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Raka sparet genom asfalten

Ny metod och maskin
far f ibern snabbt, sakert
och billigt i marken
De bada innovatorerna och entreprenorerna, Hasse Hultman och Conny Gus-

tavsson, har tagit fram en metod och utrustning som ger snabbare och billigare

forlaggning av optofiber i vagar vid utbyggnaden av bredband.

Marknadspotentialen for deras utrustning anses vara mycket stor. Varen

2012 ska den fb'rsta utrustningen vara leveransklar.
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DEBADASTOCKHOLMARNA,
Hasse Hultman och Con-
ny Gustavsson, a'r grun-
dare till teknikforetaget
DellCron, ett foretag som
sa sent som i ar, 2011, ut-
sags till "Arets Fiberfore-
tag" av Skanova, som se-
dan 2008 a'r ett eget bolag
inom TeliaSonera-kon-
cernen, saljer natkapacitet
till internet- och teleope-
ratorer med malet att
minst 50 procent av Sve-
riges hushall ska ha tillgang till fiber 2014.

Anledningen till utmarkelsen var att de har
utvecklat en helt ny na'rmast helautomatiserad
forlaggningsmetod for fiberdragning genom
asfalt.

Metoden for sparfra'sning, som kontrolleras

Conny Gustavsson, tv, och Hasse Halt-
man iigare och gnmdare ar DellCron
och upphovsman till den nya maskin som
snabbt, sakett och ekonomisktfo'rlagger
fiber genom asfalt via sparfrasning.

av en operator som gar
bredvid och styr utrust-
ningen via radio, kallas
for MTT (Micro Tren-
ching Technology) och
innebar att en maskin sa-
gar upp ett spar i asfalten
och la'gger ner kanalisa-
tionsror och optiska ka-
blar nastan automatiskt.

Metoden gor da'rfor att
man slipper grava upp
hela trottoarer eller ga-
tor. I stallet racker det

med ett spar som ar mellan 15 och 3 0 millime-
ter brett och for narvarande cirka 38 centime-
ter djupt.

Detta gors sedan man forst "last av vad som
firms under asfalten". Nagot som sker an ting-
en genom borrprov eller med hja'lp av markra-

dar. Sedan va'ljs en klinga som a'r optimerad
for ba'rlagret och ger en optimal saghastighet
och satter i gang maskinen och forla'ggningen.

Da'refter, vilket vanligt\ds sker redan samma
dag, fylls sparet ocksa med ett speciellt utveck-
lat fyllnadsmaterial som inte sjunker ihop.
Slutligen forseglas sparet med en bitumenba-
serad speciell massa som fogar vattentatt mot
asfalten.

KRAFTIGT REDUCERADE KOSTNAD
MTT-maskinen, a'r snabb och beraknas kun-
na la'gga cirka tva meter kablar per minut.

Forutom snabbheten a'r en stor fordel med
MTT-metoden ocksa att den loser problemet
med att dra fiber i framforallt storstadernas
villaomraden dar kostnaden for gravning lig-
ger pa mellan 550 upp till 1000 kroner per
meter, inklusive atersta'llning av asfalt.
Jamfort med gravning i asfalterade vagar kan
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kostnaden med MTT-metoden da'rfor mer an
halveras samtidigt sorn laggningen snabbas
upp, forenklas vasendigt och skapar mindre
problem i storsta allmanhet i samband med
den bar typen av arbete.

HUR KOM Nl PA IDEM?
Malet na'r DellCron en gang startades var
dock inte att syssla med utveckling av innova-
tioner, utan kring affarsiden att vara grossist-
foretag i bredbandsbranschen.
- Men vi insag att marginalerna var for sma

och attvi da'rfor behovde erbjuda nagotmera
unikt. Vi borjade titta pa olika forlaggnings-
metoder och tog sedan bland annat fram en av
de mest lonsamma metoderna for forlangning
av optiska kablar i flerfamiljshus, berattar
Hasse Hultman, teknikchef pa foretaget.

