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Förord 

Sverige har haft en bredbandspolitik sedan slutet av 1990- talet. Sverige är idag 
en ledande IT-nation och står sig väl i internationella sammanhang, både vad 
gäller användning av IT och tillgång till bredband. I regeringens 
bredbandsstrategi för Sverige uttrycker regeringen att utmaningen för Sverige 
ligger i att tillvarata de möjligheter som utvecklingen ger. Det handlar bl.a. om 
att öka användningen av IT i hela samhället för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft, tillväxt och innovationskraft, samtidigt som en hållbar 
utveckling ska säkras. I strategin uttrycker regeringen vidare att utvecklingen 
ska vara marknadsdriven samt att alla aktörer har ett ansvar för den fortsatta 
utvecklingen på bredbandsområdet; användare av IT, privata aktörer och 
offentliga aktörer 

En effektiv bredbandsmarknad är en marknad som erbjuder innovation, 
tillväxt, investeringar och ett stort utbud av prisvärda tjänster till företag, 
hushåll och offentlig verksamhet. Konkurrensen är inte ett självändamål utan 
ett medel för att åstadkomma långsiktig konsumentnytta. På en effektiv 
marknad har vi flera marknadsaktörer som agerar relativt oberoende av 
varandra och som genom kontroll av infrastruktur eller teknisk utrustning har 
möjlighet och förutsättningar att skapa ett differentierat utbud mot 
slutanvändare. I vissa områden saknas det dock kommersiella förutsättningar 
för konkurrens mellan flera aktörer.  

Nyttan med bredband kan variera mellan hushåll, företag och offentlig 
verksamhet. Tillgången till bredband ger redan idag förutsättningar att knyta 
och bibehålla sociala kontakter, att utföra arbete på distans, att ta del av 
samhällstjänster, medietjänster, utbildning etc. Det är också troligt att nyttan 
med bredband kommer att fortsätta öka med tiden för enskilda, företag och 
samhällsinrättningar. 

Sverige befinner sig i ett teknikskifte på bredbandsområdet, där gammal teknik 
ersätts med ny. Den nya tekniken är avgörande för att möta en ökande 
efterfrågan på bandbredd till följd av förändrade behov inom såväl 
samhällsnyttiga instanser som bland enskilda och företag. Utbyggnaden av ny 
infrastruktur i Sverige kommer att kräva resurser från både privata och 
offentliga aktörer. I linje med gällande IT-politik och lagstiftning är det i första 
hand den privata marknaden som ska tillfredställa efterfrågan på 
bredbandsinfrastruktur och bredbandstjänster. I avsaknad av kommersiella 
intressen kan kommunerna, på frivillig basis, utgöra ett komplement på 
bredbandsmarknaden. Detta förutsätter dock att kommunerna tillfredsställer 
ett allmänt intresse samt att agerandet följer av en analys som visar att privata 
marknadskrafter, inom överskådlig tid, inte kommer att möta de behov som 
kommunen identifierat. 
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Till följd av att det råder olika förutsättningar för privat och offentlig 
bredbandsverksamhet kan kommunal bredbandsverksamhet snedvrida 
konkurrensen. Konsekvensen av en sådan snedvridning blir att privata aktörers 
förutsättningar för att bygga ut ny infrastruktur och tillhandahålla 
bredbandstjänster till slutanvändare undermineras eller hämmas i delar av 
Sverige. Detta riskerar att på sikt leda till att samhället tvingas investera en 
större andel offentliga medel för att tillfredställa ett samhälleligt behov, som 
hade kunnat tillfredställas av privata krafter - på marknadsmässiga villkor. För 
att optimera marknadsförutsättningarna, för såväl privata som offentliga 
aktörer, är ett nära samspel mellan kommuner och privata marknadsaktörer av 
största vikt.  

För att underlätta detta samspel och för att främja bredbandsutvecklingen 
inledde PTS under våren 2010 ett nära samarbete med Sveriges Kommuner 
och Landsting och Konkurrensverket. Samarbetet resulterade i ett antal 
gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, där 
principerna tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning på området. Principerna 
offentliggjordes i oktober 2010 och vänder sig i första hand till kommunen i 
egenskap av samhällsplanerare, markägare och ägare av bredbandsnät. Genom 
ökad kunskap kring gällande regelverk ökar förutsättningarna för en aktivare 
ägarstyrning av den kommunala bredbandsverksamheten och för en effektivare 
bredbandsmarknad.  

