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LAGÄNDRING KAN ÖKA
STADSNÄTENS MÖJLIGHET

att bidra till bredbandsutbyggnaden i sin region

SKR

Om behovet av
digital infrastruktur
i offentlig sektor

LANTBRUKSFORSKAREN:

Tillgång till digital infrastruktur på
landsbygden är en förutsättning för
lantbrukets utveckling

INNEHÅLL #2 - 2021
Vad är ett stadsnät?
Ledare: Fiberbredband är avgörande för Sveriges digitalisering
SKR:s digitaliseringschef om vikten av att den bredbandsinfrastruktur som byggs räcker även för framtidens krav
Ny rapport tydliggör konsekvenserna av utebliven fiberutbyggnad på landsbygden
Stadsnät i regional samverkan
SKR: Lagändring kan öka stadsnätens möjlighet att bidra till bredbandsutbyggnaden i sin region
Utredare ska se över hur bredbandsutbyggnad över kommungräns ska underlättas
Teknikföretagen: Fungerande digital infrastruktur på landsbygden är en avgörande faktor för landets teknikföretag
Vilka teknologiska förutsättningar krävs för att få tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling?
Lantbruksforskaren: Tillgång till digital infrastruktur på landsbygden är en förutsättning för lantbrukets utveckling
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Stadsnäten i korthet:

VAD ÄR ETT
STADSNÄT?
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Ett stadsnät är en lokalt och/eller regionalt etablerad aktör som äger och
tillhandahåller en robust och operatörsneutral digital infrastruktur. Samtliga
stadsnät äger fiberinfrastruktur och allt fler erbjuder också trådlösa IoT-nät.
Stadsnätens roll är att tillhandahålla den infrastruktur som det digitala
samhället kräver för att kunna erbjuda robusta, tillförlitliga och säkra tjänster. Stadsnäten är en viktig orsak till att Sverige har en väl utbyggd och
modern bredbandsinfrastruktur och har fortsatt en mycket viktig roll för
den resterande bredbandsutbyggnaden, inte minst i glesbygden samt för
att säkerställa öppna nät med fungerande konkurrens.
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Svenska Stadsnätsföreningen
@fibersverige
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf
ssnf.org

DE FÖRSTA KOMMUNALA stadsnäten bilda-

I SLUTET AV 1990-TALET var kommunerna

des på 1990-talet med syftet att utmana
det dåvarande statliga telemonopolet.
Kommunerna var trötta på höga priser
och bristande intresse för att bygga ny
fiberinfrastruktur. Nu står det klart att
de svenska stadsnäten med sina öppna
nät är en stor framgång. Utan dem hade
Sverige haft både sämre konkurrens
med högre bredbandspriser och färre
anslutningar.

nästan ensamma om att förespråka fiber
för bredbandsutbyggnaden. I dag har
tekniken tagits emot av hela marknaden och anses vara det självklara valet.
Dagens stadsnät bygger inte enbart ut
fiber utan erbjuder också alternativa
tekniker som radiolänk eller olika
former av IoT-lösningar.

STADSNÄTEN HAR OCKSÅ grundat konceptet

VI ARBETAR MED PUBLIC AFFAIRS OCH REGIONAL
SAMVERKAN PÅ SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN
MIKAEL EK
Vd
Telefon:
08-214 933
Mobil:
070-598 00 05
E-post:
mikael.ek@ssnf.org
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170
200
Det finns cirka 170 stadsnät
i Sverige, varav cirka 90
procent är kommunala.

De öppna stadsnäten är verksamma i
närmare 200 av landets
kommuner och sammantaget
äger de cirka 50 procent av all
bredbandsinfrastruktur.
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PER FRÖLING
Ansvarig regional
samverkan

LOUISE THORSELIUS
Chef Public Affairs och
kommunikation

Telefon:
08-214 930
Mobil:
072-564 32 31
E-post:
per.froling@ssnf.org

Telefon:
08-23 20 08
Mobil:
076-110 02 88
E-post:
louise.thorselius@ssnf.org

”öppna nät” som innebär att nätet är
tillgängligt på likvärdiga villkor för alla
som vill hyra fiber eller erbjuda tjänster
via en tjänsteportal. Det möjliggör för
mindre aktörer, som av olika skäl inte
äger en egen bredbandsinfrastruktur,
att erbjuda tjänster till konsumenterna.
De öppna näten har pressat priserna
och konsumenterna har fått fler tjänster
att välja mellan. I dag har de allra flesta
bredbandsaktörer anammat konceptet.

De kommunala stadsnäten
är i första hand nätägare och
levererar olika grossisttjänster
till branschens aktörer.

Så här ägs stadsnäten:

3%

3%

3%

26%

28%

37%
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och
intresseorganisation som representerar stadsnät
i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av
tjänster och utrustning inom bredbandsområdet.
Föreningen företräder därmed en absolut majoritet
av de aktörer som aktivt investerar i ny modern
infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska
Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade
samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet under
dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också
ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för
privatlivet, i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om
Svenska Stadsnätsföreningen på www.ssnf.org.

