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Förord
Strategin har tagits fram i syfte att skapa förutsättningar för och
underlätta för den utbyggnad och de prioriterade åtgärder som krävs
för att Blekinge ska kunna möta framtidens krav om kapacitet och
tillgänglighet i IT-infrastrukturen i länet.
Vi behöver en starkt förankrad gemensam strategi för att nå såväl
nationella som regionala och lokala utbyggnadsmål så att invånare,
företag och besökare fullt ut ska kunna nyttja digitaliseringens
möjligheter.
Denna strategi för utbyggnaden av framtidssäker IT-infrastruktur
inom Blekinge utgör en av de delar som skall föra Blekinge i den
riktning som bland annat Blekingestrategin och den Regionala
Digitala Agendan har pekat ut.
En väl utbyggd IT-infrastruktur är på många sätt en förutsättning för
Blekinges framtida utveckling, och det är min förhoppning att denna
strategi skall bidra till att föra oss lite närmare framtiden redan idag.

Karlskrona, den 6 maj 2015

Berit Andnor Bylund, Landshövding
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Sammanfattning
En väl utbyggd fiberbaserad IT-infrastruktur är idag en förutsättning
för fortsatt utveckling för Blekinges kommuner och regionen som
helhet. Efterfrågan och utvecklingen av digitala tjänster ökar i allt
snabbare takt, och förväntningarna är stora på kommande
samhällsekonomiska vinster och ökad välfärd. I syfte att ange
regionala målsättningar, samt att samordna och underlätta
genomförandet av den utbyggnad som krävs för att hela samhället
skall få ta del av den nya infrastrukturen, har denna strategi tagits
fram.
Strategin anger följande målsättningar avseende bredbandstillgången 2020 i Blekinge Län, vilka även delvis ansluter till de
nationella utbyggnadsmålen:





År 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust
fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna
utgör grunden för Blekinges totala kommunikationsbehov.
År 2020 har minst 90 % av Blekinges hushåll och företag
tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
År 2020 har alla Blekinges offentliga verksamheter och skolor
tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Strategin innehåller ett antal framgångsfaktorer samt en
handlingsplan som anger ansvar och uppföljning av prioriterade
åtgärder i syfte att nå uppsatta mål.
Strategin ansluter till ett antal strategiska dokument och program
från Europeisk till lokal nivå, vilka kortfattat redovisas.
En sammanställning av befintlig och planerad utbyggnad fram till
2020 har gjorts med utgångspunkt i PTS ”Bredbandskarta” där
nätägarna årligen redovisar befintlig och nytillkommen utbyggnad.
Statistiken har kompletterats med information som inhämtats från
våra regionala marknadsaktörer.
Efter att marknadsaktörerna byggt ut de kommersiellt lönsamma
områdena och tillgängliga statsstöd investerats på landsbygden, så
visar sammanställningen att vi har en bit kvar för att nå upp till
utbyggnadsmålen.
Avslutningsvis görs en bedömning av det kvarvarande
investeringsbehovet.
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Inledning
Den tekniska utvecklingen leder oss i allt snabbare takt in i
framtidens samhälle där informationsöverföring och digitala tjänster
utgör en plattform för såväl sociala som kommersiella tjänster.
Antalet aktörer som erbjuder digitala tjänster ökar kraftigt. Vi ser idag
hur den digitala tekniken får allt större betydelse inom olika
områden, och utvecklingen inom detta område förväntas fortsätta i
snabb takt.
Parallellt med den pågående samhällsutvecklingen ser vi att
infrastrukturen för informationsöverföring i allt högre utsträckning
integreras i och prioriteras inom allt fler områden. Regeringen har
genom sina målsättningar i den Nationella Digitala Agendan pekat ut
möjligheten för Sverige att skapa ett informationssamhälle, där vi på
bred front tar tillvara digitaliseringens fördelar. För att kunna
realisera målsättningarna krävs att infrastrukturen för
informationsöverföring dels byggs ut i tillräcklig omfattning, men
även klarar att möta kraven om öppenhet och robust konstruktion
för att på sikt gynna tillväxt, konkurrenskraft och
innovationsförmåga.
Utmaningen för Blekinges del är stor, och för att lyckas krävs bred
förankring och gemensamma mål. Vi har en unik position i ett av
Europas mest intressanta tillväxtområden, södra Östersjön. En väl
utbyggd IT-infrastruktur i länet innebär ökad attraktionskraft och
bidrar starkt till regionens fortsatta utveckling.
Blekinge är ett litet län med stort behov av samverkan för att nå
större styrka i frågor som rör länet i dialogen med andra regioner och
länder. Blekinges storlek utgör samtidigt en potentiell styrka, där vi
kan uppnå korta beslutsvägar och stark uppslutning genom
samverkan.
Inom Blekinges större tätorter finns god tillgång på bredband, och
flertalet av marknadsaktörerna bygger även löpande ut sina nät på
kommersiell grund. Framför allt är det de kommunala energibolagen,
men även privata aktörer som bygger ut bredbandsnät. Flertalet
statsfinansierade projekt har genomförts på landsbygden, och det
har även påbörjats en viss kommersiell utbyggnad av tätortsnära
villaområden.
Blekinges landsbygd, som även består av öar och kustnära
bebyggelse, står inför större utmaningar då den kommersiella
utbyggnaden inte kommer att nå ända fram. Här kommer att
behövas offentliga initiativ och åtgärder för att underlätta och
möjliggöra den utbyggnad som krävs för att nå målen och utjämna
förekomsten av digitala klyftor.
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Rollfördelning
Länsstyrelsens roll är att främja genomförandet av regeringens
bredbandsstrategi, samt att följa utvecklingen inom ITinfrastrukturområdet med särskild inriktning mot mindre orter och
landsbygd. Länsstyrelsens främsta uppgift handlar därför om att
samordna och koordinera bredbandsfrågan samt verka för att frågan
får rätt prioritet, såväl lokalt som regionalt.
Region Blekinges roll är att främja Blekinges utveckling och tillväxt.
Detta gäller inte minst inom den digitala samhällsutvecklingen där
bl.a. samverkansprojektet för framtagande av den regionala digitala
agendan är starkt knutet även till bredbandsfrågan. (Radbrytning )
Kommunernas roll är att samordna och koordinera bredbandsfrågan
på lokal nivå, men även att beakta utbyggnadsbehoven i sin roll som
samhällsplanerare. Kommunerna är en viktig aktör i sin roll som
markägare för att skapa möjligheter och underlätta för
bredbandsutbyggnad samt beakta samordningsvinster vid
samförläggning.
Landstingets roll är främst som en av regionens större brukare av
kommunikationstjänster, men även en av de största drivkrafterna
bakom kommande tjänsteutveckling inom e-Hälsa vilket är ett av de
utvecklingsområden som väntas ha störst inverkan på livskvalitet och
samhällsekonomi på lång sikt. Landstinget är även ägare till vissa
delar av sin IT-infrastruktur inom länet.

