/ledinled.htm 
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6. Läggning av kabel i två typområden (Torsås resp.  
Hultsfred) 

6.1 Torsås 

6.1.1 Förutsättningar 
Torsås kommun4 har tre tätorter i en triangel nära kusten, centralorten Torsås, 
Söderåkra och Bergkvara, samt ett stort antal mindre orter. I Söderåkra, som ligger 
vid E22, återfinns ett koncentrerat centrum med både ett antal företag och offentliga 
serviceinrättningar, vilket motiverade att försöket förlades hit. 
 
På kartan till höger ser man hur 
kabeln förbinder viktiga adresser. 
Totalt har ca 500 m kabel förlagts 
på detta sätt i Söderåkra centrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De spillvattenrör som nyttjas har en innerdiameter på 225 mm, och innan roboten 
fördes ner i systemet hade rören renspolats och filmats invändigt för att konstatera att 
de var i god kondition.  

 

6.1.2 Utbyggnadsmetod 
I samarbete med Kompri5 anlitades ett förläggningsteam från Hamburg, som reste 
upp med den utrustning som ägs av Hamburgs bolag för kabelförläggning i VA-
ledningar, HSE KOM, Hamburger Stadtentwässerung Kommunikationsnetze GmbH. 
Det är således exakt samma förläggningsmetod som använts både i Torsås och 
Hamburg, men med den lilla skillnaden att svenska rördiametrar inte 
överensstämmer med tyska. I Torsås blev man därför tvungen att modifiera roboten 
något, men med lyckat resultat.  

 
Då nedstigningsbrunnar passeras leds kabeln 
runt längs brunnens innervägg, helt skyddad 
av särskilda skenor.  Se fotot till vänster. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 www.torsas.se 
5 Kompri AB, Bengt Mattsson 040-341550 
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Brunnarna kan också användas för slingning av kabel eller utgång till skarvbrunnar 
eller till en fastighet som ska anslutas. Se foto till 
höger. 
 
Den robot som användes fäste alltså stålrör i hjässan 
av avloppsrören, varefter fiber blåstes in i dessa 
tomrör. Roboten är ganska tung, och ca 1,0 - 1,5 
meter lång,  beroende på vilket verktyg som 
monterats. Se bild nedan. 

 
 
 
Hela arbetsprocessen kan följas via en monitor inne i den buss som rymmer 
övervakningspanel, kran, serviceutrustning m m. 
 

6.1.3 Dimensionering 
Grunden för dimensioneringen har varit den verksamhet som är etablerad i området. 
Här finns vårdcentral, hotell med konferenslokaler, ATG, dataföretag, apotek och 
dagligvaruhandel m.m.. 
Installationen i spillvattenledningarna är utförd med 2 st rostfria rör dimension 11,5 
mm. I ett av rören har dragits en 60-fibers optokabel vilket innebär en kraftig 
överdimensionering. Merkostnaden är dock marginell. 

6.1.4 Kostnader 
Kostnaden för projektet uppgår totalt till 450.0 tkr, vilket motsvarar c:a 1000:- kr/m. 
Detta meterpris, som innehåller viss subventionering lämnad av entreprenörerna, är 
inte representativt för metoden. Anledningen är att etablering och vissa andra 
kostnader fördyrar små och i det här fallet pilotprojekt. 
Uppföljning i Tyskland visar att man kan halvera kostnaden jämfört med traditionell 
nedgrävning av kablar. 

6.1.5 Erfarenheter 
Man kan konstatera att tekniken är väl utvecklad och skapar inte någon oro hos de 
som är initierade. Konfliktrisken ligger på det administrativa planet. Men med bra 
avtal mellan VA-kollektiv och kabelägare kan det inte finnas något hinder för att 
använda tekniken där så anses fördelaktigt för övrigt. 
Intresset för projektet är stort och förfrågningar kommer från hela landet. Särskilt 
intresse har visats från Visby, som är en typisk ort där grävning i marken är 
förknippat med problem i form av omfattande arkeologiska undersökningar. 
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6.2 Hultsfred 

6.2.1 Förutsättningar 
I Hultsfreds tätort planerades under 1999 anslutning av Räddningstjänstens lokaler 
till kommunhusets lokala nätverk. Räddningstjänsten ligger ca 700 m från 
kommunhuset och det var svårt att hitta fri sikt för en radiolänkförbindelse. För att 
slippa dyr grävning i våra gator började vi studera vilka underjordiska kanaler som 
redan fanns, och hade i princip bestämt oss för att på ett eller annat sätt försöka ta oss 
fram i dagvattenrören när ett samtal med Regionförbundets infrastrukturansvariga 
Helena Ervenius fick oss att vidga planerna till ett utvecklingsprojekt för att ta reda 
på om detta val av kanalisation kunde vara lämpligt för fler kommuner. 
 