Kommunal förvaltning 26%
Kommunalt energibolag 37%
Kommunalt stadsnätsbolag 28%
Privat aktiebolag 3%
Ekonomisk förening 3%
Blandat ägande 3%
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SKR:S DIGITALISERINGSCHEF

LEDARE: MIKAEL EK

Om vikten av att den bredbandsinfrastruktur
som byggs räcker även för framtidens krav

Fiberbredband är avgörande
för Sveriges digitalisering!

DET ÄR EN VIKTIG UPPGIFT för offentliga

ledare att verka för att alla verkligen får
tillgång till fiberbredband. Som vi beskriver i det här magasinet så kommer
samhället över tid att vara alltmer
beroende av digital kommunikation.
Användare, oavsett om dessa är
människor, företag eller sensorer,
behöver en flora av tekniker där mobila
lösningar ensamt inte räcker till kapacitetsmässigt, eller inte erbjuder en
tillräcklig säkerhet och robusthet.
Fibern i sig är viktig för att säkerställa
god funktion i de mobila näten. Så det
är inte det eller det andra, utan båda
som gäller. En fortsatt utbyggnad av
fiber är också en förutsättning för att
landets kommuner och regioner ska
kunna nå ut till sina invånare med de
digitala tjänster som väntar runt hörnet.

stadsnätsmedlemmar varierar i storlek,
precis som kommunerna, men sammantaget är de den i särklass största byggaren och innehavaren av fiberinfrastruktur i Sverige. Hela 55 procent av landets
fiberinfrastruktur kommer från de
kommunala stadsnäten och utan dem
hade Sverige aldrig haft den framskjutna
positionen i Europa som vi nu har och
som måste ses som ett starkt fundament
för den fortsatta digitaliseringen och
kommande 5G-utbyggnad.

– Man kan väl säga att den generella
utmaningen är att vi behöver hitta nya
smarta arbetssätt inom välfärdssektorn. Och där ser vi att digitaliseringen
är ett av de främsta verktygen för att
vi ska kunna klara av att göra den här
omställningen, oavsett om det handlar
om skola, samhällsbyggnad, socialtjänst
eller hälso- och sjukvård, säger Patrik
Sundström, digitaliseringschef på SKR.
PATRIK SUNDSTRÖM MENAR att de digitala

STADSNÄTEN HAR EN VIKTIG roll att spela i

kommuners och regioners fortsatta
utveckling men begränsas i många fall av
den kommunala lokaliseringsprincipen.
Med ett undantag så kan stadsnäten
hjälpa fler att få fiberbredband och till
lägre kostnader än vad annars skulle bli
fallet. Ett undantag som skulle innebära
ett mer effektivt nyttjande av samhällets
investeringar och en långsiktig offentlig
rådighet över en samhällskritisk
infrastruktur. Det skulle också skapa
förbättrade möjligheter för stadsnäten
att fortsätta bidra till bredbandsutbyggnaden både i sin egen kommun och i
grannkommunerna.

Stadsnäten har en viktig
roll att spela i kommuners
och regioners fortsatta
utveckling.

lösningarna rent konkret kan handla
om att bland annat möjliggöra för
människor med kronisk sjukdom att
själva mäta sina värden, som monitoreras av hälso- och sjukvården på distans,
och på så sätt själva få en insikt i hur
hälsoläget varier. Detta kan i sin tur
bidra till färre försämrade hälsotillstånd
och återinläggningar på sjukhus. Inom
skolan menar Patrik Sundström att det
kan handla om att erbjuda utbildning

på distans genom olika digitala lösningar och på så vis möta behoven hos fler
elever.
SAMTIDIGT MENAR HAN att om vi ska

kunna flytta välfärden närmare
människors vardag så är grundkravet
att samtliga invånare i hela landet måste
ha tillgång till en kvalitetssäkrad infrastruktur och en snabb och säker
uppkoppling, något som inte är en
självklarhet i dag. Enligt statistik från
Post- och telestyrelsen hade 85 procent
av hushållen i tätbebyggda områden
tillgång till bredband via fiber under
2020. I glesbebyggda områden var
motsvarande siffra 55 procent.
– Tillgång till fiberbredbandsinfrastruktur måste finnas i hela landet,
annars kommer vissa invånare bli
hänvisade att sitta timmar i bil för att
kunna nå den kompetens som finns i
till exempel specialistvården. Och för att

undvika det behöver vi ha ett långsiktigt
politiskt engagemang och ett statligt
finansiellt stöd som just säkerställer
en fullgod uppkoppling överallt, säger
Patrik Sundström.
DÄRTILL MENAR PATRIK SUNDSTRÖM att den

digitala infrastruktur som vi bygger i dag
också bör ta höjd för mer avancerade
tjänster som ska klara av att transportera
känsliga personuppgifter och ha korta
svarstider.
– Jag tror att det är viktigt att kraven
från välfärdsverksamheterna blir tydliggjorda i just den här utbygganden så
att vi inte har lagt en infrastruktur som
sen inte räcker till för att vi ska kunna
fortsätta utveckla välfärdssverige. Och
själva nyttan uppstår ju inte förrän flera
aktörer, bland annat offentlig sektor
och invånare, har tillgång till en fullgod
bredbandsuppkoppling, säger Patrik
Sundström.

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

MED EN FÖRHOPPNING om en intressant

läsning.

