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Sammanfattning 
 
Naturens mineralresurser är till viss del utnyttjade och uttömda, och framtiden är osäker och 
omdebatterad. Ingen vet säkert exakt hur mycket metall som finns kvar i jordskorpan, hur 
mycket som går att utvinna eller hur länge resurserna kommer att räcka. Samtidigt har vi 
byggt in rena metallådror i våra städer i form av elkablar, telekablar och fjärrvärmerör. 
Många av dem används givetvis, men många är också uttjänta och urkopplade, och därmed 
tillgängliga för återvinning. 
 
Syftet med denna studie är att klarlägga hinder, drivkrafter och möjligheter för 
metallåtervinning av urkopplade infrasystem i mark inom lokala el-, tele- och fjärrvärmenät i 
Sverige. För att uppnå detta tillfrågades Sveriges tio största ägare av underjordiska lokala 
elnät om bl.a. sina rutiner för urkopplade ledningar och genomförda projekt där ledningar 
tagits upp. Samma bolag frågades även om sina respektive fjärrvärmenät. Utöver dessa 
ingick telenätägaren Skanova, kommuner med anknytning till de tillfrågade nätägarna, 
metallåtervinningsföretag, entreprenörer och myndigheter i studien. Dessutom gjordes en 
litteraturstudie på området metallåtervinning. 
 
De viktigaste drivkrafterna för upptagning och återvinning av urkopplade infrasystem i mark 
visade sig vara ekonomi, utrymmeskonflikt i ledningsgatorna, krav i form av lagar, avtal eller 
egen policy, samt risk för miljöpåverkan. Alla förutom utrymmeskonflikt kan dessutom, 
beroende på omständigheterna, vara hinder för återvinning. En viktig möjliggörande faktor 
är att ledningens läge är känt och att den inte riskerar att förväxlas med andra ledningar. 
 
I dag är det vanligt att ledningar ligger kvar i marken en tid efter att de tagits ur bruk. I de fall 
de tas upp sker det ofta i samband med andra grävarbeten längs ledningen. Miljörisker, 
utrymmeskonflikter och krav kan tvinga fram upptagning av en ledning, medan ekonomi, 
med nuvarande metallpriser, är mer av ett hinder. Om återvinning av ledningar i mark ska bli 
norm krävs det att lönsamheten ökar. Detta kan ske genom ökade metallpriser, användande 
av alternativa metoder för upptagning, ett bredare synsätt som tar hänsyn till att återvinning 
kan minska behovet av primära metallresurser, eller kanske subventionering av återvunnen 
metall. Hårdare lagstiftning skulle kunna tvinga fram ökad återvinning, men för att alla 
inblandade ska vara med på det är det bättre att låta marknadskrafterna styra och att det 
baseras på frivillighet. 
 
Om återvinningen av infrasystem i mark ska ökas måste det göras insatser på flera nivåer. 
Nya metoder, som utvecklas av fristående entreprenörer, kan göra återvinning mer lönsam. 
Nationella mål och riktlinjer bör tas fram av Naturvårdsverket för att vägleda nätägare och 
markägare. Om ekonomiska styrmedel behövs måste det beslutas om av Riksdagen. 
Branschorganisationer och länsstyrelser kan samordna arbetet bland sina medlemmar och 
inom sina regioner. Markägarna måste sedan komma överens med nätägarna om vad som är 
lämpligt och vad som fungerar för just deras områden. 
 
 
 
  



Abstract 
 
Earth’s natural mineral resources have, to some extent, already been used and depleted, 
and the future is both uncertain and debated. No one knows for certain exactly how much 
metal there is left in  Earth’s crust, how much we can extract or for how long the resources 
are going to last. Meanwhile, we have installed ores of metal in our cities, in the form of 
electric cables, telecom cables and district heating pipes. Many of these are of course in use, 
but many have also reached end of life and been disconnected, and are thus available for 
recycling. 
 
The purpose of this study is to clarify barriers, drivers and enablers for metal recycling of 
disconnected underground infrasystems within the local electricity, telecom and district 
heating networks in Sweden. In order to do this, ten of Sweden’s largest owners of local 
underground electricity networks were asked e.g. about their routines and about projects 
where cables were taken up. The same companies were also asked about their district 
heating networks. Apart from these, the study included the telecom network owner 
Skanova, municipalities with connections to the ten electricity network companies, metal 
recycling companies, contractors and authorities. Furthermore, a literature study on metal 
recycling was conducted. 
 
The main drivers for taking up and recycling disconnected underground infrasystems proved 
to be economy, conflicts of space in the ground, rules and regulations in terms of 
legislations, contracts or company policies, and environmental impact risks. All of these, 
except for conflicts of space, could also, depending on the circumstances, be barriers for 
recycling. One important enabler is to know the exact position of the cables or pipes and 
that they don’t risk being confused with other cables or pipes. 
 
Presently, cables and pipes are commonly left in the ground for some time after they have 
been taken out of service. When they are eventually taken up, it is often done 
simultaneously with other digging operations along the cable or pipe. Environmental risks, 
conflicts of space and rules and regulations can force the excavation of cables and pipes, 
while economy, with current metal prices, is more of a barrier. If recycling of underground 
infrasystems is to become norm, the profitability needs to increase. This can occur through 
increased metal prices, use of alternative excavation methods, a wider view that takes into 
account that increased recycling can decrease the need for primary metal resources, or 
perhaps through subsidization of recycled metals. Tougher legislations could force a higher 
recycling rate, but in order to include all involved parts and not upset anyone, it is better to 
let the market drive and base it all on free will. 
 
If the recycling of underground infrasystems is to increase, efforts must be made on several 
different levels. New methods, developed by independent entrepreneurs, could make 
recycling more profitable. National goals and guidelines should be presented by the Swedish 
EPA, to guide and direct network owners and landlords. If financial instruments are needed, 
these must be decided upon by the parliament. Business associations and county 
administrations can coordinate the work among their members and within their regions. The 
landlords and the network owners must then agree on what is appropriate and applicable 
for their specific areas. 
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1. Inledning 
 
Världen står inför ett resursproblem. Ökande befolkningsmängd och välstånd kräver ökad 
tillverkning av produkter, som i sin tur kräver ökad utvinning av råmaterial, däribland många 
metaller. Samtidigt vet vi att naturresurser är ändliga och att många av dem, om trenderna 
fortsätter i samma riktning, kommer att bli dyrare och svårare att få tag på. Det gäller såväl 
de så kallade strategiska metallerna, som utvinns inom begränsade områden, som de 
metaller som har stor utbredning men finns i låg koncentration. Efterfrågan på koppar 
förväntas under 2012 överstiga utbudet med 240 000 ton.1 Minskande metallresurser i 
naturen medför längre och mer kostsamma utvinningsprocesser och ökande miljöpåverkan. 
För att bromsa detta krävs kraftfulla åtgärder, eller åtminstone en riktigt bra reservplan för 
resursutvinning. Det är här begreppet ”staden som gruva” kommer in i bilden. 
 
Metaller finns i otaliga produkter omkring oss, alltifrån kulspetspennor till katalysatorer. En 
del produkter är synliga, t.ex. aluminiumburkar, medan andra är dolda, t.ex. underjordiska 
infrasystem som elkablar och fjärrvärmerör. Sannolikheten att en metallprodukt återvinns 
när den tas ur bruk varierar stort och beror på många faktorer, t.ex. hur, var, hur länge och 
av vem produkten används.2 En betydande andel av de metallprodukter som har tagits ur 
bruk blir kvar på sin plats i samhället. Man brukar tala om att dessa produkter befinner sig ”i 
dvala”. Det gäller inte minst infrasystem i mark, som på grund av sin placering är 
svårtillgängliga för återvinning. Kartläggningar har visat att flera svenska städer, i likhet med 
gruvor, döljer stora metalltillgångar, i form av urkopplade infrasystem i mark. I Norrköping 
uppgår dessa tillgångar till omkring 5000 ton, varav 560 ton är koppar.3 I marken under 
Linköping och Göteborg finns 150 respektive 1700 ton koppar i urkopplade elkablar.4 Jämför 
man med koncentrationen av enskilda metaller i jordskorpan är dessa ledningar i 
storleksordningen 100 gånger bättre.5 
 
Urban mining, att använda staden som gruva, handlar om att utvinna resurser som finns 
upplagrade i samhället. Att kunna ta vara på dessa dolda tillgångar på ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart sätt kräver breda kunskaper och ett brett angreppssätt. Infrasystemen 
påverkar och påverkas av samhället på många olika nivåer, likaså att återvinna dem. De 
aktörer som berörs påverkar också varandra i olika riktningar; en policy kan leda till ett 
ändrat arbetssätt, men ett arbetssätt kan också bli till en policy. Att ledningar lämnas kvar 
har flera orsaker, av teknisk, organisatorisk, juridisk eller ekonomisk natur.6 Vill man i stället 
återvinna ledningarna krävs antagligen förändringar såväl nationellt som hos de enskilda 
ledningsägarna, entreprenörerna och kommunerna. 

                                                      
1
 ICSG (2012-04-30). Copper market forecast 2012-2013, Press release. 

2
 Sidique et al. (2010). Factors influencing the rate of recycling: An analysis of Minnesota counties, Resources, 

Conservation and Recycling, 54:242–249. 
3
 Berglund et al. (2012). To prospect an urban mine – Assessing the metal recovery potential of infrastructure 

“Cold spots” in Norrköping, Sweden, In press, Journal of Cleaner Production. 
4
 Krook et al. (2011). Urban mining: hibernating copper stocks in local power grids, Journal of cleaner 

production, 19:1052-1056. 
5
 Johansson et al. (2012). An integrated review of concepts and initiatives for mining the technosphere: 

Towards a new taxonomy, In press, Journal of cleaner production. 
6
 Wallsten et al. (manuskript). Journey to the center of the urban mine: on the disconnect-and-leave-behind 

logics of infrastructure provision. 
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Denna studie syftar till att, genom att samla erfarenheter och fakta, klarlägga hinder, 
drivkrafter och möjligheter för återvinning av urkopplade underjordiska infrasystem i 
svenska städer, samt att utreda framtidsutsikterna för att använda staden som gruva. 
 

1.1 Syfte 
 
Flera tidigare studier inom urban mining har fokuserat på att kartlägga de potentiella 
resurser som befinner i dvala, samt att förklara problemet med produkter i dvala och hur 
sådana förråd uppstår. Denna studie riktar sig i stället mot upptagning och återvinning av 
urkopplade elkablar, telekablar och fjärrvärmerör i marken under städer, och mot att utreda 
förutsättningarna för att sådan återvinning ska kunna öka. Grundläggande villkor, hinder och 
drivkrafter undersöks, liksom frågan om vem eller vilka som bär ansvar för att kablar och rör 
i större utsträckning ska komma att återvinnas i framtiden. Angreppssättet för att komma 
fram till detta är ett helhetsperspektiv på avfallshanteringssystemet för uttjänta kablar och 
rör, med tillverkare, nätägare, markägare, återvinnare och myndigheter. 
 

1.2 Frågeställningar 

 
1. Vilka faktorer inverkar på valet att lämna kvar eller återvinna urkopplade infrasystem 

i marken?  
a. Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att ta upp och återvinna 

infrasystem i mark? 
b. Vilka hinder och drivkrafter finns det för sådan återvinning? 

2. Hur kan återvinning av urkopplade infrasystem i marken främjas? 
a. Vilka är de största hindren för en ökad återvinning? 
b. Vilka förändringar i form av ändrade förutsättningar och/eller drivkrafter 

krävs för att en ökad återvinning ska bli verklighet? 
c. Vilka aktörer är mest centrala för en utveckling mot ökad återvinning? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 De studerade infrasystemen 

 
Elnätet i Sverige började byggas på olika håll i landet kring 1870-1900.7 Stamnätet för el ägs 
av Svenska Kraftnät. Det är till för att transportera el från kraftverken till de regionala näten 
och, i förlängningen, till kunderna.8 Ledningarna i stamnätet går nästan uteslutande i luften, 
för att kunna transportera växelström med hög spänning.9 I de lokala elnäten, i synnerhet i 
städer, används markkablar i större utsträckning. Materialet i ledarna har traditionellt varit 
koppar, p.g.a. dess goda konduktivitet, men man har alltmer övergått till aluminium, som är 
betydligt mer vanligt förekommande i naturen. För att avskärma och isolera använder man 
koppartråd respektive plast, vanligtvis PE, PEX eller PVC.10 Äldre markkablar har isolering av 
trycksatt olja eller olje-/vaximpregnerat papper kring ledaren, en fuktskyddande blymantel, 
armering av stålband eller ståltråd samt ett yttre korrosionsskydd av bitumen och jute.11,12 
Oljan i dessa kablar kan vara förorenad med PCB.13  
 
Det fasta telenätet i Sverige ägs till största del av Skanova, dotterbolag till TeliaSonera. 
Koppar har länge varit det huvudsakliga materialet i kablarna, men på senare år överförs mer 
och mer information genom optiska fibrer. Skanova genomför nu vad man kallar ett 
teknikskifte, där man ersätter och kompletterar kopparnätet med fiber.14 
 
Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige tog fart i slutet på 1940-talet, som en lösning på ett 
begynnande problem med tillgång till el och värme i städerna när fler och fler flyttade från 
landsbygden. Under 1970-talets oljekris ökade den nationella fjärrvärmeproduktionen 
markant. I dag finns fjärrvärme i nästan varje kommun.15 Materialet i fjärrvärmerören är 
oftast stål, koppar, PE eller PEX.16 Nya rör isoleras med PE, medan gamla rör ligger i kulvertar 
av betong eller asbestcement17 och är isolerade med freonhaltigt fogskum.18 
 
  

                                                      
7
 Hjulström, F. (1940). Sveriges elektrifiering: en ekonomisk-geografisk studie över den elektriska 

energiförsörjningens utveckling. Geographica. 
8
 Svenska Kraftnät. http://www.svk.se/Om-oss/ Hämtat 2012-03-07. 