Tillsammans med entreprenören Swedia Networks och representanter från 
kommunens  tekniska kontor planerades arbetet. Dels skulle sträckning och 
anslutningspunkter bestämmas, men planeringen handlade också om val av kabeltyp, 
och relationen mellan IT-avdelningen, som skulle äga fibern, och tekniska kontoret, 
som ansvarar för VA-systemet. Swedia Networks L-G Hellberg grubblade en hel del 
över förläggningsmetod, fastsättning och slingning av kabel, samt lämplig placering 
av skarvboxar och utgångar ur VA-systemet. 
 
Nu ligger kablarna i rören och räddningstjänsten, ett antal skolor, och fritidsgården 
använder dem. Nuvarande sträckning framgår av följande skiss. 
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Hultsfreds tätort har ett väl utbyggt och i vissa delar överdimensionerat 
dagvattensystem, som leder vattnet till sjön Hulingen. Nedstigningsbrunnarna ligger 
med max 200 m avstånd och är av standardmått. Rören ligger tämligen djupt, på sina 
håll mer än 3 meter under markytan. Huvuddelen av rörsystemet består av cementrör 
som lades ner för 20 – 30 år sedan.  
 
Totalt har drygt 6 km fiberkabel installerats, varav ca 5 km ligger i 
dagvattenledningar, och resten i tomrör i mark, eller inom byggnader. De 
dagvattenrör som valts är framför allt stora stamledningar med diametern 1200 mm 
som mest och 400 mm som minst. Nätet har två huvudnoder (korskopplingspunkter), 
och går från Vattentornet i söder, via Lindblomskolan och fritidsgården, 
kommunhuset, musikskolan (granne med Telianoden), H-City (galleria och 
affärscentrum + hotell), H-Husbaracken med SFI och datortek samt ett antal företag, 
räddningstjänsten, Råsebäckskolan, Hultsfreds Bostäder under Rv34 till 
Metropolhuset och det planerade högskoleområdet i nordväst. 
 
Den kabel som ligger i dagvattenkanalerna levererades av Alcatel, och skulle enligt 
beställningen vara en stålarmerad utomhuskabel med 96 fiberledningar. Pga rådande 
bristsituation på fibermarknaden blev leveransen försenad och när kabeln väl var på 
plats och flera kilometer redan installerats, visade det sig att kabeln saknade 
stålarmering. Den redan uttänjda projekttiden riskerade att svälla t o m utanför 
årsramarna, och projektledaren tog beslut om att levererad kabel skulle användas. I 
stället för stålarmering är den aktuella kabeln försedd med glasgarnsarmering, vilket 
kan ses som ett sämre skydd mot gnagarangrepp. Som utvecklingsprojekt betraktat är 
dock användningen av denna typ av kabel minst lika intressant, då den är både 
billigare och enklare att förlägga. Om det visar sig att råttor inte ger sig på kabeln, 
där den ligger oftast under vatten på botten av röret, så är mycket vunnet. 
 
Nätet ägs av kommunen med dess IT-avdelning som systemägare, och används i 
första etappen för kommunens interna kommunikationsbehov. Syftet är dock att 
kommunen ska anlita en nätförvaltare som får möjlighet att exploatera 
överkapaciteten och erbjuda operatörsneutrala nättjänster till såväl leverantörer som 
kunder. 
 

6.2.2 Utbyggnadsmetod 
Till skillnad från försöken i Torsås används inga särskilda robotar eller 
specialutrustning överhuvudtaget för att lägga ner fiberkabeln i dagvattenrören. 
Innan själva förläggningsarbetet påbörjades spolades vissa sträckor rena och filmades 
med robotkamera. Locken på två – tre brunnar lyfts av, kabeln föses ner i den första 
brunnen och får hjälp av det strömmande vattnet att skjutas fram mot närmsta brunn. 
Ibland fungerade denna metod, men ofta fick man ta till dragtråd, och hjälpa till och 
dra kabeln. Det upplevdes dock som lättare att dra kabel i denna miljö än genom 
tomrör, just för att vattnet hjälpte till och lyfte kabeln, så att det blev lättare att dra. 
 
Som tidigare nämnts ligger kabeln lös på rörets botten, men angörs med särskilda 
krampor i nedstigningsbrunnarnas cementvägg. Detta för att kabeln ska vara 
någorlunda sträckt, och inte så lätt komma i svängning vid stort vattentryck. 
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Infästning i brunn. 
 