För att ytterligare ge vägledning till Sveriges kommuner har PTS genomfört 
denna studie av goda exempel på kommunalt agerande inom 
bredbandsområdet. Det finns många föredömliga kommunala verksamheter 
som skulle kunna uppmärksammas. I denna studie lyfter vi fram ett par av 
dessa verksamheter som i ett eller flera avseenden fungerar i linje med 
principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Under våren 2010 inledde PTS ett nära samarbete med Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Konkurrensverket (KKV). Samarbetet resulterade i 
ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. 
Bakgrunden till framtagandet av de gemensamma principerna är att PTS i 
regeringens bredbandsstrategi fått i uppdrag att genomföra riktade 
informationsinsatser mot kommuner. Syftet med uppdraget är att 
informationsinsatserna ska bidra till minskad snedvridning av konkurrens och 
diskriminerande beteenden, till ett tydliggörande av kommunala 
bredbandsaktörers roll på den svenska bredbandsmarknaden samt till att 
främja i första hand kommersiellt drivna bredbandsinvesteringar på lokal nivå. 
Principerna som offentliggjordes i oktober 2010 är i första hand riktade till 
kommunerna i egenskap av samhällsplanerare, markägare samt ägare av 
bredbandsnät. Principerna redovisas i detalj i avsnitt 1.2 nedan. 

Med utgångspunkt i dessa principer har PTS genomfört denna studie av goda 
exempel på kommunalt agerande inom bredbandsområdet. Studien 
uppmärksammar ett antal goda exempel på kommuner och kommunal 
bredbandsverksamhet som i ett eller flera avseenden fungerar i linje med 
principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet. Genom denna 
studie vill PTS ge vägledning till kommuner och kommunala bredbandsaktörer 
om hur principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet kan 
efterlevas i praktiken. 

 

1.2 Principer för kommunala insatser på 
bredbandsområdet 

 

Principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet riktar sig i första 
hand till kommuner i egenskap av samhällsplanerare, markägare samt ägare av 
bredbandsnät. Principerna återges nedan. Se även bifogad länk. 

 http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/skl-pts-kkv.pdf 

 

 

http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/skl-pts-kkv.pdf�
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Allmänt 

Kommuner ska, som företrädare för allmänna samhällsintressen, i översikts- 
och detaljplanearbetet beakta behoven av utbyggnad av bredbands-
kommunikation i kommunen.   

Kommuner bör verka för god konkurrens på alla områden, inklusive 
bredbandsområdet, och eftersträva god dialog med det privata näringslivet 
rörande konkurrensfrågor. 

Kommuner bör undvika monopolisering av infrastrukturen, till exempel 
genom att undvika så kallade exklusivitetsavtal oavsett om avtal tecknas med 
en privat eller offentlig aktör.  

Kommuner bör främja parallelletablering av fiber där så är möjligt och 
lämpligt.  

Vid tecknande av avtal och i muntliga överenskommelser ska kommuner ge 
privata och offentliga aktörer samma villkor om det inte finns sakliga skäl för 
att erbjuda olika villkor. 

Kommunen som markägare 

Kommuner bör ha en policy som klargör villkor för tillträde till kommunal 
mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastrukturutbyggnad. Policyn bör 
klargöra rutinerna för grävtillstånd och tecknande av markavtal.  

Kommunen bör beakta värdet av såväl fungerande elektroniska 
kommunikationer och konkurrens på bredbandsmarknaden som övriga 
allmänna samhällsintressen när den tar fram en sådan policy. 

Kommunen bör hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och utan 
att ställa upp ovidkommande villkor för tillträdet.  

Kommuner bör teckna markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor 
när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad. 
Information om policy, rutiner och avtalstecknande ska publiceras och finnas 
allmänt tillgänglig, till exempel via kommunens webbplats. 

Kommunen bör aktivt verka för att samordning av grävarbeten och 
samförläggning av ledningar sker.  
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Kommunen som ägare av bredbandsnät 

Svensk bredbandspolitik baseras på att marknaden i första hand ska tillgodose 
behovet av bredband. Kommunala aktörer bör träda in endast när det inte 
finns kommersiella marknadsförutsättningar.  
 

Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan 
underprissättning och med transparent redovisning av kostnader. 
 