MIKAEL EK
Vd, Svenska Stadsnätsföreningen
FOTO: MOSTPHOTOS
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en här utgåvan av magasinet
Stadsnätet är den första som vi
riktar specifikt till dig som ledande befattningshavare i kommun, region
och riksdag. Anledningen är att vi från
Svenska Stadsnätsföreningens sida
anser att det aldrig har varit mer viktigt
än nu att vara insatt i bredbands- och
digitaliseringsfrågor. Allt som görs i
välfärdens tjänst genomsyras i dag av
digitaliseringsfrågan där pandemin kan
ses som den tydligaste påskyndaren
men också drivet av effektiviseringsoch förbättringsmöjligheter. Men för att
möjliggöra digitaliseringen så behövs
tillgång till infrastruktur.

Kommunerna och regionerna ställs inför nya och fler utmaningar, enligt Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR. Utmaningen kan sammanfattas i att andelen äldre ökar samtidigt som vi har
stora barnkullar som ska ges tillgång till förskola och skola. Detta sker samtidigt som andelen
invånare i arbetsför ålder minskar. För att lösa ekvationen menar SKR att vi behöver hitta nya
smarta arbetssätt, och där menar de att digitala lösningar kan vara ett svar.

I ARBETET MED ATT ANSLUTA alla hushåll

och företag har de kommunala
stadsnäten en nyckelroll. Våra
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orskningsinstitutet RISE har med
hjälp av forskare och branschexperter tagit fram fyra scenarier
som beskriver vilka digitala tjänster som
väntas vara i bruk inom tio år. Framtidsscenarierna utgår från områdena vård
och omsorg, kommunal teknisk förvaltning, gröna näringar samt små och
medelstora företag utanför städerna.
RAPPORTEN KONSTATERAR bland annat att

FOTO: MOSTPHOTOS

NY RAPPORT AV DET STATLIGA FORSKNINGSINSTITUTET RISE

Tydliggör konsekvenserna av utebliven
fiberutbyggnad på landsbygden

det blir ett dubbelt utanförskap för
invånare i kommuner med stor
glesbygdsbefolkning utan fullgod bredbandsutbyggnad. De kommuner som i
dag är i störst behov av digitala vårdoch omsorgstjänster är de med störst
andel äldre, vilket typiskt är glesbygdskommuner där man dessutom har sämre
tillgång till uppkoppling. Därmed finns
det en risk att dessa invånare drabbas
dubbelt. Behoven av tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling kommer
att finnas inom offentlig sektor,
näringslivet och i människors vardag i
hela landet.
– Vi ser ett stort behov av att begrava
myten kring att landsbygden har ett
annorlunda eller lägre behov av
bredband med hög kapacitet. Digitaliseringen möjliggör förbättrad vård i
hemmet, en mer hållbar jord- och
skogsbruksnäring och fler företagsetableringar på landsbygden. Just därför
måste utbyggnaden av fiberbredband
fortsätta så att hela Sverige ges samma
förutsättningar, säger Mikael Ek, vd på
Svenska Stadsnätsföreningen.
I RAPPORTEN FRAMGÅR DET att i debatten

om bredbandsutbyggnad och behovet av
tillgång till snabb bredbandsuppkoppling ofta förekommer missförstånd och
felaktiga antaganden. Rapporten syftar

därför till att förtydliga vilka tekniska
förutsättningar som krävs för att delta
fullt ut i det digitala samhället.
– Digitaliseringen är en nyckel till
välfärd och en allt viktigare bärare av
samhällskritiska tjänster. Vi ser ett stort
behov av att låta alla medborgare i samhället ta del av digitaliseringen – på lika
villkor och på samma premisser, säger
Therese Balksjö, enhetschef för avdelningen uppkopplat samhälle på RISE
och en av författarna till rapporten.
RAPPORTEN ÄR EN FORTSÄTTNING på den

rapport som RISE, på uppdrag av
Svenska Stadsnätsföreningen, lanserade 2019. I den rapporten analyserades
konsekvenserna med att ersätta den
fortsatta fiberutbyggnaden med trådlösa
tekniker som exempelvis fixed wireless
access, även kallat FWA, som är en fast
installerad bredbandsrouter kopplad
trådlöst mot mobilnätet.
DEN TIDIGARE RAPPORTENS resultat visar

att kostnaderna för att ta fram ett
trådlöst nät som erbjuder kapacitet i
närheten av det nationella bredbandsmålet, det vill säga 1 gigabit per sekund,
kommer vara högre än de kostnader
som beräknas för den fortsatta fiberutbyggnaden. Enklare trådlösa tekniker,
som även innebär lägre kostnader,
väntas i stället hamna långt under kraven på de anslutningar som ställs i
de nationella bredbandsmålen.
Båda rapporterna finns att ta del av på
Stadsnätsföreningens webbplats,
www.ssnf.org.