9
 Svenska Kraftnät (2010). Faktablad: Elektriska och magnetiska fält vid stora kraftledningar. 

10
 Ulf Jitelius, Prysmian Group, 2012-02-02. 

11
 Leif Olsson, f.d. Göteborg Energi, 2012-06-06. 

12
 Svensk Energi (2009). Hantering av uttjänt kabel, EBR Hälsa-Miljö-Säkerhet. 

13
 Ibid. 

14
 Conny Wallerius, Skanova. 2012-02-09. 

15
 Svensk Fjärrvärme (2009). Fjärrvärme – A Real Success Story. 

16
 Eurohet & Power (2008). Rör för fjärrkyla – Rör och komponenter i fjärrkylesystem - Tekniska 

rekommendationer. 
17

 Per Hellström, Vattenfall. 2012-03-02. 
18

 Lennart Hansson, Göteborg Energi, 2012-04-19. 

http://www.svk.se/Om-oss/
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2.2 Lagstiftning 
 
I miljöbalken regleras bland annat hantering av avfall. Den ställer krav på 
verksamhetsutövare att hushålla med resurser, återanvända och återvinna när det är 
möjligt,19 samt att hantera sitt avfall på ett för hälsa och miljö godtagbart sätt.20 I detta ingår 
också en rimlighetsbedömning, där nyttan med åtgärder vägs mot kostnaden.21 
 
Miljöbalken innehåller även en definition för vad som avses med avfall. Det är, i korthet, 
något som innehavaren är skyldig eller har för avsikt att göra sig av med. Undantag kan 
exempelvis vara om det används på ett sätt som inte är skadligt för hälsa eller miljö.22 
 
Ledningar för elektricitet, telefon, fjärrvärme m.m., samt tillhörande anläggningar, omfattas 
av ledningsrättslagen.23 Lagen reglerar förfarandet vid dragning av nya ledningar. För 
nyttjande av fastighet ges servitut, vilket regleras av jordabalken.24 
 
Ägande och förvaltning av elnät regleras i ellagen. Där finns också paragrafer om vilka 
åtgärder som ska vidtas om en nätägare kopplar ur en ledning eller förlorar sin 
nätkoncession, sitt tillstånd att förlägga och driva ett nät. Koncession kan ges antingen för 
ett begränsat område eller för en enskild sträcka. För att få nätkoncession för område måste 
högsta tillåtna spänning anges.25 Högspänningsledningar (normalt > 36 kV) kräver koncession 
för linje.26 En ledning som omfattas av koncession för linje får tas tillfälligt ur bruk, men inte 
längre än tre år utan tillstånd av regeringen.27 Lagen säger också att utfärdande av 
nätkoncession kan villkoras med att den som får koncession ställer säkerhet för kostnader 
för borttagning av ledningar och andra anläggningar samt för återställning.28 Vidare blir 
innehavare av nätkoncession skyldig att ta bort ledningar om nätkoncessionen upphör att 
gälla.29 
 
För telekommunikation och fjärrvärme finns lagar som reglerar driftsäkerhet, sekretess och 
avtal med kunder (Lag om elektronisk kommunikation, Fjärrvärmelagen), men inga specifika 
lagar om koncession eller bortkoppling motsvarande ellagen. 
  

                                                      
19

 Miljöbalken, 2 kap, 5 §. 
20

 Miljöbalken, 15 kap, 5 a §. 
21

 Miljöbalken, 2 kap, 7 §. 
22

 Miljöbalken, 15 kap, 1 §. 
23

 Ledningsrättslagen, 1-3 §§. 
24

 Jordabalken, 14 kap. 
25

 Ellagen, 2 kap, 2 §. 
26

 Leif Olsson, f.d. Göteborg Energi, 2012-06-06. 
27

 Ellagen, 2 kap, 17 §. 
28

 Ellagen, 2 kap, 11 a §. 
29

 Ellagen, 2 kap, 19 §. 
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2.3 Myndigheter och branschorganisationer 
 
Naturvårdsverket samordnar och informerar om arbetet med naturvård och miljömål i 
Sverige. Myndigheten ger sedan 2005 regelbundet ut en plan för avfallshantering. Än så 
länge finns inga tydliga mål specifikt för urkopplade infrasystem, men bygg- och 
rivningsavfall, där dessa skulle kunna ingå, ses i den senaste rapporten som ett prioriterat 
område med potential att öka resurshushållningen. Urban mining nämns i korthet, 
tillsammans med landfill mining (återvinning från deponier), i betydelsen att ”utnyttja de 
material som finns i samhället och som inte längre används”.30 
 
Svensk Energi är en branschorganisation för de företag som är involverade i Sveriges 
elförsörjning, i form av elproduktion, elnät och elhandel. De arbetar även med information 
och kompetensutveckling inom detta område,31 och har för detta ändamål tagit fram 
Elbyggnadsrationalisering, EBR. EBR är ett system framtaget för att effektivisera byggnation 
och underhåll av anläggningar för eldistribution och för att stötta nät- och servicebolagen i 
detta arbete.32 Man ger även kurser och publicerar rapporter inom områdena Ekonomi, 
Teknik och Hälsa-Miljö-Säkerhet. Rapporten Hantering av uttjänt kabel behandlar de olika 
aspekterna kring kabelåtervinning. Man konstaterar här att all upptagning av uttjänt kabel 
ger en vinst, antingen ekonomiskt, miljömässigt eller säkerhetsmässigt, och att nätägare bör 
ha en policy för hantering av uttjänta kablar. Miljönyttan räknas dels i minskad risk för lokala 
utsläpp från själva kabeln i form av olja, PCB, bly eller miljöskadliga tillsatser, dels i minskade 
koldioxidutsläpp och minskad energiåtgång vid återvinning jämfört med primärproduktion av 
koppar och aluminium.33 
 
Svensk Fjärrvärme är de svenska fjärrvärmeföretagens branschorganisation.34 De samordnar 
och informerar om arbetet med fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige för att främja utvecklingen 
av dessa system. De hjälper också till med att ta fram styrdokument och standarder,35 t.ex. 
för rörtyper, läggning av rör och rivning av asbestcementrör. Synen på fjärrvärmerör är att 
”En välbyggd ledning med god vattenkvalitet håller i princip hur länge som helst”,36 och 
återvinning tas inte upp på agendan. 
  

                                                      
30

 Naturvårdsverket (2011). Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017. 
31

 Svensk Energi, Om Svensk Energi. http://www.svenskenergi.se/sv/Om-Svensk-Energi/ Hämtat 2012-04-26. 
32

 Svensk Energi, Kompetens. http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Nat/EBR/ Hämtat 2012-04-26. 
33

 Svensk Energi (2009). Hantering av uttjänt kabel, EBR Hälsa-Miljö-Säkerhet. 
34

 Svensk Fjärrvärme, Om oss. http://www.svenskfjarrvarme.se/Om-oss/ Hämtat 2012-05-01. 
35

 Svensk Fjärrvärme, Åsikter. http://www.svenskfjarrvarme.se/Asikter/Var-vision/ Hämtat 2012-05-01. 
36

 Svensk Fjärrvärme (2006), Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkylerör, s 33. 

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-Svensk-Energi/
http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Nat/EBR/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Om-oss/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Asikter/Var-vision/
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2.4 Metoder för rasering av kablar och rör 
 
Kablar och rör för el, tele och fjärrvärme har traditionellt lagts ner och tagits upp vertikalt, 
genom att man gräver ett dike längs ledningens sträckning. Även underhåll av ledningar i 
mark sker genom dikesgrävning. Vid dragning av ny ledning gräver man diket i delsträckor 
och lägger ner ledningen vartefter man tar sig fram. Detta minskar risken för sabotage och 
stölder, samtidigt som trafikstörningarna blir mindre, jämfört med om man hade ett långt 
dike längs hela ledningssträckan under hela arbetstiden. Under arbete med sådana 
ledningsdragningar händer det att man tar upp urkopplade ledningar som ligger i samma 
sträckning, men ofta lämnas dessa kvar. Kvarlämnandet kan till viss del tillskrivas 
tillvägagångssättet; det krävs att den gamla ledningen redan är urkopplad när man börjar 
lägga den nya för att den ska kunna tas upp, eftersom diket sedan fylls igen.37 
 
Numera har andra metoder arbetats fram, som innebär att man lägger och tar upp ledningar 
mer eller mindre horisontellt. Generellt går de ut på att ledningen trycks eller dras under 
marken i sin längdriktning, vilket begränsar grävningen till de hål där ledningen förs ner eller 
tas upp.  
 
Det österrikiska företaget Kabel-X har en metod som är särskilt anpassad för plastmantlade 
koppar- eller aluminiumkablar. Metoden går ut på att man skär av och isolerar en del av 
kabeln och pumpar in olja i den, så att en hal oljefilm bildas mellan ledaren och manteln, 
varefter man drar ut ledaren med en vinsch. I samband med urdragningen kan man lägga 
fiberoptik i plastmanteln, vilket gör att denna metod lämpar sig särskilt bra vid byte av gamla 
telekablar. Metoden används sedan några år tillbaka i bl.a. Tyskland och sägs vara 
miljömässigt och ekonomiskt överlägsen den konventionella dikesgrävningen, plus att den är 
betydligt snabbare.38,39 

 
Svenska Styrud är experter på schaktfritt ledningsbyggande, och har även en metod för att ta 
upp kablar utan att schakta. De använder sig av en ringformad borr som leds fram och 
skapar en kanal runt kabeln, så att kabeln kan dras upp. Kanalen kan sedan användas för att 
dra en ny ledning. 40 Metoden har testats vid ett fåtal tillfällen och fungerar bäst på raka och 
jämntjocka kablar, utan stora skarvförband eller liknande.41 
 
  

                                                      
37

 Wallsten et al. (manuskript). Journey to the center of the urban mine: on the disconnect-and-leave-behind 
logics of infrastructure provision. 
38

 David Furman, Kabel-X Norden, 2012-02-28. 
39

 Rolf Neuendorff, kabelexpert, 2012-02-03 
40

 Styrud – Kabelrasering. http://www.styrud.se/wp-content/uploads/Kabelrasering.pdf  
41

 Tobias Wingqvist, Styrud, 2012-03-15. 

http://www.styrud.se/wp-content/uploads/Kabelrasering.pdf
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3. Teoretiskt ramverk 
 

3.1 Metallåtervinning och resursanvändning 

 
Man tror att människan har återvunnit metaller sedan hon lärde sig använda dem. Det var 
enklare och billigare att smälta ner och omforma metallföremål som gått sönder eller som 
inte längre behövdes än att bryta och utvinna nytt råmaterial ur malm.42 Ett tidigt litterärt 
belägg för kunskap om och förekomst av metallåtervinning finns i gamla testamentet: 
 
”Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.” (Jesaja 2:4) 
 
I Sverige har vi ett exempel i Gustav Vasas reformation och reduktion, då kungen gjorde 
kyrkan till en del av staten för att kunna lägga beslag på kyrksilvret och betala sin stora skuld 
till Lübeck. Det moraliska i det handlandet kan förstås ifrågasättas, men det var ett snabbt 
sätt att få ordning i de statliga finanserna, och det gjorde Gustav Vasa till en föregångare på 
området urban mining.43 

