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SAMMANFATTNING
I slutet på 1990-talet och början på 2000-talet påbörjades den första bredb and s utbyggnad en i
Sveriges landsbygd. Nu fortsätter arbetet med utbyggnaden för att täcka de sista vita och grå
områdena.
Regeringen har uppsatt mål för bredbandets utbyggnad i Sverige som bygger på att år 2020
ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och redan
2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med denna hastighet.
Vidare finns också mer regionala strategier. Den från Västra Götalandsregionen avser att med
hjälp av bidragsfinansiering få bort de värsta bristområdena inom regionen fram till 2015.
Detta dokument beskriver nuläget för bredbandsutbyggnaden i Marks kommun. Mål och
vision för bredbandsutvecklingen i kommunen, bristområden, samt hur arbetet med
utbyggnaden planeras att genomföras.
Nuläget i kommunen består i att 2 telestationer är kopparanslutna och 4 är radiolänkanslutna.
Dessa 6 stationer omfattas av bidragsfinansieringen från VGR. Övriga telestationer är
fiberanslutna idag. Möjligheten till att erhålla ett snabbt bredband är starkt begränsat på
landsbygden. Inte heller i tätorterna erbjuds höghastighetsbredband i större utsträckning.
Mobilt bred b and finns i tätorterna. På landsbygden är tillgången begränsad och representeras
då av som mest 3 G. Täckningen i glesbygden är bristfällig och tillgång till 4G är obefintlig.
Marks kommuns har valt att som huvudstrategi verka för att så många hushåll som möjligt i
kommunen får tillgång till fiberkabel in i bostaden. Man skall även verka för en utbyggnad av
de mobila näten.
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1. Introduktion
1.1

Inledning

I slutet på 1990-talet och början på 2000-talet påbörjades den första bredbandsutbyggnaden i
Sveriges landsbygd. Avsikten var att skapa förutsättningar för minskad digital marginalisering
och att skapa ett svenskt bredbandsnät i världsklass. Utbyggnaden skapar mervärde i form av
ökad produktivitet, underlättad samverkan och generellt en ökad kunskapskapsnivå i och med
enkelheten att förmedla och inhämta information. Den nationella tillväxten är avhängig av den
tillväxt som sker lokalt och regionalt.
- "En effektiv och säker infrastruktur för bredband främjar regional utveckling och bidrar till
att skapa hållbar tillväxt i hela landet".
(http://www.regeringen.se/content/1 /c6/13/46/33/61 e77df0.pdf)
I och med regeringens nya mål för bredband och dess utbyggnad så kommer regionerna att
fortsatt stödja en kommunal utbyggnad inom det digitala området med pengar som avsatts
från Europeiska Unionen (EU). I denna, bredbandutbyggnadens, andra fas fokuseras nu på att
bygga ut de delar i landet som är landsbygds- och glesbygdsområden för att skapa än bättre
förutsättningar för de övergripande målen.
För att få till stånd en strategisk planering kring utbyggnaden så behöver kommunerna ha en
strategi som man utgår från i sin satsning för att följa de övergripande målen från regering och
regioner.

1.2 Syfte med

IT-infrastrukturprogrammet

Denna IT-infrastrukturplan ska visa Marks kommuns behov av fortsatt utbyggnad av
infrastruktur för bredbandskommunikation. Dokumentet skall också kunna användas av
Västra Götalandsregionen som underlag för beslut gällande VGR bredbandsstöd.
Arbetet görs för att skapa förutsättningar för mer och kraftfullare bredband i kommunen,
vilket är en förutsättning för bättre näringslivsutveckling, en levande landsbygd, en
förutsättning för nya kommersiella och offentliga digitala tjänster, en långsiktigt hållbar
utveckling med mindre resande, men också för att undvika ett digitalt utanförskap i de minst
kommersiellt intressanta bredbandsområdena.
Marks kommuns IT-lnfrastrukturprogram (hädanefter benämnt som programmet) avser att
beskriva hur man väljer att se på den framtida bredbandsutbyggnaden ur ett kommunalt
perspektiv. Programmet beskriver nuläge avseende elektronisk kommunikation samt redovisar
rådande behov och brister i tillgänglighet.
Syftet med IT-1 nfrastrukturpro grammet är i korthet att beskriva Marks kommuns strategi, mål
och vision inom området bredbandsutbyggnad.
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bredbandsfrågan

Fast och mobil kommunikation har länge varit viktig för både privatpersoner och företag. På
senare år har även god datakommunikation blivit en förutsättning för sysselsättning och
företags fortlevnad. Kravet på kraftfullt bredband ökar ständigt och de elektroniska tjänsterna
blir allt fler och allt mer avancerade. Att inte kunna ta del av dessa tjänster på ett
tillfredställande sätt upplevs av många som hindrande och begränsande, både av
privatpersoner och företag.
Marks kommun är en kommun som präglas av landsbygdsområden med invånare som till stor
del är boende utanför kommunens tätorter. Kommunens area består till stor del av kuperad
terräng och ett flertal av kommunens större samhällen ligger utmed Viskans dalgång.
Den kuperade terrängen medför problem för utbyggnad av bredband i området och
mobilkommunikationen försvåras av att kullar och dalgångar hindrar mobila signaler som är
beroende av ett fritt luftrum för att nå fram vilket bidrar till radioskugga. Även Kabeldragning
försvåras på grund av oländig terräng med våtmarker, berg och långa kabelvägar. Idag kan
delar av kommunens invånare beställa bredband via det fasta telenätet i form av ADSL eller
VDSL, samt mobilt bredband via 3G och 4G.
Ett flertal av kommunens telestationer försörjs idag av fiberkabel och har utrustning för
ADSL/VDSL men för att ett hushåll skall kunna få dessa tjänster krävs att fastigheten inte
ligger mer än 3 km kabelvägen (ca 1,5 km fågel vägen) från aktuell telestation. Detta betyder
att ett flertal fastigheter i kommunen inte kan få ett fast bredband idag. Kvaliteten (ålder etc)
på kabeln har också betydelse.
Mobilt bredband via 3G eller 4G, kan idag beställas från ett flertal operatörer.
Förutsättningarna för ett fungerande mobilt bredband är att man har en tillräckligt god mobil
täckning inomhus i fastigheten. Detta innebär att fastigheten måste ligga inom
täckningsområdet för en mobilmast utrustad med vald tjänst och det får inte finnas något i
vägen som hindrar signalen från att nå fram. Operatörerna levererar inte full täckning i hela
kommunen. Tjänstetillgången varierar i olika områden och det finns områden som helt saknar
täckning. Det är dessutom viktigt för den enskilde kunden att välja rätt tjänsteleverantör
beroende på vart man bor, då en leverantör kan fungera, men kanske inte en annan. Det kan
vara svårt att veta vilken leverantör som fungerar just där man bor.
Kommunens landsbygdsområden omfattas inte av de kommersiella aktörernas planer för
utbyggnad av fibernät eller mobilt bredband. I dessa områden får man förlita sig på trådlöst
bredband. i den mån detta finns. Dessa områden är ofta inte kommersiellt intressanta för
mobiloperatörers utbyggnad, vilket gör att vi inte kan se en snar lösning på
bredbandsproblematiken från de kommersiella aktörernas sida. Samtidigt så finns det goda
skäl att erbjuda bredband via fiber eftersom det finns incitament i form av minskade
resekostnader, minskat digitalt utan förskap och att en utbyggnad tillgodoser möjligheter för
invånarna och näringsliv på landsbygden att åtnjuta samma förutsättningar som i tätorter.
Därför finns det goda anledningar att stimulera att fiberdragning sker på andra initiativ.
Bristen på tillgång till bredband hindrar idag kommunen från att uppnå sina mål och visioner
om en levande landsbygd. Det hindrar kommunens invånare från att kunna ta del av de
tjänster som erbjuds både av kommunen och den öppna marknaden. Barns skolarbeten,
företagande och kommunala tjänster som hemvård och larm försvåras.
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1.4 Vision
Marks kommun har som mål att leva upp till Regeringens och Västra götalandsregionens
bredbandsmål. Den effekt som regeringen ser att utbyggnaden av den elektroniska
kommunikationsplattformen kan ge i form av ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling, är
något som också Marks kommun ser ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Visionen är att ge
kommuninvånarna lika bra eller bättre forutsättningar, än de som idag ges till invånare i
tätorter och storstadskommuner där marknaden har ett ekonomiskt incitament att själva driva
bredbandsutbyggnaden. En successiv utbyggnad av bredbandsnätet kan ge förutsättningar förminskat resande, men även stärka konkurrensen mot andra kommuner i regionen. Detta
genom att Mark blir en attraktiv kommun som ligger långt framme när det gäller elektronisk
kommunikation.
Programmet tillsammans med de övergripande kommunala målen ska skapa en enhetlig
vision som sätter kommunens invånare i centrum och skapar en elektronisk
kommunikationsplattform som gagnar hushåll och företag i området. Ledorden är nåbarhet
och tillgänglighet.
•

