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Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter
Utgångspunkt
I visionen anges internationellt och nära och det är just det som
bredbandsutbyggnaden handlar om, att komma det internationella nära.
Förutom detta så sker förankringen i följande antagna punkter (8 av):
 Attraktivt och unikt boende
 Ett tryggt liv
 Goda kommunikationer
 Ändamålsenliga anläggningar
 Utvecklad informationsteknologi
 God ekonomi
 God miljö
 Engagerade medborgare

Bakgrund
Älmhults kommun har tidigare valt att låta bredbandsutbyggnaden i kommunen ske
av marknadens aktörer med stöd av kommunal medfinansiering plus statsbidrag.
Detta resulterade i en utbyggnad av ett ADSL-nät som genomfördes av Teracom för
ett antal år sedan. ADSL-nätet täcker dock inte möjligheten för 100% av
kommuninvånarna att koppla upp sig. ADSL är idag en gårdagens lösning men som
då var en bra lösning. Utvecklingen framtvingar att det idag bör kunna erbjudas
högre hastighet.
Marknaden visar inte något större intresse för fortsatt utbyggnad av bredband på
landsbygden. Därför försökte kommunen stötta en nyetablerad entreprenör som
lovade att ge möjlighet till resterande kommuninvånare, att få bredband. Tyvärr
klarade det företaget inte av uppgiften, trots att tekniken var god.
Därutöver har kommunen också gett medborgarna möjligheten till att låna luftburen
teknik av olika märken, för att på plats testa om och hur det fungerar.
ADSL-nätet nyttjar ordinarie telefonnät (kopparnätet), från telestationen sista biten
till abonnenten. Det finns risk för att kopparnätet motsv. kommer att monteras ned
på landsbygden och därmed försvinner incitamentet för ”vanlig” telefoni och ADSL.
Under de senaste åren har dock trådlösa bredbandsnät byggts upp av marknadens
aktörer, vilka täcker landsbygden, till stor del. Denna teknik har dock idag sämre
prestanda än fibertekniken.
I budgeten för 2005-11 avsattes 500 000 kr/år i driftsbudgeten för att bl.a. användas
till bredbandsutbyggnaden i kommunen. Medlen ska främst användas för att växla
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upp stats- och EU-bidrag för bredbandsutbyggnad, men också för att förbereda
kommande utbyggnad av bredband och för andra kommunikationslösningar.
Utbyggnad av bredband på landsbygden är oerhört kostsamt och kan endast ske
genom att en betydande del av kostnaden finansieras genom stats- eller EU-bidrag.
Det framtida bredbandet lär bli en kombination av trådlöst bredband, ADSL (enligt
befintlig utbyggnad) och fiberkabelnät. Kommunens uppgift de närmaste åren är att
bygga stamnät av fiberkabel så att ”byanät” och andra intressenter kan anslutas..

Bredband behövs idag och i framtiden



Fler och fler är beroende av bra bredbandskommunikation.
På landsbygden finns inte samma satsning av marknaden som i tätorten



Snart har bredbandsutbyggnaden pågått i 10 år och än har inte alla tillgång till
bredband



Idag konkurrerar företagarna med sina produkter med hela världen som
marknad och att sakna bredband är en omöjlig situation om man tillhör den
gruppen.



I ett allt tuffare tempo där ny informationsteknik numera tas för givet av den
urbana delen av landet, tvingas stora delar av landsbygdbefolkningen att hanka
sig fram med dåtidens lösningar.



En stor del av landsbygden saknar bredband, det riskerar lämna en stor del av
Sverige i ett digitalt utanförskap.



Den mest klimateffektiva resan är trots allt den som inte blir av. Bredband
förenklar samåkning, bilpooler och logistik. Liksom att möten kan hållas
hemifrån.



