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Sammanfattning 

För att hantera den ökande befolkningen i världen behöver jordens resurser användas mer effekt 

vilket till exempel kan göras genom att återvinna material som inte längre fyller någon funktion. 

Området Urban mining handlar om att frigöra material som inte längre används i den urbana 

miljön och göra dem tillgängliga för nya produkter. I Sverige förläggs olika typer av 

infrastruktursystem i marken och när de inte längre används får de vanligtvis ligga kvar. 

Resursbasen som bland annat urkopplade elkablar utgör har identifierats i tidigare studier som 

intressant att ta upp i samband med markingrepp, då de innehåller värdefulla metaller. Att 

förädla malm till ren metall är dessutom mer kostsamt, ur både ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv, än att återvinna produkter som inte längre används. 

Studien har omfattat intervjuer med elnätsägaren i Linköping om hur beslut fattas kring elnätets 

förvaltning samt en praktisk pilotstudie i utvecklingsorten Vikingstad. Personer på olika 

strategisk nivå intervjuades och styrande dokument som ägardirektiv för verksamheten 

granskades. Därefter identifierades möjligheter och hinder för att kabelupptagning ska ske i 

större utsträckning än idag samt vart i den strategiska processen frågan behöver integreras. I 

Vikingstad var planen att både förnya och förstärka elnätet på sträckor där kablar som skulle 

kopplas ur låg. Under pilotstudien undersöktes vilka extra moment som upptagningen krävde, 

vad momenten innebar för kostnader, vilken tid de tog samt vilka intäkter som kabelskrotet 

genererade.   

Elnätsägarna regleras av energimarknasinspektionens intäktsram och branchorganisationen 

Svensk energi har en central roll för ökad och spridd kunskap hos Sveriges elnätsägare. Dessa 

två intressenter har därför viktiga roller i ställningstagandet om huruvida urkopplade 

elnätskablar ska tas upp eller ej. Hos elnätsägaren i Linköping är det när beslut tas om vilka 

förstärknings- eller förnyelseprojekt som ska genomföras som möjligheten till integrering av 

upptagning av urkopplade kablar bör undersökas. Detta då fallspecifika parametrar som 

fördelaktig ny sträckning och omkopplingsmöjligheter är avgörande för genomförbarheten. 

Resultatet från pilotstudien visar att fyra typer av moment är nödvändiga för att ta upp 

urkopplade kablar: ”schaktning och friläggning”, ”lyfta upp kabel ur schakt”, ”samla ihop kabel 

och kabelband” samt ”återställning”. Av dessa moment påverkar ”schaktning och friläggning” 

kostnaderna mest om extra djup krävs och ”lyfta upp kabel ur schakt” är mest kostsamt om det 

finns många andra system kring kabeln som ska tas upp. Det ekonomiska resultatet visar att tre 

procent av kostnaderna på sträckorna där kablar togs upp kan allokeras till upptagningen.  

Slutligen konstateras att fördelar som ökad miljöprestanda och frigjord plats för nya system i 

marken bör beaktas i större utsträckning hos elnätsägaren. Kostnader och intäkter kan också 

styras om för att motivera elnätsägarna mer, då upptagningen i dagsläget medför ökade 

kostnader för dem. För att underlätta budgetering av förstärknings- eller förnyelseprojekt med 

integrerad kabelupptagning presenteras kostnadsposter för de sammanslagna momenten 

upptagningen innebär, baserade på olika grundförutsättningar. Exempel på framtida studier för 

att öka kunskapen om och möjligheterna att ta upp urkopplade kablar är fler pilotstudier för att 

erhålla ett mer generaliserbart dataunderlag samt att undersöka hur ekonomiska värden av 

kabelupptagning kan fördelas mer fördelaktigt för elnätsägarna.  

  



 

 

Abstract 

To adjust to the worlds increasing population resources must be used more efficiently, for 

example by recycling materials that no longer serve any function. Urban mining refers to 

practises involving extraction of materials that are no longer use in the urban environment and 

making them available for new products. In Sweden, different types of infrastructure systems 

are placed underground and when they are no longer in use they are usually not recovered. This 

kind of resource base include power cables containing valuable metals that has been identified 

in earlier studies as potential mining sources. Additionally, refining ore to pure metal costs more 

than recycling metal from disposed products. 

In this study interviews with staff from the grid owner in Linköping and a practical pilot study 

in Vikingstad was performed to investigate how decisions concerning the electricity grid 

management are made and which practical aspects must be concerned when recycling used 

cables. People at different strategic levels were interviewed and governing documents were 

reviewed. Thereafter, opportunities and obstacles were identified for more frequent cable 

recovery to take place and where in the strategic process the issue needs to be integrated. In 

Vikingstad, the goal was to renew and strengthen the power grid on routes where cables that 

were about to be disconnected were placed. During the pilot study, Additional steps required 

for recovery were examined as well as the effects on cost, how much time it would take and 

what revenues the cable scrap generated. 

Electricity owners are regulated by Energimarknadsinspektionens revenue framework and the 

business association Svensk energi. The association plays a central role in increasing and 

spreading knowledge among Swedish electricity grid owners. These two stakeholders therefore 

have important roles in determining whether to recover disconnected power cables or not. 

Within the electricity grid owner in Linköping, the possibility of recovering disconnected cables 

should be investigated in association with the decision of which reinforcement or renewal 

projects that will be performed. Case-specific parameters such as preferential new reach and re-

connection possibilities are crucial to the feasibility of the project. The result of the pilot study 

shows that four types of steps are necessary to recover disconnected cables: "digging and 

uncover", "moving cable from shaft", "collecting cable material" and "restoration". Of these 

factors, "digging and uncover" effects the cost most if extra depth is required and "moving cable 

from shaft" is most expensive if there are many other systems around the cable to be picked up. 

The economic result shows that three percent of the project cost can be allocated to the cable 

recovery. 

Finally, it is noted that benefits such as increased environmental performance and released 

space for new systems underneath our cities should be considered by the electricity grid owner. 

Costs and revenues can also be redirected to motivate electricity network owners, as the 

recovery currently leads to increased costs for them. To facilitate budgeting of reinforcement 

or renewal projects with integrated cable recovery, cost items are presented for the merged 

moments the recovery involves, based on various basic assumptions. Examples of future studies 

presented are additional pilot studies to obtain more generalizable data and to investigate the 

possibility of making the recovery more favourable for the grid owners. 



Förord 
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1 Inledning 

Nedan introduceras ämnet Urban mining och de studier på återvinning av elkablar som gjorts. 

Därefter presenteras de syften och frågeställningar som den ämnar besvara samt hur den är 

uppbyggd.  

Metaller finns naturligt i jordskorpan, i en begränsad mängd och i varierande koncentration. Då 

de utvinns och förädlas direkt ur jordskorpan kallas de för primära metallresurser medan de 

kallas för sekundära om de återvunnits ur en kasserad produkt. Intresset för sekundära råvaror 

har ökat med åren och dessa råvaror är viktiga för att minska EU:s beroendeställning till länder 

utanför unionen som i flera fall har stora primärtillgångar. Sverige är en stor producent av 

primära metallresurser inom EU och verksamheten spelar en viktig del i landets ekonomi, 

metallers efterfråga ökar dock i så stor omfattning att även ökad återvinning anses som en viktig 

fråga att arbeta med (Näringsdepartementet, 2013). Processer för att återvinna värdefulla 

material, exempelvis metaller, från städers avfall definierar Europeiska kommissionen som 

Urban mining. Genom att återvinna exempelvis koppar kan primärframställning av metallen 

undvikas vilket kräver fem gånger mer energi än återvinningsprocessen (Ammenberg & Hjelm, 

2011). 

En komponent i städerna som vanligtvis innehåller mycket metaller är ledningsbunden 

infrastruktur. De kopplas med tiden ur av olika orsaker och traditionellt sett omhändertas inte 

de urkopplade systemen utan de får ligga kvar på sin ursprungliga plats. En möjlighet som 

identifierats är att plocka upp dessa system i samband med att ingrepp under markytan ändå ska 

genomföras. Under en period på nio år gjordes insatser i marken i Linköping för att exempelvis 

förstärka elnätet, under dessa projekt hade ungefär sju ton koppar kunnat återvinnas om de 

urkopplade kablarna på samma sträckor tagits upp (Wallsten, Magnusson , Andersson, & 

Krook, 2015). Detta tyder på att det finns potential att utforska området mer. 

Några studier har genomförts vilka konstaterat att det i dagsläget inte är ekonomiskt lönsamt 

för nätägaren att gräva upp urkopplade elkablar om det inte görs i samband med en annan åtgärd 

(Krook, Svensson, & Wallsten, 2015). Detta då det är dyrt att både schakta och därefter 

återställa marken i förhållande till intäkterna från de skrotade kablarna. Förutsatt att nätägarna 

har dokumentation över art urkopplade och driftsatta kablar är placerade kan platser där många 

och eller grova kablar är placerade och därmed potentialen för ekonomisk lönsamhet är stor 

identifieras (Krook, Svensson, & Wallsten, 2015). Elnätsägarna står i dagsläget inför en stor 

investeringspuckel till följd av åldrade nät (Nordling, 2016) och det är därför viktigt att lyfta 

frågan om kabelåtervinning nu för att öka möjligheterna till samordning.  

För att kabelupptagning ska bli något som elnätsägarna rutinmässigt gör vid förstärknings- och 

förnyelseprojekt behöver Urban mining integreras i planeringen för utbyggnation och underhåll 

av elnätet. Därför är det intressant att se närmre på var i planeringen resonemanget behöver 

lyftas in och hur det kan motiveras. Sett ur ett miljö-perspektiv finns det större lönsamhet att 

uppnå vid kabelupptagning, då återvinningen kan ersätta miljöpåverkan vid 

primärframställning av metaller (Krook, Svensson, & Wallsten, 2015).  

Hur och när frågan om återvinning av kablar som kopplas ur bör lyftas inom elnätsbolagen har 

inte undersökts och för att dra slutsatser om det behövs ekonomiska och praktiska resultat från 

kabelupptagningsprojekt. Det finns än så länge få studier gjorda för hur kabelupptagning kan 

praktiseras och det är därför svårt att konstatera hur generella resultaten är. Fler pilotstudier 

behöver därför genomföras för att stärka tidigare resultat eller visa på vilka förutsättningar som 

är avgörande för utfallet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Linköpings universitet (LiU) driver ett forskningsprojekt tillsammans med TeliaSonera 

Skanova Access AB, Tekniska verken i Linköping AB (Tv), Stena Recycling AB (Stena) och 

Technical support Tsd HB samt får ekonomiskt stöd från Verket för innovationssystem 

(Vinnova). Projektet heter ”Städer som gruvor II: utveckling av affärsmässiga koncept genom 

implementering av pilotprojekt” och löper i fyra år med avslut januari 2017. Syftet med 

forskningsprojektet är att konkretisera de möjligheter och hinder som realisering av Urban 

mining innebär och visa på hur Urban mining kan bli en naturlig del av förvaltningen av 

infrastruktursystem.  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur upptagning av urkopplade elkablar kan bli en del 

av elnätens förvaltning. Det görs genom att undersöka elnätsägaren Tekniska verken Linköping 

Nät AB:s (Tv Nät) strategiska processer samt praktiska aspekter som är av betydelse vid 

upptagning av elkablar. Fyra frågeställningar har formulerats vilkas svar tillsammans ämnar 

uppfylla syftet. 

1. Vilka beslut, motiv och hinder är strategiskt betydande för hur elnätet förvaltas? (F1) 

För att identifiera kabelupptagningens plats i elnätets förvaltning är det viktigt att förstå 

hur förvaltningen ser ut i dagsläget och vilka externa faktorer som påverkar 

elnätsägaren. I Linköping ägs elnätet av det kommunägda bolaget Tv Nät och det är 

deras strategiska processer som studeras.  

2. Vilka resurser och metoder behöver användas för att praktisera kabelupptagning och 

vilket ekonomiskt resultat kan förväntas? (F2) 

Hur och var kabelupptagning bör lyftas i de strategiska processerna beror på hur och i 

vilken omfattning upptagning påverkar ett klassiskt förstärknings-/förnyelseprojekt. I 

dagsläget finns det få och inte så detaljerade studier av hur kabelupptagning går till i 

praktiken. Därför genomförs en pilotstudie i Tv Näts regi och genomförandet 

dokumenteras noga för att identifiera hur olika förutsättningar i det specifika fallet 

påverkar utfallet.  

3. Hur kan elnätsägaren budgetera för kabelupptagning i samband med förstärknings-

/förnyelseprojekt? (F3) 

Oavsett var och hur kabelupptagning ska integreras i förstärknings-/förnyelseprojekt 

behöver nätägaren kunna lägga en budget för det totala projektet och därmed behövs 

kunskap om kabelupptagningens bidrag till projektets intäkter och kostnader. Utifrån 

den pilotstudie som genomförts i Tv Näts regi identifieras kostnadsposter baserade på 

några olika förutsättningar vilka kan användas för denna budgetering.  

4. Hur kan Urban mining integreras i infrastrukturplaneringen? (F4) 

Utifrån hur den existerande processen för elnätets förvaltning, de praktiska aspekterna 

och kabelupptagningens påverkan på projektbudgeten i förstärknings-/förnyelseprojekt 

tas ett förslag fram för hur och när kabelupptagning bör integreras i förvaltningen av 

Linköpings elnät.  

1.2 Rapportens disposition  

Rapporten nästa kapitel, kapitel 2 Bakgrund, introducerar Sveriges elnät, Tekniska verken och 

pilotprojektet, som en stor del av arbetet bygger på. Därefter presenteras några bakomliggande 

teorier i kapitel 3 Teoretiskt ramverk för hur värde skapas i ett företag, tidigare praktiska 

erfarenheter av kabelupptagning och hur elnätsägarna budgeterar och planerar ingrepp i elnätet 

i dagsläget. Hur detta arbete genomförts beskrivs sedan i 4 Metodbeskrivning, där en 

uppdelning mellan insamling av resultat/empiri och analys gjorts. Resultat/empiri presenteras i 

de två kapitlen 5 Styrning av elnätets förvaltning i Linköping och 6 Utfall från pilotstudien. 
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Därefter sker först en analys av pilotstudiens utfall i 7 Analys av pilotstudiens utfall och därefter 

analyseras både pilotstudiens utfall och elnätets förvaltning idag i 8 Integrering av Urban 

mining i förvaltningen av elnätet. I kapitel 9 Diskussion förs resonemang kring hur applicerbart 

studiens utfall kan anses vara och vad som kan studeras för att utveckla ämnet ytterligare. 

Därefter presenteras svaren på respektive frågeställning i 10 Slutsatser.  
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2 Bakgrund 

Avsnittet är till för att skapa en förståelse för förutsättningarna som arbetet bygger på. Först 

introduceras Sveriges elnät och Tekniska verken i stort. Därefter presenteras grund-

förutsättningarna för den pilotstudie som genomförts.  

2.1 Sveriges elnät 

Det svenska elnätet består av tre olika delar (Svensk energi, 2012). Stamnätet som ägs av 

Svenska kraftnät, regionnäten som huvudsakligen ägs av Vattenfall, Eon och Ellevio samt 

lokalnäten som är utspridda på ett drygt hundratal olika ägare. Energimarknadsinspektionen 

reglerar elnätföretagens verksamheter då det annars skulle vara en monopolmarknad 

(Energimarknadsinspektionen, 2016). Marknaden regleras genom att varje elnätägare får en 

fyraårig intäktsram som styr hur höga avgifter de får ta ut av sina kunder (ibid.). Detta arbete 

fördjupar sig i förvaltningen av lokalnätet i Linköping. 

2.2 Tekniska verken i Linköping AB 

Tv är en koncern som ingår i Linköpings Stadshus AB och ägs av Linköpings kommun. 

Kommunens styrning grundar sig på ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda 

bolag”, som Sveriges kommuner och landsting gav ut 2006, med vissa tillägg som presenteras 

i två ägardirektiv. Det ena direktivet är ett gemensamt för alla bolag som ägs av Linköpings 

kommun. Där sägs bland annat att så länge inte lokaliserings-, självkostnads-, 

likställdhetsprincipen eller ett fallspecifikt beslut säger något annat ska samma principer som 

för övrig kommunal verksamhet gälla. En helhetssyn ska praktiseras och lösningar som gynnar 

hela kommunen ska eftersträvas. Bolagen ska bidra till samverkansprogrammet ”Höjda 

ambitioner för Linköping”, verka efter mottot ”där idéer blir verklighet” och bidra till att 

Linköping uppfattas som en attraktiv stad att vistas i. Kommunen har också satt målet att staden 

ska vara koldioxidneutral 2025 vilket alla kommunägda bolagen ska bidra till. Linköping 

Stadshus AB ska utöva ägaransvar över de underställda bolagen och bland annat verka för att 

de samverkar och når optimalt resursutnyttjande. (Linköpings kommun, 2015a) 

Tv har som vision att skapa världens mest resurseffektiva region (Tv, 2015a). I årsbokslutet för 

2015 tas arbetet med att utvinna resurser ur deponier upp, vilket är en del av begreppet Urban 

mining, som en pusselbit i arbetet mot visionen (Tv, 2016a). Tv Nät är det av Tekniska verken-

koncernens dotterbolag som äger, underhåller och förnyar Linköpings elnät (Tv, 2015b). Det 

är deras strategiska och praktiska arbete som detta arbete kommer fokusera på. Affärsområdet 

omfattar fyra affärsenheter vilka är Affär, Mätteknik, Drift och Produktion. Produktion är den 

affärsenhet som utför de praktiska ingreppen i elnätet, som nyförläggning, förstärkning eller 

åtgärdande av skador.  

2.3 Pilotprojekt 

Enligt Krook, Svensson & Wallsten (2015) finns det fyra huvudvariabler som påverkar hur 

upptagning av elkablar för återvinning kan utföras. De är hur elkablarna tas upp, geografisk 

lokalisering, om arbetet sker enskilt eller integrerat med förstärkning av elnätet samt hur 

ytmaterialet ser ut. Tre viktig aspekter för vilka intäkter kabelupptagningen kan generera är hur 

många kablar som kan tas upp på samma sträcka, vilken dimension de är av samt vilket material 

ledaren är av (Krook, Svensson, & Wallsten, 2015).  
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Elnätets nätstrateg på Tv Nät identifierade ett investeringsprojekt i Vikingstad på 3300 meter i 

ett tidigt planeringsstadie som lämpligt för att utföra en pilotstudie av Urban mining på. Detta 

då kabel skulle förläggas på längre sträckor i mark vilken inte klassades som stadskärna och 

den gamla sträckningen skulle troligtvis lämpa sig för nyförläggning. Klassningen som 

investeringsprojekt var en av faktorerna som gjorde projektet lämpligt för pilotstudien då det 

gav utrymme för en mer osäker tidsplan samt att det inte fanns någon extern kravställare. Vid 

ingrepp i marken kan det krävas särskilda tillstånd och därmed krav på utförandet, exempelvis 

om det finns fornlämningar dokumenterade i området, men projektet i Vikingstad berördes inte 

av något sådant (Klinteskog, 2017).  

Vid projekteringen visade det sig att sträckningen som de gamla kablarna var förlagda på, och 

som inte omfattade några känsliga tidsramar, lämpade sig för förläggning av nya på ungefär 

800 meter (Björkman, 2017). Sträckorna gick på kommunens mark vilket underlättar då 

kommunikation endast behöver ske med en markägare och processen för att få ledningsrätt 

undviks genom att Tv Nät och kommunen har ett särskilt avtal för den typen av frågor 

(Klinteskog, 2017). Då integrerade projekt som inte är belägna i en central stadsdel är de med 

störst sannolikhet att återbetala sig ekonomiskt (Krook, Svensson, & Wallsten, 2015) lämpade 

sig projektet väl för att undersöka Urban minings möjliga lönsamhet. Se de olika 

grundförutsättningarna för återvinning av elkablar och pilotprojektets scenario i Figur 1. 

Figur 1 Möjliga scenarier för att ta upp elkablar enligt Krook, Svensson & Wallsten (2015) samt pilotprojektets scenario 

(sistnämnda i mörkare färg) 

Vikingstad är en svensk ort som ligger 12 kilometer utanför staden Linköping i Östergötland. 

Orten är kopplad till Linköpings vatten- och avloppsnät (VA) som Tv är huvudman för och näst 

intill samtliga hushåll har förberedd anslutning till Utsikt Bredband genom fiber. Tv Nät äger 

elnätet i Vikingstad (Klinteskog, 2017). Orten är utpekad som prioriterad utvecklingsort i 

detaljplanen för Linköping och Norrköping (Linköpings kommun, 2016).  

Pilotstudien planerades på ungefär en fjärdedel av investeringsprojektets totala sträckning och 

är utmärkt på kartan över Vikingstad i Figur 2. Två typer av kablar skulle bytas, 

mellanspänningskabel med aluminiumledare (ACJJ 3*70) och lågspänningskabel med 

kopparledare (FCJJ 3*50/35). Den första budgeten som sattes för projektet inkluderade ingen 

post för kabelupptagningen utan det var vid projekteringen som kostnaderna uppskattades 
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genom kostnadsposter i ElByggnadsRationalisering (EBR) (Klinteskog, 2017). Posterna som 

gjordes mer omfattande till följd av kabelupptagningen var tillägg för ”schakt invid befintlig 

kabel”, ”korsande hinder” och ”blottläggning befintlig kabel” (Klinteskog, 2017).  

För att möjliggöra en analys kring hur olika förutsättningar påverkar metoderna som behöver 

användas och tiden det tar för kabelupptagning har pilotstudiens sträckning delats in i fem 

delsträckor. Det som avgjort hur indelningen har gjorts är ytskikt, förekomsten av 

infrastruktursystem som är i drift där schaktningen kommer ske, troliga rotsystem samt hinder 

ovan markytan som kan göra det trångt att arbeta. Gemensamt för alla sträckorna var att de 

schaktade massorna och de gamla kablarna kunde läggas bredvid schaktet i väntan på 

återfyllning. Tillsammans med de nya kablarna skulle bland annat fiberkanalisation ned i det 

nya schaktet vilket kräver ett bredare schakt och mer arbete då de nya systemen läggs ned, men 

inte har någon direkt inverkan på upptagningen av kabel. 

  

Figur 2 Karta över Vikingstad (Digital Globe, kartdata, 2017), sträckor där kabelupptagning planerats är utmärkt i vitt 
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3 Teoretiskt ramverk samt tidigare studier 

I kapitlet Teoretiskt ramverk har några bakomliggande teorier om värdeskapande i företag 

sammanfattats. Dessutom lyfts tidigare praktiska erfarenheter av kabelupptagning och hur 

elnätsägarna budgeterar och planerar ingrepp i elnätet i dagsläget. 

3.1 Hållbarhetsaspekter och affärsmodeller med koppling till Urban mining 

Den globala skörheten, då det kommer till dagens ekonomi och miljö, pekar mot att synsättet 

på den som köper en produkt bör gå från att ses som en konsument eller förbrukare till att ses 

som en användare eller förvaltare av produkten (Charnley & De los Rios, 2016). Ellen 

Macarthur foundation (2013) tar upp en potentiell tidsbomb kopplat till samhällets konsumtion 

av konsumtionsvaror. Denna tidsbomb består av fyra aspekter; jordens befolkning ökar, fler 

människor lever i medelklass, varor packeteras i större utsträckning och varor når slutet i sin 

livscykel snabbare. För att hantera förändringarna och jordens begränsade resurser på sikt har 

hållbara affärsmodeller blivit ett begrepp som diskuteras allt oftare.  

En klassisk affärsmodell beskriver ett företags strategi för att skapa värde och består enligt 

Shafer et. al. (2005) av fyra komponenter; grundlogiken som redogör för varför vissa val görs 

och vad de ger för effekt, värdenätverket som behövs för att verka inom, hur värde skapas samt 

hur värde fångas (Shafer, Smith, & Linder, 2005). För att beskriva en hållbar affärsmodell har 

sedan begreppet vidgats genom att inte bara skapa värde för kund och ägare utan också för fler 

aktörer och den naturliga miljön (Hansen, Lüdeke-Freund, & Schaltegger, 2016).  