M å l med det fiberbaserade bredbandsnätet: Det ska i kommunen finnas ett
fiberbaserat bredbandsnät som erbjuder anslutning till samtliga hushåll, företag och
offentliga verksamheter i både tätorter, småorter och glesbygdsområden. Kapaciteten i
bredbandsnäten ska uppfylla de krav som definieras i de strategiska målen på nationell
och regional basis och ska erbjuda ett tjänsteutbud som är likvärdigt genomsnittet på
marknaden.

•

Mål med det mobila bredbandsnätet: Det skall i kommunen finnas ett mobilt
bredbandsnät som erbjuder full täckning i både tätorter, småorter och
glesbygdsområden. Kapaciteten i bredbandsnäten ska uppfylla de krav som är
marknadsmässigt accepterade för tiden och ska erbjuda ett tjänsteutbud som är
likvärdigt genomsnittet på marknaden. Det mobila nätet skall underlätta resande och
att tillgodose behovet av digital mobilitet.

2. Befintliga strategier och lagstiftning
Följande nationella och regionala strategier påverkar bredbandsarbetet i Marks kommun.

2.1

Regeringen

"Är 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten ".
(http://www.regeringen.Se/sb/d/12313).
Genom att definiera en bredbandsstrategi avser regeringen att förbättra konkurrens och
generella forutsättningar för aktörerna på bredbandsområdet. Det övergripande målet är att
Sverige ska ha ett bredband i världsklass och att detta gagnar Sverige avseende tillväxt,
konkurrenskraft och innovationsförmågan i riket. Vidare bidrar bredband med en hög
överföringshastigliet till hållbar utveckling inom vårt samhälle och är en förutsättning att möta
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utmaningar som ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest
bebyggt land.
Regeringen har uppsatt mål för bredbandets utbyggnad i Sverige som bygger på att år 2020
ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och redan
2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med denna hastighet.
Regeringen anser det väsentligt att företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av
det som tillgång till kraftfullt bredband innebär sä att nya arbetsmetoder, nya affärsmodeller
och nya tjänster kan utvecklas. I och med att nya tjänster skapas och digitaliseras är det viktigt
att alla har möjlighet att tillgodogöra sig detta och det blir därmed både en demokrati- och en
rättighetsfråga.

2.2 Post- och Telestyrelsen

(PTS)

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och
säkra kommunikationstjänster. PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk
kommunikation och post i Sverige, Begreppet elektronisk kommunikation innefattar
telekommunikationer, it och radio.
PTS har följande övergripande mål:
•

Långsiktig konsumentnytta

•

Långsiktigt hållbar konkurrenseffektivt resursutnyttjande och

•

Säker kommunikation.

PTS tolkar målet "90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 100
Mbit/s" som att stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen på kort tid och utan
särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som i varje fall under
förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s
nedströms (http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2011 /PTS-ER-2011 -17-uppfoljningav-bredbandsstrategin.pdf).
Man ser följande förutsättningar som bör vara uppfyllda för att 100-målet ska kunna nås:
•

Väl fungerande marknader med efterfrågan från betalningsvilliga kunder.

•

Utbyggnad av och investeringar i flera accesstekniker som tillsammans bidrar till
målet - acecssteknikema bör alltså i viss utsträckning komplettera varandra.

•

LTE medger hastigheter som motsvarar målen i regeringens bredbandsstrategi, med en
utbyggnad som är kommersiellt rimlig.

•

Kommuners och andra offentliga aktörers agerande underlättar för privata aktörer att
konkurrera och investera.
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IT-infrastrukturen är robust och säker. Detta främjar tillit till både infrastruktur och
tjänster, vilket i sin tur är viktigt för efterfrågan på abonnemang som medför hög
överföringskapacitet.

2.3 Västra Götalandsregionen

(VGR)

Målsättningen med utbyggnaden av bredband är att alla hushåll i Västra Götaland ha
möjlighet att skaffa bredband med en hastighet på minst 10 Mbit per sekund i båda
riktningarna år 2015.
Idag finns trådbaserat fibernät i alla tätorter i Västra Götaland. Det vill säga där det är
kommersiellt lönsamt för pri vata toretag att bygga ut bredband. Men det finns ett antal
områden, framförallt på landsbygden, där det inte är lönsamt att bygga bredband ur de
kommersiella aktörernas perspektiv.
Under 2008 togs ett förslag till strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad fram, en ITinfrastrukturstrategi som rcmissbehandlades av de fyra kommunalförbunden och tillstyrktes
av beredningsgruppen, för regionutveckling (BRU), varefter IT-infrastrukturstrategin
fastställdes av regionstyrelsen 10 februari 2010. VGR anser att det är av väsentlig natur att
företag och hushåll i regionen har tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet, vilket
innebär goda möjligheter till positiv utveckling i hela Västra Götaland.
VGR satsar nu under fem år 300 Mkr på en storskal ig utbyggnad av bredbandet i regionen
och satsningen är inriktad på de områden i Västra Götaland som har minst förutsättningar för
kommersiell bredbandsutbyggnad. Detta projekt är godkänt och sanktionerat av EU och ska
alltså löpa under fem år. Denna satsning på bredbandsuppkoppling, i samråd med
kommunerna är mycket viktig för möjligheten att bo och bedriva verksamhet i regionens mer
glesbebyggda område, vidare är det en viktig framgångsfaktor för såväl små som stora
företags konkurrenskraft.
Följande långsiktiga mål bör nås senast 2013:
1. Alla medborgare och arbetsställen har möjlighet att erhålla 10 Mbps symmetriskt.
2. Mobilt bredband bör täcka hela länet.
Samtidigt formulerades tre kortsiktiga mål som skulle nås senast under 2011.
Målen var:
1. Alla hushåll i Västra Götaland har möjlighet till bredband med 2 Mbps nedströms
under år 2009, vilket i stort sett är uppfyllt idag.
2. Så många som möjligt av de 77 kvarvarande kopparanslutna Telestationerna ansluts
med fiber. Som alternativ kan radiolänk med kapacitet som klarar målen nyttjas.
Många av telestationerna har blivit fiberanslutna, men ett flertal återstår.
3. Radiolänkanslutna telestationer uppgraderas i takt med efterfrågan för att kunna stödja
målet om 10 Mbps symmetriskt. Detta har inte blivit gjort i någon större utsträckning.
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2.4 Plan- och Bygg la gs tiftn ing
Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll i arbetet för ett hållbart samhällsbyggande
och från den 2 maj 2011 gäller en. ny lagstiftning. Denna ger kommunerna ett ansvar att
beakta behovet av "elektronisk kommunikation" som ett allmänt intresse i samband med
översikt och detaljplansarbetet.
Bredbandsområdet i PBL är beskrivet i ett: dokument hos boverket
(htt|)://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/elektroniskakommunikationer-i-planeringen.pdf).
Boverket skriver följande i sin sammanfattning;
"Den nya plan- och bygglagen innehåller både möjligheter och skyldigheter att hantera
elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovärenden. Elektronisk
kommunikation har forts in som ett allmänt intresse och möjligheten att bestämma
markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät förtydligats.
Tillgång till och planering för IT- är en så viktig fråga att den självklart bör hanteras av
kommunerna på liknande sätt som vägar, el och vatten i översikts- och detaljplanering. Ett ITinfrastrukturprogram är en lämplig utgångspunkt för ett tillägg till översiktsplanen beträffande
IT- infrastrukturen i kommunen.
Hur anordningar för elektroniska kommunikationer kan och bör hanteras i en detaljplan
hänger samman med huvudmannaskap för nätet. Markanvändningen för ett visst ändamål i en
detaljplan säkerställs med användningsbestämmelser medan ett. markreservat redovisas genom,
en egenskapsbestämmelse. Markreservat bör bara användas om det på ett rimligt sätt kan
kombineras med den grundläggande markanvändningen. Om kommunen är huvudman för de
allmänna platserna och ägare till marken behövs som regel inte någon särskild
planbestämmelse om att den allmänna platsen får användas även för ledningsdragning.
Bygglov krävs för uppförande av radio- och telemaster eller torn. Inom område med
detaljplan, krävs även bygglov för sådana åtgärder på byggnader som avsevärt påverkar deras
yttre utseende. Master som ska placeras utanför område med detaljplan prövas mot bakgrund
av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. i nya PBL samt mot vad som anges i kommunens
översiktsplan.
Hur markåtkomst och genomförande ska gå till i samband med bredbandsutbyggnad är
beroende på huvudmannaskap för anordningarna, markägarförhållanden, om det rör sig om
allmän plats och om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Inom detaljplanelagt
område, på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, tecknas normalt ett markavtal
med kommunen. I de fall ett allmänt nät ska dras fram över kvartersmark kan
nyttjanderättsavtal träffas med berörda markägare. Om något avtal inte kan träffas kan
operatören ansöka om ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Utanför detaljplanelagt område
är det samma rättsliga redskap som finns att tillgå som vid ett. plangenomförande. Om avtal
inte kan träffas kan ledningsrätt eller servitut normalt upplåtas och gemensamhetsanläggning
kan bildas för ett enskilt gemensamt nät."
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bredbandsforum

