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Förord 
Denna rapport är en del av det examensarbete jag utförde på uppdrag av IT 
Västerbotten under 2003. Examensarbetet ingår som ett delmoment i 
Dataingenjörprogrammet vid Luleå tekniska universitet, Institutionen i 
Skellefteå och omfattar 10p.  
 
Jag vill tacka alla som har utgjort ett stöd för mig under arbetets gång. Ett tack 
riktas också till alla som ställt upp med att svara på frågeställningarna som har 
gjorts till län och kommuner.  
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Sammanfattning 
1999 presenterade IT – kommissionen en vision om en framtidssäker IT – 
Infrastruktur för Sverige, där alla invånare ska ha tillgång till ett fiberoptiskt nät 
inom 100m avstånd från andra byggnader. Alla hushåll ska dessutom ha en fast 
uppkoppling mot Internet senast år 2005. Detta ledde fram till propositionen 
”Ett informationssamhälle för alla”. Ett nationellt infrastrukturprogram 
upprättades utifrån denna proposition för att vara vägledande för kommuner till 
att utveckla en bra fungerande bredbandskommunikation och för att utveckla 
förutsättningar för en ökad konkurrens på bredbandsmarknaden.  

 
Arbetet har utifrån detta gått ut på att ta reda på hur långt de fyra nordligaste 
länen har kommit för att få ett informationssamhälle för alla. Metoden för detta 
arbete har varit enkätundersökningar som ställts till länen; Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Jag har även använt mig av Internet 
för att få mer information.  

 
Av resultatet framgår att alla länen i undersökningen har ett IT – 
Infrastrukturprogram som länsstyrelsen godkänt. Bara de två nordligaste länen, 
Norrbotten och Västerbotten, har hittills byggt bredbandsnät med hjälp av statlig 
finansiering och har på så sätt kommit långt före de två andra länen till att få ”ett 
informationssamhälle för alla”. Jämtland och Västernorrlands län har tills nu löst 
sin bredbandsuppkoppling med hjälp av att hyra in sig på befintlig marknad eller 
att använda sig av det kraftnät som finns tillgänglig. För vidare 
bredbandsutbyggnad med hjälp av statlig finansiering är de bara i början av sin 
utbyggnad till en IT infrastruktur. De beräknar att ha en nätstruktur klar senast 
år 2005 – 2006.  
 
Slutsatsen av arbetet visar att möjligheten till ett fiberoptiskt nät eller annat som 
bedöms vara bra, till de flesta av de prioriterade orter Sverige, ska kunna 
använda en uppkoppling mot Internet senast år 2005, är möjligt. De flesta länen 
har påbörjat sin IT – utbyggnad till de prioriterade orter och de beräknar vara 
färdig med bredbandsutbyggnaden i årsskiftet 2005/2006. Många län har 
dessutom ett regionalt IT-infrastrukturprogram, som ska beskriva hur målnätet 
ser ut år 2010 eller senare. Samverkan mellan län och eventuellt andra länder 
ingår också i detta program.  
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Abstract 
IT- commission presented 1999 a vision of a safe future for IT- Infrastructure 
for Sweden. Every inhabitant shall have access to a fiber optic net within 100m 
from other buildings and every household shall also have a permanent 
connection to The Internet at latest 2005. This led to the government bill “An 
admass society for everyone”. A national infrastructure program established 
form this government bill, to serve as guidance for town districts for developing 
a good functional network communication and for develop qualifications for an 
increasing competition on the network market.  
 
From that, the report lead to find out if the four northern counties has built an 
admass society for everyone. The method for this work has been by questions 
formulas for the counties; Norrbotten, Vasterbotten, Jamtland and 
Vasternorrland. For more information I used The Internet. 
 
The result shows that all the counties in the inquiry have an IT – infrastructure 
program that has been approved by the county administrative board. Only the 
two northern counties, Norrbotten and Vasterbotten, has up to now built network 
that has been financed by the government. The two counties are as this point 
further ahead then the other two counties, Jamtland and Vasternorrland, to have 
“An admass society for everyone”. Jamtland and Vasternorrland have up to now 
solved the connection to the network, by using the available connections and 
existing power network. For further network development, that has been 
financed by the government, are the counties only in the beginning of the 
development of an IT – infrastructure. They expect to be finished with the net 
structure 2005 – 2006.  
 
The conclusion of this work shows that a possibility to have a fiber optic net or 
other net constructers for approximately all of the priority villages in Sweden, 
with a connection to the Internet, is possible. Most of the district has begun to 
build their network to priority towns and they calculate to bee finished with the 
development 2005/2006. Many of the counties have also a regional IT – 
infrastructure program that shows the net structure further ahead. Co-operation 
between counties and eventually other countries is part of this program.  
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Introduktion 
 
Ett IT-infrastrukturprogram för bredbandsutveckling ska alla kommuner ha i 
landet för att kunna få statligt stöd. IT-infrastrukturprogrammet ska vägleda 
kommunen till att utveckla en bra fungerande bredbandskommunikation och att 
utveckla förutsättningar för ökad konkurrens på bredbandsmarknaden. 
Framförallt inriktade sig denna satsning mot glesbygd och landsbygd.  
 
Denna uppgift går därför ut på att ta reda på om alla i de fyra nordligaste länen 
har detta IT-infrastrukturprogram. Vidare går uppgiften ut på att ta reda på hur 
många orter, företag, hushåll och offentlig sektor i varje län som är anslutna till 
bredbandsnätet. Andra uppgifter är att ta reda på är hur satsningarna på 
bredbandsnätet har finansierats. Men kanske den viktigaste uppgiften är att ta 
reda på hur kommunerna/länen ser på framtiden. 
 

Bakgrund  

Regeringens Bredbandssatsning 

IT - Kommissionen 
IT-kommissionen bildades 1994 och bestod av en grupp personer, tillsatt av 
regeringen, med olika kompetens inom IT-området, i syfte att vara regeringens 
rådgivare i IT – frågor. Kommissionens första uppdrag var att bidra till nyttan 
med informationsteknologi i Sverige för att höja livskvaliteten för innevånarna 
och öka landets internationella konkurrensförmåga. Redan i augusti samma år 
lämnade IT-kommissionen in en rapport som innehåll visioner för hur Sverige 
skulle kunna bli ett framstående informationssamhälle.  
 
1995 fick IT-kommissionen ett större uppdrag som skulle ge regeringen en 
vägledning inom strategiska frågor och ämnesområden, sprida kunskap och 
kartlägga framtiden. Detta ledde till att regeringen tillsatte en statlig utredning 
1998, om IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet det vill säga med 
”Bredband”. 
 
1999 presenterade IT-kommissionen en vision om en framtidssäker IT-
infrastruktur för Sverige. Visionen omfattar två delar. Den första delen är ett 
finmaskigt fiberoptiskt nät som når alla invånare i Sverige senast år 2005. Enligt 
IT – kommissionen ska det fiberoptiska nätet finnas tillgängligt inom 100m från 
alla byggnader. Den andre delen av visionen är att operatörer i konkurrens ska 
leverera en grundtjänst för fast anslutning till Internet.     
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Detta ledde till propositionen ”Ett informationssamhälle för alla” (prop. 
1999/2000:86) som lämnades till regeringen i mars 2000. Därmed lades en ny 
grund för IT-politiken i Sverige. De viktigaste punkterna i propositionen är; 

• Hushåll och företag i alla delar av landet bör inom de närmaste åren få 
tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Detta skall i 
första hand ske i marknadens regi 

• I landsbygd och glesbygd bör staten ge stöd, där det bedöms sakna 
kommersiella förutsättningar att etablera IT-infrastruktur med hög 
överföringskapacitet under de närmaste fem åren. (lagen 2 000:1335, om 
kreditering på skattekont av stöd till kommuner för anläggande av lokalt 
telenät, samt förordningarna 2 000:1469 och 2 001:350). 

 
Ett nationellt infrastrukturprogram upprättades utifrån denna proposition, för att 
vara vägledande, ge stöd i form av en reduktion av kommunernas 
skatteinbetalning och underlätta en utbyggnad av bredbandskommunikationen i 
kommunerna. Framförallt inriktade sig denna proposition till en 
bredbandssatsning med inriktning mot landsbygd och glesbygd  

Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 
Propositionen innebar att  Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet fick 
uppgiften, att stödja kommunerna med råd, information och kompetenshöjande 
åtgärder i följande områden; 

• Upprättande av lokala IT-infrastrukturplaner 
• Upphandlingar/anläggningar av områdesnät och ortssammanbindande 

nät 
• Förhållningssätt gentemot aktörer 
• Ge juridiskt stöd vid upprättande av avtal som rör IT-infrastrukturen 
• Att anordna kurser och konferenser i syfte att öka kunskapen kring IT-

infrastrukturfrågor och nätplanering 
 
2001 startades Stödprojektet ”Samverkan kring IT – infrastruktur” som leddes 
av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet som en gemensam IT-
enhet. Övergripande IT – frågor av strategisk och politisk karaktär beslutas inom 
de båda förbundsstyrelserna och bereds av den politiska beredningen för 
Tillväxt och regional utveckling (TRU). Stödprojektet leds av en styrgrupp med 
representanter från näringsdepartementet förbundsledningen, IT – enheten och 
projektledningen.  
 
Stödprojektets uppdrag är att ge råd och stöd till kommuner som vill utnyttja det 
statliga stödet för att etablera IT – infrastruktur i glesbygd. Generella råd och 
stöd kan ges kring: 

• Kommunens roller 
• IT – infrastrukturprogram 
• Juridiska frågor 
• Ekonomistyrning 
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• Avtal 
• Markanvändnings- och plan- och byggfrågor 
• Teknisk rådgivning kring IT – infrastruktur 
• Exempel från kommuner och län 
• Dialog och samverkan 

 
Stödprojektet har en fortlöpande samverkan med näringsdepartementet, landets 
länsstyrelse/regioner samt Post- & Telestyrelsen (PTS). Detta för kunna stödja 
kommunerna i arbetet med att etablera IT – infrastruktur för bredband i 
glesbygd. Stödprojektet har även dialog med svenskt Näringsliv, IT – företagen, 
Stadsnätsföreningen (SSNF), kommunala länsförbund, branschorganisationer m 
fl.  

Länsstyrelser & Regionala självstyrelseorgan 
Länsstyrelserna och de regionala självstyrelseorganen har från och med 2001 till 
och med 2005 i samverkan, fått viktiga uppgifter när det gäller utbyggnaden av 
IT-infrastrukturen i landet. Ett ”länsprojekt” skapades och omfattar följande 
områden; 

• Nationell samordning/Regional samordning  
o samverkan med PTS & Svenska kommunförbundets 

bredbandsprojekt, för att en nationell IT-infrastruktur byggs ut i 
hela landet 

o nära samverkan med företag och organisationer som medverkar i 
utbygganden av nät av olika slag 

o viktiga delar av arbetet är en samverkan inom bredbandsområdet 
för de regionala sammanslutningar som etableras i Syd, Mitt och 
Norr 

• Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom områdena 
o IT-infrastrukturens uppbyggnad & funktion – nät & noder, 

tekniker, kommunikationstjänster, applikationstjänster, 
marknadsaktörer, offentliga aktörer, internationell utveckling, 
svenska lagar & regler, EU: regler 

o IT-infrastrukturprogram, de åtta punkterna i förordningen om 
kommunalt IT-infrastrukturprogram – tolkning & kvalitetskrav 

o ”Från program till genomförande”, genomgång av de steg som 
krävs av kommunerna från program till ett anläggande & 
drivande av nät 

• Gemensamma rutiner finns inom följande områden – godkännande av 
IT-infrastrukturprogram, ansökningar om statligt stöd, förhandsbesked & 
beslut om stöd, uppföljning & rapportering 

Affärsverket Svenska Kraftnät 
I augusti 2000 gav regeringen ett uppdrag åt Affärsverket svenska kraftnät, att 
bygga ut ett stomnät med hög överföringshastighet mellan alla kommuner. 
Målet var att utbyggnaden ska ske i sådan takt att alla kommunhuvudorter skulle 
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vara anslutna till nätet i slutet av 2002. Utbyggnaden skulle ske genom 
marknadsmässiga villkor och genomföras genom installation av optokabel på 
det egna stamnätet. Nätkapacitet i form av ”svart fiber” skulle upplåtas på 
marknadsmässiga villkor och utbyggnaden skulle finansieras av Svenska 
kraftnät och andra medaktörer på marknaden. Förutsättningarna för en snabb 
utbyggnad har förändrats något. Detta beror på att marknadsaktörernas intresse 
har sjunkit väsentligt. 
 

IT-infrastrukturutbyggnad 
 
En utbyggnad av IT-infrastrukturen ska i huvudsak ske med hjälp av marknaden 
på kommersiell grund. Där marknaden inte tar detta ansvar till fullo kan 
utbyggnaden stödjas med stimulansbidrag. För närvarande bedriver aktörer på 
marknaden en betydande utbyggnad som främst rör nät som sammanbinder de 
större orterna i landet, stamnät och vissa ortssammanbindande nät. Olika 
insatser görs även för att öka överföringshastigheten i det kopparbaserade 
telefonnäten och kabel – tv näten i olika delar av landet. Nyanläggningar av 
fastighetsnät sker idag på flera platser men främst inom flerfamiljshus. 
 
Län och kommuner engagerar sig i allt större omfattning i IT – 
infrastrukturutbyggnad på olika sätt. Kommunala bolag bygger stadsnät, främst i 
de större tätorterna. Regionalt samverkar kommuner och regionala organ, 
länsstyrelser och landsting med varandra för att genom planering och 
upphandlingar påverka IT – infrastrukturutbyggnaden. Samverkan syftar även 
till att skapa en dialog mellan privata nätoperatörer och kommuner/regioner.  
 
