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1. Sammanfattning
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för
effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla
vardagen för medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Gävleborgs län har
möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram.
För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen Gävle- borg
och Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Arbetet har skett i nära
samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet. Syftet
med strategin är att länet ska få gemensamma mål och en handlings- plan över vad som
behöver göras i arbetet med bredband. Genom att samla länet kring bredbandsstrategin
har Gävleborg goda förutsättningar att lyckas med sin bredbandsutbyggnad.

1.1 Vision
”I Gävleborg har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom
högkvalitativt och tillgängligt bredband.”

1.2 Mål
•
•
•
•

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.

2. Nulägesbeskrivning för Ljusdals kommun
2.1 Bredbandstäckning
2.1.1 Vita fläckar
I kommunen finns ett antal vita fläckar, främst i kommunens nordöstra delar, ex.vis Skån
och Valsjön. Att ta sig hit med fiberanslutning kommer att kosta mycket pengar då dessa
orter inte ligger i direkt anslutning till befintligt nät. Vad som på sikt kan förändra detta är
om mobiloperatörerna i och med utbyggnaden av 4G kommer att fiberansluta sina master.

2.1.2 Befolkning med tillgång till 100 Mbit/s 2014-01-01
I Ljusdals centralort har cirka 1 800 invånare möjlighet till bredband med en kapacitet av
100 Mbit/s.
I Järvsö centralort har cirka 750 invånare möjlighet till bredband med en kapacitet av 100
Mbit/s.
I Färila centralort har cirka 800 invånare möjlighet till bredband med en kapacitet av 100
Mbit/s.
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I byarna Kåsjö/Bäcken och Ångsäter har cirka 270 invånare (75% anslutningsgrad i Ångsäter, 87%
anslutningsgrad i Kåsjö/Bäcken) möjlighet till bredband med minst en kapacitet av 100 Mbit/s p.g.a.
Fiber i byn projekt. Det finns i övrigt ett antal hushåll i kommunen som anslutit sig via fiber i
anslutning att fiberutbyggnad har skett, detta har skett sporadiskt och efter intresse i mindre byar där
Totalt har cirka 3 700 invånare (20%) möjlighet till bredband med en kapacitet av 100 Mbit/s.
Man behöver också veta att orter > 3 000 innevånare inte är berättigade till statligt/EU-stöd, i vårt
fall Ljusdals tätort, så bidrag till tätorten går ej att få, här menar man att ”marknaden” skall sköta
det. Den nuvarande utbyggnad som sker i Ljusdals tätort, kommer i framtiden till viss del att
finansiera den utbyggnad som sker ute i byarna. Arbetsställen med tillgång till minst 100 Mbit/s
Kommunens samtliga arbetsställen är anslutna antingen via fiber eller xDSL, alla skolor och
servicehus har minst 100 Mbit/s medan exempelvis förskolor och vissa mindre arbetsställen har xDSL
anslutning 4-12 Mbit/s., här finns även delar som har 100 Mbit.
De större företagen i kommunen har fiberanslutningar. Även mindre företag kan ha minst lika stort
behov av bra kapacitet som större företag beroende på vad man sysslar med.

2.2 Fiberanslutna tätorter och småorter
Följande tät- och småorter är fiberanslutna med minst en fibernod:
Ljusnet aktiverade under perioden 27 st telestationer för ADSL av totalt 63 st. Förutom
dessa orter har Skanova fiber till och har aktiverat ADSL i Hamra, Kårböle och Hovra.
Tätorter

Ljusdal
Järvsö
Färila
Ramsjö
Hennan
Los
Tallåsen
Skästra
Rödmyra
Kallmyr
Nybo
Boda/Sjövästa
Sörby
Karsjö
Säljestad
Nordsjö
Nor
Förnebo
Tegeltjär
Nore
Hedsta/Letsbo
Ygskorset
Stocksbo
Korskrogen
Föne
Näsberg
Holänna

OSBN*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ortsnät xDSL
X
X
X

Kommentarer

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hela centrala delen byggs klart 2014
Hela centrala delen utbyggt 2010 - 2012
Hela centrala delen utbyggt 2010 - 2012

Ortsnät byggs 2014
Ortsnät Byggs 2014

Ortsnät byggs 2014

* OSBN = ortssammanbindande nät
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2.3 Marknadssituation
De enda som har fiber inom kommunen förutom Ljusnet, -kommunens stadsnät - är
Skanova och Banverket. När det gäller mobilt bredband finns ett antal 4G mobiloperatörer
representerade, framför allt finns täckning efter Rv. 83, 84 och 45 inklusive centralorten,
orter och småorter längs sträckningen.
De flesta tjänsteleverantörerna finns även representerade i Ljusdal, Järvsö och Färila med
ADSL-tjänster, dessutom finns några småorter även representerade.
Ljusnet har också tjänsteleverantörer i sitt stadsnät, ex.vis Sappa och Boxer för kabel-TV och
bredbands-TV.

2.4 Robusthet
För att säkerställa tillgänglighet och minimera antalet avbrott i nätet bör vi eftersträva att
bygga redundanta förbindelser så långt det är möjligt, detta gäller såväl det fysiska nätet som
anslutningen till internet.
Ljusnet AB – Ljusdals stadsnät-, skall bygga enligt SSNF och PTS rekommendationer om
robusta nät och robusta noder.

