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Arbejdsgruppe Finansministeriet har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål, 

at undersøge mulighederne for at anvende kloaknettet i Danmark som kabelfø-
ringsvej for optiske fiberkabler til kommunikation - herunder bredbåndskom-
munikation. Alle forhold, der har betydning for en eventuel lovgivning vedrø-
rende kloakker som kabelvært, skal belyses af arbejdsgruppen.  

Teknisk arbejdsforum Arbejdsgruppen har nedsat et teknisk arbejdsforum, der skal belyse de tekniske 
aspekter. Det tekniske arbejdsforum er sammensat af repræsentanter for de inte-
ressenter, der har med fiberoptiske kabler og kloakker at gøre under ledelse af  
COWI.  

Forumets opgave Arbejdsforumets opgave er at vurdere mulighederne og konsekvenserne ved at 
montere fiberoptiske kabler (lyslederkabler) i kloakker. Arbejdet skal omfatte 
en finansiel vurdering af lægning i kloakker sammenlignet med traditionel ned-
lægning af kabler. 

Arbejdsforumet skal ikke vurdere organisatoriske, juridiske eller forretnings-
mæssige forhold. 

Udredningsarbejdet er gennemført ved at få belyst de forskellige tekniske for-
hold af kloakmyndigheder, telesektoren, kabel- og rørproducenter, entreprenø-
rer, universiteter og rådgivende ingeniører. 

Arbejdsforumet har besøgt Berlin og Hamborg. Begge disse byer har anvendt 
teknikken i flere år og har et løbende program med at udvide det eksisterende 
netværk, bl.a. ved at anvende fiberoptiske kabler, der bliver monteret med ro-
botter i kloakkerne. 

Rapportering Denne rapport samler de tekniske oplysninger, der er kommet frem under ar-
bejdet. Rapporten er gennemgået og kommenteret af arbejdsforumet. På et fæl-
lesmøde mellem arbejdsgruppen og arbejdsforumet er rapporten drøftet og der 
er enighed i arbejdsgruppen om rapportens hovedkonklusion. 

Rapporten er udarbejdet i maj-augsut 2001 af Poul Erik Thomsen, COWI. 

Gennemførelse af 
opgaven 
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Denne rapport skal belyse forhold omkring kloaknettets opbygning i Danmark  
med henblik på at belyse de tekniske muligheder for at føre fiberoptiske kabler 
frem gennem kloaknettet. 

�*�*�� �����������	�����������
Kapitel 3 beskriver forholdene omkring kloaknettet. 

Netstruktur Alle byer i Danmark har opbygget kloaknet. Nettene kan enten være lavet som 
fællessystemer, hvor spildevand og regnvand føres i samme rørsystem eller 
som separatsystemer, hvor spildevand og regnvand føres i to adskilte rørsyste-
mer.

Baseret på en publikation fra Miljøstyrelsen (ref. 1) og indmeldinger fra 6 
kommuner, vurderes det at der samlet findes 90.000 km kloakledning i Dan-
mark. Dette omfatter såvel de offentlige ledninger som de privatejede dele af 
stikledningerne. 

Ledningernes kvalitet Undersøgelser udført af Miljøstyrelsen i 1992 og senere opdateret i 1996 og 
1999 viser at ca. 25% af ledningsnettet er behæftet med mangler, så de bør sa-
neres nu. 

Brønde og rør De enkelte ledningsstrækninger kan være lavet af beton, plast eller lerrør. På 
ledningsstrækningerne findes der brønde typisk pr. 50 m. Brøndene med  en 
diameter på 1 m - 1,25 m  kan anvendes i forbindelse med arbejde med kabler i 
kloakker. Nyere brønde er ofte udført i plastmateriale og har en diameter på 315 
– 425 mm. Disse brønde kan ikke anvendes til kabelarbejder. 

Kloaknettets kapacitet Ved dimensionering af et kloaknet forudsættes det, at kloakledningerne skal 
være selvrensende. Det vil sige at kloakvandet skal kunne transportere fast stof, 
der er i kloakkerne. 

Det kan blive kapacitetsreducerende og i værste fald skabe forstoppelse i klo-
akken, hvis der ligger kabler i kloakkerne, som ikke er monteret på en hen-
sigtsmæssig måde eller, som ligger i kloakker hvor kapacitetsgrænsen er nået. 

Længden af led-
ningsnettet 
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Det vurderes at kloakledninger, hvor kabler er monteret i toppen af røret, vil 
have mindre risiko for forstoppelse end kloakker hvor kabler ligger i bunden. 

Det må forudsættes, at der skal laves kapacitetsvurderinger for de enkelte klo-
akstrækninger, før man kan vurdere om kapaciteten er tilstrækkelig til at føre 
kabler i rørene. 

Kloaknettets struktur er en træstruktur. Da et bredbåndskabelnet skal være ring-
formet af sikkerhedsmæssige grunde, vil kloaknettet udelukkende kunne virke 
som et supplement til andre former for kabelføring. 

Ledninger der er beskadiget eller som har en ganske lille dimension anses ikke 
for egnede som kabelvært. Dette vil bl.a. omfatte de mange stikledninger, som 
udgør ca. 40.000 km ud af det totale antal km på 90.000. 

Nyere undersøgelser af det danske kloaknet viser, at omkring 25% af de under-
søgte ledninger trænger til renovering indenfor en meget kort årrække. Disse 
strækninger vil ikke være egnet som kabelværter, før de er fornyet. 

 På ledningsstrækninger, hvor små brønde anvendes, vil der ikke være mulighed 
for at gå ned i brøndene. Derfor er disse strækninger ikke egnede som kabel-
værter. 

Bortset fra disse undtagelser anses kloaknettet som en mulig kabelvært. 

I Danmark er der kun begrænsede erfaringer med kloakker som kabelvært. I 
København er der lavet et mindre pilotforsøg, som bekræfter at anvendelsen af 
kloakker kan være hensigtsmæssig. I Ishøj kommune er der lagt et antenneka-
belnet i 10 km rør. Her har erfaringerne vist, at det ikke er hensigtsmæssigt at 
lægge kabler i bunden af spildevandsledninger. 

I udlandet er der en del erfaring med kabler i kloakker. Japan er det land der har 
arbejdet mest med teknikken. Her ligger der i øjeblikket ca. 400 km kabel i klo-
akker, og det forventes udbygget indenfor det næste årti med i alt ca. 130.000 
km kabel i kloakker. 

I Europa er Berlin og Hamborg førende byer i anvendelse af kloakker til frem-
føring af kabler. Her anvendes en teknik, hvor kabler fastgøres i toppen af klo-
akken subsidiært lægges i kabelrør der er fastgjort i toppen af kloakken. 

En lang række andre byer har lavet eller er i færd med at lave mindre projekter, 
der må karakteriseres som pilotforsøg. 

�*�*��  ����!��	�������
Behov for bredbånd Der er et stadigt stigende behov for at sende telekommunikationsdata via 

kabelnetværk. I øjeblikket markedsføres ADSL som en bredbåndsservice med 
en kapacitet på op til 2 Mbps. Det er en ukorrekt betegnelse, da betegnelsen 
bredbånd dækker hastigheder over 2Mbps. Det må forventes, at ægte bred-

Kloaknettet som ka-
belvært 

Erfaringer med klo-
akker som kabelvært 
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båndstjenester som high definition TV, videotelefoni, interaktivt TV m.m. vil 
vinde indpas, så snart mulighederne for at transmittere disse tjenester er til ste-
de teknologisk. 

Disse tjenester kræver langt højere transmissionskapacitet end det, der tilbydes 
i dag. De transmissionskapaciteter, der tilbydes i dag, er begrænset af, at den 
største del af telekommunikationsnetværket består af kobber. Dette netværk 
ønsker teleselskaberne at udnytte mest muligt, og selskaberne er derfor ikke 
specielt ansporede til at lægge net (fiberoptiske net) med en højere kapacitet, så 
længe der ikke er en markant efterspørgsel efter kapaciteten. Der er altså tale 
om et "høne-æg problem". Skal  tjenesteudbyderen udbyde kapacitetskrævende 
tjenester før nettet bliver udbygget, eller skal nettet laves først for at sikre, at 
tjenesteydelserne udvikles? 

Kapacitetskrav Kommunikation af tele-, data- og internettjenester kan ske inden for en 
kapacitet på 2 Mbps (Megabit per sekund). TV, film og videospil kræver meget 
højere kapacitet. Da disse tjenester forventes at have stor efterspørgsel, må det 
forventes, at der vil være behov for 60 Mbps  pr. abonnent i transmissionsha-
stighed på relativ kort sigt (5 år), og på længere sigt vil dette behov stige til 100 
MB/sek. eller mere (10 år). Til sammenligning kan de ADSL-forbindelser, der 
udbydes i dag, leveres med op til 2 Mbps. Bredbånd er betegnelsen for kapaci-
teter større end 2Mbps. "Ægte bredbånd" regnes for at være området med mere 
end 10 Mbps i kapacitet pr. forbruger. 

Når der tales om kort sigt, skal det sammenlignes med, at det tager lang tid at 
udbygge et fysisk kabelnet sammenlignet med den tid, der må forventes at gå 
med udbygning af sende- og terminaludstyr og tjenesteydelser. Sidstnævnte 
udvikles væsentligt hurtigere end et fysisk kabelnet. 

Fremtidens forbruger I fremtiden - dvs. når tjenesterne udbydes - må man forvente, at mange 
husstande vil gøre brug af et bredbåndsnet til interaktiv pay-per-view  TV, hvor 
der vises DVD-film; videotelefoni; anvendelse af programmer, som ligger på 
servere et eller andet sted på internettet; interaktiv TV med frit valg af kamera-
vinkel, playback og sprog. Sådanne tjenester kræver væsentlig mere båndbred-
de end der er til rådighed i dag.  

Forsyningssikkerhed Med den stigende anvendelse af telekommunikation i alle dele af samfundet 
bliver der også et stigende krav om stabilitet og forsyningssikkerhed. Dette vil 
påvirke telesektorens konfigurering af et bredbåndsnet. 

Et bredbåndssystem består af sendeudstyr på centralerne som omsætter f.eks. 
en film til digitale lyssignaler og sender det ud i fiberkabelnettet, kabelnettet 
som transporterer lyssignalerne ud til slutbrugerne, termineringsudstyr som in-
stalleres hos slutbrugeren og oversætter lyssignalerne til digitale informationer, 
der kan tolkes af brugerens udstyr, f.eks. et digitalt TV. 

Et fremtidigt kabelnetværk til bredbåndstransmission består af et transmis-
sionsnet (backbone), et forsyningsnet (fra central til skabe/hytter i vejene - også 
kaldet primært accessnet) og et fordelingsnet (fra skabe/hytter i vejene til kun-
den - også kaldet sekundært accesnet eller "last mile"-net). 

Bredbåndssystemets 
komponenter 

Det nuværende net-
værk 
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I øjeblikket er der lagt noget transportnet og kun lagt ganske lidt eller ingen 
forsyningsnet og fordelings-netværk i fiberoptiske kabler. 

Den største operatør indenfor fiberoptiske kabler er TDC, som har lagt ca. 
15.000 km kabel. Dette netværk er en del af motorvejen – transportnettet – i et 
bredbåndsnet. 

Der findes andre spillere på kabelmarkedet. Disse er bl.a. Telia, som nu har op-
købt el-sektorens firma PowerCom, med ca. 5.000 km kabel, Banestyrel-
sen/Mobilix med ca. 1.800 km kabel, Global Connect og Utfors. 

Der foregår ingen koordinering af den geografiske udstrækning og konfigurati-
onen af disse fiberoptiske netværk, som overlapper hinanden i dækning. Alle 
nettene forbindes til TDCs centraler for at få forbindelse til det eksisterende 
kobbernet, der fører ud til forbrugerne. 

Struktur i net Et bredbåndsnet bør af forsyningssikkerhedsmæssige grunde udformes som et 
net i ringforbindelser, således at en bruger, måske på nær fordelingsnetdelen 
kan forsynes fra minimum 2 sider. 

Udbygningstakt I dag findes der ingen offentliggjorte planer for en total udbygning til fuld 
båndbredde (100 MB/sek. eller mere) hos nogle af de selskaber, der arbejder 
med kabelnettet. 

Kabeltyper Det fiberoptiske kabelnet for transportnet er single-mode fibre. Det er 
overvejende sandsynligt, at forsynings- og fordelings-nettet også vil blive ud-
viklet med single-mode fibre. Disse fibre har stort set ingen begrænsning i 
transmissionshastighed. De er derfor mere sikre med hensyn til opgradering end 
multimode fibre. Til gengæld er termineringsudstyret for single-mode fibre me-
re kostbart end termineringsudstyret til multimode fibre. Det må dog nævnes, at 
udviklingen omkring multimode fibre fortsat foregår. Det forventes dog, at ude-
lukkende single-mode fibre vil blive anvendt i en fremtidig udbygning. Denne 
beslutning har dele af telesektoren allerede taget. 

Kabler forventes at have en levetid på 20 år. Da det er vanskeligt at forudse ud-
viklingen for en 20-årig periode indenfor denne teknologi, anbefales det at an-
vende fibre af bedste kvalitet, så teknologisk opgradering vil være mulig.  

Radiosystem Det har været overvejet om radiosystemer kan erstatte fordelingsnettet. Da der 
er tale om transmission med høj hastighed, vurderes det at radiosystemerne kun 
kan anvendes i få tilfælde. Det skyldes at radiosystemer i høj kapacitet har be-
grænset rækkevidde og skal sendes fra master, fra hvilke der er sigtelinie til 
modtageparabolen i den enkelte husstand. Stabiliteten bliver derfor ringere end 
ved en fast forbindelse. Samtidigt vil antallet af master ved en fuld udnyttelse 
af radiobåren fordeling blive så stort, at det af miljømæssige grunde formentligt 
vil være prohibitivt. Endelig vil kapaciteten i kabler altid være væsentlig højere 
end ved radiobaseret transmission. 