Framkomlighet och säkerhet på nätet är viktigt. En fungerande konkurrens 
mellan nätoperatörer och tjänsteoperatörer måste finnas. Viktiga 
uppmärksammade områden för detta är; 

1. Nätstrukturen – Näten och noderna måste kunna tillgodose en säker 
elektronisk kommunikation, ha en god kapacitet och kan erbjuda 
redundans över hela landet, vilket innebär att det finns flera vägar för 
information att färdas. Detta syftar till att uppnå en väl fungerande 
sammanhållen IT-infrastruktur i landet. Nätstrukturen kan beskrivas att 
bestå av olika noder (nationella noder, huvudnoder, områdesnoder och 
fastighetsnoder) och olika nät (nationella stamnät, regionala/kommunala 
nät och fastighetsnät) (Bilagor, Ordförklaringar & förkortningar s XVII). 

 
2. Noder – till nätstrukturen räknas noder som sammankopplas så att 

redundans kan ske och att trafik kan växla mellan olika nätoperatörer. Ett 
rätt utbyggt nodsystem gör det även möjligt för nätoperatörer att använda 
andra nät. Detta gör att uppkopplingen av olika operatörers nät 
underlättas vilket gör att konkurrensen ökar. Ansvar för huvudnod 
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system anses i första hand ligga på marknaden i samråd med kommuner 
(Bilagor, Ordförklaringar & förkortningar s XVII). 

 
3. Säkerhet – Säkerhetsfrågor är mycket viktiga att komma överens om när 

det finns flera olika ägare och operatörer i en IT-infrastruktur. En 
grundläggande förutsättning för ett säkert nät är en redundant struktur. 
Ett kvalitetskrav är att nätet ska vara tillgängligt 24 timmar om dygnet 
under hela året. Detta kräver också att det finns redundans och 
alternativa framdragningsvägar. 

 
4. Öppet nät – Viktiga grundläggande begrepp för att få en väl fungerande 

marknad inom IT-infrastruktur området och tjänsteutbud området, är 
öppet nät och öppen ledning. För att skapa så stor öppenhet bör man 
sträva efter att enskilda användare måste kunna kommunicera med hög 
och bibehållen kvalitet med varandra och kunna nå information på 
Internet, oberoende av vem man valt som Internet operatör. Operatörer 
ska ha möjlighet att hyra kapacitet i varandras nät på rimliga villkor och 
de bör kunna koppla samman sina såväl fysiska som logiska nät. Flera 
operatörer bör kunna utnyttjas samtidigt av abonnenterna.  

 
5. Prissättning – En viktig förutsättning för att marknaden ska fungera är 

prisfrågor. Det gäller dels frågor om ersättning på nät och tjänster mm 
som olika nätoperatörer tillhandahåller åt varandra, dels priser på de 
tjänster som tillhandahålls slutanvändarna. En annan väsentlig fråga är 
hur ersättningen bör ges till samtrafik. 

 
6. Kvalitet – Att fastställa kvaliteten på tjänsterna till användare är mycket 

viktigt. Likaså kvaliteten på nätstrukturen och dess funktion är viktig. 
Operatörers prestanda skall mätas och resultaten ska presenteras för 
kunderna. 

 
7. Samverkan – För att kunna utveckla en samverkan mellan olika aktörer 

inom IT-infrastrukturområdet behöver alla aktörer på marknaden 
samverka om principiella frågeställningar och mer avgränsade frågor 

 
8. Vägledande dokumentationer – Utbyggnaden av IT-infrastrukturen bör 

dokumenteras på olika sätt och därför rekommenderas alla kommuner att 
upprätta ett kommunalt IT-infrastrukturprogram. Detta är ett villkor för 
att få statligt stöd. 

 

Finansiering av IT-infrastrukturutbyggnad 
 
Enligt IT-propositionen (prop.1999/2000:86) samt budgetpropositionen för 2001 
(prop. 2000/2001:1 utgiftsområde 19) kommer ett sammanlagt belopp på 2 625 
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miljoner kronor, under åren 2000 – 2004 att stå till förfogande för finansiering 
av utbyggnad av regionala transportnät.  
 
Vissa kommuner kan nyttja medel ur EG: s strukturfondprogram, Mål 1 och Mål 
2, och dessa medel beräknas enligt budgetpropositionen uppgå till 275 miljoner 
kronor. Inget hinder ligger i ett beslut om högre belopp (275 + 300 mkr) som 
fattas av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och/eller 
strukturfondsdelegationen.  
 

Utformning av statligt stöd 
 
Ett stöd utformas som är direkt kopplat till utbyggnad av ortssammanbindande 
nät och områdesnät, för att på bästa sätt stimulera till att en utbyggnad sker. Stöd 
ges också som en kompensation för det merarbete som man på regional och 
lokal nivå initialt måste räkna med vid planering av utbyggnaden. Merarbetet 
kan bestå av insatser för att få en samordning mellan kommuner och inom 
regioner, upprättande av IT – infrastrukturprogram, handläggning av 
ansökningar om stöd osv. Stödet fördelas länsvis och per kommun, men också 
med en mindre del som endast fördelas länsvis (länspott).  
 
Stöd ges till följande former; 

1. Upprättande av IT – Infrastrukturprogram 
2. Anläggning av lokala telenät 
3. Anläggning av ortssammanbindande telenät 
4. Anläggning av anslutning till rikstäckande telenät 
5. Länspott 
6. Administrativt stöd för länsstyrelser 

 
Det statliga stödet kan/bör kompletteras med kommunal medfinansiering, privat 
kapital, EU-medel etc.  

1 Upprättande av IT – infrastrukturprogram (Administrativt stöd) 
För att kommunerna skall kunna utnyttja det statliga stödet för 
bredbandsutbyggnad måste de först av allt, upprättat ett av länsstyrelse/regionalt 
självstyrelseorgan godkänt IT-infrastrukturprogram, enligt 2 § SFS 2 001:349 
förordning om stöd till kommuner för upprättande av IT – infrastrukturprogram. 
Kommuner måste även samråda med andra kommuner samt genomföra 
upphandlingar osv. Arbetet måste vara långsiktigt och framåtsyftande och 
kräver en del långsiktig planering.  
 
För att underlätta arbetet med att ta fram ett lokalt IT – infrastrukturprogram, 
avsätts medel som kan användas som ett administrativt stöd till alla kommuner 
som åtar sig att göra detta program. Storleken på det administrativa stödet till 
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kommunerna varierar med befolkningsantalet i kommunen enligt tabellen 
nedan; 
 
Antal invånare  Stöd i SEK 
<15 000      80 000 
15 000–30 000    110 000 
30 000–60 000    140 000 
60 000–120 000    170 000 

>120 000  
   200 000 

Om samtliga kommuner utnyttjar möjligheten till ett administrativt stöd innebär 
att sammanlagt 31 miljoner kronor används till detta ändamål (Bilagor s I, 
Tabell 3). 
 
Förutsättningar för stöd till ett IT – Infrastrukturprogram är; 

• Länsstyrelsen har godkänt IT – infrastrukturprogrammet. Stödet får bara 
lämnas vid ett tillfälle under år 2001 – 2004. 

 
I sitt IT-infrastrukturprogram skall kommunen uttrycka sin vilja och sina 
avsikter med sitt agerande i bredbandsutbyggnaden; 

• Vad är det kommunen vill uppnå?  
• Hur tror kommunen att detta skall kunna uppnås? 

 
I IT-infrastrukturprogrammet finns dessutom åtta punkter definierat som 
kommunen skall beakta i programmet för att bli godkända. Dessa åtta punkter 
är; 

1. Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor 
• Detta ska spegla kommunens politiska visioner om hur en 

utveckling skall ske 
 

2. Förutsättningar inom hela kommunen för/behov av IT – Infrastruktur 
• En totalbild av kommunen skall beskrivas – orter, 

befolkningsstruktur, näringslivsstruktur, offentlig verksamhet 
• En beskrivning av kommunens önskemål och inriktning för en 

utbyggnad i olika områden samt när en utbyggnad ska ske. 
• En bedömning av vilka områden som inte en utbyggnad av IT-

infrastruktur kan ske  
• Särskilda skäl för en utbyggnad skall också tas med 

 
3. Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för 

sådan samt dess tillgänglighet 
 
4. Målet för nätets utformning på lång sikt 

• Kommunen beskriver önskemål för utbyggnad av IT-
infrastruktur för bredband på lång sikt exempelvis 10 år 
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5. Principer för de villkor som skall gälla för nätets utbredning, tidsperioder 

för nätets utbyggnad samt prisstruktur 
 
6. Hur monopolisering av nätet ska kunna undvikas och hur nätkapacitet 

skall tillhandahållas på skäliga/icke diskriminerande villkor 
• Kommunen ska beskriva nätägarens ansvar och syften med 

leverantörsneutralitet och konkurrens  
 

7. Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt 
samarbete skall ske 

• Kommunen beskriver det regionala samarbetet för att 
nätstrukturen skall ingå i en regional, sammanhållen IT – 
infrastruktur. 

• Kommunens syn på samverkan inom regionen för att kunna 
tillgodose aktörers behov 

 
8. Hur totalförsvarets krav skall beaktas 

Kommunen beskriver  
• Hur man uppmärksammat vikten av att redundans i 

nätstrukturen uppnås 
• Hur säkerheten i de fysiska utrymmen som etableras på näten 

skall tillgodoses 
 
Övriga villkor som måste uppfyllas för ett kommunalt stöd är 

I. stödet får endast gå till allmänt tillgängliga telenät där nätinnehavaren 
förbinder sig att tillhandahålla öppna ledningar 

II. stödet får endast gå till sådan förbindelse vilkas kapacitet är sådan att den 
kan förmedla multimedia tjänster med god kvalitet 

III. en upphandling av nätbyggnaden ska ske så att konkurrensen på 
marknaden inte snedvrids. 

2 Anläggning av lokala telenät 
För att främja utbyggnad av IT – infrastruktur får kommuner även stöd för att 
anlägga nya telenät eller använda tillgängliga telenät, enligt förordningarna SFS 
2 000:1469 och SFS 2 001:351. Med detta avses att nätet har/får fast 
anslutningspunkt med hög överföringskapacitet i båda riktningarna att 
överföring med god teknisk kvallitet av multimedia tjänster möjliggörs. 
Förordningen trädde i kraft 15 januari, 2001 men fick tillämpas från 1 januari, 
2001 (Bilagor s III, Tabell 5). Förutsättning för stödet är att;  

• kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT – 
infrastrukturprogram 

• projektet omfattas av IT – infrastrukturprogrammet för att anlägga nya 
telenät  
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I underlaget för stöd, får kostnader för projektering, material, arbete, 
maskinhyra, dokumentering mm ingå som är nödvändiga för att anlägga nätet. 
Dock får inte utnyttjande av mark ingå i underlaget. Länsstyrelsen får efter 
samråd med de berörda kommunerna omfördela utrymmet för stöd mellan 
kommunerna på annat sätt än vad som anges. 

3 Anläggning av ortssammanbindande  & områdessammanbindande telenät 
Kommuner får även stöd för att anlägga, förvärva eller hyra orts – och 
områdessammanbindande telenät enligt förordningen SFS 2 001:350. Telenäten 
ska vara avsedd att ansluta lokala telenät till ett rikstäckande telenät. 
Förordningen trädde i kraft 1 januari, 2001 (Bilagor s I, Tabell 3). 
Förutsättningar för detta stöd är att; 

 kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT – 
infrastrukturprogram. 
 en utbyggnad inte kommer till stånd på marknadsmässig grund 
 projektet omfattas av IT – infrastrukturprogrammet för att anlägga, 

förvärva eller under minst fem år hyra telenät 
 kommuner upphandlar tillhandahållandet av telenät 

 
I underlaget för stöd, får kostnader för projektering, material, arbete, 
maskinhyra, dokumentering mm ingå som är nödvändiga för att anlägga det 
ortssammanbindande nätet. Även kostnader för att förvärva eller hyra telenät får 
ingå i underlaget. Dock får inte utnyttjande av mark ingå i underlaget. 
Länsstyrelsen får ytterligare lämna stöd till kommuner om det finns särskilda 
skäl till detta (Bilagor s II, Tabell 4). 

4 Anläggning av anslutning till rikstäckande telenät 
För att ytterligare främja utbyggnad av IT - infrastruktur har en ny förordning 
trätt i kraft SFS 2 003:62 Förordning om stöd till kommuner för anläggande av 
anslutning till rikstäckande telenät. Kommuner får stöd för projekt för att 
anlägga anslutning till ett telenät med hög överföringskapacitet. Detta avser en 
anslutning till ett rikstäckande allmänt tillgängligt telenät med hög 
överföringskapacitet.  Överföringskapaciteten ska vara tillräcklig för att täcka 
kommunens behov av IT-infrastruktur enligt det kommunala IT-
infrastrukturprogram som tecknats. Nät- kapaciteten ska bestå av fiberoptiska 
kablar. Denna förordning trädde i kraft den 1 april 2003 och får tillämpas under 
perioden 1 januari, 2003 – 31 december, 2005 (Bilagor s IV, Tabell 6). 
Förutsättningar för detta stöd är att; 

 kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT – 
infrastrukturprogram 
 projektet omfattas av IT – infrastrukturprogrammet för att anlägga ny 

anslutning till telenät, genom förvärv eller hyra av telenät 
 en utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund 

inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts 
 kommunen upphandlar tillhandahållandet av anslutning till telenät 
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I underlaget för stöd, får kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra 
och dokumentering ingå som är nödvändiga för att anlägga anslutning till 
telenät. Även kostnader för att förvärva eller hyra anslutning till telenät får ingå 
i underlaget, dock inte kostnader för utnyttjande av mark. 

