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En central utmaning för en hållbar utveckling 
är att vi måste lära oss att tillgodose våra 
behov mer baserat på förnyelsebara och 
återvunna naturresurser. Detta inte bara på 
grund av en ökande miljöpåverkan från 
primärproduktion utan också beroende på 
ekonomiska aspekter som kommer sig av 
en hårdare konkurrens om våra begränsade 
naturtillgångar. Behovet av att använda 
naturresurser på ett smartare och effektivare 
sätt blir också en allt viktigare politisk fråga. 
Sveriges nyindustrialiseringsstrategi och EU 
kommissionens “cirkulär ekonomi”–paket är 
exempel på sådana förändringar.  

Städer är centrala i hållbarhetsarbetet, inte 
minst på grund av att den urbana livsstilen 
är en starkt bidragande orsak till många av 
dagens resurs– och miljöproblem. Men städer 
uppvisar också möjligheter till förändring 
och utveckling av lösningar för en effektivare 
användning av resurser. Ledningsbundna 
infrasystem för el, tele, fjärrvärme, vatten, etc. 
utgör stadens tekniska ryggrad. Att upprätthålla 
dessa markförlagda systems funktioner bygger 
på ett ständigt återkommande behov av 
schaktarbeten, vilket förutom stora kostnader 
orsakar betydande miljöpåverkan och intrång 
i stadslivet. Dessa nätverk innehåller också 
stora förråd av metaller som koppar och 
aluminium, vilka över tiden har lagrats i alla 
de hundratusentals mil av kablar och rör som 
ligger nedgrävda under våra gator och torg. 
Idag sker ingen återvinning av dessa metaller 
utan systemdelarna lämnas i regel bara kvar i 
marken efter att ha tagits ur bruk.

Att utveckla en resurseffektivare förvaltning av 
ledningsbundna infrasystem kräver olika typer 
av åtgärder och förändringar. Förebyggande 

åtgärder i form av alternativa sätt att bygga 
och förlägga dessa system som kan öka deras 
hållbarhet och underlätta för underhåll och 
förnyelse är centrala delar av ett sådant arbete. 
Bättre samordning av olika nätägares behov 
och verksamheter och förändringar som 
möjliggör återanvändning eller återvinning 
av de kablar och rör som tas ur bruk är andra 
viktiga strategier.    

Vid Linköpings universitet har vi under 
flera år bedrivit forskning om “Städer som 
gruvor” tillsammans med nätägare och 
återvinningsföretag som Tekniska Verken i 
Linköping, Skanova och Stena Recycling. 
Projektet har finansierats av Vinnova och syftat 
till att ta fram kunskap om när, var och hur 
återvinning kan bli en del av infrasystemens 
förvaltning. Forskningen har tagit upp flera 
olika aspekter av denna fråga, från detaljerade 
kartläggningar av metallförråd i urbana 
infrasystem och beräkningar av ekonomiska 
och miljömässiga villkor för återvinning till 
genomförande av pilotprojekt och analyser av 
hur praktiker, avtal, lagar och krav, påverkar 
aktörers incitament och rådighet för förändring.
Projektet har resulterat i en doktorsavhandling, 
flera vetenskapliga artiklar, en underlags–
rapport till ett regeringsuppdrag, ett 
antal examensarbeten och reportage och 
debattartiklar i media. Forskningen har också 
premierats med ett stipendium ur Konung Carl 
XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik 
och miljö. 

Syftet med denna syntesrapport är att 
sammanfatta de viktigaste lärdomarna från 
projektet på ett lättillgängligt sätt. För den som 
vill veta mer finns en lista på källmaterial och 
kontaktpersoner i slutet av rapporten.

Återvinning – en del av en resurseffektivare 
förvaltning av stadens ledningsbundna infrasystem
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Syntesrapporten består av tio 
huvudpoänger. De berör allt ifrån 
infrasystemens resurspotential och 
förutsättningar för återvinning, till 
behov av förändringar i praktik och 
policy. Dessa poänger täcker givetvis 
inte in alla resultat från projektet 
utan ambitionen är snarare att peka 
på centrala motiv, möjligheter och 
utmaningar och därigenom lyfta frågan 
bland branschens aktörer och andra 
intressenter. Förhoppningen är att vi på 
detta sätt kan så ett frö till diskussion 
om förändring i riktning mot en 
resurseffektivare förvaltning av stadens 
ledningsbundna infrastruktur. 

De tio poängerna återges nedan. Även 
om flera av poängerna är av relevans 
för återvinning av ledningsbundna 
infrasystem i allmänhet har forskningen 
framförallt fokuserat på kabelbaserade 
system såsom el- och telenät. I de 
efterföljande delarna av rapporten följer 
en kortfattad beskrivning av varje poäng.