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

YTTERBYN 2030
Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande bredband. I en ny
rapport, framtagen av det statliga forskningsinstitutet RISE på uppdrag av Svenska
Stadsnätsföreningen, konstateras att den bristande tillgången till digital infrastruktur
kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och
för små och medelstora företag på landsbygden.
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En scenarioanalys av framtidens
uppkopplade samhälle och
konsekvenser av utebliven
fiberutbyggnad
www.ssnf.org/ytterbyn-2030/

RAPPORTENS
SLUTSATSER
DUBBELT UTANFÖRSKAP FÖR
KOMMUNER MED STOR
GLESBYGDSBEFOLKNING
De kommuner som i dag är i störst
behov av digitala vård- och omsorgstjänster är de med störst andel äldre,
vilket typiskt är glesbygdskommuner
där man dessutom har sämst uppkoppling. Om man löser de organisatoriska
och legala utmaningarna runt digital
vård och omsorg kommer man att införa
digitala tjänster storskaligt, men då bara
till platser som har bra uppkoppling.
Det finns alltså en risk för att glesbygdskommunerna kommer att drabbas
dubbelt.
STORT BEHOV AV FIBER FÖR BÅDE
NÄRINGSLIV OCH OFFENTLIG SEKTOR
Behovet av en fullgod bredbandsuppkoppling kommer att finnas inom
offentlig sektor, näringslivet och i
människors vardag. För offentlig sektor
rör det sig om leverans av kritiska,
digitala välfärdstjänster (bland annat
inom vård, omsorg och undervisning)
mot medborgare. Men det rör sig också
om digitala tjänster för den interna
verksamheten som exempelvis drift,
övervakning, (preventivt) underhåll och
simuleringar med hjälp av uppkopplad
teknik. För näringslivet handlar det om
att säkerställa att det finns förutsättningar för exempelvis automatiserad
produktion, autonoma transportmöjligheter för gods, uppkopplad maskinpark
och avancerat dataanalys i realtid.
FIBER MÖJLIGGÖR 5G OCH ÖKAD
MOBILITET
5G behöver fiberuppkoppling för att nå
sin fulla potential och samtidigt kommer
5G-utrullningen att driva fiberutrullningen. Utan fiber till antennen kommer
5G inte bli markant bättre än 4G. Offentlig sektor, näringsliv och medborgare
kommer att behöva en mix av 5G och
fiber för att kunna säkerställa likvärdiga
digitala tjänster oavsett var man befinner sig. Annars finns det en betydande
risk för att cementera och dessutom
fördjupa den digitala klyftan som är ett
faktum i dag och eftersom problemet
med bristfällig uppkoppling är störst i
glesbygd riskerar man därmed även att
öka klyftan mellan land och stad.
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Det finns kommunalt ägda stadsnät i samtliga 21 län. Trots att stadsnäten är en kommunalt etablerad
aktör så samverkar stadsnäten ofta inom respektive län för att främja fiberutbyggnaden och driftsäkerheten i länet. På det här uppslaget hittar ni kontaktuppgifter till stadsnätsrepresentanter om ni vill
veta mer om stadsnätens samverkan för just ert län. Här finns även den senaste utbyggnadsstatistiken
för respektive län, hämtad från Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2020, samt hur stor
marknadsandel stadsnäten står för*.

NORRBOTTENS LÄN
Kontaktperson:
Tomas Sundström, Luleå
tomas.sundstrom@itnorrbotten.se
070 319 18 13
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 95 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 39 %
Marknadsandel stadsnät: 77 %

UPPSALA LÄN
Kontaktperson:
Jan Rydberg, Östhammar
jan.rydberg@osthammar.se
0173 864 01
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 96 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 56 %
Marknadsandel stadsnät: 29 %

VÄSTMANLANDS LÄN
Kontaktperson:
David Hjälmgården, Västerås
david.hjalmgarden@fibra.se
021 39 51 64
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 96 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 53 %
Marknadsandel stadsnät: 66 %

BLEKINGE LÄN
Kontaktperson:
Jan Lindquist, Karlskrona
jan.lindquist@affärsverken.se
070 878 33 53
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 95 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 86 %
Marknadsandel stadsnät: 84 %

GÄVLEBORGS LÄN
Kontaktperson:
Christer Englund, Gävle
christer.englund@gavleenergi.se,
026 17 86 03
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 96 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 70 %
Marknadsandel stadsnät: 76 %

JÖNKÖPINGS LÄN
Kontaktperson:
Inger Niss, Jönköping
inger.niss@jonkopingenergi.se,
036-10 82 61
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 95 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 75 %
Marknadsandel stadsnät: 66 %

SKÅNE LÄN
Kontaktperson:
Bo Lindberg, Helsingborg
bo.lindberg@pingday.se
010 179 50 01
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 97 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 64 %
Marknadsandel stadsnät: 60 %

VÄRMLANDS LÄN
Kontaktperson:
Elin Bertilsson, Karlstad
elin.bertilsson@karlstad.se
070 001 02 43
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 95 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 76 %
Marknadsandel stadsnät: 42 %

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Kontaktperson:
Sofia Söder, Göteborg
sofia.soder@goteborgenergi.se
070 762 65 65
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 95 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 81 %
Marknadsandel stadsnät: 43 %

DALARNAS LÄN
Kontaktperson:
Anette Grönberg, Hedemora
anette.gronberg@hedemoraenergi.se
072 516 90 05
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 95 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 62 %
Marknadsandel stadsnät: 67 %