5 Länspott 
Det finns kommuner som på grund av sitt geografiska läge har små möjligheter 
att tillgodogöra sig den utbyggnad som marknaden gör. Dessa kommuner kan få 
en kompensation för egna insatser mm ur den så kallade länspotten. Medel ur 
länspotten kan också tas till korrigeringar inom ett län/region. Medlen beviljas 
av länsstyrelsen och de självstyrande organen. Vid uppbyggnad av ett 
ortssammanbindande nät i länet/regionen kan det också finnas förbindelser som 
är viktiga länkar för helheten i nätstrukturen. Någon kommun ser inte 
utbyggnaden som sin prioriterande angelägenhet vilket gör att medel för 
utbyggnad kan beviljas från länspotten. Länsstyrelsen kan också använda potten 
till att anlägga nät för särskilt angelägna projekt, där dessa i annat fall inte skulle 
komma till stånd.  
 
Länspotten skapas genom att en åttondel av det totala stödbeloppet för att 
anlägga nät, fördelas till länsstyrelse/de regionala självstyrelseorganen via 
anslag. Fördelningen sker proportionellt mot de övriga stödpengarna som 
respektive län/region får. 250 miljoner kronor avsätt till denna länspott (Bilagor 
s I, Tabell 2). 

6 Administrativt stöd för länsstyrelser 
För att uppnå målet om ”ett informationssamhälle för alla” är det viktigt att 
arbetet med IT – infrastruktur på lokal och regional nivå kan bedrivas på ett 
tillfredsställande sätt. Arbetet med att bygga ut IT – infrastrukturer får inte 
avstanna. Kommuner, länsstyrelser och de regionala självstyrelseorganen måste 
tillföras resurser även för det administrativa arbetet eftersom det ofta saknas 
resurser på kommunal och regional nivå. I vissa fall behövs även resurser för att 
det saknas kompetens för att arbeta med IT – infrastrukturfrågor.  
 
Länsstyrelser/de regionala självstyrelseorganen tillförs också en rad viktiga 
arbetsuppgifter. De ska granska, samordna och godkänna kommunala IT – 
infrastrukturprogram, fördela stöd efter prövning av ansökningar samt planera 
för en regional IT – infrastruktur. De ska även utifrån de kommunala IT – 
infrastrukturprogrammen upprätta ett regionalt IT – infrastrukturprogram.  
 
Länsstyrelserna/de regionala självstyrelseorganen samverkar med kommuner 
om prioriteringar och försöker ge en bild av helheten i utbyggnad som planeras 
inom en större region. Det kan också vara fråga om att samordna nätutbyggnad i 
kommunerna och att omfördela pengar mellan kommuner eller att tillse att en 
nödvändig nätutbyggnad på regional nivå genomförs. Vidare beslutar 
länsstyrelsen om omfördelning mellan länets kommuner, av de ramanslag som 
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inte har utnyttjats eller reserverats som ställts till kommuners förfogande för 
byggnad av ortssammanbindande nät.  
 
Därför har ett belopp på 10 962 500kr har reserverats för att tilldelas 
länsstyrelserna och de regionala självstyrelseorganen för att underlätta och 
påskynda arbetet på regional nivå. Detta har skett genom följande principer; 
 

År 
 

Stöd per län/regionalt 
självstyrelseorgan 

Stöd per kommun 
i län 

1 140 000kr 5 000kr 
2 - 4   70 000kr 2 500kr 

 
Exakt fördelning av administrativt stöd till länsstyrelser kan ses i bilagan 
(Bilagor s IV, Tabell 7). 

Avgränsning av det statliga stödet 
Stöd går endast till sådana ortssammanbindande nät och områdesnät som 
prioriterats av regionala och/eller näringspolitiska skäl och som inte bedöms 
komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att ett IT – 
infrastrukturprogram har upprättats och godkänts. 
 
Prioriterade förbindelser/områden har följande kriterier; 

 Skolorter med förskoleklasser eller högre nivåer av utbildningar 
 Orter med näringsliv och företag som är beroende av hög 

kommunikationshastighet för att kunna utvecklas eller expanderas. 
 Orter med offentlig service med exempelvis vårdcentraler, som kan 

förbättra servicen och kvalitén mot medborgarna med hjälp av 
bredbandskapacitet 
 Orter som av andra skäl behöver anslutning 

 
Sammanlagt finns det 4 360 i orter i Sverige, med mellan 50 och 2 999 invånare 
och av dessa är ca 50 % av orterna prioriterade. Dessa orter anses vara i behov 
av en IT-infrastruktur med hög kapacitet (Bilagor s I, Tabell 1). 

Modeller för beräkning av statligt stöd till utbyggnad av OSN 
Vid utformning av modeller för stödet till nätutbyggnad, har hänsyn tagits till 
den beräknade kostanden för att upphandla utbyggnad av ett 
ortssammanbindande nät (OSN) som i huvudsak är fiberoptiskt. Stödet utgår 
oavsett vilken teknik man väljer men kostnaden för utbyggnaden av 
infrastruktur är starkt beroende av avståndet mellan olika orter. Kostanden för 
fysisk ledning kan uppskattas per meter, medan kostnaden för radiolösningar 
beräknas etappvis allt efter avståndet blir längre. Utrymmet för stödet baseras 
därför på avstånd mellan orter samt antal orter i kommunen.  
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Avståndsberoende modell 
En modell för uträkning av stöd har gjorts med hjälp av att använda total 
befolkning per kommun, antal orter med 50 – 2999 invånare, sträcka fiktivt nät 
samt total kostnad per kommun. Ett fiktivt nät innebär att varje ort i kommunen 
länkas samman ”fågelvägen” med närmast belägna ort. Den närmaste sträckan 
mellan två orter beräknas via det allmänna vägnätet. Slutresultatet blir en 
sammanhängande nätstruktur för ortssammanbindande nät Detta görs för att få 
en korrekt jämförbar sträcka av ledning som behövs anläggas i varje kommun. 
Modellen behandlar alla kommuner på likvärdigt sätt vilket ger ett rättvist 
underlag för att fördela avståndsberoende maximistöd. 
 
Den totala kostnaden har beräknats genom att ett schablonvärde på 200kr, för 
grävning och förläggning av fiberkabel/meter, har multiplicerats med den längd 
som ett fullt utbyggt nät utgör. Värdet inkluderar projektering, 
grävning/plöjning, nedläggning av kanalisation och optofiber.  

Ortsberoende modell  
En kostnad för utbyggnad av IT – infrastruktur med tätort 50 – 2999 invånare 
beräknas vara högre än det schablonmässiga värdet. Särskilda kostnader 
tillkommer till varje ort för korsningar, in – och utfarter, fastigheter, annan 
infrastruktur mm. Av den anledningen har en fast summa anslagits till 250 000kr 
per ort, för att varje ort ska ingå i det ortssammanbindande nätet. Summan är 
beräknad efter en genomsnittlig väglängd genom ett samhälle med 50 – 2999 
invånare. 

Stöd till områdesnät 
Det är viktigt för områdesnät och accessnät att anslutningar och näststrukturer är 
utformade så att de kan möta de ökade överföringsbehov som förväntas komma. 
Därför ska ett stöd till områdesnät i första hand gälla för nya förbindelser, det 
vill säga nya ledningar för tele- och data kommunikation vid fast förbindelse 
eller nya radioförbindelser. Stödet kan också beviljas om särskilda skäl finns för 
en utbyggnad av områdesnät och som inte bedöms komma till stånd på 
marknadsmässig grund inom rimlig tid från det att ett IT – infrastrukturprogram 
har upprättats och godkänts. 
   

Kanalisation 
 
En kartläggning om i vilken utsträckning det redan finns en befintlig tillgänglig 
kommunal kanalisation i marken eller luften har gjorts av kommunerna och de 
berörda myndigheterna. Enligt Svenska Kommunförbundets och PTS 
undersökningar finns det mellan 1 800km – 2 700km befintlig tillgänglig 
kommunal kanalisation i landet. Enligt undersökningen ligger merparten av 
kanalisationen i huvudorterna i kommunen och till en viss del i de större 
tätorterna. I de flesta kommuner ägs kanalisationen av kommunen och/eller av 
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kommunala bolag. Flertalet kommuner anlägger kanalisation och annan IT – 
infrastruktur i amband med andra grävarbeten.  
 
Även landets kraftledningar kan användas som kanalisation för 
ledningsdragning. Landets kraftledningsnät indelas i stamnät, regionnät och 
lokalnät. Optofiber har i huvudsak installerats på större kraftledningar i 
stamnätet. Installationen har skett genom att den befintliga topplinan har ersatts 
med ny, inspunnen optokabel. För mindre kraftledningar kan en speciell typ av 
optokabel hängas upp i kraftledningarnas stolpar. Kraftledningar finns i stort sett 
i varje kommun och utgör således en viktig resurs som kanalisation för 
ortssammanbindande nätet. I de glest befolkade kommunerna kan kraftledningar 
minska kostnaden för att anlägga ett nät.  
 
De största operatörerna för kanalisation är Telia, Banverket, Tele2, 
Rymdbolaget, Teracom, Utfors och Kraftkom m.fl. Dessa förfogar över 
åtskilliga kilometer kanalisation som är svår att kartlägga. Även trådlösa system 
i form av antenner och master är en del av den befintliga 
kanalisationsstrukturen. Till detta kan kabel – tv – bolagen räknas. En 
kartläggning av dessa finns tillgänglig hos respektive operatör. 
 

Bakgrunds beskrivning  

Norrbottens län 

IT Norrbotten 
IT Norrbotten AB är ett regionalt utvecklingsbolag som bildades 1996 i syfte att 
driva regionala utvecklingsprojekt inom IT-området i Norrbotten. Deras 
verksamhetsidé är att, de ska bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling av 
arbete och näringsliv genom att lägga grund för samordnad uppbyggnad av 
kompetens, informationsinnehåll och infrastruktur. Detta så att 
informationsteknik kan användas på bästa sätt inom alla samhällsområden i 
Norrbotten. IT Norrbotten fokuserar på fyra områden; 
 

1. Infrastruktur för data-, tele- och bildkommunikation – omfattar 
tillhandahållande av regional och lokal tekniska infrastrukturer, där IT 
Norrbotten tillgodoser kommunernas kommunikationsbehov. Innehåller 
bland annat; 
• Regionalt kommunikationsnät – IT Norrbotten har genom samordnad 

upphandling skapat förutsättningar för alla organisationer att 
kommunicera snabbt, enkelt och billigt 

• Lokala kommunnät – IT Norrbotten samordnar, specificerar och 
tillhandahåller ett grundnät för alla kommuner 

• ISDN till Skolorter – alla skolorter får möjlighet till ISDN genom 
gemensam samordning 
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• Videokonferensmöjligheter – förutsättningar för tillgänglig och 

driftsäker videokonferens finns 
 

2. Verksamhetsutveckling i näringsliv och samhällsservice med IT 
teknik  

 
3. Kompetensutveckling och stöd för användning av IT teknik 
 
4. Samordning och utveckling av information på Norrbotten Direkt 

Länsnätet 
Ett sammanhållet kommunikationsnätverk för tele- och datakommunikation 
skapades allmänt kallat Länsnätet. Detta nät stod klart i februari 1998 och finns 
tillgängligt för alla kommuner i länet. Nätet upphandlades redan hösten – 
vintern 1996/97 och avtalet tecknades med Telia, som äger, förvaltar och sköter 
driften och underhållet av det fysiska nätet, vilket innebär att de även driver 
nätet efter att projektet avslutats. Länsnätet består av ett ATM nät byggt i en 
stjärnstruktur med en ATM nod i varje kommunhuvudort, förutom Arjeplog som 
valt att stå utanför. Förbindelse kapaciteten mellan centralnoden (Luleå) och ut 
till övriga noder har en potential för 2,5 Gbps. Nätet är anslutet till Telias 
Internet stamnät och Telias ATM stamnät. Tekniken för nätet har uppgraderats 
under åren men finns fortfarande kvar. 

 
Länsnätets uppbyggnad av ATM 

ISDN till 93 orter 
För att ge orter även utanför centralorterna bättre kommunikationsmöjligheter 
har ISDN tekniken byggts ut till ca 93 orter runt om i länet. De sista orterna fick 
sin utbyggnad klar i april 1999. Telia äger och driver detta nät och nätet finns 
fortfarande kvar. Utbyggnad av nätet har inneburit att alla organisationer, 
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företag, skolor och privatpersoner fått tillgång till ett digitalt nät med hög 
överföringskapacitet. Därigenom får samtliga skolor i länet möjlighet att 
kommunicera med andra skolor i Sverige, genom en anslutning till 
kommunernas nät.  

Pilotprojekt 
Genom IT Norrbotten etablerades i länet ett grundläggande nät för 
datakommunikation 1999 där ett pilotprojekt för bredbandsutbyggnad var 
Jokkmokk och Luleå kommuner som försöksområden för hushåll. Pilotprojektet 
inriktades mot flerfamiljshus för att snabbt få många hushåll anslutna. Näten i 
Luleå och Jokkmokk knöts således samman. Syftet för detta projekt var att få en 
marknad för att producera och distribuera informations- och 
kommunikationstjänster baserat på Internet teknik, att ett bredbandsnät skulle 
byggas, och att öka samhällets kunskap om att bygga och driva stora nät med IP 
adresser. Länets näringsliv gavs möjlighet att utveckla nya tjänster som 
anpassades för IP-baserade nätberoende marknader. På sikt är detta viktigt för 
näringslivets konkurrensmöjligheter såväl nationellt som internationellt. 

