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4 förord

Förord

Dag Hultefors

När Halland nu enas kring en gemensam bredbandsstrategi 
är det ett betydelsefullt steg framåt i en av regionens stora 
infrastruktur- och framtidsfrågor. Och ändå är det kanske 
inte dokumentet i sig som är det viktigaste. Ännu mer be-
tydelsefullt är det intensiva arbete och alla de samtal vi fört 
tillsammans under det gångna året, som nu resulterat i den 
strategi som du håller i din hand.

Att nå det nationella målet om att 90 procent av hushållen 
ska ha tillgång till bredband på 100 Mbit/sekund år 2020 är 
viktigt för Hallands utveckling och fortsatta tillväxt. Och vi 
kan göra det, med gemensamma krafter. En snabb uppkopp-
ling är en viktig pusselbit i ett attraktivt, tillgängligt och in-
kluderande Halland som verkligen är den bästa livsplatsen.

Det handlar om att kunna vara och verka i hela regionen. Ett 
väl utbyggt, stabilt bredband främjar det halländska företa-
gandet, innovation och konkurrens och gör att vi kan vara 
en del av omvärlden utan att behöva flytta på oss. Vi får, en-
kelt uttryckt, nära till allt, överallt.

Vi behöver också förändra den allmänna synen på vad bred-
bandet betyder och möjliggör. För det handlar om mycket 
mer än de nöjen som hittills kanske varit i förgrunden. Visst är 
det bra att vi kan ta del av film, musik eller online-spel snabbt 
och problemfritt, men bredbandet handlar om så mycket mer: 
Delaktighet och demokrati. Tillväxt och att få tillhöra.

Utvecklingen av nya, smarta tjänster har tagit fart men vi är 
ändå bara i början av den utvecklingen. Smarta hem och ma-
skiner som kommunicerar via nätet blir allt vanligare och ger 
nya möjligheter. I skolans värld blir tillgången till information 
och ny teknik allt viktigare, oavsett på vilken nivå studierna 
bedrivs. Vi blir allt fler allt äldre invånare. Smarta samhälls-, 
hälso- och sjukvårdstjänster, som kan komplettera den tradi-
tionella vården och samhällsservicen, utvecklas men förutsät-
ter att vi har tillgång till ”digitala motorvägar” i hela regionen. 
Att kunna handla via nätet och få varorna levererade hem till 
ytterdörren är en bekvämlighet som allt fler uppskattar och 
behöver. Listan på exempel kan göras lång.

Det är med gemensamma krafter som vi förverkligar bred-
bandsutbyggnaden. I grunden är det marknaden som ska se 
till att denna nya, nödvändiga infrastruktur blir verklighet. 
Samtidigt är kommunerna oerhört viktiga aktörer för att 
möjliggöra och driva på, inte minst genom utbyggnaden av 
sina egna tjänster. Genom denna regionala bredbandsstra-
tegi, och den viktiga dialog som förs i olika forum, kan vi nu 
samordna och följa upp.

Det har hänt och händer mycket och färdriktningen är ut-
stakad. Nu gäller det att hålla engagemang och energi uppe 
tills vi når målet!

Dag Hultefors
Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott



Ett väl utbyggt, stabilt bredband 
främjar det halländska företagandet, 
innovation och konkurrens och gör 
att vi kan vara en del av omvärlden 
utan att behöva flytta på oss. Vi får, 
enkelt uttryckt, nära till allt, överallt.

”
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Bredband för ett 
attraktivt Halland
Kommunikation i alla dess former är en förutsättning för 
tillväxt och för ett hållbart fungerande samhälle. Det främ-
jar företagande, innovation och konkurrens, det tillgodoser 
både organisationers och den enskilde individens behov. 
Historiskt avgjordes företagsetableringar av tillgång till rå-
vara, närhet till vatten och möjlighet till transport av fram-
ställda varor. Tillgång till välutbildad arbetskraft och snabba 
transporter spelar fortfarande stor roll men till denna lista 
av avgörande faktorer kan även läggas tillgång till bredband 
med höga överföringshastigheter. Få saker i modern tid har 
påverkat Sverige och välfärden så mycket som bredband 
och IT. Bredband ses idag som en förutsättning för hållbar 
tillväxt, sysselsättning, företagande, effektiv förvaltning och 
inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och fö-
retag. Det ses som självklart att kunna koppla upp sig när 
som helst, var som helst. 

Bredband är idag en av de grundläggande infrastrukturerna 
och är lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och 
boende. Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällspro-
cesser och – strukturer i Sverige och globalt. Bredband är också 
en viktig bärare av samhällsinformation. Alla invånare ska ha 
möjlighet att ta del av sådan såväl elektroniskt som i annan 
form. Detta är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga.

Hela Halland – en del av världen 
Ett snabbt och säkert bredband bidrar till att öka hela re-
gionens attraktivitet, det möjliggör boende och företagande 
var som helst då du med hjälp av bredbandet blir en del av 

omvärlden. För att kunna bo och verka på landsbygden, 
speciellt för åretruntboende, nyetablering och utveckling av 
företagande, för att få deltidsboende att förlänga sin vistelse 
samt för framtida service kommer ett utbyggt bredband att 
vara en av grundförutsättningarna. Bredband hjälper oss att 
ha nära till allt – överallt.

Om Halland ska kunna behålla och attrahera nya företag 
och invånare måste länet erbjuda bra utvecklingsmöjligheter 
med god tillgång till snabba, tillgängliga och robusta (säkra) 
nät. Bredbandsintresset hos de halländska kommunerna 
är väldigt stort. Ett utbyggt bredband ska stödja kommu-
nernas kärnverksamheter samt underlätta för näringslivet 
att bedriva verksamhet överallt och för invånarna att bo, 
arbeta och studera var som helst. Ett utbyggt och tillgäng-
ligt bredbandsnät ses som en viktig tillväxtmotor för länet, 
kommunerna och inte minst företag och invånare, särskilt 
på landsbygden. 

Region Hallands övergripande vision är att Halland ska vara 
”bästa livsplatsen”. Tillväxtstrategin för Halland har som mål 
att vara Halland ska vara ”en mer attraktiv, inkluderande och 
konkurrenskraftig region 2020” jämfört med idag. För att lyck-
as med detta behöver vi, alla tillsammans, skapa goda grund-
läggande förutsättningar där tillgång till bredband är en. 
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Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitalisering-
ens möjligheter, vilket är den Digitala Agendan för Sveriges 
övergripande målsättning. För att uppnå detta behövs en di-
gital infrastruktur, det vill säga en väg som den digitala kom-
munikationen kan färdas på, bredband. Regeringens mål för 
Sverige är att minst 90 procent av alla hushåll och företag 
bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 20201. 
Ett mål som Halland ställer sig bakom. Enligt regeringens 
bredbandsstrategi ska det långsiktiga behovet av infrastruk-
tur ingå som en del i kommunernas utvecklings- och plane-
ringsarbete och i det regionala tillväxtarbetet. I den uppda-
terade Plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011, 
har elektroniska kommunikationer förts in som ett allmänt 
intresse i planeringen.2 Detta innebär att elektroniska kom-
munikationer ingår i den grundläggande infrastrukturen för 
bebyggelse, i likhet med bland annat vatten och avlopp. 

Strategi för samarbete och tydliga roller
Tillväxtstrategi för Halland stakar ut riktningen med det 
strategiska valet hög attraktivitet och Halland en region med 
god tillgänglighet. Ett av målen i tillväxtstrategin är god till-
gång till bredband med hög hastighet.3 Vilket i praktiken be-
tyder detsamma som regeringens mål om att 90 procent av 
hushåll och företag har tillgång till 100Mbit/s år 2020. Den 

regionala strategin för bredbandsutbyggnad i Halland syftar 
till att stärka hela Hallands förutsättningar att utnyttja di-
gitaliseringens möjligheter vilket innebär att den regionala 
bredbandsstrategins främsta uppgift är att stimulera till ut-
byggnad av företrädesvis fiber, då fiber är det medium som 
säkrast och utan störningar klarar höga överföringshastig-
heter. För att göra det behöver vi nå en gemensam avsikt 
där bredbandsstrategin är vägvisare. Strategins avsikt är att 
främja samarbete mellan bredbandsaktörer, systematisera 
och förtydliga de offentliga rollerna. Den behöver tillgäng-
liggöra finansiering och optimera eventuell användningen 
av offentliga medel.  