En fast bredbandsuppkoppling är en förutsättning även för att mjölka kor.
Tekniken i mjölkrobotar är avancerad och den måste ibland fjärrstyras och
uppgraderas av tekniker i Holland. Då krävs ett pålitligt bredband.



Modern uppkoppling med hög kapacitet är avgörande även för landsbygden i
det teknikskifte som pågår.



Vid en kartläggning av kommunerna i länet så visade det sig att Älmhult har fler
grafiska företag och fler gästarbetare än de andra, vilket kan medföra att
bredbandskapaciteten i vår kommun måste vara hög

Tillgången till bredband är avgörande för framtiden, säger statens utredare Åke
Hedén. Bredband är viktigt inte minst för att alla de företag som är verksamma på
landsbygden ska kunna driva verksamhet på likvärdiga villkor som företag i tätare
bebyggda områden. Bredbandsutredningen slår fast att en utbyggnad så att nästan
alla kan skaffa bredbandsuppkoppling inom fem år är samhällsekonomiskt lönsam.
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Marknaden saknar drivkraft för att bygga bredband på landsbygden på egen hand,
därför måste staten och kommunerna medfinansiera bredbandsutbyggnaden.
Målet för tillgänglighetspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass och att
alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband. Målet ska i första hand uppnås genom
väl fungerande marknader. Med det nya målet tydliggör regeringen
bredbandspolitiken och bygger vidare på de mål och ambitioner som presenterades
i bredbandsstrategin. Det nya målet utgår från hushållens och företags behov och
användning av elektroniska tjänster samtidigt som vikten av en bra infrastruktur för
bredband lyfts fram. Man vill också öka det funktionella tillträdet till 1 Mbit/s, tidigare
har vi haft måttet 19,2 kbit/s.

ADSL via ordinarie telefonnät
ADSL är utbyggt av Teracom på de 15 av de 18 telestationerna som finns i
kommunen. Det finns ytterligare 9 substationer (få abonnenter).

Fiberkabel Älmhult
Ett fibernät har byggts ut i Älmhults tätort. Om ett stamnät byggs ut i kommunen så
kommer förbindelser att kunna erbjudas boende utmed kabelsträckningen. Denna
fiberkabelanslutning kan då användas både för bredband med hög datahastighet,
för telefoni och för digital-TV med utökat tjänsteutbud. Abonnemang och anslutning
erbjuds av marknadens aktörer (kommunikationsoperatörer).
Fastighetsägare utmed fiberkabelsträckan kan gå samman i ekonomiska föreningar
och gräva ner optorör för fiberkabel från respektive fastighet fram till en
kommunikationsnod som nätägaren sätter upp i anslutning till fastigheterna.
Nätägaren hyr sedan fiberpar i kommunens stamfibernät.
Nätägaren ansluter fastigheterna till noden och noden till kommunens fiberkabel i en
av de kabelbrunnar som placeras utmed sträckningen.
Fastighetsägaren väljer själv vilken operatör (t.ex Telia, Bahnhof, Tele2) man vill
teckna abonnemang hos och vilka tjänster som ska ingå.

Orter med befintlig kanalisation/fiberkabelnät
I kommunens större orter med kommunala arbetsplatser (skolor, förskolor,
servicehus, och bibliotek) har ortsnät bestående av kanalisation och fiberkabelnät
samt luftburet byggts ut.

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad
Bredbandet i kommunen kommer under många år framöver bestå både av ADSL
via ordinarie telefonnätet, trådlöst bredband och av fiberkabelbaserat bredband.
Någon framtida utbyggnad av ADSL kan vi inte förvänta oss.
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Det trådlösa bredbandsnätet är under stark utveckling och kommer att erbjuda allt
högre datahastigheter. Utbyggnaden sker av marknadens aktörer men
landsbygdskommuner får räkna med att komma sent i utbyggnaden.
Det fiberkabelbaserade bredbandet medger högre datahastigheter och ett större
tjänsteutbud och kommer i framtiden att bli dominerande för ledningsbunden
anslutning.
Marknadens aktörer visar dock inget intresse för utbyggnad av fiberkabelnät på
landsbygden i kommunen utan detta får ske i form av kommunal utbyggnad av
fiberkabelstamnät och fastighetsägarnas egna utbyggnader för anslutning till detta
nät. Ekonomiska förutsättningar i form av kommunal finansiering och bidrag från stat
och EU får avgöra hur finmaskit detta fibernät kan bli.