2.5 Hinder för utbyggnad av bredband i Ljusdals kommun
Det avgjort största hindret är osäkerheten att bidragsmedlen inte räcker till i den
omfattning som vi ser att vi inom kommunen behöver.
Vi vet att för att genomföra en 90% täckning i Gävleborgs län krävs ca. 1,2 miljarder
kronor, för Ljusdals del handlar det om i storleksordningen ca. 95 miljoner kronor för
att uppnå målet, detta beror dels på vilka bidrag vi kan få i framtiden, Skanovas
utrivning av kopparnätet kommer även det att påverka tillgången till någon form av
uppkoppling för de småorter som i dag har tillgång till ADSL.
Mobilt bredband kommer sannolikt att endast byggas ut och uppgraderas till 4G bland
de större tätorterna och efter Rv. 83 och 84,
Hushåll/företagare med xDSL som anser att man idag har den kapacitet man behöver
men som kanske inte ser nyttan med bredband med hög kapacitet .
Byalag och föreningar:
Ambitionerna från centralt håll att föreningar och byalag skall genomföra utbyggnader i
egen regi har visat sig vara svårt. De ansökningar som gjorts av föreningar i andra
angränsande kommuner har i samtliga fall tagits över av kommunen då föreningarna inte
haft resurser att slutföra projekten.
Orsaker till att man inte kan/orkar genomföra projekten kan vara:
• Medfinansieringen, man får inte ihop tillräckligt stort intresse.
• Likviditeten, föreningen har normalt svårt att få ett lån i bank för att täcka
kostnaderna under byggtiden innan bidragen byggs upp. Räntekostnaden
påverkas också av handläggningstiden hos Länsstyrelsen.
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•
•

•
•

Moms, föreningen/byalaget får inte dra av momsen vilket medför en fördyrning
med 25 %.
Upphandling, bristande kunskap om upphandling enligt LoU. En felaktig
upphandling kan medföra att bidraget uteblir vilket sannolikt innebär konkurs
för föreningen med medföljande risk för personligt ansvar för styrelsen i
föreningen.
Drift, bristande kunskap när det gäller upphandling av drifttjänsten.
Det ekonomiska ansvaret för infrastrukturen i framtiden. T.ex. reparation av
trasig fiber.

I vissa fall finns ett stort engagemang bland byalagen och bland deras eldsjälar som själva kan
driva egna projekt och kunna snabba upp sin utbyggnad på egen hand, dock med stöd från
kommunen i form av hjälp med ansökan och slutredovisning, men även med tips om
förläggning mm. De fördelar som detta för med sig är följande:

•
•
•
•

Stort eget engagemang, ger självkänsla
Avlastning av arbete gentemot stadsnät och kommun
Större andel av eget arbete ger lägre totalkostnad
Medför ofta hög anslutningsgrad – grannpåverkan/grupptryck

3. Vision, mål och handlingsplan för Ljusdals kommun
3.1 Vision
”I Ljusdals kommun har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt
genom högkvalitativt och tillgängligt bredband.”

3.2 Mål
Kommunernas roll
Offentlig sektor har en betydande roll på bredbandsmarknaden. Kommunerna är bl a
ansvariga för planering och användare inom sitt område. Den offentliga sektorns roll regleras
dock av olika lagar, som tydliggör vad kommunen får och ska ägna sig åt. Offentlig sektor får
t ex inte bedriva kommersiell verksamhet i konkurrens med privata aktörer och har andra
krav på administration. Kommunerna är aktörer på bredbandsmarknaden ur flera aspekter:
•
•
•
•
•
•
•

Under perioden med bredbandsstöd var kommunerna ansvariga för att ta fram ITInfrastrukturprogram och mottagare av stödet.
Kommunerna kontrollerar tillträdet till kommunalt ägd mark och ger tillstånd för
Operatörer att anlägga nät.
Många kommunala stadsnät och bostadsbolag är aktiva på marknaden för
bredbandstjänster.
Kommunen är upphandlare av IT och telekommunikationstjänster.
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3.2.1 Mål i Ljusdal
Målen i Ljusdal skall följa de nationella och regionala målen, dock med utgångspunkt för
vilka medel och bidrag som kommer att finnas. Skulle bidragen väsentligt komma att höjas
eller att staten riktar speciella åtgärder till glesbyggd eller de s.k. vita fläckarna kan strategin
komma att omprövas.
Strategin kommer att uppdateras efter behov och efter vilka beslut som tas på central såväl på
lokal nivå vad gäller bidragsdelarna.
År 2016
60 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om
minst 100 Mbit/s.
År 2020
90 % av alla hushåll och 95 % av företagen ska ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s.
Alla hushåll och företag ska också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
Anm. Med tillgång till, menar vi att hushållet/företaget har möjlighet att enkelt ansluta sig
till nätet. För flerfamiljhus och lokaler för företag innebär det att det skall finnas ett
fiberanslutet fastighetsnät och för enfamiljshus och enskilda företag innebär det att det skall
finnas en anslutningspunkt till fibernätet vid fastighetsgräns.
Tillgången till bredband följs varje år upp av PTS (Post och Telestyrelsen). Resultatet visas
på www.bredbandskartan.se. För villor mäter PTS tillgång till 100 Mbit/s enbart för de
villaägare som har anslutit till fibernätet.