Sonofon har annonceret, at de vil udbyde FWA. Det vides dog ikke hvilket 
kundesegment, der vil kunne få det tilbudt. 
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Termineringsudstyr De enkelte fibre kan transmittere stort set ubegrænsede hastigheder. 
Hastigheden er bestemt af termineringsudstyret, som bliver meget dyrt ved de 
høje hastigheder. Det må derfor forventes at termineringsudstyret i takt med 
udvikling af markedet udskiftes i de enkelte husstande. 

�*�*�� #��������	
�������$���������������������
I kapitel 5 omtales montering af kabler i kloak. 

Der er på nuværende tidspunkt udviklet en række monteringsmetoder for kabler 
i kloakker: 

• Kabler kan lægges løst i bunden og blot fastgøres ved brøndene. Det er den 
billigste måde at montere kabler på, og vil kunne anvendes i regnvandsled-
ninger. 

• Kabler fastgjort til bunden. Ved meget store vandhastigheder anbefales det 
at kabler der ligger i bunden, fastgøres til bunden. Det har den negative ef-
fekt at kablerne ikke kan udskiftes og vil gå tabt, hvis der sker noget med 
dem.

• Kabler kan fastgøres til toppen af ledningen. Der er udviklet et japansk sy-
stem som er videreudviklet under navnet STAR til montering af stålarme-
rede kabler med klips til toppen af kloakken. Med dette udstyr kan man 
montere ca. 300 m pr. dag pr. skift. 

Hvis kabler er monteret i top af kloak med denne teknik, kan der monteres 
lining, dvs. et rør, der krænges ind i kloakrøret som en foring, således at 
kablet lægges mellem strømpeforingen og kloakken. En anden variant er at 
indlægge et lille rør (miniduct) mellem strømpeforingen og kloakken i for-
bindelse med en relining af kloakken. Røret kan anvendes som føringsrør 
for kabler. 

• Kabler kan fastgøres ved brønden og udspændes langs toppen. Teknikken 
er udviklet af Siemens og vil være billig at montere. 

• Kabler lagt i føringsrør som er fastgjort i toppen af røret. Denne teknik er 
udviklet af firmaet KA-TE i samarbejde med Alcatel. Der er udviklet stål-
fittings, som gør at metoden ikke skal gøre brug af anboring af nogen art i 
kloakrørene. Med denne teknik kan der monteres ca. 100 m kabel pr. dag 
pr. skift. 

• For alle metoderne skal kablerne føres ud af kloaksystemerne i brønde. Fra 
brøndene bores/skydes stikket ud til fortovskanten, hvorfra der graves på 
traditionel vis eller skydes videre frem til forbrugeren.  

I både Berlin og Hamborg opspoles 15 – 20 meter kabel i kloakbrøndene 
for at give plads til at arbejde med kablet ovenfor brøndene samt give den 
nødvendige fleksibilitet ved reparationer m.v.  
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Ved den daglige vedligehold af kloakker anvendes en lang række vedligeholds-
aktiviteter for at sikre at kloakkerne fungerer. 

Der anvendes spuling, rodskæring, mekanisk rensning med forskellige former 
for rensesplitter. Af disse er det kun spuling der med sikkerhed kan anvendes, 
hvis der er monteret kabler i kloakker. 

I det daglige arbejde laves der forskellige renoverings- og nyanlæg i form af 
etablering af nye stik, punktreparationer, udskiftning af korte strækninger og 
udskiftning af længere strækninger. I forbindelse med disse arbejder anvendes 
TV-inspektion, og der udføres tæthedsprøver af kloakkerne. For alle disse ar-
bejders vedkommende vil der blive tale om mere tidsrøvende og dyrere aktivi-
teter, hvis der er lagt fiberkabler i kloakkerne. De ændrede forhold i kloakker 
med kabler medfører, at nye arbejdsrutiner skal udvikles. F. eks. kan cracking, 
kortrørsforing eller relining vil ikke kunne anvendes til renovering af kloakled-
ninger med ilagte kabler med mindre, der udvikles nye arbejdsrutiner.  

Supplerende spuling Det forventes at der på grund af kablernes tilstedeværelse vil være behov for en 
forøget spuling af kloakkerne. I øjeblikket spules der ca. hver 40. år. Det for-
ventes at spulingen må øges så der bliver spulet i gennemsnit hvert 10. år i klo-
akkerne. 

Opstuvning Der forekommer i regnvandsbelastede afløbssystemer opstuvning, der kan 
medføre vand helt i terræn/dækselhøjde. Det er derfor vigtigt, at det udstyr, der 
anbringes i brønde, er i stand til at tåle at blive udsat for regn- og spildevand. 

Kabler En fejl på et kabel i en kloak vil ikke kunne repareres, men medfører en 
udskiftning af kabelstrækningen mellem 2 brønde. 

Antallet af kabelfejl vil formentlig blive af samme størrelsesorden som for kab-
ler i egen tracé. Det er dog muligt at fejlene bliver af en anden type, idet der 
formentlig vil være færre graveskader, men flere skader opstået på anden vis på 
grund af arbejde i kloakkerne. 

Det skønnes, at reparation af kabelskader på kabler i kloakker vil blive ca. 25% 
dyrere end for kabler i egen tracé. 

�*�*"� )����
��
Den gennemsnitlige pris for at lægge et kabel i egen tracé i et føringsrør skøn-
nes at være ca. 375 DKK pr. meter i byområder. med en minimumspris på ca. 
200 DKK pr. meter. 

Tilsvarende skønnes omkostningen ved at montere i top af en kloak, efter den 
metode der anvendes i Berlin, at være 110-140 DKK pr. meter i Danmark. 
Denne pris er betinget af, at der kan skabes tilstrækkelig med opgaver til, at der 
sker en naturlig prisdannelse i konkurrence. Hvis metoder bliver meget an-
vendt, kan prisen komme længere ned. De priser der findes på markedet i Tysk-
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land er væsentlig højere – formentlig på grund af manglende konkurrence. Med 
en fuldt udviklet teknik - og et fuldt udviklet marked - vil minimumsprisen væ-
re ca. 60-80 DKK pr. meter. 

Det er af forskellige grunde ikke muligt at lave hele forsynings- og forde-
lingsnettet i kloakker. Dels er nogle af kloakkerne ikke egnede som kabelfø-
ringsrør, enten fordi de er for dårlige eller fordi dimensionen er for lille. Desu-
den vil der af netkonfigurationsgrunde være situationer, hvor det ikke vil være 
rimeligt at lægge fiberoptiske kabler ned i kloakkerne. Det medfører at et reali-
stisk scenarium vil være en kombination af flere forskellige lægningsmetoder. 

Et sådant scenarium er beskrevet i kapitel 7. Det forudsættes her at der i alt skal 
lægges 83.000 km forsynings- og fordelingsnetværk. Der er ikke medtaget 
transportnet i beregningen. Af længden vil ca. 11.000 km kunne lægges i klo-
akker, 20.000 km vil kunne lægges ved underboring og ca. 51.000 km vil blive 
lagt ved traditionel nedgravning af egen tracé. Anlægsomkostningen for dette 
scenarium er 26,6 mia. DKK målt i 2001 priser. 

Til sammenligning er beregnet omkostningen ved at lægge alle kabler ved tra-
ditionel nedgravning af egen tracé. Denne er 30,9 mia. DKK.  

Hvis scenarierne beregnes med anvendelse af lave priser svarende til et fuldt 
udviklet marked bliver de tilsvarende beregnede anlægsomkostninger 17,5 og 
18,2 mia DKK. Den beregningsmæssige forskel mellem de to scenarier er altså 
4-14%. Dette skal dog ses i lyset af, at der er en betydelig usikkerhed i bereg-
ningen. 

Til disse priser skal lægges omkostningerne til kablerne, som skønnes til hen-
holdsvis 3,0 og 2,8 mia DKK for de to scenarier. 

Da der som ovenfor nævnt vil opstå en række ekstraomkostninger i driften af 
kloakker og kabelnetværk for kabler der ligger i kloakker, er der udført en kapi-
talisering af anlægs- og driftsomkostningerne for 1 m kabel fastgjort til top af 
kloak, sammenlignet med de kapitaliserede omkostninger ved at lægge 1 m ka-
bel i egen tracé. Den kapitaliserede værdi i de 2 situationer varierer med 0-10% 
og må betragtes som af samme størrelsesorden på grund af den bagvedliggende 
usikkerhed.Da markedet for at lægge fiberkabler i kloakker ikke er udviklet, er 
prisvurderingerne behæftet med nogen usikkerhed. 

�*�� ������	����
Det generelle billede af kloaknettets struktur og kapacitet er, at det er teknisk 
muligt at trække lyslederkabler i kloakkerne, dog først efter en individuel vur-
dering af de aktuelle kloakstrækningers kapacitet. 

Kloaknettets hierarkiske træstruktur svarer imidlertid ikke til den ringstruktur, 
der skal opbygges i et bredbåndsnet. Desuden har kloaknettet nogle steder 
mangler, som gør enkle strækninger uegnede som kabelværter. 

Totale anlægsom-
kostninger af et fi-
beroptisk net 

Kapitalisering af an-
læg og drift 

Kloakker er egnede 
kabelværter 
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Derfor må kloaknettet betragtes som et supplement til andre alternative kabelfø-
ringsmetoder - dels kendte metoder og dels eventuelle nye metoder til at lægge 
kabler i egen tracé.  

Det må forventes at der vil blive behov for en forøget vedligeholdelse af kloak-
nettet, hvis der bliver monteret kabler i kloakkerne. Ligeledes forventes det at 
visse vedligeholdelsesomkostninger for kabler vil blive forøget. 

Monteringsmetoder På basis af en vurdering af kloaknettet og monteringsmetoder anbefales det, at 
anvende kloakker som kabelvært under forudsætning af: 

• at lægning af kabel løst i bund med fastgørelse ved brønd kun anvendes i 
kloakker, der udelukkende anvendes til regnvand. 

• at fastgørelse i top af kloak - enten ved klipsning, ved installering af fø-
ringsrør, eller ved udspænding - anvendes, hvor kabler skal anbringes i 
spildevands- og fællesledninger. 

• at ingen af de ovennævnte metode anvendes i dimensioner mindre end 200 
mm. Anvendelsen af dimensioner mindre end 250 mm bør vurderes i detal-
jer, før brugen  sker i stor skala. 

• at der ikke trækkes kabler i stikledninger, da disse typisk har dimensioner  
mindre end 200 mm. Disse kabler vil skulle nedgraves eller underbores. 

• at der anvendes kabler fastgjort i top af kloak bag en strømpeforing, hvor 
der i forvejen er planlagt relining af kloakken. 

• at det løbende vurderes om der fremkommer nye metoder til montering af 
kabler i kloakker, som vil være egnede.  

Finansiel vurdering De finansielle beregninger giver ikke en entydig indikation af gevinster ved 
anvendelse af kloakker . 

Man kan på den ene side beregne en besparelse i anlægsinvesteringerne i et fi-
beroptisk kabelnet, hvis kloakkerne kan anvendes som kabelværter. Beregnin-
gerne viser, at forskellen er af størrelsesordenen ca. 4-14 %. På den anden side 
viser den finansielle sammenligning, at nutidsværdien af anlæg og forøgelse i 
driftsomkostninger for kloakmonteret kabel er 4-11% højere end kabel i egen 
tracé. 

 De beregnede forskelle på de to koncepter for lægning af kabler ligger in-
den for usikkerheden i beregningen. Der er således ikke klare finansielle indika-
torer for at vælge kabler i kloakker eller kabler i egen tracé. 

Beslutningen om anvendelse af kloakker som kabelvært vil være bestemt af, 
hvilke alternative muligheder telekabelejeren har i den enkelte situation. Her 
kan f.eks. anvendelse af eksisterende tomme føringsrør eller samgravning med 
andre ledningsejere være økonomisk fordelagtige alternativer for telekabeleje-
ren, så det vil være det naturlige valg. 

Forøget vedligehol-
delse
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Det vil altid være vanskeligt at sammenligne en gammel teknologi med en ny 
og ikke fuldt udviklet teknologi. Det forhold, at man allerede på dette tidlige 
stadium af en ny monteringsteknologi kan forudse en nogenlunde konkurrence-
dygtighed, peger på, at der bør skabes mulighed for at teknologien anvendes. 
Kun derved kan den udvikles og blive fuldt konkurrencedygtig. 

Andre forhold Det forhold, at der i nogle centrale bydele  er så snæver plads, at det ikke er 
muligt at nedgrave nye kabler, taler for at der skal søges tilvejebragt mulighed 
for at lægge kabler i kloakker. 

Den prisfastsættelse, der er for kabelføring i kloakker på det tyske marked - og 
dermed også på det danske marked i øjeblikket - har ikke udviklet sig i en reel 
konkurrencesituation. Dette skal ses på baggrund af, at der ikke har været reelle 
udbud af så store mængder kabellægning, at prisfastsættelsen har fundet sit ret-
te leje. 

Også af denne grund anbefales det at sikre, at der vil være mulighed for at 
trække kabler i kloakker, så der kan skabes så stor en konkurrence, at en natur-
lig prisdannelse for alternative kabelføringsmetoder kan dannes. 



�
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Nettet i Danmark De fleste af landets kommuner har et udbygget kloaksystem, hvor hovedparten 

af ejendommene er tilsluttet et eller flere centrale renseanlæg. 

I landkommunerne er der dog et forholdsvis stort antal ejendomme, som ikke er 
tilsluttet offentlige kloaknet. 