I detta strategidokument har ett femårigt perspektiv valts som 
lämpligt för de långsiktiga målen. Skälet till detta är dels att det 
statliga bredbandsstödet är kopplat till EU:s strukturfondsme-
del, den kommande programperioden i EU sträcker sig från 
2014 till 2020, dels stämmer tidshorisonen överens med slut-
punkten för målet för regeringens och regionens bredbandsmål.  

Halland behöver en 
bredbandsstrategi

1 Bredbandsstrategi för Sverige
2 Svensk författningssamling, Plan och Bygglagen
3 Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020
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,,
vad är bredband

Bredband är ett samlingsnamn för den infrastruktur och 
de tekniker som gör det möjligt att ansluta elektronisk ut-
rustning till internet med hög överföringshastighet. För att 
ett bredband ska kunna hantera att flera olika elektroniska 
tjänster används samtidigt där användarupplevelsen är fri 
från eftersläpning av avbrott krävs hög kapacitet (hög andel 
Mbit). Ju högre överföringshastighet du har desto snabbare 
går överföringen av information och desto fler kapacitets-
krävande tjänster kan du utföra samtidigt. Då bredbandet 
är en del av infrastrukturen kan det definieras som att det 
möjliggör hög kapacitetsöverföring av digitala tjänster. Den 
tekniska definitionen av bredband är att det är ett överfö-
ringsmedium med hög bandbredd mätt i bit/s. De kan vara 
fasta (trådbundna) såväl som mobila (trådlösa).

TEKNIKER FÖR BREDBAND

Fast bredband

Fiber
Optisk fiber, eller fiber som det i vanligt tal kallas, är enkelt ut-
tryckt ett långsmalt material som innehåller glas eller plast där 
överföring baseras av ljusimpulser. Ett system för överföring 
av data där ljus leds genom optiska fibrer (trådar).

Fiberns stora fördel är 
att den har näst intill 

obegränsad kommuni-
kationskapacitet.

Optisk fiber är den mest framtidssäkra kommunikationstek-
nik som finns idag och det finns inget ens i forskningsho-
risonten som hotar denna ställning. Fiberns stora fördel är 
att den har näst intill obegränsad kommunikationskapaci-
tet den klarar att föra över stora mängder information över 

långa avstånd samt att den håller en jämn kvalitet.4 Att här ge 
något exempel på hur mycket man kan överföra i en fiber är 
närmast meningslöst eftersom det hela tiden görs nya fram-
steg och fiberns överlägsenhet gentemot andra kommuni-
kationstekniker ökar ständigt. Fibern har symmetrisk över-
föringskapacitet, det vill säga det går lika snabbt att skicka 
som att ta emot filer. Det är heller inget delat medium, vilket 
innebär att hastigheten är densamma oavsett hur många 
som ansluter sig, vilket inte är fallet med de olika mobila 
tekniker som beskrivs nedan. 

Telenätet
xDSL (ADSL och VDSL) är ett samlingsnamn för bred-
bandstekniker som baseras på det traditionella, koppar-
baserade telefonnätet. Uppkopplingen sker via ett speciellt 
modem. Bredbandsuppkoppling via xDSL utmärks av en 
asymmetrisk överföringshastighet, vilket innebär att det 
går snabbare att ta emot filer än att skicka dem. Hastighe-
ten på ADSL är beroende av antal användare, hur många 
kapacitetskrävande tjänster som används samtidigt, hur 
långt avståndet är till närmaste telestation, samt kvaliteten 
på teleledningar, vilket innebär att överföringshastighet och 
kvaliteten på uppkopplingen avtar med avståndet till den te-
lestation abonnenten är ansluten till.5 

Kabel-TV
Kabel-TV finns främst i tätortsområden och är inte så van-
ligt förekommande i glest bebyggda områden. Överförings-
hastigheten är högre än via ADSL men lägre än via fiber. Ka-
bel-TV har liksom xDSL asymmetrisk överföringshastighet. 
Idag anläggs kabel-TV-nät i mycket begränsad omfattning. 
Istället är det befintliga nät som uppgraderas.

Mobilt bredband
Mobilt bredband innebär att en uppkoppling sker via en ra-
diosändare till något av de mobila bredbandsnäten. Fördelen 
med mobilt bredband är att den möjliggör uppkoppling mot 
internet näst intill överallt, när som helst och användaren är 
mindre bunden vid en specifik plats. Nackdelen är att has-
tigheten oftast är lägre än för trådbundna alternativ och att 
det mobila bredbandet är känsligt för stora mängder trafik. 
Utlovad hastighet på abonnemang minskar snabbt ju längre 

Vad är bredband

4 Bredband Region Halland, Geografi, Ekonomi och Strategi, PwC 
5 http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-bredband/Vad-ar-bredband/
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från masten användaren kommer. Om många användare är 
uppkopplade mot samma mast samtidigt delar de på mastens 
kapacitet, vilket också leder till lägre hastighet. Detta är van-
ligt på semesterorter och vid större evenemang, även i stor-
städerna. Mobilt bredband täcker stora delar av Sverige idag. 
I nuläget finns flera olika typer av mobilt bredband.  Tredje 
generationens mobilnät (3G) var de första som i större skala 
användes till internet. Dessa har vid gynnsamma förhål-
landen kunnat klara av 7 Mbit/s. Det är en teknik som kan 
ge acceptabla uppkopplingshastigheter för grundläggande 
behov som e-post och enkelt surfande. Den fjärde genera-
tionens mobilnät (4G), kan ge betydligt högre hastigheter 
och närmar sig 100Mbit/s vid ideala förhållanden (som man 
dock sällan uppnår i verklighetens praktiska användning). 
Även denna teknik har kapacitetsbegränsningar kopplade 
till antal användare och avstånd till mast. 

I de mobila näten är hastigheten och kvaliteten svår att ga-
rantera. Detta beror på att radio är en utpräglad delad resurs 
där tjänstens kvalitet är starkt beroende av antal samtidiga 
användare och avståndet till närmaste mobilmast. Mobilt 
Bredband har ofta en begränsning i användning, vilket gör 
att en hög användning kostar mer.6 Det är även viktigt att 
komma ihåg att terminaler (mobiltelefoner eller adaptrar till 
dator) ofta måste bytas eller uppgraderas för att kunna nyttja 
de fördelar som nya mobilnät tillför.

Behov av bandbredd och 
hög kapacitet
Som utvecklingen sett ut hittills innebär den ett ständigt 
ökande behov av kapacitet. Oavsett teknik, trådbunden eller 
trådlös, är fibernäten en förutsättning för att bredbandstek-
niken ska kunna nyttjas fullt ut. Ju mer den trådlösa tekni-
ken används desto större blir behovet av en underliggande 
fiberbaserad infrastruktur. 

Sammanfattning
Bredband kan levereras på många olika sätt och den framtida 
utvecklingen kommer inte att innebära att någon enskild tek-
nik helt kommer att ta över. Bland de fasta teknikerna kom-
mer leverans via kabel-TV och ADSL att leva kvar i många 
år, men det är rimligt att anta att andelen fiberanslutna hus-
håll kommer att fortsätta öka i snabb takt. Det är idag den 
snabbaste och mest framtidssäkra tekniken vilket gör att en 
satsning på fiberutbyggnad kommer prioriteras och är en sä-
ker investering både för kunder, operatörer och för samhället 
i stort. Mobilt bredband är ett utmärkt och helt nödvändigt 
komplement till fiberutbyggnad men även den är beroende av 
fiberuppkoppling fram till masten för att fungera. Om fiber-
baserat bredband står för stabilitet och snabbhet så står mobilt 
bredband för flexibilitet med begränsad kapacitet.

vad är bredband 9

6 Bredband i Världsklass, Bredbandsforum
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På bara 20 år har våra liv utvecklats radikalt. Den digitala 
revolutionen har helt och hållet förändrat vårt sätt att söka 
information, kommunicera med varandra och få under-
hållning. Långa avstånd behöver inte längre vara ett hinder. 
Undervisning kan ske med videoteknik, handel kan ske i 
hemmet i en webbaserad butik och ungdomsmottagningen 
är bara ett klick bort. Vardagsärenden kan underlättas med 
e-tjänster, som bankärenden, att boka läkartid, ansöka om 
vård av barn med mera. Saker kan göras lite smartare, som 
att ljusstyrkan i en lampa anpassas till omgivningen eller 
att automatiska meddelanden skickas när postpaketet är 
framme. Alla dessa tjänster och system kräver att alla har 
tillgång till dem, att ingen hamnar utanför bara för att de 
inte har tillgång till bredband eller för att de inte vet hur 
tekniken fungerar. Ett robust snabbt bredband ger förut-
sättningar för invånare att bo, och arbeta, även utanför tät-
orterna. Inom det digitala området är det precis som inom 
så många andra, att nöjet föregår nyttan.  Nöjeskonsumtion 
i form av bland annat strömmad musik, TV-tjänster och 
informationssökning har hittills varit det som skapat mest 
efterfrågan och den största drivkraften för bredbandsut-
byggnaden i Sverige.