4. Handlingsplan
4.1 Genomförande
Ljusdals kommuns strategier för att nå målet är:
•

•
•

•

•

Utbyggnaden av bredband ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade
bredbandsnät, då denna teknik är en grundförutsättning för såväl fasta som
mobila bredbandsnät i framtiden.
Bredbandsnäten ska kunna tillgodose både befintligt och framtida behov av
kapacitet och tillgänglighet.
Planering och utbyggnad av bredband ska så långt som möjligt samordnas
med satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska ske med
Regionen och grannkommunerna.
Kommunen ska verka för att tillgången av bredband säkerställs vid
nybyggnad genom att utrymme för bredband ges i de planer som tas fram,
både på översikts- och detaljplanenivå.
Kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna vid planering och utbyggnad
av bredbandnät.
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•

Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs ut i kommunen är
öppna för alla bredbandsleverantörer.
• Kommunen ska verka för god konkurrens på bredbandsmarknaden, där
främst marknadskrafterna skall råda.
• Kommunen ska stötta ideella krafter för att bygga ut bredband på
landsbygden genom att uppmuntra och tillvarata lokala initiativ.
• Kommunen står normalt som sökande av bidrag för byaprojekt. Men i den
mån det är möjligt ska kommunen även kunna bistå byalag, föreningar och
samfälligheter att söka bidrag för utbyggnad av bredband och bistå med stöd i
form av planering av bredbandsnät inom deras områden.
• Kommunen ska informera hushåll och företag om bredband och hur de kan
arbeta för att få tillgång till bredband.
• Kommunen ska kartlägga fiberuppbyggnaden med berörda aktörer.
Kommunerna bör uppmana och verka för att ledningsägare registrerar sina
intresseområden i Ledningskollen samt använder ledningskollens funktioner för
samordning, planering och ledningsanvisning.

4.2 Ljusdals kommuns ambitionsnivå
Den övergripande principen är att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta
sig till någon form av internetanslutning. Kommunen gör följande prioritering av områden:
•
•
•
•
•
•

Områden med många hushåll och företag prioriteras framför områden med
färre hushåll och företag.
Orter som är av speciell betydelse, exempelvis inom turism eller handel som
bidrar till kommunens attraktionskraft skall särskilt beaktas.
Områden som är speciellt inriktade på näringsdrivande verksamhet kan få en
högre prioritet.
Orter med ett lokalt engagemang och efterfrågan, där många vill ansluta till
fibernätet kommer att prioriteras.
Om det finns kommunal verksamhet inom ett område kommer dess prioritet
att höjas.
Därutöver kan närheten till befintlig IT-infrastruktur och kostnaden för att
bygga ut det aktuella bredbandsnätet också styra ett områdes prioritet.

4.3 Ekonomi
Ljusdals kommun avser att i snitt anslå 2,5 Mkr/år i ELP’en i budgeten mellan 2015 till
2020 . Dock kan fördelningen mellan åren komma att förändras beroende på hur stora de
externa bidragen blir från Jordbruksverket och Tillväxtverket. Totalt bör det kommunala
bidraget vara cirka 15 Mkr för att uppnå målet. Det finns trots allt en stor osäkerhet i
kalkylen då vi idag inte exakt vet de kommande bidragens storlek.
Tanken är att satsningen, i ett långt tidsperspektiv, ska vara samhällekonomiskt lönsam.
Satsningen bedöms bidra till att öka tillgängligheten, att öka kunskapsnivån, att öka
produktiviteten, bidra till att invånare stannar kvar i kommunen och att personer väljer att
flytta till kommunen.
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4.4 Kalkyl för fiberutbyggnad t.o.m. 2020
Andel Klart Behov av
Behov av
hushåll År investering bidrag i kr

55%
67%
77%
86%
88%
89%
90%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

25 Mkr
25 Mkr
25 Mkr
8 Mkr
7 Mkr
6 Mkr
96 Mkr

17 Mkr
17 Mkr
17 Mkr
6,5 Mkr
6,0 Mkr
5,5 Mkr
69 Mkr

Behov av
bidrag i %

Brist vid
50% bidrag

Brist vid
62% bidrag

Kommunal
insats

68%
68%
68%
81%
86%
92%
72%

4,5 Mkr
4,5 Mkr
4,5 Mkr
2,5 Mkr
2,5 Mkr
2,5 Mkr
21 Mkr

1,4 Mkr
1,4 Mkr
1,4 Mkr
1,5 Mkr
1,6 Mkr
1,7 Mkr
9 Mkr

2,5 Mkr
2,5 Mkr
2,5 Mkr
2,5 Mkr
2,5 Mkr
2,5 Mkr
15 Mkr

Detta är en preliminär kalkyl som kan förändras under tidens gång beroende på när och vilka bidrag
som kan erhållas. I skrivande stund är bidragsdelen från framförallt Jordbruksverket tämligen osäker,
men vi hoppas att det skall lösa sig under våren 2014.