Regeringen instiftade 2010 ett bredbandsforum inom Regeringskansliet för att stödja och
främja arbetet med att nå den nationella bredbandsstratcgins mål. Bredbandsforum ska vara en
arena för dialog och samverkan mellan regering, myndigheter, organisationer och företag som
verkar inom den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som
bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad för att nå målen som definieras i regeringens
bredbandsstrategi (http://w\v\v.bredbandivarldsklass.se/sv/Qm-Bredbandsforum/).
Enligt regeringens bredbandsforum är kommunerna en mycket viktig aktör i realiseringen av
regeringens bredbandsstrategi. Kommunerna har minst fyra roller; att som lokal offentlig
aktör se till att frågor kring bredband får rätt prioritet, att som markägare möjliggöra
markanvändningen för elektronisk kommunikation, att som nätägare verka på rätt nivå i
värdekedjan utifrån lokala förutsättningar och att som fastighetsägare främja behovet av
konkurrens och ett brett utbud.
Beslut som berör bredbandsorådet fattas på många håll inom kommunen, ingår i översikts och
detaljplanering, resurstilldelning, gatukontor, tilldelning av grävtillstånd marktillträde,
återställningskostnader efter grävning, ledningsrättskostnader, kanalisationsägare,
stadnätsägare, beställare av bredbandstjänster etc.
Kommunens strategi är som tidigare nämnts att följa nationella och regionala strategier och
målsättningar och i allt väsentligt försöka motverka hinder som finns för bredbandets
utbyggnad. I och med att en av Bredbandsforums arbetsgrupper identifierat en rad olika
hinder för att uppnå bredbandsmälen, och där kommunerna klandras i många fall. Det kan
röra sig om att kommuner snedvrider konkurrensen på bredbandsmarknaden genom att
erbjuda tjänster till slutkunder trots att det finns kommersiella aktörer. Man kan också se en
risk där kommunen har beslutsmakt kring grävtillstånd för ny infrastruktur men också att
befintlig infrastruktur inte nyttjas optimalt samt att kommunen tar ut orimliga priser vid
återställande av grävarbeten i samband med bredbandsutbyggnaden.
Via den utbyggnad som nu sker avseende 4G-nätet så sker det också mycket överklagande till
domstolarna avseende de frekvensutrymme som operatörerna fått tillgång till vilket också
medverkar hindrande för utbyggnad. Bristen på frekvensutrymme är enligt arbetsgruppen ett
stor hinder mot 4G-operatörernas bredbandsutbyggnad.

2.6 Strategiska mål för Marks Kommun,
kommunfullmäktige
2009-11-24

antagen

av

Långsiktigt hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är Marks
kommuns övergripande mål. Det innebär att tillgodose dagens behov utan att begränsa
kommande generationers möjligheter till utveckling.
Strategiska mål:
1. Hållbara forutsättningar för boende och företagsamhet.
2. Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

I T - l n f r a s t r u k t u r p r o g r a m 2012
Marks k o m m u n

2012-08-30

12(39)

3. Trygghet vid behov och omsorg och stöd i vardagen.
4. Hållbar personalförsörjning.
5. Hållbar ekonomi och finansiering.
Dessa mål ställer krav på den digitala kommunikationen inom kommunens gränser.
Framgångsfaktorer som arbetstillfällen, bra kommunikationer, gott företagsklimat,
utbildnings- och utvecklingsmöj ligheter. Kommunal service med god tillgänglighet och
kvalitet, brett utbud av kultur- och fritidsmöjligheter. Mötesplatser för kultur och fritidsliv,
tydlig och lättillgänglig information om kommunens stöd, delaktighet och inflytande, mm.
Ställer alla krav på en god elektronisk infrastruktur.

3. Utgångspunkt i bredband och kommunens roll
I detta kapitel beskrivs centrala delar avseende det som är fastslaget för att nå de övergripande
nationella och regionala målen. Även rekommendationer och tillämpningar som slås fast från
regering, myndigheter och regionala instanser är av vikt när man beskriver kommunens roll ur
ett bredbandsperspektiv.

3.1 Varför

bredband

Regeringen har fastslagit att bredbandsutbyggnaden är av stor vikt för Sverige för att öka
konkurrenskraften och att skapa hållbar utveckling i Sverige. Vidare slår Regeringens
bredbandsforum fast att kommunenia har en mycket viktig roll när det gäller möjligheterna att
nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Även Västra Götalandsregionen poängterar vikten
av ett utbyggt bredbandsnät då det skapar forutsättning inom regionen och då särskilt i de
glest bebyggda områdena där inte marknadens kommersiella aktörer är villiga att enskilt stå
för utbyggnaden. Marks kommun anser att satsning på bredband är en torutsättning för att
man skall nå målet om en levande landsbygd.