1. Återvinning av ledningsbundna infrasystem 
borde vara en naturlig del av diskussionerna 
om cirkulär ekonomi. Sid 6

2. Att plocka upp och återvinna markförlagda 
kablar innebär i de flesta fall ökade kostnader 
för nätägarna. Sid 8

3. Alla markförlagda kablar kan inte plockas 
upp. Sid 10

4. Att byta ut första generationens infrasystem 
innebär en unik möjlighet att återföra 
metallerna till kretsloppet. Sid 12

5. Återvinning av markförlagd kabel i 
samband med förnyelse av näten kan bidra till 
flera av Sveriges miljökvalitetsmål. Sid 14

6. Dagens avfalls– och miljölagar skapar 
svaga drivkrafter för återvinning av 
infrasystem. Sid 16

7. Återvinning av markförlagda kablar skapar 
flera olika nyttor och måste bygga på bredare 
besluts- och affärsmodeller. Sid  18

8. Branschen behöver utveckla en gemensam 
policy för att driva på och samordna 
utvecklings– och förändringsarbetet. Sid 20

9. Sektorsövergripande samverkan och 
förhandlingar är ett sätt att förbättra 
förutsättningarna för återvinning. Sid 22

10. Återvinning av infrasystem kräver 
politiska beslut och koordinerade åtgärder på 
flera olika samhällsnivåer. Sid 24

Tio huvudpoänger från projektet Städer som gruvor
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Infrasystem utgör ett av de största 
upplagrade förråden av basmetaller i 
det svenska samhället. Att slösa bort 
sådana mängder värdefulla material 
genom att lämna kvar dem i marken, 
rimmar dåligt med visioner och mål om 
ökad resurseffektivitet och en hållbar 
utveckling. 

Den totala mängden koppar i svenska el– och 
telenät är av samma storleksordning som 
Europas största kopparfyndighet: Aitik–gruvan 
i Gällivare. Dessa kabelnätverk innehåller 
också stora mängder aluminium, vilken är en 
viktig basmetall som är mycket energiintensiv 
att producera och som det saknas primära 
tillgångar av i Sverige. 

Även om betydande mängder av “oanvända” 
basmetaller redan idag finns i de el– och 
telekablar som kopplats ur, så ligger den stora 
potentialen för återvinning framförallt i de 
driftsatta och allt mer åldrade näten som måste 
bytas ut framöver. 

En begränsande faktor som ofta lyfts fram 
i diskussioner om cirkulär ekonomi är att 
samhällets årliga flöden av återvinningsbara 
material är för små för att kunna täcka 
en betydande del av vårat resursbehov. 
En förändrad praktik där även resurser 
från samhällets upplagrade och g(l)ömda 
materialförråd utvinns, är ett sätt att öka de 
tillgängliga mängderna av återvinningsbara 
material. Ledningsbunden infrastruktur 
utgör ett exempel på ett sådant förråd vars 
återvinning skulle kunna ge ett betydande 
nettotillskott av både aluminium och koppar till 
återvinningssektorn. 

1. Återvinning av ledningsbundna infrasystem borde vara en 
naturlig del av diskussionerna om cirkulär ekonomi 
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Totala förråd av koppar och aluminium i några svenska 
kabelbaserade infrasystem. Till dessa siffror kommer 
förråd i trafiksignaler, gatubelysning, nedlagda 
likströmsnät m.m. I tabellen redovisas också de årliga 
mängder av dessa metaller som återvinns i Sverige.

Karta över kopparförrådet i dvala i Norrköping. Där infrastrukturen funnits 
installerad som längst finns också de största kopparmängderna. 

Hushållsel (DC)
(inaktivt)

Spårvagnsel (DC) 
(inaktivt)

INFRASYSTEMEN FÖR
VÄXEL- OCH LIKSTRÖM

(AC/DC)

Hushållsel (AC)
(aktivt)

Privat el (AC)
(aktivt)

Rumslig kartläggning
av koppar i dvala, del av totalen   

–
–
–
–

Storlek, kopparförrådet i dvala (ton)

System
Koppar
driftsatt

nät (kton)

Växel-
ström

Telekom

780

1250

10

Koppar
urkopplat
nät (kton)

Aluminium
urkopplat
nät (kton)

Aluminium
driftsatt 

nät (kton)

Återvinning
koppar

(kton/år)

Återvinning
aluminium
(kton/år)

Totalt 2030

70

375

445

470

–

470

–

10

–

–

65

–

–

56
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Att gräva i städer är dyrt och intäkterna 
som nätägarna kan få för de kablar 
som plockas upp täcker i regel bara 
en liten del av dessa kostnader. Om 
däremot återvinningen sker i samband 
med förstärkning, underhåll och/
eller förnyelse av näten minskar 
merkostnaderna markant.

Att gräva upp uttjänta kablar bara för att 
återvinna metallerna är idag inte ekonomiskt 
försvarbart. Förutom stora faktiska kostnader 
för personal och maskiner i samband med 
schakt– och återställningsarbeten, så bidrar 
även en rad politiskt beslutade avgifter och 
avtal för grävarbeten i städer till att priset 
per upplockat kg metall ofta hamnar på flera 
hundra kronor. 

Den ersättning som återvinnare betalar för 
kablarna är dessutom låg, i regel avsevärt 
lägre än deras metallvärde, och täcker 
därmed bara en liten del av nätägarnas 
kostnader. Speciellt låg är ersättningen 
för pappersisolerade kablar vilket bland 
annat beror på att det idag inte finns några 
effektiva återvinningsanläggningar för 
sådana kablar i Sverige. Att hanteringen till 
stora delar är manuell och bedrivs i liten 
skala bidrar till att återvinningsprocessen 
som helhet blir dyr. 
     