Det typiske kloaksystem er opbygget i en træstruktur der udgår fra et rensean-
læg. Forbindelse ud til det enkelte hus etableres via: 

• Afskærende ledninger, der samler spildevand fra flere hovedledninger. 
• Hovedledninger, der tjener til at føre spildevandet ned til afskærende led-

ninger eller renseanlæg. 
• Samleledninger, der ligger i de enkelte gader med det formål at føre spil-

devand fra husenes stikledninger og til hovedledningerne. 
• Stikledninger, der kan opdeles i den offentligt ejede del, der går fra samle-

ledning og indtil skel, og den privatejede del, der går fra skel og til afløbs-
installation i bygning. 

Nettyper Princippet for bortledning af regn- og spildevand varierer fra kommune til 
kommune afhængig af geografiske forhold og den historiske udvikling af klo-
aknettet. Der anvendes 2 principper: 

• Fællessystem, hvor spildevand og regnvand føres i det samme rørsystem. 
• Separatsystem, der består af dels et spildevandssystem, hvor hus- og indu-

strispildevand ledes til renseanlæg, og dels af et regnvandssystem, hvor 
kun overfladevand føres. 

Miljøstyrelsen har i 1992 (ref. 1) opgjort mængden af kloakledninger i Dan-
mark.

Længden af led-
ningsnettet 
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I tabellen er ikke inkluderet stikledninger. Der findes ca. 1,7 mio. offentligt 
ejede stikledninger. Hertil kommer den privatejede del af stikledningerne.  I 
forbindelse med arbejdsforumets vurdering er der indsamlet oplysninger om 
ledningslængderne fra  6 kommuner. Sammenligningen med længderne oplyst i 
MSTs rapport viser god overensstemmelse. Det giver en samlet længde af klo-
akledninger i Danmark som vist i Tabel 3.2 nedenfor. 
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Der findes ingen præcis registrering af hvor mange km private stikledninger der 
findes. Det er estimeret, at længden er 3 gange den offentligt ejede del. 

De indsamlede oplysninger fra 6 kommuner kan anvendes til opgørelse af for-
deling af ledningsdimension: 

45% ledning <0,2 m (ekskl. stikledninger) 
54% ledning 0,2-1,2 m 
1%  >1,2 m  

Anvendes MST-rapportens oplysninger om samlet ledningslængde (Separat 
Spildevand/Separat Regnvand/Fælles) sammen med de 6 kommuners oplysnin-
ger om fordeling på dimensioner, fås følgende total-fordeling: 
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Det fremgår, at ca. 2/3 af det samlede ledningsnet er i dimensioner, som er 
mindre end 200 mm. Hvis der ses bort fra stikledningerne, er ca. 2/3 af nettet i 
dimensionerne 200-1200 mm. 

Ledningernes kvalitet I MSTs rapport fra 1992 (ref. 1) er der lavet en opgørelse over hvor stor en del 
af kloaknettet, der er behæftet med problemer. Opgørelsen er lavet på baggrund 
af en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner.  

 Resultatet er senere bekræftet i opfølgende undersøgelser. Det antages, at de 
kommuner, der ”ikke ved noget”, har den samme fordeling af problemerne, 
som de kommuner, der har indmeldt problemer. 
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Tabel 3.4 omfatter ikke en vurdering af stikledningerne. 

Da nogle af problemerne er relaterede (f.eks. hænger bæreevne sammen med 
tæthed, idet manglende bæreevne kan føre til utæthed i ledningen) skønner vi, 
at der er problemer med ca. 25% af kloaknettet. Det skal bemærkes, at det 
overvejende problem er utæthed. Denne mangel medfører enten udskiftning 
eller strømpeforing. 

Rørtyper De mest almindeligt anvendte materialetyper til kloakledninger er betonrør og  
plastrør. Der findes få strækninger af gamle kloakledninger som er opmurede. 
På ældre systemer er der en del glaserede lerrør. Dette er dog en meget lille del 
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af den samlede kloakmængde. Generelt udføres de store dimensioner - 400 mm 
og større - udelukkende i beton. Stikledninger laves i stigende grad i plast. 

Brønde De enkelte ledningsstrækninger løber fra en brønd til en anden. Der er typisk 
placeret brønde pr. 50 m på samleledninger. På hovedledninger og afskærende 
ledninger kan brøndafstanden øges til typisk 80-100 m. Brøndene blev tidligere 
lavet som 1 m nedgangsbrønde. Dvs. brønde med en indre diameter på 1 m. Nu 
er den almindelige nedgangsbrønd 1,25 m i diameter af hensyn til at sikre prak-
tiske arbejdsforhold. 

Nyrenoverede og nyanlagte kloaksystemer planlægges i stigende grad med et 
antal brønde, der kun er 315-425 mm. Dette gøres i takt med, at man søger at 
ændre arbejdssituationen omkring drift af kloaksystemer til at være sådan at 
mandskabet ikke skal gå ned i brønde. 

Overgangen mellem det offentlige og det private kloaksystem er skellet. Dog 
anvender mange kommuner en skelbrønd som overgangen mellem offentligt og 
privatejet system. En skelbrønd kan være placeret inde på lodsejerens matrikel. 
Skelbrønde er typisk af dimensionen Ø0,4-1,0 m. 

Trykledninger Terrænets form og kloaknettets geometriske udformning medfører, at der i 
visse situationer er behov for at pumpe spildevandet til et højere niveau. For at 
gøre det etableres en pumpestation og en tilhørende trykledning. Pumpestatio-
ner kan principielt placeres i alle dele af nettet. 

�*�� �����������	�����:�����
Kloakledninger fungerer generelt på den måde at ledningens fald medfører at 
vandet transporteres. Det forudsættes ved dimensioneringen, at ledningen skal 
være selvrensende. Ved selvrensning forstås at den hastighed, vandet i lednin-
gen har, sikrer at fast stof i spildevandet og sand i regnvandet kan skylles gen-
nem ledningen. Hvis ledningen ikke er selvrensende vil de faste stoffer i led-
ningen hobe sig op, og til sidst forårsage forstoppelse af ledningen. 

De forhold, der indgår i beregning af kapaciteten af en ledning, er ledningens 
dimension, ledningens ruhed, faldet på ledningen, vandmængden og spildevan-
dets type (spildevand eller regnvand). 

En række forhold omkring føring af kabler i kloaker vil give anledning til kapa-
citetsreduktion: 

• Kabler der ligger i bunden af kloakledningen kan skabe kapacitetsredukti-
on. Hvis der er tale om et lille kabel, der ligger helt glat mod kloakrøret, vil 
der dog næppe være mange steder, hvor dette kan give kapacitetsproble-
mer.

• Såfremt materiale først hænger fast, vil der hurtigt ske en ophobning af 
yderligere materiale med mulighed for en egentlig tilstopning af ledningen. 
Dette vil kunne ske, såfremt kablet blot hænger en smule i kloakledningen. 

Kloakledningens 
virkemåde 

Kapacitetsnedsæt-
tende faktorer 
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• Løstliggende kabler i bunden af en kloak vil reducere kapaciteten mere end 
fastsiddende kabler. Dette skyldes den øgede risiko for aflejring i bunden 
af kloakken, hvilket kan føre til forstoppelse af ledningen. 

• Kabler monteret i toppen af rørene vil reducere kapaciteten ved fuldtlø-
bende ledninger. Der er derfor i den situation behov for at analysere på 
hvilke strækninger, ledningerne risikerer at blive fuldtløbende.  

• Visse ledningsstrækninger i kloaknettet er allerede i dag kapacitetsmæssigt 
for små. Det er typisk strækninger i de centrale bydele, som er anlagt for 
mange år siden ud fra et plangrundlag, som ikke svarer til udviklingen i 
dag. Det giver sig udslag i, at der ved store regnskyl eller andre specielle 
forhold, ikke er tilstrækkelig hydraulisk kapacitet, så der bliver opstuvning 
i ledningsnettet.  

Ved dimensioneringer af kloakker er der dimensioneret med at ledningen 
er fuldtløbende med overbelastning hvert 2-5 år for fællessystemer og 
hvert 1-2 år for regnvandsledninger. 

• Små ledninger, eksempelvis stikledninger i Ø110-150 mm, vil få en for-
holdsmæssig stor reduktion af kapaciteten, hvis der lægges kabler i disse 
ledninger. Der vil derfor i disse ledninger være en særlig risiko for drifts-
problemer og i værste fald forstoppelse. 

• En forkert montage af udstyr i brønde, herunder ledningsaggregater kan 
give meget stor hydraulisk kapacitetsnedsættelse i brønden. 

• En meget stor vandhastighed kan i kombination med at løse kabler give 
problemer, idet kabler kastes rundt i den turbulente vandføring. Dette pro-
blem kendes i Tokyo, hvor man har observeret at kabler slides hurtigt. 

Kapacitetsvurdering Da der er mange forhold der kan variere og som har indflydelse på kapaciteten, 
vil det i de enkelte tilfælde være nødvendigt at lave en kapacitetsvurdering af 
ledningsnettet, før det kan besluttes om der kan føres kabler i nettet. 

Udvikling af kriterier I forbindelse med introduktion af kabelføring i kloakker bør der udvikles en 
beregningsmetode og en simpel vurderingsmetode som grundlag for evaluering 
af kapacitet af ledninger med kabler. 

�*�� ������������	�
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Netstruktur Det danske kloaknet er i sin struktur egnet til at være vært for dele af et samlet 

fiberoptisk kabelnetværk. Med sin træstruktur i nettets opbygning, kan kloak-
kerne ikke være den eneste føringsvej for kabler. 

I landområderne findes der ikke kloakker, så her må kabler nedlægges med de 
traditionelle metoder. 



�����������	���
������

��

24

Kloaknettet kan derfor udelukkende betragtes som et supplement til det gene-
relle net af fiberoptiske kabler. 

Uegnede ledninger Det er ikke alle kloaktyper der er egnet som kabelvært. Trykledninger er 
uegnede, da de generelt er relativt små i dimensioner og vandhastigheden er 
stor med megen turbulens, hvilket kan udgøre en risiko for kablerne. Samtidig 
vil det normalt være meget kritisk, hvis en trykledning bliver forstoppet. Det vil 
derfor ikke være rimeligt at forsyne trykledningen med kabel, og dermed ud-
sætte trykledningen for denne risiko. Strækninger et stykke før en pumpestation 
kan heller ikke anses som egnede til føring af fiberkabler. I disse strækninger 
kan der være store variationer i vandføring på grund af pumpernes virkemåde. 
Denne variation kan vise sig uheldig for visse former for montering af kabler. 

Stikledninger er karakteriseret ved at have små dimensioner, og samtidig er der 
mange bøjninger i stikledningernes linieføring. Stikledningerne er også typisk 
af en varierende kvalitet. Stikprøvemålinger har vist, at ca. halvdelen af stikled-
ningerne er behæftet med fejl. Disse fejl er måske ikke kritiske for den nuvæ-
rende funktion af stikledningen, men kan blive yderst kritiske, hvis der lægges 
kabler i stikledningerne. Da der er en overvejende risiko for et stort antal for-
stoppelser, hvis stikledninger forsynes med kabler, må stikledningerne anses 
som uegnede for trækning af kabler. 

Monteringsmetoder Alle rørtyper er egnet for montering af kabler, hvor der anvendes ikke 
destruktive fastgørelsesmetoder. 

For de destruktive fastgørelsesmetoder, dvs. metoder der baseres på boring i 
rørgodset og efterfølgende fastgørelse af kabler, er der endnu ikke udviklet ef-
fektive løsninger for de rørtyper der er tyndvæggede, dvs. plastrør eller rørfo-
ringer af plast. Man må dog forvente at en kombination af ekspansion og en 
egnet limtype vil kunne løse problemet. 

Kabler har en dimensioneret levetid på ca. 20 år, selv om kablerne måske kan 
holde længere rent fysisk, vil der være en risiko for, at kablerne bliver forælde-
de rent teknologisk. Kloakker har en dimensioneret levetid, der ligger mellem 
60 og 100 år. Disse levetider medfører, at det er ønskeligt, at kabler monteret i 
kloakker kan fjernes helt ved udløb af deres levetid. 

Arbejdsmiljø De regler der gælder for kloakarbejdere vedrørende arbejde i kloakker vil også 
gælde for kabelarbejdere, der skal arbejde med kabler trukket i kloakker. Det er 
uklart om dette vil medføre, at der skal ske ændringer i brøndkonstruktionerne 
af hensyn til pladsforholdene, når der skal trækkes kabler med tilhørende splej-
sebokse.

I Danmark er der kun få tilfælde af større kabelanlæg, som er trukket i kloak-
ker.

I Ishøj kommune har man lavet et kabel TV projekt baseret på, at man har truk-
ket antennekabler i kloakker. Der er i alt trukket 10 km kabler. Kablerne er lagt 
løst i kloakkerne og er lagt både i spildevands- og regnvandsledninger. Projek-
tet blev afsluttet for ca. 1 år siden. Erfaringerne viser, at der kan opstå proble-

Danske erfaringer 
med kabler i kloak-
ker
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mer i spildevandsledningerne. Problemer med forstoppelse har ført til, at kab-
lerne på visse strækninger er trukket ud af spildevandsledningerne. Der har ikke 
været problemer med at have kablerne liggende i regnvandsledningerne. 

I Københavns kommune har man lavet en teststrækning på 1,5 km lagt i rør 
med en diameter på 213-1200 mm. På ca. 1/3 af strækningen er kabler fastgjort 
til toppen af kloakken ved hjælp af indborede kroge. På grund af kloakkernes 
tilstand, har det ikke været muligt at fastgøre kablet til toppen på 2/3 af stræk-
ningen. Her er kablet lagt i bunden af kloakken. Københavns kommune rappor-
terer, at der ikke har været problemer med kablet, hverken siddende i toppen af 
kloakken eller liggende i bunden. Der har været rapporteret vedligeholdelses-
problem med forstoppelse observeret 2 gange på et sted, hvor kablet ikke var 
monteret korrekt i forbindelse med overgang til en brønd. 