Business model canvas (BMC) är ett ramverk som kan användas som hjälpmedel då ett företag 

ska ta fram och kommunicera sin affärsmodell. Ramverket består av en resursfokuserad del och 

en marknadsfokuserad del. Den resursfokuserade bör för en elnätsägare kretsa kring själva 

elnätet eller samarbetspartners medan den marknadsdrivna byggs upp a lagar, krav och ad 

kunderna efterfrågar i exempelvis leveranssäkerhet. För att ta in sociala och miljömässiga 

faktorer i företagets affärsmodell finns det en variant på BMC, triple layered business model 

canvas (Joyce & L. Paquin, 2016). Det första lagret är det ursprungliga med fokus på resurser 

och marknad. Det andra lagret är det miljömässiga där ett livscykelperspektiv används och 

tanken är att den positiva miljöpåverkan ska vara densamma eller större än den negativa. Till 

exempel tas hänsyn till den undvikta miljöpåverkan som kan nås genom återvinning av resurser 

som annars framställts primärt med en större miljöbelastning. Det tredje lagret tar in sociala 

aspekter.  
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Bocken et. al. (2014) menar att resonemangen och benämningarna på hållbara affärsmodeller 

är spretiga och har därför tagit fram åtta grundtyper för att underlätta framtida studier och 

resonemang kring ämnet, se Figur 3.  

I en undersökning av drygt 100 miljöinnovationer kartlades de marknadshinder som inverkat 

mest på utvecklingen. Den dominerande typen var kundrelaterade, som motvilja hos kunderna 

att prova ny teknik och svårigheter att förklara nyttan av innovationen för kunden. Även i de 

fall där kunden är medveten om nyttan med den nya tekniken så finns problematiken att just 

den aktuella miljöinnovationen ska prioriteras framför lösningar på andra behov. 

(Tillväxtverket, 2010) 

För att ändra människor och organisationers val kan så kallade styrmedel användas. Då det 

kommer till miljöfrågor finns det ofta samhällsekonomiska kostnader som inte ger en direkt 

inverkan på den enskilda organisationen och därför inte tas med vid prissättning av produkter 

och tjänster. Staten använder därför styrmedel för att påverka företag att ta mer miljövänliga 

beslut som bidrar till att Sveriges nationella miljömål nås i utsatt tid. Myndigheter som är 

involverade i att styra mot uppfyllandet av dessa mål är bland annat Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten och kemikalieinspektionen. (Naturvårdsverket, 2016)  

Det finns olika typer av styrmedel, regleringar som är tvingande utan villkor och andra 

styrmedel som är villkorliga (Stadskontoret, 2005). Styrmedlen kan delas in i fyra kategorier, 

administrativa, ekonomiska, informativa och övriga (Ammenberg, 2012). Lagar, normer och 

regleringar är exempel på administrativa styrmedel. De ekonomiska består exempelvis av 

skatter, subventioner och depositioner. Ett informativt styrmedel kan vara en utbildning, en 

kampanj eller en debatt. Övriga styrmedel kan exempelvis vara något fysiskt eller 

organisatoriskt, det kan också vara investering i forskningsprojekt.  

För att stödja övergången till cirkulär ekonomi menar Charnley och De los Rios (2016) att det 

krävs bred kunskap hos designern, från materialkunskap och tekniska lösningar till 

Hållbara 
affärs-

modeller

Maximera 
material- och 
energiutnyttja

nde

Skapa värde av 
avfall

Ersätta 
konventionella 
material och 

processer med 
förnyelsebara 
och naturliga

Erbjuda 
funktion 

istället för 
ägandeskap

Anammna ett 
ansvarsfullt 
och effektivt 

förvaltande av 
resurser

Uppmuntra till 
att tänka 
"lagom"

Omvärdera 
företagets 
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samhället eller 
miljön

Skala upp 
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Figur 3 De åtta grundtyperna av hållbara affärsmodeller (Bocken, Short, Rana, & Evans, 2014) 
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beteendevetenskap. Deras artikel lyfter också vikten av att lagarna utvecklas för att återspegla 

det nya tänket (Charnley & De los Rios, 2016).  

3.2 Urban mining och kabelupptagning 

Begreppet Urban mining är taget från engelskan (gruvdrift i tätbebyggt område) och inkluderar 

tillvägagångssätt och aktiviteter för att ta vara på material som städerna inte längre nyttjar 

(Wallsten, 2015). I samhället finns infrastruktursystem för bland annat el, VA, fjärrvärme. 

Systemen kopplas ur i samband med exempelvis nya behov eller tekniska lösningar och lämnas 

vanligtvis kvar i marken. Dessa urkopplade system har identifierats som en stor resursbas av 

återvinningsbara metaller (Krook et. al., 2011). Urk (förkortning av urkopplad) är ett uttryck 

som används för att beskriva infrastruktur som inte längre är i bruk (Wallsten, 2015) och om 

det inte finns någon plan på att systemet ska tas i bruk igen så sägs det att systemet ligger i 

dvala (Wallsten et. al., 2013).  

Som tidigare nämnt i avsnitt 2.3 finns det olika scenarier för hur urkar i dvala kan frigöras för 

återvinning. Orsaken till att den typen av scenarie som är aktuellt för pilotprojektet i Vikingstad 

har störst chans att vara lönsamt har flera orsaker vilka Krook, Svensson och Wallsten (2015) 

redogör för i sin artikel. De tar upp skillnader som kostnad för hantering av trafik och brist på 

plats för schaktmassor i en stadskärna gentemot om projektet utförts utanför de centrala 

stadsdelarna. En annan parameter som de tar upp som avgörande för projektets lönsamhet är 

om kabelupptagningen sker i samband med ett annat markingrepp. Detta då kostnaderna för att 

exempelvis schakta och återställa marken kan allokeras helt eller delvis till den andra 

verksamheten. Slutligen är intäkterna kablarna ger då de sänds till återvinning av stor betydelse 

för lönsamheter och det är mängden metall, metallpris samt förädlingskostnader för 

återvinningsbolaget som avgör vad nätägaren får för dem. 

3.2.1 Tidigare studier av kabelupptagning i praktiken 

I Tannefors, Linköping, genomfördes ett integrerat kabelupptagningsprojekt 2013 i Tv Näts 

regi. De extra momenten dokumenterades inte var för sig men den extra tid som 

kabelupptagningen tog och hur mycket kabel som kunde sändas iväg på återvinning 

specificerades. Totalt var projektets sträcka på 610 meter och på dem lyckades 465 meter kabel 

tas upp (Berglund, 2015). Tiden upptagen av kabel tog var i snitt 1,5 minuter per meter för 

följeman och detsamma för maskin (ibid). Vilken typ av kabel, hur förutsättningarna såg ut med 

mera framgick ej.  

För att samla fler och mer specifika uppgifter kring vad kabelupptagningen innebär för det 

enskilda nätbolaget initierades ytterligare ett integrerat kabelupptagningsprojekt i Linghem 

2015. Projektet genomfördes på en 2,2 km lång sträcka och projektören trodde att 

pappersisolerad mellanspänningskabel skulle kunna plockas upp på 54 % av sträckan. Orsaken 

till att kabel troligtvis inte skulle kunna tas upp på hela sträckan var på grund av att den gamla 

låg i eller bredvid en väg med hög trafikintensitet och hastighet. Utfallet av projektet var att 4 

% av den totala sträckan kunde tas upp. Anledningen till att utfallet var så lågt i förhållande till 

projekteringen var juridiska och fysiska hinder i form av föremål, vägbanor och andra 

infrastruktursystem. Orsaken till att projekteringen inte förutsåg dessa hinder var att kartorna 

över hur systemen var placerade var oprecisa. En sträcka på 47 meter tog i studien 3 timmar 

extra tid att frilägga, klippa och ta upp kabel på vilket ger en genomsnittstid på 3,9 min/m för 

kabelupptagningen. (Klinteskog, 2016b) 

Med en viss osäkerhet, till följd av det låga utfallet, drogs vissa slutsatser kring kabelupptagning 

i integrerade projekt fram i studien som beskrivs ovan. Klimatbesparingen för ett projekt av 

denna typ ligger i intervallet 19 - 1 478 CO2-ekvivalenter per investerad krona. Det som 
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huvudsakligen påverkar detta i negativ riktning är framställning av massor för att återställa 

markytan där framförallt asfalt har en stor klimatbelastning. Motvikten är som mest märkbar 

när det kommer till klimatbesparingen som kan tillgodoräknas när aluminiumledare återvinns. 

Det ekonomiska resultatet presenteras det ingen specifik siffra för men det kan konstateras att 

de största kostnaderna utgörs av tiden grävlaget lägger och det som ger märkbarast intäkter är 

då kabelledarna är av koppar. (Klinteskog, 2016b) 

3.2.2 Strukturella möjligheter och problem 

För att omhändertagandet av Urkar ska bli aktuellt i större skala än pilotprojekt behöver insatser 

göras på flera nivåer. Underhåll av infrastruktursystemen i samhället utförs sällan av nätägaren 

utan av underentreprenörer vilket ökar kraven på korta genomförandetider och minimerade 

kostnader. Det gör också frågan om vem som får tillgodoräkna sig intäkterna av upptagna Urkar 

viktig. För att Urban mining ska bli aktuellt sett till dessa aktörers samarbete behöver 

återvinning av Urkar bli en del av nätägarens affärsmodell eller bli en del av de formella kraven 

som ställs på underentreprenören. (Wallsten & Krook, 2016)  

Mellan kommunen och infrastrukturägarna finns det möjligheter i form av att kommunen kan 

minska vissa avgifter om Urban mining praktiseras eller ställa krav på ägarna av systemen. 

Problemen som skulle komma av detta är mindre pengar för kommunen att lägga på sina andra 

verksamheter eller ökade kostnader för ägarna vilket leder till ökade kostnader för användarna. 

Något som kan mildra effekten på samhällenas invånare när det kommer till dessa problem är 

om kommunen och/eller systemägarna kan se det som långsiktiga investeringar. Det antyder 

dessutom ett politiskt ställningstagande ad ett land väljer att stötta, primär eller sekundär 

gruvbrytning. (Wallsten & Krook, 2016)  

Då kablarna är upptagna ska de återvinnas, i dagsläget finns inga standardiserade processer för 

detta och motiv för att arbeta fram sådana finns inte eftersom återvinningsföretagen inte får in 

särskilt stora och/eller jämna kvantiteter. Det medför högre demonteringskostnader och mindre 

ekonomisk marginal att skapa incitament genom. Slutligen omfattas Urkar inte av svensk 

lagstiftning i dagsläget vilket gör att området lätt förbises i frågor som rör miljö och 

resurseffektivitet. (Wallsten & Krook, 2016) 

3.3 Återvinning av metall i kablar 

Kablarna ACJJ och FCJJ är konstruerade på samma vis men materialet på ledarna skiljer sig åt. 

I övrigt har de isolering av oljeimpregnerat papper, en mantel i bly, armeringsbädd av 

impregnerat kreppapper och asfalt, armering i rostskyddade svarta stålband och ett hölje av 

impregnerat jute och asfalt. För dessa typer av kablar används mineralolja med hög viskositet  

vilka är biologiskt svårnedbrytbara, därför bör det finnas dokumenterade driftinstruktioner för 

att förebygga spill när de tas upp. När kablarna skrotas kapas kabeln i meterlånga bitas som 

sedan klyvs och de olika materialen kan då tas isär, vanligtvis sker arbetet för hand och det är 

därför en dyr process. (Oberger & Hovsenius, 1996) 

Metallpriserna går upp och ner beroende på efterfrågan och globala referenspriser för metallers 

värde i stunden går att finna hos ”the London Metal Exchange” (LME) (LME, 2017). Priserna 

gäller för semi-fabricerade metaller och ska något med metallinnehåll säljas eller köpas får 

kostnad läggas till eller dras av för förädling. Enligt lista med data insamlad från Stena och Tv 

Nät sägs kabeltyperna ACJJ 3*70 och FCJJ 3*50/35 väga 5 kg/m respektive 4,2 kg/m 

(Neuendorff, 2016). Priserna för dessa kabeltypers huvudsakliga metallinehåll kan ses i  
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Tabell 1 Metallpriser 2017-02-01 på LME, räknat med 1 UD$ = 8,7 SEK 

Metallpris, LME [kr/ton] 

Aluminium 15997 

Koppar 52028 

Bly 20694 

3.4 ElByggnadsRationalisering (EBR) 

EBR-systemet är en samling standarder för hur konstruktioner i nätet ska vara utformade, vilka 

material som användas, vilken metod som ska användas vid arbeten med mera. 

Branchorganisationen Svensk energi har genom åren genomfört ett stort antal studier för att 

identifiera metoder med tillhörande kostnader för byggnation och underhåll av elnäten i 

Sverige. De ger ut två kostnadskataloger, så kallade EBR-kataloger, en för lokal- och optonät 

och en för regionalnät. Dessa kostnadskataloger är användbara för att beräkna kostnader för 

åtgärder i näten under olika förutsättningar. Arbetet ska omfatta så kallade ”normala åtgärder” 

om EBR-systemet ska tillämpas. Detta för att metod- och tidsstudierna har gjorts på företag 

som följer dessa standarder i så stor utsträckning som möjligt och katalogerna baseras på ett 

medel över de arbeten som studerats. Arbetet bör också kunna ske i en följd utan avbrott för 

andra projekt eller väntetider på materielleveranser. Det får endast vara mindre förekomster av 

snö, kyla och tjäle under arbetets gång. Detsamma gäller för vinklar, korsningar, brottsäkra 

sträckor, mosskonstruktioner, bergsstolpar och förläggning av korta ledningssträckor. Arbetet 

ska ske under ordinarie arbetstider och i montörstiderna tas restider inte med, däremot är 

kostnaderna för restid motsvarande 3-5 mil/dag inkluderade. Moms är inte medtaget i de 

presenterade kostnaderna i EBR-katalogen. (Svensk energi, 2011) 

3.4.1 Uppbyggnad och tillämpning av EBR:s kostnadsposter 

Data för katalogerna presenteras i olika nivåer, där P1 är den mest övergripande och bygger på 

alla underliggande nivåer från P6 som är den mest detaljerade som endast används internt hos 

Svensk energi. Mellan respektive nivå aggregeras data och indirekta kostnader läggs på. I 

kostnadskatalogerna presenteras tre av sex nivåer, där P1 riktar sig mot planering, P2 

projektering, P3 produktion. Vid kalkylering utifrån P1 kan resultatet bli ganska så missvisande 

på grund av att förutsättningarna för det område som ska kalkyleras inte kan tas hänsyn till i så 

stor utsträckning. Att istället använda P2-nivån kräver stor kunskap om områdets 

förutsättningar då så många fler detaljer behöver specificeras, vilket kan vara problematiskt av 

den anledningen istället. För att gå runt detta problem kan utvalda delar i P1 modifieras för att 

passa de lokala förutsättningarna bättre, exempelvis genom att ändra frekvensen av antalet 

kabelskåp i området. (Svensk energi, 2011) 

3.4.2 Beskrivning av EBRs kostnadsposter 

Kostnadskatalogen KLG 1 baserar kostnaderna på fyra poster; arbete, material, maskin och 

övrigt. Indirekta kostnader läggs på för respektive nivå vilket gör att de kostnader som 

presenteras motsvarar självkostnaden. För att hålla katalogen aktuell revideras arbetskostnader, 

materialpriser, konstruktioner och byggnadsmetoder varje år. Då det uppstår ett behov i form 

av förändrad teknik eller metod i ett visst moment så uppdateras även de frekvenser som bygger 

upp koderna på respektive nivå. (Svensk energi, 2011) 
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Arbetskostnaden, se Figur 4, beräknas i EBR genom att timkostnaden multipliceras med ett 

arbetsomkostnadspålägg. Timkostnaderna i sig består av timlön och lönebikostnader, där 

lönebikostnader kan vara kostnader för semester, pensioner, sjuklön och liknande. 

Arbetskostnadstillägget för montör och beredare i KLG 1 är 152 %. I detta påslag inkluderas 

saker som nätplanering/projektering (20 %), arbetsledning (24 %), traktamenten/restid/etc 34 

%, verktyg/rastbodar/skyddskläder (24 %), utbildning/kontorskostnader/etc (50 %). Med en lön 

på 166 kronor per timme blir arbetskostnaden 713 kronor per timme för en montör. (Svensk 

energi, 2011) 

Arbetskostnad 

Timkostnad Arbetsomkostnadspålägg 

Timlön   Lönebikostnad 

Figur 4 Uppbyggnaden av arbetskostnad i EBRs KLG 1 

Materialkostnaderna är räknade för de priser som gäller i början av varje år med ett 

omkostnadspåslag på 8 %, detta påslag omfattar framförallt inköps- och 

lagerhållningskostnader. (Svensk energi, 2011) 

Maskinkostnaderna är framtagna för tre maskintyper med specificerade krav på tillbehör och i 

kostnaden är en maskinförare inkluderad (Svensk energi, 2011).  De olika maskinerna och 

kostnaderna är kabelschaktmaskin 715 kr/timme, runtomsvängande grävmaskin 747 kr/ timme 

och ledningsbyggnadsmaskin 726 kr/timme (Svensk energi, 2015). 

Övriga kostnader omfattar ersättning för tillfälliga skador, återställning av mark och dylikt. De 

kan också inkludera kostnader för maskiner som inte passar in på någon av de tre 

standardbeskrivningarna som nämnts ovan.  

Samkostnader som övergripande nät- och personaladministration, forskning, ledningssystem är 

inte inkluderade i kostnadskatalogen då de kan variera i stor utsträckning mellan företag. 

Uppskattningsvis utgör dessa samkostnader 3-8 % av den totala projektkostnaden. (Svensk 

energi, 2011)   
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4 Metodbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs metodiken för att besvara arbetets frågeställningar. En illustration över 

händelseförloppet kan ses i Figur 5 och beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. 

4.1 Insamling av resultat/empiri 

I ett inledande skede gjordes en informationssökning internt på Tv, genom intranätet och samtal 

med personer med olika roller, för att skapa en förståelse för hur verksamheterna och rollerna 

inom koncernen samspelar. Sedan fördjupades förståelsen för Tv Nät, dotterbolaget som 

förvaltar elnätet i Linköping genom mer riktade informationssökningar och intervjuer. 

Branschföreningen Svensk energis hemsida besöktes tillsammans med likartade för att skapa 

en förståelse för marknaden som Tv Nät verkar på. Tidigare erfarenheter av att ta upp 

urkopplade kablar och att återvinna dem studerades. Arbetet visualiseras med de fyra översta 

nivåerna från Figur 5, den vänstra delen beskrivs i 4.1.1 och den högra i 4.1.2.  

 

Figur 5 Schematisk bild över arbetets tillvägagångssätt 
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4.1.1 Elnätets förvaltning i Linköping 

Till en början kartlades viktiga parametrar som Tv Nät verkar utifrån. I Sverige granskas 

elnätsägarna av Energimarknadsinspektionen och nätavgifterna som får tas ut regleras av en 

intäktsram vilket påverkar hur verksamheten kan bedrivas. Något som också är en viktig 

grundfaktor för hur en verksamhet bedrivs är de mål och syften bolagsägaren sätter upp för 

verksamheten. Därför har ägardirektiven för Linköpings stadshus AB, Tv och Tv Nät studerats 

och sammanfattats för att belysa hur de påverkar förvaltningen av Linköpings elnät. 

Sammanfattningen fokuserar på de delar som specificerar möjligheten att lägga till eller ta bort 

moment på olika nivåer samt motiv som kan tala för eller emot att kablar tas upp för att 

återvinnas. På Tv Nät finns en Teknisk handbok som preciserar hur bolaget ska gå till väga 

praktiskt vid förvaltningen av elnätet vilken också beskrivs. Denna har också sammanfattats 

med tonvikt på val av tillvägagångssätt och vad som talar mot eller för kabelupptagning. 

På Tekniska verken-koncernens intranät finns generella processträd som alla koncernens bolag 

ska verka utifrån. Dessa träd studerades för att identifiera personer som spelar en viktig roll i 

hur elnätet förvaltas i Linköping. Därefter genomfördes intervjuer med dessa personer. De var 

semistrukturerade på så vis att några grundfrågor identifierades utifrån verksamhets-

processernas utformning i förväg och sedan ställdes följdfrågor utifrån vad som nämndes på 

plats (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna var också av kvalitativ karaktär då de fokuserade på 

att förstå områdena som berördes utifrån den intervjuades perspektiv. I efterhand kopplades 

denna uppfattning ihop med eventuella överlapp från andra intervjuer och de dokument som 

studerats för att skapa en så stabil bild av verkligheten som möjligt. I Tabell 2 redovisas de 

personer som intervjuats för att kartlägga hur elnätet förvaltas.  

  

Figur 6 De fyra övre nivåerna från Figur 6 vilka visualiserar datainsamlingen och beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt 
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Tabell 2 Intervjuobjekt vid kartläggningen av hur elnätet förvaltas 

Namn Titel Beskrivning 

Lars Jönsson Nätstrateg elnät, Tv Nät Ansvarar för Teknisk 

handbok, tar fram förslag på 

vad som ska förstärkas eller 

byggas ut i elnätet, svarar 

mot kommunen på 

planremisser och förmedlar 

elnätets behov mot dem 

Hans Söderqvist AE-chef produktion, Tv Nät Ansvarig för egen- och 

kundgenererade projekts 

utförande 

Johan Sedin Regional Key Account 

Manager, Tv 

Processägare och -ledare 

Monica Nordström Controller Tv Nät Arbetar med ekonomi-

styrningen för Tv Nät 

4.1.2 Hur kablar kan tas upp för att återvinnas i praktiken  

Med tidigare erfarenheter från kabelupptagning som grund valdes ett förnyelse- och 

förstärkningsprojekt ut i Vikingstad för att genomföra praktiska studier på. Till exempel hade 

andra infrastruktursystem, geografi och ytmaterial lyfts i tidigare studier som 

påverkansfaktorer. Utifrån förutsättningarna delades sträckorna upp, där projektören beslutat 

att kabelupptagning skulle praktiseras, i fem delsträckor för att underlätta analys av hur 

förutsättningarna påverkade utfallet i studien.  

För att samla in data för hur Urban mining praktiserades i Vikingstad användes blandade 

metoder (Mixed Method Research, MMR). Denna typ av metod kombinerar kvalitativa och 

kvantitativa metoder för att besvara arbetets frågeställningar (Byrne & Humble, 2007). Fördelar 

med MMR är att de olika metoderna kan komplettera varandra och därmed kompensera för 

enskilda metoders svagheter, de kan också belysa orsaker till eventuella skillnader i resultat 

som beror på insamlingsmetoden (ibid). Metoderna som användes i pilotstudien var intervjuer, 

observationer och dagböcker. 

Intervjuerna genomfördes på plats i pilotstudien under tiden som pilotprojektet pågick. De 

utgick från de faktorer som identifierats som viktiga i tidigare studier och följde sedan hur 

grävlaget valde att hantera situationerna som uppstod. Då intervjuer utformas på det viset kallas 

de för semistrukturerade enligt Bryman och Bell (2011). Intervjuerna var också av kvalitativ 

karaktär då de fokuserade på intervjuobjektens egna uppfattningar av arbetet och inte 

kvantifieringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Kortfattade anteckningar fördes direkt på plats och 

vid slutet av varje dag skrevs utförligare beskrivningar av vad som hänt.  

Parallellt med intervjuerna utförde författaren observationer av ostrukturerad karaktär vilket 

innebar att händelser dokumenterades varefter de uppstod. Denna metod var av en mer 

kvantitativ karaktär än intervjuerna då moment kopplade till kabelupptagningen tidsstuderades 

samtidigt som författarens egen uppfattning av arbetet dokumenterades. En fördel med den 

ostrukturerade karaktären på observationerna var att händelseförloppet kunde följas och 

beroende på vad som hände kunde fokus läggas på de moment som tyckes vara av störst 

relevans. Risken med detta tillvägagångsätt är dock att detaljer som inte ansågs relevanta på 
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plats blev förbisedda. Det togs också bilder och några moment filmades. Observationernas utfall 

dokumenterades tillsammans med intervjuerna vid respektive dags slut. 

