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Post- och telestyrelsen

#1 Bredband ger utveckling och
tillväxt
• Allt mer sker online,
bredband har blivit en
integrerad del av våra liv
• Bredband med hög hastighet
bidrar positivt till ekonomisk
tillväxt och
samhällsutveckling
• Ju snabbare bredband,
desto mer produktiva företag

#2 Fiber dominerar
• 61% av hushållen har tillgång till fiber
• Två tredjedelar av alla hushåll och
arbetsställen har tillgång till
bredband med minst 100 Mbit/s
• Under 2015 tillkom 276 000 nya
fiberabonnemang
• Om tillväxten fortsätter kan det bli
mer än 4 miljoner
bredbandsabonnemang år 2020
varav 70% fiber
Källa: PTS, Bredbandskartläggningen 2016 , Svensk telemarknad, PTS estimat

#3 Något fler bor i lägenhet än i
villa
• Det finns 4,6 miljoner hushåll i Sverige, varav
2,0 miljoner finns i småhus och 2,6 miljoner i
flerbostadshus
• De finns 150 000 flerfamiljsfastigheter i
Sverige varav ca 70% (106 000) har tillgång
till fiber, med Jokkmokk i topp och Hörby med
lägst andel

• Dessutom finns 0,6 miljoner fritidshus

• Skanova erbjuder fibertillträde (FTTH) till 22
300 flerfamiljshus och därtill är 15 400 i
Källa: SCB, Fastighetsregistret, Bredbandskartläggning 2016 Skanov
byggfas (sept 2016)

#4 Kraftig tillväxt av fiber till villor
• Mer än 625 000 villor har tillgång till
fiber, motsvarande en tredjedel av
alla småhus
• Skanova erbjuder fibertillträde till ca
320 000 småhus och därtill är 118
000 i byggfas (sept 2016)
• Antalet homes passed är 720 000 –
870 000 (36-44% av alla småhus)
• Telia tog in 95 400 nya
fiberabonnenter under 2015

Källa: PTS, Bredbandskartläggning 2016, Svensk
Telemarknad, Telia, Skanova

#5 Telia investerar mest i
bredband

•

Investeringarna i fast bredband
var 8,9 mdkr 2015 (7,0 mdkr
2014)

•

Telia, Stadsnäten och IP-Only har
ökat bredbandsinvesteringarna
kraftigt

•

Det statliga stödet är ca 500 mkr
per år

•

Kunderna bidrar med ca 3 mdkr
per år för att få tillgång till fiber

•

Konkurrens och efterfrågan driver
investeringarna

Källa: PTS och bolagens årsredovisningar

#6 Stadsnät finns på många olika
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Källa: Development of high speed networks and the role of municipal networks
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No 26, 2015 , OECD Publishing, Paris
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#7 Finansieras med kapital från olika
källor
UK: privat
kapital som
bygger stadsnät

NL: offentliga
investeringar
i bredband

DK:
kooperativt
elbolag som
bygger
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SE: kommuner som
investerar i
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JP: stadsnät
finansierat
av stat och
kommun

USA:
kooperativt
elbolag som
bygger stadsnät

NZ: Statligt bidrag till
kooperativt/privat
stadsnät

Källa: Development of high speed networks and the role of municipal networks
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No 26, 2015 , OECD
Publishing, Paris

AU: Statligt
finansierat nationellt
bredbandsnät

#8 De flesta stadsnät investerar mindre än 10
mkr
•

Det finns ca 180 stadsnät i Sverige
(varav 143 aktiebolag)

•

2015 investerade stadsnäten 2,3
mdkr jämfört med 1,7 mdkr 2014

•

Genomsnittlig investering 2015 var
14 mkr (medel) och 6 mkr (median)

•

De flesta stadsnäten möter en ökad
efterfrågan och genomför stor
utbyggnad

•

Samtidigt genomförs samgåenden,
uppköp

Källa: PTS och bolagens årsredovisningar, PTS, Uppföljning av regeringens
bredbandsstrategi 2016, PTS-ER-2016:17, 2016-04-29

#9 Större operatörer investerar inte
mer

Fråga: Investerar större operatörer mer än
mindre?

•

Analys av 100 största operatörerna i
världen - data för perioden 2006-2014

•

Avser bolagens sammanlagda
investeringar och inte på enskilda
marknader

•

Ingen korrelation mellan storlek och
investeringar
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Fitted values

Korrelation mellan capex-to-sales och försäljning
– 844 observationer, R2 är 0.0074
Källa: Bloomberg och PTS beräkningar

#10 Stora skillnader på avkastning
•

Förhållandet mellan vinst och värdet
på anläggningstillgångar ger
avkastning på sysselsatt kapital

•

Genomsnitt för BT, DT, Orange,
Swisscom, TDC, Telecom Italia,
Telefonica, Telekom Austria, Telia
och Telenor: 21% 2012-2015

•

Stor spridning på avkastningen bland
stadsnäten, men det är svårt att få en
överblick för många stadsnät
redovisar inte resultat- och
balansräkning
Källa: PTS, bolagens årsredovisningar, Bloomberg

#11 Vissa stadsnät har hög
skuldsättning
•

Räntebärande skulder minus kassa (net
debt) i förhållandet till vinst innan räntor,
skatt, avskrivningar och amorteringar
(EBITDA) ger nyckeltalet

•

Genomsnittet för BT, DT, Orange,
Swisscom, TDC, Telecom Italia,
Telefonica, Telekom Austria, Telia och
Telenor 2012-2015 är 2,5

•

Högre skuldsättning äventyrar
kreditvärdering, leder till högre
kreditkostnader

•

Många stadsnät är beroende av ägarbolag
för att finansiera negativt kassaflöde, men
det är svårt att få överblick eftersom

Källa: PTS, bolagens årsredovisningar, Bloomberg

•

#12 Samarbete om fibernät är
möjligt
Nätsamarbeten har spelat stor roll på
mobilmarknaden, men det har ännu inte skett
några fibersamarbeten i Sverige

•

EU kommissionen lyfter fram saminvesteringar
som ett sätt att underlätta fiberutbyggnad

•

Telecom Italia och Fastweb har etablerat ett bolag
för fiberutbyggnad i 29 städer

•

På Irland har Vodafone och energibolaget ESB
etablerat
ett bolag som bygger ut fiber

•

I Spanien delar Orange och Vodafone på fibernät
genom geografisk nätdelning

Källa Telecom Italia Group 2Q’16 Update, 27 July 2016

#13 Fortsatt stora investeringar
•

Kombinationen av stark efterfrågan, ökad
betalningsvilja, och konkurrens driver
fiberinvesteringarna, vilket överträffat
PTS prognoser de senaste tre åren

•

PTS uppskattar att de totala
investeringarna (inklusive statligt stöd
men exklusive slutkunders
engångsavgifter) 2016-2020 hamnar på
31,7 mdkr

•

Det skulle kunna ge 93-96% av hushåll
och arbetsställen tillgång till 100 Mbit/s år
2020

•

Men det kräver att både privata aktörer

PTS uppskattning av investeringsnivåer i fasta
nät fram till 2020 – investeringsnivå I

Källa: PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016,
PTS-ER-2016:17, 2016-04-29

Summering
• Sverige ligger i bräschen för
bredbandstillgänglighet tack vare ett fruktbart
samarbete mellan det offentliga och privata
• Fiber till alla kräver medverkan från
kapitalmarknaden
• Kraven och ambitionerna ökar med trådlöst
överallt, smarta städer vilket kräver medverkan
från alla aktörer
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