Fortsatta utbyggnader 
Länet utbyggnad av IT infrastruktur sker idag genom att IT Norrbotten driver 
två projekt – ”Lokalinfra” & ”Kommuninfra” – som berör samtliga 14 
kommuner i länet. ”Lokalinfra” innehåller kommunal och lokal infrastruktur 
med IT – infrastrukturprogram. Projektet ”Kommuninfra” innehåller kommunal 
infrastruktur med ortssammanbindande nät och lokal infrastruktur med 
områdesnät till glesbygd. Projekten kan ses som ett nästa steg i att försöka skapa 
goda möjligheter för hela Norrbottens län, för att få tillgång till bra data 
kommunikationsmöjligheter. I arbetet har kunskaper, erfarenheter och kontakter 
som skapats i ISDN och ATM utbyggnaden tagits till vara i dessa projekt. 
 

Västerbottens län 

AC – Net 
Projektet AC – Net startades redan 1995 som ett EU projekt, där Enator 
DotCom AB svarade för etablering och uthyrning av data- och 
telekommunikationsnät. Projektets syfte är att genom samverkan stimulera IT 
användning och utveckling till företag och offentlig förvaltning inom länet, att 
ge underlag för högre kommunikationskapacitet och dessutom att begränsa 
kostnaderna för denna utveckling. 1996 driftsattes det regionala logiska nätet 
som sammanbinder kommunhuvudorterna med noder. Projektet varade fram till 
1999 och bedrivs nu som ett kommersiellt projekt.   
 
AC– Net nätstruktur är utformat så att det geografiskt täcker alla 
kommunhuvudorter i länet.  
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Datanätet består av 1 Gbps – förbindelse mellan 
Mbps – förbindelse mot Internet, med anslutning
Landstinget hyr i dagsläget förbindelser mellan S
Förbindelserna används för att bilda så kallad nät
växlar på dessa platser. För närvarande är länets 
landstinget, mer än 1000 företag och organisation
kommunhuvudort ansluts privatpersoner via de a
bredbandsnäten med kapaciteten 2 Mbps mot Int

RISI 
Västerbottens län har av Europeiska kommission
regionerna, att bli en av EU: s pilotregioner med 
”Regionala Informations Samhället – RISI”. EU:
pilotregioner för utveckling av informationssamh
utveckla en regional strategi – och handlingsplan
Västerbottens län. Framtagandet av en regional in
delprojekt, etapp 2. Den regionala infrastrukturpl
med IT Västerbotten och dess referensgrupp för I
stora aktörer i länet. Härigenom har Västerbotten
strategiplan och en utvecklingsplan för IT utveck

IT Västerbotten 
För att samordna och leda viktiga IT – projekt i l
länsstyrelsen, Umeå Universitet, kommunerna i l
tillsammans skapat ett långsiktigt program, IT Vä
Västerbotten är projektinriktad och sträcker sig fr
Insatser som genomförs är en uppbyggnad av IT-
offentlig förvaltning och privata personer. Att hö
medborgare i länet och att öka utbudet och tillgän
är andra viktiga insatsområden som verksamhete
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Aktivitetsmål för IT Västerbotten är att;  

” 
• Inventera och prioritera behovet av investeringar i en utbyggnad av 

kommunikationsnät på lokal nivå i kommunerna samt på regional nivå 
• Skapa kommunikationsnät i enlighet med gjorda prioriteringar 
• På nationell och internationell nivå informera om och marknadsföra 

länets IT-satsningar 
• Skapa IT-utvecklingsplaner i länets företag 
• Medverka till ökat utbud och högre tillgänglighet av IT-tjänster som 

riktar sig till länets företag, offentliga förvaltning och medborgare. 
• Fungera som stödjande part till intressenterna i deras IT-utveckling bl. a 

genom fortsatt utveckling av kompetensnätverk för intressenternas IT-
ansvariga. 

• Behandla remisser på ett fackmannamässigt sätt. 
” 
Aktivitetsmålen nås genom att IT Västerbotten fokuserar på utbyggnad av 
infrastruktur, kompetensutveckling och IT tjänster. De ska samtidigt ge 
utrymme för att fungera som ett remissorgan när det gäller IT 
projektansökningar och de ska stödja intressenter i deras IT utveckling. De ska 
även medverka i styrgrupper och representera intressenter regionalt, nationellt 
och internationellt. IT Västerbotten ska dessutom informera och marknadsföra 
länets IT satsningar på nationell och internationell nivå. 

Projekten ”Ettan.områdesnät & Ettan.ortssammanbindande nät ” 
Bredbandsprojektet för lokal infrastruktur som IT Västerbotten ledde i början av 
millenniet, syftade till att minst 5 prioriterade orter i varje kommun skulle förses 
med IT infrastruktur, i form av ortssammanbindande nät och områdesnät, innan 
utgången av år 2002.  Syftet med Områdesmät är att anlägg lokala fiberbaserat 
nät i alla prioriterade orter. I båda projekten ingår att skapa, dokumentera och 
utvärdera former för projektering, upphandling, arbetsledning för förläggning av 
fiberkabel, nätövervakning & operatörsskap av näten och ledningsrättsavtal för 
lokala accessnät. Båda projektformerna ingår i ett ramprogram för alla 15 
kommuner i Västerbotten. Projekten finansierades med hjälp av 
strukturfondmedel, nationell finansiering från kommuner, länsstyrelse, landsting 
samt från regeringens bredbandssatsning.  
 
Dessa projekt är nu slutfört. En ny fas i utbyggnaden av nätstrukturen har börjat, 
kallas för ”Tvåan” och beräknas vara klar 2005 –12 – 31, med en beräknad 
kostnad på 124Mkr, men upptas inte i denna rapport.  
 

Jämtlands län 
 
Jämtlands län har ingen IT-strategi. Detta är ett medvetet val då man anser att en 
IT-strategi riskerar att bli omsprungen av den tekniska och mentala utvecklingen 
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inom IT och riskerar att hämma utvecklingen i stället för att driva den. 
Aktörerna i Jämtland arbetar framförallt inom fysisk IT-infrastruktur och 
kompetenshöjande åtgärder som är riktade mot småföretagen för att utveckla 
informationssamhället i länet. Samarbete mellan aktörerna betonas starkt.  
För att främja en ökad IT användning har föreningen ”itJämtlands län” skapats 
och ska fungera som länets neutrala utvecklingsarena inom IT-området, där 
näringsliv och offentlig sektor kan mötas. Mötena ska leda till att länet stärker 
sin position genom att strategiska infrastruktursatsningar görs i ett tidigt skede. 
Vidare ska mötena leda till att länets konkurrens- och attraktionskraft ökar, fler 
använder IT och att kvalitén & effektiviteten ökar inom näring och offentlig 
sektor. 
  
Föreningen itJämtlands län är en ideell förening och dess medlemmar är 
Företagarnas Riksorganisation, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, 
Jämtland Härjedalens Turistförening, Mitthögskolan, kommuner i länet, 
Landstinget och Försäkringskassan. Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden 
stödjer föreningen. Bildandet av föreningen har sin bakgrund i medlemmarnas 
gemensamma uppfattning i att;  

• det individuella arbetet för att förbättra/utveckla sitt användande av 
datoriserad informationsteknik många gånger har inneburit/innebär 
dubbelarbete 

• kostnaderna för utvecklingsarbete flerdubblas 
• en gemensam satsning på utveckling av användandet skapar en starkare 

och mer uthållig plattform och förhoppningsvis kreativare resurser för 
länets utveckling av datoriserad informationsteknik 

 
De huvudområden som föreningen avser att verka inom är 

1. Näringsliv 
2. Kunskap & kompetens 
3. IT – infrastruktur 
4. Folkhälsa/trygghet 
5. Åtgärder för ökad kvalitet och effektivitet 
6. Mitthögskolan som regional utvecklingskraft 

 
För att stärka konkurrenskraften hos de Jämtländska småföretagen har projektet 
REG-IT Jämtland – Regional affärsutveckling med stöd av IT – startat (2003). 
Projektet är ett samarbete mellan Fokuz AB, NUTEK, Länsstyrelsen i Jämtlands 
län samt itJämtlands län. Målet med detta projekt är att öka användandet av IT-
lösningar i verksamheten på ett sätt som främjar affärsnyttan. Projektet ska ske 
genom att 350 företag erbjuds ett grundläggande IT-utbildningspaket. 70 av 
dessa företag erbjuds senare ytterligare stöd för att kunna införa någon ny IT-
lösning i det egna företaget. 
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Västernorrlands län 
 
Ett regionalt utvecklingsarbete har startats inom ramen för projektet ”Region Y” 
Projektets uppgift är att samverka mellan kommuner, landsting, länsstyrelse med 
flera organisationer i länet. Inom Region Y diskuteras utvecklingsstrategier 
tillsammans med det regionala partnerskapet för tillväxtavtal. Viktiga områden 
inom detta avtal är kunskaps- och kompetensutveckling. Detta sker generellt för 
IT-tillämpningen i länets mindre företag.  
 
Tillsammans med Svenska Kraftnät har regionala aktörer i Västernorrland, 
Jämtland, Dalarna och Gävleborg, startat projektet Norrsken. Detta projekt går 
ut på att utnyttja Svenska Kraftnäts stomnät för att knyta samman dessa regioner 
med Stockholm.  
 
Västernorrlands län har goda förutsättningar för IT-baserad verksamhet eftersom 
IT-infrastrukturen är väl utbyggd med bredbandsteknik, telekommunikativa 
nätverk och ”superväxlar”. Näringslivet i regionen präglas därför alltmer av 
denna nya teknik med kommuner som profilerat sig inom olika områden som 
distansutbildning, digital media och musik, facility management/call centers, 
energi- och processteknik. Det finns därför goda möjligheter för etablering och 
utveckling av nya IT företag i länet i anslutning till det befintliga näringslivet, 
vilket gör att länet präglas av en stark framtidstro.  
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Syfte med arbetet 
 
Syftet med denna examensuppgift är att i en bredbandsutveckling, ta reda på; 

• om länen/kommunerna medverkar i en bredbandsutbyggnad 
• om länen/kommunerna har IT-infrastrukturprogram 
• hur många orter som är anslutna/kommer att anslutas i en nära framtid 

inom länen/kommunerna 
• hur ortssammanbindande nätet är uppbyggt 
• hur områdesnätet är uppbyggt 
• hur många anslutna kunder det finns inom länet/kommunen 
• hur många kunder som kan tänkas ansluta sig i en nära framtid 
• hur konkurrensutsättningen är gjord och vem som kommer att äga näten i 

framtiden 
• vilka som har finansierat bredbandsbyggandet 
• om länen har ett regionalt IT infrastrukturprogram, vilket inte är ett krav 
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Genomförande/Material & Metoder 
 
Examensarbetet har gått ut på att ta reda på hur långt de fyra nordligaste länen, 
det vill säga Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, har kommit 
med en bredbandsutveckling. Detta har skett med hjälp av frågeformulär som 
skickats till de berörda länen och dessutom tilläggsfrågor till alla kommuner i 
Västerbottens län. Dessutom har jag tagit del av den information som finns 
tillgänglig genom Internet. Informationen gäller förordningar från 
Näringsdepartementet och information från Svenska kommunförbundet. Annan 
information är hämtad från de berörda länens hemsidor.    
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Analys 
 

Norrbottens län 
 
Utbyggnaden av IT infrastruktur sker i nära samverkan med respektive orts 
byaförening. I kommunerna finns lokala projektledare som sköter det operativa 
arbetet. Till sin hjälp har han en lokal styrgrupp. Antalet personer som aktivt 
medverkar i detta är 18st. 
 
Samtliga kommuner har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT – 
infrastrukturprogram och de har/kommer att utnyttja möjligheten att få statligt 
stöd för att bygga bredbandsnät. Orter som hittills har byggt bredbandsnät med 
statligt stöd är ca 46st och det finns planer för ytterligare ca 68st. Men anslutna 
orter till ett bredbandsnät är 83st och orter som är förberedda för en anslutning 
är 36. Prioriterade orter i hela Norrbotten är sammanlagt ca 200st (Bilagor, 
Tabell 8 s V, Diagram 1 och 2 s V – VI, Bild 1 s VI). 
 
Det ortssammanbindande nätets sträckning är ca 1 205 km. Denna siffra 
inkluderar 65km mikrovågslänk för Piteå kommun och en hyrd fiber på 90km 
för Jokkmokks kommun. Ingen sammanställning finns för hur områdesnätet ser 
ut. Planer för hur det ortssammanbindande nätet ser ut fram till 2006 kan ses på 
IT Norrbottens hemsida. Det finns även bilder av planerade och gjorda 
nätutbyggnader i bilagor (Bilagor, Bild 2 s VII).  
 
Anslutna kunder i företag är ca82st och de som har möjlighet till en anslutning 
är ytterligare ca 121st. Privata personer/hushåll som för närvarande är anslutna 
är ca 411st. 744 hushåll har möjlighet till en ytterligare anslutning. För den 
offentliga förvaltningen är anslutningen till ett bredbandsnät ca 38 och kommer 
ytterligare att bli ca63st (Bilagor, Tabell 10 s VIII, Diagram 5 s IX).   
 