Grävlaget förde en dagbok där de kvantifierade hur mycket resurser kabelupptagnigen krävde 

utifrån deras perspektiv. Utformningen utgick från den mall som Tv Nät använder i sina vanliga 

projekt, detta för att skapa acceptans och förståelse hos grävlaget. I mallen finns några 

förskrivna moment men också tomma rader för att ge utrymme för sådant som upptäcks på 

vägen. Till respektive moment finns det en ruta där tiden för maskin och tiden för följeman ska 

kvantifieras. Mängden material som transporteras till och från Vikingstad har egna utrymmen 

och detaljer som väder ska fyllas i. Grävlaget fick se och godkänna mallen innan projektet 

startades för att möjliggöra korrigeringar efter deras tycke, se den slutgiltiga mallen i Bilaga 1. 

Efter pilotstudiens avslut genomfördes semistrukturerade intervjuer, av blandad kvantitativ och 

kvalitativ karaktär, med åkeriet som tillhandahöll container och sände kablarna till återvinning 

samt företaget som materialåtervann kablarna. Detta för att kartlägga hela processen för 

kablarnas omhändertagande och identifiera kostnads- och intäktsströmmar utanför Tv Näts 

verksamhet.  

4.2 Analysmetod 

Materialet som samlades in under pilotstudien analyserades för att kartlägga vad upptagning av 

urkopplade kablar faktiskt innebär för Tv Nät. Därefter ställdes det i förhållande till hur elnätet 

strategiskt förvaltas i dagsläget för att undersöka hur upptagningen kan bli en naturlig del av 

elnätets förvaltande framöver.  

4.2.1 Inkludering av kabelupptagning i förvaltningen av Linköpings elnät 

Med pilotstudiens utfall i beaktande studerades förvaltningen av elnätets strategiska beslut. 

Detta för att identifiera vilken nivå kabelupptagning måste vara med för att vara genomförbar. 

Till exempel togs hänsyn till hur budgeten för förstärknings- och förnyelseprojekt kan påverkas 

på olika nivåer. Handläggningstid för olika former av tillstånd och tid för material/verktyg att 

beställas och levereras beaktades även.  

Därefter undersöktes vad som krävs för att kabelupptagning ska bli en naturlig del i elnätets 

förvaltning hos Tv Nät. Då tidigare studier tagit upp att kabelupptagningen behöver passas in i 

nätägarnas affärsmodell för att bli verklighet utgår resonemangen från det. Till en början 

undersöks de förutsättningar som redan finns på plats i Tv Näts affärsmodell för att motivera 

återvinning av uttjänta kablar och om eller vad mer som behövs. Förutsättningar som beaktades 

var ägardirektiv, värden som företaget värderar och som knyter an till återvinning av urkopplade 

kablar och praxis i branschen. Sedan diskuteras vilka marknadsförutsättningar som finns idag 

och hur de kan förändras för att ämnet på så vis ska bli aktuellt i elnätsägarnas affärsplaner. 

Figur 7 De två nedre nivåerna från Figur 6 vilka visualiserar hur insamlade data analyserats och beskrivs mer utförligt i 

kommande avsnitt 
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Fokus läggs här på olika typer av styrmedel och hur och varför de kan användas för att 

uppmuntra till återvinning av uttjänta elkablar.  

4.2.2 Budgeteringsunderlag 

För att möjliggöra budgetering av kabelupptagning som en integrerad del i förstärknings- eller 

förnyelseprojekt eftersträvades kostnadsposter som ar så lika de i EBR som möjligt för att de 

ska kunna användas tillsammans. Dataunderlaget för kabelupptagningen var inte möjligt att 

göra jämförbart inom tidsramen då det hade kräts många pilotstudier för att möjliggöra den 

typen av generaliseringar som EBR:s kostnadsposter bygger på. Det som gick att lägga upp på 

samma vis var hur kostnaderna presenteras med de fyra kategorierna maskin, montör, material 

och övrigt samt att använda EBR:s omkostnadpåslag. 

Tiderna, som dokumenterats i grävlagets dagböcker, för att ta upp urkopplade kablar användes 

som grund för att ta fram budgeteringsunderlag för framtida projekt. Tiderna har räknats upp 

till kronor per kilometer då EBR:s kostnadsposter presenteras i den storleksordningen. Genom 

att studera vilka huvudfaktorer som påyrkade tiden på de olika delsträckorna kunde tre 

kostnadspost-kategorier identifieras. De tider som presenterats specifikt för projektering och 

projektledning i pilotprojektet tas inte upp i budgeteringsunderlaget utan är inkluderat i det 

procentuella omkostnadspåslag som är framtaget av EBR och som gäller för alla typer av 

ingrepp i Sveriges lokala elnät.  

Intäkterna som elnätsägaren erhåller för de skrotade kablarna är inte inkluderade i 

kostnadsposterna då de varierar med både vilken kabeltyp som tas upp och hur LME ser ut för 

dagen. Den som ska använda budgeteringsunderlaget bör därför kontakta sin återvinningsfilial 

för att få en uppskattning av vilka intäkter som kan förväntas i det specifikt planerade projektet.  

4.2.3 Resurser, metodiker och förväntat ekonomiskt resultat av kabelupptagning 

Utifrån materialet som dokumenterades vid slutet av varje dag och dagböckerna som grävlaget 

förde identifierades några huvudfunktioner som var nödvändiga för att återvinna de urkopplade 

elkablarna, dessa funktioner beskrivs i avsnitt 6.2. Genom att göra den typen av kategorisering 

blev erfarenheterna mer överskådliga. Det underlättade både beskrivningen av vilka 

valmöjligheter som finns i olika situationer beroende på förutsättningar och jämförelse av vad 

som troligtvis ger bäst prestanda. Valmöjligheterna som presenteras utgår framförallt från 

intervjuerna som genomfördes löpande under genomförandet och till viss del från 

observationerna. En mindre bit av ACJJ 3*70 respektive FCJJ 3*50/35 skickades iväg för att 

analysera materialsammansättningen av de två kabeltyperna, se Bilaga 2.  

De kvantifierade momenten som dokumenterats i dagböckerna användes som underlag för att 

beskriva delsträckornas effektivitet och lönsamhet. Anledningen till att endast dagböckerna 

utgjorde detta underlag var för att skapa en så enhetlig bild som möjligt. De tider som 

observerades användes för att bedöma rimligheten i det som dokumenterats i dagböckerna. 

Först sammanställdes de för respektive delsträcka, kategoriserades efter de valda funktionerna 

och dividerades på antalet meter som delsträckan var på, dessa värden redovisas i tabeller efter 

respektive beskrivning i 6.2. I avsnittet görs också jämförelser mot tiden som observerats under 

pilotstudien för att skapa en mer nyanserad bild av kabelupptagningen. Skillnader mellan 

dagböckerna och observationerna lyfts i diskussionskapitlet. Tiden för kabelupptagningen 

räknades om till kostnader utifrån Tv Näts externa prislista och jämförs i en senare del med 

EBR:s timpris för ett grävlag. Kostnaden för bortforsling av extra schaktmassor byggs upp av 

uppskattningar i flera steg vilka beskrivs i avsnitt 6.3. Bortforslingen av avfall som exempelvis 

kablar allokeras helt till kabelupptagningen och fördelas mellan delsträckorna utifrån hur 

mycket de upptagna kablarna vägde på respektive sträcka. Då momenten, tiderna och 
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kostnaderna/intäkterna för respektive delsträcka var kartlagda jämfördes likartade funktioner 

mellan de olika sträckorna för att undersöka vad som gjorde att det skiljde sig åt och vilka 

förutsättningar som låg bakom utfallet.  

Intäkterna identifierades per delsträcka och ställdes sedan mot kostnaderna för att visa det 

ekonomiska resultatet per delsträcka och totalt för kabelupptagningen. Detta resultat ställdes 

sedan i proportion mot totala kostnaderna för projektet på studiens delsträckor för att visa på 

hur stort tillägget för Urban mining var procentuellt. Ett potentiellt kabelvärde togs också fram 

baserat på metallernas marknadsvärde och kablarnas materialsammansättning vilket jämfördes 

mot de faktiska intäkterna.  
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5 Styrning av elnätets förvaltning i Linköping 

I detta kapitel presenteras resultatet av de undersökningar och intervjuer som genomförts för 

att beskriva hur förvaltningen av Linköpings elnät styrs och vilka avgörande beslut som tas. 

Först beskrivs Energimarknadsinspektionens intäktsram som elnätsbolag i Sverige behöver 

verka utifrån. Därefter följer specifika förutsättningar för Linköpings elnät som 

ägarförhållanden, verksamhetsprocesser och den tekniska handbok som ställer krav på hur 

elnätet ska förvaltas. 

I elnätets förvaltning finns det några olika styrande nivåer som tar hänsyn till intressenter och 

faktorer av olika slag. En illustration över denna kan ses i Figur 8. Kommande avsnitt är 

uppbyggda efter denna illustration och de olika nivåerna och dess påverkan beskrivs nedan.  

 

Figur 8 Illustration över de styrande nivåer som avgör hur elnätet förvaltas i Linköping 
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5.1 Styrmedel som utformats för Sveriges elnätsägare 

Sedan 2012 regleras Sveriges elnätsägares intäkter i förväg av Energimarknadsinspektionen 

genom individuella intäktsramar som löper över fyra år i taget. Regleringen har införts för att 

säkerställa att kunderna betalar skäliga priser för överföring och anslutning av el då nätbolagen 

verkar på en naturlig monopolmarknad. Om ett nätbolag under- eller överskrider sin intäktsram 

höjs eller sänks intäktsramen för nästa fyraårsperiod med motsvarande belopp. Skulle 

intäktsramen överskridas med mer än fem procent kan en straffavgift utfärdas. 

(Energimarknadsinspektionen, 2016) 

Det är nätföretagen själva som lämnar in förslag på intäktsram och det finns vissa krav kring 

vad som ska inkluderas i förslaget. Om nätföretaget anser att annan information än den som 

krävs är relevant vid Energimarknadsinspektionens beslut ska även denna inkluderas. I 

rapporteringen till Energimarknadsinspektionen är det den verksamhet som klassas som 

nätverksamhet i ellagen som menas. Eftersom förslaget kommer från företagen beslutas det 

vanligtvis inte om en högre intäktsram än vad som efterfrågats och om förslag blir godkänt kan 

nätbolaget inte överklaga beslutet. Energimarknadsinspektionen tar också uppgifter ur 

nätägarnas årsrapporter. (Avdelningen för nätreglering, 2015) 

Intäktsramen byggs upp av ett antal olika typer av poster, bland annat ”övriga rörelseintäkter”. 

Dessa intäkter inkluderar ”intäkter från skrotförsäljning vid rivning av koncessionshavarens 

anläggningar”. Vad som inkluderas i begreppet anläggningar grundas i definitionen enligt 

årsredovisningslagen men för att förenkla rapporteringen har Energimarknadsinspektionen 

beslutat att mindre komponenter inte behöver redovisas var för sig. Exempelvis ska jordkabel 

redovisas och i den anläggningstypen inkluderas saker som kabelskåp, skarv och kabelavslut. 

Forskning och utveckling går in under posten skäligt löpande kostnader och har funnits med i 

årsrapporterna, på sikt tänker Energimarknadsinspektionen att nätbolagen ska särredovisa den 

typen av kostnader. (Avdelningen för nätreglering, 2015) 

Både planerade investeringar och utrangeringar ska redovisas och bör uppdateras löpande under 

tillsynsperioden. Detta för att Energimarkandsinspektionen ska kunna ränkna ut en skälig 

kapitalkostnad. En utrangering är en anläggning som slutar användas. (Avdelningen för 

nätreglering, 2015) 

5.2 Tekniska verken-koncernens ägardirektiv 

Moderbolaget ska delges flerårsplan, budget och periodbokslut och om större avvikelser mot 

budget eller långtidsplan sker ska de meddelas det. Om ett beslut som är av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning, 

exempelvis en ny inriktning för ett bolag eller större strategiinvesteringar. Kommunfullmäktige 

har tagit fram program inom bland annat ekonomi- och miljöområdet vilka ska användas till att 

ta fram egna program för respektive kommunägt bolag. Utöver vad som ska redovisas enligt 

aktiebolagslagen ska bolagen även ta upp hur de bidragit till det kommunala syftet i sina 

årsredovisningar. (Linköpings kommun, 2015a) 

Linköpings kommuns andra ägardirektiv är särskilt framtaget för Tv med dotterbolag. Där 

specificeras att koncernen ska vara ett verktyg för att erbjuda kommuninvånarna bland annat el 

till bra pris och leveranssäkerhet samtidigt som miljö och klimataspekterna beaktas. De ska 

samtidigt leva upp till en god finansiell stabilitet, göra investeringar utan ägartillskott och 

främja god lönsamhet sett över en konjunkturcykel. För att mäta om koncernen lever upp till 

detta har tre nyckeltal satts; Soliditeten ska vara större än 30 procent, operativa kassaflödet ska 
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vara mer än 0 miljoner kronor och avkastningen på totala kapitalet ska vara mer än 6 procent. 

Hur Tv ska bidra till samverkansprogrammet ”Höjda ambitioner för Linköping” specificeras av 

ett antal punkter i det särskilda ägardirektivet för koncernen. Bland annat ska de erbjuda ett 

utbud av tekniska nyttigheter till konkurrenskraftiga priser samtidigt som långsiktig 

konkurrensförmåga säkerställs. När taxor och priser utformas ska det göras så att de bidrar till 

effektiv energi- och resurshållning men för monopoltjänster, vilket elnätet är, ska även en nivå 

under genomsnittet i Sverige eftersträvas. Tv beslutar själva om vilket elnätsavgift, förutsatt att 

den håller sig inom intäktsramen, som ska tas ut men ska informera kommunstyrelsen två 

månader innan de träder i kraft. (Linköpings kommun, 2015b) 

När det kommer till ”miljöfrågor" finns det ett antal specificerade uppdrag för Tv i arbetet med 

att bidra till samverkansprogrammet som nämns ovan. De ska medverka i utvecklingen av 

energi- och miljöområdena samt till att miljö- och kretsloppsanpassa verksamhet och tjänster. 

Tv ska också bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi- och 

resurseffektivitet samt medverka i genomförandet av kommunens miljöpolitik. Genom egen 

utveckling och i nära samverkan med akademin och högskolor ska de bidra till miljö- och 

kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster. (Linköpings kommun, 2015b) 

Koncernen har satt ett antal mål inom olika områden som Tv med dotterbolag totalt ska leva 

upp till under perioden 2016-2020 och kvantifierat nyckeltal för att möjliggöra uppföljning. De 

ekonomiska nyckeltalen som presenteras ovan är ett område. Mot kunderna har de kvantifierat 

kundnöjdhet och hur mycket kundernas självservice ska öka de närmsta åren. De ska minska 

sin globala påverkan genom att minskade kväveutsläpp och bidra till ett negativt netto av 

växthusgaser genom sin verksamhet. Innovation ska Tv arbeta systematiskt med genom att 

leverera ett visst antal nya produkter/tjänster samt arbeta med utveckling av ytterligare ett visst 

antal. Det är också krav på hur balansen mellan olika områden i innovationsportföljen ska se ut 

där exempelvis affär, samhälle och miljö är lika prioriterade. Hur de ska arbeta med ökad 

produktivitet och kompetenta och engagerade medarbetare och också beskrivet och kvantifierat. 

(Tv, u.å.) 

5.3 Strukturer inom Tv 

Tv har ett gemensamt processträd för att illustrera hur affärsflödena ska se ut inom koncernen 

för att underlätta samordning och ge kunderna en enhetlig upplevelse. Trädet delas in i 

ledningsprocesser som avser att uppfylla ägarbehov, affärsprocesser för att uppfylla kundernas 

behov samt stödprocesser för att uppfylla de interna behoven. Tv Nät har utgått från de generella 

processerna och anpassat dem till sin verksamhet. (Tv, u.å.) Informationen nedan är tagen från 

Tv:s intranät om inte annat specificeras. 

5.3.1 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesserna omfattar delarna planera och leda, följa upp samt förbättra 

verksamheten.  

Processen planera och leda verksamheten består i sin tur av fyra delprocesser och vilka sker i 

tur och ordning under ett år för att sedan börja om, se Figur 9. Tv arbetar med en framtidsbild 

där de beskriver ett framtidsscenario (i dagsläget 2030) och sin plats i denna utifrån ägardirektiv 

och omvärldsbild. Scenariot går genom flera olika stadier för att den godkända framtidsbilden 

ska vara internt och externt förankrad. Den är därefter en ingående parameter i processen för 

att utveckla koncernstrategin, tillsammans med en förankrad intern analys av utfall och 

betydande aspekter för koncernen. Den strategiska planen ligger sedan till grund för respektive 

division och dotterbolags affärsplan. Under processen med att ta fram affärsplanerna justeras 

även den finansiella flerårsplanen. Slutligen tas handlingsplaner/aktiviteter fram och en mer 
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detaljerad budget sätts inom respektive bolag, där kommunfullmäktige godkänner den totala 

budgeten. 

Processer mäts och får mål kopplade till sig för att möjliggöra uppföljning. Målen som sätts 

utgår från koncernens och dotterbolagets övergripande mål, bryts sedan ner och 

framgångsfaktorerna för att målet ska nås identifieras. Framgångsfaktorerna bryts sedan ner till 

relevanta mätetal som utgår från intressenters krav samt de risker och möjligheter som de 

förknippas med. När både mätetal, en målnivå är framtagen och de är godkända av involverade 

parter kan de användas för att förbättra och styra processer i verksamheten.  

För att förbättra verksamheten utgår Tv från tre typer av processer. Den första är arbetet med 

att utveckla processer utifrån nya behov, då en projektgrupp tillsätt och en övergripande plan 

tas fram. När projektet är genomfört ska resultatet implementeras och kommuniceras ut till 

verksamheten. Därefter kommer processen för att förbättra befintliga processer som utgår från 

mätetalens utfall, där förbättringspotentialen tas fram och grundorsakerna till denna potential 

identifieras. Grundorsakerna ligger sedan till grund för förbättringsförslagen som tas fram, 

tillsammans med risker och möjligheter som kan identifieras. Förbättringarna genomförs och 

därefter följs resultatet upp. Processen för att styra verksamheten är lik den för att förbättra 

befintliga processer. Den startar däremot i att mätetalens utfall bevakas kontinuerligt och utifrån 

avvikelser så identifieras grundorsaker och förbättringsförslag.  

5.3.1.1 Ledningsprocesser kopplade till Linköpings elnät i praktiken 

Koncernen har vissa krav på sig, exempelvis att avkastningen ska vara minst 6 %, men vilket 

dotterbolag som bidrar på vilket sätt till den avkastningen lägger de sig inte i. Något dotterbolag 

kanske ligger under medan andra överträffar det målet, koncernstyrelsen ställer krav för att det 

ska vara rätt balans. Till exempel kan investeringen i en ny avfallspanna medföra att Tv Nät 

behöver leverera ett bättre resultat för att kompensera för den stora investeringen så att 

koncernen i sin helhet lever upp till ägarkraven. Skulle ett dotterbolag sedan inte hålla sin 

godkända budget behöver inte de andra revidera sina för att hålla balansen, men det är möjligt 

att det kommer förändras framöver. Koncernen ger ut vissa anvisningar för hur dotterbolagen 

ska resonera vid skapandet av affärsplaner och budgetar. Exempel på sådana anvisningar är 

generella löneökningar och vid planeringen inför 2017 skulle inga planer gällande Ostlänken 

inkluderas för att osäkerheterna är så stora och om de olika dotterbolagen resonerar olika blir 
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Figur 9 Process för att planera och leda Tekniska verken 
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helhetsbilden inte rättvisande. För att arbeta mot koncernens vision om världens mest 

resurseffektiva region finns det ingen särskild budgetpost eller liknande. (Nordström, 2017) 

En del av Tv Näts underlag till koncernens finansiella flerårsplan gällande förvaltningen av 

elnätet i Linköping är nätutbyggnadsplanen, vilken nätstrategerna tar fram (Söderqvist, 2016). 

Det är nätstrategerna som ansvarar för hur näten byggs ut och vilka delar som förnyas 

(Nordström, 2017). Det finns en nätstrateg för elnätet, en för belysningsnätet etc. Flerårsplanen 

består av en plan för nyinvesteringsprojekt och en för förstärkningsprojekt. Den för 

nyinvesteringar bestäms med hänsyn till hur Linköping växer och vilka större förändringar som 

behöver ske för att följa utvecklingen medan störningshistorik, svaga sträckningar och 

förekomsten av gamla ledningar avgör vad som faller in i planen för förstärkningsprojekt 

(Jönsson, 2016). Till exempel upptäcktes ett behov av modernare elmätare då omvärlden 

studerades och därför planerar man nu för att genomföra utbyte av alla dem under de närmsta 

åren (Nordström, 2017). En övergripande budget presenteras för nätutbyggnadsplanen men den 

är endast till för att ge en känsla för hur de kommande åren ser ut och den begränsar inte vad 

som sedan planeras inför respektive år (Söderqvist, 2016).  

Utifrån nätutbyggnadsplanen tar nätstrateg Jönsson fram en prioriteringslista med de 

förstärkningsprojekt som önskas genomföras det kommande året. En grov budget specificeras 

med hjälp av EBR:s kostnadspostnivå 1 för respektive projekt och listan lämnas sedan vidare 

till affärsenhetschef för produktion på nätbolaget. (Jönsson, 2016)  

Det finns tre styrelser som ska godkänna Tv Näts nätutbyggnadsplan, prioriteringslista och 

affärsplan, där respektive styrelsebeslut är avgörande för hur elnätet kommer förvaltas. Det är 

i ett första skede nätbolagets internstyrelse, därefter koncernstyrelsen och slutligen 

kommunfullmäktige. Så länge den godkända budgeten inte ändras kan aktiviteterna som 

möjliggör den ändras. Om någon omständighet gör att verksamheten vill bryta budgeten 

behöver en äsknings-förfrågan lyftas uppåt, exempel på när detta kan ske är då en storm slagit 

till och man inser att insatser behövs för att värja sig mot liknande händelser. (Söderqvist, 2016) 

Det finns fall då koncernstyrelsen inte godkänt budgeten och bett Tv Nät revidera den, däremot 

är det inte specifika nedslag de gör utan kan vara av karaktären att koncernens totala 

investeringar är för stora och därför måste ett visst dotterbolag eller flera dra ned 

investeringarna med ett visst antal procent. (Nordström, 2017) 

Ovan beskrivs arbetet med att fastställa budget, genom att ta fram nätutbyggnadsplan och 

prioriteringslista, som det ser ut idag. Det pågår ett projekt med att definiera en så kallad 

investeringsprocess för att budgetar inom hela koncernen ska tas fram på ett likartat vis, därför 

är det möjligt att nätstrategernas arbete kommer se annorlunda ut om ett år, beroende på vad 

projektet kommer fram till (Sedin, 2016). 

Tv Nät har tagit fram en Business Modell Canvas (BMC) för att beskriva affärslogiken för 

elnätet. I den presenteras de produkt-respektive marknadsdrivna delarna av affären. Produkten 

i detta fall är själva elnätet och för att kunna erbjuda det finns det viktiga nyckelresurser, 

nyckelaktiviteter, partners och kostnadsstrukturer som spelar in. Nyckelresurserna presenteras 

som kapital, elnätet i sig, personal och system för nätinformation, kundinformation och 

projektstyrning. Nyckelaktiviteterna är att planera, projektera, bereda, bygga, drift, förvalta, 

underhålla och sälja. De partners som presenteras som de viktigaste för elnätsverksamheten är 

ägaren, leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners. (Tv Nät, 2016) 

5.3.2 Affärsprocesser  

Tv har åtta kategorier av affärsprocesser. De tre första processtyperna är; utveckla, 

marknadsföra och sälja erbjudanden. För att sedan leverera vad som lovats till kunderna finns 
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kategorierna; ansluta ny leveranspunkt och leverera tjänster. För att möjliggöra detta finns de 

tre sista processtyperna; bygga och upprätthålla infrastruktur, producera och distribuera. (Tv, 

u.å.) 