 
Figur 1 - Gustav Vasa - landsfader och återvinningspionjär 

Ett exempel som kanske är mer internationellt känt, även om det huvudsakligen inte 
involverade metall, är då stenar från Colosseum användes till nybyggnationer i Rom, sedan 
delar av den gamla amfiteatern rasat i en jordbävning år 1349.44 
 
Det bör också nämnas i sammanhanget att krig kan vara en drivkraft för metallåtervinning. 
Under första världskriget ströps importen av koppar till det österrikiska kejsardömet, vilket 
framtvingade drastiska åtgärder för att förse armén med ammunition. Man grundade då den 
statliga Centrala Metallbyrån, med uppgift att konfiskera koppartak, kyrkklockor, åskledare 
och andra kopparföremål.45 

                                                      
42

 Alter, H. (1997). Industrial recycling and the Basel Convention, Resources, Conservation and Recycling, 19:29-
53. 
43

 Rosén, J. (1993). Uppgörelsen med kyrkan, Den svenska historien, 4:42-45. Albert Bonniers förlag. 
44

 Claridge, A. (1998). Rome: An Oxford Archaeological Guide (First ed.), s 276–282. Oxford University Press. 
45

 Fellner & Klinglmair (2010). Urban Mining in Times of Raw Material Shortage - Copper Management in 
Austria During World War I, Journal of Industrial Ecology, 4:666-679. 
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De allra flesta mänskliga aktiviteter bygger, på ett eller annat sätt, på nyttjande av 
naturresurser. En del av dessa resurser är förnybara, som t.ex. sol, vatten, vegetabiliska och 
animaliska produkter, andra finns i begränsad mängd och kan inte nyskapas, t.ex. mineraler 
och metaller. Även förnybara produkter är ändliga och kan ta slut om de förbrukas i för hög 
takt. Världsnaturfonden har räknat ut att vi nu använder dubbelt så mycket naturresurser 
som vi gjorde 1966, och att vi överskrider jordens förnyelsekapacitet med 50 %. Med samma 
utveckling skulle vi behöva två planeter för att täcka våra behov år 2030.46 
 
Naturens metallresurser är relativt väl kartlagda. Varje metall finns bara i en viss mängd i 
jordskorpan, och av det är bara en viss del tekniskt och ekonomiskt möjligt att utvinna. Förr 
eller senare kommer man till en gräns där tekniken eller marknadsvärdet sätter stopp. Den 
gränsen kan givetvis förskjutas, men till slut blir koncentrationen av enskilda metaller så låg 
att det går åt alldeles för mycket energi för att utvinna och separera dem från andra ämnen. 
Denna slutgiltiga gräns kallas för den mineralogiska barriären.47 En stor del av naturens 
metallresurser tros finnas bortom denna barriär (se figur 2). Hur nära eller långt ifrån den vi 
befinner oss varierar mellan olika metaller, beroende på hur sällsynta de är. 
 
 

 
Figur 2 - Fördelning av metallresurser i jordskorpan enligt två olika modeller.

 48
 Den första modellen antas gälla för några 

av de vanligaste grundämnena, som kisel och järn, medan den andra antas gälla för mer sällsynta ämnen.
49

 Skalorna är 
logaritmiska och visar koncentration respektive massa. Den mineralogiska barriären markerar den slutliga gränsen för 
vad som går att utvinna. 

2006 uppskattades den globala reservbasen (se 3.2.1 Metaller är begränsade resurser) av 
koppar till omkring 940 miljoner ton. Samtidigt uppskattade man att mängden koppar som 
redan utvunnits uppgick till ungefär 750 miljoner ton, varav 400 miljoner ton tagits ur 
användning och skrotats.50 För att upprätthålla en levnadsstandard i nivå med länder som 
USA eller Schweiz har det beräknats gå åt ca 200 kg koppar per capita, vilket på sikt blir 
ohållbart med nuvarande återvinningsnivåer.51 

                                                      
46

 WWF (2012). Living Planet Report 2012 – Biodiversity, biocapacity and better choices. 
47

 Ayres, R.U. (2007). On the practical limits to substitution, Ecological Economics 61:115-128. 
48

 Fritt efter Graedel & Allenby (2010). Industrial Ecology and Sustainable Engineering, s 351-352. Pearson. 
49

 Graedel & Allenby (2010). Industrial Ecology and Sustainable Engineering, s 351-352. Pearson. 
50

 Kapur & Graedel (2006). Copper mines above and below the ground, Environmental science and technology, 
15 maj, s 3140. 
51

 Gordon et al. (2006). Metal stocks and sustainability, PNAS 5:1209-1214. 
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Återvinningen i dag är alltså inte tillräcklig i ett längre perspektiv, men är den på väg i rätt 
riktning? Som tidigare nämnts var man i metallanvändningens ungdom förmodligen rädd om 
det material man hade att tillgå, eftersom det var svårt och dyrt att få tag på nytt. 
Industriella revolutionen, med stenkol och ångmaskiner, möjliggjorde metallåtervinning i 
större skala,52 men bäddade också för en mer slösaktig metallanvändning genom att 
effektivisera gruvdriften och därmed öka produktion och konsumtion. Produktutveckling har 
inte alltid gjorts med tanke på lång teknisk livslängd eller återvinningsbarhet, ofta har fokus 
snarare legat på kvantitativ försäljning. Det klassiska exemplet är införandet av årsmodell på 
bilar för att locka bilägarna att kontinuerligt byta upp sig. Återvinning har också försvårats av 
komplexa produkter och av dissipativ användning, t.ex. metaller i ytbehandlingsmedel och 
bly i bensin. Miljömedvetenheten har dock blivit större tack vare ökad kunskap och 
deponeringen har minskat till förmån för andra typer av avfallsbehandling, däribland 
materialåtervinning.53 
 

3.2 Varför metallåtervinning? 

 
Att ersätta primärproduktion (från malm) av metall med sekundärproduktion (från skrot) har 
många fördelar, direkta och indirekta, kortsiktiga och långsiktiga. De kan huvudsakligen ses 
ur ett resurshushållningsperspektiv eller ett miljöperspektiv. Fördelarna med återvinning 
motiverar och används som utgångspunkt för denna studie. 
 

3.2.1 Metaller är begränsade resurser 

 
Så länge människan inte exploaterar nya himlakroppar, får vi nöja oss med de tillgångar vi 
har på jorden. Det innebär att alla naturresurser, såvida de inte ingår i ett fungerande 
kretslopp, är begränsade. Fördelen med metaller är att de i princip kan återvinnas hur 
många gånger som helst utan försämrad kvalitet.54 
 
Man brukar i dessa sammanhang dela in metallresurserna i naturen i olika kategorier, 
beroende på tillgänglighet: 
 

 Reserv – kända tillgångar som är tekniskt, ekonomiskt och legalt utvinningsbara. 

 Reservbas – omfattar reserven samt tillgångar som inte uppfyller alla krav för att 
tillhöra reserven, d.v.s. sådana som i nuläget inte är kända eller av någon anledning 
inte är möjliga att utvinna.55  

 
Metaller är i allmänhet spridda och blandade i naturen. Detta gäller inte enbart ädelmetaller 
och s.k. sällsynta jordartsmetaller eller strategiska metaller, vars framtida tillgänglighet ofta 
diskuteras, utan även mer ”vanliga” metaller som zink, tenn och koppar. För att framställa 
rena metaller måste man därför bryta och raffinera stora mängder malm. Hur mycket malm 

                                                      
52

 Emery et al. (2002). A review of the UK metals recycling industry, Waste Management & Research, 20:457. 
53

 Naturvårdsverket (2011). Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017. 
54

 Atherton, J. (2006). Declaration by the Metals Industry on Recycling Principles. 
55

 Sveriges Geologiska undersökning (2003). Mineralmarknaden, Tema: Koppar, sid 44 
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som måste brytas för att få ut ett ton av en viss metall varierar mellan olika metaller och 
olika gruvor.56 Genomsnittet i världen för några vanliga metaller visas i tabell 1. 
 

Tabell 1 - Ton malm per ton ren metall 
57

 

Metall Ton malm per ton metall 

Zink 22 

Bly 30 

Nickel 45 

Koppar 110 

Uran 50 000 

Guld 330 000 

 
Mängden malm per ton metall beror förstås på koncentrationen av de önskade metallerna. 
Gruvor anläggs med fördel där det är hög koncentration av en viss metall eller mineral. En 
stor del av världens metalltillgångar förekommer dock i lägre koncentration, så låg att de 
inte ingår i reservbasen, då de antas aldrig bli lönsamma att utvinna.58 
 

3.2.2 Återvinning ger miljöfördelar 

 
Som tabell 1 visar, går det åt 110 ton kopparmalm för att framställa 1 ton koppar. Det 
betyder samtidigt att för varje ton koppar som framställs, får man även 109 ton biprodukter 
och avfall, plus ytterligare avfall från senare delar i processen. Avfallet består inte bara av 
överbliven sten. Koppar och zink för t.ex. med sig tungmetaller och svavel,59 som kan orsaka 
stor skada i naturen. 
 
Att hantera all malm som krävs för att få ut de önskade metallerna kräver förstås mycket 
energi, och ju lägre koncentration av metall i malmen, desto mer energi krävs det. 
Energianvändning är nära knutet till miljöpåverkan.60 I en jämförelse mellan 
primärproduktion och sekundärproduktion, alltså återvinning, av metall konstaterades att 
primärproduktion kräver ungefär hälften så mycket arbetskraft men dubbelt så mycket 
energi.61 För vissa metaller är skillnaden mycket större än så: primärproduktion av 
aluminium kräver omkring 20 gånger så mycket energi som sekundärproduktion.62 
 
Återvinning har också fördelar ur arbetsmiljösynpunkt. De senaste åren har det flera gånger 
rapporterats om ras och gruvarbetare som stängts in långt ner under marken. Ett exempel 
som ligger nära i tiden är San José i Chile 2010, där 33 gruvarbetare var fast i en koppargruva 
i 69 dygn.63 

                                                      
56

 Ayres, R.U. (1997). Metals recycling: economic and environmental implications, Resources, Conservation and 
Recycling, 21:145-173. 
57

 Ibid. 
58

 Graedel & Allenby (2010). Industrial Ecology and Sustainable Engineering, s 351-352. Pearson. 
59

 Ibid. 
60

 Svensson et al. (2006). Environmental relevance and use of energy indicators in environmental management 
and research, Journal of cleaner production, 14:134-145. 
61

 Stahel, W.R. (1986). Product life as a variable, Sci. Public Policy, 13:185–193. 
62

 Emery et al. (2002). A review of the UK metals recycling industry, Waste Management & Research, 20:458. 
63

 DN 14 oktober 2010. http://www.dn.se/nyheter/varlden/bakgrund-gruvolyckan-i-chile Hämtat 2012-03-09. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bakgrund-gruvolyckan-i-chile
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3.3 Technospheric mining och Urban mining 

 
Som tidigare visats är urban mining inget nytt fenomen. Som begrepp är det dock inte fullt 
så gammalt; man brukar härröra det till 1960-talet och Jane Jacobs, som jämförde städerna 
och deras upplagrade resurser med gruvor.64 Med åren har flera liknande begrepp växt fram, 
som gränsar till eller ingår i urban mining, t.ex. waste mining och landfill mining, som 
handlar om återvinning från sopor respektive deponier. För att reda ut begreppen har man 
nu infört det mer övergripande technospheric mining, som innefattar alla typer av 
metalltillgångar i alla delar av samhället. Ordet urban indikerar ju att det handlar om städer, 
men till teknosfären räknas även landsbygden och de icke-bebodda områdena i samhället, 
som skrotupplag och soptippar. Under dessa tre geografiska delområden delar man in 
samhällets metalltillgångar i olika kategorier efter vilken användningsfas de befinner sig i, 
t.ex. i användning (in-use), i dvala (hibernation) eller deponerat (landfill). Traditionell 
avfallshantering, som källsortering i hushållen, inkluderas inte i technospheric mining.65 
Denna studie inriktar sig på metalltillgångar i städer som befinner sig i dvala, d.v.s. de är 
tagna ur bruk men är kvar på samma plats som när de användes.  
 
I tidigare studier om infrasystem i dvala har man tagit reda på orsakerna till att sådana 
förråd uppkommer, d.v.s. varför infrasystem kopplas ur och varför de lämnas kvar i marken. 
Det har då framkommit flera orsaker till båda delarna. Urkoppling av hela infrasystem kan 
ske om efterfrågan på det som systemet tillhandahåller helt upphör. Det har till exempel 
inträffat i Norrköping, just nu aktuellt i en pågående studie, där både gas- och 
likströmssystemen har kopplats ur till förmån för nya tekniska system. Skäl till urkoppling av 
delar av systemen kan t.ex. vara underhållsarbete, skador på ledningen, byte till annan 
dimension för att möta ett ändrat behov, eller att kunder kopplar bort sig från systemet eller 
flyttar. I det sistnämnda fallet kan det handla om villor som byter fjärrvärme mot ett eget 
uppvärmningssystem eller fabriker som lägger ner verksamheten.66 Det kan också röra sig 
om att ledningarna visar sig kunna utgöra en miljörisk. Gamla elkablar innehåller olja, som i 
sin tur kan innehålla PCB, och bly,67 som, om det läcker ut, kan skada ekosystemet.  
 