5

2015-05-06

340-1796-15

Samhällsnyttan med bredband
Bredband och IT möjliggör utveckling och innovation inom såväl
näringsliv som offentlig sektor. Vi ser allt fler affärsmodeller och
produkter som bygger på IT och tillgången på ny teknik. Tillgången till
bredband av hög kapacitet bidrar även till att skapa attraktionskraft
och skapa möjligheter för verksamhetsutveckling och arbetstillfällen.
Detta gäller inte minst på landsbygden, där tillgången kan vara
skillnaden mellan att kunna bo kvar eller tvingas flytta närmare
tätorten. Samhällsekonomiska besparingar förväntas bland annat
inom vård och omsorg i takt med att nya tjänster utvecklas. Acreo
Swedish ICT(1) visar på stor besparingspotential genom införandet av
e-tjänster i sin rapport ”Effekter av digitala tjänster för äldrevård”.
Efterfrågan på Internet ökar ständigt. Användandet av smarta
mobiler, surfplattor och sociala nätverk är det som för tillfället står
för den största ökningen. 20 år efter att Internet började vinna mark
tillkommer fortfarande nya användare vilka blir allt yngre, och
användandet blir mer frekvent.

Källa: .SE rapport ”Svenskarna och Internet 2014”

______________________________________________________

(1)

M. Forzati and C. Mattsson, “Effekter av digitala tjänster för äldrevård: En ekonomisk
studie”, Acreo dokument nr. acr057005, Stockholm, 2014.
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Ekonomisk utveckling
Flertalet rapporter och undersökningar genomförda av bland annat
Svenska Stadsnätsföreningen och forskningsinstitutet Acreo Swedish
ICT(2), visar på ett samband mellan en väl utbyggd fiberinfrastruktur
och omfattande besparingar och vinster i såväl ekonomiska termer
som i livskvalitet. Detta gäller inte minst inom skolan samt inom vård
och omsorg. Dessa områden förväntas stå för omfattande
tjänsteutveckling och digitalisering under de kommande åren.
Forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT beräknar exempelvis i sin
förstudie åt Bredbandsforum, ”Samhällsekonomisk inverkan av FTTH
i Sverige” att varje investerad krona i bredbandsutbyggnad i
genomsnitt ger 1,50 kronor i avkastning under en femårsperiod.
Detta beror bl.a. på att kommunerna gör besparingar på egna
kommunikationskostnader, men även i ökat antal arbetstillfällen
samt minskat resande då användandet av videokonferensmöten och
andra digitala mötesformer ökar. Till detta kommer de positiva
miljöaspekterna bl.a. till följd av minskat resande.

Digitala klyftor inom länet
Inom Blekinges större tätorter finns förhållandevis god tillgång på
fiberbaserade tjänster. Marknadsaktörerna bygger löpande ut sina
nät vilket skapar allt tätare tillgång och ökad konkurrens. Detta bidrar
i sin tur till ett växande tjänsteutbud.
Efterfrågan på fiberbaserat bredband inom Blekinge har varit låg
jämfört med exempelvis Kronoberg som har en generellt större
efterfrågan. Sannolikt beror detta på att man i Kronoberg
framgångsrikt marknadsfört sitt regionala Stadsnät. En annan del av
förklaringen till Blekinges låga efterfrågan grundas kanske även i det
faktum att det under första delen av 2000-talet byggdes
statsfinansierade fibernät mellan orter och till telestationer inom
samtliga Blekinges kommuner. Denna utbyggnad medförde i princip
total täckning av Blekinges telestationer, och resultatet av
utbyggnaden var, att med få undantag, kunde alla invånare få tillgång
till ADSL baserade tjänster.

______________________________________________________
(2)

M. Forzati and C. Mattsson, “Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Sverige”, Acreo
dokument nr. acr051122, Stockholm, 2011.
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ADSL börjar nu nå den gräns då tekniken inte längre uppfyller
marknadens efterfrågan. Överföringshastigheten är begränsad till
24Mbit/s och endast ett fåtal användare når faktiskt upp till denna
hastighet då den minskar i takt med ökande avstånd till
telestationen. Hastigheten beror även på kvaliteten på koppartråden.
Ökande efterfrågan på fiberbaserade tjänster skapar kommersiellt
underlag för utbyggnad i tätortsnära områden. Befintligt nät finns
ofta redan i närheten, och med tillräckligt stort intresse bland
invånarna i ett specifikt område finns alltså underlag för utbyggnad
på kommersiell grund.
Fibernätsutbyggnad planeras nu inom samtliga kommuner i takt med
att efterfrågan ökar. Framför allt planeras utbyggnad inom
tätortsnära villaområden.
På landsbygden är situationen en annan. De kommersiella aktörerna
har inget intresse av utbyggnad i glesbefolkade områden då
lönsamhet saknas. Här är dock intresset för fibernätsutbyggnad
oftast stort. Kopparnäten på landsbygden har under lång tid drabbats
av driftstörningar och avbrott till följd av minskat eller uteblivet
underhåll. Detta har gjort att kvaliteten och kapaciteten på ADSL på
landsbygden generellt är avsevärt sämre än inom och runt
tätorterna.
ADSL tekniken har dessutom en väsentligt försämrad
överföringskapacitet över större avstånd, vilket framför allt drabbar
landsbygden då avstånden mellan telestation och användare
generellt är längre.
Den framtida kapaciteten i mobilnäten i stort är beroende av flertalet
omständigheter som är svåra att förutse, såsom bland annat
utrullningen av LTE (4:e generationens mobilnät), tillgången till
frekvenser, teknikutveckling samt avståndet till basstationer och
antalet samtidiga användare.
Mobilnäten har en mycket viktig roll för bredbandstäckningen enligt
PTS bedömning. Framför allt för att uppnå EU kommissionens
bredbandsmål om 30 Mbit/s till alla, framförallt utanför tätort och
småort. Förklaringen är framförallt frekvenserna i 700 MHz-bandet
som nyligen avsattes för mobila tjänster. Eftersom det i stora delar av
Sverige är mycket få hushåll och företag som delar på kapaciteten
från samma mobilmast, så förväntas kapaciteten vara tillräcklig för
att nå det Europeiska målet om 30Mbit/s. PTS(3) har i sin uppföljning
av regeringens bredbandsstrategi gjort en uppskattning av hur
många som kommer att kunna få tillgång till 100 respektive 30 Mbit/s
bredband via mobilnäten 2020.
____________________________________________________
(3)

O. Holmström, “Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi”, PTS rapport nr. PTS-ER2014:21, Stockholm, 2014.
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Mot denna bakgrund har PTS gjort grundantagandet att den
frekvensmängd som år 2020 kommer att finnas tillgänglig i
frekvensband under 1 GHz (vilka används på landsbygden) i hög
utsträckning kommer att bidra till 30 Mbit/s-målet, men endast i
försumbar omfattning till målet om 100 Mbit/s. I tätortsnära
områden, där höga frekvensband kommer att användas i betydligt
högre utsträckning, kan det dock förväntas bli ett visst bidrag till 100
Mbit/s-målet.