Ägandet för det ortssammanbindande nätet är framförallt kommunerna men 
också Teracom, Skanova, Luleå energi, Piteå energi och Song. Operatörer för 
nätet som byggs är kommunerna, SchlumbergerSema, Skanova, Luleå energi, 
Piteå energi och Teracom. 
 
Tekniska lösningar för ortssammanbindande nätet är fiberbaserad leverans av 
kapacitet, där nybyggnationer och hyrd fiber ingår. Annan lösning är 
radiobaserad förbindelse med mikrovågslänk (Bilagor s XVI, Tekniska 
lösningar). 
 
Prisbilden för slutanvändare varierar något. Engångsavgift ligger mellan 1500kr 
– 10 000kr. Månadskostnad är från 325kr till 350kr.  
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Projektmedel som har/kommer att satsas på bredbandsnät (mkr) i länet är 
(Bilagor, Tabell 9 s VII, Diagram 4 s VIII); 

 
EU Statligt 

stöd 
Länsstyrelse Kommuner Privata 

insatser 
Eget 

arbete 
 

42 
 

141 
 

3,7 
 

35,9 
 

12,1 
 

5,2 
 

I framtiden omfattar arbetet en förstudie för möjligheter att mer utnyttja det 
ortssammanbindande nätet i en regional infrastruktur som knyter samman 
kommunerna. Detta sker genom att IT Norrbotten har av Länsstyrelsen och 
kommunerna i Norrbotten fått i uppdrag att skapa och driva Projekt 
”Regioninfra”.   
 
Projektet ska genomföra utbyggnaden av en regional IT-infrastruktur som 
beskriver hur målnätet ser ut. Den regionala IT-infrastrukturen omfattar både 
etablering av logiskt och fysiskt nät och den skapar möjlighet till att skapa 
testplattformar i regionen inom flera områden. Kostnaden för detta beräknas bli 
ca92Mkr. Grundkraven på en regional IT-infrastruktur är att  

• det fysiska nätet ska vara utbyggt med optisk fiber 
• samtliga kommuner ska vara anslutna med redundant, det vill säga att 

trafiken kan färdas minst två vägar 
• den regionala IT infrastrukturen ska ingå som en del i det nationella 

stomnät 
• regionnätet ska anslutas till en regional knutpunkt (LIX) 

 
 

 
Målnät Regional Infrastruktur (Regional IT infrastruktur i Norrbotten, titelsida). Målet är att 
knyta ihop de utbyggda ortssammanbindande näten till en gemensam regional infrastruktur. 
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Ett utökat samarbete med Västerbottens län infrastruktur och deras logiska nät, 
AC – Net, anses bli mer intressant i och med att det fysiska nätet utvecklas. 
Detta görs för att öka redundansen i de båda näten och för att skapa nya affärs- 
och utvecklingsmöjligheter, vilket gör att området blir mer intressant för 
omvärlden. 
 
Anslutningar och samarbete med Norge och Finland sker i förstahand på 
kommersiella villkor men på sikt kommer även deras IT-infrastrukturer att 
kopplas samman med Norrbottens regionala IT infrastruktur. 

 

Västerbottens län 
 
Samtliga kommuner har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT – 
infrastrukturprogram och de har/kommer att utnyttja möjligheten att få statligt 
stöd för att bygga bredbandsnät. För närvarande har sammanlagt ca 177 orter i 
länets 15 kommuner använt sig av statligt stöd för att bygga ett bredbandsnät. 
Ytterligare ca 62 orter är planerare för en utbyggnad (Bilagor, Bild 3 s VIII, 
Tabell 8 s V, Diagram 2 s VI, Diagram 3 s VII).  
 
Kanalisationen som redan är gjord är 1 065km. Ortssammanbindande nätets 
utsträckning beräknas vara 1 254km när hela utbyggnaden är klar (Bilagor, Bild 
4 s VIII (Se IT Västerbottens hemsida för aktuell information.)).  
 
Anslutna kunder i företag är 2175st. För närvarande har ca 36 % av företagen 
anslutits till ett bredbandsprojekt. Av länets totala antal av hushåll på 13 821 har 
ca 4790 anslutits vilket utgör ca 35 %. För den offentliga sektorn är 432 anslutna 
och kunder inom den offentliga sektorn som ytterligare kan anslutas till ett 
bredbandsnät är 101st (Bilagor, Tabell 10 s VIII, Diagram 5 s IX). 

 
Ägande och operatörer för det ortssammanbindande nätet och områdesnätet är 
framförallt kommunerna, men också Teracom AB, Skellefteå Kraft, Telia och 
Vattenfall m.fl. 
 
Prisbilden för slutanvändare varierar något även i Västerbotten. Målet för 
samtliga kommuner är att tillhandahålla en kostnadsneutral prissättning. 
Samtliga kunder kommer att betala en anslutningsavgift och en avgift för de 
tjänster som respektive kund utnyttjar i nätet.  Anslutningsavgiften kan variera 
något beroende på val av teknik samt geografisk avstånd till närmaste nodpunkt. 
Prismodeller för samtliga kommuner finns givna.  
 
Tekniska lösningar för det ortssammanbindande näten och områdesnäten i länet 
är framförallt fiberoptisk teknik, men andra lösningar används också (Bilagor s 
XVI, Tekniska lösningar).   
 

 
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå 
Birgitta Lehtola 

25 



  

Examensarbete under 2003 
IT - Utbyggnad 

    
 
Projektmedel som satsats enligt enkätundersökningen (mkr) ( ”Ettan projektet”) 
är (Bilagor, Tabell 9 s VII, Diagram 4 s VIII); 
 

EU Statligt 
stöd 

Länsstyrelse Kommuner Lanstinget Privata 
Insatser 

 
26 

 
172 

 
6 

 
16 

 
1 

 
14 

 
Ett regionalt IT infrastrukturprogram har IT Västerbotten tagit fram, där det 
beskrivs hur nätet troligtvis kommer att se fram till år 2010. Att ta fram ett 
Regionalt IT infrastrukturprogram innebär att man vill få en bild av hur 
prioriteringar, samordning, kostnadssparingar etc. kommer att se ut i framtiden, 
vilket ska ge en bättre nätstruktur. Det är framförallt länsstyrelsen inom 
Västerbotten som har det övergripande ansvaret för att ett regionalt IT 
infrastrukturprogram tas fram. 
 
Det regionala stomnätet bör vara fiberbaserad och täcka alla kommuner i länet 
eftersom det finns behov av hög överföringskapacitet. Nätet ska klara en årlig 
fördubbling av kapaciteten och därför rekommenderas att svart fiber används. 
Leverantörerna av tjänster efterfrågar också nät av god kvalitet och god 
kapacitet för att kunna sprida sina tjänster på nätet. Nätet bör/ska också ge 
redundans, vilket innebär att det finns minst två alternativa vägar för trafiken 
över nätet att ta vid varje kommunhuvudort.  

Bilden visar ett redundant regionalt stomnät som passerar alla kommunhuvudorter (Regionalt 
IT Infrastrukturprogram för Västerbotten, titelsida) 

Skellefteå

Robertsfors

Umeå

Vindeln

Bjurholm

VännäsÅsele

Dorotea

Vilhelmina

Storuman

Sorsele

Malå

Norsjö

Lycksele

Nordmaling

2

1

3

4

5

 
En samordning av IT infrastrukturen på nationell, regional och kommunal nivå 
skapar bästa möjliga förutsättningar för att åstadkomma den bästa nätstrukturen 
som är önskvärd. 
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Länsstyrelsen i Västerbottens län ansvarar för samordning på regional nivå där 
IT Västerbotten utför det praktiska samarbetet. Norrut sker samarbetet med IT 
Norrbotten där anslutningen sker längs kusten och i inlandet. Söderut sker 
samarbetet mot Västernorrlands län och Jämtlands län. Här ansluts 
Västernorrlands län längs kusten och Jämtlands län via Dorotea. Västerut sker 
samverkan mot Norge och framförallt med Rana utvecklingssällskap där 
anslutningen sker via Storuman och Tärnaby. Slutligen sker en samverkan 
österut, mot Finland via IT Österbotten genom en anslutning via sträckan Umeå 
– kvarken – Vasa.  
 
Fortsatta utbyggnader av nätstrukturer kan ses på IT Västerbottens hemsida. Det 
finns även bilder av planerade och gjorda nätutbyggnader i bilagor (Bilagor, 
Bild 4 s VIII).  

 

Jämtlands län 
 
Länets utbyggnad av IT infrastruktur sker med ett länsgemensamt projekt där 
antalet aktiva personer i projektet är mellan 10 – 15 personer. Samtliga 
kommuner har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT – infrastrukturprogram 
och de kommer att utnyttja möjligheterna till att använda statligt stöd för att 
bygga bredbandsnätet. Utbyggnaden är organiserad genom lokala organisationer 
i kommuner och med ett länsgemensamt projekt.  
 
Inget regionalt IT infrastrukturprogram finns eftersom ett sådant krav har utgått 
ur förordningen. En regional samverkan kring IT-infrastrukturfrågor och en 
framtida utbyggnad sker mellan angränsande län, för att bevaka framkomlighet 
och redundans i näten.  
 
Inga orter har hittills byggt något bredbandsnät med hjälp av statligt stöd men 
till år 2006 kommer ca 240 orter i länet att ha ett bredbandsnät (Bilagor, Tabell 
8 s V, Diagram 2 s VI). 
 
Konkurrenssättningen är gjord för både det ortssammanbindande nätet, som för 
områdesnäten. Operatörer och ägande för näten kommer att vara Jämtkraft 
Telecom AB, Teracom AB och Härjeåns Nät AB.  
 
Projektmedel (mkr) som har/kommer att satsas på bredbandsnät i länet är  
(Bilagor, Tabell 9 s VII, Diagram 4 s VIII); 
 

EU Statligt 
stöd 

Länsstyrelse Kommuner Privata 
insatser 

 
42,1 

 
2241 

 
12 

 
15,6 

 
50-70 

          1Enligt budgetpropositionen 2001 
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Jämtlands kommuner är i ett intensivt planeringsskede och en utbyggnad av 
bredbandsnätet är inte påbörjad ännu. Därför finns det inga uppgifter om hur 
ortssammanbindande nätet och områdesnäten ser ut. Det finns heller inga 
uppgifter om antalet anslutna kunder till bredbandsnätet och vad priset blir för 
slutanvändaren.  
 

Västernorrlands län 
 
Samordningen av länets utbyggnad av IT infrastruktur sker med en gemensam 
projektgrupp och för 6 av 7 kommuner även ett gemensamt EU projekt. Antalet 
personer som medverkar i detta är ca 10st. Utbyggnaden är organiserad så att 
varje kommun har egna projektledare, projektgrupper och styrgrupper som 
arbetar mot upphandlande leverantörer. Dessutom finns en länsgrupp som består 
av 3 personer där länsstyrelsen är huvudman. 
 
Samtliga kommuner har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT – 
infrastrukturprogram och de kommer ett utnyttja möjligheten till statligt stöd för 
att bygga bredbandsnät. Det finns inget regionalt IT infrastrukturprogram 
eftersom kravet på detta utgick ur förordningen. 
 
Hittills finns inga orter som har byggt bredbandsnät men fram till 2006 kommer 
ca 130 orter i länet att bygga ett nät (Bilagor, Tabell 8 s V, Diagram 2 s VI). 
Konkurrenssättningen är gjord för det ortssammanbindande nätet och för 
områdesnäten. Operatörer och ägande för näten är Skanova, Övik Energi, 
Sundsvall Energi och Svenska Kraftnät.  
 
Projektmedel som hittills satsats på en utbyggnad är endast EU medel med 14 
Mkr. Ytterligare stödmedel, enligt budgetpropositionen 2001, är 162 Mkr 
(Bilagor, Tabell 9 s VII, Diagram 4 s VIII). 
 
Kommunerna i Västernorrland län är för närvarande i ett intensivt 
planeringsskede i syfte att innan 2005-12 bygga ut nätstrukturen. Därför finns 
för närvarande inga uppgifter om hur det ortssammanbindande nätet och 
områdesnäten ser ut. Inga uppgifter finns därför om hur många kunder som är 
anslutna och hur prisbilden ser ut för slutanvändaren. 
 

Bredbandsarbetet i Sverige 
 
I en undersökning som Svenska kommunförbundet och Länssamverkan gjorde i 
juni 2003 visar att marknaden idag uppvisar många olika aktörer och 
samarbetsformer när det gäller att etablera IT infrastruktur för bredband i 
glesbygd. Det visar sig också att kommunerna är starkt engagerad trots det 
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trängda ekonomiska läget. Nästan 60 % av kommunerna har bidragit med mer 
än 5 % till stödmedel, som var minimikravet.  
 
Det framkom också att innan årets slut kommer 86 % av Sveriges 290 
kommuner ha skrivit ett IT infrastrukturprogram. Hälften av alla kommuner är 
också klara med konkurrenssättningen av offentliga stödmedlen. Det förväntas 
att större delen av kommunerna som inte har gjort konkurrenssättningen, ska 
vara klara innan utgången av 2003.  
 
Enligt senaste uppgifter har 50 % av det statliga stödet som givits fram till 
november 2003 gått till Norrbottens- och Västerbottens län, där Norrbotten fick 
20 % av stödet och Västerbotten 30 %. 