Vissa nedstigningsbrunnar tjänstgör även som slingbrunnar där kabeln hängts upp på 
ena sidoväggen, och slingas runt väggfasta krokar.  
 
Vid planerade anslutningspunkter öppnas kabeln, och en ’påfartskabel’ (ofta 12 
ledare) skarvas på. Själva skarvarna innesluts i vattentäta skarvboxar som monteras 
nere i brunnen (se bilder t h). 
  
Ett hål borras genom brunnsväggen ca 
60 cm under marknivån, och utanför 
brunnen grävs ett dike till husliv. 
Denna sista sträcka förläggs 
anslutningsfibern i tomrör på 
traditionellt sätt. 
 
Vid de två huvudnoderna tas hela 96-
kabeln in och kontakteras i fiberplintar 
där korskoppling (växling) kan ske. 
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6.2.3 Dimensionering 
Vilken kabelkapacitet som ska användas är egentligen inte en fråga inom ramen för 
detta projekt, men tas upp för att peka på vikten av planering. Det kan verka enkelt 
att då kommunen har behov av en punkt-till-punktförbindelse kika på 
dagvattenkartan och peta ner en kabel som täcker det upplevda behovet, men om 
man har visioner om att gjorda investeringar i kommunens fiberstrukturer ska kunna 
ge andra bieffekter, genom att de ska utgöra stommen i ett öppet stadsnät, så lönar 
det sig att tänka efter före. Och även om man endast tänker anlägga ett 
förvaltningsnät, så bör man titta på framtida behov av anslutningar innan man börjar. 
Kanske kommer behovet av fiberanslutning inom en snar framtid att omfatta inte 
bara skolor, utan även förskolor, fritidshem, äldreboende osv. 
I Hultsfred var det konkreta, akuta behovet från början att koppla ihop 
Räddningstjänstens LAN med kommunhusets LAN, men ITiS-projektet 
aktualiserade även skolornas behov av bättre anslutning till internet osv. Redan från 
början bestämdes också att kommunens investeringar i egen infrastruktur i möjligaste 
mån skall komma näringsliv och medborgare till godo. Det backbone som nu förlagts 
avser att korta sträckorna mellan viktiga områden i tätorten, men är på intet sätt ett 
heltäckande stadsnät. Anslutning av företagskoncentrationer som H-City (som också 
innehåller offentlig service i form av apotek, vårdcentral, post osv), H-Husbaracken 
och Metropolhuset, vattentornet för att möjliggöra övergång till 
radiokommunikation, och förberedelser att ansluta Telias nod var strategiska beslut, 
som också påverkat dimensioneringen av kabel. Ju fler adresser som ska anslutas 
längs vägen, desto fler ledare behövs i stamkabeln. 
Nästa steg i byggandet av ett stadsnät är att fylla rören med trafik, genom att släppa 
in operatörer som kan erbjuda sina tjänster till företag och hushåll m fl, och hur detta 
ska gå till är en nog så intressant fråga men som behandlas i andra sammanhang.6  
Vad vi ännu inte uppnått i vårt backbone är ett redundant nät med stor täckning, och 
där endast små abonnentgrupper ligger på stickspår, som inte har alternativa vägar 
till nätets resurser. 
 

6.2.4 Kostnader 
Så länge man inte behöver fundera över kostnaden, så är fiberanslutning 
förstahandsvalet för de flesta infrastrukturbyggare. Men att förlägga fiber i mark är 
dyrt, framför allt därför att schaktning och återställning kostar stora pengar. Om den 
ekonomiska ramen inte tillåter denna kostnad måste man undersöka alternativen, och 
oftast kompromissa bort fördelarna med fiber till förmån för billigare radiolösningar, 
eller hyrda förbindelser över koppar. Man kan också hänga fast vid sin fiberlösning 
men söka billigare förläggningsmetoder, ett tillvägagångssätt som detta projekt är ett 
exempel på.  
Kostnader för schaktning, tomrör och återställning av mark i tättbebyggt område 
uppskattas till 350 – 1000 kr per meter. I parkmark där man kan plöja ner tomrören 
kan man komma ner till 250 kr/m. Dessa priser inkluderar alltså ingen kabel eller 
kontaktering/skarvning osv. Motsvarande kostnad för förläggning i dagvattenrör 
uppgår i vårt fall till 15 – 50 kr/m, dvs 5 – 10% av kalkylerad kostnad för 
fiberförläggning. I denna kostnad har entreprenören räknat in bemanning vid 
förläggning, samt fastsättning och slingning av kabel i VA-systemet. Om man ser till 