Men idag har na'stan alia flerfamiljshus, at-
minstone i storstadsomradena, tillgang till

Bilderna t v visar den radiostyrda MTT-
maskinen som ska kunna lagga cirka tva
meter kabelper minut.

Material som sluter
tattmotasfaltkanten

Fyltnadsmaterial
som inte
sjunkerihop

Kanalisa-
tionsro'r
for stomnat

Kanalisa-
tionsriir
for fiber
tiltkund

15-30 mm

IHustrationen ovan visar MTT-metoden.

bredband. Det som aterstar ar utbyggnaden
av villaomradena dar man till stor del tvingas
att lagga fiberkablarna under asfalt.

- Na'r vi for fyra ar sedan startade projektet
forstod vi att villaomradena blir den nya stora
marknaden dar det kommer att behovas en ny
industriell forla'ggningsmetod och en ny typ
av maskin, sager de bada innovatorerna.

PICK HUSQVARNAINTRESSERAT

Utifran en kravspecifikation, med onskemal
om funktioner och prestanda samt en del tes-
ter som visade pa lovande resultat, tog de se-
dan kontakt med Husqvarna, som ar va'rldens
storsta leverantor av stora sa kallade vagsagar
som sagar i harda skikt med diamantldinga.
- Foretagsledningen blev mycket intresserad

vilket gjorde att Husqvarnas utvecklingsavdel-
ning sedan har satsat stora resurser pa att ta
fram en sag optimerad for MTT-metoden
enligt vara rikdinjer. Och med deras medver-

kan kunde vi pa en relativt kort tid fa fram ut-
rustning som bl a klarade flera kilometer lang
testbana, sager Hasse Hultman och Conny
Gustavsson.

Under testerna visade det sig att det var
franist sanden som sta'llde till med problem.
Klingorna ar vanligtvis gjorda for harda mate-
rial som sten och betong. Sanden gjorde da'r-
for att det blev ett stort slitage pa klingorna
na'r de skulle ta sig igenom ett moln av sand.

- Det har problemet klarades dock upp
genom att klingorna utforniades pa ett speci-
ellt sa'tt och da blev vi av med problemet.

FUNGERANDE METOD MED STOR POTENTIAL
Att saga ett snitt i gatan, lagga ner fiber och
fylla igen halet forefaller atminstone i princip
vara en enkel uppgift.

Men MTT-metoden handlar om sa mycket
mer. Det ar fraga om ett helt nytt koncept/in-
dustrialiserad metod att forla'gga kabel och fi-
ber i asfalterade gator. Utvecklingsprocessen
har da'rfor gjorts inom manga olika omraden
som omfattat bland annat masMnell utrust-
ning, georadar, satellitkommunikation och
GPS, automatisk dokumentation, utbildning
av operatorer, skraddarsydda mjukvaror med
mera.

Vid utvecldingen av maskinen har man dess-
utom ocksa fast stor vikt vid miljotankande.
Ljudnivan uppges da'rfor vara ja'mforbar med
en maskin som sopar gatan. Den har a'ven
bland annat utrustats med filter och partikel-
insamlare.

- Vi har gjort flera langtidstester och vet att
metoden fungerar. Vi ar overtygade om att
det blir en succe na'r vi om ca sex manader
borjar rulla ut systemet.

- Vi vet ocksa att marknadspotentialen for
den har typen av utrusming ar enorm, inte
minst i vastvarlden, avslutar Hasse Hultman.

Mer info: Tfn. 08-668 89 97, E-post: hasse.hultman a dellcroiuom
Internet: www.dellcron.com

Spjutspetsteknologi
ti uiaktiva priser
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Varje dag producerar Bosch 300 000 elmotorer.
Konstruerade for att sta emot bilindustrins tuffa
driftforhallanden ar Bosch 12 och 24V elmotorer
idealiska for anvandning i industriella applikationer
som vard & hjalpmedel, ergonomi, industri, hem
&fritid samtjordbruk.
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BOSCH
Invented for life

Uppfinnaren S Konstruktoren 4/20111 www.uppfinnaren.com 17