Om återvinning av kablar istället sker i 
samband med att de ska bytas ut, förbättras 
de ekonomiska förutsättningarna väsentligt. 
En typisk merkostnad för nätägarna ligger då 
i intervallet 50–100 kronor per meter schakt 
för extra beredning, grävarbeten, hantering 
av jordmassor och aktiviteter kopplat till 
att frilägga, plocka upp och transportera 
kablarna till återvinning. Givetvis kan stora 
variationer förekomma och merkostnaden 
kan i ett specifikt fall bli både lägre och 
högre, exempelvis beroende på hur pass 
lättillgängligt och djupt de kablar som ska 
plockas upp ligger. Platsspecifika villkor 
som påverkar möjligheterna för lagring och 
återanvändning av fyllnadsmassor kan också 
ha betydelse beroende på att återvinning 
av markförlagda kablar ibland kräver både 
bredare och djupare schakt.

För att återvinning ska ge ett ekonomiskt 
mervärde till ett förstärknings- och 
förnyelseprojekt, krävs extraordinära 
omständigheter som exempelvis att flera, 
relativt grova kablar med kopparledare kan 
plockas upp samtidigt som de nya kablarna 
förläggs. Normalt innebär istället ett tillägg av 
ett sådant återvinningsmoment att den totala 
projektbudgeten behöver utökas med omkring 
5%, även om stora variationer kan förekomma 
från fall till fall.

2. Att plocka upp och återvinna markförlagda kablar innebär 
i de flesta fall ökade kostnader för nätägarna 
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Intäkter och typiska merkostnader 
för att plocka upp och transportera 
några olika typer av elkablar 
till återvinnare i samband med 
förstärknings- och förnyelseprojekt. 
För nätägarna blir utfallet negativt 
i samtliga fall. Notera att siffrorna 
i tabellen bygger på stora 
förenklingar, se Krook et al. (2015) 
för mer detaljerade analyser och 
beräkningar.

Kabeltyp

Klen pappersisolerad 
kraftkabel, aluminium-
ledare (ACJJ 3x50)

5

15

30

10

50

-70/-95

Klen pappersisolerad 
kraftkabel, koppar-
ledare (FCJJ 3x50)

Grov pappersisolerad 
kraftkabel, aluminium-
ledare (ACJJ 3x240)

Klen plastisolerad 
kraftkabel, koppar-
ledare (FKKJ 3x50)

Grov pappersisolerad 
kraftkabel, koppar-

ledare (FCJJ 3x150)

Intäkt 
nätägare
(kr/m)

75

75

75

75

75

100

100

100

100

100

-60/-85

-45/-70

-65/-90

-25/-50

Typisk 
merkostnad,
tätort (kr/m)

Typisk 
merkostnad,
city (kr/m)

Utfall
tätort/city

(kr/m)

T h. Forskare i fält. 
Transformatorstationen på bilden 
är urkopplad, asfalteringen avslöjar 
lokaliseringen på de markförlagda 
kablar i dvala som identifierats i 
kartan nedan. 

Nedan Identifierade platser i 
Linköping där återvinning av redan 
urkopplade elkablar i samband med 
underhåll- och förnyelseprojekt 
skulle generera ett positivt 
ekonomiskt resultat för nätägaren.

0 10,5 Kilometer 0 3015 Meter

Kabel i dvala

Byggnad

Industriområde

0 3015 Meter

Legend

Hot spots

Järnväg

Väg

Centurm (tätt)

Bostadsområde (glest)

Bostadsområde (tätt)

Industriområde
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Det är inte bara prisbilden på 
grävarbeten och återvinning som 
begränsar möjligheterna att plocka 
upp kablar. Ibland förekommer även 
platsspecifika förutsättningar och 
driftsvillkor som gör arbetet tekniskt 
svårt att utföra eller extremt tidsödande 
och därmed kostsamt.

Städernas underjord är full av kablar och rör, 
och det är inte ovanligt att olika infrasystemen 
överlappar eller ligger precis intill varandra. 
Detta försvårar nyförläggning och underhåll, 
och sätter ibland även käppar i hjulen för 
återvinning. När andra system ligger nära de 
kablar som ska bytas ut krävs ett tidsödande 
arbete i form av handgrävning för att frilägga 
dem. Arbetet innebär även en risk att skada 
andra närliggande system och kräver stor 
försiktighet. För att undvika sådana risker och 
fördyrande omständigheter installeras ibland de 
nya kablarna på annan ledigare plats i marken, 
vilket gör att kablarna som ska bytas ut inte 
friläggs under grävarbetet.   

De flesta av samhällets infrasystem har legat i 
marken under en lång tid. Under sådana långa 
tidsspann hinner mycket hända i stadsbilden 
och hinder kan tillkomma också ovan mark till 
följd av förändringar i vägnät och bebyggelse, 
markförhöjningar, planteringar, etc. Förutom 
att detta kan göra det svårt att komma åt kablar 

som ska bytas ut, så innebär det även att 
nätägarna ibland väljer en delvis eller helt ny 
sträckning för de nya kablar som ska förläggas, 
inte minst för att förenkla framtida drift– och 
underhåll. 