                                                 
6 Se exempelvis PTS rapport om riskerna för monopolisering (www.pts.se), eller Näringsdepartementets betänkande om statligt 
stöd till kommuner för etablering av öppna nät (Peter Roslunds slutbetänkande 30 nov-2000)  
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totalkostnaderna så tillkommer renspolning och filmning av rören, grävning för 
anslutning av fastigheter och återställande av dessa sträckor, håltagning i brunnar och 
husliv, skarvning och kontaktering, samt utrustning för detta, och slutningen test och 
dokumentation av nätet. Vi har dock inte renspolat och inspekterat alla rör som 
använts, utan gjort stickprov. Detta tillvägagångssätt användes också av de robotteam 
som vi utbytte erfarenheter med i Hamburg. De menade att det oftast inte är några 
problem med rörkvaliteten och att man först om man stöter på problem tar till dessa 
åtgärder. 
I Hultsfred har vi använt egen personal från Tekniska kontoret för håltagningar och 
lagning/tätning av hål, och vi har också åtagit oss återasfaltering av uppgrävda 
sträckor, då vi har bättre priser på detta än entreprenören kan erbjuda. Vidare har 
egen personal varit behjälplig vid tillståndansökningar (Vägverket), att bereda 
tillträde till lokaler/fastigheter under installationstiden, samt trafikanordningsplan 
och trafikavskyltning. 
Totalt har Hultsfreds kommun (inkl projektledningskostnader) betalat ca 1,1 milj, 
vilket ger en meterkostnad på 178 kr (inkl allt utom moms), men då ska man ta 
hänsyn till att kostnaderna har hållits nere av såväl entreprenören och 
kabelleverantören eftersom båda gått in som samarbetspartners i projektet. Å andra 
sidan ingår i denna totalkostnad även utredningsarbete, studiebesök m m, som 
normalt inte räknas in i nätkostnaden. Om man räknar bort leverantörsrabatter och 
specifika projektkostnader uppskattar vi kostnaden till 1,25 miljoner, dvs nästan 200 
kr/m. Men då är allt inräknat, inkl 22 konvertrar till TP, 2 golvstativ och ett antal 
fiberkopplingssnören.  
Inga nya lokaler har tagits i anspråk för utrustningen, och ingen av fastighetsägarna 
har begärt ersättning för att tillhandahålla utrymme för kontakteringsskåp. 
Vi kan inte annat än anse att denna förläggningsmetod är oerhört 
kostnadsbesparande, om man är beredd att ta risken att lägga fibern på detta sätt.  
 

 
 

6.2.5 Erfarenheter 
Projekttiden har varit mycket lärorik, även om det inte saknats motgångar. 
Leveransproblemen avseende fiberkabel har varit ett stort problem för 
tidsplaneringen. Nästa gång vi förlägger i dagvattenrör tänker vi beställa kabel med 
gnagarskydd långt i förväg. Entreprenören Swedia Networks representanter Stefan 
Leek och L-G Hellberg, liksom övrig personal som varit inblandad i projektet har 
dock lyckats bevara intresset för projektet. Entreprenören är positiv till försöket och 
menar att kabeln knappast ligger osäkrare i dagvattenrören (2 m under mark och i väl 
utmärkt och känd kanalisation) än i tomrör 60 cm ner i marken. 
En avgörande faktor för att projektet kunnat genomföras i Hultsfred har varit 
Tekniska kontorets positiva inställning. Som framgår av den enkät vi genomfört så är 
de flesta VA-ansvariga i andra kommuner ytterst tveksamma till att ’släppa till’. Våra 
kostnader har därmed kunnat hållas nere – avtalet mellan fiberägare och VA-
ansvariga innebär att alla Tekniska kontorets faktiska kostnader i samband med 
förläggning betalas av fiberförläggaren och att alla eventuella extrakostnader som 
framgent åsamkas VA-kollektivet p g a att fibern ligger där den ligger, ska belasta 
fiberägaren. En jämförelse med Stockholm och Stokabs avtal med Stockholms stad 
visar på en annan modell, där tillhandahållaren av kanalisation tar ut en 
engångsavgift samt en årlig avgift av Stokab, en avgift som ska täcka ökade 
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kostnader för underhåll. Vi tror helhjärtat på den här förläggningsmetoden så länge 
man inte hittar andra, lika billiga alternativ vid förläggning av optofiber i tätorter. 
Ryktesvägen har vi hört att andra kommuner börjat använda dagvattenledningar för 
fiberförläggning, bl a i Visby och Västerås. 
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7. Sammanfattning och slutsatser  
 
Projektet syftar till att utreda förutsättningar och konsekvenser vid användning av 
VA-kanaler för förläggning av optofiber i tätorter. Studien omfattar teknik, ekonomi 
och juridik, och har genomförts genom erfarenhetsinsamling, samt test av två olika 
metoder i Hultsfred respektive Torsås kommun. 
 