 
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå 
Birgitta Lehtola 

29 



  
    

Examensarbete under 2003 
IT - Utbyggnad 

Diskussion/Slutsats  
 
Resultatet av denna undersökning visar att Norrbotten, Västerbotten, Jämtland 
och Västernorrland kommer att ha en full utbyggnad av IT - infrastruktur, med 
hjälp av statligt stöd senast år 2010. Denna satsning på IT – Utbyggnad har sin 
grund i en proposition som regeringen fick i början av år 2000. Propositionen 
innebär att de flesta invånare i Sverige kommer att tillhöra detta ”Ett 
informationssamhälle för alla” och får på så sätt möjlighet till ett fiberoptiskt nät 
till IT-Infrastruktur med hög överföringshastighet.  

Norrbottens län 
Det har visat sig att Norrbottens län redan i mitten av 90-talet startade med sin 
utbyggnad av IT och har på så sätt kommit långt med att få ett 
informationssamhälle för alla för de prioriterade orterna. IT Norrbotten, som 
bildades 1996, startade med att utveckla ett Länsnät med ATM, med en nod i 
varje kommunhuvudort. Detta nät finns fortfarande kvar men har uppgraderats 
under åren.  
 
1999 slutfördes projektet ”ISDN till 93 orter” av IT Norrbotten. Projektets syfte 
var att ge orter utanför centralorterna bättre kommunikationsmöjligheter. ISDN 
tekniken i skolorterna finns fortfarande kvar och anses vara bra eftersom elever 
och andra medborgare har möjlighet att kommunicera med andra skolor i hela 
Sverige.   
 
Första ”Pilotprojektet” som IT Norrbotten startade 1999 har visat sig vara bra 
för hela länet. Detta projekt har gjort att alla kommuner i Norrbotten har fått en 
bredbandsutbyggnad. Genom att utveckla projektet till att inrikta sig mot 
kommunal & lokal infrastrukturer och infrastrukturer med ortssammanbindande 
& områdesnät har möjligheter getts för att få tillgång till bra 
kommunikationsmöjligheter för hela Norrbottens län. Tekniska lösningar för 
dessa nät är framförallt fiber, som ju har visat sig vara den bästa lösningen 
eftersom den är framtidssäker.  
 
Som jag tidigare nämnt har alla kommuner i Norrbotten upprättat ett av 
länsstyrelsen godkänt IT – Infrastrukturprogram och ska bygga ut 
bredbandsnätet med hjälp av statliga medel. I dagsläget har det visat sig att 
Norrbotten har fått 20 % av det totala beloppet av statligt stöd som givits till 
hela Sverige. Detta har gjort att länet har ett stort försprång i en utbyggnad 
gentemot länen Jämtland och Västernorrland, men inte mot Västerbotten. 
Utbyggnaden har även gjort att länet troligtvis kommer att ha en färdig regional 
IT – Infrastruktur senast år 2010. En viktig del i denna utveckling är en 
samverkan mellan Västerbottens logiska nät, AC – Net, och grannländerna 
Norge & Finland. Denna samverkan gör att andra länder i Europa också kan 
ansluta sig och så småningom är Europa ett stort IT-samhälle.   
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Västerbottens län 
I Västerbottens län startade också en utbyggnad av IT – Infrastruktur i mitten av 
90-talet och då genom projektet AC – Net. Detta nät har utvecklats mycket 
under de gångna åren och är nu en del i det logiska nätet som finns tillgänglig 
för många invånare i länet. Men alla har inte tillgång till detta nät vilket jag 
tycker är synd. Därefter har länet haft en rad olika projekt för att utveckla ett 
informationssamhälle. Bland annat blev länet utvalt av EU som ett pilotprojekt 
där IT Västerbotten, som startades som en projektform år 2000, var 
samarbetspartner för att utforma en regional infrastrukturplan. Detta projekt har 
gjort att Västerbotten skaffat sig en komplett strategiplan och en utvecklingsplan 
för utvecklingen av IT i länet och som har gjort att länet har ett stort försprång 
gentemot andra län i denna undersökning.   

 
Projektet IT Västerbotten pågår fortfarande med flera olika projekt varav det så 
kallade Etta.projektet är slutfört. Projektet har givit mest fiber, i form av 
ortssammanbindande & områdes nät, i hela Sverige, till de prioriterade orterna i 
glesbygd och landsbygd. Projektet har dessutom gjort att många invånare i 
Västerbottens län har tillgång till Internet. Alla har inte bredbandsuppkoppling, 
utan de kan ha löst uppkopplingen med hjälp av modem eller ADSL.  

 
Andra projektet pågår och syftar till att fler prioriterade orter ska få en 
uppkoppling mot Internet, med hjälp av fiber eller annat som anses vara 
lämpligt. Dessa båda projekt leder till att de flesta invånare i Västerbottens län 
kommer att ha fibernät eller liknade innan år 2010, vilket jag anser är bra. Då 
blir de flesta medlemmar av detta informationssamhället som grundlades i mars 
2000. 
 
I och med att alla kommuner har godkänt ett av Länsstyrelsen IT - 
Infrastrukturprogram har de också byggt ut sin nätstruktur med hjälp av någon 
form av stöd. Det har visat sig att Västerbotten har fått 30 % av den totala 
summan av statligt stöd, som givits till alla län i Sverige. I och med att 
Västerbotten på redan i mitten av 90-talet fick stöd för en utbyggnad har de 
kommit mycket längre i en satsning på fiberoptik eller andra lösningar till 
invånare i länet. 

 
När det gäller tekniska lösningar till hushåll, företag och offentliga institutioner, 
är det framförallt fiber som har satsats som en lösning. Men många har andra 
lösningar, vilket kan bero på kostnader, avstånd eller annat till närmaste 
knutpunkt.  
 
IT Västerbottens har, som IT Norrbotten, tagit fram ett regionalt IT 
infrastrukturprogram som beskriver hur målnätet troligtvis kommer att se ut år 
2010. En viktig del i denna utveckling är en samverkan mellan IT Norrbotten, 
Jämtlands & Västernorrlands läns nät och grannländerna Norge och Finland, via 
IT Österbotten i Finland och med Rana utvecklingssällskap i Norge. Som jag 
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tidigare nämnt är en samverkan viktig för att så många som möjligt ska få 
tillgång till ett informationssamhälle. Vidare gör denna samverkan att fler länder 
kan så småningom anslutas och gör att hela Europa blir ett enat IT samhälle. 

Jämtlands län 
Länet har också en väl utbyggd IT-infrastruktur, men den är inte uppbyggd på 
samma sätt som Norrbottens & Västerbottens läns nätstrukturer. Givetvis har 
länet haft tillgång på statligt stöd, men länet har inte kommit igång lika tidigt 
som de två andra länen. Lösningen för en utbyggnad av IT har bland annat varit 
att hyra in sig på Telia, Spray eller andra leverantörer för att få 
bredbandsuppkoppling. Annan lösning kan vara att utnyttja Svenska Kraftnäts 
ledningar. 
 
Men för att främja en ökad IT användning har föreningen itJämtlands län 
skapats. Föreningen fungerar som en utvecklingsplats inom IT området, vilket är 
bra eftersom alla medlemmar i föreningen och de inom näringsliv och offentlig 
sektor, träffas och försöker lösa problem som uppstår. Detta gör att länets 
konkurrenskraft & attraktionskraft ökar. Vidare gör denna samverkan att fler 
använder IT inom sin egen verksamhet vilket i sin tur gör att kvalitén och 
effektiviteten ökar. För att ytter stärka konkurrenskraften för småföretagarna har 
REG- IT Jämtland startats 2003. Detta projekt kan också ses som mycket bra 
eftersom projektet fokuserar på att lösa verksamhetens IT användning. 
 
Vidare har alla kommuner i länet upprättat ett av Länsstyrelsen godkänt IT-
infrastrukturprogram. Och de tänker utnyttja möjligheten till att bygga ut 
bredbandsnätet med hjälp av statligt stöd. Som jag tidigare nämnt har de 
däremot inte påbörjat denna utbyggnad men de beräknar ändå vara klar med ett 
bredbandsnät år 2006.  
 
Länet har däremot inte ett regionalt IT-infrastrukturprogram, eftersom kravet på 
ett sådant utgick ur förordningen. Detta kan man tycka är tråkigt, eftersom man 
då inte har en möjlighet att se hur länets slutliga målnät kommer att se ut. Vidare 
vet man inte hur en samverkan är löst till angränsande län och eventuellt till 
andra länder. Detta kan i och för sig vara löst på andra sätt och kan beskrivas i 
andra dokument än i ett regionalt IT infrastrukturprogram. 

Västernorrlands län 
Vad jag vet har Västernorrlands län en väl utbyggd IT-infrastruktur och den är 
utbyggd och uppbyggd på ungefär samma sätt som för Jämtlands län. Det vill 
säga att länet har löst sin utbyggnad på annat sätt än med statliga pengar, men 
resultatet har blivit bra ändå. Behovet av bredbandsnät har de löst med bland 
annat projektet Norrsken, som bland annat sker tillsammans med Svenska 
Kraftnät. Andra lösningar finns eftersom de har en väl utbyggd bredbandsteknik.  
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En fortsatt utbyggnad kommer att ske med hjälp av statliga stödmedel. Detta 
förutsätter att kommunerna har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-
infrastrukturprogram, vilket alla kommuner också har gjort. 
 
Liksom Jämtlands län har Västernorrlands län inte upprättat ett regionalt IT-
infrastrukturprogram. Men eftersom det inte är ett krav att upprätta ett sådant, 
finns det för närvarande inga uppgifter om hur ett eventuellt målnät kommer att 
se ut, vilket kan tyckas vara synd. Det betyder inte att de på något sätt saknar 
samverkan mellan angränsande län eller att de planerar ett målnät för hela länet.  

Förbättringar, förändringar & vidareutveckling 
Denna undersökning kunde eventuellt ha gjorts bättre genom att skjuta upp den 
till ett senare tillfälle, exempelvis våren 2004 eller hösten 2004. Då hade 
troligtvis resultatet blivit en helt annan än som den är nu. Västernorrlands & 
Jämtlands län skulle troligtvis kunna visa upp antalet anslutna kunder till ett 
bredbandsnät och eventuellt visa uppgifter om ortssammanbindande & områdes 
nät. Men detta vet man inget om eftersom detta bara är ett antagande av mig.  
 
Fördelar med en så kallad ”skrivbordsundersökning” som jag delvis gjort, är att 
det är en relativ enkel form för att söka information på. Men all information får 
man ändå inte tag på genom detta sätt, vilket också kan vara en nackdel. 
Nackdelar med en enkätundersökning är att svaren man fått in kan vara svåra att 
sammanställa och tolka. Man får ringa/e-posta vederbörande för att veta vad de 
menar etc. Fler nackdelar kan vara att informationen blir inaktuell, det vill säga, 
uppgifterna inte gäller längre, vilket gör att man hela tiden måste vara alert och 
kontrollera att rätt information finns tillgänglig. 
 
Vidareutveckling på en sådan undersökning, att hämta information på Internet 
och använda sig av enkätundersökningar, är att exempelvis gör om den om 
något år. Detta för att se om bredbandsutvecklingen gått framåt som det är tänkt 
att göra. Man kan också göra en liknade undersökning med att begränsa den till 
en – två län, eller utvidga den till fler län, beroende på vilka resurser man har.    
 
Sammanfattningsvis har detta arbete gjort att man fått en inblick i hur lång tid 
det tar från en idé/vision till verkställande av denna idé. Man kan heller inte som 
examensarbetare, sätta för höga krav på uppgiften och måla upp någon vision 
från början som visar hur allt kommer att se ut i slutändan. Visioner leder ofta 
till missnöje men kan också leda till glädje. Vidare förstår man att man inte kan 
förvänta sig att alla ska svara när man gör en enkätundersökning och att man 
alltid måste beräkna ett visst bortfall för detta. I alla fall har detta arbete gjort att 
man har lärt sig en hel del som man förhoppningsvis kommer att ha nytta av i 
framtiden. 
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Tabell 1 
Prioritering av bredbandsorter för de fyra nordligaste länen (IT-infrastruktur för 
stad och land (SOU2000:111), s80); 
Län/Region Totalt antal 

orter 
 <3000 inv. 
1) 

Prioriterande orter 
<3000 inv. 

Antal orter sorterade efter respektive 
prioritetsgrund 
 

  Antal 2) % 3) Skola Näringsliv/ 
företag 

Offentlig 
service 

Annat 
skäl 

Västernorrland 198 124 63 85 52 27 45 
Jämtland 157 108 69 78 64 39 25 
Västerbotten 237 184 78 90 101 46 81 
Norrbotten 233 138 59 91 70 54 29 
1)Totalt antal orter med invånarantal mellan 50 och 2 999. Enligt SCB:s ortsindelning 1995 
2)Antalet prioriterade orter med invånarantal mellan 50 och 2999. 
3)Andel prioriterade orter av totala antalet orter (50 – 2999 invånare). 
 

Tabell 2 

Fördelning av länspott, totalt 250 miljoner kr (IT-infrastruktur för stad och land 
(SOU2000:111), s92); 
Län/region  SEK  Län/region  SEK 
Stockholm  10 343 000  V:a Götaland  25 648 000 
Uppsala  5 371 000  Värmland  12 637 000 
Södermanland 5 673 000  Örebro  5 770 000 
Östergötland  7 029 000  Västmanland  3 901 000 
Jönköping  7 405 000  Dalarna  17 059 000 
Kronoberg  6 642 000  Gävleborg  12 632 000 
Kalmar  12 329 000  Västernorrland  13 830 000 
Gotland  4 129 000  Jämtland  20 051 000 
Blekinge  4 609 000  Västerbotten  26 404 000 
Skåne  14 257 000  Norrbotten  27 570 000 
Halland  6 711 000  Summa  250 000 000. 
 