Kommunal säljverksamhet och förfaranden i kommunal säljverksamhet kan i 
enlighet med 3 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) förbjudas om de 
snedvrider eller hämmar konkurrensen eller är ägnade att snedvrida eller 
hämma konkurrensen. Exempel på säljverksamhet eller förfaranden i säljverksamheten 
som kan komma att förbjudas är när kommunen överskrider den kommunala kompetensen, 
tillämpar prissättning under självkostnad, inte ger tillträde till infrastruktur på skäliga och 
icke diskriminerande villkor, eller agerar selektivt, det vill säga utan sakliga skäl behandlar 
aktörer olika.  
 
När kommunala aktörer ger tillträde till den egna infrastrukturen ska det ske på 
skäliga och icke diskriminerande villkor. I första hand bör detta gälla tillträde 
till kanalisation respektive svart fiber, men, beroende på marknadssituation, 
kan detta även gälla (överförings-)kapacitet.  
 
I tillträdet till den egna infrastrukturen ska kommunen, på alla nivåer i 
värdekedjan, beakta behovet av att undvika monopolisering av infrastrukturen, 
till exempel genom att undvika exklusiva avtal med enskilda operatörer, oavsett 
om det är en privat eller offentlig aktör.  
 
I de fall kommunala stadsnät själva agerar på kapacitets- eller tjänstebaserad 
nivå bör kommunen, i egenskap av ägare, regelbundet ompröva om rådande 
behov skulle kunna tillgodoses genom privatfinansierade aktörer. Omprövning 
av säljverksamheter och förfaranden däri bör ske i enlighet med 
konkurrenslagen. En sådan omprövning bör ta sin utgångspunkt i 3 kap 27§ 
konkurrenslagen och ske årligen.  Säljverksamheter och förfaranden som skulle 
kunna träffas av förbud bör inte etableras, fortgå eller expandera. 
  
Kommunen bör verka för att kommunala bostadsföretag, inom ramen för 
gällande lagstiftning, beaktar behovet av konkurrens och valfrihet för 
slutkunder. Avtal som ger en operatör exklusiv distributionsrätt i hela 
fastigheten och som stänger ute andra leverantörer från att tillhandahålla 
tjänster via parallell infrastruktur i fastigheten bör undvikas.  
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1.2.1 Goda exempel på kommunalt agerande inom 
bredbandsområdet 

 
I denna studie lyfter vi fram fem exempel på kommuner eller kommunal 
bredbandsverksamhet som agerar i linje med en eller flera principer för 
kommunala insatser på bredbandsområdet.  
 

• GothNet - ett stadsnät som löpande omprövat sin verksamhet på olika 
förädlingsnivåer och som tillhandahåller tillträde till svart fiber. 

 

• AB Stångåstaden - ett allmännyttigt bostadsföretag, ägt av Linköpings 
kommun, som åstadkommer valfrihet för de boende genom att främja 
konkurrens via parallella fastighetsnät samt genom att undvika 
exklusiva avtal som exkluderar konkurrens från parallella 
infrastrukturer i fastigheterna. 
 

• Arvidsjaurs stadsnät - ett stadsnät som löpande omprövat sin 
verksamhet på olika förädlingsnivåer och som idag tillhandahåller 
tillträde till svart fiber. Detta har varit möjligt genom samverkan med 
andra kommunen i regionen. 
 

• Nacka kommun – en kommun som genom aktiv ägarstyrning verkar 
för konkurrens och icke diskriminering i samband med upplåtelse av 
kommunal mark för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. 
 

• Linköpings kommun – en kommun som beaktar behovet av 
bredbandsutbyggnad i sitt översikts- och detaljplanearbete och som 
verkar för öppna nät. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge vägledning till kommuner och kommunala 
bredbandsaktörer om hur principerna för kommunala insatser på 
bredbandsområdet kan efterlevas i praktiken.  

Bredbandsfrågor är ofta komplexa frågor som omgärdas av ett flertal 
lagstiftningar såsom Plan och Bygglagen, Konkurrenslagen, Kommunallagen 
och Lagen om elektronisk kommunikation. Genom ökad kunskap om gällande 
lagstiftning och om rekommendationer på området ökar förutsättningarna för 
ett aktivt ägaransvar för den kommunala bredbandsverksamheten samt för ett 
förbättrat samspel mellan privata och offentliga aktörer på 
bredbandsmarknaden. Det är kommunens ansvar att säkerställa att kommunal 
verksamhet bedrivs i överensstämmelse med gällande regelverk.  