För att visa hur Tv ska bygga och upprätthålla infrastruktur finns entreprenadprocessen med 

fyra milstolpar. Entreprenaduppdraget anses aktiverat då en beställning av ett godkänt projekt 

lagts och då startar planeringen av entreprenaden. I detta skede tillsätts projektledare, 

bemanning säkerställs, vissa tillstånd börjar sökas och behov samordning med andra delar av 

koncernen undersöks. Därefter startar projekteringen i vilken arbetshandlingar och kalkyler tas 

fram och de sista tillstånden söks. Då detta är gjort godkänns arbetshandlingarna av beställaren 

och själva utförandet påbörjas. Om en extern entreprenör ska utföra uppdraget ska upphandling 

genomföras, annars skickas handlingarna direkt till den interna entreprenören. Entreprenaden 

startas upp med ett möte där projektledare, projektör och utförare går igenom relevanta 

handlingar och gör nödvändiga förtydliganden. Tidsplan sätts och sedan påbörjas det praktiska. 

Därefter sker inmätning och underlag för återställning tas fram. Slutligen under 

genomförandefasen sker slutbesiktning där berörda parter deltar och ett godkänt 

besiktningsprotokoll utfärdas. Den fjärde milstolpen är att entreprenaden avslutas genom att 

arbetet dokumenteras och faktureras. (Tv, u.å.) 

5.3.2.1 Affärsprocesser kopplade till Linköpings elnät i praktiken 

Den affärsprocess som är aktuell vid förvaltandet av Linköpings elnät är entreprenadprocessen. 

Denna process har omarbetats under 2016 och arbetet med att implementera den nya strukturen 

pågår. Processen är inspirerad av hur verksamheten för förvaltningen av elnätet bedrevs 

tidigare, så mycket stämmer överens med hur verksamheten såg ut under arbetet med denna 

rapport (Sedin, 2016). In i entreprenadprocessen går de egengenererade projekten som 

nyinvesterings- och förstärkningsprojekt, men också kundgenererade projekt. 

Då nätstrategens prioriteringslista når produktionschefen är budgeten ännu inte godkänd men 

planeringen behöver starta för att projekten ska vara redo att köras igång vid det kommande 

årets start. Skulle budgeten inte gå igenom i sin helhet delegerar Tv Näts VD ut uppdraget till 

lämplig person att revidera listan och exempelvis låta ett eller flera projekt skjutas på till året 

därpå. Budgeten som läggs fördelas över olika huvudkategorier, så kallade moderprojekt.  

(Söderqvist, 2016) 

Med hjälp av historik från tidigare projekt uppskattas arbetsinsatsen som kommer krävas av 

produktionsavdelningen för att genomföra projekten. Det styr hur mycket arbetskraft de 

behöver lägga ut på entreprenad eller om större utsträckning av underhållsarbeten kommer 

planeras in för att hålla den anställda personalen sysselsatt. Utifrån det identifierade 

personalbehovet tar produktion fram den budget som röstas igenom samtidigt som 

nätutbyggnadsplanen. Om det är svårt att få ihop personal och det inte är möjligt att ta in mer 

av någon orsak så prioriteras de kundgenererade projekten. (Söderqvist, 2016) 

Affärsenhetschefen och avdelningscheferna på produktion bestämmer sedan i dialog med 

varandra projektör och projektledare för respektive projekt. Affärsenhetschef Söderqvist 

delegerar sedan ut uppdraget att fastställa önskade start- och sluttider för projekten. Dessa tider 

sätts med hänsyn till schemaläggning av utförare, markförhållanden vid olika årstider, 

verksamheter i området där arbetet ska ske, tiderna det tar för att få ordning på nödvändiga 

tillstånd och leverantörstider. (Söderqvist, 2016) 

Skulle ett projekts budget vid projekteringen börja avvika mycket från nätstrategens grova 

budget kontaktas nätstrategen som sedan flaggar vidare uppåt i organisationen om det behövs, 

därefter fattas beslut om hur produktion ska arbeta vidare (Nordström, 2017). 
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Vid själva genomförandet får utfallet överstiga budgeten inom vissa ramar, beroende på vad 

som händer först, 20 % av budgeterade beloppet eller 50 000 kr. Orsaker som denna differens 

kan bero på är oförutsedda hinder, andra förutsättningar i marken än vad som förutsågs eller 

förändringar som kommer upp vid dialog med markägaren under utförandet. Allt som kan 

förutsägas ska dock tas upp i projekteringskalkylen för att rätt förutsättningar ska finnas från 

start. (Söderqvist, 2016) 

5.3.3 Stödprocesser 

För att uppfylla de interna behoven finns fyra huvudprocesser; HR-processer, inköpsprocesser, 

IT-processer och finans- och ekonomiprocesser. Stödprocesserna finns för att möjliggöra 

affärsprocesserna. 

5.3.3.1 Stödprocesser kopplade till Linköpings elnät i praktiken 

De som beslutar inom stödprocesserna kan alltid uttrycka sin åsikt om tjänsten de levererar in i 

affärsprocesserna men när det kommer till beslut så får de anpassa sig efter vad 

affärsprocesserna ber om. (Söderqvist, 2016) 

5.4 Direktiv för praktiskt utförande 

Tv Nät har en Teknisk handbok där förutsättningar för beredning och projektering, materielkrav 

samt genomförandekrav beskrivs. Den uppdateras varje år av elnätets nätstrateg.  

Den lyfter bland annat att om- och tillbyggnad av elnätet ska följa EBR och Svensk energis 

publikationer utöver det som specificeras i handboken. Vid elektriska anläggningsdelar ska 

också Svensk energis elsäkerhetsanvisningar (ESA), med Tv Näts modifikation, följas. Vad 

som ska hända under ett projekts olika faser specificeras med en sådan noggrannhet att 

beskrivningarna kan användas som en checklista. Faserna som beskrivs är förplanering, 

projektering, beredning, utförande och uppföljning. Projektören utför både projektering och 

beredning och dessa faser leder fram till handlingarna som skickas med i beställningen till 

utförandefasen som arbetsunderlag. (Teknisk handbok Elnät, 2016) 

Vilken lösning som ska förespråkas finns det också riktlinjer för i Teknisk handbok. Till 

exempel ska hänsyn till miljöpåverkan tas och hänsyn ska tas till livscykelkostnaden för 

konstruktionen. Då landsbygdsnäten ska byggas om ska kabel i första hand läggas och om det 

finns alternativ som fräsning, plöjning eller kedjegrävning till schakt ska undersökas. När 

blypapperskablar tas ur drift ska de kortslutas och därefter ändtätas för att möjliggöra framtida 

driftsättning. Om schakt sker på samma sträckning som en urkopplad kabel ska den tas upp. 

För kablar som ska bytas ut förespråkas upptagning om den gamla kabeln kan tas ur drift och 

schaktet kan vara öppet på samma gång. När en kabel lämnas i marken ska den dokumenteras 

som död kabel så att planering av kabelupptagning möjliggörs i framtiden. Då det uppstår 

kabelskrot ska det hanteras i överensstämmelse med koncernens övergripande miljöpolicy. 

(Teknisk handbok Elnät, 2016) 

Handboken är till för att ge en trygghet i hur saker ska genomföras. Vad som står i den bygger 

på bland annat standarder i ESA och EBR men också lagar och regler. Det är viktigt att alla gör 

på samma sätt för att underlätta för kollegor och andra verksamheter som vet att de kan räkna 

med att något är gjort på ett visst sätt. Skulle det uppstå ett fall där tekniska handboken av någon 

orsak inte kan följas bör en dialog föras med nätstategen för att komma fram till en lösning som 

inte kompromissar de viktiga underliggande faktorer som rekommendationen bygger på. 

(Söderqvist, 2016) 



26 

Projektörerna har ett utbildningsunderlag som kallas ”Arbetsintroduktion för Projektörer på 

Tekniska verken Nät AB”. Där beskrivs arbetet steg för steg och hänvisar till Teknisk handbok. 

Underlaget specifiserar bland annat att ritningar ska tas fram för de nya ledningsdragningarna 

och att en raseringskarta ska tas fram om luftledningar ska tas bort. Tillstånd som kan behövas 

beskrivs och de är; Länsstyrelsen om arbetet berör ett skyddsområde, Trafikverket om arbetet 

berör arbete inom deras väg-eller spårområden och Linköpings kommun om arbetet kräver 

schakt på deras mark eller om bygglov behövs (exempelvis behövs bygglov för att bygga en 

nätstation). Om arbetet kommer ske på någon annans mark än kommunens behöver markavtal 

tas fram och det finns olika avtal för olika typer av markförutsättningar. Kartor över befintliga 

ledningar i området ska inkluderas i underlaget. För Tv:s del används den interna 

dokumentationen i GIS-programvaran för högspänning, lågspänning, gatubelysning, 

signalkabel, opto, fjärrvärme och VA. För andra system används webbtjänsten Ledningskollen 

där samtliga ledningsägare finns samlade och kan utbyta information. (Tv, u.å.) 

5.5 Sammanfattning av de viktigaste påverkansfaktorerna och besluten 

För att Tv Nät ska ge någon avkastning till ägarna och möjliggöra egna investeringar utan 

ägarstöd behöver intäkterna vara större än utgifterna. Därför är intäktsramen av stor vikt för hur 

bolaget kan bedriva sin verksamhet. Teknisk handbok är en annan viktig påverkansfaktor då 

riktlinjerna inom bolaget är att den ska följas om inte nätstrategen rådfrågats och gett sitt 

godkännande för något annat. Elnäts nätstrateg är därför en viktig nyckelperson som både kan 

rekommendera för eller emot ett visst tillvägagångssätt, förutsatt att krav i EBR eller ESA inte 

motstrids. Självklart behöver bolaget även följa de lagar och krav som gäller för alla typer av 

verksamheter i regionen. 

Prioriteringslistan som nätstrategen tar fram och som utgör beställningsunderlaget till 

produktion avgör vilka områden/projekt som bolaget ska satsa på under det kommande året. 

Endast de behov och områden som specificerats och prioriterats på denna nivå kommer 

genomföras. När det kommer till vad som ska utföras under ett projekt, och det inte kommer 

sig av oförutsedda händelser efter projektstart, ska alla moment kalkyleras i projekteringsfasen.  
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6 Utfall från pilotstudien 

I detta kapitel presenteras resultatet från pilotstudien i Vikingstad. Först beskrivs de 

delsträckor som kabelupptagningens delar delats in i utifrån olika förutsättningar som tidigare 

studier identifierat som betydande för utfallet. Därefter presenteras resultatet från de 

intervjuer, observationer och dagböcker som använts för att samla in praktiska data om 

kabelupptagningen. Slutligen redovisas det ekonomiska resultatet.  

6.1 Beskrivning av delsträckor 

Del 1 bestod av en 143 meter lång sträcka över en gräsyta där en ACJJ 3*70 var förlagd 1978. 

Den hade en 90-graderssväng in mot en nätstation annars var den rak. Tillsammans med kabeln 

som skulle bytas ut låg en spänningssatt lågspänningskabel samt en belysningskabel. Opto-nätet 

korsade vid ett ställe. På sträckan stod en lärk över den gamla kabeln och en häck korsade 

framför nätstationen. Schaktet låg på kommunens mark men gränsade mot en marksamfällighet, 

det var därför viktigt att hålla maskin och schaktmassor på kommunens sida om schaktet för 

grannsämjans skull och på den sidan fanns det gott om utrymme.  

Del 2a var 207 meter lång och hade en mer blandad karaktär på markbeläggningen. Majoriteten 

var gräsyta men nio meter gick över en asfalterad parkering och 6 meter korsade en grusyta. 

Den hade tre 90-graderssvängar. Som på sträckan innan var det en ACJJ 3*70 från 1978 som 

skulle tas upp. I schaktet låg det en belysningskabel i drift 157 meter tillsammans med den 

gamla kabeln. En korsande optodukt utan fiber korsade på ett ställe, på ett annat korsade både 

optonätet och fjärrvärmenätet och på ett tredje ställe korsade en lågspänningskabel. Den gamla 

kabeln passerade nära två stubbar men de såg gamla ut och skulle troligtvis inte påverka 

schaktningsmöjligheten. Det var gott om utrymme på båda sidor om schaktet på majoriteten av 

sträckan. Ungefär 50 meter gick nära en privat häck och ett förrådshus och 22 meter vek av 

mellan ett träd och en häck.  

Del 2b var 130 meter lång och markytan bestod av gräs. Det fanns en 90-graderssväng på 

sträckan och precis som på tidigare sträckor skulle en ACJJ 3*70 bytas ut. Ett schakt med opto-

nät låg precis bredvid elnätsschaktet och i början av sträckan korsar dessa nät varandra innan 

Figur 10 Karta med delsträcka 1, 2a, 2b och 2c utmärkta 
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de började löpa parallellt. På ett ställe korsade en opto-dukt med fiber. Hela sträckan passerade 

längs med staket på ena sidan och en allé på den andra. Det var därför trängre för grävlastaren 

än tidigare, både på höjd och bredd. Risken för att skada, eller besväras, av rötter var också 

större än på de andra sträckorna. På slutet av sträckan var det ett buskage där det var osäker om 

kabeln låg under eller bredvid buskaget.  

Del 2c löpte 180 meter under en asfalterad bostadsgata. På denna sträcka skulle två typer av 

kablar tas upp. Både den som på tidigare sträckor ACJJ 3*70, men även en lågspänningskabel, 

FCJJ 3*50/35. Mellanspänningskabeln gick raka vägen mot nätstationen i slutet av sträckan, 

vilket var 150 meter med två 90-graderssvängar. Lågspänningskabeln var kopplad in till flera 

serviser och gjorde därför några ”omvägar”, den låg då på 180 meter och korsade gatan med ett 

antal 90-graderssvängar. I schaktet låg belysningskabel, telekabel och serviskablar. Optodukter 

korsade in till varje tomt, det varierade mellan vilka som det var inblåst fiber i. Huvudstråket 

för kablarna låg i ena kanten av gatan och passerade därför precis bredvid sex tomter som hade 

infarter, staket och liknande. Det var därför inte möjligt att vistas på ena sidan om schaktet och 

den andra sidan behövde vara flexibel för att låta bilar passera. Gatan var lågtrafikerad och det 

fanns möjlighet att köra en omväg runt grävarbetsplatsen men för grannsämjans skull 

säkerställdes att de som villa passera skulle kunna göra det.  

Del 3 var 104 meter lång och förutom de sista metrarna (där markytan var grus) löpte den under 

asfaltsvingen på vägen upp till Vikingstads återvinningsstation. Det var därför viktigt att 

grävlaget var flexibelt med hur utrustning ställdes och hur material lades på schaktkanten för 

att säkerställa att vägen inte blockerades. Längs med den andra sidan av schaktet gick ett staket 

drygt halva sträckan så den sidan av schaktet skulle ej kunna användas till något. På sträckan 

med två 90-graderssvängar skulle en ACJJ 3*70 från 1984 tas upp. En spänningssatt 

mellanspänningskabel låg i samma schakt och det fanns en risk för att en belysningskabel skulle 

ligga bredvid kabeln som skulle tas upp. En infart till en samlingslokal skulle korsas och därför 

var det viktigt att vara redo med överkörningsbara plåtar om någon skulle vilja ta sig in eller ut. 

I slutet av sträckan låg en nätstation. 

6.2 Arbetsmoment som tillfaller kabelupptagningen, inom Tv Nät 

Momenten som beskrivs i följande avsnitt är de som sker i Tv Nät:s regi och det är de som 

studerats på nära håll i denna pilotstudie. Indelningen av momenten har gjorts efter vilka 

funktioner som krävs för att få kabeln från sin nedgrävda position till en container för att 

möjliggöra bortforsling. Tiderna för de olika typerna av moment presenteras per delsträcka för 

att senare möjliggöra analys av hur förutsättningarna påverkar arbetsinsatsen för att ta upp 

kablarna.  

För att genomföra kabelupptagningen i pilotstudien krävdes vissa resurser. Ett grävlag som 

består av en maskin med förare, enligt EBRs standard (se Svensk energi, 2011) och en följeman 

(Klinteskog, 2016a). Grävlaget utför extra moment för att möjliggöra kabelupptagningen men 

hade oavsett varit på plats i projektet då det är grävlaget som schaktar och förlägger de nya 

kablarna. Internt på Tv Nät faktureras det 651 kr/timme för maskin med förare (externt 729 

kr/timme) (Berg, 2016). Följemännen på Tv Nät är inhyrda och de kostar 350-400 kr/timme 

exlusive moms (Lind, 2016). Följemannen behöver vara utrustad med, utöver godkänd klädsel, 

spade för friläggning av känsliga partier, kabelknippsare och verktyg för att skarva jordlina. 

Även i ett tradionellt projekt hade dessa verktyg behövts men användningsfrekvensen ökar i 

och med kabelupptagningen.  

För att hantera längre sträckor kabel som ska rullas in eller ut finns det två hydraliska 

kabelvindor på Tv Nät som monteras på grävlastare. De är köpta av SAB Elteknik för många 

år sedan, är avbetalda och beräknas inte medföra någon extra kostnad för projekten de används 
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i. Transporten ut till pilotstudien och tillbaka till förrådet gick tillsammans med annat material 

och tas inte med vid beräkninarna av kaKabelvindorna används inte så ofta och någon 

kompromiss behövde inte göras för att låta den ena stå i Vikingstad under pilotstudien. 

(Norgren, 2017)  

Vid en del av momenten arbetade inte både följeman och maskin aktivt däremot handlade det 

om så korta tider att det inte var möjligt för den inaktiva delen av grävlaget att göra något annat. 

Därför räknas den typen av inaktiv tid till kabelupptagningen. 

En elmontör är nödvändig för kabelupptagningen då det är elmontören som kopplar i och ur 

kablarna och därmed gör kablarna som ska tas upp spänningslösa. I Tv Näts interna prislista 

kostar denna typ av montör 970 kr/timme (Berg, 2016). Själva arbetet som elmontören utför 

hade även behövts i ett traditionellt projekt, men behovets tidpunkter varierar, därför tas det 

inte upp i kommande beskrivningar (Boström, 2016).  

På den 764 meter långa sträckan som det var projekterat för kabelupptaning kunde 876 meter 

kabel av typerna ACJJ 3*70 och FCJJ 3*50/35 tas upp. 38 meter ACJJ 3*70 fick lämnas kvar 

för att hinder stöttes på, se mer om detta i avsnitten Schaktning och friläggning samt Lyfta upp 

kabel ur schakt.  

6.2.1 Planering 

Innan ett projekt startar på Tv Nät tar en projektör fram relevanta handlingar som exempelvis 

vilken sträckning som kablarna ska förläggas på och vilket material som kommer behövas. En 

projektledare tillsätts också för att se till så att allt genomförs när det ska, att budget följs och 

att resurserna finns på plats när de behövs. För att förbereda för kabelupptagningen krävdes 

några ytterligare detaljer än de normala. För just det här projektet gick en del tid åt att föra 

kontakt med Linköpings universitet och sätta in författaren av detta arbete i planerna. Då det 

inte är aktuellt för själva kabelupptagningen i sig tas inte den tiden med. För att ta reda på var 

den gamla kabeln låg och därmed avgöra om det skulle vara möjligt att ta upp den användes Tv 

Nät:s GIS-program och platsbesök. De sträckor som kabelupptagning planerades på hade en 

lämplig sträckning för de nya kablarna och den inplanerade sträckan på denna detaljnivå hade 

sett likadan ut även om de gamla kablarna fått ligga kvar. För projektet i Vikingstad uppskattade 

projektören att 4,5 timmar lagts på att planera och därefter kalkylera för kabelupptagningen 

(Björkman, 2017).  

Projektledaren är involverad från att ett projekt initieras till att det är slutfört och ska 

dokumenteras. För kabelupptagningens del är det nödvändigt att projektledaren är involverad i 

att det ska göras eftersom det är denne som leder uppstartsmöte, godkänner fakturor med mera. 

Då grävlaget stöter på hinder eller av andra orsaker funderar över hur något ska genomföras är 

det vanligtvis projektledaren som konsulteras och som sedan beslutar. I pilotstudiens fall lades 

ungefär två timmar på kabelupptagningen för projektledarens del, troligtvis skulle denna tid 

kunna reduceras till i princip noll om det fanns mer vana av att ta upp urkopplade kablar 

(Klinteskog, 2017).  

Utsättning av var olika system finns i marken görs med hjälp av exempelvis GPS-koordinater 

samt färgmarkering på markytan. Denna utsättning kan variera någon meter men ger vanligtvis 

en bra indikation på var hinder kan stötas på under schaktningen. Det är ägaren av ett system 

som sätter ut dem och ägaren meddelas genom Ledningskollen om att det finns ett behov. Om 

system som ska sättas ut finns inom samma företag går kommunikationen internt. I pilotstudiens 

fall hade samma system satts ut även om upptagning inte var planerad eftersom schaktet skulle 

ske på samma sträcka. Hade en annan sträckning valts hade den gamla elkabeln inte behövt 

sättas ut lika noggrant och därmed skulle arbetstiden för utsättaren varit mindre. En 
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kvantifiering av hur mycket tid som gick åt för utsättning till följd av just kabelupptagningen 

har inte kvantifierats i denna studie. 

Något som inte kvantifierats i dokumenteringen är aspekten att den dagliga planeringen behöver 

ta hänsyn till att gammal kabel ska tas upp. Till exempel behöver montör kontaktas i god tid för 

att möjliggöra att kabeln som ska tas upp inte är spänningssatt, framförallt då den ska klippas 

av men i största möjliga mån när schaktningen av aktuell sträcka startar. Grävlaget bestämmer 

också den exakta schaktsträckningen på plats utifrån eventuella hinder de ser, hur möjligheterna 

ser ut för grävlastaren att ta sig fram med mera. Den gamla kabeln behöver tas upp innan den/de 

nya läggs ner i schaktet och därför är det viktigt att planera momenten så de sker i rätt ordning.  

6.2.2 Schaktning och friläggning 

Äldre kablar är vanligtvis förlagda djupare än vad som är nödvändigt för dagens kablar. 

Sträckan ner till det djup som den/de nya kabeln/kablarna skulle läggas hade därför grävts på 

samma sätt och tid även om den gamla kabeln skulle legat kvar. Arbetet för resterande djup 

tillfaller kabelupptagningen. Under observationerna har inte den extra tiden dokumenterats utan 

tiden är för hela schaktet och några mindre sträckor utfördes utan observatör på plats.   

Då inget annat system ligger på aktuell sträcka och den kabel som ska bytas är urkopplad kan 

markmaterialet schaktas bort ovanför kabeln utan att ta det försiktigt för att undvika skador på 

andra system. Ungefär 10 centimeter ovanför kabeln ligger det ett gult plastband för att 

signalera att en elkabel är förlagd strax under. Detta band behöver tas bort med jämna 

mellanrum för att inte vara i vägen. När skopan når kabeln kan den stödjas på ytskiktet av 

kabeln under ”skoprörelsen” och kabeln är därefter frilagd. Observera att det endast är jorden 

ovanför kabeln som behöver schaktas bort och inte markmaterialet runt omkring. 

Det kan både finnas system i samma schakt och i korsande schakt vilka påverkar 

kabelupptagningen. På flera av delsträckorna låg det andra kablar med spänning i samma schakt 

som det där en eller flera kablar skulle bytas ut. I Figur 11 som är tagen på delsträcka 1 låg en 

spänningssatt lågspänningskabel. Det innebar att när det gula plastbandet dök upp var det dags 

att gräva försiktigare och att frilägga sista centimetern med handspade för att inte riskera att 

skada lågspänningskabeln. Korsande system går det bara att gissa vilket djup de är förlagda på. 