HALLANDS LÄN
Kontaktperson:
Lars Wessman, Varberg
lars.wessman@varbergenergi.se
0340 62 88 24
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 97 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 82 %
Marknadsandel stadsnät: 56 %

KALMAR LÄN
Kontaktperson:
Stefan Lundgren, Emmaboda
stefan.lundgren@emmaboda.se
0471 24 97 51
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 96 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 55 %
Marknadsandel stadsnät: 29 %

STOCKHOLMS LÄN
Kontaktperson:
Peter Sandstedt, Botkyrka
peter.sandstedt@botkyrkastadsnat.se
070 530 76 71
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 97 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 53 %
Marknadsandel stadsnät: 55 %

VÄSTERBOTTENS LÄN
Kontaktperson:
David Lindström, Umeå
david.lindstrom@ac-net.se
070 385 57 88
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 98 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 71 %
Marknadsandel stadsnät: 82 %

ÖREBRO LÄN
Kontaktperson:
Peter Lilja, Örebro
peter.lilja@kumbro.se
019 673 22 61
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 95 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 51 %
Marknadsandel stadsnät: 52 %

GOTLANDS LÄN
Kontaktperson:
Daniel Gahne, Visby
daniel.gahne@geab.vattenfall.se
049 828 52 83
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 98 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 93 %
Marknadsandel stadsnät: 2 %

JÄMTLANDS LÄN
Kontaktperson:
Mattias Mirårs, Sveg
mattias.mirars@harjeans.se
0680 243 50
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 91 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 58 %
Marknadsandel stadsnät: 14 %

KRONOBERGS LÄN
Kontaktperson:
Mats Bildh, Växjö
mats.bildh@wexnet.se
0470 77 52 03
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 97 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 75 %
Marknadsandel stadsnät: 79 %

SÖDERMANLANDS LÄN
Kontaktperson:
Christer Lindström, Nyköping
christer.lindstrom@gastabudstaden.se
070-508 05 05
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 98 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 66 %
Marknadsandel stadsnät: 70 %

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Kontaktperson:
Göran Sörell, Sundsvall
goran.sorell@servanet.se
070 652 45 65
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 94 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 62 %
Marknadsandel stadsnät: 66 %

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Kontaktperson:
Morgan Ljungberg, Linköping
morgan.ljungberg@utsikt.se
013 20 90 36
Andel hushåll med tillgång till
fiber i tätort: 97 %
Andel hushåll med tillgång till
fiber i glesbygd: 78 %
Marknadsandel stadsnät: 59 %

FOTO: MOSTPHOTOS

STADSNÄT I REGIONAL SAMVERKAN

*Uppgifter från Post- och telestyrelsen, 2019.
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SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER:

Lagändring kan öka stadsnätens möjlighet att
bidra till bredbandsutbyggnaden i sin region
De kommunala stadsnäten är sammantaget den största ägaren av fiberbaserad
bredbandsinfrastruktur i Sverige. Men den så kallade lokaliseringsprincipen gör att de
i nuläget enbart får bedriva bredbandsverksamhet inom de egna kommungränserna.
Detta är något som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vill ändra på i syfte att ge
stadsnäten möjligheter att bidra till bredbandsutbyggnad även i sina grannkommuner.

FOTO: HANS ALM

– Vi ser redan att i princip alla typer
av företag kräver tillgång till bredband
för att kunna bedriva sin verksamhet.
Vi ser också hur den offentliga sektorn
börjar leverera allt fler digitala tjänster
vilket gör att även hushållens behov
av bredband med hög kapacitet ökar i
snabb takt, säger Gunilla Glasare, chef
på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

SKR SER OCKSÅ ATT ETT undantag från

MEN TAKTEN I BREDBANDSUTBYGGNADEN har

saktat ner under de senaste åren och
ansvarig myndighet Post- och telestyrelsen bedömer att det kommer att
krävas cirka 20 miljarder kronor i statliga
stödmedel för att nå bredbandsmålet
som lovar bredband till alla senast
2025. Enligt SKR skulle en lagändring
som gör det möjligt för de kommunala
stadsnäten att bidra till utbyggnaden
även utanför sina kommungränser göra
att de statliga stöden kan användas på
ett effektivare sätt och på så sätt minska
kostnaden för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Gunilla Glasare, chef på avdelningen för tillväxt
och samhällsbyggnad på SKR.

– Vi kommer inte att klara den fortsatta
utbyggnaden utan mer statliga
stödmedel men det finns platser som
befinner sig i en gråzon där de kan vara
marknadsmässigt gångbara att ansluta
för ett stadsnät i en närliggande
kommun men svåra och kostsamma
att ansluta för en annan nätägare.
Därför tror vi att ett undantag från

FOTO: MOSTPHOTOS
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lokaliseringsprincipen skulle kunna
innebära att fler områden går att ansluta
på marknadsmässiga villkor eller på ett
mer kostnadseffektivt sätt med en lagändring, säger Gunilla Glasare.

lokaliseringsprincipen kan ha nytta även
utifrån andra aspekter än just utbyggnaden till hushåll och företag.
– Det här är ju positivt också för regionerna som på så sätt får fler tänkbara
nätägare som kan bidra till utbyggnaden.
Vi ser ju också att både kommuner och
regioner nyttjar sina nät på ett annat sätt
i dag vilket ökar behovet av att bygga
samman näten för att minska sårbarheten vid störningar blir allt viktigare
och även där tror vi att vi kan få positiva
effekter om de kommunala stadsnäten
ges bättre förutsättningar, säger Gunilla
Glasare.