Säkerhet och robusthet
I takt med att allt fler och viktigare samhällsfunktioner trafikerar
bredbandsnäten kommer allt större krav att ställas på konstruktion
och säkerhet. För att uppnå en enhetlig, säker och robust
infrastruktur krävs samordning och samarbete mellan nätägarna. För
närvarande består regleringen av ett antal svenska standarder*.
*Kabelförläggning i mark:
Kabelförläggning i byggnader:
Kabelförläggning max 145 kV
Fiberoptisk anslutning av slutanvändare FTTX-nät
Dokumentation av teleanläggningar
Elsäkerhetsverket
Standard för optiska kablar

SS 424 14 37 utgåva 6
SS-4241438
EBR KJ 41:09
SEK Handbok 434
SS 455 21 01
ELSÄK-FS 2008:1
IEC 60794-1-1

Dessa gäller framför allt materialstandarder samt el- och
teleinstallationer. Härifrån hämtas även principerna för konstruktion
och installation av fibernät. Då det finns variation i tolkning och
tillämpning skapas emellertid olika tekniska principlösningar.
Idag arbetar nätägarna sannolikt redan med bland annat riskanalyser
rörande fysisk planering och tekniska funktioner, ex. materialval,
installationstekniska alternativ, placering av komponenter och noder,
skalskydd, batteribackup och övervakning. Det finns även rutiner för
kabelvisning, via tjänsten ”ledningskollen.se”, i samband med
schaktarbeten för att förhindra att kablar skadas.
Avsaknaden av generella riktlinjer skapar varierande grad av
förutseende och engagemang i frågor som rör säkerhet vilket gör
detta till ett område där förbättringar kan göras. Kanske krävs även
att nya standarder tas fram i syfte att skapa en enhetligare struktur.
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Syftet med en regional bredbandsstrategi
Strategin tas fram i syfte att skapa förutsättningar och underlätta för
den utbyggnad och de prioriterade åtgärder som krävs för att
Blekinge skall kunna möta framtidens krav om kapacitet och
tillgänglighet för IT-infrastrukturen inom länet.
Målgruppen för strategin är de aktörer som verkar i riktning mot våra
regionala och lokala målsättningar om en öppen, väl utbyggd
infrastruktur för informationsöverföring. På regional nivå innebär
detta kommunerna, Region Blekinge, Landstinget samt
marknadsaktörer och även privatpersoner inom ramen för s.k.
”byanätsprojekt”.
Målsättningen med strategin är dels att formulera relevanta mål för
Blekinge avseende bredbandstillgången inom länet 2020 med delmål
2018, men även att föreslå finansieringsmetoder för olika delar av
utbyggnaden, samt lösningar för samverkan.
Målsättningarna skall även omsättas i förslag på praktiska åtgärder,
formulerade i en handlingsplan som anger hur vi uppnår våra
målsättningar, vem som ansvarar, samt hur vi följer upp strategins
genomförande.
Övriga strategier som tillsammans med detta dokument utgör en bas
för vidare utveckling av IT inom Blekinge:







Europeiska Digitala Agendan (DAE)
Nationella Digitala Agendan
Nationella bredbandsstrategin
Regionala Digitala Agendan
Regional Utvecklingsstrategi- ”Attraktiva Blekinge”
Kommunala Strategier/IT-Infrastrukturprogram

Europeiska Digitala Agendan
Den digitala agendan för Europa beslutades av
EU kommissionen 2012 och är ett av sju
huvudinitiativ inom ramen för Europa 2020strategin. Där beskrivs den nyckelroll som
användningen av informations- och
kommunikationsteknik måste ha för att Europa ska kunna uppnå sina
ambitioner för 2020.

Nationella Digitala Agendan
2011 beslutade regeringen om en bred och
sammanhållen strategi för IT-politiken, ”IT i
människans tjänst – En digital agenda för Sverige”.
Här presenteras regeringens ambitioner inom
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området samt förslag på insatser och åtgärder för att uppnå de ITpolitiska målen. Den digitala agendan är uppdelad i fyra strategiska
områden med utgångspunkt i användarens perspektiv:





Lätt och säkert att använda
Tjänster som skapar nytta
Det behövs infrastruktur
IT:s roll för samhällsutvecklingen

Den regionala bredbandsstrategin ansluter till den nationella
agendans område infrastruktur.

Nationella bredbandsstrategin
Utgångspunkten i den nationella bredbandsstrategin
är att elektroniska kommunikationstjänster och
bredband tillhandahålls av marknaden. Regeringen
skall inte styra marknaden eller den tekniska
utvecklingen. Följande målsättningar anges för
tillgången till bredband:




2020 skall minst 90 % av alla företag och hushåll ha tillgång
till minst 100Mbit/s
2015 bör minst 40 % utbyggnadsgrad uppnåtts.
Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via
bredband.

Den regionala bredbandsstrategin ansluter till den nationella
bredbandsstrategins huvudsakliga målsättningar och angivna
tillgänglighetssiffror.

Regionala Digitala Agendan
Blekinges Regionala Digitala Agenda är resultatet
av ett omfattande mål- och visionsarbete som
genomfördes under 2013. Den pekar ut 7
insatsområden och 26 prioriterade insatser som
skall samordnas och genomföras för att nå ett
attraktivt eSamhälle i Blekinge 2020.









Skola
Digitalt innanförskap
eHälsa
eFörvaltning

Kultur
Infrastruktur
Intelligenta
transportsystem

Den regionala bredbandsstrategin ansluter till den Regionala Digitala
Agendans insatsområde ”Infrastruktur” där man lyfter fram vikten av
bland annat samsyn och en regionalt förankrad målbild för hela länet
för utbyggnaden.
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Regional Utvecklingsstrategi- ”Attraktiva
Blekinge”
Blekingestrategin anger den gemensamma
färdriktningen med en hållbar utveckling mot
”Attraktiva Blekinge”, grundat i regionala styrkor
och utmaningar. 4 insatsområden har definierats:





Bilden av Attraktiva Blekinge
Livskvalitet
Arbetsliv
Tillgänglighet

Den regionala bredbandsstrategin ansluter till den Regionala
Utvecklingsstrategins insatsområde ”Tillgänglighet” där man belyser
vikten av digital infrastruktur, inte minst för landsbygden. Man
belyser även tjänsteutvecklingen inom besöksnäring,
medborgarservice samt eHälsa som viktiga komponenter i framtidens
Blekinge.

Kommunala strategier
De kommunala strategierna sammanfattar kommunernas ambitioner
och målsättningar vad gäller lokal utbyggnad och tillgång till
bredband. Här läggs även grunden för samverkan och samarbete
mellan kommuner, marknadens aktörer och regionen. Dessa
strategier utgör tillsammans grunden för den regionala
bredbandsstrategin.

Övriga program
Landsbygdsprogrammet 2007-2013 har varit av stor betydelse för
genomförda bredbandsprojekt på landsbygden under 2007-2013.
PTS har varit medfinansiär i flertalet projekt, och totalt sett har dessa
stöd varit den enskilt största finansiären av bredbandsutbyggnaden
på Blekinges landsbygd under den gångna programperioden.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 kommer att ha fortsatt betydelse
för utbyggnaden på landsbygden då kostnader för bredbandsutbyggnad har prioriterats och budgeterats inför denna period.
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Nulägesbeskrivning
Stadsnäten i Sverige är sannolikt den tyngst vägande orsaken till att
Sverige idag har en IT-infrastruktur i världsklass. Genom
kommunernas engagemang finns idag öppna stadsnät i en majoritet
av Sveriges kommuner.
Stadsnätens kommunala ägande genererar ett samhällsansvar som
innebär att man till största delen bygger nät på kommersiella villkor,
men även att det förekommer utbyggnad som inte är ekonomiskt
lönsam. Detta samhällsansvar utgör på sikt en demokratisk
förutsättning för att kunna realisera framtida digitala tjänster vilka
delvis bygger på att invånarna får tillgång till den infrastruktur som
krävs. Denna tillgång baseras i sin tur på den långsiktiga investeringen
i fibernät som nu görs för framtidens samhälle och invånare.