Som ett exempel, innebar återvinningen i ett 
pilotprojekt utanför Linköping, att sträckningen 
för en ny kabel behövde ändras från att ligga 
i parkmark till att följa den gamla kabeln 
som låg under asfalt. En sådan ändring 
innebär emellertid kraftigt ökade kostnader 
för schakt– och återställningsarbeten och är 
svår att motivera även från ett miljöperspektiv 
eftersom produktion och förläggning av asfalt 
är energiintensivt.

Även specifika driftförhållanden kan ibland 
försvåra återvinning av kablar. Detta gäller 
framförallt i situationer när de kablar som 
ska bytas ut måste vara driftsatta under 
hela projektet och när matningen är svår att 
säkerställa från annat håll.   

3. Alla markförlagda kablar kan inte plockas upp 
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Det gäller att hålla ordning på vilken kabel som ska 
plockas upp och vara försiktig så att inte andra, 
intilliggande kablar skadas.

När spänningssatt kabel ligger bredvid den kabel som 
ska bytas ut och plockas upp, krävs handgrävning och 
stor försiktighet.

Nyförläggning av kraftkabel. Den kabel som skulle bytas 
ut låg under trädlinjen och längre bort även kullen vilket 
förhindrade återvinning.

Driftsatt infrastruktur som ligger ovanför de kablar som 
ska bytas ut gör återvinning tidskrävande och ibland 
även riskfyllt.
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Givet prislappen på grävarbeten i 
städer så är det i praktiken bara i 
samband med underhåll och förnyelse 
som återvinning av infrasystem 
skulle kunna bli aktuellt. Det alltmer 
framträdande behovet av att byta ut 
första generationens system ger oss en 
sådan möjlighet. Det är då eller aldrig!

Att infrasystemen blir allt mer föråldrade och 
måste bytas ut, innebär en tuff utmaning för 
de flesta nätägare. Detta kommer att innebära 
betydande intrång i stadsmiljön,  omfattande 
miljöpåverkan och inte minst stora kostnader. 
Även om förnyelsetakten kan variera 
mellan olika system och beror på en rad 
faktorer såsom effekter av styrmedel och 
intäktsramar, variationer i åldersstrukturer 
och val av strategi, så kan förnyelsen helt 
enkelt inte undvikas. Den måste ske, förr 
eller senare. 

I Sverige är föryngringen av den lednings–
bundna infrastrukturen fortfarande i sin 
linda och ett successivt ökande behov 
av att både förstärka och förnya näten 
är att vänta. Exempelvis så bedömer 
Energimarknadsinspektionen att ägarna till 
de regionala och lokala elnäten står inför 
en enorm sådan investeringspuckel vilken 
förväntas fortgå under lång tid framöver. 

Att i dessa tider då nätägarna är fullt 
sysselsatta med utmaningen att förstärka och 
föryngra sina nät börja tala om återvinning 
och de merkostnader det medför kan säkert 
ses som ett dåligt val av tidpunkt. Men 
samtidigt är det just i samband med sådana 
investeringar och arbeten som möjligheten 
till återvinning ges. Om vi vill återföra de 
metaller som dessa system innehåller så är 
det alltså tvärtom precis rätt tidpunkt att 
lyfta frågan och påbörja det utvecklings- och 
förändringsarbete som krävs för att detta ska 
kunna göras på ett så bra och effektivt sätt 
som möjligt.    

Att samordna återvinning med 
förnyelsearbetet skapar dessutom en 
möjlighet att plocka upp redan urkopplade 
kablar i och med att dessa ofta ligger 
förlagda i samma schakt som det driftsatta 
nätet. Detta förutsätter dock att nätägarna 
dammar av sina gamla, arkiverade 
papperskartor där dokumentation om var 
dessa är lokaliserade ofta återfinns. 
 

4. Att byta ut första generationens infrasystem innebär en 
unik möjlighet att återföra metallerna till kretsloppet 
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Åldersfördelning för elnätet i Linköpings stad uppdelat på låg- och 
mellanspänning. Antalet kilometer urkopplat nät redovisas också.

Exempel på inscannad papperskarta som visar elnätet, urkopplade delar 
markerade med URK. Nätägarnas dokumentation behöver uppdateras med 
information om nätens urkopplade delar för att utgöra underlag för ökad 
kabelåtervinning. Denna följde inte alltid med när kartorna digitaliserades. 
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Miljökvalitetsmålen utgör grunden för 
den svenska miljöpolitiken. Att plocka 
upp och återvinna uttjänta kablar ligger 
i linje med flera av dessa mål som 
exempelvis God bebyggd miljö, Giftfri 
miljö och Begränsad klimatpåverkan. 

En förändrad praktik där uttjänt infrastruktur 
plockas upp ur marken och återvinns minskar 
behovet av primär utvinning och produktion 
av metaller. Ökad kabelåtervinning bidrar på 
så vis till miljömålet “God bebyggd miljö” 
som bl.a. gör gällande att ”…byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas”. 