Bredbandet får ett värde först när vi börjar använda det. De 
positiva värdena, det vill säga den nytta, som uppkommer 
genom investeringar och användning av bredband kan en-
ligt nationellt bredbandsforum7 delas in i fyra grupper:  

• Ökad attraktionskraft – ”att allt kan göras överallt”.
• Ökad produktivitet – saker kan göras på ”rätt sätt”.
• Ökad effektivitet – ” rätt saker” kan göras. 
• Ökad innovationsförmåga – att kunna introducera genuint 

nya produkter, processer och metoder. 

Utvecklingen av nya och bättre tjänster stimulerar använd-
ningen av digitala vägar samtidigt som nya idéer och affärs-
modeller växer fram. Den digitala agendan är en del av EU:s 
initiativ 2020 som handlar om att öka tillväxten bland annat 
genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter för ett mer 
hållbart samhälle och en global utveckling. I det regionala 
utvecklingsarbetet i Halland är målet att Halland ska vara en 
mer attraktiv, konkurrenskraftig region 2020 än år 2014. Där-
för blir det viktigt att i det regionala utvecklingsarbetet sam-
ordna insatser och åtgärder inom IT för att främja områden 

som exempelvis näringslivsutveckling, kultur, energi och kli-
mat, skolan, e-hälsa och att minska det digitala utanförskapet.

För att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara de möj-
ligheter som IT skapar genom digitalisering av samhället 
presenterade regeringen i oktober 2011 den nationella stra-
tegin ”IT i människans tjänst – En digital agenda för Sve-
rige”.8 I strategin lyfts, med utgångspunkt från användarens 
perspektiv, insatser inom fyra olika områden: Lätt och säkert 
att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastuk-
tur samt IT:s roll för samhällsutvecklingen.

Ett bredband i världsklass
Bredbandsinfrastruktur är en grundförutsättning för att vi 
med modern digital teknik ska kunna öka kvaliteten i till ex-
empel skolan, äldreomsorgen och samhällsbyggnaden och 
möta framtida behov och utmaningar så som krav på resul-
tat, ökat antal äldre och tillgänglighet till digitala tjänster där 
vi är. Det är uppenbart att digitalisering medför nyttor och 
vinster i många olika verksamheter, inte minst för tillväxt 
och företagande där kraven på kommunikation och tillgäng-
lighet ökar och där snabbt, säkert bredband kan ge helt nya 
möjligheter att driva företag och arbeta, även utanför tätor-
terna. Genom att det offentliga och näringsliv gemensamt 
uttrycker nyttan med bredband stärks bredbandets viktiga 
funktion i samhället och incitamenten att skaffa fiberbaserat 
bredband ökar för både hushåll och företag. För att Sverige 
ska få ett bredband i världsklass, och vara bäst i världen på 
att tillvarata de möjligheter som IT skapar genom digitali-
sering av samhället, behöver vi jobba med nyttoaspekterna. 
Vad vi ska använda bredbandet till och hur det ska användas 
och kommunicera detta till invånarna. Då bidrar vi till att 
skapa efterfrågan och efterfrågan driver utbyggnad. Här har 
det offentliga en viktig roll i att främja kommersiell utbygg-
nad av bredband, genom att tydliggöra efterfrågan på digita-
la tjänster via bredbandsinfrastruktur. Utgångspunkten bör 
vara den offentliga sektorns behov av framtidssäker infra-
struktur för att kommunicera med medborgarna och förse 
dem med olika typer av tjänster framför allt inom välfärds-
sektorn. Det finns många exempel på den stora nytta som 
snabbt och säkert bredband kan ge i till exempel utbildning, 
vård och omsorg.

Den digitala agendan

den digitala agendan

7 Bredbandsforum
8 IT i människans tjänst- En digital agenda för Sverige
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Bredbandsforum rapporterar på sin hemsida9 att en genom-
gång av 120 internationella rapporter kring bredband ve-
rifierar mätbar nytta i form av mervärde för konsumenter, 
högre skatteintäkter, minskade vårdkostnader, förbättrad 
utbildning och ökade handelsflöden. Studierna ger också 
stöd för mätbara miljömässiga effekter i form av minskad 
energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser och en 
minskad bränsleförbrukning. 

Viktig del av den digitala agendan
Forskningsinstitutet Acreo har studerat data för Sverige 
och därigenom kunnat konstatera att varje krona som in-
vesteras i bredband i snitt ger 1,5 kronor i avkastning över 
en femårsperiod tack vare lägre kommunikationskostnader 
och fler arbetstillfällen.

I oktober 2013 ställde sig Halland bakom den digitala agen-
dan för Sverige genom att bli signatär, och Region Halland 

driver arbetet att med att ta fram en regional digital agenda 
i samverkan med bland andra kommuner, högskola, statliga 
organisationer och näringslivet. Den digitala agendan för 
Halland blir en sammanhållen strategi för att på bästa sätt 
ta till vara på alla de möjligheter som digitaliseringen erbju-
der hallänningar och företag, och kommer att fungera som 
stöd och vägledning till alla berörda parter fram till 2020. 
Agendan (ska peka ut) pekar ut vart vi är på väg, vilka mål vi 
ska nå, vad vi behöver göra för att nå målen och sätta in de 
aktiviteter och mål vi redan arbetar med inom exempelvis 
eHälsa, eSamhälle och digital infrastruktur i ett gemensamt 
sammanhang. Således kommer arbetet med bredband och 
denna bredbandsstrategi att utgöra en väsentlig del av den 
digitala agendan för Halland.

9 Bredbandsforum



Datorer och läsplattor har blivit ett naturligt inslag i skolans 

värld. Och en snabb, stabil uppkoppling är en förutsättning 

för att eleverna ska få den bästa nyttan av tekniken.

Det menar Niklas Andersson, IT-pedagog och matte- och 

NO-lärare på Lindbergs skola utanför Varberg.

På den vackert belägna skolan går 470 elever från försko-

leålder till årskurs 9. Från fjärde klass har eleverna egna 

läsplattor eller datorer, men även i de lägre årskurserna är 

tillgången till teknik god.

– Man kan göra så mycket med en iPad, säger Niklas An-

dersson. Det finns bra, lättskötta program och appar som 

lockar fram kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Redan 

i de lägre klasserna kan eleverna till exempel fotografera 

eller filma och redigera sina egna filmer.

Förbindelsen med omvärlden är avgörande, menar Niklas:

– Det handlar om att kunna söka fakta på nätet eller lära 

genom att se på upplysande filmer. Men det är också vik-

tigt att eleverna kan publicera det de gjort. 

Skolan använder också en del molntjänster och program 

som finns ute på nätet. 

– En bra uppkoppling är en förutsättning för oss. Skolan 

är inte en isolerad ö där vi lever ett eget liv. Vi är en del 

av världen, säger Niklas Andersson som tycker att det är 

en sund tanke att se till att så många som möjligt har bra 

bredband:

– Personligen tycker jag att det hade varit svårt att leva ett 

bra liv utan god tillgång till internet.

Skolarbetet utvecklas med bra uppkoppling

”En bra uppkoppling 
är en förutsättning 
för oss. Skolan är inte 
en isolerad ö där vi 
lever ett eget liv. Vi är 
en del av världen.
Niklas Andersson, IT-pedagog



För Teddy Eriksson, VD på Tomal, och hans 65 medarbeta-

re har det snabba bredbandet betytt jättemycket. – Vi kan 

vara i Peking, Sydney och på en potatisåker mellan Falken-

berg och Vessigebro på samma gång, säger han.

Tomal bygger specialanpassade anläggningar där den 

gemensamma faktorn är att pulver, granulat eller annat 

material behöver förflyttas med hjälp av skruvteknik. Det 

kan till exempel handla om alternativ energi och processer 

som vårdar miljön. Produkterna säljs över hela världen.

– Att ha snabb uppkoppling är en lika viktig infrastruktur-

fråga som vägar och järnväg för oss, säger Teddy Eriksson. 