Genom att lyfta fram ett antal goda exempel på kommuner och kommunala 
bredbandsaktörer som agerar i linje med en eller flera principer för kommunala 
insatser på bredbandsområdet vill PTS ge vägledning till kommunerna. Det bör 
i sammanhanget dock betonas att lokala omständigheter i kombination med 
gällande regelverk är avgörande parametrar vid kommunens bedömning av den 
egna kommunala bredbandsverksamheten. Det är således inte givet att de goda 
exempel som uppmärksammas i denna studie är direkt applicerbara i andra 
kommuner. 
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3 Avgränsning 

I denna studie lyfter PTS fram ett antal goda exempel på kommuner och 
kommunala bredbandsaktörer, som i ett eller flera avseenden agerar i linje med 
principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet. Studien har inte 
ambitionen att vara heltäckande och uppmärksammar därmed inte samtliga 
kommuner och kommunala bredbandsverksamheter. De exempel som lyfts 
fram i denna studie är verksamheter som utifrån kommunens unika 
omständigheter fungerar i överensstämmelse med en eller ett flertal av 
principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet. Dessa unika 
omständigheter handlar bl.a. om kundunderlag, befolkningstäthet, tillgång till 
statligt bredbandsstöd samt intresse från kommersiella aktörer. Med hänsyn till 
skiftande lokala förutsättningar är det som fungerar i en kommun inte med 
nödvändighet tillämpligt i en annan kommun. Varje kommun måste utifrån 
egna lokala förutsättningar förhålla sig till gällande lagstiftning och 
rekommendationer på området. PTS förhoppning är att denna studie ska 
underlätta kommunernas arbete för att främja bredbandsutvecklingen i Sverige.  

Urvalet i denna studie har gjorts med utgångspunkt i att PTS vill lyfta fram 
exempel som på olika sätt relaterar till principerna för kommunala insatser på 
bredbandsområdet och som på olika sätt speglar de olika förutsättningar som 
råder inom kommuner, bl.a. beroende på befolkningsunderlag och 
befolkningstäthet. De exempel som lyfts fram i denna studie representerar inte 
nödvändigtvis all den bredbandsverksamhet som bedrivs inom kommunen 
utan snarare valda delar. 
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4 Goda exempel på kommunala 
insatser på bredbandsområdet 

4.1 GothNet – ett stadsnät som löpande omprövat sin 
verksamhet 

 

 

Gothnet (Göteborg Energi GothNet AB) är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi 
AB, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. 
Göteborgs stad äger samtliga aktier i företaget. GothNet säljer idag produkterna svart 
fiber, transmission, optiska kanaler och telehousing. De viktigaste kunderna är 
Göteborgs Stads förvaltningar och företag, Västra Götalandsregionen samt 
operatörer. Ett flertal operatörer köper idag tillträde till svart fiber, vilket gynnar 
konkurrensen på infrastrukturbaserad nivå i Göteborgsregionen.  

I takt med marknadens utveckling har GothNet löpande omprövat sin verksamhet för 
att säkerställa att företaget inte agerar högre upp i värdekedjan än nödvändigt. 
Omprövningen har resulterat i att GothNet lämnat rollen som tjänsteleverantör samt 
att GothNet beslutat avveckla verksamheten som kommunikationsoperatör. GothNets 
löpande omprövning av verksamheten har skett i linje med principer för kommunala 
insatser på bredbandsområdet. GothNets kontinuerliga förändringar av affärsmodeller 
har inneburit att risken för snedvridningar av konkurrensen har minskat. Mot denna 
bakgrund vill PTS lyfta fram GothNet som ett gott exempel på kommunala insatser på 
bredbandsområdet.  

 

 

Gothnet (Göteborg Energi GothNet AB) är ett helägt dotterbolag till 
Göteborg Energi AB, som i sin tur ingår i koncernen Göteborgs Kommunala 
Förvaltnings AB. GothNet styrs genom ägardirektiv för Göteborg Energi AB. 
Av ägardirektivet framgår att Göteborg Energi AB ska medverka i 
utvecklingen av Göteborgssamhället genom att erbjuda bredbandsverksamhet 
till konkurrenskraftiga priser. I konkurrens med andra marknadsaktörer 
tillhandahåller GothNet produkterna svart fiber, transmission och optiska 
kanaler via det egna fiberbaserade nätet som når över 1 miljon hushåll och      
60 000 företag. Företagets största kunder är Göteborgs Stads förvaltningar och 
företag, Västra Götalandsregionen samt operatörer.  
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GothNets verksamhet startade redan 1988 som en integrerad del av Göteborg 
Energi. För att optimera bredbandsutbyggnaden i regionen lades rör för 
optokabel ner i samband med grävningar för anläggning av kablar för 
transmission av el. Initialt användes nätet av Göteborgs Energi för eget bruk.  