Öppna Nät
Den kanske viktigaste principen i sammanhanget är det faktum att
stadsnäten byggts som öppna nät. Skillnaden mellan Sverige och de
flesta andra länder är inte tillgången till utbyggd infrastruktur, utan
sättet som den gjorts tillgänglig för marknaden. Sverige har i detta
sammanhang en unik position, vilken är av största vikt att förvalta
och utveckla vidare.

Källa: Svenska Stadsnätsföreningens rapport ”Stadsnätsundersökningen 2014”

Ett öppet stadsnät är ett nät för elektronisk kommunikation som görs
tillgängligt för- och kan användas av marknadens olika aktörer för att
leverera olika produkter och tjänster, och som möjliggör för
fastighetsägare och slutanvändare att ansluta sig utan krav på
motprestation i form av inlåsning*. Operatören av det öppna
stadsnätet fungerar som länk mellan leverantörer och kunder,
mycket att jämföra med ett elnätsbolag som tillhandahåller access till
ett elnät eller Trafikverket som möjliggör för olika transportbolag att
använda järnvägsnätet.
*Med inlåsning avses avtal som ger leverantören exklusiv tillgång till kunderna som
omfattas av avtalet.
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Att tillhandahålla ett öppet nät innebär bland annat att:
 Nätet anpassas för alla typer av marknadsaktörer
 Nätet tillhandahålls på lika och icke-diskriminerande villkor
 Fastighetsägare kan välja operatör eller välja olika operatörer
av nätaccess parallellt
 Slutanvändare får tillgång till tjänster från flera olika
tjänsteleverantörer som konkurrerar på lika villkor.
Därmed ökar utbudet och valfriheten, samtidigt som kunderna själva
kan styra vilka tjänster de vill konsumera och vilka avtal de vill ingå.

Marknadsaktörer i Blekinge
Energibolagen inom samtliga Blekinges kommuner bedriver idag en
egen verksamhet inom bredbandsområdet i form av öppna nät*.
*Inom Olofströms kommun finns för närvarande endast Olofströms Kabel-TV som
tjänsteleverantör i nätet, men tillträde till nätet garanteras för de leverantörer som
så önskar.

Telia har under 2014 lanserat ett nytt koncept man kallar ”Öppen
Fiber”, vilket innebär att man ger slutkunden tillgång till flera
tjänsteleverantörer. Det innebär att Telias nät inom ramen för
konceptet betraktas som öppet.
Svenska Stadsnät tillhandahåller tjänster i ett öppet nät inom
Karlshamns kommun. Svenska Stadsnät förvärvades under 2014 av
Skanova, Telias dotterbolag som äger infrastrukturen i Telias nät.
Övriga aktörer som bedriver verksamhet och äger infrastruktur inom
länet är bland andra TDC, Tele2 och Telenor. Dessa riktar sig dock
främst mot företagsmarknaden.
Totalt sett bedrivs alltså verksamheten inom länet i konkurrens med
flera valbara alternativ bland befintliga leverantörer.

Nuläget i siffror
PTS(4) Bredbandskartläggning 2014 visar att 61 procent av alla hushåll
och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
i oktober 2014. Det är en ökning med 4 procentenheter från samma
tidpunkt året innan. Ökningen beror på fortsatt utrullning av fiber i
accessnätet.

______________________________________________________
(4)

B. Gustavsson Kojo och O. Holmström, “PTS Bredbandskartläggning 2014”, PTS rapport nr.
PTS-ER-2015:11, Stockholm, 2014.
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Andelen hushåll och företag som bor i, eller i närheten av, en
fiberansluten fastighet uppgick till 75 procent i oktober 2014, vilket
är en ökning på 6 procentenheter från oktober 2013. Trots att
tillgången till fiber utanför tätort och småort är relativt låg, syns i
bredbandskartläggningen tecken på att utbyggnaden börjar ta fart.
Gemensamt för många kommuner med hög ökning är att där
förekommer aktörer som under de senaste åren sökt bredbandsstöd
från PTS eller Jordbruksverket.
Tillgång till bredband om minst 100Mbit/s inom Blekinge 2014
Befolkning
Blekinge län
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby*
Sölvesborg

Arbetsställen

39,9%

34,2%

32,0%
44,8%
73,9%
33,2%
20,7%

27,4%
37,2%
49,8%
39,8%
16,0%

Källa: PTS Bredbandskartan, www.bredbandskartan.se
*En större avvikelse i rapporterade underlag för Ronneby kommun gör att andelen befolkning
med tillgång till 100Mbit/s, som visas i tabellen, förmodligen är felaktig för kommunen.

Kommentarer till PTS statistik
Redovisade siffror ovan bygger på den statistik som PTS årligen
samlar in från nätägarna. Statistiken avseende tillgång till 100Mbit/s
bygger på främst på andelen fiberanslutna fastigheter. Endast faktiskt
anslutna fastigheter ligger till grund för statistiken. Flertalet nätägare
förbereder anslutning av angränsande fastigheter i samband med
utbyggnad och även dessa fastigheter kan anses ha tillgång, men
redovisas inte i statistiken. Det faktiska antalet som har tillgång enligt
ovan resonemang är därför generellt högre än vad som framgår av
sammanställningen.
Det förekommer dock avvikelser som inte kan betraktas som ringa.
Exempelvis har en avsevärd ökning rapporterats inom Ronneby
kommun mellan 2012 – 2013, framför allt avseende tillgången utom
tätort och småort. Detta bygger inte på genomförd utbyggnad, utan
någon form av avvikelse i inrapporterade underlag. Uppdatering
kommer att ske efter genomförd felsökning av PTS.

Vem ansvarar för att näten byggs ut?
EY(5) (tidigare Ernst & Young) har genomfört en studie ”Framtida
fiberinvesteringar i Sverige” under 2014 i syfte att bedöma
kostnaderna för fiberutbyggnaden i Sverige, vilken bland annat
redovisar följande resultat:
______________________________________________________
(5)

H. Cavenius och M. Sebelius, “Framtida fiberinvesteringar i Sverige”, EY studie 23 juni,
Stockholm, 2014.
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Grafen nedan visar nätägarnas bedömda rimlighet i att nå
respektive utbyggnadsnivå 80%, 90% och nära 100% fibertäckning.

(5)

Källa: EY





rapport ”Framtida fiberinvesteringar i Sverige 23 juni 2014”

Majoriteten tror att det är realistiskt för kommunen att nå
regeringens bredbandsmål om 90 % till 2020 och nära en
femtedel tror att det är orealistiskt.
När det kommer till nära 100 % täckning tror knappt en
femtedel att det är möjligt, medan majoriteten uttrycker att
det är orealistiskt. En fjärdedel har ingen uppfattning då man
anser det för svårt att bedöma. Många av de tillfrågade
anger att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att
försöka nå 100 % täckning.