Vi behöver hela tiden kommunicera med omvärlden. 

– Vi skickar tunga datafiler fram och tillbaka mellan oss och 

kunderna. Tidigare stod datorerna och tuggade, men nu 

rasslar det bara till. Det betyder mycket för vår effektivitet.

Att kunna ha videokonferenser med försäljningsorganisa-

tion och kunder är en annan viktig fördel. 

– Det stjäl för mycket tid och kostar för mycket att resa 

över hela världen. Nu kan vi finnas med i olika möten tack 

vare den nya tekniken. 

Ny teknik som förenklar och höjer effektiviteten kommer 

hela tiden.

– Vi har börjat utnyttja molntjänster för våra servrar och 

för vår backup och får på så viss ökad säkerhet till mins-

kade kostnader. Annat som vi tittar på är ny teknik för vår 

telefoni och hur vi jobbar med växelfunktionen. Det är 

möjligt tack vare bredbandet.

Bredband underlättar världsomspännande affärer

”Att ha snabb 
uppkoppling är 
en lika viktig infra- 
strukturfråga som 
vägar och järnväg för 
oss. Vi behöver hela 
tiden kommunicera 
med omvärlden.
Teddy Eriksson, VD på Tomal
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Regeringen har beslutat att utbyggnaden av bredband ska 
ske på marknadsmässiga grunder. Den offentliga rollen är 
att stimulera utbyggnad där marknaden inte anser att det är 
lönt att investera. Det är den övergripande ramen för bred-
bandsutbyggnad, som specificeras i den nationella strategin 
för bredbandsutbyggnad.10

Svårigheten är att definiera var i geografin utbyggnaden kan 
ske på marknadsmässiga grunder. 

Generellt sett ansluts i Sverige först så kallade ”lätta” fastig-
heter till fiberbaserade accessnät. Det vill säga, de fastigheter 
som är minst kostnadskrävande att ansluta. Utbyggnaden 
sker oftast från tätorternas centrala delar och rör sig utåt. 
Förenklat kan sägas att ju längre ifrån ett fiberbaserat access-
nät man befinner sig desto mindre är sannolikheten för att 
bli ansluten till ett sådant nät på kommersiell grund, vilket 
har resulterat i att landsbygden inte är lika attraktiv att fiber-
förse som de tätbebyggda områden som ger mer vinst per 
investerad krona.

Avståndet har stor betydelse
Kostnaderna för att etablera en anslutning ökar med avstån-
det (den fysiska längden för förbindelsen) och den förvänta-
de intäkten ökar med antalet slutanvändare. Detta gör att det 
är mer lönsamt att tillgodose mer tätbebyggda områden där 
kortare förbindelser kan ansluta ett större antal slutanvän-
dare jämfört med mer glest befolkade områden. På lands-
bygden är befolkningstätheten lägre än i städerna och det 
geografiska avståndet mellan hus, byar och samhällen större, 
vilket innebär att få personer ska dela på infrastrukturkost-
naderna, vilket i sin tur ger höga investeringskostnader per 
hushåll. För operatörerna ger detta förhållande höga inves-
teringskostnader i förhållande till antalet potentiella kunder 
och intäkter.11

”Underlag från PTS årliga kartläggningar visar också att 
stödmedel har spelat en avgörande roll för utbyggnaden av 
de områden utanför tätort och småort som nu har tillgång 
till snabbt bredband. Det saknas exempel på när marknaden 
på egen hand och i stor skala rullar ut fibernät utanför tätort 
och småort.”12

Marknadens roll

marknadens roll

10 http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf
11 Marknadsanalys Jordbruksverket
12 Marknadsanalys Jordbruksverket
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Marknadens aktörer
Många olika kategorier av aktörer är inblandade för att skapa 
goda marknadsförutsättningar för bredbandsutbyggnaden, 
däribland nätägare, operatörer, tjänsteleverantörer, staten, 
regioner, kommuner, myndigheter, fastighetsägare, byggher-
rar, byalag, villaföreningar och slutkunder. Alla dessa aktörer 
påverkar i vilken utsträckning och hur snabbt de uppsatta 
målen till år 2020 kan uppnås. Marknaden driver utbyggna-
den men det offentligas agerande har en stor betydelse bland 
annat som användare av tjänster, genom implementering 
och tillämpning av lagar samt som ägare av infrastruktur 
exempelvis genom stadsnäten. Generellt är att samverkan 
mellan olika aktörer, mellan det offentliga och det privata, är 
viktigt för att nå de uppsatta målen till 2020. 

Privata aktörer
Nätägare är den som äger den faktiska infrastrukturen, ka-
nalen, fibern, masten. Till de stora nätägarna hör Scanova 
(tillhör Teliakoncernen), IP-Only, Tele 2, Telenor med flera. 
De kommunala stadsnäten är offentligt ägda och styrs ge-
nom sina ägardirektiv, men agerar på den fria marknaden 
och måste därför räknas till marknadens aktörer.

Kommunikationsoperatörernas roll är att stå för mottagare 
och sändare, det vill säga den aktiva utrustningen, att styra tra-
fiken och därmed hålla reda på vilka tjänsteleverantörer och 
vilka kunder som är anslutna, vilka tjänster som levereras och 
konsumeras. Det finns flera bolag som är specialiserade på 
detta på den svenska bredbandsmarknaden. De stora opera-
törerna/nätägarna har sina egna kommunikationsoperatörer.

Tjänsteleverantörer är de som producerar de tjänster som efter-
frågas av slutkunderna, till exempel internet, telefoni, TV med 
mera. Även här finns specialiserade företag, men bland annat 
Telia, Tele2 och Com Hem säljer även tjänster i eget namn.

Även hushåll och företag är aktörer som genom ökad efter-
frågan stimulerar de kommersiella aktörerna att bygga ut 
bredbandsnäten. En stor del av fiberutbyggnaden i Halland 
kommer att ske på ideell basis genom de fiberföreningar som 
bygger sina egna lokala fibernät, vilka i sin tur kopplas upp 
mot de kommersiella eller kommunala stamnäten. Fiberför-
eningarna utgör en mycket viktig aktör för att Halland ska 
nå det uppsatta bredbandsmålet. Det är därför viktigt att lä-
nets offentliga aktörer uppmuntrar detta samt stöttar fiber-
föreningarna efter bästa förmåga.

Offentliga aktörer
Staten påverkar marknadens utveckling genom regeringens 
bredbandsmål. Regeringen har också inrättat ett Bredbandsfo-
rum som genom sitt aktiva arbete inom olika områden, iden-
tifierat ett antal problem på bredbandsmarknaden och inrättat 
arbetsgrupper som jobbat med att komma med förslag på lös-
ningar av dessa problem. Flera statliga verk och myndigheter 
är på olika sätt involverade i bredbandsfrågor. Dels finns PTS 
(Post och Telestyrelsen) som är den myndighet som bevakar 
området elektronisk kommunikation i Sverige och dels Jord-
bruksverket vilka sätter ramarna för Landsbygdsprogrammet 
som gör det möjligt för fiberföreningar att hos Länsstyrelsen 
söka statligt stöd för utbyggnad av bredband.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att 
samordna och leda processer som bidrar till regional ut-
veckling och tillväxt. Regionens övergripande vision är att 
bli Halland – bästa livsplatsen och målet är att Halland ska 
vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig 
region år 2020 än år 2014. Enligt regleringsbrevet för 2012 
ska Region Halland:

• Verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för 
Sverige nås. 

• Redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom IT-
infrastrukturområdet, med särskild inriktning på mindre 
tätorter, småorter och glesbygd, samt hur man har bistått 
PTS i dess uppdrag att följa tillgången på IT-infrastruktur.

Kommunerna har ett stort ansvar för bredbandsutbyggna-
den, dels då de har ett planmonopol och bestämmanderätt 
över mark- och vatten användning, men också genom att de 
har ett eget intresse av att långsiktigt säkra att ett stamnät av 
fiber byggs ut i de fall inte marknaden gör det. Kommunerna 
ansvarar för byggande och planering inom sitt område. Där-
med finns en viktig koppling till den kommunala översikts-
planeringen och att utbyggnaden av bredband är en naturlig 
del att ta hänsyn till vid all nyexploatering. Kommunerna 
upplåter mark för anläggande av kanalisation och svartfiber 
och spelar en viktig roll i säkerställande av konkurrens och 
samförläggning av grävarbeten. I de fall där kommunerna är 
nätägare har de stora möjligheter att påverka bredbandsut-
vecklingen i sin kommun. Att upprätthålla konkurrensneu-
tralitet är viktigt, så att inte stadsnäten ger sina egna tjänster 
bättre villkor eller exklusivitet, vilket utgör ett hinder för 
kommersiella aktörer att etablera sig.
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Utgångsläget i Halland
Halland är en välmående region som har en positiv befolk-
ningsutveckling, hög medelinkomst, hög sysselsättning, 
växande lokala marknader och ökad rörlighet. 