Strategi för fiberkabelutbyggnad på landsbygden och i orter utan kanalisation
Kommunens kartläggning ska ligga till grund för att bedöma var det är klokast att
lägga ett stamnät. Detta ska utgöra beslutsunderlag för kommunens engagemang
och utbyggnadstakt.
Kommunen borde bygga fiberkabelnät i form av ett öppet stamnät mellan
kommunens orter med kommunala arbetsplatser (norr-söder och öster-väster).
Detta stamnät ska planeras så att det underlättar för ”byanät” att ansluta sig.
Intresserade kommunikationsoperatörer erbjuds hyra fiberpar i kommunens
stamfibernät för anslutning av lokala kommunikationsnoder.
Kommunikationsoperatören erbjuder i sin tur fastighetsägare att själva förlägga
kanalisation, teckna abonnemang och anslutas till den lokala
kommunikationsnoden.
Samförläggning kommer att ske.
För fastigheter som inte nås av fiberkabelnätet och inte har ADSL kommer trådlöst
bredband även fortsatt att vara huvudalternativet för bredbandsanslutning.

Strategi för bredbandsutbyggnad i tätorten med kanalisation
Intresserade operatörer och företag erbjuds hyra fiberpar i kommunens fiberortsnät
för anslutning av företag och bostadsföretag på orten till bredbandsnät med hög
datahastighet och ett utökat tjänsteutbud. Där kanalisation eller fiberkabel saknas
erbjuds att kommunen förlägger kanalisation och fiberkabel till självkostnadspris.
För privatpersoner kommer ADSL och trådlöst bredband fortfarande att vara ett
alternativ för bredbandsanslutning.
Vid utbyggnad av fjärrvärme eller annan infrastruktur samförlägger kommunen
kanalisation respektive bygger ut det kommunala ortsnätet.
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Strategi för anslutning av slutkund
Fastighetsägare utmed kommunens fiberkabelsträckning går samman i ekonomiska
föreningar eller annan lösning och gräver i egen regi ner optorör för fiberkabel från
respektive fastighet fram till en lokal kommunikationsnod som nätägaren sätter upp i
anslutning till fastigheterna. Nätägaren ansluter sedan fastigheterna med fiberkabel
till noden och noden till kommunens fiberkabel (stamfibernätet) i en av de
kabelbrunnar som placeras utmed sträckningen. Den ekonomiska föreningen blir
ägare till sitt fiberkabelnät men kan också nyttja kommunens kanalisation vid längre
sträckor utmed stamfibernätet. Kommunikationsoperatören betalar en avgift per
abonnemang till kommunen för hyra av fiberpar i stamfibernätet. Förutom datorn
kan både telefonen och TV:n också anslutas till fiberkabeln.
Fastighetsägaren väljer själv vilken operatör (t.ex Telia, Bahnhof, Tele2) man vill
teckna abonnemang hos och vilka tjänster som ska ingå. Fastighetsägarens
kostnad bedöms bli i storleksordning ca 25.000 kr plus några dagsverken för
förläggning av optorör och fiberkabel.

Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att Älmhults kommun ska stödja utbyggnaden av bredband på
landsbygden genom att anlägga ett fiberstamnät, så att möjlighet för anslutning till
internet för ”byanät” underlättas. Finansiering av utgiften ska finnas med i
investeringsbudgeten 2010-2013. Kapitaltjänstkostnad ska tas med i budget 2011,
plan 2012-2013.
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