3.2 Kommunal

påverkan

på

bredbandsarbetet

3.2.1 Kommunens roll
Under den första fasen i bredbandsutbyggnaden hade kommunen en roll som en mottagare av
de offentliga stödmedlen. Nu nästan 10 år senare så har detta förändrats så att kommunerna
mer tar rollen som samordnare än som en operativ aktör. Detta innebär att verka som
initiativtagare, planerare och samordnare av de aktiviteter som är nödvändiga i
utbyggnad s arb et et samt att ha en rådgivande funktion (Källa: SKL, PM - Bredbandsforum
arbetsgrupp 1 2011-05-31). Kommunen ska verka för att det nät som byggs präglas av en
öppen, konkurrensutsatt kommunikationslösning där alla hushåll och organisationer inom
kommunen erbjuds möjlighet att koppla sig mot de nät som byggts. Dessa fibernät med hög
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kapacitet ska ha ett rikt tjänstutbud och i allt övrigt vara av samma dignitet som
genomsnittliga fibernät i andra områden.
Kommunen skall stimulera utvecklingen i hela kommunen, såväl tätort som glesbygd och i
detta sammanhang verka för att det bildas fiberföreningar som bygger fibernät i permanent
bebodd glesbygd. Detta genom att förse aktörer med information och distribution av kunskap
om lämpligt tillvägagångssätt. Det finns olika alternativ tor hur bredbandsutbyggnaden ska
ske på ett operativt och administrativt plan.

3.2.2 Kommunal samordning av marknadens grävande aktörer
Marks kommun har ingen "hål i marken" grupp eller annat nätverk för grävningssamordning i
nuläget. Vid all planering för utbyggnad eller underhåll av gatu- eller ledningsnät skall
möjligheten till samordning med utbyggnad av bredband studeras.

3.2.3 Bygglov
För nya master och nya placeringar av bredbandsnoder krävs bygglov i de flesta fall. Denna
hantering skall beakta miljö och viktiga andra aspekter innan bygglov ges. 1 nya PBL
rekommenderas b y ggl o v shanteri ng ta högst 10 veckor.
Marktillträde: Kommunen är en stor markägare i de flesta fall. Att ha bra och lika
forutsättningar för marktillträde för bredbandsaktörerna ger invånare och näringsliv i
kommunen troligtvis en ökad utbyggnad av bredband både i tätort och på landsbygden.

3.2.4 Kanalisationstillträde
Att informera marknadens aktörer om att man äger kanalisation kan minska grävbehov och
öka bredbandsutbyggnaden i kommunen. Marks kommun har grävt ner en stor mängd
kanalisation, framförallt i tätorterna. Denna är klar att fibrera och utnyttja för intressenter.
Dokumentation över befintlig kanalisation finns på Marks kommun.

3.2.5 Återställningskostnader vid grävning
Kommunerna anser oftast att återställning efter grävning skall göras av kommunen eftersom
ansvar för gator och torg ligger på kommunen på kommunens mark. Men
återställningskostnaderna skall vara skäliga och enligt självkostnadsprincipen anser
marknadens aktörer. Ett normalt pris för återställningskostnader är idag mellan 250-400
kr/meter för ett (1) lager asfalt på en 200 meters sträcka. Själva nedläggningen kostar ofta
mindre. Med nya metoder för ned grävning av kabel och kanalisation bör
återställningskostnaderna kunna minska dramatiskt.

3.2.6 Ledningsrätter
Avgifterna för ledningsrätten per år varierar kraftigt över Sverige. Ett rimligt pris ligger klart
under 5 kr/meter/år. I ett antal framgångsrika kommuner inom bredbandsområdet ligger
avgiften på ca 3 kr/meter/år. Tiden för att erhålla ledningsrätter upplevs också av marknadens
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aktörer som väldigt lång.
Önskvärt vore att korta tiden med bibehållen kvalitet.

3.2.7 Kommunala tomter säljs inkl. fiberanslutning
Några kommuner i västra Sverige har börjat sälja sina kommunala tomter inkl fiberanslutning.
Därmed säkerställs att en optimal kapacitet kan fås i fastigheten idag och framöver.
Upphandlingen och grävningen för denna fiberanslutning har skett samtidigt som arbetet för
el, vatten och avlopp görs.

3.2.8 Kommunen som fastighetsägare
Kommunala fastighetsägare kan göra den lokala marknaden stora tjänster genom att
upphandla konkurrensneutrala och öppna bredbandstjänster med fiberkablar som struktur
ända till respektive lägenhet eller i varje fall våningsplan. Då har man det största utbudet av
tjänster tillgängligt för sina hyresgäster.

3.2.9 Upphandling av bredbandstjänster för eget bruk
Kommunen är ofta en av de allra största kunderna på den lokala bredbandsmarknaden. Den
positionen kan an vändas till att få bra bredbandstj änster.

3.2.10 Samordning internt kommunen
Flera av de ovan nämnda åtagandena eller arbetsuppgifterna sker i olika delar av kommunens
organisation. En bra samordning är sannolikhet viktigt för att skapa bättre forhållanden för
bredbandsutbyggnaden i kommunen. Bredbandsmarknadens aktörer investerar också hellre i
kommuner där de har ett lätt och effektivt samarbete inom ovanstående områden.

4. Bredband i Marks kommun
4.1

Presentation

av Marks

kommun

Marks kommun ligger i södra delen av Västergötland. Kommunen bildades 1 :a januari 1971
genom sammaniäggningen av köpingarna Kinna och Skene samt landskommunerna Örby,
Fritsla. Svansjö, Sätila. Horred och Västra Mark. Som
kommunnamn togs det gamla häradsnamnet Mark ett av de sju häraderna i Sjuhäradsbygden.
Mark har 33 736 invånare (30 april 2012) och kommunens totala yta är 1 018
kvadratkilometer, varav landarealen är 933.7 kvadratkilometer. Här finns ett flertal små och
medelstora orter, varav den största är Kinna. Kommunen strävar efter en allsidig bostads- och
arbetsmarknad i alla kommundelar. Närservicen skall bibehållas och om möjligt förbättras. En
levande landsbygd ska bevaras genom att även mindre orter ges möjlighet till utbyggnad.
Många av företagen i Mark är experter på inredning. Här finns de stora textilföretagen, som
gjort sig kända över världen, och dessutom flera möbelfabriker. Här finns också företag inom
bygg-, kemi-, elektronik- och förpackningsindustri samt jord- och skogsbruk. Men framför
allt finns det i Mark en entreprenörsanda med många småföretag inom olika branscher.
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4.1.1 Marks kommuns befolkning och dess geografiska spridning
Den 30 april 2012 var folkmängden i Marks kommun 33 736 personer. Befolkningen är
fördelad mellan landsbygd och ett flertal små och medelstora orter, varav den största är
Kinna, som har cirka 7000 personer bosatta.
Tätorter: Berghem (840), Björketorp (467). Fritsla (2534), Horred (1672), Hyssna (1789),
Kinna (7763), Rydal (402), Skene (+Örby 9405), Sätila (3574), Torestorp (995), Ubbhult
(168) och Öxabäck (936).
Småorter: Fotskäl (668), Haby, Hajom (639), Skephult (289) och Älekulla (356).
Övriga orter: Istorp (498), Tostared (391), Örby och Öxnevalla (443).

Figur 1. Marks kommuns befolkning (Källa: V G R Ubit)

V g o t a i a n d _ f e g i o n B E F O L K N I N G S T Ä T H ET
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Figur 2. Marks kommuns folkmängd (källa: SCB kommunfakta 2011)

Förvärvsarbetande efter sektor 2009
Nattbefoikning
Män

Dagbefolkning

Kvinnor

Kvinnor

Män

Kommunen

8 199

7 372

5 839

6 143

Näringsl,, övr. org.

7 172

3 484

4 968

2

Off. torv, o service

1 027

3 888

871

3 369

774

L ä n e t , 1 000-tal

377

350

382

354

N ä r i n g s l . . övr. o r g .

325
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330

1S7

Off. torv. o service

52

164

52

'56

R i k e t . 1 000-tal

2 229

2 052
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2 059

Näringsl., övr, o r g .