Markförlagda kablar innehåller emellertid inte 
bara värdefulla metaller utan återvinningen 
kan också ses som en saneringsåtgärd. Bara i 
marken under Linköping ligger det exempelvis 
över 1600 ton bly nedgrävt i pappersisolerade 
kraftkablar. Mycket tyder på att detta bly, 
som framförallt finns i kablarnas mantlar, 
inte utgör någon akut föroreningsrisk men 
ingen vet egentligen vad som händer med 
detta det på sikt. Bly är heller inte det enda 
potentiellt miljöstörande ämnet i kablarna utan 
de innehåller även en rad olika typer av fetter, 
oljor, tjära, tungmetaller och andra tillsatser. 
Att låta en ökad kabelåtervinning avlägsna 

dessa ämnen ur vår närmiljö skulle bidra till 
uppfyllelse av målet om en Giftfri miljö.

Återvinning av kablar i samband med 
förstärkning och förnyelsearbeten kan 
också vara ett sätt att kompensera för den 
klimatpåverkan som uppkommer från sådana 
projekt. Hur stora dessa klimatvinster blir i 
det enskilda fallet beror framförallt på vilken 
typ av kablar det handlar om, hur många 
kablar som ska bytas ut och givetvis hur stor 
andel av dem som i praktiken går att plocka 
upp. Givetvis finns det även situationer när 
återvinning i samband med förnyelseprojekt 
inte är motiverat ur ett klimatperspektiv. 
Återvinning av klena kablar genererar relativt 
små klimatvinster och i de fall där följden 
av att plocka upp sådana dessutom innebär 
mer återställning av exempelvis asfaltsytor, 
så kan återvinning istället leda till ökad 
klimatpåverkan.

 

5. Återvinning av markförlagd kabel i samband med 
förnyelse av näten kan bidra till flera av Sveriges miljökval-
itetsmål
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Karta över bly i elnätet i Linköping. Där infrastrukturen funnits installerad 
som längst finns också de största blymängderna. 

Uppskattad klimatpåverkan av att gräva och återställa schakt och ytbeläggningar (asfalt 
och gräs) vid förstärknings- och förnyelseprojekt av elnätet satt i relation till typiska 
nettovinster av att samtidigt plocka upp, transportera och återvinna pappersisolerade 
kraftkablar.

Totalt förråd
bly (ton)

> 50

25 - 50

<25

Rumslig
utredning av bly
(% av totalt of
förråd)

8 - 19

4 - 8

1 - 4

< 1

0 1 20,5 Kilometer

INFRASYSTEMET FÖR
VÄXELSTRÖM (AC)
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-20
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 m
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Schakt med asfaltsbeläggning

Schakt med gräsyta

1>4$

Klen kopparkabel (FCJJ 3x50)

Klen aluminiumkabel (ACJJ 3x50)

Grov kopparkabel (FCJJ 3x240)

Grov aluminiumkabel (ACJJ 3x240)

Klimatpåverkan för grävning och återställande
av schakt och ytbeläggning vid förnyelseprojekt.

Klimatkompensation av att i förnyelseprojekt plocka
upp och återvinna olika pappersisolerade kablar.
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Det råder idag ingen enighet om vad 
urkopplade kablar egentligen är och hur 
de ska förstås i en rent juridisk mening. 
Våra avfalls- och miljölagar blir därför 
ofta uddlösa och kan till och med bidra 
till mantrat “lagd kabel ligger”.    

Beroende på vem man frågar och vilka av 
dess egenskaper som betonas, kan urkopplade 
kablar vara många saker. Läggs fokus på 
kablarnas innehåll av miljöstörande ämnen 
blir de föroreningskällor och stadens underjord 
blir att betrakta som förorenad mark. Eftersom 
det idag finns många andra mer förorenade 
industriområden som är prioriterade för 
saneringsåtgärder är en sådan klassificering 
praktisk för den som vill lägga frågan om 
kablarnas hantering på is. 

Urkopplade kablar skulle också kunna tolkas 
som avfall, vilka ska plockas upp och hanteras 
enligt rådande lagar och krav. Men för att 
kablarna i en juridisk mening ska bli det 
måste innehavaren uttrycka en vilja att bli av 
med materialet – något som är ovanligt bland 
landets nätägare. Dessutom kan nätägarna alltid 
hävda att urkopplade kablar i själva verket är 
reservdelar som vid behov kan driftsättas igen, 
och därmed faller hela avfallsdefinitionen. 

Att tillämpa avfallslagstiftningen på uttjänta 
kablar är på det hela taget en krävande och 

svår process, inte minst beroende på att svensk 
lagstiftning betonar att miljöåtgärder ska vara 
”ekonomiskt rimliga” – något som det när det 
gäller återvinning av kablar säkerligen kan råda 
delade meningar om mellan olika intressenter. 

Slutligen går det att argumentera för att den 
svenska deponilagstiftningen aktualiseras av 
att kablarna betraktas som avfall, eftersom 
städernas underjord då blir platser där 
avfall lagrats i mer än tre år (detta är den 
svenska definitionen av en deponi). En sådan 
kategorisering är i praktiken omöjlig, eftersom 
de miljöåtgärder som krävs för att hantera 
deponier inte är rimliga att genomföra i en 
stadsmiljö.