Att urkopplade ledningar lämnas kvar beror till exempel på att grävarbete stör trafiken, att 
den gamla ledningen är fortfarande inkopplad när en ny ledning grävs ner, att man är osäker 
på exakt var ledningen ligger eller kan inte skilja den från ledningar som är i drift och, kanske 
den främsta orsaken, att det kostar för mycket att gräva i och återställa asfalterad mark i 
förhållande till ledningens skrotvärde.68 
 
Denna studie stödjer sig på tidigare forskning, kunskaper och problembeskrivningar, och 
söker bidra genom att ta reda på hur idén om staden som gruva kan förverkligas. 
 

                                                      
64

 Jacobs, J. (1969). The Economy of Cities. Random House. 
65

 Johansson et al. (2012). An integrated review of concepts and initiatives for mining the technosphere: 
Towards a new taxonomy, In press, Journal of cleaner production. 
66

 Wallsten et al. (manuskript). Journey to the center of the urban mine: on the disconnect-and-leave-behind 
logics of infrastructure provision. 
67

 Ulf Jitelius, Prysmian Group. 2012-02-02. 
68

 Wallsten et al. (manuskript). Journey to the center of the urban mine: on the disconnect-and-leave-behind 
logics of infrastructure provision. 



12 
 

3.4 System för avfallshantering 
 
Avfall kan bestå av en mängd olika material i mer eller mindre komplexa sammansättningar, 
och kan därför inte hanteras av varje enskilt hushåll eller industri. För att ta hand om avfall 
krävs ett system för insamling, transport och behandling, som byggs upp av lagar, avtal, 
logistik, infrastruktur och teknik, myndigheter, företag och individer. Hur väl systemet 
fungerar beror således på en mängd faktorer, och för att analysera det krävs att man tar 
hänsyn till såväl helheten som de enskilda delarna. Denna studie inbegriper flertalet 
inblandade aktörer i det avfallshanteringssystem som finns, eller borde finnas, för elkablar, 
telekablar och fjärrvärmerör. Med detta perspektiv blir det möjligt att identifiera och 
analysera styrkor, brister och förbättringspotential för hela systemet och att utreda hur 
återvinningen kan främjas. 
 
Hur ett sådant system hänger ihop har beskrivits av den ungersk-amerikanska forskaren 
Zsuzsa Gille. Gille studerade utvecklingen i sitt hemland från kommunismens intåg till EU-
medlemskap och identifierade tre skilda eror av avfallshantering och syn på avfall, s.k. waste 
regimes. Dessa eror, med fokus på metaller, kemikalier respektive effektivitet, definierades 
av tre grundläggande delar. Den första delen, produktion av avfall, handlar om hur avfall 
uppkommer, vad det består av och hur det hanteras. Del två, representation av avfall, 
handlar om att identifiera och definiera avfall och vem som gör det. Den sista delen, politik 
kring avfall, handlar om politiska verktyg för avfallshantering, moraliska aspekter och 
politiska mål som indirekt rör avfallshantering.69 
 
Teorierna kring waste regimes kan med fördel användas till att klassificera och analysera 
såväl nationella som lokala avfallshanteringssystem, då de innefattar allt ifrån organisation 
till attityder kring avfall och förklarar hur de många delarna påverkar och interagerar med 
varandra. I denna studie används de för att analysera hinder och drivkrafter för återvinning 
av infrasystem, ta reda på vilka inblandade aktörer som bär störst ansvar och komma fram 
till förslag på förändringar för att förbättra avfallshanteringssystemet och öka återvinningen.  

                                                      
69

 Gille, Z. (2007). From the cult of waste to the trash heap of history. Indiana University Press. 
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4. Metod och avgränsningar 
 
Denna studie är i grunden en litteratur- och intervjustudie. I en inledande förstudie 
insamlades artiklar om urban mining, metallproduktion, avfall och återvinning, samt 
relevanta dokument såsom lagtexter och tekniska beskrivningar av el-/telekablar och 
fjärrvärmeledningar. Aktörer som är stora på områdena elnät, telenät, fjärrvärme, 
kabeltillverkning, samt tillvaratagande och återvinning av urkopplade kablar kontaktades och 
intervjuades per e-post eller telefon. När det gäller elnät förbisågs nätägare som 
huvudsakligen har luftledningar, i synnerhet Svenska Kraftnät, som äger stamnätet. Detta 
eftersom insamling av ledningar över mark sällan är ett problem. Således fokuserade 
undersökningen på lokala elnät (i städer) och lokala nätägare. För att bredda perspektivet 
kontaktades även några kommuner med anknytning till de valda nätägarna. Representanter 
för de valda kommunerna kontaktades för personlig intervju med ljudupptagning. 
 

4.1 Val av system 
 
Arbetet fokuserar på infrasystem för elektricitet, telekommunikation och fjärrvärme. Dessa 
system antas lämpa sig särskilt bra för metallåtervinning på bred front. För det första är de 
väl utbyggda över i stort sett hela landet. För det andra har de funnits så länge att underhåll, 
byte och skrotning av ledningar är, har varit eller kommer att bli aktuellt. Till sist, och kanske 
viktigast av allt: de har ett högt metallinnehåll, främst av koppar, järn och aluminium, men 
även en del bly. 
 
Vissa infrasystem har av olika orsaker helt utelämnats från undersökningen. Vatten- och 
avloppssystem är till stor del uppbyggda av icke-metalliska material som betong och plast, 
och är därför mindre intressanta ur metallåtervinningssynpunkt. Andra system utelämnas 
främst för att de är specifika för vissa städer, t.ex. Norrköping som har ett urkopplat 
likströmsnät för spårvagnar och ett gasnät för den ursprungliga gatubelysningen i staden.70 
 

4. 2 Val av intervjuobjekt 

 
Tio nätägare valdes ut baserat på storlek, d.v.s. hur mycket ledningar de har nedgrävda, i km 
räknat, i sina lokala nät. Data hämtades ur Energimarknadsinspektionens årliga 
sammanställning över lokala elnät (2010).71 De tio nätägare med längst totalt ledningsnät 
under jord togs ut till studien. 
 
Samma bolag som togs ut att tillfrågas om elnätet, tillfrågades också om sina fjärrvärmenät. 
Detta gjordes dels för enkelhets skull, men även för att de bolag som har längst elnät 
sammanfaller ganska väl med de bolag som levererar mest fjärrvärme.72 

                                                      
70

 Berglund et al. (2012). Prospecting an Urban Mine – Assessing the Metal Recovery Potential of Infrastructure 
“Cold Spots” in Norrköping, Sweden. 
71

 Energimarknadsinspektionen. Sammanställning lokalnäten 2005-2010, Särskilda rapporten (teknisk 
information). 
72

 Svensk Fjärrvärme. Levererad fjärrvärme per företag 2008.xls. 
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Det svenska telenätet ägs av TeliaSonera (tidigare Televerket) genom dotterbolaget Skanova, 
som därför tillfrågades om hanteringen av telekablar.73 
 
För att få reda på mer om hur urkopplade infrasystem betraktas och hanteras kontaktades 
även fyra kommuner. Dessa valdes utifrån tre kriterier: storlek, geografisk närhet till 
Linköping och anknytning till de utvalda nätägarna. Linköping och Norrköping uteslöts, då de 
redan studerats ingående i tidigare och pågående studier inom projektet Städer som gruvor 
vid Linköpings Universitet. När det gäller storlek valdes en ”stor”, två ”mellanstora” och en 
”liten kommun”, där gränserna sattes ungefär vid >200 000 invånare för stor kommun, 
25 000 – 200 000 för en mellanstor och <25 000 för en liten kommun. De som valdes ut för 
intervju var, i fallande storleksordning, Stockholm (Fortum), Västerås (Mälarenergi), 
Nyköping (Vattenfall) och Finspång (Vattenfall/Finspångs Tekniska Verk). Finspång kommun 
hade inte tidigare berörts i samtal med de utvalda nätägarna, utan lades till med motivet att 
den kommunen minskat kraftigt i invånarantal sedan sin storhetsperiod på 1970-talet och 
därför skulle kunna ha mer överflödiga infrasystem som tagits ur bruk. Data om 
befolkningsmängd hämtades från Statistiska Centralbyråns statistikdatabas.74 
 
Utöver nätägare och kommuner kontaktades även andra personer och organisationer, som 
förväntades kunna ge ytterligare information om återvinning och återvinningsprojekt. 
Respondenterna listas i tabell 2 nedan. ID-beteckningen i den högra kolumnen används som 
referensmarkör i empiridelen för att visa vem som har sagt vad. Även E.ON Fjärrvärme samt 
Fortum Distribution och Fortum Fjärrvärme kontaktades, men inga svar erhölls. Information 
hämtades också hos Naturvårdsverket, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.  
 

Tabell 2 - Respondenter 

Företag/myndighet Avdelning/titel ID 

E.ON Elnät, nätplanering & projekt El1 

Vattenfall Eldistribution, projektledare El2 

Göteborg Energi Nät, f.d. chef El3 

Kraftringen Nät El4 

Jämtkraft Elnät El5 

Mälarenergi Elnät, chef nätplanering El6 

Skellefteå Kraft Elnät El7 

Umeå Energi Elnät, underhållsingenjör El8 

Utsikt Nät Elnät El9 

Vattenfall Fjärrvärme, chef nätplanering FV1 

Göteborg Energi Fjärrvärme, anläggningsägare FV2 

Kraftringen Fjärrvärme FV3 

Jämtkraft Fjärrvärme, avdelningschef FV4 

Mälarenergi Fjärrvärme FV5 

Skellefteå Kraft Fjärrvärme FV6 

Umeå Energi Fjärrvärme, anläggningsingenjör FV7 

                                                      
73

 Skanova, Organisation och ledning, 
https://www.skanova.se/SKAWEB/OmSkanova/Hardaochmjukafakta/Organisationochledning/index.htm, 
Hämtat 2012-03-08. 
74

 SCB. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2011 och befolkningsförändringar 2011 (2012-03-
22), Folkmängden per tätort. Vart femte år 1990-2010 (2011-09-01),  
Folkmängden per tätort med äldre och ändrade namn på tätorter. Vart femte år 1960-1980 (2009-06-09). 

https://www.skanova.se/SKAWEB/OmSkanova/Hardaochmjukafakta/Organisationochledning/index.htm
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Tekniska Verken Linköping Fjärrvärme, driftansvarig FV8 

Skanova Linjenät, miljöchef T1 

Stockholms stad Plan och miljö, miljöfrågor & tillsyn K1 

Trafikkontoret, tillstånd & trafikstyrning K2 

Exploateringskontoret, markförvaltare K3 

Västerås stad Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, chef K4 

Fastighetskontoret, chef mark och exploatering K5 

Fastighetskontoret, projektledare K6 

Nyköpings kommun 
 

Miljöenheten, chef K7 

Plan- och naturenheten, planchef K8 

Mark och exploatering, markförvaltare K9 

Finspångs kommun Miljöenheten, chef K10 

Samhällsbyggnad, markupplåtelser K11 

Kabel-X Kabelrasering, chef Norden KR1 

Styrud Kabelrasering KR2 

Stena Recycling Metallåtervinning MR1 

Kuusakoski Oy Metallåtervinning/kabelrasering MR2 

Nexans Kabeltillverkning KT1 

Prysmian Group Kabeltillverkning KT2 

 

4.3 Insamling och analys av resultat 

 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar sammanställdes en rad frågor, anpassade till 
respektive aktör, som ställdes till de utvalda nätägarna, metallåtervinnarna, entreprenörerna 
och kabeltillverkarna. Till intervjuer med kommunerna användes ett frågeformulär som 
tagits fram vid Linköpings universitet inom ramen för forskningsprojektet Städer som gruvor. 
Frågor till nätägare och kommuner finns bifogade i Bilaga I. 
 