Inom tätorterna och intilliggande områden finns långsiktig lönsamhet
för utbyggnad, och intresset börjar öka bland potentiella kunder. I
dessa områden kan vi förvänta oss en generellt ökande utbyggnad
med utgångspunkt i befintliga nät. Här kommer även konkurrensen
mellan aktörerna att uppstå, och utbyggnadstakten förutsätts vara
hög. Det kommer sannolikt även att finnas fler aktörer som
intresserar sig för marknadsandelar i den kommande utbyggnaden
som nu accelererar runtom i landet. För Blekinges det innebär fler
aktörer en ökad utbyggnadstakt, men även ökad konkurrens, vilket
på sikt leder till bättre tjänster och villkor för slutanvändaren.

______________________________________________________

(5)

H. Cavenius och M. Sebelius, “Framtida fiberinvesteringar i Sverige”, EY studie 23 juni,
Stockholm, 2014.
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Telia är sannolikt den aktör som, tillsammans med de kommunala
stadsnäten, har störst potential att medverka till utbyggnaden inom
regionen. I nuläget redovisas dock ingen planerad utbyggnad eller
marknadsundersökning inom någon av Blekinges kommuner på
www.oppenfiber.se, vilket är Telias portal för konceptet ”Öppen
Fiber” där planerad utbyggnad och pågående marknadsföring
redovisas.
Telia uppger att ”man har för avsikt att gradvis bredda sin
marknadsföring efter att man inledningsvis bearbetat
storstadsregionerna och kommunala huvudorter. Man jobbar helst
med ett helhetsansvar i de kommuner där man väljer att bygga ut.
Initiativ till utbyggnad i större omfattning sker främst baserat på
upparbetad dialog direkt med kommuner. Omfattningen på
utbyggnadsområden inom tätort och småort bör vara 5-600 villor,
gärna fler. Villkoren avseende upplåtelse av kommunal platsmark har
stor betydelse, ex. kostnader för återställning, krav på schaktdjup och
schaktbredd då detta har stor ekonomisk påverkan. Då all utbyggnad
sker på helt kommersiella grunder kan ingen planerad utbyggnad
redovisas. Det är intresset i aktuellt område som styr om en
utbyggnad kommer till stånd. Man kan generellt säga att
villaområden inom tätort och småort kommer att kunna omfattas av
utbyggnad i den mån intresset är tillräckligt stort och övriga
förutsättningar är uppfyllda. Utbyggnad sker även genom samarbete
med föreningar i stödfinansierade projekt på landsbygden”.

Planerad utbyggnad inom tätort och småort
För att underlätta för de aktörer som planerar utbyggnad krävs
samordning och dialog med kommuner, invånare och företag.
Utbyggnaden förutsätter även att ett tillräckligt stort intresse finns
för att förväntade ekonomiska förutsättningar ska erhållas.
För att få en samlad bild över vilken utbyggnad som planeras inom
regionen har nätägarna lämnat digitala underlag som beskriver redan
utbyggda områden, men framför allt planerad kommersiell
utbyggnad av fibernät inom ramen för den befintliga verksamheten
och nuvarande verksamhetsplanering.
Nedanstående karta illustrerar de områden som definierats och
inrapporterats av befintliga nätägare inom länet.


Gröna områden illustrerar de geografiska ytor som täcks av
nätägarnas befintliga nät, och där man som kund kan beställa
genom ett enkelt förfarande och mot sedvanliga
kommersiella villkor, dvs. ingen extra utbyggnad krävs då
fastigheterna generellt är förberedda eller lätta att nå utan
extra kostnader.
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Röda områden illustrerar de ytor som kommer att täckas av
den utbyggnad som planeras av nätägarna fram till 2020.
Inom dessa områden förutsätts samtliga invånare ha tillgång
till fiberbaserat bredband efter genomförd utbyggnad, dvs.
antingen anslutna eller förberedda.

Befintliga områden med fibernät och planerad utbyggnad inom Blekinge 2015-2020.

De inrapporterade underlagen har kopplats till befolkningsstatistik
från SCB(6) inom angivna områden och den totala sammanställningen
ger följande siffror avseende planerade utbyggnad fram till 2020
fördelat per kommun:

Blekinge län
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg

Befintlig tillgång
2014
39,9%
32,0%
44,8%
73,9%
33,2%
20,7%

Beräkningar och tillvägagångssätt redovisas i bilaga 1.

18

Planerad
utbyggnad
29,5%
19,0%
32,1%
14,4%
37,8%
36,7%

2015-05-06

340-1796-15

I ovan sammanställning särredovisas inte befolkning och
arbetsställen, vilket PTS gör i sin statistik. Här redovisas endast
planerad utbyggnad riktad mot hushåll, omräknat till antal invånare
angivet i procent av befolkningen.

Planerad utbyggnad utom tätort och småort
Behovet av utbyggnad på landsbygden är stort, men med avsaknad
av ekonomisk lönsamhet krävs samordnade insatser och alternativa
finansieringslösningar för att en utbyggnad skall komma till stånd.
Under perioden 2007-2013 har totalt beviljats drygt 39Mkr i
statsstöd för utbyggnad av kanalisation för bredband.
Resultatet är att ca 1 700* fastigheter fått tillgång till fiberbaserat
bredband mot ett genomsnittligt stödbelopp om 22 935 kr**
*Även förberedda fastigheter är inräknade i antalet.
** Den totala kostnaden för utbyggnaden är större än stöd- beloppet, då endast kostnader för
kanalisation varit stödgrundande.

Omräknat till invånare innebär detta att ca 3 600 invånare har fått
tillgång till fiberbaserat bredband på landsbygden som ett direkt
resultat av statsstöden.
Antal invånare per hushåll enligt SCB statistik 31 december, 2013:
Folkmängd

Antal*

Andel

Hushåll

Antal personer
per hushåll

Blekinge län

152 757

148 245

97

69 179

2,14

Karlshamn

31 272

30 387

97,2

14 456

2,10

Karlskrona

63 912

61 539

96,3

28 259

2,18

Olofström

12 902

12 699

98,4

6 129

2,07

Ronneby

27 871

27 227

97,7

12 795

2,13

Sölvesborg

16 800

16 393

97,6

7 540

2,17

Genomsnitt

2,13

*Antal = Del av folkmängden för vilka det finns uppgifter om hushåll

Med utgångspunkt i nyckeltalen från föregående programperiod, så
beräknas att kommande programperiod kommer att ge ytterligare ca
3 000 fastigheter, eller ca 6 500 invånare, tillgång till fiberbaserat
bredband. Ur ett regionalt perspektiv kommer alltså endast en liten
del av Blekinges landsbygd att omfattas av bidragsfinansierad
utbyggnad. En förenklad kalkyl, som ändå indikerar i vilken
omfattning vi kan förvänta oss att statsstöden kommer att kunna
bidra till den totala målsättningen, har tagits fram.
I den förra programperioden var det byanäten, d.v.s. de ekonomiska
föreningarna som bildades för att få till stånd en utbyggnad, som
ansvarade för genomförandet. Föreningarna kommer även i den
kommande perioden att vara viktiga. Det finns även ett