Flera av hallandskommunerna är förhållandevis jämnstarka 
– Halmstad, Varberg och Kungsbacka – och ingen är tillräck-
ligt dominerande för att vara ett självklart regionalt centrum 
för hela Halland. Strukturen med flera jämnstarka kommuner 
innebär att den regionala tillväxtpolitiken behöver identifiera 
behov och utmaningar i olika delar av Halland, så att delarna 
kan förstärka varandra på ett sätt som gör att hela Halland ut-
vecklas positivt. Tillgång till bredband är en faktor som bidrar 
i den halländska utvecklingen. 

En skiljelinje i Halland är mellan kust och inland. Hallands 
kustområde har en bra befolkningsutveckling och en hög 
tillgänglighet till stora befolkningskoncentrationer. Stora de-
lar av inlandet har däremot en svagare befolkningsutveckling 
och sämre tillgänglighet till stora tätorter. Delar av Hallands 
landsbygd saknar också tillgång till snabbt bredband, vilket 
försämrar förutsättningarna för inflyttning, företagande och 
offentlig service.  I Halland bor 2014 totalt 310 665 invånare 

varav 140 431 invånare bor i kommunhuvudorterna vilket 
motsvarar 45 procent av befolkningen. I övriga tätorter och 
småorter, vilka på många sätt mera liknar landsbygd än stor-
stad med avseende på till exempel utbud av kultur, möjlighet 
till arbete inom avancerad företagsservice med mera bor 119 
023 invånare och i glesbygden 51 211 invånare. 

De olika delarna av länet ska ses utifrån sina lokala behov. 
Landsbygdsområden i inlandet har andra behov av utveck-
ling och service än kustnära landsbygd. Levande stad och 
landsbygd i samverkan ger Halland fördelar och bidrar till 
lokal utveckling. Hög tillgänglighet och service stärker att-
raktionskraften för landsbygden och därmed i hela länet.   

Fibertillgång i Halland
Jämfört med övriga Sverige har Halland i dagsläget dålig 
tillgång till fiberbaserat bredband. Post- och telestyrelsens 
bredbandskartläggning från 2014 visar att 38 procent av 
hushållen och 33 procent av företagen i Halland har tillgång 
till fiber med 100 Mbit/s. 

ANDEL MED TILLGÅNG TILL BREDBAND VIA FIBER EFTER KOMMUN 2014

2014 2014 2014 2014

Befolkning Arbetsställen Tätbebyggt Glesbebyggt

Hylte 8,5% 4,2% 11,9% 0,4%

Halmstad 50,6% 44,1% 54,1% 9,5%

Laholm 13,1% 11,6% 16,9% 2,0%

Falkenberg 28,7% 21,0% 34,5% 4,0%

Varberg 55,0% 52,7% 60,0% 34,5%

Kungsbacka 26,0% 27,4% 27,0% 19,3%

Halland 38,0% 33,2% 42,0% 15,5%

Sverige 54,2% 49,5% 27,0% 19,3%

BEFOLKNING I OCH UTANFÖR TÄTORT 2014

Kommun Tätort % Glesbygd % Totalt

Hylte 6 899 67,1 3 379 32,9 10 278

Halmstad 86 178 90,2 9 354 9,8 95 532

Laholm 15 679 65,9 8 102 34,1 23 781

Falkenberg  31 763 74,9 10 670 25,1 42 433

Varberg 42 943 71,1 17 479 28,9 60 422

Kungsbacka 60 847 77,8 17 372 22,2 78 219

Halland 244 309 78,6 66 356 21,4 310 665
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Bredbandskartläggningen visar att det är stora skillnader 
i tillgång såväl mellan länets kommuner som inom kom-
munerna, samt att tätorterna är mer välförsedda än gles-
bygdsområden inom respektive kommun. I de glesbebyggda 
delarna av Halland har endast 16 procent av hushållen och 
företagen tillgång till fiber. Bäst tillgång till fiber finns i Var-
bergs kommuns tätorter, sämst tillgång har de boende på 
landsbygden i Hylte kommun. Hylte, Laholm och Kungs-
backas kommuner har totalt sett sämst tillgång på fiber. La-
holm har dessutom dålig tillgång till fiber längs den relativt 
tätbebyggda kusten. Samma gäller för befolkningstäta Onsa-
lahalvön i Kungsbacka. Varberg skiljer sig regionalt från öv-
riga kommuner genom bäst och relativt jämnt fördelad ut-
byggnad av fiber. För Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad 
finns störst tillgång i kustens tätorter och betydligt sämre i 
det mer glesbefolkade inlandet.

Halland har många företag och hushåll på landsbygden, och i 
förhållande till tillgången är behovet av bredband mycket stort. 

Arbetssätt i de halländska 
kommunerna
Arbetet med bredbandsutbyggnad ser väldigt olika ut i de 
halländska kommunerna. I de kommuner där fibernivåerna 
ligger sämst till har kommunerna hittills i stor utsträckning 
förlitat sig på att kommersiella marknadsaktörer sköter ut-
byggnaden och kommunerna har därför inte haft en tydlig 
styrning eller påverkan på utvecklingen. I de fall där kom-
munen tagit en aktivare roll har man även kommit längre. 
I Varberg, Halmstad och Kungsbacka sker utbyggnaden 
främst genom de kommunala stadsnäten. I Laholm plane-
ras utbyggnad av Svenska Stadsnät AB. I Falkenberg finns 
inte något stadsnät, men kommunen har ett samverkansav-
tal med Telia Öppen fiber som har för avsikt att bygga fiber 
till alla orter i Falkenberg med över 200 invånare. Hylte har 
samarbetsavtal med IP-Only om utbyggnad till 90 procent 
av hushåll och företag senast 2020.

På landsbygden drivs utbyggnaden främst av fiberfören-
ingar, där aktiviteten till stor del är beroende av kommu-
nens intresse i att erbjuda stöd, engagemang och stöttning 
vid bildandet av och för verksamheten i fiberföreningarna. 
I de fall där det finns en avsatt person/funktion som aktivt 
arbetar för att stötta föreningar och för att samordna arbetet 
inom kommunen har även tillgången till bredband på lands-
bygden ökat. Generellt sett har marknaden hittills inte visat 
något stort intresse av att bygga ut fibernät på mindre orter 
eller på landsbygden.

Utbyggnadsplaner
I en rapport producerad av PwC för Region Halland våren 
201513 har pågående och (känd/icke-hemlig) planerad ut-
byggnad från kända aktörer i Halland sammanställts. Till 
detta har information från fiberföreningar adderats. Sam-
mantaget finns planer som kan leda till att nästan 85 procent 
av Hallands hushåll och företag har tillgång till fiber senast 
år 2020. De aktörer som är aktiva på marknaden idag – både 
operatörer och fiberföreningar – har olika planer för att upp-
nå sina respektive mål. Målen är i flera fall överlappande, 
till exempel att en fiberförenings område överlappar en ort 
som ingår i en operatörs planerade utbyggnad. För att uppnå 
den fibertäckning på nära 90 procent som är målet måste de 
planer som både kommersiella och kommunala aktörer har 
infrias i de delar som inte är överlappande.

utgångsläget i halland

13 PwC Rapport Region Halland, Geografi, Ekonomi och Strategi.

Halland. Tillgång till fibernät 2012, 
2013 och 2014 (Befolkning). 
(Källa: PTS 250m ruta)
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I tabellen nedan visas summan av nuläge och planerad ut-
byggnad. I flertalet kommuner är summan 90 procent. Det är 
viktigt att påpeka att för att nå 90 procent måste alla de planer 
som finns idag genomföras i planerad utsträckning. Det finns 
vissa risker involverat i detta som att all planerad utbyggnad 
inte är finansierad samt att fiberföreningarnas planer till stor 
del förutsätter att de beviljas bidrag, det vill säga att det tillförs 
finansiering utöver medlemmarnas insatser. De bidragsmedel 
som just nu finns tillgängliga kommer inte att räcka för att 
fylla de förväntningar som föreningarna har, vilket leder till 
en betydande risk att planerad utbyggnad inte blir av. Sedan 
underlagsrapporten av PwC färdigställts har Hylte kommun 
tecknat ett samarbetsavtal med IP-Only och planerat upp ut-
byggnaden i kommunen. Hylte kommuns planerade utbygg-
nad ska leda till att 95 procent av hushållen och företagen ska 
ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.