1 904

1 135

1 898

1 132

Off. förv, o service

324

928

324

927

Antal i åldern 18 år och däröver
Figur 3. F ö r v ä r v s a r b e t e inom Marks kommun (Källa: SCB Kommunfakta 2011)

4.1.2 Näringsliv i Marks kommun
Marks kommun har en lång tradition av textilindustri. Mark och Sjuhärad har blivit Sveriges
textila centrum. Här finns flera välkända textilföretag som t ex Kasthalls, Almedahls, Serholt,
Svanefors. Pelle Vävare och Linneväveriet. I Marks kommun finner du också ett stort antal
andra tillverkningsindustrier samt jord- och skogsbruk.
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Egna f ö r e t a g a r e 2009
Antal
sysselsatta

Män
Företagare
i eget AB

1
2-4
5-9
10-

Kvinnor
EgenFöretagare
företagare i eget AB
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99
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88
10
1
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495
706
Antai i åldern 16 år och däröver

Egsnföretagare

17
40
10
28

301
22
4
0

95
Avser dagbefolkning

327

Figur 4. Egenföretagande i Marks kommun (Källa: S C B Kommunfakta 2011)

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2009 - totalt
Näringsgren
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Vård och omsorg
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Figur 5. Arbetstillfällen i Marks kommun (Källa: SCB Kommunfakta 2011)
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Figur 6. Yrken i Marks kommun (Källa: S C B Kommunfakta 2011)
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i Marks

kommun

I Marks kommun finns idag bredband via fiber, koppar, kabel-TV-nät och mobilnät.
Tillgången till hastighet och de olika teknikerna varierar stort i kommunens olika delar.
Marks kommun upphandlade med statligt stöd under första halvan av 2000-talet publikt
bredband. Man anslöt då ett antal av kommunens telestationer med fiberkabel och stationerna
uppgraderades for att kunna erbjuda fler abonnenter en ADSL-lösning. Dock kvarstår 6
telestationer som fortfarande saknar fiberanslutning. Av dessa är 4 stycken anslutna via
radiolänk och 2 har kvar sin kopparanslutning. Den tillgängliga bandbredden och tjänster för
abonnenter, varierar beroende på den teknik som ansluter telestationen till det nationella nätet.
Tillgänglig bandbredd och tillgång till tjänster i telestationerna varierar beroende på flera
faktorer. Faktorer kan vara med vilken teknik telestationen är ansluten till det nationella nätet,
med vilken utrustning som telestationen är utbyggd med, kabelkvalitet, abonnentens
kabelavstånd från telestationen, mm. Nedan följer en förteckning över maximala bandbredder
och tjänster för olika anslutningstekniker förutsatt att telestationen är fullt utrustad.
;>Tl'i, E —'iC fnRmBF S I M
Koppar
Radiolänk
Fiber

0.5 Mbit/s
8 Mbit/s
24 Mbit/s

Internet
Internet
Internet, IP-TV. IP-telefoni

Nedan följer en förteckning över maximala bandbredder och tjänster för olika
anslutningstekniker och där telestationen är fullt utrustad. Observera att dessa siffror är
maximala värden och förutsätter optimala förhållanden gällande utrustning och kabelkvalitet,
vilket kan vara svårt att finna i verkligheten.
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4.2.1 Bredbandstillgänglighet i kommunen enligt PTS
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Figur 7. Bredbandstillgång i Marks kommun (Källa: PTS)
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Figur 8. Bredband totalt i Marks kommun: Tätort och småort (Källa: PTS statistik bredband 2012-03-12)
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20 (39)

IT-lnfrastrukturprogram 2012
Marks kommun

4.3

Trådbaserade

2012-08-30

nät i Marks

21 (39)

kommun

4.3.1 Översiktsbild över tillgängliga förbindelser

Kartan visar de förbindelser som ingår i det publika bredbandsnät som byggdes i början av
2000-talet samt senare kompletteringar till detta. Kartan visar även bristområden i form av
vita och grå fläckar. En vit fläck innebär att tillgång till bredband helt saknas. En grå fläck
innebär att det på vissa ställen går att få tillgång till bredband, men då med mycket låg
hastighet.

Figur 10. Genomförda bredbandsprojekt med statligt stöd. Kvarvarande vita, g r å fläckar
samt radiolänkstråk (Källa: PTS)

Grå fläck
(•)

Vit fläck
Fiber (VGR)
Fiber (Telia)
Länk 34

_____

Länk 155
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4.3.2 Nätägare
Det kopparbaserade accessnätet i Marks kommun ägs idag av TeliaSonera och Scanova.
TeliaSonera och Scanova har även fiberkabelnät i kommunen och Marks kommun äger själva
ett fiberaccessnät som torbinder kommunens verksamheter med varandra.
Fibernät i Marks kommun ägs idag av:
•
•

4.4

Scanova / Telia
Marks kommun

Trådlösa nät i Marks

kommun

4.4.1 Mobilt bredband
Mobiloperatörerna 3, Tele2, Telenor och TeliaSonera tillhandahåller täckning för
datakommunikation. De olika mobiloperatörerna ligger olika långt framme avseende 4Gutbyggnaden. Utbyggnad av 4G-näten är givetvis något positivt för möjligheten till
internetuppkoppling, framfor allt för mobila användare men också de som lever i
landsbygdsområden. Separata täckningskartor för respektive operatör finns att tillgå på:
•

www.tre.se

•

www.tele2.se

•

www.telenor.se

•

www.telia.se

•

www.netl.se

För närvarande pågår utbyggnad av 4G-tekniken inom kommunen. Detta kan även ge en
förbättrad täckning även för 2G. vilket far genomslag inom den tidsperiod som ITInfrastrukturprogrammet avser. Som tidigare nämnts anser inte Marks kommun att den
trådlösa bredbandstekniken är ett alternativ till trådburet bredband, utan snarare far ses som
ett komplement.
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4.5.1 Behov av bredband
Elektronisk kommunikation blir allt viktigare för hushåll och företag. Delning och spridning
av information från organisationer, skolor och myndigheter via digitala medier blir allt
vanligare. Människor arbetar i en allt större utsträckning på distans borta från sin arbetsplats,
via datorer i hemmet eller mobila enheter. Detta innebär att ett stabilt bredband med hög
kapacitet blir en förutsättning for att inte skapa ett digitalt utanförskap. Nya tjänster, som t.ex.
hantering av rörliga bilder ställer också högre krav på näten.
Många hushåll i kommunen har idag tillgång till ett bredband med dålig kapacitet. Detta
begränsar starkt möjligheten att utnyttja vissa interaktiva eller bandbreddskrävande tjänster på
internet.
En begränsad bredbandstillgång försvårar företags verksamhet. Allt mer handel och
kommunikation sker via Internet. Även en stor del av kontakten med banker och myndigheter
sker i dag elektroniskt. Detta drabbar foretag som inte kan tlytta sin verksamhet till ett område
som har bra bredband t.ex. jordbruk, extra hårt. V i ser också att behovet av bra bredband
stiger i takt med att trenden med distanshandelsföretag och gårdsbutiker på landsbygden ökar.

4.6

Bidragsberättigade

åtgärder

Fibersträckningen fram till en anslutningspunkt i ett definierat bristområde är det man kan
ansöka om stödmedel för från VGR:s håll.
Detta innebär att följande alternativ finns.
•

Dra fiber till en telestation som idag är ansluten med kopparkabel eller radiolänk.
Detta ger möjlighet for boende inom gränsavståndet från telestationen att fa ADSL
eller VDSL, De som bor för långt ifrån stationen kan fortfarande inte få bredband. Det
krävs också att operatören har byggt ut stationen för att kunna leverera ADSL eller
VDSL,

•

En fiberkabel kan dras fram till en anslutningspunkt för en mobilmast som levererar
mobilt bredband.