19

2015-05-06

340-1796-15

utbyggnadsintresse hos de kommunala stadsnäten och övriga
kommersiella aktörer då även de nu kan söka bidragsfinansiering av
utbyggnad utanför de marknadsmässigt gångbara områdena.
PTS har gjort en rikstäckande marknadsanalys inför programperioden
2014-2020 för att identifiera i vilka områden utbyggnaden inte
kommer att ske på marknadsmässiga grunder inom en treårsperiod.
Det är endast i dessa områden som det är aktuellt med
bidragsfinansierad utbyggnad. Vid analysen har PTS dragit slutsatsen
att det endast är aktuellt med stödfinansierad utbyggnad i områden
som ligger utanför tätort, dvs. småort och landsbygd. I marknadsanalysen har PTS har utgått från SCB:s definitioner för att
kategorisera bebyggelse. Det innebär att tätort definieras av PTS som
områden med fler än 200 invånare och mindre än 200 meter mellan
husen. Småort definieras av PTS som områden med samlad
bebyggelse med 50–199 invånare där det är högst 150 meter mellan
husen.
Omräknat i andel av befolkningen innebär den bidragsfinansierade
utbyggnaden under perioden 2015-2020 ett tillskott på 4,3% under
förutsättning att stödpengarna fördelas jämnt i relation till respektive
kommuns befolkningsmängd.
Sammantaget med planerad utbyggnad enligt inrapporterade
underlag ges följande prognos avseende tillgången till bredband om
minst 100Mbit/s inom Blekinge år 2020:

Blekinge län
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby*
Sölvesborg

Befintlig
tillgång
39,9%
32,0%
44,8%
73,9%
33,2%
20,7%

Planerad
utbyggnad
29,5%
19,0%
32,1%
14,4%
37,8%
36,7%

Stödfinansierad
utbyggnad
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%

Totalt
73,6%
55,2%
81,2%
92,6%
75,3%
61,6%

*En större avvikelse i rapporterade underlag för Ronneby kommun gör att andelen av
befolkningen med tillgång till 100Mbit/s, som visas i tabellen, förmodligen är felaktig för
Ronneby kommun.

Endast i Olofströms kommun uppnås målet om 90% tillgång år 2020.
Majoriteten av invånarna inom Olofström har idag tillgång till
100Mbit/s via kabel-TV nät. Dessa uppfyller för närvarande dagens
krav, men kan på sikt behöva uppgraderas till fiber för att vara
framtidssäkert och kunna möta den ökande efterfrågan på
överföringskapacitet.
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Övriga kommuner når inte upp till målnivån om 90 % och i vissa fall
är differensen betydande vilket gör att ytterligare ekonomiska
insatser kommer att krävas för att nå uppsatta utbyggnadsmål.

Regionala utbyggnadsmål
För Blekinge redovisas följande övergripande målsättningar kopplade
till utbyggnaden av fiberbaserad infrastruktur i Blekinge:





År 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust
fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna
utgör grunden för Blekinges digitala kommunikationsbehov.
År 2020 har minst 90 % av Blekinges hushåll och företag
tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
År 2020 har alla Blekinges offentliga verksamheter och skolor
tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Delmål



År 2018 har minst 75 % av Blekinges hushåll tillgång till
bredband om minst 100Mbit/s.
År 2018 görs en avstämning av utarbetade handlingsplaner
samt eventuell revision för att hantera kvarvarande
utbyggnadsbehov.

Framgångsfaktorer
1. Samverkan på såväl regional som lokal nivå i syfte att
kommunicera- och verka för att hänsyn tas till bredbandsperspektivet i alla relevanta sammanhang.
Kommunerna har i sin roll som planläggare och markägare en
viktig roll när det gäller åtkomst till mark som ofta ligger
inom strategiskt viktiga utbyggnadsområden. Här bör
kommunerna specifikt arbeta aktivt för att främja
samordning och samförläggning samt med att undanröja
hinder i samband med planering och genomförande av
utbyggnad. Det behövs övergripande samsyn på samordning
av planerad utbyggnad med hänsyn till samhällets totala
kostnader. Den gemensamma målsättningen bör vara att
underlätta för alla aktörer som vill investera i öppen och
robustinfrastruktur inom länet. En regionalt tillsatt
samordnare/koordinator skulle på många sätt kunna öka
förståelsen för de olika aktörernas roller och verka för bättre
resursutnyttjande. Inte minst genom samordning av
strategiska dokument och gemensamt formulerade
målsättningar, men även prioriteringar och gemensam
planering för att uppnå maximal nytta och att underlätta för
de aktörer som involveras i bredbands- utbyggnaden.
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2. All utbyggnad skall ske genom öppna, konkurrensneutrala
nät. Genom att värna principerna om öppenhet och
konkurrensneutralitet kan vi behålla och utveckla det som
skapat Sveriges unika position genom vår IT-infrastruktur.
3. Stadsnäten behöver få tydliga uppdrag för den delen av
utbyggnaden som kommer att omfattas av deras
verksamhetsområde. Kommunernas bredbandsstrategier
anger mål och medel för utbyggnaden i respektive kommun.
Dessa strategier utgör grunden för den regionala
utbyggnaden, och är den i särklass viktigaste förutsättningen
för att vi skall kunna nå målen på regional nivå.
4. Fortsatt tillgång till stödfinansiering för utbyggnad på
landsbygden är en del av det samlade behovet för att uppnå
målen. Det nu avslutade landsbygdsprogrammet har lämnat
stöd till utbyggnaden som genomförts där totalt drygt 1700
hushåll inom Blekinge omfattats av utbyggnad under 20072013. I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är bredbandsutbyggnad ett prioriterat område och medel för detta
ändamål är avsatta.
5. Fortsatt engagemang bland boende och företagare på
landsbygden. För att skapa intresse och tillräcklig uppslutning
för s.k. ”byanätsprojekt” krävs även fortsättningsvis stor
uppslutning och stora ideella insatser. Flertalet genomförda
projekt under det gångna landsbygdsprogrammet vittnar om
stort engagemang och beslutsamhet bland boende och
näringsidkare på landsbygden.
Detta engagemang är en förutsättning för att på ett bra sätt
kunna hantera frågor framför allt kring markupplåtelse och
verka för att öka anslutningsgraden. En stark lokal förankring
och stort engagemang hos såväl boende som lokala
näringsidkare är även i fortsättningen en grundläggande
förutsättning för ett framgångsrikt projekt på landsbygden.
6. Fortsatt investeringsvilja hos de regionala och nationella
marknadsaktörerna. För att nå målsättningarna på utsatt tid
krävs att marknadens efterfrågan och investeringsvilja är
tillräckligt stor för att nätägarna skall kunna motivera
fortsatta investeringar i kommersiellt gångbara områden.
Utöver Stadsnäten förväntas även större nationella aktörer
som exempelvis Telia och IP-Only kunna bidra till
utbyggnaden. En öppen konkurrenssituation är sannolikt en
motiverande faktor som kan verka för ökad investeringsvilja
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och ökad utbyggnadstakt. För att nå största möjliga framgång
är det av vikt att främja konkurrensen och underlätta för alla
aktörer som vill, att kunna investera och bidra till ökad
anslutningsgrad.
Stödfinansierad utbyggnad kommer endast att ske på
landsbygden, medan kommersiell utbyggnad utgår från
tätorten. Därför är det av största vikt att den kommersiella
utbyggnaden inte tappar tempo, utan når sin yttre gräns
parallellt med att stödfinansierad utbyggnad växer utifrån
och in mot tätorterna.
Om utbyggnaden fortsätter enligt nuvarande principer så
kommer mellanskiktet att byggas ut i sista skedet, och utöver
i den mest glesbefolkade landsbygden kommer det sannolikt
även inom dessa områden att behövas extra finansiella
insatser.