6. Dagens avfalls- och miljölagar skapar svaga drivkrafter 
för återvinning av infrasystemen
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Vad är egentligen en urkopplad markförlagd kabel? 

… ett avfall?

… eller en reservdel?

…en föroreningskälla?

… en metallresurs?

Foto: S
tena m

etall A
B
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Bristen på styrmedel och lönsamhet 
för återvinning innebär att beslut om 
att plocka upp uttjänta kablar hos 
nätägarna måste baseras på andra 
värden än de strikt och kortsiktigt 
företagsekonomiska.    

Att plocka upp och återvinna kablar kan 
generera flera nyttor såsom minskad 
klimatpåverkan från förstärkning- och 
förnyelseprojekt, ökad återvinning av metaller, 
sanering av mark, minskade problem och 
kostnader för framtida underhålls– och 
exploateringsarbeten, frigörande av plats 
för installation av ny infrastruktur, osv.. För 
nätägaren är dessa nyttor emellertid svåra 
att värdera inom ramen för deras ordinarie 
affärsverksamhet, eller så blir de viktiga först 
på längre sikt.

Till exempel innebär återvinning av kablar 
ingen direkt fördel för nätägaren utan snarare 
extra kostnader och behov av att låsa upp tid, 
personal och andra resurser för planeringen 
och genomförandet av något som normalt inte 
betraktas som en del av kärnverksamheten. 
För återvinningsföretagen innebär ökade 
flöden av kabelskrot å andra sidan bara mer 
vinstdrivande verksamhet och en sådan 
utveckling är också uttalat önskvärd från ett 
samhällsperspektiv.  

Det är klart att även nätägare i viss mån kan 
värdesätta klimatvinster, minskad risk för 
lokal förorening och att på sikt skapa bättre 
förutsättningar för installation och underhåll. 
Att dessa drivkrafter än så länge inte blivit 
tillräckligt starka är dock inte så konstigt 
eftersom det är nätägaren som får ta alla 
kostnader för återvinning medan nyttorna 
fördelar sig på andra aktörer som kommuner/
markägare, återvinnare, andra nätägare 
eller så uppkommer de på en övergripande 
samhällsnivå.

Att utveckla bredare besluts- och 
affärsmodeller ligger alltså inte bara hos den 
enskilda nätägaren och dennes värderingar, 
utan är ett arbete som för att vara slagkraftigt, 
genomförbart och sannolikt, måste bygga 
på ett gemensamt värdeskapande bland flera 
involverade nyckelaktörer. 

7. Återvinning av markförlagda kablar skapar flera olika 
nyttor  och måste bygga på bredare besluts- 
och affärsmodeller
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Nyttor

Ökad återvinning av 
basmetaller —

—

X

Minskad 
klimatpåverkan 

Underlätta underhåll 
och markexploatering

Minskade miljörisker 
genom marksanering

Nätägare

—

—

X

Frigörande av plats 
för ny infrastruktur

X

—

—

X

X

X

Andra 
nätägare

Kommun och
samhälleÅtervinnare

— — — X

X X — X

Några exempel på identifierade nyttor för olika 
samhällsaktörer av att plocka upp och återvinna 
markförlagda kablar i samband med underhålls- och 
förnyelseprojekt av näten. 

Ju längre tiden går ju högre blir koncentrationen av olika 
kablar och rör i stadens underjord. På sikt kommer detta 
att skapa ökade problem och kostnader i samband med 
drift- och underhåll av systemen eller andra typer av 
exploateringsarbeten i staden.
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Den svenska infrastrukturens hantering 
är idag inte utformad för återvinning av 
markförlagda kablar. En anpassning 
kräver organisatoriska förändringar 
och utvecklingsarbete: nätägarnas 
branschorganisationer har här en central 
roll. 

Precis som i de flesta nya företeelser och 
förändringsprocesser så finns det ett behov 
av anpassning och investeringar i lärande och 
utveckling för att återvinning av kablar ska 
kunna bli verklighet. I “Städer som gruvor”–
projektet har kunskap tagits fram om hur 
infrasystem kan kartläggas för att förenkla 
återvinning, och vilka faktorer som är kritiska 
för det ekonomiska och miljömässiga utfallet 
av sådana projekt. Ett fåtal pilotprojekt har 
också genomförts för att påbörja arbetet med 
att ta fram kostnadsposter för beredning av den 
här typen av projekt, och utveckla lärandet om 
hur återvinning av kablar kan göras praktiskt 
i fält. Det finns därmed ett grundmaterial att 
utgå ifrån men det krävs fortsatta insatser och 
vidareutveckling av branschens aktörer för att 
denna kunskap ska kunna omsättas i praktiken. 

Exempelvis finns det ett stort behov av att 
utveckla arbetsrutiner och beslutsprocesser 
för hur återvinning i samband med 
infrasystemprojekt ska komma in i strategisk 
planering, avtalsförhandlingar och vid beredning 
av projekt. När ska återvinning genomföras 

och när ska man låta bli? I vilka instanser 
och på vilka grunder ska dessa beslut fattas? 
De resultat som tagits fram i “Städer som 
gruvor” kan stödja ett sådant organisatoriskt 
förändringsarbete men i slutändan bygger svaren 
på dessa frågor på vilka interna värderingar och 
målbilder som olika aktörer har.