En enkät som gick ut till Sveriges samtliga kommuner visar entydigt att denna metod 
inte används i någon större utsträckning, samt att de flesta kommuners VA-ansvariga 
är skeptiska, speciellt i  fråga om nyttjande av spillvattenledningar. 
 
Just spillvattenrör är det som används i Hamburg, där ett kommunägt företag förlagt 
ca 30 km kabel i stadens avloppsrör. Den metod som användes i Hamburg är också 
den som testats i Torsås, och innebär att en fjärrstyrd robot fäster spännband med 
clips inuti rören, och därefter hänger upp små tomrör av stål i dessa clips. Med denna 
metod kan man förlägga ca 1000 m/dag om två lag arbetar samtidigt och använder 
sig av tre robotar. Kostnaden för förläggning kan enligt Hamburgs utvärderingar 
halveras genom detta nyttjande av befintliga kanaler. Initialkostnaderna är dock 
mycket höga, robotutrustning ska inköpas och personal utbildas. Alternativt hyr man 
in utrustning och personal, men i dagsläget finns ingen sådan tjänst inom Sverige. 
Risken för stopp i avlopp och andra olägenheter avvisas av de ansvariga i Hamburg, 
som hävdar att de inte haft några problem i VA-systemen, som kan tillskrivas 
fiberinstallationerna. 
 
I Hultsfred valde man att i stället utnyttja dagvattennätet, och att försöka göra allt så 
enkelt som möjligt, för att hålla nere kostnaderna. Kabeln lades direkt i botten på 
rören, och fästes vid nedstigningsbrunnarna. Hultsfredsexperimentet visar att 
kostnaderna för förläggning kan sänkas till 15 – 50 kr/m, dvs 5 – 10% av kostnaden 
vid traditionell förläggning. Entreprenören är positiv till försöket och menar att 
kabeln knappast ligger osäkrare i dagvattenrören (2 m under mark och i väl utmärkt 
och känd kanalisation) än i tomrör 60 cm ner i marken.  
 
Juridiskt är framför allt VA-lagen och Ledningsrättslagen tillämpliga, och här 
handlar det som vanligt om tolkningar då man ska avgöra vad lagen säger. Vi akn 
dock inte finna några hinder i lagtexterna för att vidga användningen av VA-
systemen på detta sätt, förutsatt att VA-kollektivet inte drabbas ekonomiskt av 
installationerna. Allmänna lagskrivningar kan appliceras på denna nya form av 
nyttjande, som naturligtvis inte kunde förutses då lagen skrevs 1970.  
 
Avtalsmässigt kan vi urskilja tre typer av relationer att reglera: 
1. VA-ledningsägare – markägare 
2. Kabelägare – VA-ledningsägare 
3. Kabelägare – markägare 
Utöver dessa kan man komma till lägre nivåer i avtalskedjan då man funderar över 
hur kabelägaren gör resursen tillgänglig för andra brukare än kommunen. Nummer 2 
exemplifieras av Stokabs avtal med Stockholms stad (se bilaga).  
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Man kan sammanfatta våra rön genom att konstatera att juridiken inte riktigt hunnit 
med i utvecklingen, och att juristerna på Kommunförbundet inte har några entydiga 
svar på specifika frågor om vad som går för sig och vad som bör undvikas.  
 
I fråga om ekonomi så ser vi att robotförläggning i spillvattenrör inte motiveras av 
rena kostnadsskäl, åtminstone inte i små orter. Miljöskäl eller trafikhänsyn, samt 
hänsyn till kulturhistoria kan dock påverka kostnadskalkylen så att även denna metod 
vinner vid en jämförelse med traditionell förläggning.  
Enkel och okomplicerad förläggning i dagvattenrör enligt Hultsfredsmodellen visade 
sig emellertid vida övertrumfa våra vildaste förhoppningar om kostnadsbesparingar. 
Huruvida denna ’quick-and-dirty’-metod visar sig vara tillräckligt tillförlitlig, eller 
om kostnaderna kommer i driftfasen, kan denna rapport inte förutse. 
 
 
 