Københavns kommune har gennemført et forsøg med 20 spulinger af stræknin-
gerne med kabler med henblik på at se, om kabler blev beskadiget eller blev 
løsnet fra fastgørelsespunkterne. Der er i forbindelse med forsøget ikke obser-
veret nogen skader på hverken kablernes fysiske eller transmissionsmæssige 
tilstand. 

Udenlandske erfaringer I udlandet er der en lang række byer, som har gennemført eller er i gang med at 
gennemføre mindre projekter med at montere kabler i kloakker. Derudover er 
der 3 byer der skiller dig ud ved at have gennemført større projekter: 

• Tokyo er den by hvor der er monteret flest kabler i kloakker. Der er monte-
ret ca. 300 km i kloaknettet. I Japan som helhed er der derudover monteret 
100 km kabler. Japan påregner at skulle lægge ca. 400.000 km fiberkabler i 
dette årti. Af disse forventes 1/3 at blive lagt i kloakker. 

• Berlin har være foregangsby i videreudvikling af den japanske monterings-
teknik af kabler i kloakker. I Berlin by er der lagt 70 km fiberkabler i klo-
akker. Der anvendes både fællessystemer og separatsystem til montage af 
fiberkabler. I Berlin forventer man maksimalt at kunne placere 30-40% af 
et fuldt udbygget fiberoptisk netværk i kloakker. I løsningen i Berlin an-
vendes udelukkende ledninger i gaderne til at opbygge transportnet og for-
syningsnet med. Der anvendes ikke stikledninger som kabelværter.  

Den robot der anvendes til montering af kabler, kan arbejde i rør ned til 
200 mm. I Berlin tillader man ikke, at der arbejdes i dimensioner mindre 
end 250 mm af hensyn til fare for kapacitetsoverskridelse. 

Et væsentligt element i Berlins anvendelse af kloakker, er at det tager ty-
pisk 6 mdr. at få tilladelse til at lave en almindelig udgravning i Berlin. 
Hertil kommer at montering af kabler i kloakker kan gøres med en hastig-
hed på ca. 300 m pr. dag. Hvorimod det tager 1-1,5 uger inklusive retable-
ring at lave kabelnedlægning på traditionel vis. 
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• Hamborg er den anden storby hvor kloakker er anvendt som vært for kab-
ler. I Hamborg er der lagt 60 km kabler i kloakker. Metoden, der anvendes, 
er den ikke-destruktive metode, der leveres af det svejtsiske firma KA-TE. 

Man arbejder ikke i stikledninger med denne robotfastgørelsesteknik, bl.a. 
fordi robotterne ikke kan komme rundt i stikledninger, hvor der er bøjnin-
ger på stikledningen. Robotten skal under hensyn til robottens dimensioner 
nedsættes i brønde, der har en diameter på 1 m eller mere. 

• I de andre byer i verden, og det er især byer i Japan, Tyskland, USA og 
Canada, hvor der er lavet kabler i kloakker er der tale om projekter, der 
mest har karakter af pilotprojekter. 

• En række byer har et kloaknet, hvor en stor del af strækningerne har di-
mensioner, så man kan gå i kloakken. Her er det enkelt at montere kabler i 
kloakkerne. Det gælder f.eks. i Paris og i Wien. I Wien  kan man gå i ca. 
70% af kloakkerne. 

�*�� &���������
Anvendelsen af kloakker som kabelvært ses praktiseret i fuld skala i udlandet. 
Der er en række potentielle problemer, der kan opstå ved at trække kabler i klo-
akker.

Det vurderes, at det kan lade sig gøre at gennemføre og løse de problemer, der 
er ved at føre kabler i kloakkerne. Omvendt er de forskellige forhold, der kan 
være kritiske for at føre bredbåndskablet, dog af en sådan art, at der i hvert en-
kelt tilfælde må laves en individuel vurdering af om en kloak kan bære et eller 
flere kabler. 

For kloakledninger med en dimension på 250 mm eller mere er der ikke regi-
streret problemer med drift, som ikke har kunnet løses med rimelige midler. 
Det bør dokumenteres med supplerende undersøgelser, at også Ø200 mm rør 
kan anvendes til kabler uden at det giver problemer. 

Det er specielt kritisk, at der er så stor en masse af det danske kloaknet (25-
30%), som fortsat må antages at være i en tilstand, så det må repareres eller re-
noveres inden det vil være rimeligt at trække kabler. 

Det skønnes uhensigtsmæssigt og det må frarådes, at der trækkes kabler i stik-
ledninger, på grund af stikledningernes lille dimension, deres geometriske linie-
føring og stikledningernes gennemsnitlige tilstand. 
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Kloaknettet kan ikke fungere som den eneste linieføring for fiberoptisk kabel-
net. Dette skyldes dels den hierarkiske træstruktur i kloaknettet, og dels at dele 
af kloaknettet ikke er egnet til kabelføring. 

Det må dog konkluderes at kloaknettet vil være et udmærket supplement til de 
øvrige mulige føringsformer for fiberoptiske kabler. 



�

�



�����������	���
������

�

29

��  ����!��	�������

�*��  ����!��		����:���������:����	�����
Behov stigende Behovet for bredbåndsnet er opstået, fordi der til stadighed sker en udvikling af 

flere og flere kommunikationstjenester (services), som anvender digital teknik 
til transmission og som kræver høje transmissionshastigheder. Hele området er 
i en rivende udvikling og ikke alle de nedenfor nævnte servicetyper kan p.t. til-
bydes, da teknologi og netkapacitet endnu ikke er tilstrækkelig udviklet til at 
understøtte de pågældende tjenester. 

Teleindustrien og pressen har en tendens til at betegne alle nye tjenester, der 
repræsenterer en højere transmissionshastighed som bredbåndstjeneste. Dette 
må siges at være en forkert betegnelse. F.eks. markedsføres ADSL som en 
bredbåndstjeneste. ADSL leveres med hastighed fra 256 kbps (kilobit pr. se-
kund). Bredbåndstjeneste skal have en kapacitet over 2 Mbps for den enkelte 
abonnent for at blive kaldt bredbånd. I transportnetsystemer anses båndbredder 
fra 100 Mbps for at være bredbåndsnet. Visse udbydere anvender terminologien 
”ægte bredbånd” som synonym for 10 Mbps datakommunikation til forbruger i 
begge retninger. 

Tabel 4.1 nedenfor viser eksempler på bredbåndsprodukter og de tilhørende 
kapacitetskrav. De gråtonede tjenester er endnu ikke udbudt. 

������!�	
� $���%��������#��������������������&�������

;�������	�� +����:�� 0��������	��� ����:����	������
.����	������/�

+
�������	�	%����5�6��	
�	��$������&� #	�	%����5������ 7����&��	�	%���� �����89��$������,���$�������

:�
����2	�	
���	�	%����5�%����$���������
$����������

#	�	%����5������ ;���:��.	�<�	�	%��
��=�

�����89��&������������0����
-,���	��	
��-����$��

+
����	��&���
����2	�	
���	�	%��������
����	
%�
�	���6��	
�	��$��$���&��&����
�	����%	
	�.	�

#	�	%����5������ 6";>�� ,����$����0���$��

:�
����2	�	
���	�	%�����������	
%�
�	��
6��	
�	��$������&���&����	����%	
	�.	�

#	�	%����5������ 6";>���� ��?�,�������������

+
����	��&���
����2	�	
���	�	%����5�
6��	
�	��$������&�

#	�	%����5������ 7;"�� �����89�5��,���$�������$���
!�$�������



�����������	���
������

��

30

;�������	�� +����:�� 0��������	��� ����:����	������
.����	������/�

:�
����2	���(���&�$���������$�����
�����
������������

;����
����������� �	*	�	�����	
� ,����$����������!�$��

:�
����2	���(���&�$���������$�����
�����
�����������

�
	����������	�������
�
�����������

@����	��	�� ���������-����$��

:�
����2	���(���&������	��$���	�
����	���	��	��%�	
	���������	
�

;����
������������ @����	��	�� )$�����,����$��

:�
����2	���(���&������	��$���	�
����	���	��	��%�	
	���������	
�

;����
������������ '
��	�
	��A��	��	�� ,����$����0���$����,���$���
�����$�����!�$����!�$���

3���&%�
	���&	
���&�$
����	��#:�5�
������
�	�	%��������	
�������#:�$�����(
	��	�
������
��<+�A�$	
���	B=������6��	
�	��
��&��&�

7����&�#:�5�
�����
����
����������������
���
�����������

8A�
���	������	��
#:�

���!29��C89��&������$�����
!�$��

:��	��	�	%�������(
	��	�#:�������
�� 6+��	�	%�����&���&�����
���	��

6��	
�	�� ,����$�������!�$��

:�
����2	���(���&������	��$���	�
����	���&��	��2�*	
	����
��	���&���
�
���$�
��	��	�����&��

;����
������������ 7#!��	��	�� �!�$������!�$�������!�$���
,��!�$��	��	
����C�$��

:�
����2	���(���&�;����
����������� '�?	��D�
	�	���7.�
.	���

'D7�� ������!�$��

+
����	��&���
����2	�	
����&��&�����
+E�$
�&
���	
�<7$$��.������"	
��.	�
+
����	
�=����
	��%�
������

;����
����������� ;��	
�	��%��(���	�
�	��	
��%2(�&�&�
�%��	2���

�����$��

+
������&���
����2	���(���&�
6��	
�	��$��$���&�

;����
����������� F@F;"�� ���!�$��

+
����	��8�&2��	%��������#:��2	
���	
�
���	
�������#:�

'
	����	���������	�
��	��
�����������

3
	�������	�� ��!�$��

+
����	��&���
����2	�	
������	�	�
%
	�����&	������	2�������#:��6��	
�	���
7"+	
�	�.��

'
	����	���������	�
��	��
�����������

3
	�������	�� ������!�$��

#��������������	��� +����:�� 0��������	��� ����:����	������
.����	������/�

!�����	�	%�����&��$���������� !������	�	%����5������ C"!� �����89�	��	
�-,����$�������

:�
����2	���(���&	������	������	��
�&�D7+�

!���������� 8";� �������$�����������$��

!����	������	���&�6��	
�	�� !���������� C+4"� ���������0���$��<���,����	�����=�

!������6��	
�	�� !���������� G!#"� ������$���0����$��!�$��

!������6��	
�	�� !���������� H;CH� ������$���0����$��!�$��

!������6��	
�	�� !���������� D�E;!7� ������$���0����$��!�$��

"�
��	
	�	�%	��	
�	
����	�$�������&(�&	��&	�

Kapacitetskravet til den enkelte kabelforbindelse ud til forbrugeren er afhængig 
af forbrugerens måde at anvende tjenesterne på.  
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Fremtidens forbruger I fremtiden kan man forestille sig en familie, hvor faderen sidder og arbejder på 
Internettet, samtidig med at han taler i en videotelefon med en kollega; mode-
ren ser på en DVD-film, som hun har lejet via nettet med den interaktive pay-
per-view kanal; den ene søn sidder og spiller et videospil, som ligge på en ser-
viceudbyders server, så drengen ikke er nødt til selv at købe spillet; søsteren 
sidder og ser børneudsendelse på high definition TV; og den sidste bror ser in-
teraktiv TV fra Olympiaden, hvor han frit kan vælge hvilket kamera han vil se 
fra, og dermed styre hvilken atletikgren han vil se på skærmen - det foregår na-
turligvis i high definition TV-kvalitet. 

Samtidigheden i anvendelse af disse tjenester er bestemmende for hvor stor ka-
pacitet familiens bredbåndsforbindelse skal have. I det beskrevne eksempel vil 
der være behov for en kapacitet på  

1 stk. Internet forbindelse med realtidsvideo a 256 kbps 

1 stk. DVD kvalitet videoforbindelse a 3,5 Mbps 

1 stk. videospil downloaded fra Internettet a 2 Mbps 

2 stk. High Definition TV forbindelser i realtid a 19 Mbps 

eller i alt ca. 44 Mbps. 

Som det ses af Tabel 4.1 er det de billedbaserede tjenester der kræver størst ka-
pacitet. For at overføre al informationen i et HDTV billede med alle relaterede 
services kræves faktisk en båndbredde på 1,5 Gbps, men dette er i USA p.t. 
komprimeret til 19,4 Mbps. Dette er med andre ord en rigtig båndbreddesluger. 
Samtidig må det forventes, at det netop er TV, video, spil og film som appelle-
rer til det største forbrugersegment. 

Det er muligt at sende flere forskellige tjenester fra forskellige tjenesteleveran-
dører med forskellige transmissionsprotokoller over samme fiber. 

�*�� 2���	�
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Definition For kabelnet anvendes følgende betegnelser for de enkelte netdele: 

• transmissionsnet (backbone, der forbinder byerne har forbindelse til udlan-
det og som også kaldes informationsmotorvejen) 

• forsyningsnet (fra central til skabe/hytter i vejene - også kaldet primært 
accessnet) 

• fordelingsnet (fra skabe/hytter i vejene til kunden - også kaldet sekundært 
accesnet eller "last mile"-net). 

Et fiberoptisk netværk, som bl.a. kan anvendes til telekommunikation og til nu-
værende og fremtidige bredbåndstjenester, kan opbygges som et antal net, der 

Udbredelse af fiber-
optiske kabler 
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etableres af forskellige firmaer og som sammenkobles med forskelligt central-
udstyr. Et samlet net kobles også til udenlandske net. 

I dag er udbredelsen af de fiberoptiske kabler i Danmark knyttet til en række 
virksomheder/grupperinger på området. Disse er bl.a. TDC, som har lagt ca. 
15.000 km kabel; Telia, som har købt el-sektorens firma PowerCom, og som 
har lagt ca. 5.000 km kabel; Banestyrelsen/Mobilix med ca. 1.800 km kabel og 
Global Connect. Af disse er TDC dominerende på området. Det har ikke været 
muligt at få et klart billede fra disse spillere af udbredelsen af fibernettet set i 
relation til et landsdækkende fiberoptisk net. 