4.5 Tidplan
Enligt bifogad tabell under punkt 4.4.

5. Ansvar för bredbandsfrågorna
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin.
Samhällsutvecklingsförvaltningen, genom enheten för Plan och Bygg, har ansvar för att
inkludera bredbands- och IT-infrastrukturen i kommande översiktsplan.
Kommunledningskontoret, genom IT-enheten, har ansvar för att de delar som är
kommunala verksamheter och hamnar inom kommunens ansvarsområde gällande bredband
och IT genomförs, samt att bredbandsstrategin implementeras i samtliga förvaltningar.

5.1 Kommunen
Formellt sett tillhör inte bredbandsfrågan det kommunala kärnuppdraget men många
kommuner ser bredband som en viktig utvecklingsfråga och bedriver därför ett aktivt
arbete inom området. Kommunernas bredbandsarbete är med andra ord frivilligt,
med undantag av ansvaret i Plan- och bygglagen.
Den 2 maj 2011 trädde en ny Plan- och bygglag (PBL) i kraft. I den nya PBL har det
förts in en grundläggande bestämmelse om att hänsyn ska tas till elektronisk
kommunikation vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.
Enligt 2 kap. 5§ punkt 7 vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning,
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt.
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5.2 Region Gävleborg
Region Gävleborg ska vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att ta tillvara regionens möjligheter och främja dess utveckling. De ska initiera
och svara för att aktiviteter genomförs.
Förbundets uppgifter är att, i egenskap av Samverkansorgan i Gävleborgs län (enligt
3 § lagen om samverkansorgan i länen):
•
•
•

Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget
avser att genomföra i samarbete med andra parter.
Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av program.
Som ägare av det gemensamma nätet RegNet samt funktioner i nätet (såsom
kommunmolnet) koordinera insatser och utveckling i nätet.

5.3 Länsstyrelsen Gävleborg
Enligt Länsstyrelseinstruktionen ska Länsstyrelsen arbeta med infrastruktur. Enligt
förordning (2007:441) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska länsstyrelsen
enligt 5 kap. 9§ ge stöd till projekt som ska anlägga, bygga ut och uppgradera bredband.
Enligt regleringsbrevet för 2012 ska Länsstyrelsen:
•
•

•

Verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås.
Redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom ITinfrastrukturområdet, med särskild inriktning på mindre tätorter, småorter
och glesbygd, samt hur man har bistått Post- och telestyrelsen (PTS) i dess
uppdrag att följa tillgången på IT-infrastruktur.
Främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till
anläggning av kanalisation. Redovisa och kommentera vilka aktiviteter som
har genomförts för att främja användningen av stödet och hur stödet har använts samt redovisa statistik över antalet inkomna ansökningar.

6. Kostnad och finansiering
6.1 Finansiering av kostnaderna
Den huvudsakliga finansieringen härrör från Jordbruksverkets projekt – Fiber i byn (andel 50%,)
med Post- & Telestyrelsen som medfinansiär (andel 12,5%), resterande del är egeninsats antingen via
vårt statsnät eller med kommunala bidrag. Efter 2014 är bidragens storlek inte kända.
Övriga möjliga finansieringar är dels via kanalisationsstödet, dels via Tillväxtverket. I dagsläget är det
osäkert vad som kan komma via Tillväxtverket, då den nya bidragsperioden från 2014 och framåt
inte är känd.
Rent generellt kan sägas att bidragstilldelningen är ganska osäker efter 2014, oavsett bidragsgivare.
Detta kan på ett påtagligt sätt medverka till att den utbyggnad som är planerad inte kan genomföras i
den takt vi önskar.
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6.2 Offentliga stöd till bredband
För att Gävleborg ska kunna möjliggöra en omfattande bredbandsutbyggnad krävs det
ekonomiskt stöd från de offentliga aktörerna. Behovet av ett statligt stöd likt det som
fanns under början av 2000-talet har bedömts som nödvändigt för att länet ska kunna
nå sina mål. De stöd som finns tillgängliga idag anses inte vara tillräckliga.
Regeringen har för åren 2012-2014 beslutat om 300 miljoner kronor till bredband som
ska fördelas genom Landsbygdsprogrammet. Av dessa fick Gävleborg 12 miljoner.
Regeringen har också beslutat om 120 miljoner till kanalisationsstöd som ska fördelas
mellan länen under 2012-2014. Gävleborg fick 4,9 miljoner. Post- och tele- styrelsen
(PTS) har fått 75 miljoner till att medfinansiera andsbygdsprogrammet
och kanalisationsstödet.
De stöd som finns för bredbandsutbyggnad är:
•
•
•
•

Landsbygdsprogrammets stöd till bredbandsutbyggnad, Länsstyrelsen är
ansvarig.
Stöd för anläggning av kanalisation, Länsstyrelsen är ansvarig.
Medfinansiering från PTS som används till Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet, PTS är ansvarig.
EU:s strukturfonder, Tillväxtverket är ansvarig. Pengar saknas idag men en ny
programperiod börjar gälla 2014-2020. Det är ännu inte beslutat om det
kommer att vara möjligt att söka medel för bredbandsutbyggnad.

Vid sidan av ovanstående stöd finns fler möjligheter att använda offentliga medel för
utbyggnad av bredband. Det primära syftet med dessa medel är inte bredbandsutbyggnad
men det finns inget som hindrar att de används till det.
•
•
•
•

Robusthetsmedel för att öka tillförlitligheten och robustheten i näten. PTS är
ansvarig.
Regionala tillväxtmedel (1:1-medel) som i Gävleborgs län hanteras av Länsstyrelsen
och Region Gävleborg.
Leader, Jordbruksverket är ansvarig.
ROT-avdrag, Skattemyndigheten är ansvarig.