Kostnader
Skillnaderna i fiberutbyggnaden i dag är till stor del beroende 
av vilka insatser kommunerna gjort i form av engagemang, 
intresse och ekonomisk satsning. De investeringar som redan 
genomförts för fiberutbyggnad i Halland uppskattas till drygt 
600 miljoner kronor; vilket resulterat i 2013 års fibertillgång 
på cirka 30 procent. Det motsvarar investeringar på ungefär 
16 000 kronor per hushåll som har tillgång till fiber.15.

Den pågående eller planerade utbyggnad som omfattar cirka 
55 procent av invånarna beräknas kosta sammanlagt 1,8 mil-
jarder kronor, med en genomsnittlig kostnad per hushåll på 
drygt 25 000 kr vilket är en dramatisk ökning jämfört med 

hittills byggda nät. Kostnaden utöver liggande planer för 
att förse hushåll upp till 90 procent (de cirka 5 000 hushåll 
som befinner sig i spannet 85-90 procent) beräknas kosta 
ytterligare drygt 150 miljoner kronor. Att förse de sista 10 
procenten av hushållen med fiber uppskattas kunna kosta yt-
terligare minst 500 miljoner kronor.

Efterfrågan driver utbyggnad och kostnaderna för utbyggnad 
styrs huvudsakligen av avstånd mellan anslutningspunkter, 
vilket innebär kostnaderna ökar där bebyggelsen glesnar.16. 

De medel som finns tillgängliga för fiberutbyggnad är:  

• Framförallt att operatörerna investerar i utbyggnad utöver 
vad hushåll och företag betalar i anslutningsavgift. Hur 
mycket en operatör är villig att investera begränsas av 
framtida intjäning och styrs av operatörernas affärsmo-
dell, förväntan på anslutningsgrad i varje område samt 
avkastningskrav på investerat kapital. 

• Stödmedel till fiberföreningar genom Landsbygdspro-
grammet. Fiberföreningar räknar i stor utsträckning med 
att få bidrag från landsbygdsprogrammet för att sänka 
hushållens egeninsats.

Sannolikheten är dock stor för att dessa medel inte kommer 
att räcka för att täcka kostnaderna för att nå 90 procent fiber-
täckning och det finns därmed en betydande risk att ”plane-
rad” utbyggnad inte blir av – framförallt i småorter och på 
landsbygden.

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet 2014-202017 är ett EU-program och 
ett av regeringens verktyg för att nå målen för landsbygdspo-
litiken. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och 
ersättningar som inriktar sig på att utveckla landsbygden. Åt-
gärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och 
EU. En åtgärd är stöd till bredband. För att vara berättigad till 
stödet måste några nationellt satta grundläggande krav och 
urvalskriterier uppfyllas. De projekt som kommer att få stor 
andel av hushållen anslutna i ett område, prioriteras. Likaså 
gynnas projekt som omfattar stora områden med många möj-
liga hushåll. Föreningar, organisationer, kommuner och andra 
myndigheter kan söka stödet. Länsstyrelsen i Halland ansva-
rar bland annat för att pröva ansökningar om bredbandsstö-
det. I länet ges stöd med 60 procent av investeringen.18

14 Hylte Kommun tecknade våren 2015 ett samarbetsavtal med IP-Only om fiberutbyggnad. Avtalet ska omfatta 90 procent av hushåll och företag senast 2020. 
PwC har inte, inom ramen för detta arbete, fått en beskrivning av planerad utbyggnad på samma sätt som för övriga kommuner (det vill säga kartmaterial med 
tidplan för utbyggnad av olika kommundelar), och har därför inte kunna inkludera detta avtal i tabellen och rapporten

15 PwC Rapport Region Halland, Geografi, Ekonomi och Strategi
16 PwC Rapport Region Halland, Geografi, Ekonomi och Strategi.
17 www.jordbruksverket.se/bredband
18 www.lansstyrelsen.se/halland/landsbygdsprogrammet

BEFINTLIG OCH PLANERAD FIBERUTBYGGNAD 
I DE HALLÄNDSKA KOMMUNERNA* 

Kommuner Idag Planerat Totalt 2020

Kungsbacka 18% 68% 90%

Varberg 45% 45% 90%

Falkenberg 23% 51% 74%

Hylte14  9% 43% 51%

Halmstad 42% 48% 90%

Laholm 14% 76% 90%

Totalt i Halland 30% Ca 55% Ca 85%

Befintlig och planerad fiberutbyggnad i de Halländska kom-
munerna baserat på 2013 års PTS-siffror och utbyggnadsplaner 
inhämtade våren 2015
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Nationellt finns inom Landsbygdsprogrammet 3,25 miljar-
der SEK att fördela under programperioden, av dessa har 
Halland fram till 2018 fått 76 655 285 kr. Därefter kommer 
en ny fördelning att göras av resterande medel. Trots sum-
man är det ändå inte av en sådan storleksordning att dessa 
medel kan tillgodose behovet att täcka utbyggnad för 90 
procent av befolkningen. Fiberföreningarna är beroende av 
och räknar med stöd för att lyckas med sitt genomförande. 
Konstruktionen av stödet kommer att leda till att ett antal 
föreningar får ett stort bidrag, medan andra föreningar blir 
helt utan stöd. 

Det kommer att vara av stor vikt att regionens kommande 
aktiviteter och kommunala bredbandsstrategier koordineras.

utgångsläget i halland
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Arbetet för att nå bredbandsmålet för Sverige kan se väldigt 
olika ut, de flesta kommuner och regioner har valt olika vä-
gar och arbetet bedrivs utifrån var och ens specifika förutsätt-
ningar. Utan att fördjupa sig i vetenskap går det dock att hitta 
gemensamma nämnare som kan känneteckna de som kom-
mit långt i bredbandsutvecklingen. Dessa är bland annat:

• En strategi med gemensam avsiktsförklaring, satta mål som 
är politiskt förankrade är ett betydelsefullt verktyg i arbetet 
med bredbandsfrågan. En strategi förhåller sig i regel både 
till nuläget, framtida mål och involverar de flesta olika 
typer av aktörer i länet och bör tydliggöra i vilka roller och 
med vilka ambitioner de olika offentliga aktörerna jobbar 
samt hur de har för avsikt att samverka.19

• En utsedd samordnare som har ansvar och kompetens för 
bredbandsfrågan.  Samverkan underlättas där det finns 
tydliga bredbandssamordnare. Denna bör finnas både 
på kommunal och regional nivå då olika frågor behöver 
behandlas på olika ställen. Det krävs resurser för ett aktivt 
arbete mot bredbandsmålen.19 De kommuner som enga-
gerat sig, tagit ett stort ansvar för, investerat i och jobbat 
med bredbandsutbyggnaden har även kommit längst.  
Kommunerna kan visa sitt engagemang för bredbandsfrå-
gan på flera olika sätt. De kan till exempel ha en utpekad 
bredbandssamordnare som dels har till uppgift att främja 
det interna samarbetet avseende bredband inom kommu-
nen, dels att vara den som kan svara på frågor från företag 
och allmänhet och slutligen vara den som har till uppgift 
att hålla kontakten med övriga aktörer. Ett annat sätt är 
att alltid hålla aktuell information tillgänglig på kommu-
nens hemsida och i andra kommunikationskanaler.

• Att hitta former för och skapa samverkan. Nästan undan-
tagslöst framhåller länen och regionerna samverkan som 
en framgångsfaktor. Det gäller samverkan mellan kom-
mun, region, och länsstyrelsen, kommuner emellan och 
mellan region, kommun och operatörer i länet. 

• En god kunskap om hur tillgängligheten till bredband 
ser ut i olika delar av landet är grundläggande för det 
strategiska arbetet med att tillgodose bredbandsbehoven. 
En viktig grund för olika typer av insatser är att kartlägga 
av IT-infrastrukturen.20 Vid strategiskt arbete med bred-
band är det av vikt att ha en god bild av såväl befintlig 

som planerad infrastruktur. Detta underlättar planering 
och stödanvändning i de områden som marknaden inte 
bedömer kommersiellt intressanta.