Studiens första frågeställning, om förutsättningar, hinder och drivkrafter för återvinning, rör 
främst nätägarna. Valet om upptagning eller kvarlämnande av en urkopplad ledning ligger ju 
i första hand hos den som äger ledningen, varför nätägarna kan antas ha svar på vilka 
faktorer som motiverar respektive beslut. Även kommunerna, som äger marken i städerna 
och är lokal tillsynsmyndighet i miljöskyddsfrågor, berörs av frågeställningen. Syftet med just 
denna frågeställning är att kartlägga och förstå hur situationen ser ut i dag och hur nätägare 
och kommuner ser på återvinning av urkopplade infrasystem. 
 
Empirin som tillhör den första frågeställningen används sedan för att besvara och analysera 
den andra, den kanske mest centrala i denna studie: hur kan man skapa förutsättningar för 
en ökad återvinning i framtiden? Frågeställningen är av mer analytisk karaktär än den första 
och för att besvara den krävs kunskap om avfallshanteringssystemet, dess delar och hur 
dessa är kopplade till varandra, samt ett historiskt perspektiv på faktorer som varit viktiga 
för att främja återvinning tidigare. Analysen av den inhämtade empirin bygger därför på 
studier av historiska erfarenheter och på teorierna kring waste regimes (se 3.4 System för 
avfallshantering). 
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5. Empiri och analys 
 

5.1 Vilka faktorer inverkar på valet att lämna kvar eller återvinna 
urkopplade infrasystem i marken? 
 
När man ska fastställa omständigheterna kring en lednings kvarvarande eller upptagning kan 
man med fördel dela in de påverkande faktorerna i Förutsättningar och Hinder och 
drivkrafter. Förutsättningar är grundläggande villkor som måste uppfyllas för att en 
urkopplad ledning ska kunna tas upp, men som inte själva kan motivera att det faktiskt görs. 
Hinder och drivkrafter är de faktorer som kan stoppa eller utlösa ett projekt för upptagning. 
Det kan räcka att en sådan drivkraft finns, om den är tillräckligt stark och inte motsätts av 
några betydande hinder, men samverkan av flera drivkrafter är också möjlig. På samma sätt 
kan det räcka med ett enda hinder, om det är tillräckligt stort och inga drivkrafter väger 
tyngre, för att en urkopplad ledning ska få ligga kvar. 
 

5.1.1 Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att ta upp och 
återvinna infrasystem i mark? 

 
 

 
Figur 3 - Översikt av förutsättningar, hinder och drivkrafter för återvinning. Hinder och drivkrafter delas in i Ekonomi (E), 
Miljö (M), Utrymmeskonflikt (U) och Krav (K). 

 
Förhållandet mellan de möjliggörande, drivande och hindrande faktorerna visas översiktligt i 
figur 3. Den första förutsättningen för att en ledning ska kunna gå till återvinning är förstås 
att den är urkopplad. Det är knappast tänkbart att någon ger sig i kast med att kapa av och 
gräva upp strömförande elkablar eller vattenfyllda fjärrvärmerör för att komma åt 
materialen. Det andra steget är att ledningsägaren inte ser något framtida behov för den 
urkopplade ledningen. Ledningar som inte är skadade kan lämnas kvar för att eventuellt 
återinkopplas igen (T1, El3, El6). Oskadade kulvertar eller ytterhöljen kan återanvändas för 
andra syften (FV8, KR1). 
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Vidare måste man, för att på ett bra sätt kunna genomföra upptagning av ledning, känna till 
var den ligger. Det är därför av stor vikt att ledningarnas läge dokumenteras noggrant och att 
man kan skilja dem som är i drift från dem som är urkopplade. Noggrannheten i 
dokumentation varierar mellan olika nätägare, men framförallt har den varierat med tiden. 
Många elnätägare uppger att de dokumenterar alla ledningar i dag, men saknar fullständig 
dokumentation av de äldsta delarna av nätet (El2, El3, El4, El6, El7, El8). 
 
Hur information och dokumentation kommuniceras till markägarna varierar mellan olika 
kommuner. En del kommuner säger sig inte alls veta vad som ligger i marken, vare sig i drift 
eller urkopplat, medan andra är bättre informerade: 
 

… vi har knappt koll på de ledningar som är inkopplade i dag… (K9) 
 

… man har sagt att man ska meddela oss när en ledning tas ur bruk och då ska 
den kryssas på /…/ samlingskartan då, så att man ser att den inte är en aktiv 
ledning. (K3) 
 
Vi har ju /…/ gett dem rätt att ligga där, men vi har ju ingen aning om de är i 
drift eller inte. (K6) 
 
… när man lägger ner så ska man ju dokumentera. Men /…/ det är ju lite si och 
så med det där. (K5) 

 

5.1.2 Vilka hinder och drivkrafter finns det för sådan återvinning? 

 
Om de grundläggande förutsättningarna är uppfyllda avgörs en lednings eventuella 
upptagning av vilka hinder och drivkrafter som finns. Hinder och drivkrafter kan delas in i 
Ekonomi, Miljö, Utrymme, och Krav. Hur dessa mekanismer fungerar och interagerar med 
varandra förklaras och illustreras i diagram på kommande sidor. Upptagning av urkopplad 
ledning antas leda till att den också materialåtervinns. 
 
Utöver dessa fyra kategorier av hinder och drivkrafter finns det ytterligare några som är 
värda att nämna. Om tillgången på vissa metaller i ett land plötsligt minskar eller stryps, t.ex. 
till följd av krig eller handelsembargo, kan det tvinga fram andra lösningar för att möta 
efterfrågan. Detta var ju vad som hände i Österrike under första världskriget (se 3.2 
Metallåtervinning genom historien). Ett hinder för att ta upp urkopplade ledningar kan vara 
att det är risk för sättningar i marken om ledningar flyttas. 
 

Ofta går det inte att rasera kablage i kanalisation iom [i och med] att man 
riskerar att få marksättningar när kablar stroppas ur - därför får ofta kablar i 
kanalisation ligga kvar då de har en stabiliserade effekt fram till den dag 
kanalisationen behöver återanvändas. (T1) 
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Figur 4 - Ekonomiska hinder/drivkrafter för återvinning. Om ekonomisk drivkraft saknas får andra drivkrafter beaktas 
(Miljö/Utrymme/Krav). 

 
De allra flesta tillfrågade nätägarna och kommunerna (El1, El2, El3, El4, El6, El8, El9, FV1, 
FV2, FV3, FV4, FV6, FV7, FV8, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11) betraktar ekonomi 
som en av de viktigaste, ofta den enskilt viktigaste, faktorn. I figur 4 visas hur de ekonomiska 
förutsättningarna kan utgöra antingen hinder eller drivkraft för upptagning och återvinning 
av urkopplade ledningar. Ett lönsamt projekt motiverar upptagning, ett olönsamt gör det 
inte. Om intäkterna för ett projekt beräknas bli mindre än kostnaderna får man i stället titta 
på andra möjliga drivkrafter. Intäkterna påverkas framförallt av marknadsvärdet av det man 
tar upp. Koppar är dyrare än aluminium och järn,75 och är därför mer lönsamt att ta upp. 
Man får givetvis också ta med metallinnehållet per meter i beräkningarna. 
 

Oftast så är det kostnaden för att ta upp kabeln som stoppar beslutet. (El2) 
 

Inget tas upp pga kostnadsskäl. (El4) 
 
Kostnaderna för att ta upp en ledning beror på hur man gör och var ledningen ligger. Inne i 
städer är kostnaderna för grävning och återställning av mark ofta relativt höga, eftersom 
gatan vanligen är belagd med asfalt eller sten. Att ha ett öppet dike kostar pengar och 
medför dessutom risk för stöld eller sabotage av intilliggande ledningar, och därmed risk för 
ytterligare kostnader. 
 

… jag tror inte den där brytpunkten har kommit än /…/ när man ekonomiskt 
tjänar på att ta hand om det där. /…/ det kostar skjortan att gräva upp och sen 
återställa marken… (K5) 

 
Problemet är att man inte kan ha schakten stående öppet några längre sträckor 
p.g.a. kostnader för avstängningar, markhyra till kommunen m.m. (El9) 

 
 

                                                      
75

 SRK Consulting, Metallpriser, http://www.srk.se.com/sv/page/se-metallpriser, Hämtat 2012-05-17. 

http://www.srk.se.com/sv/page/se-metallpriser
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Figur 5 - Miljömässiga hinder/drivkrafter för återvinning. Om miljömässig drivkraft saknas får andra drivkrafter beaktas 
(Ekonomi/Utrymme/Krav). 

 
En annan betydande faktor är hur man värderar miljöpåverkan på olika nivåer. Detta 
illustreras i figur 5. Det handlar om lokal miljöpåverkan av själva ledningen i marken, utsläpp 
från maskiner och energiåtgång om man gräver upp ledningar och om de miljömässiga 
fördelarna med materialåtervinning jämfört med utvinning av primära metallresurser. Här 
får man även väga in arbetsmiljö och hälsa, särskilt när det gäller rasering av eternitkulvertar 
för fjärrvärmerör. De innehåller asbest och måste därför hanteras med stor försiktighet och 
av auktoriserade firmor.76 
 
Miljöpåverkan av ledningar som ligger i marken nämns av ett fåtal tillfrågade som en 
drivkraft att ta upp dem, och de fallen gäller det gamla elkablar som kan läcka olja (El3, El5, 
El7, El8, El9). Miljöaspekten ses i stället som ett hinder i vissa avseenden. Utsläpp från 
maskiner vid grävning och återställning av mark och andra miljöstörningar kopplade till 
upptagning nämns av flera tillfrågade (T1, El1, El3, El6, El8, FV1, FV2, FV3) som ett argument 
mot att ta upp urkopplade ledningar. Vidgar man perspektivet tillkommer också 
miljöpåverkan av de material som används för att återställa den uppgrävda markytan (FV1). 
 

Vi har tagit upp ca 1,5 km PCB kontaminerad tunnoljekabel./…/ Eftersom 
kabeln är PCB kontaminerad har vi ett åläggande att ta upp kabeln samt att ta 
markprover där vi kan misstänka att läckage av oljan skett. Miljökontoret 
kräver också att en certifierad entreprenör gör jobbet och tar hand om kabeln. 
(El8) 

 
Bara för att materialåtervinning ger en miljövinst så blir den totala 
miljökalkylen inte säkert positiv om man väger in klimateffekten när en 
dieseldriven grävare måste ut för att få upp kabeln. (T1) 

 

                                                      
76

 Sven-Erik Olsson, Vattenfall, 2012-03-01 
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Figur 6 - Utrymme som drivkraft för återvinning. Om drivkraft i form av utrymmeskonflikt saknas får andra drivkrafter 
beaktas (Ekonomi/Miljö/Krav). 

 
Brist på utrymme i ledningsgatorna eller att ledningar ligger i vägen för andra byggprojekt 
nämns av flera nätägare (El3, El5, El7, T1, FV1, FV2, FV4, FV5, FV7) som en anledning till 
upptagning av urkopplade ledningar. Figur 6 visar hur en utrymmeskonflikt kan verka som 
drivkraft för återvinning av dessa ledningar. Om ingen sådan konflikt föreligger kan det inte 
ses som ett hinder för återvinning, utan bara avsaknad av drivkraft. 
 

Vid planering av nya kabelstråk kan det vara svårt att hitta plats i gatumark, 
och ett alternativ kan då vara att utnyttja redan befintliga kabellägen, och 
samtidigt plocka upp de gamla kablarna. (El3) 

 
… de enda gånger uppgrävningar gjorts är när det funnits öppet kabeldike och 
utrangerad kabel legat i vägen. (El4) 

 
… ibland så finns det inte plats i gatan utan man måste ligga i befintligt 
ledningsstråk… (FV8) 
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Figur 7 - Lagar, avtalskrav och policy som hinder/drivkraft för återvinning. Om drivkraft i form av krav saknas får andra 
drivkrafter beaktas (Ekonomi/Miljö/Utrymme). 

 
Krav och bestämmelser för hantering av urkopplade infrasystem kan finnas på olika nivåer 
och riktas antingen åt återvinning eller åt kvarlämning, vilket visas i figur 7. Ett tredje 
alternativ är förstås att det helt saknas krav och bestämmelser på en eller samtliga av dessa 
nivåer. De nivåer man kan urskilja är lagar och andra krav från myndigheter, avtal med 
markägare och egen policy. Lagen lämnar i dagsläget utrymme åt ledningsägarna själva att 
avgöra hur länge de vill ha kvar sin ledning i marken och när den övergår till att bli avfall,77 så 
länge ingen akut föroreningsrisk föreligger.78 Om ledningsägaren har koncession för en viss 
ledningssträckning och inte för ett helt område kan denne bli tvungen att flytta på en 
befintlig ledning för att få plats med en ny längs samma sträckning, men det är inget direkt 
krav på upptagning och återvinning. Ett exempel på när lagar och förordningar kan utgöra 
ett hinder för upptagning är i arkeologiskt känsliga områden, där man måste ha särskilt 
tillstånd för att få gräva. 
 