7. Vad är bredband?
Bredband kan definieras som infrastruktur som möjliggör hög kapacitetsöverföring av
digitala tjänster. För att tjänsterna ska fungera på ett bra sätt krävs det att hastigheten är
hög samt att anslutningen är av acceptabel kvalitet med rimliga svarstider. Bredband
kan också beskrivas som en sammanfattning av olika tekniker för att koppla upp datorer
och andra apparater mot Internet.
Det finns ingen officiell definition av vilken hastighet som gäller för att en anslutning ska få
kallas bredband. Post- och telestyrelsen skriver följande på sin hemsida: ”Att försöka knyta en
särskild överföringshastighet till begreppet kan vara svårt eftersom bland annat den tekniska och
kommersiella utvecklingen riskerar att snabbt göra en sådan definition inaktuell.”
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I december 2011 tog regeringen beslut om att uppgradera nivån för funktionell tillgång
till Internet från 20 kbit/s till 1 Mbit/s. Den nya nivån om 1 Mbit/s ska vara vägledande
för hela samhället när man talar om grundläggande bredband.

7.1 Dagens tekniker för bredband
Tillgången till bredband kan vara trådbunden/fast eller trådlös/mobil. De olika
teknikerna är:
•

Fiber - Styrkan med fibern är att den har symmetrisk överföringshastighet, det vill
säga att det går lika snabbt att skicka som att ta emot en fil. Fibern har också en näst
intill obegränsad hastighet. Fibern är lämplig för kapacitetskrävande applikationer
och för att leverera flera bredbandstjänster över samma access, exempelvis
höghastighetsabonnemang på Internet, IP-telefoni och högupplöst TV.

• Kabel-TV - Det är möjligt att erbjuda bredband via kabel-tv-näten. Dock endast i
Ljusdals tätort. Det går snabbare att ta emot än att skicka filer. Idag anläggs inga nya
kabel-TV-nät.
•

xDSL - Bredband via det kopparbaserade telenätet når idag cirka 96% av
kommunens invånare. xDSL har asymmetrisk överföringshastighet, vilket
innebär att det går snabbare att ta emot än att skicka filer. Hastigheten på
xDSL är beroende av hur långt avståndet är till närmaste telestation samt
kvalitén på teleledningar och utrustning som sitter i telestationen.
Hastigheter på 0,5 Mbit är möjlig att få för de allra flesta. Hastigheter på 212 Mbit kan nås om avståndet till telestationen är kortare än 5 km.
Hastigheter på 8 Mbit kräver att avståndet till telestationen är kortare än 3
km och att tele- ledningarna är av bra kvalitet. För att nå upp till
hastigheter nära 24 Mbit krävs det att avståndet till telestationen är kortare
än 500 meter och att tele- ledningarna är av god kvalitet.

•

Trådlöst/mobilt bredband - Bredband via radionät täcker idag stora delar av
Sverige. Fördelen med denna teknik är att den möjliggör uppkoppling mot
Internet överallt, när som helst. Nackdelen är att hastigheten oftast är lägre än
för trådbundna alternativ och känsligare för stora mängder datatrafik. Utlovad
hastighet på abonnemangen minskar snabbt ju längre från masten användaren
kommer. Om många användare är uppkopplade samtidigt mot samma mast
delar de på mastens kapacitet vilket också leder till lägre hastighet. Längre
svarstider på det mobila nätet gör att vissa typer av Internettjänster, till
exempel videokonferenser, fungerar sämre och ibland inte alls.
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Figur 2. Hastigheten i mobilt bredband är beroende av avståndet mellan masten
och användaren samt antalet samtidiga användare.

källa: Fiber till byn

Framtiden medför ett ständigt ökande behov av kapacitet. Oavsett teknik, trådlös eller trådbunden, är
fibernäten en förutsättning för att bredbandstekniken ska kunna nyttjas fullt ut. Ju mer den trådlösa
användningen ökar, desto större blir behovet av en underliggande fiberbaserad infrastruktur.
De senaste 15 åren har metoderna för att komma ut på Internet utvecklats från olika former av
modem på telenätet till fiberlösningar och trådlösa nät. Detta har gett möjlighet till
uppkopplingshastighet från 24 k till 100 Mbit eller mer. Figuren nedan visar på den historiska och
den prognostiserade utvecklingen av hastigheten på bredbandet. I nuläget finns det inga tecken på att
utvecklingen skulle avstanna. Tvärtom finns det signaler som tyder på att nuvarande prognos
underskattar utvecklingstakten.