• Det finns vinster i att arbetet med den digitala agendan 
och bredband bedrivs i nära samarbete med varandra. 
Bredbandsinfrastruktur är en grundförutsättning för att vi 
med modern digital teknik ska kunna öka kvaliteten i till 
exempel skolan, äldreomsorgen och samhällsbyggnaden 
och möta framtida behov och utmaningar så som krav 
på resultat, ökat antal äldre och tillgänglighet till digitala 
tjänster där vi är. Det är uppenbart att digitalisering medför 
nyttor och vinster i många olika verksamheter.21 Jobbar vi 
med och förmedlar nyttorna ökar efterfrågan på bredband.

I marknadsanalysen22 som Jordbruksverket genomfört i 
samband med det nya landsbygdsprogrammet skriver man 
att, ”Grundantagandet är att hur långt utbyggnaden kommit 
år 2020 är avhängigt storleken på investeringarna i fiberut-
byggnad under perioden fram till 2020. Storleken av inves-
teringarna påverkas av faktorer såsom ekonomisk tillväxt, 
efterfrågan och betalningsvilja samt strategier. I frågan om 
var, geografiskt sett, investeringarna läggs är påverkan av 
befintlig infrastruktur en av nyckelfaktorerna. Affärsmodel-
ler och möjligheter till stöd har också, i vart fall vad gäller 
utbyggnaden utanför tätort och småort, stor betydelse i det 
enskilda fallet.” 

Framgångsfaktorer

19 Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet för år 2013, PTS
20 Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom IT-infrastrukturområdet för år 2013, PTS
21 Bredbandsforum/slutrapport/samordnad efterfrågan
22 Marknadsanalys Jordbruksverket
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Bredbandsstrategin är framtagen av Region Halland i samver-
kan med de halländska kommunerna. I framtagandeproces-
sen framkom det väldigt tydligt att processen, medvetenhe-
ten, fokus på frågan och att det faktiskt händer saker gällande 
bredbandsutvecklingen i länet varit överordnad framtagandet 
av strategin. I takt med ökad medvetenheten och ökat fokus 
har behovet av en gemensam bredbandsstrategi för Halland 
blivit tydligt och önskvärt hos inblandade parter.

Vid framtagandet av bredbandsstrategin har regionen haft 
kontinuerliga avstämningar och dialoger med de halländska 
kommunerna på både politisk nivå och tjänstemannanivå. 
Avstämning på politisk nivå i Region Halland har skett i 
Regionstyrelsens presidium, Tillväxtutskottet och i kom-
munberedningen som arbetar för att samordna regional 
och kommunal utveckling och för att skapa samarbete mel-
lan kommunerna. I kommunberedningen ingår presidierna 
från kommunstyrelserna i de halländska kommunerna, re-
gionstyrelsen och tillväxtutskottet i Region Halland.

På tjänstemannanivå har dialog och avstämning skett både 
i Chefsgrupp Halland och i en redan befintlig tjänsteman-
nagrupp, (SGIT) Strategisk grupp för IT-frågor i Halland 
som varit strategi- och referensgrupp i arbetet. Utöver detta 
har intervjuer skett med samtliga samhällsbyggnadschefer 

i de halländska kommunerna samt med den som ansvarar 
för förvaltningen med ansvar för bredbandsutbyggnaden 
respektive stansnätsansvarig i varje kommun för att få en 
nulägesbild och för att få en uppfattning om hur det ser ut 
i Halland avseende möjligheter och hinder för utbyggnad. 
Gällande finansiering av bredbandsutbyggnad har dialog 
har förts med de kommunala IT-strategerna, företrädare för 
alla stadsnätsaktörer samt de flesta kända marknadsaktörer 
i Halland.  

Behov av kunskapsunderlag
Under processens gång har behov av olika kunskapsunder-
lag framkommit. Bland annat behovet av en marknadsanalys 
och kostnadsuppskattning. En marknadsanalys och kost-
nadsuppskattning har på uppdrag av Region Halland tagits 
fram av PwC. I samband med det hördes alla kända aktörer 
inom bredbandsmarknaden i Halland.

Svenskt näringsliv har tagit initiativ till möte angående bred-
bandsläget för företagare i Halland.

Regelbundna avstämningsmöten har även skett med Läns-
styrelsen i Hallands län.

Hur strategin har tagits fram

hur strategin har tagits fram 21



22 strategiska val för bredbandsutbyggnaden i halland

Strategiska val för bredbands- 
utbyggnaden i Halland
Huvudinriktningen för strategin för alla inblandade par-
ter bör vara att underlätta för den fiberutbyggnad som re-
dan är planerad, då underlag och analys konstaterat att det 
finns en risk att delar av den planerade utbyggnaden inte 
genomförs. Planerna förutsätter dels att alla aktörer agerar 
enligt sina respektive planer, dels att framförallt många fi-
berföreningar lyckas med rekrytering av medlemmar samt 
får del av de bidrag som de räknar med. Båda dessa förut-
sättningar – att olika aktörer gör sin del, samt beroendet av 
bidrag – skapar risker som kommuner och region har stora 
möjligheter att minimera.

ANSVARSFÖRDELNING

Regionen 
Regionen intar en koordinerande och stödjande roll som sä-
kerställer att kommunerna blir informerade om varandras 
planer och att dialog förs med aktörer på bredbandsmark-
naden i Halland så att befintliga synergier kan utnyttjas. Då 
fibermarknaden redan är etablerad med ett antal aktiva ak-
törer är det viktigt att regionen agerar så att villkoren för de 
aktörer som redan verkar där påverkas på ett positivt sätt. 
Detta kan göras genom kontinuerliga analyser av vilka åt-
gärder som underlättar för de aktörer som verkar på mark-
naden samt genom att identifiera områden där hinder finns 
för aktörer att genomföra sina planer.

Regionen prioriterar insatser inom följande områden och 
med följande inriktning för att underlätta bredbandsutbygg-
naden i Halland:

Information
Regionen intar en koordinerande och stödjande roll i nära 
samråd med länsstyrelsen för att säkerställa att kommuner-
na får information om varandras planer, om marknadsaktö-
rernas aktiviteter och landsbygdsprogrammets möjligheter. 
Syftet är att säkerställa att kommunerna inte saknar kunskap 
och information om varandras aktiviteter för att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja möjligheter till synergier 
och gemensam planläggning. Detta innebär att regionen för 
att kunna analysera konsekvenserna och möjligheterna och 
ge förslag på lösningar, samt i enskilda fall bedöma förutsätt-

ningar för egna investeringar, behöver få tillgång till aktuell 
information om var och varför möjligheterna till samord-
ning brister.

Regionen stöttar kommunerna i att informera allmänheten 
om nyttan med bredband. Detta kan bland annat ske genom 
att förse kommunerna med kunskap och material särskilt 
gällande framtidens vård och nyttan med bredband.

Samordning
Regionen initierar och ansvarar för ett regionalt bredbands-
forum.

Regionalt bredbandsforum för Halland är en viktig del i 
genomförandet av den regionala bredbandsstrategin. Bred-
bandsforum ska vara en mötesplats för dialog och samver-
kan mellan region, kommuner, länsstyrelse och marknads-
aktörer på den halländska marknaden. 

Syftet är att främja samverkan, hitta konstruktiva lösningar 
som bidrar till åtgärder som förbättrar förutsättningar för 
utbyggnad, bidra till att förslag genomförs samt bidra till att 
öka kunskapen och medvetenheten om bredbandets bety-
delse på lokal och regional nivå för att nå målen som anges i 
bredbandsstrategin.

Bredbandsforum bör arbeta på ett sätt som möjliggör infor-
mella diskussioner och utbyte av information. I Bredbands-
forums arbete ingår bland annat att utbyta åsikter och dela 
erfarenheter samt att uppmärksamma och identifiera möj-
ligheter och hinder för utbyggnad av bredband. Forumet bör 
aktivt arbeta för att visa på goda exempel samt undanröja de 
hinder för bredbandsutbyggnad som identifieras. 

Detta gör vi tillsammans bland annat genom: 

• Att ta fram gemensamma planeringsunderlag och upp-
följning.

• Att föra en dialog med PTS, Jordbruksverket och det hal-
ländska näringslivet.