Det finns också ett stort behov av att utveckla 
erfarenhet och praktiskt lärande kring hur 
återvinning av infrasystem bäst görs i fält. Ett 
sådant utvecklingsarbete kan inte bara byggas på 
ett fåtal pilottester utan det krävs långsiktighet, 
gradvisa effektiviseringar och träget arbete för 
att vidareutveckla och testa nya lösningar. Det 
är rimligt att tro att sådant lärande på sikt kan 
göra återvinning mer kostnadseffektivt genom 
att t ex. minimera behovet av extraarbete för 
maskiner och följemän, utveckla alternativa 
metoder för att plocka upp kablarna och arbeta 
med lösningar för ökad återanvändning av 
fyllmassor och ytbeläggningar.   

För att initiera och stödja utvecklings– och 
förändringsarbetet behöver nätägarnas 
branschorganisationer ta fram en gemensam 
policy för hur återvinning av infrasystem 
ska hanteras i Sverige. Dessa organisationer 
har också en central roll i att samordna och 
ackumulera den kunskaps– och teknikutveckling 
som sker så att inte lärandeprocesserna hindras 
till följd av enskilda nätägares sporadiska och 
isolerade insatser på området. 

8. Branschen behöver utveckla en gemensam policy för att 
driva på och samordna utvecklings- och förändringsarbetet 
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Resultat från ett pilotprojekt i Vikingstad där fältobservationer och dagböcker 
användes för att uppskatta tidsåtgången för olika arbetsmoment kopplade till 
att plocka upp och återvinna kablar i samband med förstärkning av elnätet.

Det finns flera olika metoder för att plocka upp en 
kabel ur ett schakt, och som lämpar sig olika bra i 
olika situationer. Här sker upptagning med hjälp av en 
kabeltrissa.

Pilotprojekt i Malmö där Kabel-x tekniken testades för att 
dra ut metallkärnan ur en telekabel och på så vis skapa 
en kanal för nyinstallation av fiberoptiska kablar.

Även att samla ihop upplockade kablar kan göras på olika 
sätt. Att använda en kabelsnurra blir först tidseffektivt då 
det är större mängder kablar som ska samlas ihop.

Att bara dra ut en urkopplad kabel ur marken med 
maskinkraft kan ibland vara ett sätt att minska 
merkostnaderna för återvinning.

Moment

Extra schaktning och 
friläggning av kabeln 0,56

0,89

0,11

1,1

Plocka upp kabeln 
ur schakt

Extra arbete med att 
återställa schaktet

Samla ihop kabel och  kabelband i container

Delsträcka 1
(min/m kabel) 

0,56

0,89

0,11

0

Maskin Montör

Delsträcka 2
(min/m kabel) 

Maskin Montör

Delsträcka 3
(min/m kabel) 

Maskin Montör

0,75

0,82

0,07

0,28

0,75

0,82

0,07

0,11

0,29

0,19

0,10

0

0,29

0,19

0,10

0
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Att förbättra villkoren för återvinning 
handlar inte bara om utvecklingsarbete 
och förändring hos nätägarna och deras 
entreprenörer, utan förutsättningarna 
påverkas också av flera omkringliggande 
avtal och överenskommelser.

Relationerna mellan nätägare, kommuner/
markägare och återvinnare styrs av olika avtal 
vilka påverkar både kostnader och intäkter 
kopplat till kabelåtervinning. Förhandlingar 
kring utformningen av dessa överenskommelser 
kan därmed vara en möjlighet att öka 
drivkrafterna för återvinning.    

När det gäller åtgärder för att minska 
kostnader för grävarbeten, är avtalen med de 
ofta kommunala markägarna centrala. Dessa 
överenskommelser påverkar storleken på 
flera viktiga utgiftsposter för nätägarna såsom 
trafikavstängningar och återställning av mark. 
Givet de nyttor som återvinning i samband 
med förnyelse och underhåll av näten kan 
skapa för kommunen, finns här ett utrymme 
för förhandlingar om hur avtalen ska utformas. 
Kärnfrågan blir huruvida kommunen är beredd 
att minska sina ofta betydande intäkter från 
grävarbeten i avsikt att kompensera nätägarna 
för deras merkostnader för återvinning. 
Många kommuners högt uppställda mål för 

klimatneutralitet och det faktum att återvinning 
vid förnyelse och underhåll av infrasystemen 
kan bidra till dessa, kan utgöra en möjlig 
plattform för sådana förhandlingar.  

En annan central fråga för att skapa starkare 
drivkrafter för återvinning berör de intäkter 
som nätägarna kan erhålla för sina kablar. Idag 
är nätägarnas hantering av de små mängder 
kabelskrot som uppkommer förhållandevis 
outvecklad och ofta blandas helt olika 
kabeltyper och annat avfall i en och samma 
container. Detta i kombination med en avsaknad 
på effektiva, automatiserade processer för 
återvinning av framförallt papperskablar, 
gör att återvinnarna i regel bara ger en låg 
schablonersättning för sådant blandat kabelskrot. 
Kring detta krävs samverkan och förändrade 
praktiker så att större flöden av kabelskrot kan 
skapa förutsättningar att utveckla effektivare 
sorterings– och återvinningsprocesser hos 
både nätägare och återvinningsföretag. Denna 
samverkan måste karaktäriseras av en öppenhet 
mellan aktörerna och fokusera på lösningsdrivna 
förhandlingar kring kostnader, vinstmarginaler 
och möjliga ersättningsnivåer för kabelskrotet.      