Figur 7. Utvecklingen av bredbandsnätet i ett normalsvenskt hushåll från år 2005-2010 inklusive en prognos
fram till år 2025. Källa: Bredbandsstrategi för Skåne
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8. Nyttan med bredband
Diskussioner om bredband fokuserar ofta på de dyra investeringskostnaderna och
sällan på den nytta som bredband medför i samhället. Konsekvenserna av alltför stor
kostnadsfokusering kan leda till att investeringarna i bredband blir lägre än vad som är
önskvärt ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. Konsultfirman Arthur D Little har på
uppdrag av telekombolaget Ericsson granskat 120 bredbandsstudier där sambandet
mellan bredband och nytta har undersökts. Utifrån studierna urskilde konsultfirman
150 nyttoresultat som bredbandsbyggnation och bredbandsanvändning ger upphov
till. Resultaten delades in i tre grupper:
•
•
•

Ekonomiska effekter – ökad konsumentnytta, högre skatteintäkter,
minskade vårdkostnader och ökade handelsflöden.
Miljömässiga effekter – minskad energianvändning, minskade
utsläpp av växthusgaser och minskad bränsleförbrukning.
Samhälleliga effekter – förbättrad utbildning.

Utredningen visade också att om 10 procent fler börjar använda bredband ger det en
ökning i BNP med cirka 1 procent. Motsvarande värden i termer av arbetstillfällen
visade att en ökning med 1 000 bredbandsanvändare i genomsnitt skapar 80 nya
arbetstillfällen.
Konsultföretaget Acreo har på uppdrag av Bredbandsforum genomfört en förstudie där
de har försökt ta reda hur mycket en krona investerad i fiber ger tillbaka till samhället.
Förstudien ger en indikation på att en investerad krona ger tillbaka minst 1,50 kr på
fem års sikt. De data och den modell som Acreo använt sig av måste utvecklas
ytterligare för att kunna ge en uppskattning på längre sikt än så, men Acreo menar att
avkastningen bör bli betydligt större efter ytterligare fem år.
Medborgarnas användning av digitala tjänster ökar snabbt. Alltfler använder Internet för
att söka tjänster och service, sköta sina affärer, komma åt massmedierna och för att ladda
ner film, musik och spel. Genom bredband och IT får medborgarna möjlighet att på ett
nytt, mer aktivt sätt, engagera sig och ta del av samhällsdebatten och organisera sig kring
sina åsikter och intressen. För personer med olika typer av funktionsnedsättning
underlättar bredband och IT vardagen i betydande utsträckning. Nya möjligheter till
kommunikation har för många lett till större självständighet och delaktighet i samhället.
Företagens användning av bredband och Internet ökar deras konkurrenskraft och
produktivitet genom bland annat bättre logistik, effektivare produktion av varor och
tjänster samt nya affärsprocesser. Samverkan underlättas och det är möjligt att ha tätare
kund- och leverantörskontakter. Genom bredband och IT kan företagen delta i
videokonferenser, ha stora delar av sina verksamheter online och arbeta i virituella
nätverk. Omfattningen av e-handel har ökat kraftigt de senaste åren och idag är det
många företag vars affärsidé bygger på Internet. Allt fler företag väljer mobila
kontorslösningar vilket ger besparingar i form av högre produktivitet hos medarbetarna
och minskat antal resor. En annan växande tjänst är molnet som innebär att mjukvara,
datakapacitet och annan IT blir tillgängligt för användarna via Internet.
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Bredband och IT-användning inom offentlig sektor ger lösningar som medför bättre
kvalitet och tillgänglighet till en betydligt lägre kostnad. Vårdguiden och 1177 är goda
exempel på webbtjänster som möjliggörs av bredband. Inom Karolinska
Universitetssjukhuset används telemedicinsk kommunikation som omfattar både
överföring av patientdata och videokonferenser för medicinska beslut. Elektronisk
överföring av röntgenbilder mellan sjukvårdsenheter för diagnostisering och granskning
har också blivit allt vanligare. Genom smartphones får anställda inom hemtjänsten i
Malmö stad information om dagens arbetsschema samt tillgång till vårdtagarspecifik
information. Dessutom har digitala lås installerats till vårdtagarnas bostäder och telefonerna fungerar som digitala nycklar. Genom videokommunikation kan kommunerna
anordna modersmålsundervisning och annan utbildning. Videokommunikation används
även för vårdplanering och inom rättsväsendet för att förhöra vittnen och åtalade.
Ett område som är under stark framväxt är den kommunikation som sker maskin till
maskin (M2M). Exempel på aktiviteter är energibolagens elmätare hos kunder,
biltvättar som ger meddelande om när det är dags att serva anläggningen,
temperaturmätare som har kontroll i frysbilar och GPS-sändare i fordon. Redan idag
är 1,8 miljoner maskiner uppkopplade i Sverige. Enligt en undersökning som har
genomförts av International Data Corporation (IDC) kommer 15 miljarder maskiner
att vara uppkopplade och kommunicera med varandra globalt år 2015. Av dessa
kommer minst 300 miljoner att finnas i Sverige.
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8.1 Nyttan med bredband för Ljusdals kommun
IT och Internet är innovationer som har en stor betydelse för samhället. Sverige är, i ett
internationellt perspektiv, ledande när det gäller tillgången till bredband och
användningen av IT. Studier visar att dessa instrument har varit en bidragande faktor
till Sveriges tillväxt och utveckling senare år. Studier visar också att investeringar i
elektronisk infrastruktur är samhällsekonomiskt lönsamma.
IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Samhällsekonomiskt är det en miljövänlig teknik, då bland annat arbetsresor kan sparas
och transporter kan effektiviseras. Utmaningen är att se den nytta och de möjligheter
som finns. En hög användning av IT och Internet kan skapa förutsättningar för en
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det kan också hjälpa till att
möta utmaningar som globalisering, klimatförändringar och den demografiska
utvecklingen med en åldrande befolkning. En hög användning av IT bidrar även till att
utveckla kunskapssamhället. Bredband med en hög överföringskapacitet har en stor
betydelse för såväl privatpersoner, företag, organisationer som offentliga förvaltningar.
Specifikt för Ljusdals del anser vi att bredband är en direkt förutsättning att bo, verka
och leva i kommunen. Kommunen som är 55 kvadratmil stort – länets största kommun
till ytan sett men i stora delar väldigt glesbefolkat.
Inflyttning
Kommunen har historiskt sett haft ett positivt inflyttningsnetto, däremot har
befolkningen trots allt minskat till följd av att det föds färre individer än det dör, detta
har sin grund av att demografin i kommunen utgörs av en åldrande befolkning. Det vi
kan se är att ett antal familjer överväger att återvända till kommunen av olika skäl, men
ett av de avgörande skälen är att möjligheten att nyttja bredband för bl.a. distansstudier
och distansarbete. De som avser att återvända eller att flytta hit är dessa två möjligheter
ibland helt avgörande för deras ställningstagande.
Småföretagande
I kommunen finns ett stort antal småföretagare som inte minst ägs av kvinnor och som
ofta har verksamheter inom småskaligt hantverk, jordbruk och/eller förädling av
produkter. För många av dessa är bredband en förutsättning att verka i en glesbefolkad
kommun och kunna marknadsföra sina alster och produkter via nätet.
Distansstudier
Gävleborgs län har ur en nationell jämförelse en av de lägsta utbildningsnivåerna i
landet och dessutom landets högsta arbetslöshet, framförallt bland ungdomar. En
möjlighet att höja den nivån är att fler studerar och att möjligheten till distansstudier
finns. Förutsättningen till detta är att möjligheten till bredband finns som på samma
gång möjliggör att kunna bo kvar i kommunen och dessutom kunna sköta sina
vardagssysslor. UC- Utvecklingscentrum har ett antal platser i kommunen som är
utrustad med telebildanläggningar som möjliggör detta om man inte själv har den
möjligheten.
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9. Historik
Under åren 2001-2007 fanns det ett statligt bredbandsstöd i Sverige som motsvarade
4 000 miljoner kr. Syftet var att främja utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög
överföringskapacitet i områden som saknade förutsättningar för utbyggnad på kommersiell
grund. Ett villkor för att kommunerna skulle få ta del av bredbandsstödet var att de
upprättade kommunala IT-infrastrukturprogram som skulle gälla de närmaste fem åren.
Gävleborgs län beviljades 143 miljoner kronor. Stödet medfinansierades av kommunerna,
stadsnäten och strukturfonderna vilket gav ytterligare 183 miljoner kronor till
bredbandsutbyggnaden. Alla kommuner i länet upprättade egna IT-infrastrukturprogram
och de valde att organisera sitt arbete med bredband i stadsnät.
Med hjälp av det statliga stödet byggde Kommunalförbundet SAM ett regionalt fibernät,
kallat RegNet. RegNet band samman länets kommunhuvudorter och ett antal mindre orter
som låg längs sträckan som byggdes. Gemensamt för kommunerna var att de byggde med
fiber fram till telestationerna och därifrån anslöt de hushållen med xDSL. För att nå ut med
datatrafiken till övriga Sverige, bildades bolaget Norrsken. Norrsken ägdes av Landstinget
Gävleborg, Sundsvalls Elnät, Härnösands Energi och Miljö, Jämtkraft och Borlänge Energi.
Med hjälp av Norrsken anslöts RegNet till Svenska kraftnäts stomnät, vilket blev
operatörernas och tjänsteleverantörernas väg in och ut från länet. RegNet ägdes vid bildandet
av kommunalförbundet SAM. År 2002 överläts nyttjan derätten av RegNet till kommunerna
och Norrsken. Avtal är nu tecknat som gäller fram till 2030. Ägandet av RegNet ligger idag
hos Region Gävleborg, tidigare Kommunalför- bundet SAM.