Nuværende netværk De transportnet, der eksisterer i dag, består af fibre. Knuderne i nettene svarer 
til TDCs centralpunkter, som er de punkter, hvor forskellige selskabers trans-
portnet er koblet sammen - hvis de er koblet sammen. Til dette net hører også 
de transmissionssystemer, der formidler trafik til og fra andre lande. 

Centralerne er knudepunkter i netværket, som også i en fremtidig udbygning vil 
være centrale knudepunkter for et fuldt udbygget bredbåndsnet. 

De bynet, der tales om, når man diskuterer bredbånd til alle virksomheder og 
borgere, som eventuelt kan føres i kloakker, er net, der anlægges med forbin-
delse til TDCs centraler/knuder. Etableringen af et sammenhængende trans-
portnet er ikke særlig relevant for drøftelsen af kloakker som kabelvært, da 
transportnettet typisk ligger i landområder og forbinder byområder. Der er såle-
des ikke kloakker, hvor man kan trækker transportnettet. 

Abonnentnettet (dette kaldes også forsynings- + fordelingsnet) forbinder de en-
kelte abonnenter med deres central. Fra central til abonnent er netværket typisk 
hierarkisk i sin struktur, der er således kun en forbindelse fra fordelerskabe i 
abonnentnettet og ud til den enkelte forbruger. 

I forsyningsnettet har TDC fordelagtigt lagt ca. 1.700 km fiberkabler. Det øvri-
ge forsynings- og fordelingsnet består af kobberkabler. Gradvist udbygges der 
med fiberkabler ud i abonnentnettet. Figur 4.1 viser en principskitse for opbyg-
ning af abonnentnettet. 
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El-sektoren har lagt fiberoptiske kabler i jorden i forbindelse med el-sektorens 
omlægning fra luftledninger til jordkabler. Udbredelsen af netværket er ikke 
kendt.

Banestyrelsen har lagt fiberoptiske kabler langs jernbanerne. Mobilix har sup-
pleret dette net. Nettet udnyttes i et samarbejde mellem Mobilix og Banestyrel-
sen.

Set i forhold til et fuldt udbygget bredbåndsnet, er de eksisterende fiberoptiske 
kabelnet overlappende i forhold til hinanden. Der foregår ingen koordinering 
mellem de forskellige ejere af fiberoptiske kabler. 

Et samlet bredbåndssystem består af:  

• Sende- og modtageudstyr på centralerne. Dette udstyr skal omsætte den 
givne tjeneste (f.eks. en film) til digitale lyssignaler, der sendes ud på fi-
berkabelnettet. 

• Kabelnettet. Dette vil for et bredbåndssystem bestå af fiberoptiske kabler 
ført helt ud til brugeren. I kabelnettet kan der være multiplexere, som fun-
gerer som fordelere eller centraler. Nettet kan også være opbygget ved 
hjælp af couplere og splittere, så brugerne får delt båndbredde. 

• Termineringsudstyr. Termineringsudstyret skal oversætte lyssignalerne i 
fiberkablerne til digital information, der kan tolkes af brugerens udstyr, 
f.eks. et digitalt TV. 

• Bruger-udstyr. Dette er brugerens forskellige elektroniske apparater, som 
f.eks. TV, spillemaskiner, PCere.  

I Figur 4.2 nedenfor er vist et eksempel på en netkonfiguration af transport- og 
forsynings-net, som den er under implementering i Berlin. 

Bredbåndssystemets 
komponenter 

Strukturen i bred-
båndsnet
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Som det ses Figur 4.2 af opbygges et fiberoptisk kabelnet oftest i ringe. Dette 
gøres for at sikre transmissionsmulighed fra flere punkter, hvilket reducerer 
risikoen for afbrydelse af forbindelsen ved skader. 

Da kloaknettet har en træstruktur er det ikke tilstrækkeligt kun at anvende klo-
aknettet som føringsvej for optiske fiberkabler i bredbåndsnettet. Der skal sup-
pleres med forbindelser, som nedgraves traditionelt og som kan slutte ringene. 

Ud over det viste kabelnet, skal bynettene forbindes med hinanden. Det sker 
ved hjælp af fiberoptiske landsdækkende net, som også forbindes med uden-
landske net. 

Udbygningshastighed TDC oplyser, at man forventer indenfor 10 år at kunne tilbyde ADSL og VDSL 
til en række forbrugere. VDSL er i standarderne specificeret op til 60Mbit/s. 
Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at alle forbrugere kan/vil få denne kapaci-
tet tilbudt. Teknisk vil løsningen blive baseret på anvendelse af kobber de sidste 
max. 800 m af fordelingsnettet. Det er dog usikkert om denne hastighed kan 
leveres stabilt på kobber. Den foreløbigt sidste VDSL (Very high speed Digital 
Subscriber Line), der er standardiseret, kommer fra et finsk firma. Den teoreti-
ske hastighed for VDSL er op til 26 Mbs på kobber der maksimalt er 500 m fra 
en DSLAM (multiplexer). Kommer man 1000 m væk er hastigheden 10 Mbs. 

Bredbåndsbolaget forventer at der hurtig vil blive behov for en kapacitet på 60 
Mbps og at behovet vil stige til 100 Mbps for den enkelte bolig. Med dette ka-
pacitetskrav er det nødvendigt at fiberoptiske kabler kommer helt ud til slutbru-
geren. 

Generelt vil udbygningen ske ved at kabler føres frem på forskellige måder i 
egen tracé, i kloakker (hvis det er tilladt), i lejede føringsrør, som allerede er 
lagt, men ikke udnyttet. Det vil til enhver tid være prisen for at etablere en ka-
belstrækning, der vil blive styrende for valg af metode. Kloakker må - som også 

Transport-net 

Forsy-
ningsnet 
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nævnt andet steds - derfor betragtes som et supplement til forskellige andre mu-
ligheder. 

�*�� <���	���	�	��
������	�	������	�	��
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Ca. halvdelen af det danske kloaknet udgøres af stikledningerne. Dette skal for-
stås som ledningen fra samleledning i vejen og hele vejen ind til huset, altså 
såvel den offentlig ejede som den privatejede del af stikledningen. Groft sagt 
må det derfor også forventes, at halvdelen af det totale fiberoptiske netværk vil 
udgøres af fordelingsledninger. Da det samtidigt ikke kan anbefales at anvendes 
kloakstikledningerne som føringsvej, skal fiberoptiske kabler skydes eller gra-
ves ned ind til husene. 

I lyset af denne meget store omkostning ved fordelingsnet kan man overveje 
om man i stedet kan anvende et radiobaseret system til bredbåndstransmission. 

Fixed Wireless Access På markedet findes i øjeblikket Fixed Wireless Access (FWA), men kapaciteten 
af FWA er begrænset til radiospektret og brugere i det nærliggende geografiske 
område.  

 FWA er nyligt introduceret på markedet som et radiobaseret alternativ til det 
trådforbundne forsyningsnet. De afsatte frekvenser til FWA begrænser kapaci-
teten i et givet geografisk område til omkring 2 Gbps. Denne kapacitet skal de-
les mellem samtlige brugere i området. Det betyder, at hvis der f.eks. er flere 
hundrede brugere i området, vil der være en begrænset kapacitet til rådighed pr. 
bruger. 

Når et radiobaseret system skal op på meget høje transmissionshastigheder, bli-
ver rækkevidden meget kort, da sendestyrken skal være stor for at opnå høj 
transmissionshastighed. Transmissioner med høj hastighed er derfor begrænset 
til områder, der ligger relativt tæt ved senderen. For at give FWA accessmulig-
heder og samtidigt høje transmissionshastigheder til alle områder, kræves der 
sendere på mange mastepositioner. Samtidig kræves det at der er fri sigtelinie 
(line-of sight) mellem den enkelte bolig og sendemasten. Derudover er de ra-
diobaserede systemer meget sårbare overfor forstyrrelser. 

Etableringsomkostningerne for sendemaster og sendere vil være høje. Dette vil 
også være tilfældet selv om alle teleselskaberne måtte anvende fælles master. 

Endelig må det forventes at det meget store antal master, der vil være nødven-
dig for at lave en radiobaseret løsning, ikke vil være acceptabel af miljømæssi-
ge grunde. 

De optiske systemer vil under alle omstændigheder have en højere kapacitet 
end radiosystemerne. Desuden kan de optiske systemer opgraderes ved at sen-
de- og termineringsudstyr opgraderes. De optiske fibre har en næsten uendelig 
kapacitet i forhold til forventede behov. 
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Med undtagelse af få specielle tilfælde, må det derfor konkluderes, at de radio-
bårne systemer ikke er et relevant alternativ til optiske fibre til fordelingsnet for 
den brede brugerskare, der får et stort kapacitetskrav. 

�*�� �����������
Bredbåndsnet skal kunne yde kapaciteter på 60 Mbps inden for ca. 5 år og sene-
re udvides til ca. 100 Mbps, som vil kunne være behovet om inden for ca 10 år. 
Disse forudsigelser har som forudsætning, at udviklingen af tjenesteydelser ik-
ke hæmmes af en manglende udvikling i nettets kapacitet. Derfor vil det kun 
være fiberoptiske kabler, der vil være relevante for nettet. Dette skal ikke 
mindst ses i lyset af, at omkostningen og tidshorisonten for udbygning af et net 
er så markant, at netudbygningen vil være bestemmende for udbredelsen af 
bredbåndstjenesteydelserne. 

Fibertyper Der findes i princippet to typer fibre. Single-mode fibre og multimode fibre. 
Single-mode fibre skal anvendes hvor der skal transmitteres høje hastigheder, 
f.eks. 2,5 eller 10 Gbps. Traditionelt har single-mode fibre været dyrere end 
multimode fibre, da de produceres til væsentligt snævrere tolerancer, men dette 
prisspand har de seneste år snævret sig ind. Prisen er i dag ca. det halve for 
single-mode fibre. Dog er det stadigt væsentligt dyrere at terminere single-
mode fibre end multimode fibre.  

I lyset af dette ville det være attraktivt, at anvende multimode fibre til stræk-
ninger, der er under 2 km, og at anvende dem så terminering hos kunden sker 
med multimode fibre. Derved sikres billigst mulig terminering, og der vil der-
ved opstå en hurtigere udbredelse af bredbåndsnettet. 

Dog er der en væsentlig bagdel ved at anvende multimode fibre, idet senere op-
gradering af termineringsudstyr vil være handicappet af multimode fibrenes 
reducerede båndbredde. Specielt de seneste landvindinger på single-mode-
området ”Wavelength Diversion Multiplex” (WDM),  der kan eksistere paral-
lelle optiske kanaler i fiberen lover uanede udvidelsesmuligheder. WDM benyt-
tes primært i forbindelse med singlemode fibre. 

Det må konkluderes, at den udbygningen af fiberoptiske net bør ske med  sing-
le-mode fibre, hvilket dele af telesektoren også allerede har taget beslutning 
om.

Kvaliteten af fibrene bør være den bedste, så der ikke opstår begrænsning ved 
en opgradering, hvor hastigheden i transmissionen skal øges. 

Kabellevetid  Den designmæssige levetid for kabler er typisk 20 år. 

Størrelse af kabler Kabler leveres med fra 2 til over 200 fibre pr. kabel. Det skal dog bemærkes, at 
krumningsgraden for kabler er ca. 10-20 x kabeldiameteren. Der er derfor 
grænser for hvor store kablerne kan være, hvis de skal kunne trækkes ned igen-
nem brønd og ind i en kloak, samt forgrene sig i kloakken. 
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Kappetyper Kabler udføres med enten polyethylen(PE)-kappe, PE/PA-kappe, som er en 
kombinationskappe af polyethylen med et yderlag af polyamid (nylon) eller 
som en dobbelt PE-kappe med stålarmering imellem. 

Hvis kablerne skal føres i kloakker uden at ligge i føringsrør, skal de være for-
synet med stålkappebeskyttelse af hensyn til gnavere. 

�*"� ,��������	3�������
�������	��	����
Det forventes at det udstyr som skal anvendes til fordeling stort set vil ligge 
med samme tæthed uanset om netværkskonfigurationen etableres ved traditio-
nel nedgravning eller ved delvis anvendelse af kloakker. 

Passivt udstyr Generelt set bør der planlægges med at fordelerudstyr i kloakbrønde skal være 
passivt udstyr, dvs. udstyr som ikke skal forsynes med strøm. Hvis det bliver 
nødvendigt at vælge aktivt udstyr, vil det være enklere at placere udstyret i 
bygninger eller i skabe langs bagkant af fortov, og så føre fiberkablerne ud til 
disse skabe, i stedet for at føre strøm ud til brønden. Det udstyr der skal strøm-
forsynes vil være billigere hvis det kan sidde i en bygning eller i et skab, end 
hvis det skal sidde i en brønd. 

Der skal sandsynligvis udvikles hensigtsmæssige fordelerløsninger, hvis kloak-
ledningsnettet skal anvendes som kabelvært. Dette vil især være aktuelt, hvis 
flere operatører skal have adgang til de samme kabler og fibre i ledningsnettet. 
Der forventes et behov for fordelerbokse pr. maksimal 2 km. 

Termineringsudstyr Termineringsudstyr for fiberoptiske kabler er dyrt udstyr. Det må forventes at 
prisen på termineringsudstyr vil have en afgørende indflydelse på udbredelses-
hastigheden af tilslutning til bredbåndsnet. 

Kapaciteten af nettet er bestemt af sende- og termineringsudstyrets kapacitet. 
Det betyder at termineringsudstyr med lav transmissionshastighed kan udskiftes 
og opgraderes senere til at kunne håndtere større transmissionshastigheder i det 
samme fibernet. 

Hastigheds/prisforhold Termineringsudstyr, der skal klare høje transmissionshastigheder, er markant 
dyrere end udstyr til lavere hastigheder. Som eksempel kan nævnes at ISDN 
termineringsudstyr kun koster ca. 1/10 af ADSL-termineringsudstyr. 