Tabell 3 
Maximalt belopp stöd per län är (IT-infrastruktur för stad och land (SOU2000:111), 
s276 – 278 ): 
Kommuner     Stöd ortssammanbindande     Stöd områdesnät     Administrativt stöd 
                                         nät  
 
Ånge        12 755 542 kr                      7 794 381 kr    80 000 kr 
Timrå           4 868 201 kr                      3 098 394 kr  110 000 kr 
Härnösand           5 416 421 kr                      3 657 910 kr  110 000 kr 
Sundsvall         12 884 054 kr                    14 541 680 kr  170 000 kr 
Kramfors         14 449 778 kr                      6 703 595 kr  110 000 kr 
Sollefteå         18 091 824 kr                    13 060 706 kr  110 000 kr 
Örnsköldsvik         28 344 598 kr                    16 183 551 kr  140 000 kr 
Västernorrland län   96 810 418 kr                   65 040 217 kr  830 000 kr 
 
Ragunda         12 359 407 kr                      6 322 214 kr    80 000 kr 
Bräcke         15 250 066 kr                      8 455 958 kr    80 000 kr 
Krokom         17 991 068 kr                    13 155 712 kr    80 000 kr 
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Strömsund         25 753 660 kr                    12 353 767 kr    80 000 kr 
Åre         19 258 627 kr                    12 196 492 kr    80 000 kr 
Berg         13 942 348 kr                    11 857 216 kr    80 000 kr 
Härjedalen         26 757 721 kr                    12 617 724 kr    80 000 kr 
Östersund           9 041 059 kr                      6 776 493 kr  140 000 kr 
Jämtland län       140 353 955 kr                    83 735 576 kr  700 000 kr 
 
Nordmaling           9 518 365 kr                       4 037 031 kr    80 000 kr 
Bjurholm           5 524 604 kr                       3 053 561 kr    80 000 kr 
Vindeln         11 180 454 kr                       6 484 091 kr    80 000 kr 
Robertsfors           9 114 058 kr                       4 071 041 kr    80 000 kr 
Norsjö         10 207 123 kr                       4 393 717 kr   80 000 kr 
Malå           7 516 936 kr                       3 862 482 kr    80 000 kr 
Storuman         19 337 606 kr                     11 582 270 kr    80 000 kr 
Sorsele         10 603 602 kr                     10 706 152 kr    80 000 kr 
Dorotea           8 616 582 kr                       6 155 395 kr   80 000 kr 
Vännäs           4 206 951 kr                       1 862 635 kr   80 000 kr 
Vilhelmina         18 777 699 kr                     10 900 743 kr    80 000 kr 
Åsele           4 092 157 kr                       9 248 763 kr   80 000 kr 
Umeå         15 357 622 kr                     10 922 439 kr 170 000 kr 
Lycksele         17 826 217 kr                     10 996 436 kr    80 000 kr 
Skellefteå         32 948 155 kr                     17 762 716 kr 170 000 kr 
Västerbotten län     184 828 132 kr                   116 039 472 kr           1 380 000 kr 
 
Arvidsjaur           9 910 237 kr                      10 531 707 kr        80 000 kr 
Arjeplog           7 639 697 kr                      10 754 456 kr      80 000 kr 
Jokkmokk         13 110 465 kr                      10 617 556 kr     80 000 kr 
Överkalix           8 830 408 kr                        6 346 678 kr    80 000 kr 
Kalix         13 884 151 kr                        5 852 233 kr  110 000 kr 
Övertorneå         12 849 494 kr                        5 846 837 kr     80 000 kr 
Pajala         23 572 100 kr                      11 714 134 kr     80 000 kr 
Gällivare         16 481 578 kr                      11 136 542 kr   110 000 kr 
Älvsbyn           9 562 004 kr                        4 082 436 kr     80 000 kr 
Luleå         12 331 663 kr                        7 536 995 kr   170 000 kr 
Piteå         11 878 904 kr                      10 089 294 kr   140 000 kr 
Boden         12 574 166 kr                        9 813 233 kr  110 000 kr 
Haparanda           6 893 182 kr                        2 930 537 kr     80 000 kr 
Kiruna         33 477 443 kr                      11 175 002 kr  110 000 kr 
Norrbotten län       192 995 492 kr                   118 427 639 kr           1 390 000 kr 

 

Tabell 4 
Stöd till kommuner som fördelas av länsstyrelsen ( Förordningen (2001:350) om stöd 
för anläggning av ortssammanbindande telenät mm). 
Län/region SEK Län/region SEK 
 
Stockholm 6 205 800 Västra Götaland  15 388 800 
Uppsala 3 222 600 Värmland          7 582 200 
Södermanland 3 403 800 Örebro             3 462 000 
Östergötland 4 217 400 Västmanland        2 340 600 
Jönköping        4 443 000 Dalarna          10 235 400 
Kronoberg        3 985 200 Gävleborg          7 579 200 
Kalmar           7 397 400 Västernorrland    8 298 000 
Gotland          2 477 400 Jämtland         12 030 600 
Blekinge         2 765 400 Västerbotten     15 842 400 
Skåne            8 554 200 Norrbotten       16 542 000 
Halland          4 026 600 Summa              150 000 000 
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Tabell 5 
Maximalt stöd till kommuner för anläggning av lokala telenät (Förordningen 
(2000:1469) om stöd till kommuner för anläggning av lokala telenät). 

Län  Kommuner      SEK 
Västernorrland Ånge                 7 794 381 kr     

Timrå                3 098 394 kr     
Härnösand            3 657 910 kr     
Sundsvall          14 541 680 kr    
Kramfors             6 703 595 kr     
Sollefteå          13 060 706 kr    
Örnsköldsvik       16 183 551 kr   

Summa     65 040 217 kr 
Jämtland  Ragunda              6 322 214 kr     

Bräcke               8 455 958 kr     
Krokom             13 155 712 kr    
Strömsund          12 353 767 kr    
Åre                12 196 492 kr    
Berg               11 857 216 kr    
Härjedalen         12 617 724 kr    
Östersund            6 776 493 kr 

Summa     83 735 576 kr    
Västerbotten  Nordmaling           4 037 031 kr     

Bjurholm             3 053 561 kr     
Vindeln              6 484 091 kr     
Robertsfors          4 071 041 kr     
Norsjö               4 393 717 kr     
Malå                 3 862 482 kr     
Storuman           11 582 270 kr    
Sorsele            10 706 152 kr    
Dorotea              6 155 395 kr     
Vännäs               1 862 635 kr     
Vilhelmina         10 900 743 kr    
Åsele                9 248 763 kr     
Umeå               10 922 439 kr    
Lycksele           10 996 436 kr    
Skellefteå         17 762 716 kr  

Summa   116 039 472 kr   
Norrbotten  Arvidsjaur         10 531 707 kr    

Arjeplog           10 754 456 kr    
Jokkmokk           10 617 556 kr    
Överkalix            6 346 678 kr     
Kalix                5 852 233 kr     
Övertorneå           5 846 837 kr     
Pajala             11 714 134 kr    
Gällivare          11 136 542 kr   
Älvsbyn              4 082 436 kr 
Luleå                7 536 995 kr     
Piteå              10 089 294 kr    
Boden                9 813 233 kr     
Haparanda            2 930 537 kr  
Kiruna             11 175 002 kr  

Summa   118 727 640 kr   
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Tabell 6 
Beräknat maximistöd per län enligt denna förordning (Förordning om stöd till 
kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät (SFS 2003:62), ) 
Län/region  SEK  Län/region  SEK____ 
Stockholm                  0 V:a Götaland    67 340 000 
Uppsala       370 000  Värmland    24 420 000 
Södermanland 17 390 000  Örebro    14 800 000 
Östergötland  12 580 000  Västmanland    14 060 000 
Jönköping  24 420 000  Dalarna    22 200 000 
Kronoberg    4 440 000  Gävleborg                    0 
Kalmar  39 590 000  Västernorrland      5 920 000 
Gotland    8 510 000  Jämtland      7 030 000 
Blekinge                  0  Västerbotten    29 230 000 
Skåne  24 790 000  Norrbotten    52 910 000 
Halland                  0  Summa  370 000 000 
 

Tabell 7 
Exakt fördelning av administrativt stöd per län för länsstyrelser (IT-infrastruktur för 
stad och land (SOU2000:111), s 124); 

Län Stöd år 2001 SEK Stöd per år 2002-2004 
SEK/ÅR 

Stockholm 270 000 kr 135 000 kr 
Uppsala 170 000 kr 85 000 kr 
Södermanland 185 000 kr 92 500 kr 
Östergötland 205 000 kr 102 500 kr 
Jönköping 205 000 kr 102 500 kr 
Kronoberg 108 000 kr 90 000 kr 
Kalmar 200 000 kr 100 000 kr 
Gotland 145 000 kr 72 500 kr 
Blekinge 165 000 kr 82 500 kr 
Skåne 305 000 kr 152 500 kr 
Halland 170 000 kr 85 000 kr 
Västra Götaland 385 000 kr 192 500 kr 
Värmland 220 000 kr 110 000 kr 
Örebro 200 000 kr 100 000 kr 
Västmanland 195 000 kr 97 500 kr 
Dalarna 215 000 kr 107 500 kr 
Gävleborg 190 000 kr 95 000 kr 
Västernorrland 175 000 kr 87 500 kr 
Jämtland 180 000 kr 90 000 kr 
Västerbotten 215 000 kr 107 500 kr 
Norrbotten 210 000 kr 105 000 kr 
Summa 4 385 000 kr 2 192 500 kr 
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Diagram 1 
Anslutna orter i Norrbottens län enligt enkätundersökningen 

 
Tabell 8 
Prioriterade orter, enligt enkätundersökningen, för statligt stöd i de fyra 
nordligaste länen. 
 

 
Anslutna 

orter 
Förberedda 

orter 
   
Jämtland  240 
Norrbotten 83 36 
Västerbotten 177 62 
Västernorrland  130 
   
Totalt 260 468 
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Diagram 2 
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Bild 1 
Bilden visar alla prioriterade orter i Norrbottens län (2003-12-10).  

 

 
         Kommunhuvudort         Prioriterade orter                                                            
               Påbörjade  Klara  ADSL 

Bild 2 
Bilden visar Norrbottens läns befintliga ortssammanbindande nät och planerade 
utbyggnader av ortssammanbindande nätet (2003-12-10) 
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Bild 3 
Bilden visar prioriterade orter i Västerbottens län (2004-05) 

 

Bild 4 
Bilden visar befintliga stamnät och ortssammanbindande nät, samt planerade 
stamnät i Västerbotten (2003-11) 
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Diagram 3 
Anslutna orter i Västerbotten enligt enkätundersökningen 

 
 

 

Tabell 9 
Projektmedel som har satsats på en utbyggnad av bredbandsnät för de fyra 
nordligaste länen, enligt enkätundersökningen. 

 
PROJEKTMEDEL SOM SATSATS  

PÅ BREDBANDSNÄT(Mkr) 

  EU  
Statligt 

stöd Länsstyrelse Kommuner 
Privata  
insatser Annat 

Jämtland 42,1 224,04 12,0 15,6 60,01   
Norrbotten 42,0 141,0 3,7 35,9 12,1 5,22 
Västerbotten 26,0 172,0 6,0 16,0 14,0 1,03 
Västernorrland 14,0 162,04          
             

Totalt 124,1 699,0 21,7 67,5 86,1 6,2 
1Leverantörer medfinansierar med ett beräknat belopp på 50-70 Mkr 
2 Eget arbete 
3 Västerbottens Landsting 
4 Enligt budgetpropositionen 2001  
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Diagram 4 

 
 

Tabell 10 
Kunder som är anslutna och har möjlighet till anslutning enligt 
enkätundersökningen. 

                  Anslutna kunder  
  Företag Offentlig förvaltning Privata personer 
Norrbotten 82 38 411 
Västerbotten 770 432 4784 
     
Summa 852 470 5195 

 
              Möjliga anslutningar 
 Företag Offentlig förvaltning Privata personer 
Norrbotten 121 63 744 
Västerbotten 1405 101 9037 
       
Summa 1526 164 9781 
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Diagram 5 
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Bredbandsutbyggnad i län –en enkätundersökning 
av IT infrastruktur   

 
Denna undersökning görs för att få ett underlag för en jämförelse av 
hur långt IT-satsningen för bredband har kommit, mellan de fyra 
nordligaste länen (BD, AC, Y & Z). Undersökningen ska sedan ligga 
till grund för ett examensarbete som utförs under våren - hösten 
2003. 

 
1. Finns det någon övergripande samordning av 

länets/kommunens utbyggnad av IT-infrastruktur?  
a. Hur? 
b. Antal personer som i så fall aktivt medverkar? 

 
2. Kommunens medverkan i bredbandsutbyggnaden 

a. Har kommunen utnyttjat möjligheterna till statligt stöd för 
att bygga bredbandsnät? 

b. Hur är utbyggnaden i kommunen organiserad? 
 

3. IT - infrastrukturprogram 
a. Har kommunen godkänt IT-infrastrukturprogram? 
b. Finns det något regionalt IT-infrastrukturprogram? 

 
4. Bredbandsorter 

a. Hur många orter har hittills (2003-03-31) byggt 
bredbandsnät med statliga stödmedel i kommunen?  

b. Hur många orter kommer att bygga nät under 2004, 2005 
resp. 2006? 