9. Sektorsövergripande samverkan och förhandlingar är ett 
sätt att förbättra förutsättningarna för återvinning 
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 Avtal mellan nätägare och kommuner för återställning 
av asfalterade ytor har ofta stor inverkan på kostnaderna 
för grävarbeten.

Ökade flöden av kabelskrot kan skapa förutsättningar för förändring och 
utveckling av effektivare sorterings- och återvinningsprocesser. Samverkan 
mellan nätägare och återvinnare är i detta sammanhang centralt. 

Avgifter och kostnader för trafikavstängningar utgör 
också en betydande utgift för nätägare vid grävarbeten 
i städer.
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En förutsättning för att återvinning av 
markförlagda kablar ska omsättas i 
praktiken är att det blir en prioriterad 
fråga i samhället. Medvetenheten 
behöver öka på flera nivåer för att 
motstridiga intressen mellan ett flertal 
ingående aktörsgrupper ska kunna rätas 
ut till samförstånd.

För de flesta samhällsaktörer är återvinning 
av infrasystem inte en fråga. Antingen 
känner man inte till problemet eller så duckar 
man för att frågan tillsvidare inte innebär 
något akut problem som måste lösas. Det 
saknas därtill kravställande regelverk för att 
initiera förändring och för att få genomslag 
kräver den vägen sannolikt ett  komplicerat 
juridiskt hantverk som måste förankras hos de 
berörda aktörerna. Branschinitiativ till följd 
av exempelvis kundkrav är ett annat sätt att 
lyfta frågan, men att uteslutande förlita sig 
på självorganisering kan vara vanskligt, givet 
att återvinning genererar merkostnader till en 
redan hårt pressad sektor.

Grundproblemet är att återvinning inte ses som 
en naturlig del av infrasystemens förvaltning. 
Ökad återvinning skulle innebära att kostnader 
eller uteblivna intäkter måste fördelas mellan 
den ena eller andra aktören, vilket är en 
delikat fråga som kräver genomtänkta och 
sannolikt politiska svar. Det finns ett stort 

behov att mötas, diskutera och förhandla om 
förutsättningar, villkor och utvecklingsbehov 
för förändring. 

Sammantaget finns det ett behov av en tydlig 
bild av var de mest effektfulla besluten om 
en förändrad praktik kan tas och av vem. 
Med bas i en tydlig idé om hur vårt framtida 
samhälle och dess resursförsörjning ska 
se ut, behöver prioriteringar göras mellan 
olika samhällsvärden och beslut fattas om 
alltifrån samhällets övergripande resurspolicy, 
ner till utformningen av de avtal och 
överenskommelser som styr praktik och 
aktörsrelationer. I praktiken innebär det att 
koordinera åtgärder på en rad olika platser i 
samhället: från det geopolitiska arbetet i FNs 
resurspanel (UNEP), via EUs direktiv och 
regleringar gällande resurser, till den svenska 
kontexten av beslutsfattare på olika nivåer 
från regering och riksdag, via departementen 
och den kommunala beslutsapparaten 
ned till nätägarna, installatörerna och 
underhållsarbetarnas vardag.
  

10. Återvinning av infrasystem kräver politiska beslut och 
koordinerade åtgärder på flera olika samhällsnivåer
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Tabellen visar några av de motsättningar som på olika 
sätt står i vägen för ökad kabelåtervinning, och som 
sannolikt behöver lösas för att en påtaglig förändring 
ska äga rum.

Involverade
aktörer

Potentiella intäkter 
från återvinning

Underhållets prisbild

Prioritering: linjär 
resursanvändning och 

cirkulär ekonmi

Återvinningens
prisbild

Konfliktyta
Vad står 
på spel?

Prioritering 
mellan miljömål

Nätägare och
underhålls-

entreprenörer

Hur ska infrastrukturens underhåll orga-
niseras? Hur ska vinsten fördelas?

Nätägare och
markägare

Kan de höga kostnaderna för grävjobb 
omförhandlas? Ökade kostnader står 

mot uteblivna intäkter. 

Nätägare och
återvinnare

Kan den låga ersättningen för att åter-
vinna kabel omförhandlas? Ökade kost-

nader står mot vinstmarginaler.

Återvinnare och 
gruvbranschen

Hur ska vårt samhälles metallförsörjning 
organiseras? Vilka aspekter ska vägleda 

det statliga stödets utformning? 

Återvinnare och 
myndigheter

Vilket miljöarbete är mest akut? Giftfri 
miljö står mot hållbart utnyttjande av 

naturresurser.
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Reportage i P4 Östergötland, 2016

”Vår övergivna infrastruktur”. Reportage i 
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Larsson, H. Economic and environmental 
conditions for extraction and recycling 
of ground power cables. Examensarbete, 
Industriell miljöteknik, Linköpings universitet, 
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