Termineringsudstyret for fiberkabler afhænger meget af den service der skal 
leveres. Priserne varierer tilsvarende meget. 

Fordelings-
multiplexere 
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Den enkleste måde at lægge fiberoptiske kabler i kloakker er at lægge kablerne 
løst i bunden og blot sikre vedhæftning ved brøndene, så kablet ikke skaber for-
stoppelse ved brønden. 

Kablerne skal være af den armerede type, da de skal være modstandsdygtige 
overfor gnavere. 

Kablet vil have en tendens til at samle aflejringer og derved skabe risiko for at 
der opstår forstoppelse i kloakledningen. Dette er især gældende for spilde-
vandsledninger og ledninger i fællessystemer. 

Erfaringer fra Ishøj og til dels fra Københavns kommune (omtalt i kap. 3.3) be-
kræfter dette. 

"*�� �������$�	�������������������$�������
Hvis kabler skal ligge på bunden af kloakledningen anbefales det bl.a. fra Ja-
pan, som har en del erfaring med kabler i kloakker, at kablerne fastgøres til 
bunden. Dette er især relevant for ledninger med store regnvandsmængder, og 
hvor vandhastigheden kan blive høj. 

Slid på kablet Når vandhastigheden er høj opstår der turbulens, så ledningen kan blive kastet 
fra side til side i bunden, hvis den ikke er fastgjort. En sådan situation vil skabe 
et slid på kablet, som kan undgås, hvis ledningen er fastgjort til bunden. Side-
ledningernes tilførsel af spildevand vil også give et bidrag til sliddet. 

"*�� �������$�	����������������$�������
Firmaet Robotics Cabling har videreudviklet et japansk system og markedsfører 
det nu under navnet STAR (Sewage Telecommunication Access by Robot). 
Systemet er baseret på at et stålarmeret kabel fastgøres med klips til toppen af 
kloakken. Fastgørelsen udføres ved hjælp af en robot, der er specielt udviklet til 
arbejdet. Figur 5.1 nedenfor viser robotten. 
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Fastgørelsen sker ved, at robotten borer et 15 mm dybt Ø6 mm hul i kloakrørets 
væg. Derefter fastgøres kablet ved at en plastkrog presses omkring kablet og op 
i hullet. Der monteres kroge pr. 1-1,5 m.  

Ved montering kan et sjak med en robot montere ca. 300 m kabel pr. dag. Ro-
botten kan arbejde i rør med dimension 200 mm og opefter. Man har dog i Ber-
lin valgt ikke at montere i rør mindre end 250 mm af hensyn til risiko for kapa-
citetsoverskridelse. 

Monteringen kan med denne metode foretages i alle kendte rørmaterialer. I 
tyndvæggede materialer som plast og linning bores og limes krogene fast. I 
tykvægget materiale bores der for og krogene sættes fast og bliver siddende ved 
friktion. Metoden har været testet ved spuling, hvor man har anvendt 400 bar. 

Der er ikke rapporteret om erfaringerne med montering i tyndvæggede rør. 

"*�� ����������	��=
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En variant af metoden beskrevet i afs. 5.3 består i, at der monteres kabel, hvor-
efter der udføres en traditionel strømpeforing i kloakken. Man har påvist at 
strømpeforingens temperatur kan holdes så langt nede under hærdningen, at 
kablerne ikke bliver beskadiget. Blot vil hærdningstiden forlænges. 

I Berlin har man eftervist, at den statiske styrke af strømpeforingen er tilstræk-
kelig, selv når den bliver udsat for krumninger som følge af, at der ligger kabler 
monteret i loftet af kloakken. 

Metoden er af prismæssige grunde kun aktuel, hvor man i forvejen er tvunget 
til at strømpefore kloakken. 

En anden variant af denne monteringsteknik vil være at lime kablet fast til top-
pen af kloakken før renovering med strømpeforing. 

"*"� #�����:��$�	��������������$�����������	��=
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Endnu en variant er en løsning, hvor der monteres en miniduct (et føringsrør) i 
forbindelse med strømpeforingen. Miniducten tjener dels til at beskytte kablet 
mod opvarmning og dels styrer den placeringen af kablet. Fordelen ved denne 
metode er, at kablet kan udskiftes blot ved at trække et nyt. 
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Siemens har udviklet en monteringsteknik der baseres på, at der trækkes et ka-
bel i kloakken. Kablet fastgøres ved brønden og strammes op, så det hænger 
udspændt langs toppen af ledningen mellem to brønde. 

Metoden har den fordel at det er meget billigt at montere og samtidigt hurtigt at 
montere. 

"*(� ���������$=����	�=��$�	�����������������$����������
Firmaet KA-TE har i samarbejde med Alcatel udviklet et system efter hvilket 
der monteres stålføringsrør i klips i toppen af kloakken. Disse stålføringsrør 
bliver forsynet med kabler, som ikke behøver at have en stålkappe, da de bliver 
beskyttet af føringsrør. 

Metoden er videreudviklet i forbindelse med anvendelse i fuld skala i Ham-
borg. I Hamborg er der monteret 30 km kabel med robot.  

Forudsætningen for at metoden kan bringes i anvendelse er, at der kan gives 
adgang for robotten gennem en Ø1000 mm brønd. 

Første skridt i montagen er en spuling af kloakken. Herefter inspiceres kloak-
ken med TV for at vurdere, om der er skader som skal repareres før kabling kan 
udføres og for at vurdere, hvor kablet skal monteres. 

Robotten fastgør rustfri stålringe pr. 1-1½m i kloakrøret. Stålringene fastgøres 
ved at de kiles fast mod rørvæggen. Der er altså ikke tale om at bore eller søm-
me ringene fast. 

���'��*��
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På stålringene sidder der et antal klips (op til 9), og efter at der er trukket et an-
tal føringsrør igennem kloakken, fastgør robotten føringsrørene til disse klips, 
så føringsrørene sidder fast i toppen af kloakken. 

Til sidst blæses fiberoptiske kabler gennem føringsrør og fastgøres i brøndene. 

Robotten kan montere kabler i ca. 100 m kloakrør pr. dag, pr. skift. 

Systemet har været testet med spuling op til 150 bar uden at der er observeret 
skader, hverken på monteringen eller på kablerne. 

Alt det anvendte stål er syrefast, rustfri stål.  

Alle fittings og rør kan demonteres, hvis det ønskes. 

"*>� &���������
De beskrevne metoder omfatter udelukkende metoder, der er bragt til arbejdsfo-
rumets kendskab pr. juni 2001. Man må løbende forvente, at der dukker andre 
relevante metoder op. 

Nedenfor gives en samlet vurdering af de beskrevne metoder. 
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Det anbefales, at hvis der skal monteres kabler i kloakker, så bør nedenstående 
retningslinier følges 

• Metode 5.1 – lægning af kablet løst i bunden med fastgørelse ved brønd – 
bør kun anvendes i de kloakker, der udelukkende anvendes til regnvand. 

• Metode 5.3, 5.6 og 5.7 –  metoderne med fastgørelse i top af kloak – kan 
anvendes i alle typer ledninger. Valget mellem metoderne vil blive bestemt 
af vurdering af pris og ønsket om at føre kabler i føringsrør. 

• Metoderne 5.4 og 5.5 - fastgørelse i top af kloak bag en strømpeforing, 
med eller uden miniduct – kan anvendes alle steder, hvor der i forvejen er 
planlagt en strømpeforing af kloakken. 

• Der bør ikke lægges kabler i stikledninger eller andre ledninger med en 
diameter mindre end 200 mm. Konsekvenserne ved anvendelse i Ø200 mm 
skal belyses før den tages i brug i stor skala. 

• Metode 5.2 - kabler fastgjort til bund af kloak - bør ikke anvendes, da det 
ved fastgørelse er bedre at fastgøre til top af ledning. 

• Man bør følge udviklingen af eventuelle nye bedre og billigere metoder. 
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I forbindelse med drift og vedligehold af kloaknettet anvendes en lang række 
forskellige metoder afhængig af den aktuelle situation. En stor del af disse me-
toder vil ikke kunne anvendes, hvis der lægges kabler i kloakkerne. Nedenfor 
gennemgås de væsentligste af metoderne. 

Spuling Højtryksspuling anvendes, hvor der hyppigt registreres aflejringer i kloak. 
Spuling gennemføres enten som præventiv vedligeholdelse eller som en nødfo-
ranstaltning, når der opstår tilstopning. Spuling vil fortsat kunne anvendes, hvis 
der monteres kabler i kloakkerne. 

Rodskæring Rodskæring foretages, hvor der opstår forstoppelse på grund af trærødder, der 
er vokset ind i kloakken. Skæringen foretages med et roterende sæt kæder eller 
knive som fjerner rødderne i kloakken. Når først rødder forekommer er det 
nødvendigt at skære rødder 1-2 gange om året. Denne vedligeholdelsesmetode 
vil ikke kunne anvendes, hvis der ligger kabler. Det er derfor vigtigt at inspice-
re kloakken, for at undersøge om der ser ud til at være rødder på vej ind i klo-
akken før der monteres kabler. 

Mekanisk rensning Der anvendes forskellige former for rensesplitter, rensekugler og spande i 
forbindelse med fjernelse af aflejringer i kloakken. Nogle af disse er baseret på 
roterende udstyr og dette udstyr vil ikke kunne anvendes, når der er kabler i 
kloakken. Det bør vurderes om der vil være visse former for mekanisk renseud-
styr, der kan anvendes, såfremt kablerne er monteret i toppen af kloakken. 

Specialudstyr, som stikfræser og cuttere m.v. kan evt. anvendes sammen med 
TV-inspektion. Det vil dog være mere besværligt at anvende udstyret, da der 
skal tages hensyn til kablerne. 

TV-inspektion TV-inspektion gennemføres løbende, hvor der skal vurderes kvalitet af 
kloakken. Hvis der ligger kabler løst på bunden af kloakken, kan det give gener 
for TV-inspektionen. 

Fjernelse af kabler Der er i kloakindustrien en udbredt opfattelse af at lyslederkabler blot kan 
fjernes, når kloakker skal vedligeholdes. Dette skønnes ikke at være realistisk 
efterhånden som kravet om oppetid og driftsstabilitet i telekommunikationsnet-
tet øges. Der har de sidste få år været omfattende skader på lyslederkabler, der 
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har vist, at reparation tager lang tid, og at det er store samfundsværdier, der står 
på spil, hvis en telekommunikationsforbindelse afbrydes. Det må derfor forud-
sættes, at kabler ikke afbrydes eller fjernes fra kloakker, når de først er monte-
ret, medmindre der direkte er tale om fejl på kablerne, så de må udskiftes. 

Renoveringsarbejde I forbindelse med renovering af kloakker anvendes flere metoder: 

• Opgravning af gammel kloak og nedlægning af en ny, typisk med større 
dimension. I dette tilfælde skal kabler fjernes fra den gamle kloak før ar-
bejdet kan udføres. Til gengæld vil der være mulighed for at lægge kabel-
føringsrør ovenpå kloakken i forbindelse med den nye kloak. 

• Montering af en foring (strømpeforing) inde i kloakrøret. En sådan renove-
ringsteknik kan anvendes i forbindelse med alle monteringsformerne af 
kabler i kloakkerne. Man skal dog være opmærksom på at genåbning af 
stikledninger ved fræsning skal foretages med stor omhu, så kablerne ikke 
berøres. Bæreevnen for en strømpeforing, der bliver deformeret af et fiber-
optisk kabel er eftervist i Tyskland. Denne eftervisning skal suppleres, så 
den omfatter de strømpeforingstyper og -dimensioner, der anvendes i 
Danmark.

• Rørsprængning med raket vil ikke kunne anvendes hvis der ligger kabler i 
kloakken. I så tilfælde må kablerne først fjernes og derefter genmonteres. 

• Relining eller kortrørsforing, hvor der trækkes et sammenhængende eller 
flere mindre rør ind i den eksisterende kloakledning. Denne metode kan 
ikke anvendes, hvor kloakledningen er forsynet med kabler. 

Nye stik Ved etablering af nye stik på kloakken findes p.t. to metoder. Enten skæres 
kloakrøret over og der etableres et nyt grenrør, eller for større dimensioner bo-
res der et hul i røret, og en stikledning tilsluttes med specialfittings. 

Hvis der er ført kabler i kloakrøret må metoderne modificeres, evt. under an-
vendelse af halve rør. Sådanne rørtyper er ikke udviklet i Danmark, og skal ud-
vikles til VA-godkendelse. 

Anboring vil fortsat kunne finde sted forudsat der ved TV-inspektion er skaffet 
oplysning om, hvor kablerne er monteret i kloakrøret. 

Korte strækninger Reparationer hvor korte strækninger af kloakrør skal udskiftes vil med kabler 
monteret, skulle gennemføres med halve rør. Teknikken anvendes i Japan og i 
Tyskland. 

Tæthedsprøve I forbindelse med tæthedsprøvning vil tæthedsprøvning af enkeltsamlinger ikke 
kunne udføres, hvis der er kabler i kloakken. Evt. kan metoden videreudvikles, 
så der kan skabes mulighed for denne form for tæthedsprøve. 

Spuling Uanset placering af kabler og monteringsmetode må det forventes, at der vil 
opstå flere forstoppelser af kloakkerne hvis der er monteret kabler i dem. Det 
må derfor påregnes, at der skal ske en hyppigere spuling end i dag. I dag spules 
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der skønnet hver 30.-40. år i kloakkerne. I Hamborg og Berlin spules der efter 
montering af kabler hvert 5. år. Der er ikke tradition for/behov for særlig hyp-
pig spuling i Danmark. Hvis en kloak fungerer uden problemer, bliver den ikke 
spulet. Det skønnes i lyset af dette, at spuling næppe skal foretages så tit som 
det sker i Hamborg og Berlin. Dog må det forventes at der kan opstå et forøget 
spulebehov, så det antages at der i gennemsnit skal spules hver 10. år i stedet 
for hver 30.-40. år. 