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

FOTO: MOSTPHOTOS

Utredare ska se över hur bredbandsutbyggnad
över kommungräns ska underlättas
FOTO: MOSTPHOTOS

Regeringen beslutade i mars om att tillsätta en utredare som fått i uppdrag att ta fram ett
förslag för hur kommuner kan bidra till bredbandsutbyggnaden utanför sin kommungräns.
Utredare ska redovisa sitt uppdrag i december och Stadsnätsföreningens förhoppning är
att ny lagstiftning ska kunna vara på plats redan under 2022.
– Genom undantag från lokaliseringsprincipen kan bredbandsutbyggnaden
underlättas och snabbas på, sa ansvarig
minister Anders Ygeman i samband med
att regeringen presenterade sitt beslut.
SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN har drivit
frågan om att undanta föreningens
medlemmar från den så kallade lokaliseringsprincipen under flera år. En
undersökning genomförd bland
föreningens medlemmar visar att de
kommunala stadsnäten skulle kunna
ansluta över 100 000 ytterligare hushåll
och företag om de ges möjligheten att
bedriva bredbandsverksamhet även
utanför sina kommungränser.
– De kommunala stadsnäten är i
dag sammantaget den största aktören
på bredbandsmarknaden. Genom att
förenkla möjligheten till att bedriva
bredbandsverksamhet utanför kommungränsen kan vi öka takten i
bredbandsutbyggnaden ytterligare,

säger Mikael Ek, vd på Svenska
Stadsnätsföreningen.
STADSNÄTSFÖRENINGEN BEDÖMER också att

ett undantag från lokaliseringsprincipen
kan leda till ökad samhällsnytta då den
också skulle möjliggöra för stadsnäten
att bidra till att knyta samman nät i andra kommuner och på så sätt minska
sårbarheten för störningar till följd av
avbrott i näten.
– Om exempelvis ett sjukhus i en
kommun bara är ansluten till ett nät så
blir det väldigt sårbart för störningar.
Om även stadsnät i närliggande kommuner ges möjlighet att ansluta så skapas
en redundans vilket kommer bli alltmer
viktigt i takt med att samhällets beroende av fungerande uppkoppling ökar,
säger Mikael Ek.

De kommunala stadsnäten
är i dag sammantaget den
största aktören på
bredbandsmarknaden.

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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TEKNIKFÖRETAGEN:

Fungerande digital infrastruktur på landsbygden
är en avgörande faktor för landets teknikföretag
När man tänker på teknikföretag går tankarna oftast till större
städer. Men enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen
Teknikföretagen verkar majoriteten av dessa företag utanför
tätort där det än i dag finns begränsad tillgång till en fullgod
bredbandsuppkoppling, något som är av stor betydelse för
företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga.

T

eknikföretagen representerar
företag inom svensk industri.
Organisationen har cirka 4 200
medlemmar som gemensamt står för
en tredjedel av Sveriges export och
investerar drygt 60 miljarder årligen
i forskning och utveckling. Även fast
deras medlemsföretag, som bland annat
utgörs av stora namnkunniga bolag som
exempelvis Ericsson, Scania, Afry, ABB
och Volvo, har tydlig närvaro i större
städer så är majoriteten utspridda över
hela Sverige.
ENLIGT PATRIK SANDGREN, som arbetar

som näringspolitisk expert på Teknikföretagen, etablerade sig många av deras
medlemsföretag för över 100 år sedan
och finns på platser som är belägna i
mer glesbebyggda områden där det i dag
inte finns lika bra tillgång till bredband
som i tätort.
– Eftersom våra medlemsföretag är
spridda över hela Sverige så ställer det
krav på förutsättningar runt infrastrukturen. Och likväl som man tar för givet
att man måste ha vägar och el så är
bredband redan en del i kärnverksamheten. Fungerande digital infrastruktur
är kritiskt för affärerna och kommer att
bli en allt viktigare fråga. Och då ställer
det också krav på att uppkopplingen
bara ska fungera, vilket innebär att den
ska vara robust, säker, redundant och
att det ska fungera under dygnets alla
timmar. Sammantaget är digitalisering
en helt central konkurrensfaktor, säger
han.
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kapitalinvesteringar för att få deras
verksamheter på plats är det svårt för
verksamheterna att göra en omlokalisering. Samtidigt har dessa företag oftast
en tydlig lokal närvaro och är en viktig
arbetsgivare, och därför är den digitala
infrastrukturen väsentlig för att säkra
jobben och för att utveckla möjligheten
att skapa fler arbetstillfällen.
– Har du etablerat dig på ett ställe så
kan du inte bara flytta utan då måste
du se till så att förutsättningarna där är
så goda som möjligt. Det är redan i dag
en viktig fråga men i och med att också
bandbreddsbehoven ökar, till exempel
nu med lanseringen av 5G där man ser

en väldig potential inom industrin, så
förutsätter ju det att fiber är framdraget
till både mobilmaster och byggnader för
att det ska fungera så bra som möjligt,
säger Patrik Sandgren.
FÖRUTOM ATT DIGITALISERINGEN har en

betydande roll i den teknologiska
utvecklingen för Teknikföretagens
medlemmar menar Patrik Sandgren
att digitaliseringen även är en stor
möjliggörare för dessa företag när det
kommer till att ställa om till en mer
hållbar produktion.
– Omställningen att gå mot en ökad
hållbarhet efterfrågas bland annat av

