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Attraktionskraft och livskvalitet 
- Tioprojektet vill få med vita fläckar på digitaliseringsresan. 
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Presentation | Affärsverken Karlskrona Stadsnät 
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Så skall Blekinges vita fläckar 

försvinna 

 

Genom att kartlägga vita fläckar i 

Blekinge län och analysera 

orsakerna till varför områdena 

saknar snabbt bredband är 

förhoppningen att öka andelen 

anslutna  företag och hushåll.  

 

Hör om de lokala stadsnätens 

modell där analys och samverkan är 

i fokus. 

Åse Larsen 

Projektledare 

Janne Lindqvist 

Affärsområdeschef 

Projektägare 

Jesper  Auer 

Kommunikations- 

tekniker 

 

Simon 
Kristiansson 

Teknikchef 

Dialog & 
Lärgrupp 



Bakgrund 
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De vita fläckarna i Blekinge är så glest bebyggda att varken marknadskrafter eller bidrag räcker för att bygga fibernät. 

 

Analyser, kartläggningar och pilot projekt har genomförs för att ta fram förslag som gör det möjligt att bygga 

upp en IT-infrastrutur som inkluderar glesbygden och skärgården i Blekinge.  

Projektet medfinansieras av  Europeiska regionala utvecklings fonden, Blekinges energibolag, samt 

Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge, för att göra det möjligt att nå ut till hela regionen.  

 

Regeringens strategi: 

 

På kort sikt: 2020 

95% 100 Mbit/s  

 

På lång sikt: 2025  

• 98 %,  1 Gbit/s  

• 1,9 % 100 Mbit/s 

• 0,1 % 30 Mbit/s 



Resultat 
 

Affärsverken AB  |   Åse Larsen  |  2018-10-03 

        Rapporten 

 

• Val av tekniska lösningar och varför 

• Målgrupperna och vilket behov de har 

• Processer för samverkan 

• Social & Ekonomisk hållbarhet 

 



Utvärderade tekniker 
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Kan hantera den allt ökande  

digitaliseringen 

Varför gick vi inte vidare med dessa? 

Markbunden  

fiber 

Stolphängd fiber 

Sjökabel 

Där man inte får/kan gräva (berg, 

naturreservat, långa sträckor med 

enskilda fastigheter 

Förbindelse till öar 

Alternativa komplement 

Microlänkar 

Radiolösningar 

Mobilt bredband 

Satellit 



Tekniska val, varför fiber? 
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Radiolösning till 

fastighet, hur 

funkar det? 

 

   Ska vi inte vänta 

på 5G ? 

Microvågslänkar 

är lösningen ! 

 

   Mobil täckning 

har ju alla ! 

 

   Vi har snart 

egna satelliter ! 



Metod – Hur gjorde vi? 
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Teknik – vilken finns tillgänglig ? 

Lärgrupp Blekinge Tekniska Högskola Egna resurser 

Målgrupp – vilka är de? 

Arbetssituation Intressen Behov av uppkoppling Personas 

Pilot projekt 



Råd & Tips 
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• Samarbeta med andra kommuner och energibolag 

• Sätt ihop en diskussion/lärgrupp i regionen. 

• Samverka med Högskolan 

• Starta pilot projekt 

• Agil projektmetod 

 

 



TACK FÖR OSS ! 
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