Det vil være nødvendig at udvikle eller videreudvikle vedligeholdelsesmetoder, 
der egner sig til anvendelse i forbindelse med, at der er monteret kabler i kloak-
ker. Dog findes der i udlandet løsninger som evt. med tillempning bør kunne 
anvendes i Danmark. 

Vedligehold dyrere Generelt for vedligeholdelsesarbejderne i kloakken vil arbejdet blive mere 
besværligt og dyrere, hvis der ligger kabler i kloakken. 

%*�� �������
Levetid Kablernes levetid er ca. 20 år, imod kloakkernes levetid på 60-100 år. Der vil 

altså over tiden være behov for enten at fjerne kabler eller supplere med nye 
kabler for at holde netværket i live. 

Kabelfejl Såfremt der bliver fejl på et kabel, kan det ikke repareres i kloakken, men hele 
kabelstrækningen mellem to brønde må udskiftes. I forhold til udskiftning af et 
kabel der ligger i føringsrør i egen tracé, skønnes udskiftning af kabler i kloak-
ker at have en merpris på ca. 25%. Denne merpris har bl.a. baggrund i at der 
skal arbejdes efter Arbejdstilsynets regler for arbejde i kloakker, og at adgangen 
til kablerne i brøndene er vanskeligere end den adgang, der er i forbindelse med 
traditionel nedgravede kabler. 

Sammenlignet med kabler i egen tracé vil der formentlig opstå nye typer kabel-
skader for kabler i kloakker. Det skal derfor overvejes hvordan man mest enkelt 
etablerer en reparationsrutine med at udskifte enkelte kabelstrækninger. Antal-
let af nye kabelskader opvejes dog nok af, at graveskader vil være mindre hyp-
pige ved kabler i kloakker end i egen tracé. 

Fri adgang Vedligeholdelse af telekommunikationsnetværk består hovedsagelig i 
udskiftninger. Disse udskiftninger laves for størstedelens vedkommende i for-
bindelse med at der opstår fejl. Det er derfor vigtigt at udskiftningen kan ske 
uden forsinkelse. Af denne grund må kabelarbejderne have fri adgang på et vil-
kårlig tidspunkt i døgnet, 365 dage om året. Alle kloakker har dog en risiko for 
at blive overbelastet - dvs. overfyldte. I den situation, som dimensioneres til at 
ske hvert 1-2 år for regnvandsledninger og hvert 2-5 år for fællesledninger, kan 
der ikke arbejdes i brøndene. 

I forbindelse med vedligeholdelsesopgaver for både kloakker og kabler vil der 
være en række af de nuværende metoder, som enten ikke kan anvendes eller 
som bliver mere besværlig at anvende, hvis kloakkerne er kabelvært. Dette 

Videreudvikling af 
metoder 
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skyldes de mere besværlige adgangsforhold og, at der skal tages hensyn til klo-
akkerne under reparationsarbejder. 

Det er givet at de samlede vedligeholdelsesomkostninger bliver højere for såvel 
kabelnet som for kloakker, hvis kabler føres i kloakker. 
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For at etablere et sammenligningsgrundlag for de forskellige alternative meto-
der for at trække kabler, er der i forbindelse med forumets arbejde blevet ind-
samlet en række enhedspriser i Danmark og i Tyskland.  

I Bilag 4 er anført budgetenhedspriser, som er beregnet som vægtede gennem-
snitspriser, idet der er anført de sandsynlige intervaller for delpriser, som kan 
udledes af det indsamlede materiale. I Tabel 7.1 ses de relevante vægtede pri-
ser. Alle priser i det efterfølgende er i faste priser niveau 2001. 
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Enhedspris nr. 1, lægning i egen tracé, er stærkt afhængig af, hvilken belæg-
ning, der skal retableres. Prisen varierer mellem ca. 70 DKK og 470 DKK af-
hængig af om det er græs, fliser, cykelsti eller kørebane, der skal retableres. 

I Tyskland er priserne 380-700 DKK/m i Berlin og 760 DKK/m i Hamburg. 
Priserne for montering af kabler i toppen af kloakker er udregnet under anven-
delse af de ressourceforbrug, der er blevet oplyst i Tyskland. Prisen for Berlin-
metoden er for høj og lav pris udregnet med forskellig udnyttelsesgrad af udsty-
ret.

De store forskelle i de ovenfor beregnede priser og de opgivne priser i Tyskland 
må tilskrives den manglende konkurrence i Tyskland. Det er reelt det samme 
holdingselskab, der udfører og får udført kabellægningen. Prisen  er fastsat i 
forhold til prisen for traditionel nedgravning i egen tracé, som er meget høj i 
Tyskland. 

I de ovenfor beregnede priser er udstyr afskrevet over 3 år. Det forventes, at 
priserne kan blive svarende til det lave niveau, hvis der kommer så stor en pro-
duktion, at udnyttelsesgraden for materiellet kan øges. 

Montagen efter Berlin-metoden ser ud til at være konkurrencedygtig i Dan-
mark. Metoden der anvendes i Hamburg vil kun være konkurrencedygtig, hvis 
prisen på de specielle rustfrie fittings kan bringes ned. Med den beregnede pris 
vil fordelen ved at kablerne ligger i rør ikke kunne opveje merprisen. 

(*�� 0���������	�
��	�������$����$��������	������
I den tidligere del af rapporten er det konkluderet, at et bredbåndsnet vil skulle 
anlægges med anvendelse af forskellige metoder til installation af fiberoptiske 
kabler. For at kunne vurdere den samlede investeringsmæssige effekt af at an-
vende kloakker som kabelværter opstilles nedenfor to scenarier: 

• Scenarie A: montering af kabler i kloakker, hvor dette er muligt 
• Scenarie B: montering af alle kabler ved traditionel nedgravning i egen 

tracé 

Scenarie A Det er ikke muligt, at tegne et præcist billede af, hvor der er fiberoptiske kabler 
i Danmark på nuværende tidspunkt. Information fra kabelejere tyder på, at det 
altovervejende er transportnettet, der er etableret med fiberoptiske kabler. Der 
er til få store erhvervskunder etableret fiberoptisk forbindelse. Bortset herfra 
peger de oplysninger, der er stillet til rådighed om forsynings- og fordelingsnet-
tet, at det kun er en meget begrænset del, som er udført med fiberoptiske kabler.  

Der er derfor gjort følgende forudsætninger for scenarie A: 

1 Kun lægning af det samlede forsyningsnet og fordelingsnet medtages i 
scenariet. Der er altså ikke medtaget transportnet ligesom der ikke er med-
taget levering af kabler. 
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2 Længden af forsynings- og fordelingsnettet sættes lig længden af regn-
vands- og fællessystemledninger samt stikledninger med et tillæg på 10%. 
Tillægget skal dække, at det er nødvendigt at konfigurere nettet som ringe 
og at der derfor skal lægges tracéer uden for kloaknettet. Den samlede 
længde bliver herved ca. 83.000 km. 

3 50% af fællesledninger i dimensionerne 200-1200 mm forsynes med kabler 
efter Berlin metoden. Det giver i alt 6.450 km kabel. 

Når der kun er forudsat anvendt 50% af disse kloakstrækninger, skyldes 
det at 25% af den samlede kloaklængde antages at have mangler og, at det 
vil være uhensigtsmæssigt, at anvende andre 25% af ledningerne pga. pla-
cering og den generelle konfiguration af kabelnettet. 

4 50% af regnvandsledningerne forsynes med fiberoptiske kabler, der ligger 
løst i bunden af ledningen, men bliver fastgjort til bunden ved brøndene. 
Det kan opgøres til ca. 4.750 km kabel. 

5 Fordelingsnet laves for 50% vedkommende som underboringer. Der forud-
sættes, at den samlede længde af fordelingsnettet er lig længden af kloak-
stikledninger. Det giver 20.000 km. 

6 De resterende kilometre op til totalen på 83.000 km lægges i egen tracé 
ved nedgravning af kabelføringsrør. Det giver ca. 51.300 km kabel. 

7 Der tages ikke hensyn til, at der måske er nedgravet mindre mængder af 
disse net eller, at der måske ligger føringsrør med ekstra kapacitet. 

8 Scenariet er gennemregnet  under anvendelse af to sæt enhedspriser - høje 
og lave priser - for at vise følsomheden i beregningen. 

De samlede anlægsomkostninger for scenarie A beløber sig til 26,6 milliarder 
DKK ved anvendelse af høje enhedspriser og 17,5 mia DKK ved anvendelse af 
lave priser. 

Scenarie B I scenarie B  forudsættes det samlede net at blive nedgravet i egen tracé ved 
nedgravning af kabelføringsrør. Det bliver til ca. 83.000 km kabel. 

Anlægsomkostningen ved dette scenarium er 30,9  milliarder DKK ved anven-
delse af høje priser og 18,2 milliarder DKK ved anvendelse af lave priser. 
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Beregningen viser en samlet besparelse på 1-4 milliarder DKK – eller ca. 4-
14% -  ved at anvende scenarie A. Denne forskel ligger dog inden for nøjagtig-
heden af beregningen, idet beregningen er ret følsom for variationer i enheds-
prisen for lægning af kabel i egen tracé og for mængden af kabler i egen tracé. 

Det skal bemærkes, at omkostninger til kabler (ca. 3,0 mia. DKK for scenarie A 
og 2,8 for scenarie B), transportnet og centraler/routere/multiplexere ikke er 
medtaget. 

Hvis det forudsættes, at den samlede investering i lægning af forsynings- og 
fordelingsnet på henholdsvis 26,6 mia. DKK og 30,9 mia. DKK skal afskrives 
over 20 år med 7 % p.a. i rente og fordeles på 2,4 mio. husstande svarer det til 
en årlig ydelse på henholdsvis ca 1.050 DKK og 1.200 DKK pr. husstand, dvs. 
der er en merpris 150 DKK pr. husstand, hvis man vælger kabler i egen tracé i 
stedet for maximal udnyttelse af kloaknettet som kabelvært. 

Husstandsbetragtning Set med husstandens øjne skal der hertil lægges omkostningen til 
termineringsudstyr og apparat til at modtage bredbåndsproduktet samt abonne-
ment for bredbåndsproduktet og transmissionsservicen (transport og cen-
tral/multiplexer). 

Der vil ved scenarie A være en række ikke-kvantificerede fordele: 

• Det vil være muligt få anbragt kabler i centrale bydele, hvor der er fyldt 
med ledninger, og hvor det er stort set umuligt at grave kabler ned. 

• Med samme mandskabsstyrke kan kabler monteres hurtigere end ved tradi-
tionel nedgravning. Denne fordel kan dog ved traditionel nedgravning 
kompenseres ved at entreprenørbranchen udvider sin kapacitet. Dette kan 
give en risiko for stigende priser på nedlægning af kabler i egen tracé. 

(*�� ��������	�������$�����	3�������$�	�
��	��������
Driftsomkostninger I den daglige drift opstår der en række omkostninger ved at anvende kloakkerne 

som kabelvært. 

• Det må forventes, at der vil opstå et øget behov for spuling af kloakker 
med kabler monteret. Det skønnes at der skal spules i gennemsnit hvert 10. 

Sammenligning, an-
lægsomkostninger 

Likvidering af inve-
steringen 
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år mod nu (skønnet) hver 40. år. Det giver en meromkostning på ca. 0,75 
DKK/m/år 

• Kloakkerne vil blive mere besværlige at udskifte. Det antages, at kloakker-
ne har en levetid på 80 år, at prisen for en meter kloak er 3.500 DKK pr. 
meter. Derudover antages det, at det koster 25-50% ekstra at renovere en 
kloak, hvor der ligger et kabel. Meromkostningen skyldes fjernelse og 
ommontering af fiberkabel i anlægsperioden, ændret arbejdsgang ved re-
noveringsarbejdet og genmontering af permanent kabel (formentlig i ka-
belrør oven på kloakken). Det giver det et gennemsnitlig tillæg for renove-
ring på ca. 11-22 DKK/m/år. 

Meromkostningerne til drift skal sammenholdes med anlægsomkostningerne 
for kabler lagt i kloak for scenarie A. I bilagene 6A og 6B er lavet en nutids-
værdiberegning af de ovenfor nævnte anlægs- og driftsomkostninger én meter 
kabel lagt efter scenarie A og B. Beregningen er baseret på meromkostninger, 
da kloakmyndighederne ikke kender de reelle vedligeholdelsesomkostninger 
for kloakker. I bilag 6A er anvendt de høje enhedspriser og i bilag 6B de lave 
enhedspriser. 

Følgende forudsætninger er gjort for beregningen: 

• Kabler afskrives over 20 år. 
• Føringsrør lagt i egen tracé har en scrappris på 50% af den oprindelige 

lægningspris efter 20 år. 
• Realrenten er 7 % p.a. 
• Kloakker har en levetid på 80 år. 
• Kabler i kloakker antages monteret med ”Berlin-metoden”. 
• Der er kun medtaget de to ovenfor nævnte driftsomkostninger. Der er såle-

des ikke kvantificeret meromkostninger til driftsaktiviteter i forbindelse 
med tilslutning af nye kunder, generel besigtigelse eller anden præventiv 
vedligeholdelse af kabler, ligesom der ikke er medtaget gevinster ved færre 
graveskader. 

• Alle priser er i faste priser i prisniveau 2001 

Nutidsværdien af de to beregninger fremgår af nedenstående tabel. 
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 De beregninger af de finansielle forhold, der på det nuværende grundlag kan 

laves, er  behæftet med en række væsentlige usikkerheder: 

• Markedet for montering af kabler i kloakker er ikke udviklet i Danmark, så 
en markedspris kan ikke dokumenteres, men må baseres på en beregning af 
prisen på indgående komponenter og ressourcer. 