FOTO: EMILIA BERGMARK-JIMÉNEZ, BREDDA BILDEN

kunderna, politiken och företagen själva.
Här har digitaliseringen en viktig roll att
spela, exempelvis när det kommer till
den cirkulära produktionskedjan, det vill
säga att man följer insatsvaror och komponenter från att man bygger en produkt
till dess att vi återvinner den. Att minska
svinn och möjliggöra att produkter håller
så länge som möjligt ställer jättestora
krav på att du har realtidsuppdatering
så att du får en spårbarhet till enskilda
komponenter, säger Patrik Sandgren.

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Vilka teknologiska förutsättningar krävs för att få
tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling?
I debatten om bredbandsutbyggnad och behovet av tillgång till
snabb bredbandsuppkoppling förekommer ofta missförstånd
och felaktiga antaganden, enligt rapporten ”Ytterbyn 2030”.
Att ersätta fiber, som är en fast bredbandsinfrastruktur, med
trådlösa teknologier över mobilnätet är ett av de missförstånd
gällande de teknologiska förutsättningar som krävs för att få
tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling.

ENLIGT STATISTIK FRÅN Post- och telestyr-

ENLIGT PATRIK FÄLTSTRÖM, teknik- och

elsen saknade nästan 40 procent av
arbetsställena i glesbebyggda områden
fast tillgång till bredband via fiber år
2020, medan motsvarande siffra i tätort
var 15 procent. Patrik Sandgren menar
att tillgången till en fullgod bredbandsuppkoppling är av stor betydelse för
medlemsföretagen som är involverade
i och driver på den teknologiska
utvecklingen. Och eftersom många av
företagen oftast har gjort stora

säkerhetsskyddchef på Netnod, är det
av stor vikt att det radiospektrum som
finns tillgängligt nyttjas till de saker
som rör på sig och som har behov av
uppkoppling då radiospektrum är en
begränsad resurs. Därför finns det en
fördel med att avlasta det radiospektrum
som finns tillgängligt och i stället nyttja
fast bredbandsinfrastruktur till saker
som står stilla, som byggnader och
mobilmaster, för att säkerställa tillgång

till radiospektrum för de saker som är
av rörlig karaktär.
– Många tror att fiber och trådlösa
teknologier är konkurrerande metoder
när det egentligen är kompletterande
metoder. Vi måste dra fiber till allting
som står stilla och sedan använda
trådlösa teknologier till sådant som
rör på sig. Och där vi inte har båda
sakerna har vi inte ett fungerande
samhälle. Sedan är frågan hur snabbt vi
vill att det ska gå, men det är inte en

fråga om vi ska dra fiber utan när vi ska
dra fiber, säger Patrik Fältström.
Varför tror du att dessa missförstånd
har uppstått?
– Jag tror att man försöker vara teknikneutral och det är då tåget har spårat ur.
För så fort man bara säger att det ska
byggas bredband så uppstår den här
typen av förvirring, det vill säga att
man har en terminologi som inte är
tillräckligt teknikspecifik. Och då uppstår det sådana här diskussioner om
man ska ha trådlösa teknologier eller
fiber som bärare för internetaccessen.
Och det är ju som sagt inte antingen
eller, säger han.

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen
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LANTBRUKSFORSKAREN:

Tillgång till digital infrastruktur på landsbygden
är en förutsättning för lantbrukets utveckling
Den tekniska utvecklingen har en stor betydelse inom lantbruket för att öka produktionen
och miljönyttan. Det menar Per Frankelius, forskare och processledare. Därför är det av
stor betydelse att landsbygden har tillgång till den bredbandsuppkoppling som behövs
för att driva på utvecklingen. Så varför har det blivit så att landsbygden fortfarande har
sämre tillgång till bredband än tätort?

P

er Frankelius är docent i företagsekonomi vid institutionen för
ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet. Hans
forskning berör främst innovationsarbete och samhällsutveckling i olika former,
där han under de senaste åren har fokuserat på lantbruk. Förutom forskning
jobbar han även med konkreta projekt
där han realiserar nya koncept, produkter och teknologier inom lantbruket.

precisionen ökar. Därtill kan ökad
precision göra att man minimerar
markpackning, vilket innebär mindre
utsläpp av lustgas från jordarna, menar
Per Frankelius.

Lantbruket är en förutsättning
för en massa andra branscher,
trots att det är ganska få som
jobbar med det.