I början av 90-talet startade ett samarbete med kommunen för att försörja 
kommunala enheter med svart fiber. Erbjudandet utvidgades med tiden till 
aktörer utanför kommunen och ett par år senare började GothNet även 
tillhandahålla tillträde till kapacitet.  

År 1996 började GothNet bedriva sin verksamhet skild från 
energiverksamheten och ett par år senare separerades bredbands- och 
energiverksamheten ytterligare genom att bredbandsverksamheten placerades i 
ett separat dotterbolag till energibolaget. Huvudskäl till detta var att 
kommunen ville ge ökat fokus till bredbandsverksamheten samt att kommunen 
uppfattade att det fanns väsentliga skillnader mellan bredbandsverksamheten 
och energiverksamheten. 

År 2004 påbörjades renodlingen av GothNets verksamhet där utbudet 
anpassades till marknadens krav, konkurrens och funktion. GothNet slutade 
sälja egna internettjänster till slutkunder då företaget gjorde bedömningen att 
marknadsutvecklingen, med flera kommersiella tjänsteleverantörer, inte längre 
motiverade egen verksamhet på tjänstenivå. Vid denna tidpunkt etablerade 
GothNet verksamheten som kommunikationsoperatör. Detta innebar att 
företaget började tillhandahålla öppna nät, inom vilka ett flertal 
tjänsteleverantörer konkurrerar om tjänstedistributionen till slutanvändarna. 
Härigenom skapades ett öppet alternativ i regionen till de redan existerande 
lösningarna, som i hög grad präglades av inlåsning av slutanvändarna. 

Under 2009 genomförde GothNet en analys av den egna rollen som distributör 
av kabel-TV-tjänster till slutkunder. Analysen visade att marknaden för TV-
tjänster hade utvecklats både vad gäller befintliga aktörer samt aktörernas roller 
i värdekedjan. Dessutom hade teknikutvecklingen medfört ett gynnsammare 
utbud. Dessa slutsatser resulterade i att GothNet överlät distribution av kabel-
TV-tjänster till privata aktörer, som härigenom fick överta en kundbas på över 
20 000 kunder. En liknande översyn 2010 ledde till att GothNet även 
upphörde med tillhandahållande av en IP-TV-tjänst samma år. Dessa 
förändringar har inneburit att GothNet successivt renodlat sin affärsmodell till 
ett produktutbud på lägre förädlingsnivå.  

Som ett led i GothNets fortsatta omprövning av verksamheten och gällande 
affärsstrategier beslöt GothNets styrelse att under hösten 2010 se över 
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företagets roll som kommunikationsoperatör. Skälen var, i likhet med tidigare 
omprövningar, förändrade marknadsförutsättningar vad gäller regelverk, 
rekommendationer och marknadsförhållanden. Översynen av verksamheten 
resulterade i att koncernstyrelsen för GothNet fattade ett beslut i februari 2011 
att avveckla företagets verksamhet som kommunikationsoperatör. Beslutet 
innebär att GothNet, med omedelbar verkan, upphör med nyförsäljning av 
kommunikationsoperatörstjänster samt att företaget fasar ut det befintliga 
kundbeståndet i takt med att kommersiellt aktiva kommunikationsoperatörer 
tar över rollen i GothNets ställe. Att upphöra med verksamheten som 
kommunikationsoperatör innebär att GothNet överlåter cirka 15 000 befintliga 
slutkunder till den privata marknaden, som härmed ges ökade förutsättningar 
att på marknadsmässiga villkor expandera sina verksamheter. Beslutet innebär 
vidare att GothNet skiftar fokus från att i första hand tillhandahålla kapacitet 
till att framöver, i högre grad, agera neutralt vid tillhandahållandet av svart fiber 
kontra kapacitet. Detta torde i kombination med GothNets omfattande 
investeringsplaner 2011-2013 i svart fiber gynna grossistmarknadens 
efterfrågan på detsamma. 