•

En fiberkabel dras fram till en anslutningspunkt for fiberföreningar. Vilket innebär att
fastighetsägare i aktuellt område går samman och själva bygger ett accessnät av
fiberkabel till alla fastigheter i området och som sedan ansluts till anslutningspunkten.
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Figur 11. Anslutningspunkter och accessnät (Källa: VGR)

Ur kommunens perspektiv så är det givetvis så att det bästa vore om bredbandmarknadens
kommersiella aktörer skulle stå för utbyggnaden. Modellen med att enskilda kommuninvånare
går samman och skapar fiberföreningar har visat sig vara en effektiv modell på andra områden
i landet. Det är dock av högsta vikt att samtliga hushåll erbjuds en möjlighet att ansluta sig till
fiberföreningsnäten när de byggs ut från anslutningspunkterna.
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4.6.1 Nuläge för Telestationer i Marks kommun
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Figur 12. Telia telestationer i Marks kommun (Källa: Telia)

Här följer en lista över Telias telestationer belägna i Marks kommuns bidragsberättigade
bristområden. Dessa är kommunens minsta telestationer och de är anslutna med antingen
kopparkabel eller med radiolänk. Här redovisas telestationerna med namn, Antal
abonnenter/anslutningar och typ av förbindelse.

Alekulla

51

Telia DSL vid fiber

Vågerse

89

Telia DSL vid fiber

Alekullaby

124

Radio Länk 34 Mbit Oxabäck

Spjutås

67

Radio Länk 34 Mbit Oxabäck

Kinna Ålbäck

69

Radio Länk 34 Mbit Skene-Kinna

Skepared

Radio Länk 34 Mbit från Spjutås

Scanova planerar att lägga ner telestationer med färre än 50 aktiva abonnenter. Detta gäller
främst kopparanslutna telestationer. De som är anslutna med fiberkabel kommer inte att
läggas ner först, men planeras att läggas ner på sikt. Det finns i en möjlighet att ha dessa
telestationer som anslutningspunkt för framtida accessnät.
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4.6.2 Grå zoner i Marks kommun
Kopparanslutna stationer. Bandbredden begränsad till max 0.5 Mbps
•
•

Äl ek ull a
Vågerse

TSckolngskarta

#

Figur 13. Täckningskarta (Källa: Telia)
Tackningskarta

r
! 5?
w

•

Figur 14. Tackningskarta (Källa: Telia)
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4.6.3 Radiolänkanslutna stationer i Marks kommun
Bandbredden max 8 Mbps (nedströms).
•

Spjutås

•

Kinna-Ålbäck

•

Skepared

•

Älekullaby

4.6.4 Fiberanslutna stationer i Marks kommun
Övriga stationer i kommunen är fiberanslutna. Men även här är tillgången till ADSL-tekniken
begränsad för abonnenter med lång kabellängd till telestationen. Många abonnenter kan inte
få sitt behov av bandbredd tillfredställt.

4.6.5 Områden där utbyggnad av nät inte bedöms komma till stånd på
marknadsmässig grund.
I Marks kommun är behovet stort av att bygga ut bredbandsnäten såväl i tätorter som på
landsbygden. Idag är många områden begränsade till låga bredbandshastigheter på grund av
koppar- eller länkanslutna telestationer och långa kabelvägar från station. Den kuperade
terrängen bidrar till de långa kabelvägarna, men försvårar också den mobila täckningen i de
områden där ett mobiltbredband är tillgängligt. På sikt kommer inte heller xDSL-teknik att
tillfredsställa många kunders behov av bandbredd.
Utbyggnad av fibernät ses som det bästa sättet att tillfredsställa bandbreddsbehovet för
framtiden, men även den mobila tekniken ses som ett nödvändigt komplement. I dagsläget har
marknaden inte visat stort intresse för att bygga ut fibernät och mobila nät på landsbygden
med den befolkningsmängd som finns i Marks kommun.

4.6.6 Etablerade fiberföreningar i Marks kommun
Det finns i dagsläget några etablerade fiberföreningar i Marks kommun. Intresset är stort och
fler föreningar beräknas starta inom en snar framtid. Idag finns det föreningar i Ubbhult,
Hyssna, Hajom och Fotskäl.

4.7

Kommunal

samverkan

Det är inte nödvändigt att hushåll tillhör fiberföreningar i den egna kommunen, utan en
fastighet kan med fordel anslutas till den fibcrförening som är mest fördelaktig för fastigheten
med avseende på avstånd och anslutningspris mm, även om merparten av föreningen finns i
en annan kommun. Det är av gemensamt intresse att så många som möjligt ansluts och
kommungränserna ska alltså inte vara begränsande i detta perspektiv. Vidare bör man se
samverkan som en möjlighet att skapa samsyn kring de frågor som finns inom detta område.
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Kommunerna inom Sjuhäradsområdet har ett nära samarbete. Inför steg 2 i
infrastrukturutbyggnaden utbyter kommunerna erfarenheter och praktiska råd. Samverkan
mellan fiberföreningar sker även över kommungränserna.

4.8

Samordning

inom

kommunen

Bredbandsutbyggnaden bör inte ses som en enskild IT-fråga utan som en del i den generella
samhällsbyggnaden och den tillhörande infrastrukturen. IT-infrastruktur bör även beaktas vid
fysiska översiktsplaner och detaljplaner. När nya områden projekteras för nybyggnation så
bör även fibernät vara en naturlig del av detta likt VA och fjärrvärme. Vid all planering för
utbyggnad eller underhåll av gatu- eller ledningsnät skall möjligheten till samordning med
utbyggnad av bredband studeras.

5 Kommunens strategi
5.1

Strategi

Marks kommun skall arbeta för att uppnå den målsättning som defmieras i "Vision och mål" i
kommunens infrastrukturprogram samt de bredbandsmål som uppsatts av regeringen och
Västra Götalandsregionen. Kommunen skall agera som en samordnande kraft och rådgivande
funktion i arbetet med utbyggnaden av kommunens bredbandsnät. Kommunen skall
kontinuerligt arbeta med utbyggnad av bredbandsnätet för att åtgärda uppkomna
bristområden. 1 de fall möjlighet finns skall befintlig infrastruktur nyttjas för utbyggnad av
bredbandsnäten.
För att påskynda och uppmuntra utbyggnaden av fibernät skall kommunen stödja och
stimulera bildandet av fiberföreningar och byalag.
De fibernät som erbjuds via utbyggnaden ska vara "öppna" och konkurrensutsatta och ge
invånarna tillgång till ett rikt utbud av tjänster till ett marknadsmässigt pris.
För en mer detaljerad beskrivning av Marks kommuns bredbandsstrategi. se dokumentet
''Brcdbandsstrategi för Marks kommun".

5.2

Bredbandsutbyggnad

Utbyggnaden av målnätet inom kommunen är tänkt att ske etappvis med följande etapper.

Etapp 1, tidplan till och med 2013.
•
•

Stötta nyskapade fiberföreningar.
Anordna informationsmöten om fiberföreningar i flera delar av kommunen.
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Lägga upp information som fiberföreningar behöver på kommunens hemsida. Detta
för att underlätta skapande av fiberföreningar, hjälpa fiberföreningar i dess arbete och
minimera kommunens eget arbete.
Göra en förstudie om optimal placering av fiberpunkter och kabelsträckning, samt
indelning av lämpliga fiberföreningsområden.
Planera för utbyggnad av bredbandsnät i Marks kommun med avseende på prioritering
av områden, kabelsträckning, mm.
Starta upphandling av fiberans 1 utningspunkter.