I PER FRANKELIUS ARBETE och forskning

kan han se hur lantbruket är på väg in
i en ny era som involverar ett ökat
precisionsarbete, vilket möjliggör för
lantbrukare att med hjälp av uppkopplade sensorer och maskiner få bättre
koll på sina djur och sin växtodling.
– Redan i dagens lantbruk krävs
digital infrastruktur för att lantbrukarna
ska kunna hantera sina djur och sin
växtodling. Och om man ska kunna
spinna vidare på visionen om att digitalisera lantbruket för att öka precisionen,
då krävs ännu mer och robust infrastruktur för att sköta det här, och här ligger
Sverige efter, säger Per Frankelius.

ANLEDNINGEN TILL ATT SVERIGE ligger efter

i att digitalisera lantbruket beror på

Fältrobotar kräver god digital infrastruktur.

FOTO: PER FRANKELIUS
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Både fälten och utrustningen som lantbrukaren har är uppkopplade. På bilden håller Per Frankelius i en digitalt uppkopplad sensor
vars data kan analyseras med artificiell intelligens.

samhälle berörs av lantbruket då det
handlar om livsmedelsproduktion, trots
att väldigt få möter en traktor i sin
vardag, säger han.
DET HÄR PROBLEMET SYNS bland annat

inom forskning om lantbruk vid universitet och andra institut, menar Per
Frankelius, där utveckling av lantbruksteknik sker. På dessa ställen har
försöksfälten oftast god tillgång till
uppkoppling, vilket innebär att man
utvecklar lantbruksteknik efter de
förutsättningar som finns där. Därmed
tänker man inte på att uppkopplingen
kan vara bristfällig på andra ställen
där dessa tekniker ska användas.
FÖR ATT LANTBRUKET SKA kunna nyttja

ÖKAD PRECISION OCH digitalisering inom

lantbruket skulle också bidra till
samhällsnytta i form av ökad matproduktion, enligt Per Frankelius, där han
lågt räknat menar att produktionen
skulle öka med 15–20 procent, vilket i
sin tur också skulle öka Sveriges exportmöjlighet av livsmedel. Dessutom
menar han att den ökade precisionen
även skulle medföra miljöfördelar.
Exempelvis skulle effektiviteten i matproduktionen öka, det vill säga att för
varje kilo mat som produceras så skulle
det gå åt mindre energi ju mer

bristande engagemang och vilja att
prioritera landsbygden från bland annat
politiskt håll, enligt Per Frankelius.
– Man kan tycka att lantbruket inte
är så viktigt. Men tittar man på vilka
verksamheter som driver på andra så
kan man se att lantbruket är en förutsättning för en massa andra branscher,
trots att det är ganska få som jobbar
med det. En miljon kronor i ökad
omsättning på ett jordbruksföretag ger
enligt Lantbrukarnas Riksförbund 2,51
jobbtillfällen, vilket kan jämföras med
genomsnittet för andra branscher som
bara är 1,42. Så när man investerar i
digital infrastruktur bör man inte bara
titta på hur många människor som
direkt berörs. Varje människa i vårt

de tekniker som utvecklas menar Per
Frankelius att de inte enbart kan ha
tillgång till en typ av digital infrastruktur,
utan det måste finnas en kombination
av teknologier, både trådlösa och fasta,
som kan komplettera varandra.
– Om den digitala infrastrukturen
skulle sluta fungera, då blir det inte
roligt om man har hundra kor som är
beroende av en mjölkningsrobot. Så
lantbruket är väldigt beroende av robust
kommunikation. Och dessutom behöver
ju trådlösa uppkopplingar, som exempelvis 5G, även fiber till sina master för
att klara av kapacitetsbehoven, säger
Per Frankelius.

FÖR ATT UTBYGGNADEN AV den digitala

infrastrukturen ska ske i hela landet
anser Per Frankelius att det är viktigt
att aktörer ända ner på kommunal nivå
inser betydelsen av den tekniska utvecklingen som nu sker i en allt i snabbare
takt globalt.
– Lantbruket har använt digital teknik
sedan 60-talet, till och med före bilindustrin, och är i dag en teknikdrivande

FOTO: AGTECH 2030

bransch. Men för att driva på den tekniska utvecklingen ytterligare så måste det
finnas en bättre digital infrastruktur
och därför måste man fortsätta att
bygga ut över hela landet, inte minst på
landsbygden, säger Per Frankelius.

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

FEM PUNKTER MED OVÄNTADE FAKTA FRÅN PER FRANKELIUS
Jordbruket har ofta varit ledande på ny teknik. Visste du att...
…Bosch sägs ha applicerat elektronik i fordon först av alla med sitt D-Jetronic år
1967. Men året före lanserade DICKEY-john i Auburn, USA, elektronik i en
såmaskin: Seed Population Planter Monitor.
…bränsleceller började användas år 1966 i en Chevrolet Electrovan. Men redan
år 1959 presenterades Allis Chalmers bränslecelltraktor.
…ABB presenterade relativt nyligen robotar som kan samverka med biologiska
varelser, människor. Men Lely installerade mjölkningsrobot – som också
interagerar med biologiska varelser – redan år 1992.
…lantbruket kanske var först av alla att nyttja GPS när Montana State University
i USA år 1990 började anpassa gödning på det mest biologiska och
kostnadseffektiva sättet.
…Google har fått mycket press för sin lilla självgående bil som de visade upp år
2009 men att jordbruket då hade haft självgående fordon 11 år före detta.
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