… hela stan är ju en fornlämning i stort sett /…/ börjar du gräva runt så krävs 
det ju då beslut ifrån Riksantikvarieämbetet ofta, för att få gräva över huvud 
taget… (K9) 

 
I avtal mellan ledningsägare och markägare kan det finnas reglerat vad som ska göras med 
en ledning som inte längre används. Det är dock inte alltid den möjligheten utnyttjas (K5, K6, 
K9), endast en av de tillfrågade kommunerna uppgav att de har sådana regler (K2, K3). De 

                                                      
77

 Miljöbalken, 15 kap, 1 § 
78

 Miljöbalken, 10 kap, 2 § 
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reglerna syftar dock inte till återvinning, utan till att dokumentera urkopplade ledningar 
genom att kryssa för dem på stadens samlingskarta över ledningar.  
 
Om inga yttre krav finns hänger det till sist på nätägarens egen policy för hantering av 
urkopplade ledningar. På frågan om de hade en policy för återvinning var det endast två av 
de tillfrågade nätägarna som svarade att de hade det (El8, El9). Av de övriga 16 svarade 
hälften (El1, El2, El5, T1, FV4, FV5, FV6, FV8) att de inte hade någon sådan policy och hälften 
(El3, El4, El6, El7, FV1, FV2, FV3, FV7) att de oftast eller alltid lämnar kvar urkopplade 
ledningar i marken. Även de som svarade att de har en återvinningspolicy uppgav att det är 
ovanligt att det faktiskt sker. 
 

Den praxis vi har är att om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt/försvarbart 
så ska vi ta upp gamla kablar. Det är med andra ord väldigt sällan detta 
händer. (El9) 

 

5.2 Hur kan återvinning av urkopplade infrasystem i marken främjas? 

 
Trots att metallåtervinning har utövats i tusentals år, verkar återvinning av infrasystem vara i 
sin linda. Delvis förstås för att de aktuella infrasystemen inte är mer än, som mest, drygt 100 
år gamla, men också för att hindren i dagsläget anses väga tyngre än drivkrafterna, i 
synnerhet ekonomiskt. Vilka åtgärder skulle man då kunna vidta för att främja 
återvinningen? Och vems ansvar är det att se till att det sker? 
 

5.2.1 Vilka är de största hindren för en ökad återvinning? 

 
Av de svar som har getts är det tydligt att ekonomi är den faktor man lägger störst vikt vid, 
framförallt som hinder för upptagning och motiv att lämna kvar ledningar (se 5.1.2 Vilka 
hinder och drivkrafter finns det för sådan återvinning?). I de fall ekonomi har spelat in som 
drivkraft för att ta upp ledningar (El2, El7, El8, FV5, FV7) är det i kombination med t.ex. 
miljöskäl eller utrymmeskonflikt. 
 
Miljöhänsyn har av några respondenter nämnts som ett förstärkande argument, närmast ett 
alibi, för att lämna kvar ledningar under gatan. De två grundläggande förutsättningarna inget 
framtida behov och läge känt är inte heller alltid till fullo uppfyllda för ledningar som tagits 
ur bruk, vilket också hindrar upptagning och återvinning. Ser man att ledningen kan komma 
till användning i framtiden är det förstås ett bra skäl att låta den vara kvar, men bristfällig 
dokumentation av läge är ett hinder man bör försöka övervinna. 
 
Utöver dessa hinder saknas även vissa organisatoriska förutsättningar, som policy och 
prioritet för återvinning, såväl hos nätägarna som hos markägare och myndigheter. Det 
lokalt begränsade systemperspektivet som ofta antas vid ekonomiska och miljömässiga 
kalkyler kan också utgöra ett hinder, eftersom det utestänger de fördelar som eventuellt ges 
globalt. 
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5.2.2 Vilka förändringar i form av ändrade förutsättningar och/eller 
drivkrafter krävs för att en ökad återvinning ska bli verklighet? 

 
Den drivkraft som mer eller mindre alla tillfrågade tror mest på och helst skulle vilja se, 
ekonomisk lönsamhet, saknas för det mesta, och ekonomi betraktas som ett hinder. Om det 
kunde vändas till en drivkraft och det blev tillräckligt lönsamt att ta upp urkopplade 
ledningar är det troligt att återvinningen, p.g.a. marknadskrafter och vinstintressen, skulle 
öka. Problemet är då hur detta på bästa sätt ska kunna göras. 
 
Ett sätt att övervinna det ekonomiska hindret, dock utan att vända det till en drivkraft, vore 
att införa en starkare drivkraft. En hårdare lagstiftning skulle förmodligen slå fel. 
Ledningsägarna skulle knappast uppskatta en lag som tvingar dem att ta upp urkopplade 
ledningar som varken förorenar eller tar upp utrymme som behövs till annat, om de förlorar 
på det ekonomiskt. Det man i så fall kan göra är att, från markägarnas sida, ställa krav på 
nätägarna ta upp sina urkopplade ledningar vid grävning längs med dem. Detta skulle även 
kunna finnas som policy hos nätägarna. Markägarna kan även försöka styra nätägarna att 
använda befintliga ledningsstråk vid dragning av nya ledningar, för att möjliggöra sådan 
upptagning. Starkare drivkrafter i kategorierna utrymme och miljö är kanske inget man inför 
eller önskar, men de kan komma att uppstå i framtiden. Utrymmet i marken minskar varje 
gång en ledning läggs ner utan att en annan tas upp, och på sikt kan det bli ett påtagligt 
problem när nya ledningsdragningar ska planeras. Miljöpåverkan i form av risk för lokal 
förorening av mark kommer inte att öka på samma sätt, då många av de ledningar som i dag 
bedöms utgöra en sådan risk redan har tagits upp (K1, El5, El8) och de nya som läggs ner inte 
innehåller exempelvis olja eller bly (KT1, KT2).  
 
Att vända det ekonomiska hindret till en drivkraft kan i teorin göras på flera sätt. Ett av 
dessa, som nämns av flera tillfrågade nätägare (El2, El3, El6, El8, FV1), är nya metoder för 
upptagning. Om man, som i de metoder som tidigare beskrivits (se 2.4 Metoder för rasering 
av kablar och rör), arbetar mer i ledningens längdriktning och undviker att gräva diken, 
minskar kostnaderna för återställning av markytan och sannolikt även miljöpåverkan av 
arbetet. Det skulle antagligen vara attraktivt för ledningsägarna att kunna räkna hem vinst 
såväl ekonomiskt som miljömässigt, plus den positiva bild utåt det medför att göra något 
som är bra för miljön. 
 
Andra sätt att skapa – eller snarare åskådliggöra – lönsamhet med återvinning, är genom 
korrekt allokering av kostnader och val av systemgräns. Elbolagens branschorganisation, 
Svensk Energi, intar ett globalt perspektiv på saken i sina rekommendationer för hantering 
av urkopplade elkablar. De minskade koldioxidutsläpp och den minskade energiåtgång som 
blir resultatet av att primärmetall ersätts med återvunnet material ses som en miljövinst och 
räknas om i pengar.79 Av de nätägare som tillfrågats i denna studie är det dock ingen som ser 
saken på samma sätt. De menar i stället att intäkterna av att sälja en uttjänt ledning till en 
metallåtervinnare i bästa fall täcker en del av kostnaderna för att ta upp den. Problemet är 
att den miljövinst som uppkommer vid återvinning sällan tillgodogörs återvinnaren eller den 
som lämnar material till återvinning. Detta kan liknas vid systemet för handel med 
utsläppsrätter och skulle kanske kunna lösas på ett liknande sätt, så att de som väljer att 
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återvinna metaller får ekonomisk kompensation för den primärproduktion de bidrar till att 
undvika. 
 
Allokering av kostnader, att förknippa rätt del av kostnaden med rätt del av verksamheten, 
är av betydelse för utfallet i såväl den ekonomiska som den miljömässiga kalkylen. När man 
tar upp en urkopplad ledning i samband med något annat grävarbete kan man välja att 
endast räkna med kostnaden för det extraarbete som krävs för att ta upp ledningen och 
utesluta kostnaden för återställning av mark och det mesta av grävkostnaden. Det kan i 
många fall ge en positiv kalkyl, åtminstone för ledningar med högt kopparinnehåll.80 Flera 
tillfrågade nätägare (El3, El4, El8, El9, FV3, FV4, FV8, T1) nämner samordning med annat 
grävarbete som en betydande förutsättning för att urkopplade ledningar ska tas upp. På 
samma sätt kan man i miljökalkylen tänka sig att endast räkna med utsläppen från den extra 
grävning som krävs för att ta upp en ledning.  
 
Det är även tänkbart med någon form av ekonomiska styrmedel för att vända hindret till en 
drivkraft. Det skulle t.ex. kunna ges bidrag för att ta upp och lämna ledningar till återvinning, 
likt skrotningspremien för bilar som fanns under ett antal år. Ett annat sätt att ekonomiskt 
främja återvinningen kunde vara att subventionera metallskrot och på så sätt höja värdet på 
ledningarna över dagens marknadspris. Nästa problem blir då hur detta ska finansieras och 
vem som i slutänden ska stå för kostnaden. För skrotbilar fanns en fond med pengar från 
skrotningsavgifter för nyregistrerade bilar, något som i efterhand har konstaterats vara ett 
mindre lyckat system.81 Pant eller producentansvar är troligen inte direkt överförbart på 
infrasystem, då dessa skiljer sig väldigt mycket från vanliga konsumentprodukter i fråga om 
användning och placering i samhället. Hur ett system för finansiering bäst kan utformas är, 
om ett sådant skulle bli aktuellt, en fråga för vidare studier. 
 
Ekonomin skulle även kunna vara en tvingande drivkraft. I dagsläget kan ledningsägare i en 
del kommuner välja att låta en urkopplad ledning ligga kvar i marken utan att förlora på det 
ekonomiskt. Om markägaren, genom avtal med nätägaren, väljer att ta betalt för att låta 
ledningar ligga kvar blir situationen en annan. Då skulle nätägarna tvingas ta upp de 
ledningar som inte längre anses behövliga, för att undvika kostnaden för att ha dem kvar i 
marken. 
 

…när de tar en ledning ur bruk i dag, då gör vi så i Stockholms stad att då 
räknar vi av den ledningslängden och så slipper de betala för det /…/ Men om 
man i stället säger att man får /…/ fortsätta betala löpande för allt man nånsin 
har lagt ner, det är ju ett incitament för att plocka upp det… (K3) 
 
Ledningar som vi lämnar kvar i marken betalar vi markupplåtelseavgifter för 
varje år så vi lämnar inga ledningar kvar i onödan utan dom vi tror att vi kan ha 
användning av i framtiden blir kvar. (FV8) 
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Den andra, egentligen minst lika viktiga, faktorn som ofta felar är kännedom om ledningars 
läge. Här behövs noggranna efterforskningar i varje enskild stad, likt den genomgång som 
gjorts i Norrköping,82 för att kartlägga varje del av infrasystemen. Denna information 
behöver sedan tillgängliggöras för markägare och för alla som utför grävarbeten i staden, så 
att urkopplade ledningar kan återvinnas närhelst tillfälle ges i form av grävning intill dem. 
Om ägaren av ledningen inte längre har något behov av den och vill bli av med den finns det 
egentligen inget som säger att inte någon annan kan ta upp den, givetvis med ägarens 
tillstånd. 
 
För att nätägarna ska välja att lägga mer prioritet på återvinning av urkopplade ledningar 
måste de, utöver att motiveras ekonomiskt, informeras om fördelarna och om de nya 
metoder för upptagning som utvecklas. Kabel-X-metoden (se 2.4 Metoder för rasering av 
kablar och rör) har använts framgångsrikt i Tyskland i flera år,83 men bland nätägarna som 
tillfrågats i denna studie verkar kännedomen om metoden vara liten. Även kommunerna 
behöver få information och riktlinjer för att kunna utöva den styrning de har rätt till.  
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5.2.3 Vilka aktörer är mest centrala för en utveckling mot ökad återvinning? 

 
Att nätägarna är ytterst ansvariga för hur de hanterar sina ledningar råder det inga tvivel om, 
men det finns också andra som kan påverka deras beslut att ta upp eller lämna kvar 
ledningar som tagits ur drift. För at 
t skapa ett fungerande avfallshanteringssystem krävs att flera aktörer på olika nivåer jobbar 
åt samma håll och med samma mål. Det finns många berörda parter med möjlighet att 
påverka och samarbeta med varandra för ökad återvinning, vilket illustreras nedan i figur 8. 
 