Uppföljning
Ett stort ansvar för att målsättningarna avseende tillgången på
bredband uppnås vilar främst på kommunerna, som genom sina
respektive bredbandsstrategier anger mål och medel för sin egen
utbyggnad. Länsstyrelsen ska verka för att det riksdagsbundna målet
om att Sverige ska ha bredband i världsklass nås.
En större uppföljning görs under 2018 för att sammanställa nuläget i
förhållande till de definierade delmålen. Detta görs förslagsvis i en
referensgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen,
Kommunerna, Region Blekinge och Landstinget. Här föreslås och
genomförs lämpliga åtgärder utifrån de behov som uppstår. För
Blekinges framtida utveckling är det av största vikt att målen nås,
varför Länsstyrelsen och Region Blekinge gemensamt skall ansvara
för regional samordning.

Finansiering
Regeringen kommer totalt i det nya landsbygdsprogrammet 20142020 att avsätta 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i
landet. För Blekinges del innebär det att ca 65Mkr kommer att kunna
beviljas för utbyggnad fram till 2020.
Regeringen antog i juni 2014 förslaget till det svenska
Landsbygdsprogrammet och har nu skickat förslaget vidare till EUkommissionen för godkännande. Beslut om stöd kommer att kunna
tas tidigast hösten 2015.
En skillnad från tidigare programperiod är att så kallad offentlig
medfinansiering inte får ingå i projektet. Det innebär att kommunal
eller statlig medfinansiering inte är tillåten i projektbudgeten. Det
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hindrar dock inte t ex en kommun att vara delaktig i eller bidra med
infrastruktur i anslutning till fiberprojektet. Kommuner kan t ex
genomföra förutsättningsskapande projekt som kan underlätta för
initiativ på landsbygden. Exempelvis i samband med samförläggning
eller andra projekt som innebär att anlägga stomnät till områden i
länet.

Kvarstående finansieringsbehov
Med bakgrund i tidigare sammanställning över resultatet av planerad
utbyggnad fram till 2020 uppstår följande differens avseende antalet
invånare i förhållande till målnivån 90%.
90% av
befolkningen

Utbyggt antal
2020

Kvarvarande
antal

Blekinge län

137 000

112 100

24 900

Karlshamn

28 000

17 200

10 800

Karlskrona

57 300

51 700

5 600

Olofström

11 600

11 900

-300

Ronneby**

25 000

20 900

4 100

Sölvesborg

15 100

10 400

4 700

Efter omräkning av invånarantal till hushåll enligt tidigare modell så
ger detta följande beräknade återstående investering för att nå en
utbyggnadsgrad om 90 %, givet antagandet att kostnaden per
anslutning uppgår till 25 000 kr*:
*Avser endast passivt nät. Siffran baseras på nyckeltal från genomförd utbyggnad inom
Blekinge.

Kvarvarande
antal

Varav hushåll

Blekinge län

24 900

11 800

295 000 000

Karlshamn

10 800

5 100

127 500 000

Karlskrona

5 600

2 600

65 000 000

Olofström

-300

0

0

Ronneby**

4 100

1 900

47 500 000

Sölvesborg

4 700

2 200

55 000 000

Beräknad snittkostnad per anslutning

Beräknad
kostnad

25 000

** En större avvikelse i beräkningsunderlaget som baseras på PTS statistik från 2014 gör att
prognosen för återstående kostnader för Ronneby blir för låg. En uppskattning om att
ingångsvärdet ligger ca 10 % för högt ger en alternativ kostnad om 81,5MSEK.

Kostnaden per anslutning baseras på utbyggnad inom tätortsnära
områden. Kostnaden per anslutning på landsbygden är avsevärt
högre. I det gångna landsbygdsprogrammet var stödandelen i
genomsnitt 22 935 kr per anslutning, vilket tillsammans med den
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privata finansieringen från fastighetsägaren ger en snittkostnad på ca
40 000 kr per anslutning. Detta avser genomförda projekt inom
områden på landsbygden med relativt sett gynnsamma
förutsättningar. Ekonomiskt ogynnsamma anslutningar finns inom
ramen för alla projekt, men flertalet utgörs ändå av en
sammanhängande struktur som relativt sett ger kostnadsmässiga
fördelar. För att nå de sista 10 % av befolkningen krävs mycket
omfattande investeringar då kostnaden(6) för dessa anslutningar
växer dramatiskt framför allt på grund av avståndsfaktorn.
Sammanfattningsvis konstateras att baserat på redovisad statistik så
krävs investeringar utöver befintliga bidragsprogram och kommersiell
utbyggnad får att nå uppställda utbyggnadsmål i alla kommuner
undantaget Olofström. Sannolikt kommer det i Olofström på sikt att
uppstå kostnader för uppgraderingar av kabel-TV nät till framtidssäkra fibernät. Ovanstående tabell visar även att utbyggnadstakten
totalt sett behöver öka för att även de hushåll som kvarstår efter
genomförd planerad utbyggnad skall hinna anslutas inom angiven
tidplan.

Finansieringsförslag
Finansieringen av återstående utbyggnad handlar dels om att tillföra
pengar, men i stor utsträckning även om att minska kostnader.
Att tillföra pengar i byggprocessen kan handla om alternativa
finansieringsmodeller där främst kommunala medel tillförs
byggprocessen då sannolikheten är mycket stor att ansvaret för den
återstående utbyggnaden slutligen hamnar på de kommunala
stadsnäten. Detta kan exempelvis regleras genom anpassade
ägardirektiv gällande lönsamhetskrav eller genom att bolag som
genererar överskott kan återinvestera detta i form av nätutbyggnad.
Koncernbidrag används ofta inom kommuner med flera kommunalt
ägda bolag för att kunna kvitta vinst mot förlust inom olika bolag.
Bolag som genererar överskott betalar då koncernbidrag till
moderbolaget som i sin tur kan använda detta för att täcka förluster i
ett annat bolag inom samma koncern.
Okonventionella finansieringsmetoder, exempelvis företagssponsring
eller gemensamma lösningar mellan privata och offentliga aktörer
kan vara ett sätt att finna lösningar där inga andra alternativ finns att
tillgå. Som exempel kan nämnas ett förslag PTS lämnat i
promemorian ”PTS åtgärder för ökad mobiltäckning” som handlar om
Samhällsmaster. Förslaget om Samhällsmaster innebär att man
genom att samla upp alla intressen inom ett visst område
tillsammans kan finansiera utbyggnad av mobilnäten och på så sätt
skapa bättre mobiltäckning.
______________________________________________________
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(6)