9.1 Historik Ljusdals kommun
Redan i början på 90-talet var kommunen framsynt nog att vid varje grävarbete ex.vis vid
utbyte eller nyförläggning av VA lades alltid tomrör ner i samma schakt. Detsamma gällde
även vid förläggning av fjärrvärme. Detta innebar att vi har sluppit mycket av
förläggningsarbeten i ett senare skede, förläggningen har företrädesvis skett i Ljusdals tätort
men även i viss utsträckning även i Järvsö och Färila.
1999 ansökte vi om bidrag hos Nutek och fick beviljat med 50% EU-bidrag för att knyta
ihop Ljusdal med de två största tätorterna Järvsö och Färila. Syftet var i första hand att
fiberansluta kommunens arbetsställen såsom skolor, servicehus, räddningstjänst m.fl.
I samband med detta kopplades även vår kommunväxel ihop med dessa orter via s.k.
utflyttade växelsteg vilket innebar att ett hundratal teleabonnemang kunde flyttas över från
Telia till egen regi. Detta innebar att vi i stort sett under en treårsperiod fick payoff på
investeringen.
När de s.k. Rosengrenpengarna kom mellan åren 2002-2007 så tilldelades Ljusdals kommun
ett sammanlagt stöd på 37,6 miljoner kronor, dessutom tillkom en kommunal
medfinansiering på 5% och Ljusnets medfinansiering på 5,2 miljoner kronor, totalt 46,1
miljoner kronor. Via RegNet skapades ortssammanbindande nät mellan Ljusdal och
Hudiksvall och Ljusdal och Bollnäs så vi fick en ring i Hälsingland via
Bollnäs/Söderhamn/Hudiksvall/Ljusdal.
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2001 bildades Ljusnet, vårt kommunala stadsnät, som till en början var en resultatenhet
under det kommunala bolaget Ljusdal Elnät AB, men sedermera blev ett eget bolag under
den kommunala koncernen Ljusdal Energiföretag AB (LEAB).
Ljusnet har under perioden byggt fiber till följande områden:

Hänvisning se även tabellen under punkt 2.2

10. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer att genomföras vart fjärde år av
kommunstyrelseförvaltningen. Dessa kommer därefter tas upp för politisk behandling.
Vid behov kommer bredbandsstrategin att revideras eller ersättas med en ny strategi.
Uppföljning av åtgärder kommer ske varje år genom redovisning till politiken.
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11. Definitioner
Bredband i världsklass – Bredband med hög överföringshastighet om minst 100 Mbit/s
Glesbygd - område där det bor färre än 50 invånare
Glesbebyggt område – se glesbygd
Kanalisation – Tomma rör som grävs ner och som vid ett senare skede kan användas för
att blåsa fiber genom.
KO- Kommunikationsoperatör – Rollen innebär att KO’n ansvarar för tjänster i
stadsnätet såväl egna som inhyrda tjänsteoperatörer ex.vis bredbands-TV eller film.
Avtal kan antingen tecknas mellan KO och slutkund eller direkt mellan slutkund och
tjänsteleverantör.
Redundans – möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av.
Samförläggning – Fiber och kanalisation grävs ner i samband med att annan infrastruktur grävs ner, till exempel en elledning.
Småort – en samlad bebyggelse med 50-199 invånare där det är högst 150 meter
mellan husen
Tätbebyggt område – område där det bor fler än 49 invånare, inkluderar både tätort
och småort
Tätort – ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är
mindre än 200 meter
Vita fläckar – områden där det helt saknas bredband.
För att kunna jämföra statistiken i PTS bredbandskartläggning med de mål som
regeringen har satt upp i bredbandsstrategin för Sverige finns det fyra saker som är
viktiga att känna till:
1. PTS redovisar sin statistik som tillgång till 50 Mbit/s. Regeringens mål för
Sverige är 100 Mbit/s. PTS likställer 50 Mbit/s med regeringens mål på 100
Mbit/s vilket innebär att där man har uppnått 50 Mbit/s har man också upp- nått
regeringens mål.
2. PTS redovisar sin statistik i andel av befolkningen. Regeringens mål är hushåll.
PTS likställer begreppen.
3. PTS redovisar sin statistik i arbetsställen. Regeringens mål är företag. PTS
likställer begreppen.
4. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och utan
särskilda kostnader ska kunna beställa ett Internetabonnemang som under gynnsamma
omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms.
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12. Referenslista
13. Förteckning över bilagor
Bilaga 1

Inlämnade projektansökningar Fiber-i -byn-projekt

Bilaga 1 Inlämnade projektansökningar mars 2013
Byprojekt

Status

Hushåll/Ftg

Skästra, Norrvåga

beviljad

65

2 200 000 kr

Stocksbo, Stråsjö

beviljad

103

2 700 000 kr

Rödmyra

beviljad

54

1 500 000 kr

Skridsvik, Skålbo

71

2 800 000 kr

Korskrogen

70

1 400 000 kr

Hyttebo

84

4 000 000 kr

Norra Veckebo, Ed

62

3 600 000 kr

Södra Veckebo

45

1 700 000 kr

Näsberg

34

700 000 kr

Föne

41

1 100 000 kr

Storhaga

37

1 000 000 kr

Sjöbo

32

800 000 kr

Kallmyr

45

3 000 000 kr

Yg

125

3 700 000 kr

Hedsta, Letsbo

74

2 900 000 kr

Valla

32

1 500 000 kr

Gunnarsbo

34

2 100 000 kr

Tallåsen

260

5 200 000 kr

Strömsholm/Sillerbo

37

1 000 000 kr

Heden/Grophamre

47

1 300 000 kr

Måga/Rolfhamre

106

2 700 000 kr

Loos

163

3 700 000 kr

Föränge, Vik, Sanna

41

1 600 000 kr

Kramsta, Ulvsta

76

2 000 000 kr

Hamre, Bondarv

29

1 100 000 kr

Myra

32

1 000 000 kr

Nordsjö

32

3 100 000 kr

Nor

48

2 200 000 kr

Hybo

107

2 500 000 kr

Ramsjö

112

2 500 000 kr

Viken/Holmsveden

107

2 000 000 kr

Hennan

117

2 600 000 kr

Karsjö

30

1 500 000 kr

Sörby

39

2 100 000 kr

Gryttjesbo

40

2 400 000 kr

Hovra

26

1 800 000 kr

Förnebo

43

3 000 000 kr

2 500

82 000 000 kr

Totalt

Projektkostnad