 
Figur 8 - Beskrivning av interaktion inom avfallshanteringssystemet 

 
Först och främst bör forskningsvärlden nämnas, där studier som denna uppmärksammar 
problem och lägger fram förslag på lösningar. Kunskapen som forskningen ger kan förändra 
attityder, samt påverka och ligga till grund för många av de beslut som kommer att behöva 
fattas om återvinningen av infrasystem ska kunna öka. Det kan bl.a. påverka 
Naturvårdsverkets avfallsplan och hur arbetet för att nå de nationella miljömålen bedrivs. En 
central del av miljömålen är generationsmålet, som i vissa delar knyter an till 
metallåtervinning. Det står bl.a. om att inte bidra till ökade miljöproblem i andra länder och 
att arbeta för en god hushållning med naturresurser.84 
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Om återvinning av infrasystem ses som en fråga av nationellt intresse bör Riksdagen ta tag i 
saken, antingen genom bidrag eller subventionering för rasering av ledningar, eller, om så 
anses nödvändigt, genom lagstiftning. Riksdagen och regeringen kan också delegera ansvar 
till länsstyrelserna att samordna arbetet regionalt och begära beslutsunderlag i form av 
utredningar från Naturvårdsverket. 
 
Kommunerna kan, som tidigare nämnts, med relativt enkla medel påverka de lokala 
nätägarna att tillvarata sina urkopplade ledningar, dels genom att styra deras val av 
sträckningar för nya ledningar, dels genom att kräva att urkopplade ledningar tas bort när 
tillfälle ges i samband med andra grävarbeten. Detta skulle, med kommunens styrning, 
kunna göras i samverkan med andra lokala nätägare, på så sätt att den som utför grävarbete 
längs en urkopplad ledning informeras om dess status och ges tillåtelse att ta bort den, även 
om den tillhör någon annan. Kommunerna kan också ställa krav på att nätägarna 
dokumenterar läget för de ledningar som läggs ner, för att förenkla framtida upptagning. 
Med stöd av högre instanser, tydliga mål och samordning inom länen kan avtalsreglering av 
urkopplade infrasystem bli mer utbrett och likriktat. Samtidigt måste kommunerna kunna 
anpassa sitt arbetssätt efter lokala förhållanden. 
 
På liknande sätt som länsstyrelser står för regional samordning kan branschorganisationer 
samordna återvinningsarbetet inom respektive bransch. Gemensamma rutiner och spridning 
av information om nya tekniker och möjligheter gör det enklare för nätägarna att på bästa 
sätt ta hand om sina urkopplade ledningar. Vilka prioriteringar nätägarna gör är upp till var 
och en av dem, men det kan förstås påverkas av de yttre drivkrafter som tidigare nämnts och 
som skapas av andra aktörer. Även policy för hantering av urkopplade ledningar ligger på 
nätägarnas eget ansvar, men kan säkert också påverkas av branschens normer och av yttre 
drivkrafter. Nätägarna måste dessutom komplettera de luckor i dokumentationen av gamla 
ledningar som i många fall finns, om det ska bli möjligt att ta upp dessa. 
 
De nya metoderna för upptagning utvecklas av fristående entreprenörer i nära samarbete 
med branschen, enskilda nätägare och återvinnare (KR2, El3, MR1). Dessa entreprenörer har 
således en given roll i att öka lönsamheten och därmed öka återvinningen, men de är 
beroende av efterfrågan från nätägarna. De måste också tillse att de ledningar de tar upp 
levereras i ett skick som förenklar den fortsatta hanteringen för återvinningsföretagen, t.ex. 
genom att sortera olika typer av kablar och rör separat. 
 
Återvinningsföretagens plats i systemet är helt enkelt att tillhandahålla tjänsten att 
återvinna kablar och rör. Kompetensen att separera och tillvarata de olika materialen i en 
gammal elkabel finns, men det krävs ibland mycket manuellt arbete, vilket gör återvinningen 
mindre lönsam (MR1). De befintliga kablarna och rören kan förstås inte ändras, men inför 
framtiden bör tillverkarna ta med återvinningsbarhet i planerna när de konstruerar nya 
ledningar. 
 
Ansvaret för att driva på utvecklingen mot ökad återvinning nationellt måste ligga högt upp i 
hierarkin. Rekommendationer, mål och riktlinjer för återvinning av infrasystem kan göras i 
Naturvårdsverkets avfallsplan, som ges ut på uppdrag av regeringen och enligt EU:s direktiv 
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för avfall.85,86 Riktlinjer för kommunerna bör också komma från högsta politiska ort, så att 
alla får samma information och samma förutsättningar att jobba för ökad återvinning. Skulle 
det bli fråga om ekonomiska styrmedel har kommunerna inte heller möjlighet att ordna det 
själva, det måste skötas centralt av Riksdag och regering. Branschorganisationerna bör också 
nämnas bland de viktigaste aktörerna för att driva på utvecklingen, då de har möjlighet att 
informera och samordna nätägarna. Sammantaget kan huvudansvaret för att driva på 
återvinningen av infrasystem alltså sägas ligga på Riksdag och regering, Naturvårdsverket 
och branschorganisationerna, medan ansvaret för att se till att återvinning sker ligger hos 
nätägare och markägare. 
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6. Diskussion 
 
I en rapport om återvinning av platinametaller framläggs sju villkor för effektiv 
metallåtervinning: teknisk återvinningsbarhet, tillgänglighet, ekonomisk genomförbarhet, 
fungerande insamlingsmekanism, att metallen/produkten kommer in i och stannar i 
återvinningskedjan, en väl fungerande återvinningskedja, samt tillräcklig kapacitet för 
omhändertagande.87 Dålig lönsamhet p.g.a. lågt skrotvärde kan i allmänhet sägas vara ett 
hinder för återvinning.88 I fallet urkopplade infrasystem i mark fastnar man ofta på steg 2-3; 
ledningarna ligger svårtillgängligt under belagda och trafikerade ytor och är därför dyra att ta 
upp. Om de hindren kan övervinnas borde de andra bitarna ganska enkelt falla på plats.  
 
Ekonomi skulle kunna vara en stark drivkraft, men empiri från denna och andra studier89,90 
visar att det i dagsläget är mer av ett hinder och en anledning att lämna kvar ledningar i 
marken. Kan man ändra på det kommer återvinningen att drivas på av marknaden, men det 
är inte helt uppenbart hur det ska komma att ske. Andra potentiella drivkrafter för ökad 
återvinning är hårdare lagstiftning och miljönytta. Den senare kommer förmodligen inte att 
spela så stor roll för valet att ta upp urkopplade infrasystem i mark, då den miljönytta som 
uppkommer främst gynnar de delar av världen där primärproduktion av metaller sker. Lokalt 
kan miljöpåverkan av att ta upp en ledning t.o.m. vara större än miljörisken som finns om 
den får ligga kvar. Skulle det föreligga en föroreningsrisk kopplad till en ledning kan befintlig 
lagstiftning framtvinga upptagning av denna. Om ingen risk föreligger finns heller inga starka 
motiv att i lag kräva att den tas upp. En hårdare lagstiftning skulle bemötas med protester 
från nätägarna, precis som Gustav Vasa fick ta en del kritik för sitt inte så finkänsliga tilltag 
mot kyrkan. Skulle nätägarna däremot vinna på att återvinna sina ledningar, skulle det inte 
behövas någon lag. 
 
Det är osäkert hur stor prioritet gamla elkablar har som miljörisk. Potentiellt läckage av olja 
och PCB har varit skäl för upptagning av kabel (El8, K1), men urlakningen av bly har visat sig 
vara begränsad.91,92 Det finns dessutom nära 80 000 områden i Sverige som är eller kan vara 
förorenade, varav 15 000 tillhör riskklass 1 och 2.93 Om föroreningsrisken med kablar och rör 
i mark anses förhållandevis liten minskas den miljömässiga drivkraften att ta upp dem och 
det blir lätt att i stället fokusera på hindren, t.ex. kostnader och lokala utsläpp. 
 
Brist på utrymme är rimligen en drivkraft som kommer att bli starkare med tiden, så länge 
man lägger ner mer ledningar än man tar upp. Det lär dock dröja innan den blir jämförbar 

                                                      
87

 Hagelüken, C. (2012). Recycling the Platinum Group Metals: A European Perspective, Platinum Metals 
Review, 1:29-35. 
88

 Huge Brodin & Anderson (2008). Recycling calls for revaluation, Supply Chain Management: An International 
Journal, 1:9-15 
89

 Wallsten et al. (manuskript). Journey to the center of the urban mine: on the disconnect-and-leave-behind 
logics of infrastructure provision. 
90

 Krook et al. (2010). Urban mining – Prospecting for metals in the invisible city. Paper presented at the ERSCP-
EMSU conference, Knowledge collaboration & learning for sustainable innovation, 25-29 October 2010, Delft, 
The Netherlands. 
91

 FOI, Framsyn, http://www.foi.se/FOI/templates/Page____1305.aspx, Hämtat 2012-06-07. 
92

 Elforsk (1996). Miljöaspekter på material i kablar. 
93

 Naturvårdsverket (2012). Efterbehandlingsåret 2011 - Lägesbeskrivning av arbetet med att avhjälpa 
sådana föroreningsskador som avses i 10 kapitlet miljöbalken. 

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____1305.aspx


30 
 

med ekonomi som drivkraft. Ett av de hinder som nämnts för upptagning, arkeologiska 
lämningar i marken, skulle också kunna vara en drivkraft av utrymmeskaraktär, om man 
vänder på perspektivet. Det måste ju vara ett mindre ingrepp i den kulturskyddade marken 
att gräva längs samma sträckning som man har gjort tidigare än att gräva en ny sträckning, 
alltså borde det vara lättare att få tillstånd för det. Gräver man upp en befintlig sträckning 
skapas möjligheten att ta upp de urkopplade ledningar som redan ligger där. 
 
När det gäller val av systemgräns faller det sig naturligt att man bortser från det som inte har 
någon direkt betydelse eller påverkan lokalt. Med det synsättet blir det ett ganska svagt 
argument att det går åt 20 gånger mer energi att producera aluminium av malm än av 
återvunnet material, för det märker inte ledningsägarna av. Ska det spela någon roll för dem 
måste materialet i deras ledningar bli värt mer pengar. För ett mer globalt synsätt krävs en 
samlad, global insats, med målet att använda mer återvunna metaller och mindre 
primärmaterial, samt ett väl genomarbetat system för att nå målet.  
 
Ekonomiska styrmedel som utsläppsrätter, bidrag eller subventionering har alla sina styrkor 
och svagheter. Bristerna med bilskrotningsfonden har, efter bilskrotningspremiens 
avskaffande, pekats ut av Naturvårdsverket.94 Att subventionera återvunna metaller skulle 
inte gå att motivera på samma sätt som högre priser på ekologiska matvaror, eftersom det 
inte är någon skillnad i kvalitet när det gäller primära eller sekundära metallresurser. Å andra 
sidan är det kanske mer en samvetsfråga för många konsumenter att handla ekologiskt – 
frågan är då hur tungt samvetet väger på metallmarknaden. 
 
Ser man till den europeiska avfallshierarkin kommer materialåtervinning först på tredje 
plats, efter förebyggande av avfall och återanvändning, men före återvinning med 
energiproduktion och deponering.95 Infrasystem som redan är tagna ur bruk kan i många fall 
inte återanvändas och definitivt inte förebyggas, men inför framtiden bör man kanske sikta 
in sig på dessa strategier i första hand. Återanvändning av ledningar sker i vissa fall redan i 
dag, förebygga handlar här om att ge ledningarna lång teknisk livslängd och att planera långt 
fram i tiden så att de inte behöver kopplas ur eller flyttas. Det svåraste med det är antagligen 
att kraven på kapacitet hos ledningarna ändras med tiden och att en så långsiktig planering 
för infrasystem som 50-100 år inte går att göra med särskilt stor precision. Mycket hinner 
förändras inom den tiden, såväl teknologiskt som samhällsbyggnadsmässigt. 
 