Fiber är vanligtvis placerat ungefär 30 centimeter djupt och innebär därför inget extra arbete 

för kabelupptagningen. VA-system ligger vanligtvis djupare än elnät och bör därför inte heller 

påverka. Fjärrvärme, belysningskablar med mera finns det däremot risk att stöta på när man 

gräver extra djupt för att nå de gamla elkablarna. Därför är det viktigt att schakta med lite 

försiktighet förbi platser där den typen av system finns utmärkta i företagets geografiska 

informationssystem (GIS). Se avsnitt 6.1 för beskrivning av vilka korsande system som var 

relevanta för respektive delsträcka. 
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6.2.2.1 Schaktning och friläggning, specifik beskrivning per delsträcka 

På delsträcka 1 krävdes det ett extra djup på i snitt 20 cm och då kabeln schaktades fram på 135 

meter innebar det att 13,5 m3 extra schakt behövde tas upp. Delsträcka 2a varierade djupet för 

den gamla kabeln mer. 90 meter låg på 30 cm extra djup, 20 meter på 10 cm extra djup och 70 

m låg på 30-40 cm extra djup. På hela sträcka 2a blir de extra massorna som togs upp 27,5 m3. 

På 5 m av 2a låg den gamla kabeln i en rörgång så det krävdes inget extra djup men lite extra 

tid för friläggning vid röröppningarna. Rörgången fanns inte med i någon dokumentation utan 

upptäcktes när schaktningen nådde dit. För delsträcka 2b var den ungefärliga fördelningen 30 

meter på 50 cm extra djup och 92 meter på 50-70 cm extra djup, vilket blir 55,1 m3 extra schakt. 

På delsträcka 2c och 3 krävdes inget extra schaktdjup för att nå den gamla kabeln. På delsträcka 

2c låg dessutom lågspänningskabeln i rörgång under vägen på ett ställe vilket krävde lite extra 

friläggning vid ingångarna. Även på denna sträcka visste man inte i förväg om det skulle finnas 

en rörgång utan den upptäcktes på plats. I just det fallet hade man med största sannolikhet gjort 

det ändå för att ta ur den gamla kabeln och kunna dra igenom den nya för att slippa bryta extra 

asfalt och gräva av vägen.  

På de fyra första delsträckorna behövde kabeln friläggas så att ovansidan av den var synlig 

innan den kunde lyftas upp med någon av nedan nämnda metoder. På del 3 var markmaterialet 

av så pass finkornig sand att kabeln inte behövde friläggas helt innan den togs upp och därmed 

krävdes inget extra schaktdjup trots att kabeln låg på cirka 70 cm djup. Det gjorde också arbetet 

effektivare då en spänningssatt kabel låg bredvid vilken annars hade saktat ner arbetet för 

friläggningen. På några ställen kunde kabeln inte schaktas fram helt på grund av olika hinder 

vilka beskrivs utförligare i 6.2.3.  

I Tabell 3 presenteras den observerade tiden inom parantes för de sträckor där tillräcklig data 

samlats in. 

  

Figur 11 Bild på schakt då spänningssatt lågspänningskabel (till vänster) ligger bredvid den urkopplade mellanspännings-

kabeln som ska tas upp (till höger) 
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Tabell 3 Tid för schaktning och friläggning på respektive delsträcka, tid observerad för schaktningen totalt inom parantes 

Schaktning och friläggning 

Del 1 [min/m] Del 2a [min/m] Del 2b [min/m] Del 2c [min/m] Del 3 [min/m] 

Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin 

0,22 

(1,3) 

0,22 

(1,3) 

1,1 

(1,4) 

1,1 

(1,4) 

0,98   

(-) 

0,98   

(-) 

0,18   

(-) 

0,18   

(-) 

0,19   

(-) 

0,19   

(-) 

6.2.3 Lyfta upp kabel ur schakt 

Olika metoder testades för att flytta kabeln från schaktbotten till schaktkanten, huvudsakligen 

var det tre metoder som användes beroende på vilka grundförutsättningar som fanns. In mot 

stationerna skulle kabeln lyftas ut ur stationen och upp ur schaktet oavsett efter att den kopplats 

ifrån. Därför har den tiden inte tagits med i studiens utfall.  

Då en lång stäcka kunde ligga schaktad åt gången användes en trissa för att lyfta kabeln ur 

schaktet. Kabeln bändes upp och lyftes, med hjälp av spade och händer, en bit från där den var 

klippt sedan tidigare och trissan monterades på. Trissan lyftes sedan upp av grävlastarens klo, 

någon meter ovanför schaktkanten. När den avklippta änden började lyftas lades den med 

manskraft på schaktkanten och en tyngd placerades på den för att den skulle ligga still, tyngden 

var i pilotstudiens fall en till två personer. Grävlastaren körde sedan iväg längs med sträckan 

och kabeln lyftes upp vartefter, se Figur 13. Tyngden flyttades med längs med sträckan för att 

ge ett mer kontrollerat lyft. Vid slutet av det öppna schaktet klipptes kabeln av och trissan 

monterades bort.  

När endast en kortare schaktsträcka kunde ligga öppen, av olika orsaker som inte berodde på 

kabelupptagningen, ansågs metoden med trissa som omständlig och klumpig. På dessa ställen 

lyftes istället kabeln upp direkt av grävlastaens klo, utan att skopan monterades av, se Figur 12. 

Några meter schaktades och medan grävlastaren fortfarande kunde nå änden på kabeln lyftes 

den upp på schaktkanten. Där klipptes den inte av utan schaktningen fortsatte framåt ytterligare 

en bit och greppades på nytt för att lyfta den nya sträckan. 

  

Figur 12 Kabel lyfts upp ur schakt med hjälp av trissa 
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På en del ställen fanns det något ovanför kabeln vilket gjorde att det inte gick att frilägga den 

fullständigt. Exempel på detta från pilotstudien är buskar/träd, andra infrastruktursystem eller 

rörgångar. I dessa fall schaktades markmaterialet bort i den mån det gick. Därefter klipptes 

kabeln tätt inpå hindret på ena sidan och ett par meter ifrån hindret på den andra. Delen som 

klipptes nära inpå hindret rätades ut till att bli så rak som möjligt. Därefter greppade 

grävlastarens klo den längre änden och drog ut kabeln. En stropp användes i några fall istället 

för att greppa kabeln direkt med klon, men rörelsen blev inte lika kontrollerad och i flertalet fall 

var det trångt och därmed var största möjliga kontroll att föredra. För att få kabeln att börja röra 

sig gjordes försiktiga ryckande rörelser till dess att kabeln gav med sig och sedan kunde den 

dras ut med jämn kraft. Vid buskar/träd lades schakt från båda hållen, så nära det gick utan att 

skada rotsystemet allt för mycket. Denna metod lyckades bra då det var en modernare kabeltyp 

med plasthölje och den täckta sträckan var ungefär två meter. Ett mindre lyckat försök gjordes 

på en cirka fem meter täckt sträcka, där kabeln var av den gamla kabeltypen med pappershölje, 

då gick kabeln av vid ett par försök och lämnades sedan i marken. Då hindret var ett annat 

infrastruktursystem som korsade kunde det mesta markmaterialet avlägsnas och sedan var det 

inga problem med att dra bort kabeln. I dessa fall var det viktigt att överväga om rubbningen av 

ett annat systems schaktbotten skulle kunna ge en negativ påverkan på den infrastrukturen och 

ha det i åtanke vid återställningen. I de fall en annan kabel låg i rörgången drogs kabeln ut under 

extra stor försiktighet och observation för att minimera risken för skada på kablar som ej skulle 

bytas ut, se Figur 14. Det var också extra viktigt i dessa fall att änden som skulle passera genom 

rörgången var rak och inte hade några utstickande delar.  

 

Figur 13 Kabel dras ut ur rörgång 

Figur 14 Kabel lyfts upp med grävlastarens klo i kortare sektioner 
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Då kabeln lyfts upp blir schaktbotten ojämn och måste därför jämnas till innan nya kablar kan 

läggas ner. Beroende på markmaterialet blev spåren olika märkbara och krävde olika 

arbetsinsats för att jämnas till. Gemensamt för alla delsträckorna var att markmaterialet var i 

stort sett fritt från sten. Därför räckte det med att jämna till det material som redan fanns. Hade 

materialet varit mer stenigt hade en bädd av stenmjöl behövts för att minska risk för kabelslitage 

över tid. Det hade dock behövts oberoende av om kabel tagits upp eller ej under sådana 

förhållanden. 

6.2.3.1 Lyfta upp kabel ur schakt, specifik beskrivning per delsträcka 

På delsträcka 1 lyftes ungefär en tredjedel av sträckan upp med trissa och resten togs upp med 

grävlastarens klo. Den första tredjedelen behövde inte klippas utan det var först vi den korsande 

fiberkanalisationen, sedan vid ett träd och in mot station som kabeln behövde klippas av och 

det därför var smidigare att använda klo istället för trissa. Den gamla mellanspänningskabeln 

klipptes av sju gånger under denna delsträcka.  

Delsträcka 2a behövde klippas kring den asfalterade parkeringsytan och vid rörgången i slutet 

vilket gjorde att de relativt korta bitarna togs upp med grävlastarens klo. Resterade sträcka lyftes 

upp med trissa i två omgångar. Först fram till fjärrvärmekorsningen där kabeln var tvungen att 

kapas av och därefter från den korsningen, förbi en 90-graderssväng och fram till rörgången. 

Den sista biten lyftes med grävlastarens klo. Totalt klipptes kabeln av på nio ställen.  

På delsträcka 2b var det trängre på grund av allén och staket in mot tomterna. Det medförde att 

när schaktet var grävt och massorna låg på schaktkanten kunde grävlastaren inte passera på 

insidan av träden. Därför lyftes kabeln upp vartefter som schaktet grävdes och lades bredvid 

schaktmassorna, utan att kapas av mellan lyften. På delsträckan klipptes mellanspännings-

kabeln uppskattningsvis fyra gånger.  

Delsträcka 2c klipptes av på många ställen på grund av korsande system och rörgångar, därför 

var det enklaste tillvägagångssättet att lyfta upp en kortare sträcka i taget med grävlastarens klo. 

Totalt för både den gamla låg- och mellanspänningskabeln gjordes 25 klippningar.  

På den sista sträckan, delsträcka 3, var grävlaget som skötte återfyllningen närmre så därför 

lyftes kabeln upp direkt, som på delsträcka 2b, för att återfyllningen skulle kunna komma igång. 

Som nämnts i tidigare avsnitt frilades inte kabeln utan schaktning skedde endast ner till det gula 

plastbandets djup, förutom i ena änden där en bit behövde friläggas för att grävlastarens klo 

skulle få grepp om den. Det räckte sedan att dra kabeln upp genom sanden och placera den på 

schaktkanten. Mellanspänningskabeln som skulle tas upp klipptes av på 2 ställen.  

På del 1 var markmaterialet torr lera vilket ledde till klumpar som behövde slås sönder och 

sedan jämnas till innan de nya kablarna kunde läggas ner. Detsamma gällde på delsträcka 2a 

och 2b, även om markmaterialet inte var lika hårt så det gick något snabbare. På delsträcka 2c 

och 3 var markmaterialet av relativt finkornig sand vilket gjorde att det räckte att gå över 

schaktbotten för att den skulle bli jämn nog.  

Resultatet från observationerna som gjordes kan ses inom parantes i Tabell 4. 

Tabell 4 Tid för att lyfta upp kabel ur schakt på respektive delsträcka, inom parantes den tid som kabelupptagningen tog enligt 

observationerna 

Lyfta upp kabel ur schakt 

Del 1 [min/m] Del 2a [min/m] Del 2b [min/m] Del 2c [min/m] Del 3 [min/m] 

Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin 
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0,67 

(0,32) 

0,67 

(0,32) 

0,97 

(0,22) 

0,97 

(0,22) 

0,49   

(-) 

0,49   

(-) 

1,0 

(0,22) 

1,0 

(0,22) 

0,19   

(-) 

0,19   

(-) 

6.2.4 Samla ihop kabel och kabelband 

För att samla ihop de upptagna kablarna användes två olika metoder. I de fall en längre 

sammanhänande sträcka låg på kanten av schaktet användes den hydrauliska kabelvindan som 

kopplas på grävlastaren och manövreras genom hydralkraft, se vänster del av Figur 15. Kabeln 

fästes i ställningen, eller i de fall en bit kabel redan var upprullad, i änden på den kabeln. 

Därefter stod grävlastaren still och kabeln drogs längs med marken medan den nystades in. När 

spolen var full kördes den till containern där hydraulslangarna kopplades om så att de två 

sidorna på spolen kunde dras isär och rullen med kabel bli fri. För kortare kabellängder ansågs 

momentet med att montera och använda spolen för omständigt och kabeln samlades istället ihop 

med grävlastarens klo och kördes på det viset till containern som ställts ut för pilotprojektets 

avfall, se höger del av Figur 15.  

De gula kabelbanden som tagits upp varierade i längd samlades in, vanligtvis genom att någon 

gick längs med schaktet och plockade dem för hand, sedan kördes de till containern.  

6.2.4.1 Samla ihop kabel och kabelband, specifik beskrivning per delsträcka 

På delsträcka 1 och 2a användes kabelvindan på de sträckor där kabeln lyfts upp med hjälp av 

trissa. Delsträcka 2b hade också en lång sammanhängade sträcka som kabelvindan användes på 

eftersom kabeln inte klippts av på raksträckan. Resterande kabellängder samlades ihop med 

grävlastarens klo.  

I Tabell 5 står tiderna som observerats under projektet, de skiljer sig något från dagböckerna då 

hopsamling av de gula plastbanden inte är medtaget i observationerna. 

Tabell 5 Tid för att samla ihop kabel och kabelband på respektive delsträcka 

Samla ihop kabel och kabelband 

Del 1 [min/m] Del 2a [min/m] Del 2b [min/m] Del 2c [min/m] Del 3 [min/m] 

Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin 

Figur 15 Hopsamling av kabel 
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0,44 

(0,09) 

0,44 

(0,09) 

0,08 

(0,20) 

0,08 

(0,20) 

0,12 

(0,11) 

0,12 

(0,11) 

-        

(-) 

-        

(-) 

0,19 

(-) 

0,19   

(-) 

6.2.5 Återställning 

Den gamla kabelns ytterhölje med tjärat jute blir sprött av att ligga i marken under en lång tid 

vilket gör att när kabeln böjs går det ibland bort bitar. Något som också orsakar lösa bitar med 

tjärat papper är då skopan lagts för hårt mot kabeln vid friläggningen, då lossnar bitar vilka blir 

kvar på schaktkanten då kabeln samlas in. Detta skräp behöver samlas ihop och plockas enklast 

upp för hand. Arbetet utfördes av observatören i projektet och finns därför inte med i 

dagböckerna, i parantes i Tabell 6 står dock tiden för detta som tid för montör. Inom parantes 

är inte tiden för grävlagets arbetsinsats vid återställningen inkluderad då detta inte 

tidsbestämdes av observatören. 

Som nämnt i 6.2.2 låg den gamla kabeln på ett större djup än vad de nya behövde förläggas. De 

extra schaktmassorna behövde hanteras även vid återfyllningen och tiden för denna hantering 

inkluderas i Tabell 6. Det gör också så att extra stora schaktmassor behöver transporteras bort 

för att deponeras vilket genererar en kostnad.  

Markmaterialet på sträckorna med extra djup var så pass stabilt att schaktet inte behövde göras 

märkbart bredare. Om så inte varit fallet hade kabelupptagningen krävt återställning av den 

extra bredden och resurserna som krävts hade berott på vilket typ av markmaterial som behövts 

brytas upp i samband med upptagningen. Schaktmassorna var dock större på de grästäckta 

ytorna till följd av extra djup och de tog därför större plats vilket innebar att mer gräsyta 

försiktigt behövde skrapas rent med skopan, detta inkluderas i tiderna för återställningen.  

6.2.5.1 Återställning, specifik beskrivning per delsträcka 

Delsträcka 1 och 2b blev det mest tjärat jute som föll av, det var för att skopan skrapade mot 

kabeln mer där än på de andra sträckorna. På del 2c och 3 blev det nästan inget eftersom skopan 

gick emot försiktigt eller inte alls. På de sträckorna föll det däremot av lite för att kabeln böjdes 

eller att grävlastaren körde på kablarna som låg på schaktkanten. Överlag var det inte mycket 

av den totala tiden som lades på att plocka upp detta skräp.  

Att det inte finns någon tid för följeman på del 2b beror på att den andra maskinens maskinist 

skötte återställningen själv och tiden för att jämna till schaktbotten.  

På delsträcka 2a ser det ut som att ingen hantering av extra schaktmassor existerat för maskin 

vid återställning. Vid samtal med grävlaget i ett senare skede tros det bero på att tiden för 

återställning på del 2a råkat dagbokföras tillsammans med del 1. För att inte göra en felaktig 

Figur16 Soppåse med tjärat jute som lossnat från kabeln 
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uppskattning har tiden fått ligga kvar där men troligtvis är den tiden proportionerlig mot 

mängden extra schaktmassa.  

Tabell 6 Tid för återställning på respektive delsträcka 

Återställning 

Del 1 [min/m] Del 2a [min/m] Del 2b [min/m] Del 2c [min/m] Del 3 [min/m] 

Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin 

0,22 

(0,11) 

1,37   

(-) 

0,32 

(0,09) 

0,32    

(-) 

0 

(0,16) 

0,49   

(-) 

0         

(-) 

0,045        

(-) 

0        

(-) 

0        

(-) 

6.2.6 Risker 

Det finns alltid en risk att skada något som ligger dolt i marken då schaktning sker. Denna risk 

tillfaller kabelupptagningen vid extra schaktdjup eller om friläggningen av kabeln på annat sätt 

riskerar att skada det runt omkring.  

Tillsammans med mellanspänningskablar finns det alltid en jordlina förlagd per kabel och om 

en kabel ska bytas ut kan den gamla jordlinan användas för den nya så länge linan inte tas upp. 

Jordlinan är av ren koppar och diametern är betydligt mindre än själva kabelns. Vid förläggning 

kan jordlinan ha lagts på lite olika ställen i förhållande till kabeln och detta spelar ingen roll så 

länge den är korrekt inkopplad i nätstationerna. Eftersom den kan ligga över, under eller runt 

kabeln är det svårt för grävlaget att veta på förhand när den kan hamna i vägen för skopan. Om 

skopan tar i jordlinan går den lätt av och om kabeln ska tas upp men jordlinan lagt sig runt 

måste den klippas av. Om jordlinan grävs av behöver den skarvas, något som grävlaget kan 

göra direkt på plats men som tar lite extra tid. Klämmorna som ändarna på jordlinan sätts ihop 

med kostar 10-20 kronor styck, beroende på modell. 

6.2.6.1 Risker, specifik beskrivning per delsträcka 

I detta pilotprojekt blev en belysningskabel skadad på delsträcka 2b vilket ledde till att en 

elmontör fick reparera skadan under ett redan inplanerat besök, det tog 20 minuter längre tid 

och är inte inkluderat i resultatsammanställningarna då den tiden inte fanns med i 

dagboksunderlaget utan bara i observationerna. Valet att inte räkna med tider som inte tagits 

upp i dagboken motiveras i metodkapitlet. 

Jordlinan gick av eller behövde klippas av vid fler tillfällen än på delsträcka 2c som redovisas 

i Tabell 7 men det var i så liten utsträckning att det inte togs upp i dagböckerna. Att det skedde 

mer frekvent på del 2c var för att jordlinan låg runt kabeln på flera ställen och att det var trängre 

med flera andra viktiga system att ta hänsyn till vid friläggningen. Det är bara de skarvar som 

dokumenterats i dagböckerna som ligger till grund för utfallet.  

Tabell 7 Tid för att åtgärda skador på respektive delsträcka 

Åtgärdade skador (skarvat jordlina) 

Del 1 [min] Del 2a [min] Del 2b [min] Del 2c [min] Del 3 [min] 

Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin Montör Maskin 

    (20)  90 90   
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6.3 Arbetsmoment utanför Tv Näts verksamhet 

De schaktmassor som inte fick plats vid återfyllningen behövde transporteras iväg. Denna 

bortforsling utfördes av Kranbilsåkarna Östergötland AB som hämtade de överblivna 

schaktmassorna och körde dem till deponi. Samma bolag levererade även massor som behövdes 

vid återfyllning och återställning samt transporterade bort asfalt. Eftersom de även skötte 

transport av sådant som inte hör till kabelupptagningen har de exakta kostnaderna till följd av 

kabelupptagningen inte kunnat identifieras. Extra schaktmassor kostade uppskattningsvis 9 000 

kr för Tv Nät på pilotstudiens delsträckor och det inkluderar då massor som skulle transporterats 

bort även om ingen kabel tagits upp. Det är dessutom osäkert om alla massor från pilotstudien 

är med eller om massor från en annan sträcka inkluderats. Detta då uppskattningen utgår från 

datumen kring pilotstudiens utförande men det kan redan ha legat massor på 

uppsamlingsplatsen eller så är det möjligt att uppsamlingsplatsen inte tömdes helt vid 

hämtningen i anslutning till när pilotstudien avslutades. Fakturaposterna som inkluderas i 

kostnaden är transport av massor, släptillägg och tippavgift. Tippavgifter specificeras per lastbil 

eller flak som töms, för en lastbil med släp blir det med andra ord två stycken tippavgifter. 

I dagboken fylldes uppskattad vikt på schakt som transporterades bort i början men sedan 

slutade den dokumentationen av okänd anledning. Vad som kan spåras tillbaka är det som 

transporterades bort under de dagar som arbetet pågick på delsträcka 2b och första dagen på del 

2c. Grävlaget uppskattade att vikten som behövde köras iväg till följd av kabelupptagningen 

var 20,5 ton och kostnaden för de hämtningarna där de inkluderades låg uppskattningsvis på 

4 000 kr utifrån fakturorna. I proportion mot hur mycket extra schakt som grävdes upp ökade 

massorna med ungefär 20 %.  

För att tydliggöra vissa oklarheter och möjliggöra antagande gällande schaktmassorna 

kontaktades grävlaget i efterhand. Det som konstaterades var att de 20,5 ton som dokumenterats 

var uppskattade med ögonmått och ett ton motsvarar ungefär en kubikmeter. Enligt 

kranbilsåkarna tar en lastbil med släp 20-25 kubik schaktmassa men det beror på ekipagets 

modell med mera. Från ett av datumen var det endast schaktmassa som transporterades bort 

från Vikingstad, det lades då 1,5 timme à 737 kronor för transport och 1,5 timme à 257 kronor 

som släptillägg. Antag att endast schaktmassan som grävlaget uppskattat vara till följd av 

kabelupptagningen transporterades bort vid det tillfället, den skulle då generera en kostnad på 

2 100 kr.  

De delsträckor som genererade extra schaktmassor att transportera bort var 1, 2a och 2b. Hur 

mycket som inte fick plats vid återfyllningen av schaktet borde vara proportionellt mot hur 

mycket extra schaktmassa som behövde grävas upp. För de olika delsträckorna blir det då          

14 % på del 1, 29 % på del 2a och 57 % på del 2b. Genom att använda procentsatserna för 

delsträckorna och den uppskattade kostnaden på 2 100 kr för bortforslingen kan den extra 

kostnaden per delsträcka antas vara enligt Tabell 8. 

Tabell 8 Kostnad för bortforsling av schaktmassor till följd av kabelupptagningen, per delsträcka 

Bortforsling av schaktmassor 

Del 1 [kr] Del 2a [kr] Del 2b [kr] Del 2c [kr] Del 3 [kr] 

294 609 1197 - - 

Under pilotprojektet var en container uppställd där avfall kunde läggas. I denna container 

slängdes allt typ av avfall men majoriteten var de gula kabelbanden och gamla kablar. I ett 

klassiskt projekt, utan kabelupptagning, varierar förekomsten av container på plats och det är 

upp till grävlaget om de känner ett behov för det eller inte (Klinteskog, 2017).  
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Containern tillhandahölls av Mahrs Åkeri. De tar betalt per körsträcka och baserar priset på 

sträckan, ingen hyra tas för själva containern och tiden containern behöver stå i ett projekt 

påverkar med andra ord inte kostnaden. Det kostade 1 080 kr att få utkörd och lika mycket för 

att få den hämtad. Denna container behövde tömmas en gång då den blev full och totala 

kostnaden landade därför på 4 320 kr. Kostnaden delades upp med hjälp av hur stor del av den 

totala kabelvikten som respektive delsträcka gav upphov till.  

