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Sista procenten – hur når vi dem?



IT Norrbotten AB
 25 år, 7 personer, 150 års erfarenhet
Ägare:

Region Norrbotten 47%
Norrbottens 14 kommuner 53%

 Regionnät, 
Kommunikationsoperatör

Öppenhet, Konkurrens
Affärsmässig samhällsnytta

UTVECKLING
(Norrbottensfokus)

OPERATÖR AV 
SAMHÄLLSKRITISK 
INFRASTRUKTUR
(Operativt fokus)

MARKNAD
(Kunskap, Opinion, 

Information)



Hållbart bredband
1. TILLGÅNG -> digital delaktighet
2. FUNKTION -> trygghet, säkerhet
3. RÅDIGHET -> kontroll
4. ÖPPENHET -> konkurrens
5. SAMVERKAN -> effektivitet



Är 2025-målet hållbart?

• Procenten
• Tekniken
• Ekonomin
• Behoven
• Ändamålsenligheten



”Laga efter läge”

 Klokskap och pragmatisk
- teknikmarknadsföring förvirrar kunderna
- byråkrati är världens effektivaste bromsbelägg

 Aktörer som samarbetar och teknik som kompletterar
- konkurrens är bra, där det finns en marknad…

 Bygg vidare på Sveriges starka position som fibernation
- aktörsorienterat, skalbart, öppet



Vilka är då 
bredbandets 
alternativa 
vägar?
Hur fixar vi ”pocenten”

En schysst grusväg är en bra väg! 
En grusväg går asfaltera!
Men det går aldrig trafikera den 
väg som inte finns!





• 2 % utan fiber innebär 100 000 hushåll. Det är nästan hela Norrbottens län

• Nedbrytning av målet på regional nivå krävs

• Efteranslutningar ej med i 2025-målet

• Risk för A- och B-lag (t.o.m. C-lag), en demokratifråga

• Eftersatt utbyggnad i glesbygd beror inte alltid på att det är svårt, eller dyrt

• Långa ortssammanbindande nät

• Åldrande befolkning

• Lägre betalningsförmåga

• Låga fastighetsvärden

• Glöm inte mobiltäckningen!

Alla ska med, eller…?



Genväg är senväg?
• FWA via 4G/5G ett godtagbart alternativ i periferin men…:

• Ett väl utbyggt fibernät är en förutsättning för ett bra 5G-nät
• Vi kan inte stanna redan nu

• Begränsad täckning på många platser i glesbygd, utbyggnad krävs

• Operatörerna erbjuder idag inte FWA där det främst hade gjort skillnad

• Behövs stöd och regelverk även för Samhällsmaster?



Vad händer på sikt
• FWA via mobilnätet ger f.n. inget öppet nät, risk för inlåsning

• Driftkostnaderna ett frågetecken

• Teknisk livslängd. Teknikskiften innebär kostnader för kund

• Vill operatörerna på sikt ens behålla dyra mobilsiter i glesbygd när 
kundunderlaget faller?

• Vi bör tänka 20-30 år framåt eller mer, inte bara lösa problemet här och nu

• Investeringsförutsättningarna har sällan varit bättre!
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