Förutsättningarna för återvinning skiljer sig åt mellan olika branscher, dels p.g.a. skillnader 
mellan olika ledningar och dels p.g.a. skillnader i ägarstruktur mellan branscherna. 
Fjärrvärmerör är ofta av järn och därmed inte särskilt vinstgivande att återvinna. Däremot 
kan kulvertarna – som vanligen är av betong och därför ännu mindre värdefulla och 
intressanta att återvinna – återanvändas till att dra andra ledningar i (FV8). Fjärrvärmenäten 
har också fördelen att de är yngre än el- och telenäten, varför de i allmänhet är bättre 
dokumenterade. För elnäten är vinstmöjligheterna med återvinning desto större, i och med 
det högre priset på koppar och – i viss mån – aluminium. Åldern på näten gör också att det 
finns mer ledningar som är tillgängliga för återvinning. Dock saknas ofta vetskap om var de 
äldre delarna av näten är förlagda, eftersom dokumentation inte har gjorts eller har gått 
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förlorad. Telenätet har likheter med elnäten när det gäller ledningstyper och ålder. Att det 
har en enda ägare kan dessutom vara till fördel när det gäller att samordna 
återvinningsarbetet nationellt. Några av nätägarna på el- och fjärrvärmesidan verkar i stället 
i flera länder, vilket kan försvåra snabba förändringar lokalt, men borde kunna snabba på 
spridningen av information och arbetssätt internationellt när det väl har fått fäste. 
Telenätets pågående övergång från koppar till fiber skapar dessutom ett tillfälle för 
nätägaren att återvinna det gamla kopparnätet. 
 
Det förmodligen bästa sättet att påverka attityderna kring återvinning av urkopplade kablar 
och rör är genom att påvisa fördelarna för varje enskild aktör, snarare än att bara peka på de 
långsiktiga effekter det ger globalt. För markägarna kan återvinning av ledningar vara ett sätt 
att förebygga överfulla ledningsutrymmen och svåra planeringsproblem. Bättre ordning i 
marken innebär för nätägarna att ledningar blir enklare att identifiera vid underhåll. Den 
vanligen föreliggande risken att egna eller andras ledningar felaktigt kopplas ur eller kapas96 
borde därmed minska, vilket sparar pengar. Återvinningsföretagen och entreprenörerna 
tjänar förstås pengar på att få mer jobb. Företagen som tillverkar kablar och rör är inte direkt 
beroende av om de gamla ledningarna ligger kvar eller tas upp, men en efterfrågan på enkelt 
återvinningsbara kablar och rör skapar arbete även för dem. För staten och samhället i stort 
handlar det mycket om att ta ansvar för framtiden och för en hållbar utveckling.  
 
För att överföra det perfekt fungerande avfallshanteringssystemet från vision till verklighet 
måste det någonstans ta sin början. Det mest troliga är inte att det sker explosionsartat till 
följd av mångfaldigt ökade metallpriser,97 utan en fortsatt stillsam utveckling som sker steg 
för steg. För att allt ska fungera krävs, förutom nationell samordning, att attityder och 
agerande inom hela avfallshanteringssystemet, framförallt hos nätägare och markägare, kan 
riktas mot att återvinna mera. Förhoppningsvis kan denna och andra studier bidra till en 
ökad medvetenhet och att återvinning av infrasystem blir mer utbrett i framtiden. 
  

                                                      
96

 Wallsten et al. (manuskript). Journey to the center of the urban mine: on the disconnect-and-leave-behind 
logics of infrastructure provision. 
97

 Tilton, J.E. (1999). The future of recycling, Resources Policy, 25:197-204. 
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7. Slutsatser 
 
Den mest kritiska faktorn i valet av att lämna kvar eller ta upp urkopplade infrasystem är i 
dagsläget ekonomi. Dessvärre verkar den mest som ett hinder för återvinning – i de fall det 
fungerar som drivkraft är det sekundärt, i kombination med andra drivkrafter. Det är därför 
en stor utmaning inför framtiden att finna lönsamhet i sådana projekt, om man vill att 
återvinningsfrekvensen ska öka. Det är troligen bättre att basera återvinningen på frivillighet 
och marknadskrafter än att tvinga fram den. En lagstiftning om att ta upp alla urkopplade 
ledningar skulle riskera att göra mer skada än nytta och möta starkt motstånd från 
nätägarna. 
 
Återvinningen av urkopplade infrasystem i mark kommer sannolikt att ligga kvar på samma 
nivå som i dag, så länge man inte kan skapa eller påvisa ett ekonomiskt värde i att ta upp 
ledningar ur marken. En viss ökning kan komma att ske p.g.a. minskande utrymme i 
ledningsgatorna, i takt med att mer ledningar läggs ner, men det är i så fall i begränsad skala 
och på berörda platser. Miljörisker är i förekommande fall också en drivkraft, men inte heller 
det kan antas leda till en nämnvärt ökad återvinning. Värdet av metallskrot kan ökas genom 
ökade marknadspriser för metall, eller kanske subventionering av återvunnen metall. 
Lönsamheten i upptagning av ledningar kan även ökas genom användande av nya metoder, 
som kräver mindre grävning. Att dra upp en ledning i dess längdriktning kräver mindre 
grävning än horisontell upptagning och minskar därmed både kostnader och miljöpåverkan. 
Ett bredare perspektiv kan också visa på nytta och lönsamhet med metallåtervinning, men 
det måste då också komma till nytta för den som återvinner. 
 
Ett relativt enkelt sätt att styra branschen mot ökad återvinning är att från markägarnas sida 
ställa krav på att nya ledningar läggs i sträckningar där det finns urkopplade ledningar, så att 
dessa samtidigt kan tas upp. Nätägare bör också se till att i största möjliga mån dokumentera 
läge och status för underjordiska ledningar, för att möjliggöra framtida upptagning. Genom 
att samla dokumentation hos markägarna kan man underlätta samordnade grävarbeten. Vid 
varje grävarbete längs en urkopplad ledning skulle då nätägare och entreprenörer, genom 
att ta del av den informationen och med tillstånd av ägaren, kunna ta upp ledningen för 
återvinning. 
 
Om det är av intresse att öka återvinningen av infrasystem i mark i Sverige, måste det göras 
insatser på flera nivåer i samhället. Eventuella bidrag eller subventioner måste beslutas om 
av Riksdagen. Nationella mål och riktlinjer för hantering av infrasystem bör tas fram av 
Naturvårdsverket, för att vägleda nätägare och markägare. Branschorganisationerna och 
länsstyrelserna kan samordna återvinningsarbetet inom respektive bransch eller län. 
Markägarna måste sedan tillämpa dessa riktlinjer i överenskommelser med nätägarna, och 
dessa parter måste gemensamt komma fram till vad som är lämpligt och vad som fungerar 
för just deras ledningsområden. Viktigt för att avfallshanteringssystemet ska fungera är 
också att individuella attityder och ageranden riktas mot ökad återvinning. 
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8. Förslag på fortsatta studier 
 
Vidare studier inom återvinning av urkopplade infrasystem skulle, med stöd av denna 
rapport, kunna vara mer branschspecifika och fokusera på enbart elnät eller enbart 
fjärrvärmenät. Urvalet för denna undersökning utelämnar många, i ledningslängd mätt, 
ganska stora elnätägare, och på fjärrvärmesidan finns det flera av de utelämnade som är 
större än några av dem som ingår i undersökningen. 
 

8.1 Förslag på frågeställningar 

 

 Vilka ekonomiska styrmedel skulle kunna användas för att främja återvinningen? 

 Är det tänkbart att subventionera metallskrot? 

 Hur kan nyttan med metallåtervinning i ett globalt perspektiv synliggöras och 

överföras på lokal nivå? 

 Hur kan nya metoder för upptagning av ledningar påverka graden av återvinning 

bland dessa? 

 Hur kan man bäst förebygga att metallresurser går förlorade genom att lämnas i 

dvala? 
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I 
 

Bilagor 

I. Frågor till nätägare 

1. Hur ser praxis ut när det gäller urkopplade ledningar? Har ni någon återvinningspolicy 
för dessa eller lämnas de i allmänhet kvar? 

2. Kan ni ge exempel på genomförda projekt där ledningar har tagits upp? 

a) Varför gjordes det? Ekonomi/utrymme/miljöskäl/annat…? 
b) Hur gick det? Uppstod det några problem? 

3. I nuläget sköter nätägarna upptagningen av gamla ledningar själva och säljer dem till 
materialåtervinnare som Stena. Kan ni tänka er en form av samarbete där en annan 
aktör gräver upp och säljer ledningen vidare eller återvinner den? 

4. Har ni dokumentation över hur mycket urkopplade ledningar ni har och var de ligger? 
5. Hur ser återvinningen av ledningar ut nu jämfört med förr? Återvinner man 

urkopplade ledningar i större utsträckning? Mindre? Oförändrat? 
6. Är kvarlämnade, urkopplade ledningar i marken ett avfall eller en resurs, eller hur 

skulle ni vilja beskriva dem? 
o Om avfall: Varför lämnas de då kvar? 
o Om resurs: För vem är de en resurs? 
o Vem avgör om kvarlämnade, urkopplade ledningar är ett avfall, en resurs eller 

något annat? 
7. Känner ni till någon nationell policy, lagstiftning eller ekonomiska styrmedel som kan 

tillämpas för att ta upp urkopplade ledningar ur marken i större utsträckning? 
o Om inte, tror ni att det finns behov för det? 
o Vilken typ av styrmedel skulle kunna få er att ta upp urkopplade ledningar? 
o Vilka andra möjliga drivkrafter ser ni för ökad återvinning av urkopplade 

ledningar? 
8. Vems ansvar är det att urkopplade ledningar oftast lämnas kvar? 

Ledningsägare/markägare/lagstiftare/annan aktör? 
9. Hur skulle ni kunna förändra ert sätt att jobba för att driva på återvinningen av 

urkopplade ledningar? Är det en önskvärd utveckling från er sida? 
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II. Frågor till kommuner 

 
1. Har du tidigare kommit i kontakt med det som vi här kallar ”dvala”, d.v.s. att det finns 

kvarlämnade delar av infrasystem i marken som inte längre används? 
2. Är kvarlämnade infrasystem ett avfall, en resurs, eller hur skulle du vilja beskriva det? 

a) Om det är ett avfall, hur kommer det sig att de lämnas kvar? 
b) Om det är en resurs, för vem är det en resurs? 

3. Vem är det, enligt dig, som avgör om kvarlämnade infrasystem är ett avfall, en resurs 
eller något annat? 

4. Ser du att dessa frågor syns i nån nationell policy, t.ex. Miljömålsarbetet, EU:s 
flaggskepp för ett resurseffektivt Europa, den Nationella avfallsplanen eller i något 
annat policydokument? 

a) Tycker du att det finns behov av en policy för detta? 
5. Finns det någon lagstiftning, tror du, som skulle kunna tillämpas för att förhindra att 

urkopplade infrasystem lämnas kvar i marken? 
a) Om inte, tycker du att det behövs en sådan lag och hur skulle den i så fall 

behöva utformas eller ändras? 
6. Känner du till några nuvarande ekonomiska styrmedel som skulle kunna tillämpas för 

att plocka upp resurser i dvala? (Saneringsbidrag eller liknande?) 
7. Vems ansvar är det, enligt dig, att urkopplade infrasystem nästan alltid lämnas kvar i 

marken? (Är det ledningsägare, markägare, lagstiftare eller någon annan?) 
8. Hur regleras i dag hanteringen av urkopplade infrasystem i avtalen mellan 

ledningsägare och markägare? 
9. Finns det några krav på dokumentation av urkopplade kablar och rör i avtalen mellan 

ledningsägare och kommun? 
a) Kan man ställa sådana krav, på dokumentation? 

10. Om man tittar på ägandeskapet över tid – vem ansvarar för kvarlämnade 
infrasystem? (Om man t.ex. träffar på dem vid grävarbeten?) 

11. Vad tror du är de viktigaste orsakerna till att urkopplade infrasystem nästan alltid 
lämnas kvar i marken? 

a) Kan det till exempel finnas miljöskäl, att man tänker att det är större risk för 
föroreningar om man plockar upp dem än om de ligger kvar? 

12. Ser du några fördelar – miljömässigt, ekonomiskt eller annat – med en ökad 
återvinning av urkopplade infrasystem?  

a) I så fall, för vem finns det fördelar? 
b) Vem anser du har mest att vinna på en sådan utveckling? 

13. Vilka möjliga drivkrafter ser du för ökad återvinning av urkopplade infrasystem? 
(Lagar, ökade råvarupriser, föroreningsrisker eller någonting annat?) 

14. Om exempelvis urkopplade kablar ska grävas upp, vem tycker du ska stå för 
kostnaden? (Byggherre, ledningsägare, markägare, återvinningsföretag, annan?) 

15. Om en ökad återvinning av urkopplade infrasystem ska bli verklighet, vilka aktörer 
tror du då är mest centrala? Vilka roller bör dessa aktörer spela? 

a) Vem anser du har huvudansvar eller rådighet för att driva på en sådan 
utveckling? 

16. Vilka möjligheter till förändringar i sättet ni jobbar skulle du se kunna driva på 
återvinningen av urkopplade infrasystem i mark? 

a) Är en sådan utveckling önskvärd från er sida? 