Tabell 9 Kostnad för container per delsträcka 

Kostnad för avfallscontainer 

Del 1 [kr] Del 2a [kr] Del 2b [kr] Del 2c [kr] Del 3 [kr] 

666 912 602 1627 513 

Om avfallet har ett värde räknas en del utav det av på fakturan som i detta fall Tv Nät erhåller. 

När hämtning av container beställts och den kommit in till Mahrs Åkeris anläggning sorteras 

innehållet och sänds vidare till andra aktörer. Elkablarna i pilotstudien såldes vidare till Stenas 

filial i Linköping där Mahrs Åkeri erhöll en intäkt som påverkas av de globala metallpriserna 

och de gula banden gick till Tv för förbränning. (Mahrs, 2016) 

Stenas filial i Linköping bestämmer vad åkeriet får betalt för kablarna och till sin hjälp har de 

framtagna prissättningsformler och uppgifter om metallinnehåll i olika kabeltyper. Priset sätts 

utifrån dagens metallvärde på LME, förädlingskostnad och utrymme för vinst, så länge det inte 

är en storkund med individuellt framtagen prislista som gäller på alla Stena-filialer som säljer. 

Det kan också bero på hur stor leverans som ankommer, om företaget som levererar är en stor 

kund till filialen och hur materialet levereras. Sammanbundna kabelringar går exempelvis 

snabbare att packa effektivt i container än ett ”ormbo” av kablar då det sistnämnda behöver 

bearbetas innan det kan packas. För grova kablar är det bästa att knäcka cirka två meter långa 

bitar som sedan kan travas. (Arlbrandt, 2017) 

Kablarna från pilotstudien skickades till Stena i två omgångar. Den 30:e november mottogs 

3 040 kg för vilket det betalades 1,4 kr/kg och den 8e december mottogs 1 320 kg för vilket det 

betalades 1,35 kr/kg till filialen. Skrotet klassades då som aluminium/bly-kabel (Norin, 2017). 

Vid dessa datum låg aluminiumpriset på 15 015 respektive 15 006 kr/ton och blypriset på          

20 295 respektive 20 313 kr/ton  (LME, 2017).   

Som tidigare nämnt väger ACJJ 3*70 5 kg/m och FCJJ 3*50/35 4,2 kg/m. Då det är svårt att 

veta vilka kablar som sänts in vilken gång och vikten för den sista delsträckan inte är densamma 

som sista leveransen till Stena har intäkten per delsträcka beräknats utifrån att åkeriet erhöll 1,4 

kr/m. Den totala vikten som Stena erhöll var större än den beräknade vikten för kablarna vilket 

troligtvis beror på uppskattningen av kablarnas längd, framförallt vid nätstationer/kabelskåp då 

det var svårt att ange exakt längd. Med hjälp av den uppskattade längden blir den totala intäkten 

5930 kr i pilotstudien och fördelningen per delsträcka kan ses i Tabell 10. Det kan jämföras mot 

verklighetens 6038 kr som åkeriet erhöll vilket ger en diff på knappa två procent och därför inte 

anses som ett särskilt betydande fel. 

Tabell 10 Intäkter per delsträcka för försäljning av upptagen kabel 

 Del 1 Del 2a Del 2b Del 2c Del 3 

Kabelvikt 

[kg/delsträcka] 

675 925 610 1506 

(750+756) 

520 

[kr/delsträcka] 945 1295 854 2108 728 
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Kablarna sorteras med liknande material på filialen och skickas sedan vidare till Stenas 

anläggning i Skänninge där de sorteras ytterligare en gång och packas med material från andra 

filialer. Därefter skickas de till Stenas anläggning för kabelgranulering i Töva. På plats i Töva 

skickas kablarna in i en maskinell process som separerar metallerna från övrigt material. Det 

som inte är metaller kommer ut som en massa med högt värmeinnehåll och skickas på 

förbränning. Det finns en risk för att gammal elteknisk utrusning innehåller PCB-smittad olja, 

men det finns ingen standard för att exempelvis testa varje kabel som kommer in. Upptäckt 

utrustning som är smittad skickas till Stenas anläggning i Karlstad där de smittade delarna skiljs 

från metallerna, vilka skickas på återvinning, och sänds sedan till Sakabs anläggning i Örebro 

för att förbrännas. Hanteringen av PCB-smittat material är en dyr process. (Arlbrandt, 2017) 

Tiden från att kablarna tas emot på filialen i Linköping och tills metallgranulat kan säljas till 

smältverk handlar vanligtvis om några veckor och det är ett flöde som Stena vill ska gå så fort 

som möjligt. Detta för att anläggningarna säljer materialet mellan sig och har månadsbokslut 

samt att de står för risken för metallernas eventuella värdeförändring. För kabeltyperna ACJJ 

och FCJJ är det stål, aluminium, koppar och med största sannolikhet bly som blir till ny 

metallråvara. (Arlbrandt, 2017) 

6.4 Pilotstudiens ekonomiska resultat och kostnadsposter för budgetering 

Nedan presenteras de kostnader och intäkter som kabelupptagningen genererat och 

kostnadsposter tas fram för framtida budgetering.  

6.4.1 Kostnader 

Kostnaderna som framförallt uppstår är kostnaderna för tiden det tar för grävlaget att ta upp 

kablarna. I containern slängdes annat material än vad kabelupptagningen genererade men de 

kvantiteterna var små i förhållande till kabelupptagningen. Därför kommer hela kostnaden för 

containern att räknas till kabelupptagningen. Om Tv Nät hade undvikt att anlita ett åkeri för 

hantering av avfallet och själva kört kablarna till Stena alternativt att Stena hjälpt till med 

containern hade priset nog sett annorlunda ut. Däremot har åkeriet tagit fram ett pris för att få 

verksamheten att gå runt och alternativen borde ligga i samma storlek eller lägre. Hur kostnaden 

för bortforsling av schaktmassor beräknats tas upp i kapitel 6.2 kan en sammanställning av 

kostnaderna per delsträcka ses. Totalt kostade kabelupptagningen 38 000 kronor för Tv Nät och 

fördelningen mellan olika typer av kostnader kan ses i Tabell 11.  

Tabell 11 Sammanställning kostnader för kabelupptagningen i pilotprojektet 

Sammanställning kostnader för 

kabelupptagning Del 1 Del 2a Del 2b Del 2c Del 3 

 

Totalt 

Bortforsling av schaktmassor [kr/m] 2,18 3,29 9,81 - - 2100 

Grävlag [kr/m] 42,5 45,5 35,2 22,3 10,5 26900 

Container [kr/m] 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4320 

Projektledning/projektering - - - - - 4770 

Total kostnad [kr/m] 6693 9930 6095 8973 1605 38090 
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6.4.2 Sammanfattning av arbetsmoment inom Tv Nät 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den extra tid som behövdes på del 2c på grund av 

andra system och infarter till tomter jämnade ut sig gentemot de andra sträckorna eftersom två 

kablar kunde tas upp samtidigt. Den totala maskintiden drog iväg på del 1 och 2b vilket berodde 

på hanteringen av extra schaktmassor vid återställningen på grund av extra djup, att det inte 

syntes på del 2a berodde på feldokumentering. De totala genomsnittstiderna kan ses i Tabell 

12. 

Tabell 12 Tider för kabelupptagning uppdelat på olika delsträckor 

Kostnaden för följeman är angiven i ett intervall och därför kommer beräkningarna bygga på 

ett medel, vilket är 375 kr/timme exklusive moms. I pilotstudien var maskin med förare inhyrda 

och kostnaden antas vara densamma som Tv Nät skulle tagit betalt vid uthyrning av samma 

tjänst, alltså 729 kr/timme exklusive moms. Kostnaden per delsträcka för grävlaget kan ses i 

Tabell 13 och den totala summan landade på 26 876 kr.  

Tabell 13 Grävlagets kostnad för kabelupptagningen i pilotprojektet 

Kostnad för grävlag  Del 1 Del 2a Del 2b Del 2c Del 3 

Schaktning och friläggning [kr/delsträcka] 547 3745 2200 1093 364 

Lyfta upp kabel ur schakt [kr/delsträcka] 1660 3302 1100 6073 364 

Samla ihop kabel och kabelband [kr/delsträcka] 1093 273 270 - 364 

Återställning [kr/delsträcka] 2433 1089 726 180 0 

Totalt [kr] 5733 8409 4296 7346 1092 

Kostnaden för att reparera jordlinan då den gick av var ungefär 1 700 kr för arbetet och för att 

göra det krävs en klämma som håller ihop ändarna på jordlinan, de kostar 10-20 kronor styck. 

Då riskerna är så individuella för olika projekt och rimligheten inte kan avgöras utifrån en 

pilotstudie kommer den kostnaden inte tas med i sammanställningarna.  

6.4.3 Intäkter 

För det enskilda nätägarföretaget utgörs intäkterna för kabelupptagning av vad 

återvinningsföretagen betalar för materialet som tas upp. Utifrån pilotstudien är materialet som 

tas upp de gula plastbanden, kabeln i sig samt extra schaktmassor varav endast kablarna ger 

intäkter. I pilotstudiens fall finns en mellanhand som sköter hantering av plastbanden och 

kablarna samt tillhandahåller uppsamlingscontainer. Eftersom kabelförsäljningen då går via 

åkeriet så stannar en del av intäkterna där men Tv Nät hade kunnat sälja direkt till Stena. Det 

tillsammans med att det är svårt att veta var den extra kabelvikten kommer ifrån och vilka kablar 

som såldes för det lägre gör priset 1,4 kronor per kilo exklusive moms kommer användas för 

 Del 1 Del 2a Del 2b Del 2c Del 3 

Tot montör [min] 210 525 195 585 60 

Tot maskin [min] 360 525 255 600 60 

Upptaget [m] 135 185 122 330 104 

montör/uppt [min/m] 1,55 2,84 1,60 1,77 0,58 

maskin/uppt [min/m] 2,70 2,84 2,09 1,82 0,58 
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att beräkna intäkterna på alla delsträckor. Totala intäkterna blev då som redovisats i Tabell 10, 

5 930 kronor.  

Återvinningen av kablar är en arbetskrävande och därmed dyr process. Först måste kabeln tas 

isär och sedan måste materialen behandlas innan de kan ingå i nya produkter. Utifrån kablarnas 

vikt, de rena metallernas värde som presenteras i avsnitt 3.3 samt materialsammansättningen 

som presenteras i Bilaga 2 kan den ekonomiska potentialen tas fram. Då stålbanden som finns 

i kablarnas ytterhölje har en tendens att rosta samt att vikten för dem inte kunnat urskiljas 

separat i analysen av materialsammansättning har de inte räknats med. Däremot kan potentiella 

värdet för bly, koppar och aluminium ses i Tabell 14. I pilotstudiens fall innebär det ett 

potentiellt kabelvärde av knappa 60 000 kronor för de återvunna kablarna vilket i sin tur innebär 

att åkeriet kunde tillgodoräkna sig 10 % av de ingående metallernas värde på LME.  

 Tabell 14 potentiella metallvärden i ACJJ 3*70 och FCJJ 3*50/35, baserat på LME samt kablarnas materialsammansättning 

 

6.4.4 Ekonomiskt resultat 

Det totala resultatet för kabelupptagningen landade på drygt 32 000 kronor. Intäktsstorleken är 

då 16 % i förhållande till kostnaderna.  

Maskinen i pilotstudien var av klassen kabelschaktmaskin och EBR har inte en specifik 

följemanskostnad utan de räknar att en montör utför den typen av arbete samtidigt som den har 

utbildning och utrustning för att arbeta med kabelinstallation. I dessa priser ingår då projektörs- 

och projektledartid. Räknat utifrån dessa uppgifter skulle kostnaden för grävlaget bli 40 200 kr 

för kabelupptagningen vilket är ungefär en fjärdedel mer än vad grävlaget och projektör-

/projektledartiden i pilotstudien. Till största delen beror denna skillnad på att EBR räknar med 

en montör som följeman, denna montör har utbildning och utrustning som inte följemannen i 

pilotstudien behöver och därför är timpriset lägre.  

Kabelupptaningens resultat bidrog till ungefär 3 % av de totala kostnaderna på sträckorna där 

kabelupptagningen genomfördes. Tabell 15 visar de kostnader som projektet uppskattningsvis 

kostat i sin helhet på de sträckor där kabelupptagning praktiserats och de är framtagna av 

projektets projektledare Klinteskog (2017). Återställningen baseras på uppmätta sträckor i GIS 

i kombination med kostnaderna som specificeras i kvadratmeter på fakturan för återställning. 

Avstängningskostnaden för sträckan är allokerad utifrån pilotstudiens fysiska längd i 

förhållande till hela projektet i Vikingstad och tiden som delsträckorna tog i förhållande till hela 

projektet. Markupplåtelse och intrång baseras på tiden delsträckorna tog och ytan för respektive 

sträcka i kombination med kommunens tariffer för olika ytskikt. Trädbeskärning och kemprov 

är engångskostnader som endast varit aktuella på pilotstudiens delsträckor. Resterande 

kostnader baseras på delsträckornas längd i förhållande till totala längden på projektet.  

  

Potentiella metallvärden ACJJ 3*70  FCJJ 3*50/35  

Bly [kr/m] 46,35 28,51 

Koppar [kr/m] - 60,10 

Aluminium [kr/m] 14,48 - 

Totalt [kr/m] 60,83 88,61 
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Tabell 15 Uppskattad totalkostnad för pilotstudiens delsträckor 

Kostnadspost  Sträcka 1-2c Sträcka 3 Totalt 

Återställning [kr] 36 631 40 070 76 701 

Avstängningar [kr] 94 154 31 846 126 000 

Markupplåtelse + intrång [kr] 113 563 78 117 191 680 

Trädbeskärning [kr] 10 000 

 

10 000 

Material [kr] 119 000 40 250 159 250 

Kemprov [kr] 10 000 

 

10 000 

Grus, sand och jord [kr] 15 938 5 391 21 328 

Transport [kr] 21 250 7 188 28 438 

Övriga UE [kr] 9 563 3 234 12 797 

Maskin [kr] 227 297 15 676 242 973 

Montör och följeman [kr] 129 324 8 919 138 243 

Projektör [kr] 3 740 

 

3 740 

Projektledare [kr] 12 825 

 

12 825 

Summa [kr] 803 285 230 690 1 033 975 

6.5 Kostnadsposter för budgetering av kabelupptagning 

EBRs kostnadskataloger bygger på många tidsstudier gjorda under en lång tidperiod och 

momenten aggregeras till att visa ett snitt av timme per kilometer. För att möjliggöra 

budgetering av projekt där kabelupptagning integreras tas kostnadsposter baserade på 

pilotstudiens utfall fram. Eftersom det bara är ett projekt, med primärt ett grävlag, som studerats 

går det inte att säkerställa hur representativa posterna är för ett framtida projekt men det kan 

förhoppningsvis ge en indikation.  

Indelningen av olika kostnadsposter har gjorts utifrån EBR; maskin, montör, material och 

övrigt. I pilotstudien har Tv Näts priser använts för att beräkna utfallet medan posterna i detta 

avsnitt bygger på EBRs kostnader. Det innebär att i kostnaderna för maskin och montör så är 

projektering och projektledning inkluderat. Material finns det inget underlag för mer än de 

klämmor som används vid skarv av jordlina och som tidigare avgränsats bort då det är osäkert 

hur vanligt behovet av skarv kan anses vara och de har ett förhållandevis lågt pris. Övrigt-

kategorin inkluderar i detta fall kostnad för hantering av avfall och schaktmassor till följd av 

kabelupptagningen.  

Det är ett antal faktorer som påverkar hur resurseffektiv kabelupptagningen kan vara men där 

metodval kan göras på plats för att effektivisera arbetet. I pilotstudien har det därför varit svårt 

i vissa fall att avgöra exakt vilken förutsättning som lett till tidsskillnad då metoderna varierat 

med förutsättningarna. Dessa förutsättningar och metodval finns därför inbakade i 
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kostnadsposterna och för att förstå hur de påverkar möjligheterna att ta upp kablarna effektivt i 

olika situationer bör hela kapitel 6 läsas.  

Kostnaderna bör ställas mot de intäkter som kabelskrotet kan säljas för, vilket beror på kabeltyp, 

dimension och antal. 

6.5.1 Schakt med få driftsatta system och extra djup 

Det är svårt att veta hur djupt en kabel ligger och denna kostnadspost bygger på hur djupt kabeln 

i pilotstudien låg i snitt på sträckorna som posten baseras på; 1, 2a och 2b. På dessa sträckor var 

det ett till två driftsatta system i samma schakt och andra system korsade på ett fåtal ställen. På 

den representativa sträckan togs endast en kabel upp och siffrorna baseras på detta. Hade en till 

urkopplad kanel funnits i schaktet hade denna troligtvis kunnat tas upp vid samma tillfälle på 

en effektivare tid då det ar få andra system att ta hänsyn till. 

Tabell 16 Kostnadsposter för schakt med få driftsatta system och extra djup. Kostnaderna baseras på tider från pilotstudien i 

Vikingstad och EBRs timpris för kabelschaktmaskin och montör 

 [h/km kabel] [h/km schakt] [kr/km kabel] [kr/km schakt] 

Montör  35 35 25000 25000 

Maskin  43 43 30900 30900 

Material - - - - 

Övrigt - - 9680 9680 

6.5.2 Schakt med få driftsatta system och inget extra djup 

Till grund för denna kostnadspost ligger delsträcka 3 i pilotstudien. Där behövdes inget extra 

schaktdjup för att kabeln kunde dras upp genom det sandiga materialet men resultatet hade 

blivit detsamma om kabeln legat på samma djup som de nya systemen skulle förläggas. På den 

representativa sträckan togs endast en kabel upp och siffrorna baseras på detta. Hade en till 

urkopplad kanel funnits i schaktet hade denna troligtvis kunnat tas upp vid samma tillfälle på 

en effektivare tid då det ar få andra system att ta hänsyn till.  

Tabell 17 Kostnadsposter för schakt med få driftsatta system och inget extra djup. Kostnaderna baseras på tider från 

pilotstudien i Vikingstad och EBRs timpris för kabelschaktmaskin och montör 

 [h/km kabel] [h/km schakt] [kr/km kabel] [kr/km schakt] 

Montör  9,7 9,7 6920 6920 

Maskin  9,7 9,7 6940 6940 

Material - - - - 

Övrigt - - 4930 4930 

6.5.3 Schakt med många driftsatta system och inget extra djup 

Denna kostnadspost baseras på delsträcka 2c i pilotstudien. I detta fall togs två kablar upp på 

majoriteten av sträckan och det är därför olika kostnad per kilometer upptagen kabel och tiden 

per schaktad kilometer till skillnad från de två andra kostnadsposterna där endast en kabel togs 

upp. Även om fler kablar skulle tagits upp så hade tiden per kabelmeter troligtvis varit 

densamma eftersom det var klippen och försiktigheten gentemot de driftsatta systemen som tog 
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majoriteten av tiden. En viss effektivisering bör dock kunna uppnås ju fler kablar som är 

placerade tillsammans då klippverktyget inte behöver hämtas inför varje klipp och flera kablar 

kan lyftas på samma gång. Det var inget extra djup på sträckan vilket var relativt väntat då ytan 

var asfalterad och troligtvis gjordes det i samband med att kablarna förlades när bostadsområdet 

byggdes. Vid projekt i gata med många andra system och troligtvis inget extra djup kan därför 

tiderna enligt Tabell 18 användas för att uppskatta kabelupptagningens extra kostnader.  

Tabell 18 Kostnadsposter för schakt med många andra system och inget extra djup. Kostnaderna baseras på tider från 

pilotstudien i Vikingstad och EBRs timpris för kabelschaktmaskin och montör 

 [h/km kabel] [h/km schakt] [kr/km kabel] [kr/km schakt] 

Montör  30 54 21000 39000 

Maskin  30 56 21000 40000 

Material - - - - 

Övrigt - - 4930 - 
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7 Analys av pilotstudiens utfall 

Kapitlet tar upp pilotstudien i Vikingstads utfall i förhållande till tidigare studier och 

presenterar vilka faktorer som har inverkat mest på utfallet. Insikter som vikten av flexibilitet i 

metodval, vad som bidrar till de största kostnaderna och de största intäkterna beskrivs.  

Pilotstudien i Vikingstad erhöll ett bra dataunderlag då mer än 95 procent togs upp av de kablar 

som projekteringen planerat för. Det kan ses i relation till de två tidigare projekten som lyfts, 

Tanneforsprojektet på 75 procent och Linghemprojektet på 4 procent. Det tyder på att 

erfarenheten som byggts upp inom Tv Nät om hur förutsättningar påverkar möjligheterna att ta 

upp kabel har gett pilotstudien i Vikingstad bättre grundförutsättningar än tidigare projekt. Till 

viss del beror det nog också på tillfälligheter, som att vädret var gynnsamt och att kabeln var 

korrekt utsatt i GIS-programmet och inga tomtgränser eller oplanerade asfaltsytor därför kom i 

vägen.  

Utöver det goda utfallet mellan hur mycket som planerats och som faktiskt kunde tas upp erhöll 

projektet i Vikingstad ett bra resultat tids- och kostnadsmässigt. Detta då tiden det tog grävlaget 

i pilotstudien ligger inom det intervall som de två tidigare studierna spänt upp, förutom 

delsträcka tre som gick betydligt snabbare. Då metoderna för att ta upp kablar inte 

dokumenterats med samma noggrannhet i de tidigare projekten är det inte möjligt att jämföra 

enskilda moments effektivitet eller hur bra metodval som gjorts i just Vikingstad. 

Uppfattningen hos grävlaget var att kabelupptagningen gick smidigare än förväntat och inga 

stora avvikelser i förutsättningarna som projekteringen identifierat stöttes på. Vädret var 

dessutom gynnsamt med näst intill obefintlig nederbörd och en behaglig arbetstemperatur.   

I Figur 17 syns det tydligt att grävlagets arbete är den kostnadspost som framförallt påverkar 

kabelupptagningens totala kostnad. Sträckorna med störst kostnad för grävlaget är de där flera 

driftsatta system legat parallellt eller korsat schaktet vid flera tillfällen och där privata 

egendomar varit placerade nära schaktet. De bortforslade schaktmassorna varierar något på de 

tre sträckorna som krävt extra djupt schakt men även om det på vissa delar av del 2b krävdes 

ett dubbelt så djupt schakt som vid normal förläggning så ger det inte så stort genomslag på 

totala kostnaden för sträckan. Kostnaden för containern varierar direkt med hur tunga kablarna 

är i pilotstudien. Egentligen borde det variera med volymen eftersom containern framförallt är 

volymbegränsad men det är svårt att räkna på hur skrymmande en upptagen kabel är. Kostnaden 

för container har liksom bortforslingen en liten inverkan på de totala kabelupptagnings-

kostnaderna.  
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Figur 17 Kostnadsfördelningen mellan bortforsling av schaktmassor, grävlag och container per delsträcka. 1=delsträcka 1, 

2=delsträcka 2a, 3=delsträcka 2b, 4=delsträcka 2c och 5=delsträcka 3 

Grävlagets kostnader är som tidigare nämnt den kostnadspost som hade störst betydelse för 

vilka kostnader som uppstod i pilotstudien till följd av kabelupptagningen. I Figur 18 kan 

kostnaderna för de olika arbetsmomenten ses. Vad som innebär de största kostnaderna varierar 

med de olika förutsättningarna men generellt är det att schakta fram till kabeln och att sedan 

lyfta upp den/dem som ger genomslag på grävlagets totala kostnader. 