Etapp 2, tidplan fram till 2015.
•
•

•
•
•

Skapa en förenklad väg för hantering av bredbandsutbyggnadsfrågor och
fiberföreningsbyggen.
Fortsätta att stimulera och stötta skapandet av nya fiberföreningar runt om i
kommunen, både i områden med bredbandsbrist och i områden som idag har en
acceptabel bredbandsnivå. Detta för att pä sikt få en så heltäckande
fiberkabelstäckning i kommunen som möjligt och därigenom förbereda för framtidens
teknik och möjligheter.
Se över strategin för hur Marks kommun skall kunna öka bredbandshastigheten for
alla invånare, både i tätorter och i glesbygd.
Utvärdera bredbandsbristema i kommunen m.a.p. att alla skall kunna få min 10 Mbps.
Uppvakta leverantörer att fortsätta bygga ut näten i hela Marks kommun.

Etapp 3, tidplan fram till 2025.
•

•
•
•

5.3

Arbeta for att alla skall kunna få tillgång till bästa möjliga kommunikationshastighet
oavsett var de bor eller arbetar inom Marks kommun. (Baserat på den bästa tekniken
vid aktuell tidpunkt).
Fortsätta arbeta för en förenklad hantering av kommunikationsutbyggnadsfrågor.
Fortsätta att stimulera och stötta privata initiativ och föreningar runt om i kommunen
som arbetar för bättre kommunikationsmöjligheter.
Verka och torbereda för att invånare och företag i Marks kommun på bästa sätt skall
kunna ta del av framtidens teknik och möjligheter.

Prioritering

Marks kommun, prioriterar i första hand de områden som har ett dåligt utbyggt bredband och
där telestationer riskerar att läggas ner. Dessa områden är glesbygdsområden. Det är önskvärt
att få bort vita och grå fläckar för att uppfylla de regionala målen.
Eftersom stora delar av marks kommun har begränsad bandbredd är det av högsta prioritet att
fiberforeningar skapas. Kommunen vill även utnyttja individens drivkraft och möjlighet att ta
ett ansvar for fiberutbyggnaden i sitt område. Om en fiberförening skapats och har skäl att få
skyndsam hjälp av kommunen t.ex. på grund av samgrävningsmöj 1 igheter, skall kommunen
ha möjlighet att ge denna förening förtur i ärendehanteringen.
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I andra hand prioriteras fiberförbindelse till befintlig telestation om möjlighet finns att
förlänga dennas livslängd och utöka möjligheten till bredbandstj änster till stationens
abonnenter. A nsl utningsfi b ern kan även användas till att ansluta närbelägna master och
fiberföreningar.
I tredje hand prioriteras utbyggnaden av de mobila bredbandsnäten. Den mobila
bredbandstekniken och de mobila tjänsterna ses som ett mycket viktigt komplement till de
fasta bredbandsnäten.
Prioriteringar i behandlingsordning av fiberföreningsärenden skall ske med fordel till de
föreningar som i första hand kan samgräva med extern aktör, i andra hand de som ligger i de
områden som år 2012 klassas som "grå fläckar", i tredje hand där privata initiativ påskyndar
utbyggnaden av fibernät och i fjärde hand övriga fiberforeningar.

5.4 Kalkyl och kostnadsfördelning

på

utbyggnad

•

Grova skisser på kostnader för olika typer av bredbandsutbyggnadsaktiviteter finns
nedan

•

En förstudie pä lämplig dragning av fiberstamnät i Marks kommun är gjord sommaren
2012. En kort sammanfattning av denna med tillhörande kalkyl finns i bilaga 3 nedan.

•

Eventuell fiberhyra kan kalkyleras till 5 kr/m/år vid kontrakt på 10 år.

•

Nyforläggning av fiber kan kalkyleras med ett genomsnittspris på 200 kronor per
meter inkluderande alla arbeten och fiberkabel i landsbygd. Vid mycket ideellt arbete
kan pri set bli mindre än hälften.

•

Radiolänkhopp med två länkar tor kapacitet på 300-400 Mbit kalkyleras till 250 000
kr exklusive mast.

•

Eventuell mast kan kalkyleras till 250 000 - 750 000 kr beroende på höjd,
elektronikbod, ström, värme, etc.

•

En cell för 3G/4G mobilt bredband i befintlig mast kalkyleras till 250 000 kr.

•

En ny mast inkl. trådlöst bredband/mobilt bredband kalkyleras till 1 000 000 kr/st.

•

ADSL2+ / VDS L 2, ny elektronikuppbyggnad i en vit/grå fläck kan kalkyleras till 200
000 kr
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Andel i procent

• Schacktning, markavtal,
återställning, kanalisationsmateria,
, Ca 75 %
| • Dragning, skarvning, fiber,
termineringsutrustning, Ca 20 %
! • Projektledning, Ca 5 %

Figur 15. Kostnadsfördelning i fiberprojekt

6 Bilagor
Förteckning över bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontaktpersoner och ansvarsområden
Aktörer
Kalkyl for komplettering av fiberstamkabel
Ordlista
Länksamling
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ansvarsområden

Huvudkontakt avseende bredbandsutbyggnad/IT-Infrastruktur
Ansvarig förvaltning: Bygg- och Miljöförvaltningen
Kontaktperson: ?
Huvudkontakt avseende befintlig IT-Infrastruktur
Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret
Kontaktperson: ?
Koordinator avseende bredbandsutbyggnad/IT-Infrastruktur
Ansvarig förvaltning: Bygg- och Miljöförvaltningen
Kontaktperson: ?
Bredbandsombudsman avseende bredbandsutbyggnad/IT-Infrastruktur
Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsforvaltningen eller Bygg- och Miljöförvaltningen
Kontaktperson: ?
Ledningssamordning
Ansvarig förvaltning: Teknik- och serviceförvaltningen
Kontaktperson: ?

Dokumentation
Ansvarig förvaltning: Teknik- och serviceförvaltningen
Kontaktperson: ?

Ansökning gällande Naturvärden och markutnyttjande och vattenskydd.
Ansvarig förvaltning: Bygg- och Miljöforvaltningen
Kontaktperson: ?

Ansökan gällande fornlämningar

IT-lnfrastrukturprogram
Marks k o m m u n

2012
2012-08-30

33 (39)

Ansvarig förvaltning: Länsstyrelsen respektive Skogsstyrelsen.
Kontaktperson: ?

Bilaga 2: Aktörer
Inom ramen för den utbyggnad som sker via fiberföreningarna finns det en rad aktörer och
ansvarsområden identifierade och definierade:
•

Fiberförening: Fiberföreningen el. byaföreningen ansvarar för att avtal tecknas med
intresserad slutkund och är även den som upphandlar entreprenaden avseende
grävarbete och kanalisation. Initialt är det alltså fiberföreningen som bygger nätet och
driftar det innan eventuell försäljning sker till stadsnät eller operatör.

•

Slutkunder: boende och företag i kommunen som initialt listar sig på intresseanmälan
och därefter tecknar anslutningsavtal med fiberföreningen. Dessa kan också vara aktiv
medlem i fiberföreningen och ansvara för grävarbeten på sin egen tomt och att det
finns plats för anslutningsutrustning i hemmet.

•

Tjänsteleverantör: Tecknar avtal med slutkunder om tjänster i nätet samt supporterar
dessa tjänster.

•

Kommunikationsoperatör (KO): Dessa driftar aktiva nät samt tecknar avtal med
tjänsteleverantörer avseende de tjänster som distribueras inom nätet.

•

Nätoperatörer: Detta är en aktör som bygger stomnät, ansluter fiberföreningarnas nät
till stomnäten och även köper dem efter att de byggts. De kan förse fiberföreningar
med rådgivning och offerter på material som behövs under själva anläggningsarbetet.