• Att jobba med information och utbildningsinsatser.
• Att få ökad kunskap om varandras aktiviteter skapa 

möjligheter för synergieffekter.
• Att jobba med att skapa praxis inom bredbandsarbetet i 

Halland.
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Regionen tillsätter en regional bredbandskoordinator som 
på en strategisk nivå ska stödja och bistå det regionala bred-
bandsforumet, verka för att minska administrativa hinder 
och tydliggöra villkor för utbyggnad av bredband i Halland. 
Den regionala bredbandkoordinatorns främsta uppgifter 
är att verka för övergripande samordning, samverkan och 
samarbete i bredbandsfrågor enligt de uppgifter som staten 
anger i sitt erbjudande om regionala bredbandskoordinato-
rer. Exempel på dessa uppgifter är att främja kommun- och 
länsövergripande samarbete kring bredbandsutbyggnad, 
stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrå-
gor, stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala ini-
tiativ för bredbandsutbyggnad (byanät) och fiberföreningar, 
verka för en förståelse för sambandet mellan bredbandsut-
byggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av 
digitala tjänster samt vara en länk mellan det nationella och 
det lokala arbetet.

Regionen ansvarar för framtagandet av regionala uppfölj-
ningar inom bredbandsområdet. 

Regionen är en drivande kraft i arbetet att tillsammans med 
andra ta fram och uppdatera regionala marknadsanalyser.

Regionen verkar, tillsammans med kommunerna och övriga 
aktörer, för att underlätta utbyggnad genom att ekonomiskt 
stimulera utbyggnad där det inte kommer att ske på kom-
mersiell grund.

Ekonomiska möjligheter och finansiering
Då utbyggnaden av bredband ska och förväntas ske på mark-
nadsmässiga grunder innebär det rent ekonomiskt att mark-
naden, det vill säga nätägare, tjänsteleverantörer, operatörer 
och kunder ska finansiera den största delen av utbyggnaden. 
För att nå målet är ett viktigt arbete utifrån strategin att un-
derlätta för marknaden att ta en större del. Det kan exempel-
vis ske genom att:

• Kommuner kan skapa samhällsnytta, genom att fiberförse 
äldreboenden, förskolor och skolor utanför kommersiellt 
intressanta områden, och på det sättet skapa anslutnings-
möjligheter också för andra i dessa områden, eller genom 
att anlägga fiberstråk och fibernoder i kommersiellt 
mindre intressanta områden för att möjliggöra anslutning 
till fiberföreningar.

• Kommuner kan genom att tidigarelägga egna investe-
ringar eller erbjuda goda villkor för samförläggning i 
samband med andra kommunala arbeten såsom VA, 
cykelbanor och gatubelysning underlätta och snabba på 
möjligheterna för andra aktörers utbyggnad

• Regionen kan skapa samhällsnytta genom att säkerställa 
att alla egna verksamheter är fiberanslutna – vårdcentra-
ler, egna lokaler, kollektivtrafiken – och därigenom betala 
för nya fibersträckningar som kan gynna andra aktörer.

Regionala investeringar
Som ett komplement till marknadens satsningar och ovan-
stående kan Regionen tillföra medel i form av investeringar i 
nät eller delar av nät men med nedan angivna avgränsningar. 
Investeringar kan förordas då det ger en större utväxling på 
pengarna, för att undvika flera bidragssystem samt att bidrag 
kan vara kostnadsdrivande. 

Regionala bredbandsinvesteringar kan endast ske där behov 
finns och där det inte går att skapa ett kommersiellt intresse 
på annat sätt, det vill säga där inte andra aktörer finner det 
intressant att bygga på kommersiella grunder. 

Analys och avvägning om var det geografiskt kan vara aktu-
ellt att investera måste ske i tät dialog med kommuner och 
marknadens aktörer och ska ske utöver landsbygdsprogram-
mets möjligheter och den kommersiella utbyggnaden. 

Bedömning och avvägning kommer att göras i varje enskilt 
fall utifrån öppet nät, kvalitet (till exempel val mellan fiber 
och trådlöst) och säkerhet i förhållande till antal som kan 
nyttja bredbandet och kostnaden.

Regionens investeringar innebär att regionen ensam äger 
nätet för att sedan genom avskrivningar kunna skriva ner 
värdet. En förutsättning är att kommunen är medfinansiär, 
det vill säga bidrar till regionens kapitalkostnader. Alterna-
tivt kan kommunerna bidra med kapital till investeringen is-
tället och då internt periodisera denna kostnad/investering. 
Formerna för investeringen kan se olika ut i varje enskilt fall. 
De arbetas fram i samråd med kommuner/stadsnät och an-
dra kommersiella aktörer. 

Medfinansieringen kan också ske genom att kommunen sat-
sar motsvarande pengar på sätt som av regionen bedöms lik-
värdigt. Exempelvis kan kommunen göra en egen investering 
som gynnar bredbandsutbyggnaden på motsvarande sätt. 

Investering görs under förutsättning att regionen kan skriva 
ett nyttjanderättsavtal som ger avtalsparten ansvar för all 
drift och underhåll med mera. Krav kan ställas på ytterligare 
avtalsvillkor för att undvika negativa konsekvenser som kan 
ha betydelse för det framtida utnyttjandet av nätet. Regionen 
äger nätet, efter en period kan nätet säljas eller hyras ut. Av-
görandet ligger i vilka marknadsförutsättningar som finns.
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Kommun
Kommunerna intar en aktiv roll i fiberutbyggnaden vilket 
kräver god kännedom om hur det ser ut i den egna kom-
munen: Var finns det fiber, var finns behov av fiber, vilka är 
marknadsaktörerna och hur ser deras intresse ut samt vilka 
utbyggnadsplaner finns? Denna kunskap och ”helhetsbild” 
skapar goda förutsättningar för en effektiv utbyggnad av fi-
ber i respektive kommun och möjliggör ett bra stöd till ak-
törer på marknaden.

Kommunerna prioriterar insatser inom följande områden 
och med följande inriktning för att underlätta bredbandsut-
byggnaden i den egna kommunen:

• Samordning inom kommunen så att bredbandsstrategier 
översätts i konkreta instruktioner i olika nämnder och 
utskott (till exempel kring tillgång till markavtal). 

• Att kommunen informerar sina medborgare om nyttan 
med att dra in fiber, aktivt stöttar och bistår föreningar 
i arbetet med planering av utbyggnad, samt samordnar 
olika aktörer framförallt kring olika former av grävarbe-
ten inom kommunen för att underlätta samförläggning.

• Att kommunen skaffar sig en tydlig bild av befintlig och 
planerad fiberutbyggnad i den egna kommunen tillsam-
mans med de aktörer som är verksamma – operatörer, 
fiberföreningar, gatu- och fastighetskontoret, energibolag 
med flera. Denna bild kan sedan översättas i en huvud-
plan där kommunen, för varje geografiskt område, kan 
skräddarsy insatser för att underlätta planerad utbyggnad, 
och för att stödja och hitta lösningar för utbyggnad i de 
områden som inte finns planerade.

• Att kommunen överväger finansiering av fiberutbyggnad 
i de delar av kommunen som inte är kommersiellt attrak-
tiva till exempel genom att fiberansluta egna verksamhe-
ter även om dessa finns utanför kommersiellt attraktiva 
områden, och på så sätt skapa fiberutbyggnad.  

• Att i de fall kommunen inte redan har en, anställa en 
bredbandssamordnare med uppgift att jobba med sam-
ordning inom kommunen samt hjälpa och bistå fiberför-

eningarna i deras arbete med ansökningar, avgränsningar, 
upphandling med mera.

• Att upphandla entreprenörer via kommunen för fiberför-
eningarna att avropa från vid utbyggnad. Detta underlät-
tar för föreningarna då upphandling av entreprenad kan 
vara ett hinder som får bygder att avstå från att bilda en 
fiberförning.  

Länsstyrelse
Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att pröva ansökning-
ar om bredbandsstöd ur landsbygdsprogrammet med upp 
till 60 procent av investeringen för passiv infrastruktur.  

Fiberföreningarna är beroende av och räknar med stöd för 
att lyckas med sitt genomförande. Konstruktionen av stödet 
kommer antagligen leda till att ett mindre antal föreningar får 
ett stort bidrag, medan många föreningar blir helt utan stöd. 

För att stödet i Landsbygdsprogrammet ska maximeras och 
användas på bästa sätt är det av stort vikt att länsstyrelsen, 
regionen och kommunerna koordinerar sitt arbete och för 
dialog över vart stöd bäst riktas för att göra mest nytta. Här 
utgör den analys som kommunen har över befintlig och pla-
nerad utbyggnad i respektive kommun en viktig grund.
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