 
Figur 18 Grävlagets kostnadsfördelning för olika moment per delsträcka. 1=delsträcka 1, 2=delsträcka 2a, 3=delsträcka 2b, 

4=delsträcka 2c och 5=delsträcka 3 

7.1 Flexibilitet i metodval 

För att kabelupptagningen ska ske effektivt är det viktigt att grävlaget är förberett på att anpassa 

sig efter de situationer som uppstår. I pilotstudien behövde kabeln till exempel inte friläggas 

helt på delsträcka tre utan på grund av markmaterialet gick det att dra upp kabeln genom de 

extra massorna. På delsträcka 2c lyftes kabeln med grävlastarens klo för att sedan klippas vid 

de hinder som dök upp för att det var trångt nere i schaktet och andra system riskerade att skadas 

av klippverktyget till skillnad från andra fall där kabeln i de flesta fall klipptes av nere i schaktet. 
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Ett annat avgörande val är om trissa och kabelvinda ska användas för att få upp och samla in 

kabeln eller om grävlastarens klo ska användas. Det beror både på hur lång sammanhängande 

kabel som ska återvinnas och hur platsen där arbetet sker ser ut.  

I pilotstudien valde grävlaget metod för hur kabelupptagningen skulle ske utifrån sin erfarenhet 

och de förutsättningar som rådde på aktuell sträcka. Det är därför svårt att konstatera vad som 

egentligen är den bästa metoden i olika fall då olika metoder på sträckor med samma 

förutsättningar inte praktiserades. Däremot hade grävlaget en stor kunskap om klassiskt 

förläggningsarbete och deras bedömning från fall till fall dokumenterades genom intervjuer och 

tas med i pilotstudiens utfall för att ge en förståelse för parametrar som ansågs viktiga att tänka 

på under genomförandet. Genom att praktisera kabelupptagning upprepande gånger lär 

momenten från pilotstudien gå snabbare, mer effektiva val göras och nya metoder upptäckas. 

7.2 Största kostnadsfaktorerna 

I tidigare studier har ytmaterialet varit en stor påverkansfaktor för kabelupptagningens utfall till 

följd av att schaktets sträckning anpassats efter de gamla kablarna. I Vikingstad skulle de nya 

kablarna lagts ner på samma sträckning även om de gamla kablarna fått ligga kvar och det gör 

att ytmaterialet inte har någon inverkan på kostnaderna för kabelupptagningen då brytning och 

återställning av ytor allokeras helt till förläggningen av de nya systemen.  

Något som nämnts tidigare som en viktig aspekt och som gett stort genomslag i pilotstudien är 

på vilket djup de gamla kablarna ligger. Djupets påverkan syns både på tiden det tar för att 

schakta bort massorna ovanför kablarna som ska tas upp, den extra hantering av schaktmassor 

vid återfyllning och eventuella massor som behöver deponeras. Tyvärr är detta en faktor som 

är svår att uppskatta innan ett projekt påbörjas. I pilotstudiens fall är det endast vid grönytor 

som den gamla kabeln legat på ett extra djup och det är möjligt att det är större sannolikhet att 

undvika extra djup då kablar under en asfaltsyta ska tas upp. Detta då kablar vanligtvis förläggs 

i ägarna i nya områden och nivån på asfalten inte höjs utan särskilda skäl. På grönytor är det 

mer sannolikt att massor a olika slag lagts till och djupet ner till kablarna därför blivit större 

över tid.  

Antalet andra system i drift som finns i schaktet där kabel ska tas upp påverkar både tiden det 

tar att ta upp urkopplade kablar men det ökar också riskerna för att orsaka driftstopp och skapa 

behov av avhjälpande åtgärder. Under detta pilotprojekt var det bara den gamla jordkabeln som 

kom till skada till följd av kabelupptagningen. Det är svårt att säga om det var tur eller rimligt. 

Om andra system skulle komma till skada innebär det både en kostnad för att åtgärda, arbete 

för personal med rätt kompetens som annars säkerligen haft andra uppgifter samt en negativ 

påverkan på kunderna på berört system och därmed potentiellt missnöje i grannskapet. Själva 

jordlinan är enkel för grävlaget att laga själva och det är därför den har fått ta mer skada än 

andra system. Flera gånger insåg följemannen att jordlinan höll på att gå av innan den gjort det 

men lät det ske för att uppmärksamhet på annat prioriterades. När kabeln skulle tas upp stod 

grävlaget ibland inför valet att klippa av jordlinan eller kabeln och då gjordes valet att klippa 

jordlinan. Hade jordlinan varit mer problematisk och kostsam att laga hade antagligen andra 

prioriteringar gjorts. Då ett projekt planeras bör riskerna för att skada andra system beaktas.  

Hur många kablar som kan tas upp ur samma schakt har tidigare diskuterats som en viktig 

effektiviseringsfaktor. I denna pilotstudie ger det dock inte så stort genomslag då sträckan där 

flera kablar kunde tas upp innehöll flera andra system. Vid dessa förutsättningar måste varje 

kabel identifieras och friläggas individuellt för att inte riskera skada på andra system. Tiden för 

att klippa av en kabel var en tydlig påverkande faktor för den totala tiden och vid korsande 

system behöver varje kabel klippas separat. Det som däremot visade sig effektivisera arbetet 

var att flera kablar kunde lyftas ur schaktet samtidigt vilket i större projekt kan ge ett genomslag 
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på genomförandetiden. Om flera kablar hade tagits upp på de sträckor där extra djup krävdes 

hade det definitivt gett en effekt eftersom kablarna då hade kunnat dela på det extra arbete och 

de extra massor som då krävs.  

7.3 Största intäktsfaktorerna 

För att maximera kabelintäkterna handlar det främst om att välja ut platser med hög 

metallkoncentration då det är mängden metall som priset baseras på. För papperskablar som 

denna pilotstudie fokuserar på att processen för att göra kablarna till nytt metallgranulat 

arbetsam och därför bör en grov kabel ge större intäkter än flera mindre, även om 

metallinnehållet är detsamma. Hur kablarna levereras in till återvinningsbolaget kan spela roll 

beroende på vad den specifika återvinningsfilialen önskar. Generellt borde en högre intäkt ges 

för kabel som är ihopsamlad med kabelvinda då den är lättare att hantera och packa kompakt. 

Det är också viktigt att kommunicera vad för typ av kabel som faktiskt säljs då koppar har ett 

högre värde på LME och därmed genererar en större intäkt för den som säljer skrotet. I 

pilotstudien kommunicerades det inte att en del av kablarna hade kopparinnehåll och Marsh 

åkeri fick därför betalt baserat på aluminiumpriset för dagen.  

Metallvärdet enligt LME är en viktig faktor för hur stor intäkt kablarna blir och nätägaren skulle 

exempelvis kunna samla på sig kablar och sälja dem till återvinningsbolaget under de dagar då 

priset ligger högt på de ingående metallerna. Detta skulle dock kräva lagring och administration 

för att avgöra när försäljning ska ske och det är mycket möjligt att sådana kostnader tar ut de 

extra intäkterna. I pilotstudien används dessutom en mellanhand och då har inte nätägaren den 

kontrollen på flödet. En del av intäkterna försvinner också på vägen då en mellanhand anlitas 

och intäkten för nätbolaget blir större om leverans kan ske direkt till återvinningsföretaget.  
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8 Integrering av Urban mining i förvaltningen av elnätet 
I detta kapitel används resultatet från kartläggningen av elnätets förvaltning i Linköping och 

pilotstudiens utfall för att identifiera när i förvaltningen som kabelupptagningen behöver 

integreras. Sedan används teorier kring affärsmodeller och kunskaperna om 

kabelupptagningens inverkan för att se vad som redan passar ihop och vad som kan utvecklas 

för att kabelupptagning ska utföras i större utsträckning. Då företags affärsmodeller till stor 

del bygger på marknadens utformning tas potentialen i olika styrmedel upp. De strategiska 

nivåer som identifierats i kapitel 5 används som grund för att föra resonemanget om vad som 

motiverar till kabelupptagning samt hur och när det kan ske.  

8.1 Generella styrmedel i Sverige 

I det teoretiska ramverket introduceras olika typer av styrmedel som kan användas för att 

motivera enskilda aktörer att verka för att maximera samhällets totala nytta. Arbetet med att 

integrera återvinning av urkopplade kablar i elnätens förvaltning skulle leda till ett effektivare 

resursutnyttjande vilket i sin tur är en viktig del i att hantera jordens ökade befolkning och 

konsumtion. Det talar för ett införande av styrmedel för att uppmuntra berörda aktörer. Nedan 

diskuteras för- och nackdelar med att använda olika typer av styrmedel för att uppmuntra 

återvinning av urkopplade kablar. 

De administrativa styrmedlens tvingande form skulle ge en stor effekt på mängden kablar som 

återvinns eftersom nätägarna annars skulle utsättas för allvarliga konsekvenser. För att sätta den 

typen av hårda krav är det viktigt att ställa upp tydliga kriterier för vad som anses rätt och fel 

vilket i sin tur kräver kunskap om när och hur kablar kan tas upp. Även om detta arbete bidrar 

med mer kunskap till området så ger den totala kunskapen inte en heltäckande bild eftersom de 

enskilda projektförutsättningarna i tidigare och denna studie gett stort genomslag. Skulle 

regulativa krav sättas på att kablar ska tas upp utan att sätta kriterier som baseras på 

generaliserade data är risken stor att nätägarnas huvudsakliga verksamhet blir lidande. Det kan 

göra så att elnätskunderna får sämre och osäkrare leveranser vilket påverkar samhället negativt. 

Skulle några större läckage av farliga ämnen upptäckas skulle dagens gällande lagar träda in 

men det finns inga tecken på sådana risker till följd av de urkopplade kablarna i dagsläget.  

Ekonomiska styrmedel är inte lika kravställande som de administrativa, däremot är det även här 

viktigt med tydliga kriterier för att säkerställa att respektive bolag får tänkt ekonomisk 

konsekvens. Då återvinningen av urkopplade kablar innebär mer arbete för nätägarna så ökar 

deras kostnader och om skrotintäkterna inte kan väga upp dessa blir det en merkostnad för 

nätägarna totalt. Ekonomiska styrmedel skulle kunna användas för att kompensera för det 

eventuella gapet mellan skrotintäkt och de extra hanteringskostnaderna. De skulle också kunna 

användas för att göra det dyrare för nätbolagen att låta kablarna ligga kvar än att ta upp dem 

genom skatter. Subventioner av markupplåtelseavgifter och kostnader för markåterställning 

från kommunens sida är exempel som lyfts i tidigare studier för att uppmuntra 

kabelåtervinningen. Om subventioner skulle införas skulle andra områden behöva prioriteras 

ned markupplåtelse och markåterställning i dagsläget utgör intäkter till kommunen.  

Ut mot nätägarna nyttjas inget informativt styrmedel då det kommer till att ta upp gamla 

elkablar men genom forskningen som bedrivits de senaste åren har information spridits till olika 

typer av aktörer till viss del. Genom att fortsätta sprida den kunskap som nu finns är det möjligt 

att aktörer på olika nivåer i samhället får upp ögonen för området vilket i sin tur kan leda till 

ökade praktiska utföranden. Ökad kunskap inom området kan leda till att hårdare krav ställs 

från intressenter, därför är det en risk med att vara den som sprider kunskapen då det kan leda 
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till missnöje från andra som drabbas av kraven samt att kraven kanske missgynnar den egna 

verksamheten 

Detta arbete, och forskningsprojektet som det ingår i, är exempel på styrmedel då Vinnova gett 

ekonomiskt stöd för att utforska området. Dock är det Linköpings universitet och några aktörer 

från näringslivet som själva tagit initiativet och ansökt om att få bidraget. Resultatet kan leda 

till att andra styrmedel ses som relevanta att satsa på framöver, det återstår att se. Till exempel 

är det något branschorganisationen Svensk energi, som tar fram EBR, skulle kunna arbeta med 

då alla elnätsägare berörs av frågan. Det kräver dock att elnätsägarna visar ett gemensamt 

intresse för frågan till en början. Om Svensk energi skulle börja lyfta frågan är det möjligt att 

utveckling av standarder och kostnadsposter för att praktisera kabelupptagning realiseras. 

8.2 Styrmedel som utformats för Sveriges elnätsägare 

Ett styrmedel som i dagsläget används för att påverka elnätsägarna är Energimarknads-

inspektionens intäktsram. Om kabelupptagning skulle bli en del av de faktorer som avgör hur 

stora nätavgifter nätägarna får ta ut så kommer det automatiskt bli en viktig aspekt för nätägarna 

eftersom det då spelar in på hur mycket de får ta betalt av sina kunder. Genom att inte nämna 

några önskemål om att infrastrukturen som inte längre används ska återvinnas kan det bli svårt 

för nätägarna att praktisera Urban mining eftersom de inte kan motivera att de behöver ta ut 

nätavgifter för att täcka kostnaderna. I förslaget som nätägarna skickar till Energimarknads-

inspektionen skulle ämnet kunna tas upp för att se om det blir godkänt. Tv Nät har som ambition 

att ta ut en lägre nätavgift av sina kunder än genomsnittet i Sverige, eftersom inget annat bolag 

arbetar med frågan (officiellt) kan det bli problematiskt att försöka ta ut lägre avgifter samtidigt 

som en extra del av nätets livscykel inkluderas i verksamheten. Ovanstående resonemang gäller 

för de fall där kabelupptagning innebär kostnader, skulle det istället ge intäkter eller åtminstone 

ett nollresultat skulle läget se annorlunda ut.  

8.3 Bolagsägare, Linköpings kommun 

Som nämnts i rapportens teoretiska ramverk finns det ett stort behov av att nyttja jordens 

resurser mer effektivt, att börja återvinna metallerna från urkopplade system i samhället skulle 

vara en väg att gå. Synsättet Charnley och De los Rios (2016) lyfter om att ägaren av en produkt 

är någon som förvaltar produkten och inte förbrukar den kan appliceras på elnätsägarna och 

elnätet. I dagsläget är det helt normalt att lämna de urkopplade kablarna i marken då de inte 

längre används, de ses som förbrukade eller i vissa fall möjliga reservdelar. Om nätägarna setts 

som förvaltare av de ingående resurserna i elnätet hade det fallit sig mer naturligt att arbeta fram 

lösningar för att kunna återvinna materialen då det inte längre finns någon tydlig användning 

för dem inom elnätet.  

Även om det inte finns riktlinjer för vad som ska hända med de kablar som inte längre används 

så finns det delar i kommunens ägardirektiv till Tv som talar för at de ska återvinnas. Tv ska 

till exempel bidra till målet om en koldioxidneutral stad 2025. Genom att återvinna gamla 

kablar, särskilt de med aluminiumledare, kan processerna för att ta fram primära metallresurser 

tillgodoräknas vilket bidrar till att nå målet om klimatneutralitet. Ägardirektiven säger 

dessutom att resurser ska nyttjas på ett optimalt vis, att låta de gamla infrastruktursystemen 

ligga kvar i marken outnyttjade stämmer inte fullständigt in på det. I vissa lägen kräver 

kabelupptagningen troligtvis mer resurser än vad som kan anses tillgodoräknade, men detta 

gäller inte i alla de fall då kablarna lämnas kvar i marken i dagsläget. Båda direktiven, om 

klimatneutralitet och resursutnyttjande, speglas även i ägardirektivet som specifikt gäller för 
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eldistributionen i Linköping, att miljö- och klimataspekterna ska beaktas samtidigt som el kan 

levereras till bra pris och leveranssäkerhet.  

Ägardirektiven specificerar att Tv ska vara med i utvecklingen av energi- och miljöområdena 

och arbeta för att kretsloppsanpassa verksamheter och tjänster. Engagemanget i 

forskningsprojektet Städer som gruvor II ligger direkt i linje med de två direktiven och 

motiverar till att fortsätta med arbetet även efter att forskningsprojektet är över. Dock så 

specificerar ägardirektiven vad hela koncernen ska bidra med, om ett område inom 

avfallshanteringen eller fjärrvärme anses ge större bidrag till att möta kraven så bör koncernens 

resurser prioriteras till det. Kraven på denna nivå kan därför användas som argument till varför 

kabelupptagning bör ske i större utsträckning men talar inte om att just urkopplade elkablar ska 

tas upp för att återvinnas.  

8.4 Strukturer inom Tv och Tv Nät:s affärsmodell 

För att återvinning av urkopplade elkablar ska ske i någon större utsträckning än pilotprojekt i 

Linköping behöver området få en plats i nätägarens affärsmodell och därmed behöver 

upptagningens värde för nätbolaget konkretiseras. Hållbara affärsmodeller diskuteras allt oftare 

vilka har bredare perspektiv än de traditionella, till exempel nämner Shaltegger et. al. (2016) 

att värde ska skapas för fler aktörer än ägare och kund. Ett värde som skulle realiseras för 

markägare och andra infrastruktursystemsägare om urkopplade elkablar skulle tas upp är 

tillgängliggörande av utrymme i marken. Detta då det blir trängre och trängre med de nya 

system som läggs ner om inte de gamla tas upp vilket särskilt medför problem i tätbebyggda 

områden. Om de system som inte längre används får ligga kvar i marken behöver de tas hänsyn 

till då nya system ska förläggas eller om något system behöver repareras. Det gör i sin tur att 

både planering och genomförande, av alla typer av markingrepp, tar längre tid och genererar 

högre kostnader.  

Upptagning och återvinning av urkopplade elkablar kan passas in i flera av de åtta grundtyper 

av hållbara affärsmodeller som presenterats i kapitel 3. Återvinningen av de gamla elkablarna 

bidrar till att maximera både material- och energiutnyttjande då material som annars skulle legat 

kvar i marken återanvänds och återvinning av metaller är mer resurseffektivt än framställning 

av primärmetaller. Detta förutsatt att det extra arbetet för att få kablarna till återvinningsbolaget 

inte överstiger den energi som kan tillgodoräknas. Av samma orsak anammas även ett mer 

ansvarsfullt och effektivt förvaltande av resurser. Omhändertagandet kan också anses bidra till 

ett mer ansvarsfullt resursutnyttjande eftersom redan förädlade metaller återförs i samhället 

istället för att ligga under markytan utan att göra något nytta. Skulle kablar börja tas upp i större 

utsträckning skulle det motivera till mer uppskalade lösningar, vilket är en typ av hållbar 

affärsmodell, hos nätägarna men också hos återvinningsföretagen. Om fler papperskablar skulle 

börja sändas in till återvinning skulle incitamenten öka för återvinningsföretagen att skala upp 

och göra hanteringen mer effektiv vilket kan leda till högre marginaler och effektivare 

energiutnyttjande i deras del av hanteringen. 

Vid en granskning av den BMC som Tv Nät tagit fram kan det konstateras att det i dagsläget 

inte finns något som direkt motiverar återvinning av urkopplade elkablar och någon hantering 

efter livslängdens slut finns inte med i affärslogiken. I tidigare studier är det något som 

upptäckts vara generellt hos elnätsägarna i Sverige. Genom delen samarbetspartners passar 

kabelupptagningen med största sannolikhet in idag då samarbetet med Linköpings universitet 

är en viktig del i bolagets arbete för att utveckla nya affärskoncept. I förhållande till andra 

nätägare har Tv Nät tagit ett initiativ i frågan genom att vara en aktiv aktör i projektet Städer 

som gruvor II. Det tyder på att det finns plats i dagens affärsmodell för att motivera 
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kabelupptagning, eftersom det är ett område som anses relevant att driva utveckling inom. För 

att det ska bli verklighet behöver dock beslut specifikt kring området tas inom bolaget. 

En viktig del i hur Linköpings kommun och Tv vill profilera sig utåt är arbetet med en 

resurseffektiv region. Detta lägger en bra grund för att motivera kabelupptagning i integrerade 

projekt. Det finns dock andra insatser som fått större prioritet vilket troligtvis beror på att 

kunskapen än så länge är liten då det kommer till återvinning av gamla elkablar. Som även 

nämnts tidigare kan andra områden anses ge en större effekt vilket gör att resurserna då 

prioriteras till andra områden. För att kabelupptagningen ska få mer resurser för att utvecklas 

är det viktigt att kunna kvantifiera vilket bidrag den ger för att sätta området i proportion mot 

andra intressanta områden inom ämnesområdet resurseffektiva regioner. Utforskandet av 

kabelupptagningens bidrag till profileringen kan dock inte avslås helt på grund av att andra 

områden tros ge större effekt eftersom arbetet med visionen om ”världens mest resurseffektiva 

region” inte har en egen budgetpost utan förväntas integreras i alla delar av Tv:s verksamhet. 

Då elnätet ses som en nyckelresurs hos Tv Nät bör det vara självklart att se till hela livscykeln 

för komponenterna som utgör elnätet.  

I Tv:s verksamhetsprocesser kan upptagningen av uttjänad infrastruktur beröras på flera ställen 

även om det är i affärsprocessen ”bygga och upprätthålla infrastruktur” som det praktiska 

utförandet behöver integreras. Dock borde krav eller önskemål om att urkopplade 

infrastruktursystem ska återvinnas specificeras, alternativt att det inte ska göras, redan i 

ledningsprocesserna. I dagsläget sätts inga riktlinjer för denna typ av verksamhet. Vad som 

däremot specificeras på ledningsprocess-nivå är var förnyelse- eller förstärkningsprojekt ska 

ske och om kabelupptagning ska ske som integrerade projekt, vilket detta arbete fokuserar på, 

sätts förutsättningarna redan där. Det är även möjligt att integrera kabelupptagningen i andra 

affärsprocesser, till exempel kan det effektivare material- och energiutnyttjande upptagningen 

bidrar med kommuniceras till allmänheten och därmed bidra till att stärka Tv:s varumärke som 

en resurseffektiv region. 

Entreprenadprocessen, som är en del av att bygga och upprätthålla infrastruktur beskriver både 

kund- och egengenerade projekt. Båda dessa typer av projekt ger möjlighet att utföra integrerad 

kabelupptagning men de kundgenererade har vanligtvis större tids- och kostnadspress. Om Tv 

Nät ska börja ta upp urkopplade kablar är det därför en god idé att börja integreringen i de 

egengenererade. Dock kan de egengenererade få stå tillbaka för de kundgenererade om 

resurserna tryter vilket kan kräva omprioriteringar, då är upptagning a gamla kablar något som 

faller bort eftersom det inte ger en direkt effekt på möjligheten att leverera el till kunderna. De 

egengenererade projekten hos elnät prioriteras utifrån störningshistorik, svaga sträckningar och 

gamla kablar. Om kabelupptagning sedan kan integreras i de projekten som fått klartecken att 

påbörjas beror på hur de gamla sträckningarna lämpar sig för de nya kablarna. Även om de 

gamla sträckningarna teoretiskt lämpar sig för de nya sträckningarna tas inte beslut om detaljer 

som kabelupptagning på ledningsprocess-nivå. Till exempel är den exakta sträckningen som 

förstärkningen/förnyelsen ska genomföras på inte bestämd mer än mellan vilka stationer en 

insats ska göras. Dessutom är budgeten så ospecificerad att de 3 % som kabelupptagningen 

enligt pilotstudien ökar kostnaderna med inte kan ses som relevant i förhållande till de andra 

osäkerheter som projektering med EBR:s P1-nivå innebär.  

Under projekteringen fastställs en mer detaljerad budget och tillstånd av olika slag söks. För att 

säkerställa att upptagning av gamla kablar kommer vara möjlig behöver det vara med då 

sträckningarna mellan stationerna bestäms eftersom det kan avgöra vilka tillstånd som behöver 

sökas. Det underlättar också att från början veta om container eller extra utrymme för att lagra 

schaktmassor kommer behövas även om det går att lösa i samband med att projektet påbörjas. 

Utfallet från ett förnyelse- eller förstärningsprojekt får avvika från den budget som tas fram i 

entreprenadprocessens första delar med 20 procent eller 50 000 kronor vilket 
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kabelupptagningen i Vikingstad höll sig inom. Det innebär att beslut om att ta upp urkopplade 

elkablar hade kunnat fattats av projektledaren efter att projektet startat. Däremot bör alla 

kostnader som kan förutses tas upp vid projekteringen eftersom andra oförutsedda händelser 

annars inte får utrymme inom ramarna för projektledarens befogenhet. Budgetarna som sätts på 

olika nivåer i organisationen är dessutom inte bindande för vilka aktiviteter som ska utföras 

inom dem. Därför kan egna prioriteringar göras på respektive nivå så länge de totala budgetarna 

inte avviker.  