När fiberföreningarnas accessnät är utbyggs och hushåll och företag kan ansluta sig till dessa
så kan föreningen själv driva nätet eller upphandla funktionen hos en kommersiell aktör
eftersom de har en bättre organisation för att marknadsmässigt driva och förvalta nätet.
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Bilaga 3: Kalkyl för komplettering

av

fiberstamkabel

Denna kalkyl är en samman fattning och baseras på en förstudie utförd av Byn et AB
sommaren 2012.
Förstudien är baserad på att kommunen tillsammans med fiberekonomiska föreningar skall
bygga ett gemensamt: fibernät som täcker hela kommunen.
I förstudien har en analys gjorts över möjlig kabeldragning för att förse områden som idag
saknar en acceptabel bredbandsnivå med fiberanslutningspunkter för anslutning av
fiberforeningar. telestationer och mobilmaster.
Förstudien är baserad på 18 stycken områden som skulle kunna vara strategiska
föreningsområden. Ytterligare tio områden finns med i torstudien bestående av "centralorter"
(Sätila, Hyssna, Rydal, Fritsla, Skenc-Kinna-Örby, Berghem, Björketorp, Oxabäck, Torestorp
& Horred) Dessa områden hanteras som egna områden.
Områdena är baserade på följande kriterier, sockenområden, geografisk storlek, topografi och
befolkningstäthet. Områdena är inte statiska och kommer att justeras i samråd mellan
föreningar.
Av erfarenhet är det viktigt att inte dela upp kommunen i för små foreningsområden. Det
finns då risk att innevånare som bor avskilt inte blir erbjudna att vara med i någon förening.
Det är viktigt att förening och kommun tar ansvar for ett större område.
Grundtanken är att föreningarna skall kunna koppla ihop sig med varandra i framtiden och bli
en starkare part gentemot de som levererar tjänster. Målsättningen är även att fiberforeningar
skall kunna kopplas samman med fiberforeningar i grannkommunerna och på det sättet bli en
starkare part.
1 kostnadskalkylen som presenteras i Bynets forstudie specificeras de områden som
kommunen kan söka stöd for via VGR. För mer detaljer om detta se Bynets förstudie.
Resterande stamnäts utbyggnad som inte löper under VGR bidrags områden finansieras av
fiberföreningarna som i sin tur kan söka stöd från Länsstyrelsen (Projektstöd).
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Stamnät & fiberpunkter
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Fiberstam och foreningsområden, svart linjer visar strategiska foreningsområden. blå linje är
fiberstammen baserad på 96 fiber installerad i 16/12mm slang.
Obj ektsbeskrivning
16/12mm slang + 96 fiber Nyproduktion som är bidragsbegrundat enligt VGR

Kopplingsskåp.

O

Punkt definierad av VGR (Station som idag har länk/fiber
alternativt ett definierat bristområde enligt VGR,

Gränsdragning fiberförening alternativt samhälle.
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Totalkostnad för stamfibrer
PRODUKT

ANTAL

å PRIS

68454

34,75

16/12mm

68454

3,55

243 012 kr

V-Nät

68454

2,5

171 135 kr

KOSTNAD

MICROKABEL
96 Kabel installerad

2 378 777 kr

KANALISATION

ENTREPRENAD
Schakt s t a m "

ETO

_•

68454

,

50

_

______

3 422 700 kr

_

_

:M®m

* Kostnad för skarvning är ej med i kalkylen
" O b s e r v e r a att samtliga schakt/sträckningar är baserade på föreningsområden och kommer i vissa områden behöva
justeras. Bynet kan inte ta ansvar för att det är möjligt att gå fram överallt där fiberstammen är planerad. Kostnaderna av
byggnationen skall ses som en grov kalkylering av vad det skulle kosta samt hur kommunen kan utföra byggnation av en
fiberstam i kommunen. Det krävs vidare inventering ute på plats för att fastställa exakta sträckningar. Tryckningar under
väg/vattendrag är ej med i kalkylen.
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beteckningar

Här beskrivs ord, beteckningar och förkortningar som förekommer i ITInfrastrukturprogrammet:

Fibernät

Ett kabelnätverk for överföring av digitala signaler, byggt med
fiberkabel. Fibernät avses i texten bredband som är kanaliserad
och med hög kapacitet t ex 1 0 0 Mbps nedströms.

Bandbredd

Ett mått på hur mycket information som kan överföras per
tidsenhet, mäts t.ex. i Mbit/s.

Bredband

En sammanfattande benämning på olika tekniker att via olika
medier (fiber, koppartråd eller radio) koppla upp datorer och andra
elektroniska apparater till internet. I många sammanhang krävs att
förbindelsen skall ha en viss minsta bandbredd för att få benämnas
bredband.

Kanalisation

Rör eller annan konstruktion avsedd for genomdragning eller
forläggning av fiber eller kabel. Oftast förlagd i mark, vatten eller
byggnad.

UMTS

Avser 3G-nätet d v s mobilt bredband

LTE

Avser en teknik, 3GPP, som är nödvändig vid övergång från 3G
till 4G-nät. Detta avser mobilt bredband.

Grå fläck

Benämning som avser område där tillgängligheten till bredband är
låg. Kan bero på att området ligger långt från telestation och
därmed inte kan erhålla ADSL

Vit fläck

Område som endast kan nås av mobilt bredband och med generell
dålig tillgänglighet. Exempelvis dit inte ADSL-tekniken når
beroende på att det inte finns telestation i områdets närhet.

PTS

Post- och Telestyrelsen

VGR

Västra Götlandsregionen

Trådburet

Signalerna överfors via en kabel. Kanaliserad eller nergrävd
fiberoptik eller kopparkabel

Trådlöst fiber

Mobilt bredband, där fiber är kopplat till sä kallade basstationer
varifrån signaler skickas och mottages för vidare distribution.

BRU

Beredningsgruppen for Regional Utveckling

EU

Europeiska Unionen

2012-08-30

38 (39)

Megabits per second alternativ Mbit/s. Miljoner bitar (etta eller
nolla) per sekund. Enhet för överföringshastighet av elektronisk
kommunikation avseende hur mycket data som överföringsmediet
klarar att hantera per sekund.
Trådlös teknik för överföring av mobiltelefoni och data. En äldre
teknik som fortfarande används.
Trådlös teknik för överföring av mobiltelefoni och data. En nyare
teknik som efterföljer 2G och som bl.a. ger högre
överföringshastighet för data.
Trådlös teknik för överföring av data. Detta är den senaste
tekniken for mobil dataöverföring. Efterföljare till 3G med ökad
kapacitet.
Statens Kommuner och Landsting. En arbetsgivare- och
intresseorganisation for landets alla landsting, kommuner och
regioner.
Informationsteknologi
Plan- och Bygglagen

Åssymetric Digital Subsriber Line. Fritt översatt: digital
abonnentanslutning vilket är en teknik som kan erhållas via
befintliga kopparnät dragna från exempelvis telestationer till
hushåll. Medger relativt höga hastigheter och räknas därmed som
bredband men är beroende av hushållets närhet till telestationen.
Västra Götalandsregionens utvecklingsgrupp
avser det kablage och utrustning som finns mellan
hushåll/abonnenter och anslutningspunkter
Vatten- och Avlopp
Konkurrensutsatta nät där flera möjliga tjänsteleverantörer inryms
for att skapa förutsättningar for rikt utbud och marknadsmässiga
priser till slutkund.
Sammanslutning av enskilda individer och hushåll som
tillsammans verkar för utbyggnad av bredband i det egna området
Samma som tiberförening
Europeiska Unionens strukturfonder
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SSNF

Svenska Stadsnätsföreningen

Fiberföreningsnät

De fibernät som fiberföreningar och byalag bygger

By an ät

De fibernät som fiberföreningar och byalag bygger

KO

Kommunikationsoperatör. De som operativt driftar fibernäten.

AP

Anslutningspunkt. Kopplingsnod dit förlängning av stamnät kan
dras. i detta sammanhang, för att användas som kopplingspunkt
för fiberföreningarnas accessnät.