 
5. Ortssammanbindande nät  

a. Antal kilometer (km) fiberkabel? 
i. Varav upphängd i kraftledning? 

ii. Nergrävd? 
b.  Antal km mikrovågslänk? 
c. Hyrd förbindelse? 
d. Annat? 
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6. Områdesnät 
a. Antal km fiberkabel? 
b. Antal km radioförbindelse? 
c. Annat? 

 
7. Antal anslutna kunder i kommunen (2003)? 

a. Företag? 
b. Offentliga byggnader? 
c. Privatpersoner? 

  
8. Hur många ytterligare kunder har möjlighet att ansluta sig? 

a. Företag? 
b. Offentliga byggnader? 
c. Privatpersoner? 

  
9. Har s.k. aktiv utrustning inköpts med hjälp av stödmedel? 

 
10.  Är konkurrensutsättning gjord och vem kommer att äga de 

nät som byggs? 
a. Ortssammanbindande nät? 
b. Områdesnät? 

 
11.  Vem är operatör för nätet som byggs? 

 
12.  Vad är priset för hyra av svart fiber i: 

a. Ortssammanbindande nät? 
b. Områdesnät? 

 
13.  Prisbild för slutanvändare? 

a. Engångsavgift? 
b. Månadskostnad? 
c. Annat? 

 
14.  Hur mycket projektmedel (EU, Statliga medel etc.) har 

satsats på bredbandsnät i kommunen sedan 1995? Ange 
finansiärernas andel: 

a. EU? 
b. Statligt stöd? 
c. Länsstyrelse? 
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d. Kommuner? 
e. Privata insatser? 
f. Annat? 

 
 

15. Nätets utbyggnad 
Hur ser nätet ut? Tar gärna emot kartmaterial som visar 
nätstrukturen.   

a. Hur kommer stomnätet att se ut när hela utbyggnaden är 
klar? 

b. Hur kommer ortssammanbindande nätet att se ut? 
 

16.  Bedömer Ni att operatörrollen kommer att förändras för 
nätet i framtiden? 

 
17.  Vilka planer finns för framtiden?  

 
 

Tack för er medverkan!  
 
 

Birgitta Lehtola 
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Tilläggsfrågor i enkätundersökningen till 
kommuner i Västerbottens län 
Denna undersökning är ett tillägg till IT-infrastrukturer i 
Västerbottens län och görs för att få ett underlag till ett 
examensarbete som utförs under 2003. 

 
Bredbandsorter 

 
1. Hur många orter har hittills byggt bredbandsnät med statliga 

stödmedel i kommunen?  
 

2. Hur många orter kommer att bygga nät fram till utgången av år 
2006? 

 
 
 
 
 
 
 

Egna synpunkter; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för er medverkan! 
 

Birgitta Lehtola 
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Tekniska lösningar 
 

• Fiberoptisk teknik motsvarar förväntade kommunikationsbehov på både kort och 
lång sikt. Fiberoptiken är den lösning vilken har störst utbyggnadspotential då den 
teoretiska hastigheten i kabeln är ljusets hastighet. Kabeln medger hastigheter 
mellan 10 – 1000 Mbit/s. Tekniker finns framtagna som medger hastigheter upp till 
flera 1000 Mbit/s. Detta innebär att en fiberoptisk kabel är en framtidssäker lösning. 

o Fördelar med detta val är att den har obegränsad kapacitet, låg 
driftskostnad då fiberoptisk kabel har en passiv komponent, lång livslängd 
och låg uppgraderingskostnad eftersom endast elektronik byts ut eller 
uppgraderas.  

o Nackdelar med fiber är att den är dyr att förlägga det vill säga den har hög 
kapitalkostnad 

 
• RadioLan används också för att sända signaler i luften, vilket är ett effektivt och 

billigt sätt att nå ut till slutanvändaren.  
o Fördelar med denna teknik är att den är kostnadseffektiv eftersom den 

förutsätter relativt få och utspridda slutanvändare, den är billig att anlägga 
och driva, har godtagbar överföringshastighet, inga licenser behövs, kan lätt 
flyttas och behoven förändras.  

o Nackdelar för detta val är att den inte är lämplig som stamnätsteknik 
eftersom överföringshastigheten är begränsad, den bör ha fri sikt mellan 
antenner, har högre driftskostnad än fiberoptik eftersom länkarna bygger på 
aktiva komponenter.  

 
• Mikrovågslänkar är i princip den samma som RadioLan men den har högre 

kapacitet och har en betydligt längre räckvidd förutsatt att sikten är fri. Kostnaden 
blir dock högre. 

o Fördelar – höga överföringshastigheter, kan lätt flyttas om behoven ändras 
o Nackdelar – kräver (bör ha) fri sikt mellan antenner vilket kan ställa till 

problem på vissa sträckor, varje länkhopp medför relativt höga 
investeringskostnader 

 
• Kabel TV nätet har en god kapacitet och den kan erbjuda invånare en 

Internetuppkoppling med överföringshastighet upp till 10Mbps. Tekniken bygger 
på samma överföringsmetod som nätverksstandarden Ethernet. Nätet måste givetvis 
modifieras för returtrafik vilket kan vara kostsamt och i vissa fall vare helt omöjligt 
vilket kan bero på nätets kvalitet och uppbyggnad. 

o Fördelar med denna teknik är att den nyttjar befintligt nät, kan vara billig 
att anlägga och driva, har godtagbar överföringshastighet mot 
slutanvändare.  

o Nackdelar för detta val är att den är känslig för störningar. Exempelvis kan 
ett kabelbrott/”glapp” stoppa all trafik i hela nätet. Stora och snabba 
temperaturskillnader kan också påverka datatrafiken negativt, vilket 
innebär att driftskostnader är svåra att förutsäga. Andra nackdelar är att, det 
finns en övre gräns för bredband beroende på kabelns fysiska egenskaper, 
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den når endast de som idag har tillgång till kabel – TV. Är det få anslutna 
stiger kostnaden på grund av att kabeln måste förläggas.    

 
• Satellitkommunikation erbjuds av en del aktörer, men det innebär en viss 

fördröjning genom den långa gångvägen fram och tillbaka till satelliten. Detta 
märks vanligen inte vid datorkommunikation men vid röstkommunikation upplevs 
fördröjningen som störande. 

o Fördelar med denna teknik är att den är snabb att etablera, har stort 
täckningsområde och en hög tillgänglighet.  

o Nackdelar är framförallt höga kostnader trots begränsad bandbredd och 
fördröjningen mellan satelliten och mottagaren.  

 
• Hyrd förbindelse kan leverera en kapacitet från 64kbit/s till 1 Gbit/s eller mer till 

glesbygd beroende på behovet kunden har och vad kunden är beredd att betala. 
Tjänsterna baseras på olika överföringstekniker och avlämnas hos kund i form av 
modem, switch eller router. Kunden kopplar in sitt nät och låter operatören driva 
och övervaka förbindelsen.  

o Fördelar – går snabbt att etablera, inget eget driftsansvar, kan vara ett 
billigt alternativ om kapacitetskrav är låga och fysiska avstånd är långt 

o Nackdelar – vid höga kapacitetskrav och korta avstånd är tjänsterna ofta 
dyra 

 
• Kopparkabel kan vara ett alternativ för överföring på korta avstånd på 2 – 3 km, 

men har en begränsad kapacitet.  
o Fördelar – bygger på befintligt spridningsnät, alla som har ett telefonuttag 

som är ansluten via ADSL kan använda detta 
o Nackdelar – kan endast köpas som en tjänst, begränsad 

avståndsanvändning på maximalt 5 km, tekniken lämpar sig endast för 
surfning, låg kapacitet 
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Ordförklaringar & förkortningar 
 

• Accessnät Nät som användare och organisationer utnyttjar för åtkomst till annat 
nät. 

 
• ATM Asynchronous Transfer Mode en avancerad packet-switchning metod som 

överför data i LAN eller WAN. Kan hantera röst-, data-, fax-, realtids-, video-, Cd-
kvalitet, audio-, bilder och multimegabit -dataöverföringar  

 
• Bredband Ett nät med hög överföringskapacitet både till och från användaren. 

Överföringskapaciteten skall medge att multimedietjänster kan överföras med god 
kvalitet. Idag brukar tre faktorer tillsammans utgöra kriterier för bredband: 

 
 Fast anslutning, dvs. ständig uppkoppling, man behöver inte ringa upp och 

skapa förbindelse 
 Fast kostnad, ”flat rate”, oavsett hur länge man kör, dvs. inget 

taxametertick som i telefoni och ISDN-näten 
 Hastighet, över en viss gräns, i praktiken ligger gränsen på 512 Kbps 

Hastigheten för ADSL varierar från 512 Kbps upp till 8 Mbps, beroende på vilken 
utrustning som används. När någon talar om ”äkta” bredband avsers vanligen 10 
Mbps eller mer. 

 
• Ethernet Standard för lokala nät (LAN). 

 
• Fastighetsnod är en passiv eller aktiv nod för sammanbindning av de enskilda 

anslutningarna i fastigheten (byggnaden). 
 

• Fastighetsnät förbinder lägenheterna/lokalerna i samma byggnad/fastighet med 
fastighetsnoder. Nät inom en fastighet är ägarens angelägenhet. Dessa nät ansluts 
sedan till områdesnätet. Var i den fysiska strukturen som operatörerna av tjänster 
placerar sin aktiva utrustning är beroende av dels olika tekniska lösningar. Dels på 
hur efterfrågan kommer att utveckla sig både när det gäller typ av tjänster, volymer 
och trafikflöden (lokal, regional, nationell eller internationell trafik).  

 
• Förbindelse sammanbinder två noder utan att passera genom andra aktiva noder. 

Dvs. en förbindelse har i var ände en aktiv utrustning som t.ex. en router och 
passerar på vägen ingen annan aktiv utrustning med undantag för 
signalförstärkande utrustning, exempelvis optiska förstärkare och regeneratorer. 
Förbindelsebegreppet används när man vill beskriva en "direktkoppling" mellan 
t.ex. en operatörs utrustning i Kiruna med utrustning i Stockholm. Dvs. en fysisk 
väg som passerar ett godtyckligt antal noder på vägen, och trafikflödet endast 
passivt vidarekopplas i de mellanliggande noderna. 

 
• Huvudnod består av aktiv utrustning, dimensionerad för att handha tiotusentals 

abonnenter. Här placeras den centrala aktiva utrustningen som ombesörjer 
kommunikationen med underliggande nät och noder. Mellan huvudnoderna finns 
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fullständig redundans, dvs. en huvudnod är ansluten till en annan via minst två 
vägar.  

 
• Internet Globalt datornät med IP som kommunikationsprotokoll. 

 
• IP Internet Protocol, kommunikationsprotokoll som handhar adressering och 

vägval för datapaket på Internet och i andra IP-baserade nät. 
 

• IP-adress Logisk adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje 
Internetansluten dator måste ha en unik IP-adress, tillfällig eller permanent. 

 
• ISDN Integrated Services Digital Network. Ett tjänsteintegrerat digitalt nätverk för 

telefoni. ISDN förbinder kontakter för tal och digital data i ett och samma fysiska 
nät. 

 
• IT Informationsteknik. 

 
• Nationell knutpunkt används i vissa sammanhang synonymt med vad som kallas 

nationell nod. 
 

• Nationell nod består av aktiv utrustning för trafikutbyte mellan olika operatörer i 
landet. Idag finns nationella noder för Internet i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
En sådan planeras också i Sundsvall. 

 
• Nationellt stamnät är ett rikstäckande allmänt tillgängligt nät, främst baserat på 

fiberoptiska kablar, som förbinder nationella noder och huvudnoder i landets olika 
delar med varandra. Stamnätet sammanfaller fysiskt ofta med det 
regionala/kommunala näten dvs. ortssammanbindande nät och områdesnät. 

 
• Nod består av både passiv utrustning, dvs. korskopplingsutrustning, och aktiv 

utrustning för t.ex. trafikväxling (routing). I vissa fall kan en nod vara passiv och då 
endast bestå av korskopplingsutrustning för att vidarekoppla förbindelser. Sådan 
nod benämns passiv nod. 

 
• Områdesnod är en passiv eller aktiv nod som sammanbinder olika delnät i 

områdesnätet. 
 

• Områdesnät är ett spridningsnät som sammanbinder fastighetsnäten i en ort eller 
ett geografiskt avgränsat område med det ortssammanbindande nätet. Områdesnätet 
kan bestå av flera olika nätstrukturer som är sammanlänkade via områdesnoder. 
Områdesnätet kommer på vissa sträckor att fysiskt sammanfalla med det 
ortssammanbindande nätet och/eller det nationella stamnätet. Beroende på områdets 
karaktär eller omfattning kan det i vissa fall vara naturligt att benämna 
områdesnätet ortsnät, kvartersnät, stadsdelsnät, fastighetsområdesnät, 
landsbygdsnät etc. 

 
• Ortssammanbindande nät förbinder olika orter med varandra, samt med 

huvudnoderna i nätet. Detta nät kommer fysiskt ibland att sammanfalla med det 
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nationella stamnätet i de delar detta passerar genom området/-kommunen och med 
områdesnät i de orter och områden som nätet passerar igenom. 

 
• Regionala nät Nät begränsade till en region, exempelvis inom ett län. 

 
• Stadsnät Nät begränsat till stad eller annan ort. 

 
• Stamnät Ett näts huvudstråk som i ett antal noder ansluter sig till andra nät. 

 
• Svart fiber Optisk fiber utan definierad ändutrustning. 

 
• Switch Delar ned nätverk i mindre delar, har flera portar, används vid 

implementation av VLAN 
 

• TCP Transmission Control Protocol, protokoll som delar upp data i paket och 
garanterar felfri överföring. 
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