8.5 Teknisk handbok 

Syftet med Teknisk handbok är att alla områden som behöver beaktas inför och under ingrepp 

i Linköpings elnät beskrivs och den ska kunna användas som en checklista. Om Tv Nät ska 

arbeta med att återvinna urkopplade kablar är det därför viktigt att hur och när kablar ska tas 

upp specificeras i handboken. Det bör även lyftas i den arbetsintroduktion som är framtagen för 

företagets projektörer då de behöver veta hur området ska hanteras i planeringsstadiet. I Teknisk 

handbok anges det att anvisningarna i EBR och ESA ska följas som komplement till det som 

står i handboken. Det innebär att om riktlinjer eller rekommendationer skulle beröra hur elnäten 

i Sverige bör hanteras efter det att de kopplats ur så ska det appliceras i Tv Nät:s utförande. Det 

är framförallt EBR som har möjlighet att gå ut med den typen a riktlinjer då de urkopplade 

kablarna inte har att göra med någon form utav elsäkerhet som ESA riktar in sig på. EBR ges 

ut av Svensk energi som är en branschorganisation och därmed bedriver verksamhet som 

elnätsägarna i Sverige anser relevant. Det är med andra ord upp till elnätsägarna att göra 

återvinning av urkopplade kablar till ett aktuellt ämne så att Svensk energi kan arbeta med att 

öka kunskapen om området. 

Då olika lösningar för att förstärka eller byta ut delar av elnätet beaktas ska hänsyn tas till både 

miljöpåverkan och livscykelkostnaden för alternativen. Exakt hur dessa aspekter spelar in vid 

beslut om tillvägagångssätt specificeras inte utan det blir upp till projektledaren att bestämma 

hur värderingen ska gå till. Primärt är det däremot de ekonomiska kostnaderna som förespråkas 

och metoder som fräsning eller plöjning som är billigare än traditionell schaktning ska 

övervägas. Livscykelkostnad är de sammanslagna kostnaderna från en produkts födelse till död. 

Genom att se till denna typ av kostnad istället för en ren investeringskostnad kan lösningar som 

är dyra att ta fram men billiga att underhålla motiveras. Genom att beakta livscykelkostnaden 

vore det rimligt att räkna med kostnaden för att ta upp kablarna då de inte längre används, 

därmed kanske förläggning i rör skulle ara en bättre lösning då det gör kablarna enklare att ta 

upp även om förläggningskostnaden ökar. Dock ser inte elnätsägarna återvinning av uttjänade 

kablar som en del a livscykeln eftersom begreppet ”lagd kabel ligger” är ett vedertaget uttryck. 

Livscykeln för kablarna kan därför anses slut då de kopplas ur. Även om det i Tekniska handbok 

står att urkopplade ska tas upp och schaktning sker på sträckan där den ligger så är det något 

som i dagsläget ytterst sällan sker. Orsaken till detta tycks vara att de gamla kablarna kan ligga 

på extra djup eller att det inte är helt självklart vilken av flera kablar i ett schakt som är 

urkopplad. Det kan också bero på att den gamla kabel ofta kopplas ur då den nya är förlagd och 

återfyllnadsarbetet redan startat. 
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9 Diskussion 

Kapitlet tar upp aspekter som inverkar på studiens applicerbarhet i olika fall samt vad som bör 

studeras framöver för att bredda kunskapen om upptagning av uttjänta elkablar.  

Då förnyelse- och förstärkningsprojekt projekteras hos elnätsägarna kan upptagning och 

återvinning integreras med förväntan om något ökade kostnader för projektet. Genom att 

undersöka Tv Näts organisation behöver frågan få större utrymme i ledningsprocesserna men 

det är framförallt då ett projekt ska startas upp som beslut behöver tas i frågan. Detta för att 

säkerställa att rätt material finns på plats och urkoppling av kablar kan ske vid särskilda 

tidpunkter. Budgeten behöver utökas något för att möjliggöra integreringen men inte mer än att 

projektledaren har mandat att ta beslut i frågan.  

Resultatet från pilotstudien ger en indikation på hur projektets ekonomi påverkas av att 

upptagning av urkopplade kablar integreras. Dessutom är det endast elnätsbolagets ekonomi 

som undersökts och inte samhällets eller återvinningsbolagens. För att elnätsägarna ska kunna 

motivera verksamhet i pilotstudiens omfattning kan vinster behöva fördelas om genom 

styrmedel eller så behöver olika typer av värden prioriteras annorlunda. Framförallt behöver 

det genomföras fler studier för att skapa ett mer gediget underlag med vilka kostnader ökad 

kabelupptagning faktiskt medför för elnätsägarna.  

Något som detta arbete inte fördjupar sig i är möjligheten att koppla ur olika delar av elnätet id 

specifika tidpunkter utan att medföra störningar i elleveransen till kunderna. Schaktet måste 

kunna hållas öppet till dess att den gamla kabeln kopplats ur och kan lyftas upp vilket inte alltid 

är fallet på grund av ett flertal aspekter som detta arbete inte fördjupar sig i. En annan sak som 

gör stor skillnad är om något annat ligger i samma schakt och är inkopplat, framförallt lite 

kraftigare elkablar där det är en stor säkerhetsrisk om man går på med grälasterens skopa. I 

pilotstudien schaktades en liten sträcka med den gamla kabeln inkopplad men det innebär stora 

risker då det gäller elsäkerhet och leveranssäkerhet. 

Det finns förändringar i förutsättningar som inte vore allt för osannolika om de inträffade och 

som skulle ge betydande påverkan på utfallet av ett kabelupptagningsprojekt. En sådan är om 

schaktmassorna får plats att läggas bredvid schaktet i väntan på återfyllning som i pilotstudien 

eller om de måste transporteras till en annan plats för mellanlagring. Vid extra schaktdjup skulle 

hanteringen av schaktmassor bli väsentligt större än i pilotstudiens fall. Som nämnts i rapporten 

är en annan förutsättning om kabelupptagningen påverkar projektet till att ta en annan 

sträckning än den som skulle lämpat sig bäst om ingen kabel skulle tas upp eftersom det extra 

arbetet då allokeras till kabelupptagningen.  

Om pilotstudiens grävlag skulle göra om samma projekt skulle det troligtvis ske med högre 

hastighet eftersom de provat på olika sätt att ta upp kabeln på och då också en känsla för vilka 

tillvägagångssätt som fungerar bäst i olika situationer. Skulle det göras ytterligare ett projekt 

skulle troligtvis det genomföras ytterligare lite effektivare och så vidare. Ett grävlag som inte 

praktiserat kabelupptagning men som läst erfarenheterna från detta projekt skulle 

förhoppningsvis genomföra arbetet effektivare än om de låtit bli. Att ta upp kablar kräver i vissa 

fall extra precision med grävskopan, alternativt mer handgrävning, för att undvika skador på 

andra system och därför spelar maskinistens skicklighet en viktig roll i pilotstudiens utfall. Utan 

någon annan maskinist att jämföra med är det dock svårt att säga hur mycket det påverkar 

gentemot en ”normalskicklig” maskinist. 

Då pilotstudien i Vikingstad upplevdes fortlöpa smidigare än den som tidigare genomförts i 

Linghem är det rimligt att tiden per upptagen kabel blev lägre. Det är dock svårt att jämföra de 

två studierna då dataunderlaget skiljer sig i både mängd och detaljgrad.  
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I pilotstudien har de observationer som genomförts lyfts i tabellerna som redovisar olika 

moment per delsträcka. I majoriteten av fallen ligger dessa tider under den tid som redovisats i 

dagböckerna och det kan förklaras genom två orsaker. Det ena är att observationerna har mätt 

tiden för det som händer men det ligger alltid planering, framkörning och liknande bakom. Det 

andra är att observationerna är tagna med tidur medan dagböckerna bygger på uppskattningar 

som gjorts i slutet av respektive arbetsdag och avrundats till hela kvartar. På ett par ställen har 

delsträckor eller moment slagits ihop vilket gör att de detaljerade jämförelserna mellan olika 

delsträckor eller metoder kan vara missvisande men inverkar inte på huvudresultaten.  

För elnätsägarna talar framförallt ökade kostnader mot ökad kabelupptagning medan bidraget 

till att uppfylla en hållbar affärsmodell och ökat utrymme under städernas gator talar för. Då 

området inte är något Sveriges elnätsägare arbetar aktivt med i normalfall vore det bra med 

styrmedel för att uppmuntra den samhällsnytta som ökad återvinning bidrar med. De 

kostnadsposter som denna studie presenterat kan användas för att ge en indikation på vilka 

ökade kostnader som upptagning av urkopplade kablar kan innebära för elnätsägarna.  

9.1 Rekommenderade framtida studier 

Ett flertal projekt bör studeras på jämförbart vis för att möjliggöra generella slutsatser om hur 

olika förutsättningar påverkar arbetsinsats och kostnader för kabelupptagning. Om detta görs 

med samma grävlag finns det också möjlighet att kartlägga effektiviseringspotentialen som 

finns genom upprepad praktik. Till exempel var valet av när verktygen trissa och hydraulisk 

kabelvinda användes mycket subjektivt i pilotstudien och för att göra det mest lämpade valet 

skulle flera studier behöva göras för att konstatera när den längre monteringstiden hämtas in av 

den snabbare uppsamlingstiden. Genom att effektivisera dessa val skulle kabelupptagningens 

utfall påverkas i positiv riktning. 

En viktig parameter som lyfts i både detta arbete och tidigare studier är hur mycket elnätsägaren 

kan få för de kasserade kablarna. Intäkterna som kabelskrotet kan generera för nätägarna bör 

därför undersökas i samarbete med återvinningsbolag. Till exempel kan standarder för hur 

inleverans bör ske tas fram för att möjliggöra effektivare hantering och därmed möjliggöra en 

högre intäkt för nätägaren.  

De faktiska miljöeffekterna av pilotprojektet har inte studerats men i tidigare studier har 

framförallt klimatpåverkan av kabelupptagning undersökts. Då förutsättningarna mellan denna 

studie och de tidigare ser olika ut och de tidigare beräkningarna bygger på en hel del 

uppskattningar, på grund av liten mängd indata, vore det intressant att undersöka projektet i 

Vikingstad ut det perspektivet. Om fler studier görs bör det göras även för dem för att på så vis 

möjliggöra mer generella resultat som i längden kan räknas in i exempelvis nätägares 

hållbarhetsredovisningar.  

I pilotstudien anlitades ett åkeri som stod för inleverans till Stena. Det innebar att ytterligare en 

part ville vara med och dela på intäkterna för kablarna. För att maximera intäkterna som Tv Nät 

kan tillgodoräkna sig bör mellanhänder undvikas och kommunikation bör ske med Stena om 

hur kablarna kan levereras in för att generera som störst intäkter. Det kan vara möjligt att Tv 

Nät och Stenas filial i Linköping kan sluta ett eget avtal med krav på inleverans mot en större 

intäkt för nätägaren.  

En potential som är aktuell på lite längre sikt då kabelupptagning blivit en naturlig del i elnätet 

vid förstärknings-/förnyelseprojekt är då andra aktörer ska ned i marken i Linköping. Skulle 

sträckningar sammanfalla med vart urkopplade elkablar ligger skulle de kunna tas upp och 

återvinnas, med andra ord integrerade projekt med andra aktörer än elnätsägaren. 

Kommunikation mellan de olika ledningsägarna inom Tv skulle då kunna skötas som 
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kommunikationen kring samförläggning och Ledningskollen skulle kunna användas för 

kommunikation med externa aktörer.  

Ytterligare en potential längre fram är om nätägarna redan nu skulle planera inför att kablarna 

som grävs ned idag ska återvinnas. Till en början är det plastisolerade kablar som förläggs nu 

och dessa har en mindre arbetsam återvinningsprocess vilket gör att nätägarna kan få mer betalt 

för dem. Om de dessutom förläggs med möjlig upptagning i åtanke kanske även kostnaderna 

för att ta upp dem kan minskas. Arbetet har till viss del påbörjats genom satsningen på den 

infrakulvert som Tv byggt i stadsdelen Vallastaden i Linköping där förhoppningen är att 

urkopplade system kan tas upp med en mindre arbetsinsats än vid traditionellt schakt. Även om 

det visar sig att kulvertsystemet är en lyckad lösning kommer det inte vara fysiskt och 

ekonomiskt möjligt att göra det överallt vilket gör det intressant att studera ytterligare lösningar 

för att underlätta Urban mining i framtiden.  
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10 Slutsatser 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar. Då kostnader och intäkter redovisas är moms 

inte inkluderat. 

10.1 Vilka beslut, motiv och hinder är strategiskt betydande för hur elnätet 
förvaltas? (F1) 

Den syn elnätsägarna delar om att lagd kabel ligger är i sig ett hinder för införandet av mer 

frekvent kabelupptagning. Hade elnätets hela livscykel beaktats skulle lösningar för att 

underlätta och genomföra återvinningen tagits fram redan då kablar började förläggas i marken. 

Genom ägardirektiven för Tv Nät ställs kravet att de ska de bidra till en klimatneutral stad 2025 

och ett effektivt resursutnyttjande, dessa krav kan mer frekvent upptagning av urkopplade 

kablar bidra till att uppfylla. Dock konkurrerar området med många andra typer av 

verksamheter inom koncernen vilket kan göra att frågan prioriteras ner.  

Genom att återvinna elkablar, som annars skulle legat under markytan utan någon funktion, kan 

elnätsägarna bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. Det i sin tur ger motiv till att använda 

styrmedel för att uppmuntra elnätsägarna till att lägga de extra resurser som kan krävas enligt 

pilotstudien i Vikingstad. För att sätta både administrativa och ekonomiska styrmedel skulle ett 

mer gediget underlag, än det som finns idag, behöva tas fram för att ställa rimliga och 

kontrollerbara krav. Ett ekonomiskt styrmedel som gynnar återvinning av urkopplade elkablar 

skulle dessutom leda till att något annat samhällsnyttigt ändamål prioriteras ned. Informativa 

styrmedel vore ett bra sätt att öka kunskapen och därmed intresset för området men den som 

sprider kunskapen riskerar att få ökade krav som den inte själv kan styra över till följd av det 

ökade intresset hos andra intressenter. Ett visst intresse för området finns i dagsläget i och med 

forskningsprojektet som detta arbete är en del av.  

Intäktsramen, som i dagsläget är ett styrmedel alla elnätsägare regleras av, fastställer hur stora 

intäkter som elnätsägarna kan erhålla. I dagsläget finns det några fasta aspekter som den bygger 

på men elnätsägarna ska ha utrymme att föra andra argument om de så önskar. Skulle 

omhändertagandet av de elkablar som inte längre är i bruk bli en fast punkt med riktlinjer kring 

skulle det motivera elnätsägarna till att ta upp urkopplade elkablar. Istället för att öka intäkterna 

från kunderna skulle möjligheten att öka intäkterna från skrotförsäljning kunna undersökas, i 

pilotstudien låg ersättningen på 10 % av de ingående metallernas värde på LME och det borde 

därför finnas potential till effektivisering.  

Livscykelfasen efter att elkablar tagits ur drift behöver aktivt lyftas in i elnätsägarens 

affärsmodell där fasen i dagsläget kan identifieras indirekt. Motiv för att göra detta kan skapas 

genom ovanstående styrmedel men också genom att beakta fördelarna med att utrymmet under 

städerna blir större om de gamla systemen tas bort då de inte längre används. För att veta vilka 

positiva och negativa konsekvenser som ökad kabelupptagning skulle innebära i olika 

situationer för Tv Nät behöver fler praktiska genomföranden ske och dokumenteras även om 

pilotstudien i Vikingstad kan ge vissa indikationer.  

Kabelupptagning bör integreras i egengenererade förstärknings- och förnyelseprojekt. Detta för 

att minska mängden extra arbete som upptagningen tillräknas samt undvika de extra kraven 

som medföljer kundgenererade projekt.  Beslut om kabelupptagning bör tas under 

projekteringsfasen i projektet, i denna fas är projektets projektledare beslutsfattare men dialog 

med elnätets nätstrateg rekommenderas för att så många parametrar som möjligt ska komma 

med i beslutsunderlaget.  
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För att kabelupptagning ska praktiseras aktivt inom Tv Nät behöver arbetsuppgiften lyftas in 

och specificeras Teknisk handbok vilken fungerar som en manual för hur elnätets praktiska 

förvaltning ska ske. Detta kan ske genom att elnätets nätstrateg, som är dokumentansvarig, gör 

det eller att Svensk energi tar med det i EBR. För att området ska lyftas in i EBR behöver 

elnätsbranschen klassa området som viktigt. I dagsläget nämns det att urkopplade kablar ska tas 

upp om det inte medför så mycket extra arbete och valen som ska göras ute i projekten ska alltid 

förhålla sig till projektets ekonomiska resultat. Större kunskap om kabelupptagningens 

påverkan på det ekonomiska resultatet id olika förutsättningar skulle därför behövas för att 

välgrundade val ska kunna tas.  

10.2 Vilka resurser och metoder behöver användas för att praktisera 
kabelupptagning och vilket ekonomiskt resultat kan förväntas? (F2) 

Utöver de klassiska resurserna som behövs i fält under ett förstärknings-/förnyelseprojekt 

behövs något att samla de upptagna kablarna i, exempelvis en container. En hydraulisk 

kabelvinda är bra att ha på plats om längre kabelsträckor önskas rullas ihop för att möjliggöra 

en kompakt och smidig lagerhållning och inleverans till återvinningsbolaget. Att rulla ihop 

kablarna var dock inte nödvändigt i pilotstudien.  

För att de urkopplade kablarna ska kunna återvinnas behöver de tas upp ur sin nedgrävda 

position och levereras in till ett återvinningsbolag. Genom pilotstudien i Vikingstad kunde 

några funktionskategorier identifieras hos elnätsbolaget, inom respektive kategori finns det 

några olika metodval som kan göras baserat på förutsättningarna på plats. Kategorierna är 

”schaktning och friläggning”, ”lyfta upp kabel ur schakt”, ”samla ihop kabel och kabelband” 

och ”återställning”. Därefter ska kablarna transporteras till en återvinningsfilial som sorterar 

och skickar vidare kablarna till kabelgranulering. Granulatet säljs sedan vidare in som råvara 

till smältverk. Om schaktet varit djupare till följd av kabelupptagningen behöver extra 

schaktmassor skickas till deponi, detsamma gäller om kabelupptagningen krävt brytning av 

asfalt, då ska även denna till deponi.  

Det ekonomiska resultatet för pilotstudien i Linköping visade att kabelupptagningens 

sammanslagna kostnader och intäkter för de extra momenten utgjorde ungefär 3 % av 

kostnaderna på sträckorna där Urban mining praktiserades. Kostnaderna för kabelupptagningen 

låg då på 38 000 kronor och intäkterna på 6 000 kronor.  

10.3 Hur kan elnätsägaren budgetera för kabelupptagning i samband med 
förstärknings-/förnyelseprojekt? (F3) 

I EBRs kostnadskatalog redovisas antalet timmar olika typer av arbete tar per kilometer och 

timkostnader för olika typer av maskiner alternativt personal. Uppdelningen är till för att 

respektive elnätsbolag ska kunna använda sina egna timkostnader om så önskas. Därför har 

kostnaderna utifrån kabelupptagningen delats in i tre olika förutsättningstyper och både tiden 

samt kostnaden enligt EBRs timpriser presenteras i Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18.  

Kostnadsposterna kan användas för att ge en indikation på hur kabelupptagning skulle påverka 

förstärknings-/förnyelseprojekt men projektören bör vara medveten om att det finns många 

osäkerhetsfaktorer i resultatet. Till exempel utgår kostnadsposterna från endast en pilotstudie, 

det är därför svårt att säga hur generella uppgifterna de är.  
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Tabell 15 Kostnadsposter för schakt med få driftsatta system och extra djup. Kostnaderna baseras på tider från pilotstudien i 

Vikingstad och EBRs timpris för kabelschaktmaskin och montör 

 [h/km kabel] [h/km schakt] [kr/km kabel] [kr/km schakt] 

Montör  35 35 25000 25000 

Maskin  43 43 30900 30900 

Material - - - - 

Övrigt - - 9680 9680 

Tabell 16 Kostnadsposter för schakt med få driftsatta system och inget extra djup. Kostnaderna baseras på tider från 

pilotstudien i Vikingstad och EBRs timpris för kabelschaktmaskin och montör 

 [h/km kabel] [h/km schakt] [kr/km kabel] [kr/km schakt] 

Montör  9,7 9,7 6920 6920 

Maskin  9,7 9,7 6940 6940 

Material - - - - 

Övrigt - - 4930 4930 

Tabell 17 Kostnadsposter för schakt med många andra system och inget extra djup. Kostnaderna baseras på tider från 

pilotstudien i Vikingstad och EBRs timpris för kabelschaktmaskin och montör 

 [h/km kabel] [h/km schakt] [kr/km kabel] [kr/km schakt] 

Montör  30 54 21000 39000 

Maskin  30 56 21000 40000 

Material - - - - 

Övrigt - - 4930 - 

10.4 Hur kan Urban mining integreras i infrastrukturplaneringen? (F4) 

Beslut om att kabelupptagning ska vara en del av ett förstärknings-/förnyelseprojekt som 

genomförs bör tas under projekteringsfasen, även om det kan lyftas som en möjlighet tidigare. 

Beslutet bör då baseras på vilka sträckor de gamla kablarna ligger på i förhållande till var det 

vore önskvärt att placera de nya. Om kabelupptagningen kräver brytning av ett annat ytmaterial, 

trafikavstängningar av en annan omfattning, påverkar vems mark sträckningen löper över samt 

om antalet system i samma schakt förändras, bör en värdering göras av hur stora skillnader det 

innebär från den önskvärda sträckningen. En grundförutsättning för att kabelupptagningen ska 

kunna realiseras är att sträckor mellan nätstationerna kan kopplas ur under projektets gång eller 

åtminstone stå med öppet schakt medan den nya kabeln kopplas in för att därefter ta den gamla 

ur drift.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Dagboksmall 
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Bilaga 2 Massbalans för ACJJ och FCJJ 

Mindre kabelbitar klipptes av för att skickas på analyser. LSP-kabelns provbit hade legat i ett 

betongrör under en asfaltsyta sedan den förlades. Provet på MSP-kabeln hade legat i torr lerjord 

under en gräsyta. Proverna för massbalansen sändes till Stena som monterade isär 

kabelproverna och vägde upp de olika beståndsdelarna, se Figur 19, Tabell 19, Figur 20 och 

Tabell 20. 

Hanteringen var kladdig och till följd av det kan en del av kabelprovernas vikt inte härledas då 

den gått förlorad under demonteringen. För att ta isär materialen behövde vinkelslip användas 

och mycket rök uppstod. (Lorentsson, 2016) Utifrån kabelprovets totalvikt och respektive 

beståndsdels vikt har viktprocenten beräknats.  

Tabell 19 Massbalans FCJJ 3*50/35 (Lorentsson, 2016) 

FCJJ 3*50/35 (524 g) [g] [%] 

Ytterhölje (stålband och 

tjärat papper) 

165 31,5 

Bly-sköld 172 32,8 

Oljigt papper runt ledarna 41 7,82 

Kopparledare 144 27,5 

Kan ej härledas 2 0,382 

 

Figur 19 Demontering FCJJ 3*50/35 
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Figur 20 Demontering ACJJ 3*70 

Tabell 20 Massbalans ACJJ 3*70 (Lorentsson, 2016) 

 

ACJJ 3*70 (601 g) [gram] [%] 

Ytterhölje (stålband och 

tjärat papper) 

123 20,5 

Bly-sköld 269 44,8 

Oljigt papper runt ledarna 77 12,8 

Aluminiumledare 109 18,1 

Kan ej härledas 23 3,82 


