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Branschnytt

Skanova lanserar ny 
fibreringsmetod 
Tiden med dyr och krånglig fiberläggning är förbi. Tack vare en helt ny 
metod och teknik kan bredband via fiber dras fram snabbare, enklare och 
billigare. Det första kommersiella pilotprojektet i Skanovas accessnät har 
nyligen avslutats.  
– Vi ser en stor potential i att använda MTT-metoden för att utöka antalet 
fibrerade områden, säger Kaj Werner, divisionschef för infrastruktur på 
Skanova.

Under oktober och november 
genomfördes ett kommersiellt 
pilotprojekt i Skanovas accessnät i 
Nässjö där spårfräsning användes. 

Kärnan i MTT (Micro Trenching Technology) 
är företaget DellCrons patentsökta metod och 
dess kringtjänster. Tack vare metodens unika 
design kunde projektet löpa smidigt och enkelt 
med mycket små störningar i trafik och för 
boende, trots att installationen gjordes längs 
några huvudgator med tung genomfartstrafik.

– Den här metoden öppnar upp för att göra 
fiberinstallationer i områden som annars inte 
får fiber på grund av för höga schakt- och åter-
ställningskostnader, säger Kaj Werner. 

skanova tittar ständigt efter nya sätt att 
kunna sänka installationskostnaderna med 
flera olika metoder. DellCrons metod bedöms 
ha en väldigt stor potential i områden som 
lämpar sig för MTT.

– En förutsättning är att kommunerna är 
positiva och kan acceptera den återställning 
som används vid MTT-metoden, menar Kaj 
Werner. Det har funnits kommuner som varit 
oroliga för att återställningen av gatan inte 
kommer att hålla. På Skanova gör vi bedöm-
ningen att den håller. Vi kommer att utöka vår 
verksamhet med MTT-metoden där kom-
munerna tillåter det i ytterligare kommersiella 
piloter. Under 2012 planerar vi för att identi-
fiera områden där MTT särskilt lämpar sig 
för fibrering. Vi är nöjda med resultaten från 

Nässjö, och kommer att fortsätta att utvärdera 
metoden även i andra miljöer.

mtt-metoden innebär att man fräser ett smalt 
spår i trottoaren eller gatan och samtidigt läg-
ger ner specialtillverkade kanalisationsrör för 
fiberinstallationer. Beroende på dimension kan 
upp till 20 rör läggas parallellt. 

– Efter flera år av utvecklingsarbete ser vi 
nu med tillförsikt fram emot hur vår spårfräs-

ningslösning tas emot av nätägare, väghållare 
och fastighetsägare, säger Hasse Hultman, tek-
nisk chef DellCron. Speciellt i villaområden 
behövs en ny industriell förläggningsmetod för 
Fiber till hemmet-installationer och där är vår 
miljövänliga teknik idealisk. Men även i tätt-
bebyggda områden fungerar metoden utmärkt 
eftersom den ger stora kostnadsbesparingar i 
jämförelse med traditionell schaktning. 

Att fräsa ett spår i en trottoar eller gata och 

Första momentet består av att såga ett spår genom ytskiktetav asfalt eller betong och ned i underliggande bärlager.  
SamTidigt som spåret sågas installeras ett antal kanalisationsrör för fiberkabel samt söktråd.



43

lägga ner kanalisationsrör kan tyckas trivialt, 
men DellCrons MTT-metod är mer än så. Det 
är en helt igenom industrialiserad process, från 
att detektera befintliga kablar och rör i mar-
ken till att automatiskt dokumentera den nya 
infrastrukturen genom GPS-positionering. 

– I stora nätprojekt finns det några väsentliga 
kompetensområden som inte får nonchaleras. 
Speciellt när man introducerar en ny indu-
strialiserad förläggningsmetod, säger Hasse 
Hultman. Dels måste nätet planeras efter den 
materiel och de installationsmetoder som finns 
att tillgå. Dels måste produktionsplanering 
göras för att få en rationell installationsprocess.  
Anläggningen planeras så att sågutrustningen 
används effektivt längs de sträckor som skall 
sågas och övriga installationsmoment anpas-
sas efter det.

– Tunn och dålig asfalt kan också vara ett 
bekymmer på grund av sågutrustningens 
marktryck, fortsätter Hasse Hultman. För de 
få meter man bedömer att asfalten kan vara av 
sämre kvalitet, löses detta enklast genom att 
lägga ut markplåtar. 

Så här fungerar MTT-metoden
Första momentet består av att såga ett spår 
genom ytskiktet av asfalt eller betong och ned i 
underliggande bärlager. I nuvarande utförande 
är spåret cirka 20 mm brett och 38 cm djupt.

Samtidigt som spåret sågas installeras ett 
antal kanalisationsrör för fiberkabel samt sök-
tråd. Den senare används för framtida detek-

tering av fiberkabelstråket. Produktionskapa-
citeten i nuvarande version är ca 60-90 meter 
per timme, beroende på yttre förhållanden.  
Ambitionen är att produktionskapaciteten kan 
förbättras väsentligt till kommande releaser. I 
den näst intill dammfria och miljövänliga pro-
cessen samlas sågmaterialet automatiskt upp, 
och hamnar i en stor utbytbar säck på ekipagets 
front. 

Man kan arbeta även genom större vägkors-
ningar utan nämnvärda hinder i trafiken. Det 
frästa spåret kan korsas utan att orsaka skador 
på vare sig fordon eller kanalisationsrör, och 
trafiken kan omedelbart släppas fram. 

 
fastighetsanslutningar görs antingen med 
en handsåg eller, vid längre avgreningar från 
huvudspåret, med en mindre vägsåg efter det 
att huvudspåret sågats.

återställningsprocessen görs i två moment. 
Först återfylls spåret med ett beprövat och 

godkänt material. Materialet är lättflytande 
vid installationen och rinner ned och fyller ut 
varje hålighet. Efter någon dag härdar mate-
rialet och blir hårt och formstabilt, dock inte 
hårdare än att det går att gräva i det med en 
vanlig spade om så skulle behövas.

för att vatten inte ska kunna tränga ned i 
vägkroppen fylls slutligen sågspårets översta 
4-5 cm med en försegling. Spåret fylls först 
med varm polymerblandad bitumen, därefter 
sprutas bitumen samtidigt med grus, kornstor-
leken 2 - 4 mm.  n

Jeannette Waax

Man kan arbeta även genom större vägkorsningar utan nämnvärda hinder i trafiken. Det frästa spåret kan korsas utan att orsaka skador på vare sig fordon eller 
kanalisationsrör, och trafiken kan omedelbart släppas fram. 

Läs mer om pilotprojektet  
på nästa sida!