H. Cavenius och M. Sebelius, “Framtida fiberinvesteringar i Sverige”, EY studie 23 juni,
Stockholm, 2014.

Ett annorlunda tankesätt och sökandet efter gemensamma intressen
kanske kan bidra till att nya lösningar kommer till stånd. Nya tjänster
föder nya affärsmodeller och nya möjligheter till intäkter eller
besparingar. Denna potential borde redan idag kunna intecknas till
viss del genom att de aktörer som i framtiden gynnas av utbyggnaden
redan i dag borde kunna intressera sig för att delfinansiera delar av
utbyggnaden.
Övrig finansiering är exempelvis regeringens förslag i sitt betänkande
SOU 2014:21 om tillsättandet av bredbandskoordinatorer på regional
nivå.
Landsbygdsprogrammet finansierar utbyggnad på landsbygden i
Blekinge med ca 65Mkr under 2014-2020.
I Europeiska regionalfonden finns det nu möjlighet att söka
finansiering för förutsättningsskapande åtgärder. Möjligheterna
utreds nu i samband med ett förslag att tillsätta en gemensam
projektledare för koordinering av stödfinansierade
utbyggnadsprojekt inom Skåne och Blekinge.
Kostnadsbesparingar utgör med tanke på den stora omfattningen av
planerad utbyggnad en viktig del av den totala finansieringen.
Återställningskostnader utgör idag den i särklass största
besparingspotentialen när det gäller det utbyggnaden av fibernät
inom tätort och småort. Flera kommuner har idag ett regelverk kring
upplåtelse av kommunal platsmark som inte är anpassat för
utbyggnadsprojekt i den omfattning som nu skapas i samband med
bredbandsutbyggnaden. Den innebär även en ökad arbetsbelastning,
vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på utbyggnaden.
Genom att sammanföra den övergripande målsättningen avseende
fibernätsutbyggnad med motiverade ändringar av praktiska rutiner
under utbyggnadsperioden kan man skapa stora besparingar i såväl
tid som pengar.
Övriga besparingar kan vara att tillämpa eller utveckla alternativa
förläggningsmetoder och samordnade upphandlingar av material och
tjänster.
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Handlingsplan














Uppdaterade och aktuella kommunala bredbandsstrategier
med tydliga målsättningar och tidplan.
Ansvarig: Kommunerna
När: 2015
Bilda en samverkansgrupp för regionala bredbandsfrågor
bestående av representanter från Länsstyrelsen, Region
Blekinge samt Kommunerna.
Ansvarig: Länsstyrelsen
När: 2015
Utarbeta finansieringslösningar för de återstående
investeringar som krävs för att uppnå målen.
Ansvarig: Samverkansgruppen
När: Löpande 2015-2020
Årsvis uppföljning av genomförd utbyggnad samt
inrapporterad statistik för att få en korrekt bild över den
aktuella utbyggnadsnivån.
Ansvarig: Samverkansgruppen
När: Löpande 2015-2020
Inrätta en övergripande funktion för koordinering och
samordning av frågor som rör digitala kommunikationer och
IT-infrastruktur.
Ansvarig: Länsstyrelsen
När: 2015
Etablera samverkan med kringliggande regioner.
Ansvarig: Samverkansgruppen
När: 2015
Stöd, vägledning och utveckling av ”Byanätskonceptet” via
Landsbygdsprogrammet i syfte att på bästa sätt utnyttja
förekommande bidragsmedel.
Ansvarig: Länsstyrelsen
När: Period: 2015-2020
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Bredbandsutbyggnad 2014/15
Nedan följer en kort genomgång av GIS-arbetet inom projektet med bredbandsutbyggnad.

1.) Befintliga och planerade nät
Områden med befintliga och planerade nät erhålls av respektive kommun. Områden läggs in i
ArcMap för vidare bearbetning. Vid leverans kommer ytorna i dwg-format, färgkoden avgör status
för nätet, 1=planerat nät, 2=befintligt nät. Ytorna exporteras från dwg och status skrivs in efter
färgkod. Varje yta har ett unikt ID (handle) och benämns nedan som bredbandsområde.

2.) SCB-data
För att göra bedömningen hur många individer som finns inom varje bredbandsområde användes
befolkningsstatistik från SCB. De SCB-rutor som helt, eller delvis, överlappade bredbandsområdena
plockades ut. SCB:s befolkningsstatistik erhålls som totalbefolkning inom ett rutnät på 250x250
meter inom tätort och 1000x1000 meter utanför tätort.

3.) Bearbetning SCB-data
För att undervika överlapp av SCB-rutor i gränsområden kring tätort klipptes tätortsrutorn ut. Detta
moment kändes lite osäkert, en stor ruta kunde ha 50 personer i totalbefolkning och de små rutorna
inom den stora rutan kunde tillsammans ha flera hundra personer. Vid kontakt med SCB nämndes att
de små rutorna kunde klippas bort från de större rutorna. Fortfarande skeptisk men oftast är det så
lite folk i de större rutorna att detta blir en liten avvikelse oavsett.

Röda rutor visar SCB:s tätortsrutor 250x250 meter och blå rutor visar rutor utanför tätort
1000x1000 meter. I andra bilden ses resultatet efter att tätortsrutor klippts bort.

3b.) Anpassning till vattenytor
För att finputsa data klipptes även fastighetskartans vattenytor bort från befolkningsrutorna (erase
LM Fastighetskartan vatten från ”SCB_Blekinge_mod”). Efter dessa redigeringar räknades arean ut
för att få en area på möjlig befolkningsyta, denna area fick benämningen ”orig_area”.

4.) Befolkning inom bredbandområden
För att få reda på befolkning inom varje bredbandsområde begränsades/delades SCB:s
befolkningsrutor med bredbandsområdenas avgränsningar (intersect). Denna indelning innebar att
befolkningsrutorna ibland fördelades på flera bredbandområden, dock bibehölls totalbefolkningen
för varje område varvid det krävdes en viktning av befolkningstalet för att undvika en överskattning.
Efter detta steg bestod varje bredbandsområde av ett flertal hela, eller delade, SCB-rutor.

5.) Viktad befolkningsmängd
Vid detta moment antogs att befolkningen var jämnt fördelad över hela rutan. För att få fram viktad
befolkningsmängd användes kvoten av befolkningsytorna (de bearbetade från steg 4) och ”orig_area”
och multiplicerades med totalbefolkningen. Detta gav delmängden för varje del av de ursprungliga
SCB-rutorna.

6.) Sammanlagd befolkning per område eller kommun
Då varje bredbandområde har ett unikt ID kunde den viktade befolkningsmängden räknas ut för varje
bredbandsområde och kommun (dissolve, multiple dissolve field (handle, status och kommun) samt
beräkna sum av bef_vikt).

1.) Befolkning, ej bortplockade vattenområden

2.) Befolkning, bortplockade vattenområden

Status

Kommun

Status

Kommun

Planerat nät

Karlshamn

5909

Planerat nät

Karlshamn

5931

Befintligt nät

Karlshamn

11328

Befintligt nät

Karlshamn

11340

Planerat nät

Karlskrona

20818

Planerat nät

Karlskrona

20532

Befintligt nät

Karlskrona

25388

Befintligt nät

Karlskrona

25899

Planerat nät

Ronneby

10398

Planerat nät

Ronneby

10518

Befintligt nät

Ronneby

4773

Befintligt nät

Ronneby

4776

Planerat nät

Sölvesborg

1867

Planerat nät

Sölvesborg

1863

Befintligt nät

Sölvesborg

9638

Befintligt nät

Sölvesborg

9643

Befolkning

Befolkning

Vid en jämförelse mellan befolkningsytor där vattenområden ej är bortplockade (1) och bortplockade
(2) erhålls en marginell skillnad.

Nedan följer en kort sammanställning av sammanställda kartor baserade på nätägarnas
inrapporterade underlag avseende planerad utbyggnad. Observera att befintliga nätområden ej
redovisas, varför avsaknad av planerad utbyggnad inom tätort ofta beror på att befintlig nät redan
finns