• Kloakmyndighederne i Danmark har ikke nogen opgørelse af, hvad det ko-
ster at vedligeholde kloakker, da regnskabsprincipperne i kommunerne ikke 
understøtter en sådan opgørelse. 

• Det er ikke vurderet, om der kan udvikles nye metoder for at lægge kabler i 
egen tracé og monteret i kloakker, som kan ændre på de basale enhedspri-
ser. 

Man kan på den ene side beregne en besparelse i anlægsinvesteringerne i et fi-
beroptisk kabelnet, hvis kloakkerne kan anvendes som kabelværter. Beregnin-
gerne viser, at forskellen er af størrelsesordenen ca. 4-14 %. På den anden side 
viser den finansielle sammenligning, at nutidsværdien af anlæg og forøgelse i 
driftsomkostninger for kloakmonteret kabel er 4-11% højere end kabel i egen 
tracé. 

De beregnede forskelle på de to koncepter for lægning af kabler ligger inden for 
usikkerheden i beregningen. Der er således ikke klare finansielle indikatorer for 
at vælge kabler i kloakker eller kabler i egen tracé.  

På steder, hvor det er vanskeligt at få plads til kabler i egen tracé, vil placering 
af kabler i kloakkerne være attraktiv også ud fra en initial investeringsomkost-
ningsbetragtning.  
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15. februar 2001 
Analyseenheden LRP 
og ULJ 

���������	
�����	����	��	������������������	�������
���
��	���

Som led i projektet om kloakker er der behov for tekniske overvejelser vedrø-
rende mulighederne i forhold til kloakker som netvært. 

Der findes i dag ikke selskaber med et ”all round” kendskab til udnyttelsen af 
kloakker som kabelvært. Erfaringerne internationalt er ligeledes sporadiske.  

Som redskab for at opnå et større teknisk overblik nedsættes et teknisk arbejds-
forum under og med reference til arbejdsgruppen for kloakker som kabelvært. 
Det tekniske arbejdsforum skal klarlægge de tekniske muligheder for at benytte 
kloakker som netvært samt analysere konkurrencedygtigheden af kabler i kloak-
ker.

Det tekniske arbejdsforum skal sammensættes af en repræsentativ gruppe af ak-
tører og eksperter på området af hensyn til at sikre den fornødne faglige bredde. 
Arbejdsformen vil bestå af en række møder med diskussion og vurdering fra del-
tagerne i arbejdsforumet. 

Styringen af arbejdsforumet placeres hos et konsulentfirma, gerne COWI, af 
hensyn til dels uvildig rådgivning, dels kobling af relevante kompetencer på om-
rådet. Et forslag til muligt teknisk ”set up” er angivet nedenfor. 

*Sammenslutning af danske kommuner, der arbejder med kloakering. 
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Entreprenører

Kabelfirmaer 

Teleselskaber 

KL/DANAS* 

Miljøstyrelsen 

Kbh.’s Kommune

DTI og DTU og andre rådgivere 

Rørfabrikanter 
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Der vil endvidere ske orientering af de respektive brancheforeninger inden for de 
enkelte områder, f.eks. Entreprenørforeningen. 

Deltagerkredsen forventes at deltage uden betaling i arbejdsforumet. 

Arbejdsforumets opgave er at vurdere, om det er teknisk muligt at etablere kab-
ler i kloakker samt konkurrencedygtigheden i forhold til andre løsninger. Ar-
bejdsforumet vurderer selv hvilke problemstillinger, som er nødvendige at ind-
drage for at foretage denne vurdering.  Af mulige relevante emner kan der peges 
på følgende:  

• Kloakkernes lokale, regionale og landsdækkende struktur vurderet i for-
hold til rollen som netvært 

� Forskelle i kloaknettets opbygning (2-strenget kontra 1-strenget 
system) 

� Forholdene i by- og landzone, herunder forskel i kloakkernes ev-
ner som kabelvært  

� Muligheden for etablering af overgange i tilfælde af  ”brudte” 
strukturer f.eks. mellem kommuner 

� Hensyn til opkobling til centraler 

• Kapacitetsvurdering 
� Kloaknettets kapacitet, herunder netværtskabets påvirkning her-

af.  
� I hvilken grad skaber den nuværende kapacitet barrierer for en 

udnyttelse af kloaknettet som kabelvært. 

• Kabelkonstruktion og kabeltyper 
� Tekniske krav til kabler i ”aktivt” miljø, herunder evt. miljøpro-

blemer i relation til kabler i kloakker 
� Forskelle i kabelkonstruktion i relation til husstande, virksomhe-

der og beboelsesejendomme med flere husstande 
� Op- og nedgange til kabler i kloakker 
� Mulighed for brug af kabelrør 

• Kabelføring 
� Kabelføring i hovedledning 
� Kabelføring i stikledning 
� Overgang fra hoved- til stikledning samt fra stikledning til hus 
� Kabelføring i form af fritliggende kabler, foringssystemer eller 

anden montering 
� Overgang fra kloak til husstand, herunder kabelføring ind til hu-

set, styret underboring eller alternativ indgang huset (eks. adgang 
via el-system) 
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• Hensyn til vedligeholdelse 
� Muligheder for fremtidig renovation af kloakker, herunder over-

vejelser vedrørende ”sløjfeløsninger” ved brøndene 
� Levetid og vedligehold af kabler 

• Konkurrencedygtighed 
� Kabler i kloakker i forhold til kabelnedgravning og lign., herun-

der bør muligheden for kabeltræk i forbindelse med evt. renove-
ring af kloakker overvejes  

� Kabelført kommunikation i forhold til trådløs 
� Kapacitetsvurdering af eksisterende kabelnet 

Arbejdsforumet kan inddrage relevante danske(Københavns Kommune) og 
udenlandske(Sverige og Berlin) erfaringer og initiativer vedr. anvendelse af klo-
akker som kabelvært. Erfaringer skal kun være på det tekniske niveau og således 
ikke omhandle de økonomiske overvejelser på området.  

Der skal ske en afrapportering fra arbejdsforumet til arbejdsgruppen. Afrapporte-
ringen skal bestå af et beslutningsgrundlag for, om det er teknisk og praktisk mu-
ligt at etablere kabler i kloakker, samt hvorvidt en sådan løsning er konkurrence-
dygtig i sammenligning med f. eks. nedgravning af kabler. Arbejdsgruppen tager 
på dette grundlag stilling til eventuelle forslag til ny lovgivning, herunder model-
ler for implementering. 
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Arbejdsgruppe En tværministeriel arbejdsgruppe i regi af Finansministeriet har til formål at 

undersøge mulighederne for at anvende kloaknettet i Danmark som kabelfø-
ringsvej for optiske fiberkabler til kommunikation - herunder bredbåndskom-
munikation.   

Arbejdsgruppen består af: 

• Ulla Lund, Finansministeriet (formand) 
• Ulrik Bølling, Finansministeriet 
• Lisbeth Rosendal, Finansministeriet 
• Gitte Fensten Madsen, Miljø- og Energiministeriet 
• Vibeke Plesner, Miljøstyrelsen 
• Henrik Thomassen, IT- og Forskningsministeriet 
• Ulrich Pinstup, IT - og Forskningsministeriet 
• Helmer Petersen, Telestyrelsen 
• Christina Nissen, Telestyrelsen 
• Henrik Græsdal, Indenrigsministeriet 
• Karsten Stentoft, Indenrigsministeriet 
• Peter Dethlefsen, Konkurrencestyrelsen 

Teknisk arbejdsforum Arbejdsgruppen har nedsat et teknisk arbejdsforum, der skal belyse de tekniske 
aspekter. Det tekniske arbejdsforum er sammensat af repræsentanter for de inte-
ressenter, der har med fiberoptiske kabler og kloakker at gøre under ledelse af 
Poul Erik Thomsen, COWI. Arbejdsforumet består af: 

• Poul Erik Thomsen, COWI 
• Peter Warming, Finansministeriet 
• Jens Lystbæk, Per Aarsleff A/S 
• Hans Christensen, Per Aarsleff A/S 
• Thomas Worm Petersen, NCC 
• Leif Christensen, Skanska 
• Karsten Haslund, Højgaard & Schultz 
• Lars Lorentzen, Petri & Haugsted A/S 
• Henrik Winther, Petri & Haugsted A/S 
• Claus Bering, Unicon Beton A/S 
• Esben Mølgaard, Unicon Beton A/S 
• Aksel Koplev, Draka Denmark A/S 
• Erik Guldbæk, Nordisk Wavin A/S 
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• Rasmus Calmann-Hinke, Alcatel Danmark A/S 
• Lennart Frøik Petersen, Alcatel Danmark A/S 
• Erik Kjær, Alcatel Danmark A/S 
• Dirk Berg, Alcatel Danmark A/S 
• Arne Andersen, NKT Cables A/S 
• Lars Bo Nielsen, TDC 
• Torben Bjerre, Mobilix A/S 
• Jens Thomas Levin, Mobilix A/S 
• Rikke Møller, Telia 
• Anne Hansted, Telia 
• Else Dürr, Bredbandsbolaget Danmark A/S 
• Jens Jørgen Lind, Siticom / Fisher & Lorenz 
• Vibeke Plesner, Miljøstyrelsen 
• Johnny Kristensen, KL/DANAS 
• Christian Lerche, KL/DANAS 
• Jan Timmermann, KL/Spildevandsteknisk Forening 
• Inge Faldager, Teknologisk Institut 
• Kristian Stubkjær, DTU 
• Peter Steen Mikkelsen, DTU 
• Per Jacobsen, Københavns Energi 
• Erik Skriver, Københavns Energi. 
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• Mr. Fermund, Chairman of the Board 
• Dr. Klaus Beyer, CEO, Robotics Cabling 
• Michael Röling, Vice CEO, Robotics Cabling 
• Klaus Braatz, Berliner Wasser Betriebe 
• Mr. Sebastion Krems, COW, Berlikom.�

"����	���������!��
�	��

• Wolfgang Werner, CEO, Hamburger Stadtentwässerung 
• Hans Bunschi, CEO, KA-TE System AG 
• Hans-Rainer Krizak, CEO, HSE-KOM  
• Marco Minkwitz, Technical director, HSE-KOM 
• Meyer-Schallehn, KSE 
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Gravning og retablering:

Græs 70-80
Fliser 180-240
Cykelsti 280-300
Vej 430-500

Indblæsning af kabel 15-25
Indmåling og dokumentation 50-75

(�����������)���
����' *$$

+�'��������������������)���
����' *"

,�'�������� 300-340  #$ #-$

������������������	�	
����'��������.��	
������'�����&�'/ �$  $
Spuling inkl. Fjernelse af materiale 7-15
Træk af kabel, inkl. fastgørelse ved brønd 25-30

0�	
�����	�������������
������������.���������
�'�/ *#" !$
Spuling 7-15
TV-inspektion 10-12
Mandskab 35-40
Materiel 50-60
Materialer ekskl. Kabel 5-8

0�����	������	
����
���
�������������.1���&�����
�'�/ "�$�2�$
Spuling, 2 gange 14-30
TV-inspektion 10-12
Mandskab 90-110
Materiel 125-140
Materialer, ekskl kabel 300-350

Alle priser er ekskl. omkostning til kabel og moms
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Km

Km kloakledning med  eventuelt potentiale som kabelvært 75,000
Km stikledning 40,000
Km fællesledning, dia 200-1200mm 12,900
Km regnvandsledning, dia 200-1200 mm 9,500

!�����������������������"��	���!
skønnes at bestå af det samme antal kilometer kabel, som der er kloakledning (ekskl. Sep. Spildevand),
med et tillæg for at sikre ringforbindelser:
Forsyningsnet + fordelingsnet = kloaknet + 10% (10% tillæg for at sikre ringforbindelser) 82,500

���������������	�����	��������������	����������	�"���#

Enheds pris Total
pr. meter 1000 DKK

������������#
Fastgørelse af kabel i top af fællesledninger (Berlin metode)

12,900 km 50% 6,450 km 125 806,250
Lægning løst i regnvandsledninger > 175 mm

9,500 km 50% 4,750 km 40 190,000
Underboring "last mile"

40,000 km 50% 20,000 km 320 6,400,000
Lægning i traditionel nedgravning

51,300 km (rest forsynings- og fordelings) 51,300 km 375 19,237,500

Total 82,500 km 26,633,750

������������#
Lægning i traditionel nedgravning

82,500 82,500 km 375 30,937,500

Besparelse i anlægsomkostninger ved anvendelse af kloakker som kabelvært 4,303,750

Procentvis besparelse 14%
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Km

Km kloakledning med  eventuelt potentiale som kabelvært 75,000
Km stikledning 40,000
Km fællesledning, dia 200-1200mm 12,900
Km regnvandsledning, dia 200-1200 mm 9,500

!�����������������������"��	���!
skønnes at bestå af det samme antal kilometer kabel, som der er kloakledning (ekskl. Sep. Spildevand),
med et tillæg for at sikre ringforbindelser:
Forsyningsnet + fordelingsnet = kloaknet + 10% (10% tillæg for at sikre ringforbindelser) 82,500

���������������	�����	��������������	����������	�"���#

Enheds pris Total
pr. meter 1000 DKK

������������#
Fastgørelse af kabel i top af fællesledninger (Berlin metode)

12,900 km 50% 6,450 km 70 451,500
Lægning løst i regnvandsledninger > 175 mm

9,500 km 50% 4,750 km 30 142,500
Underboring "last mile"

40,000 km 50% 20,000 km 280 5,600,000
Lægning i traditionel nedgravning

51,300 km (rest forsynings- og fordelings) 51,300 km 220 11,286,000

Total 82,500 km 17,480,000

������������#
Lægning i traditionel nedgravning

82,500 82,500 km 220 18,150,000

Besparelse i anlægsomkostninger ved anvendelse af kloakker som kabelvært 670,000

Procentvis besparelse 4%
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