Som nämnts ovan har GothNet funnit flera starkt vägande skäl till att upphöra 
med verksamheten som kommunikationsoperatör. Ett av dem är skärpningen i 
konkurrenslagstiftningen som trädde i kraft i januari 2010, som innebär att 
Konkurrensverket kan ingripa mot bl.a. kommuner som i sin säljverksamhet 
agerar hämmande eller snedvridande för konkurrensen. Ett annat skäl är 
principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet, framtagna av PTS, 
KKV och SKL, som påskyndat beslutet att avveckla verksamheten. Vidare har 
utvecklingen med flera kommersiella kommunikationsoperatörer påverkat 
beslutet. GothNet ser inte att företaget ska bedriva verksamhet högre upp i 
värdekedjan om det finns kommersiella aktörer som kan tillfredställa 
marknadens behov. Vidare har den ökade konkurrensen från alternativa 
kommunikationsoperatörer resulterat i högre affärsrisker för GothNet.  

Genom att vid återkommande tillfällen utvärdera och renodla sin verksamhet i 
rollen som nätägare kan GothNet skapa ett mer långsiktigt och 
konkurrenskraftigt erbjudande. Detta medför gynnsamma finansiella effekter 
för företaget, eftersom GothNet härmed sänker företagets risknivå genom att 
framtida investeringar görs på en nivå med en lägre teknisk och ekonomisk 
risk. Trots förändringen i affärsmodeller fortsätter GothNet, utifrån ett 
finansiellt perspektiv, sin verksamhet, i relativt oförändrad riktning då 
verksamheten som nätägare och driftansvarig motsvarar cirka 90 % av 
GothNets omsättning.  
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4.2 Stångåstaden - ett fastighetsbolag som främjar 
infrastrukturbaserad konkurrens 

 

 

AB Stångåstaden är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Linköpings kommun. 
Stångåstadens fastighetsbestånd består av 18 540 bostadslägenheter, varav 4 185 
studentlägenheter, 500 servicelägenheter och 35 bostäder av speciell kulturhistorisk 
karaktär och 90 452 kvadratmeter kommersiella lokaler. Fastigheterna motsvarar ett 
beräknat marknadsvärde om ca 10 750 mkr och bolagets nettoomsättning är 1 203 
mkr. Stångåstaden var vid slutet av 2009 den största aktören på bostadsmarknaden i 
Linköping. 

Stångåstaden har i linje med sin strategi kontinuerligt valt att främja konkurrens mellan 
operatörer som konkurrerar om tjänstedistributionen via parallella infrastrukturer i en 
fastighet. Genom att möjliggöra etablering av flera olika infrastrukturer i fastigheterna 
har Stångåstaden säkerställt att företaget långsiktigt kan möta hyresgästernas 
efterfrågan på prisvärda bredbandstjänster som kräver allt mer bandbredd.   

Stångåstaden är ett exempel på ett fastighetsbolag som under årens lopp tecknat 
tillfälliga och tidsmässigt skäliga exklusivitetsavtal för att härigenom överlåta hela eller 
delar av investeringskostnaden på operatören. Exklusivitetsavtalen har aldrig inneburit 
att någon operatör fått exklusiv distributionsrätt i hela fastigheten. Genom att främja 
konkurrens och undvika exklusivitetsavtal som monopoliserar tjänstedistributionen i 
hela fastigheten har Stångåstaden agerat i linje med principer för kommunala insatser 
på bredbandsområdet. 

 

 

AB Stångåstaden är ett allmännyttigt bostadsföretag. Företaget är helägt av 
Linköpings kommun genom moderbolaget Linköpings Stadshus AB, som i sin 
tur är moderbolag i Linköpings kommunala bolagskoncern. Moderbolaget ska 
ansvara för den löpande ägardialogen med respektive dotterbolag i koncernen. 
Kommunfullmäktige beslutar om de årliga ägardirektiv som de kommunala 
bolagen följer. I kommunens särskilda ägardirektiv för AB Stångåstaden (2010) 
framgår bland annat att Stångåstaden styrs via vinst- och avkastningskrav, att 
bolaget ska agera långsiktigt och på konkurrensneutrala villkor, samt att 
Stångåstaden på affärsmässiga villkor ska medverka till att utveckla boendet 
såväl infrastrukturellt som miljömässigt. 
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Stångåstadens fastighetsbestånd består av 18 540 bostadslägenheter, varav 
4 185 studentlägenheter, 500 servicelägenheter, 35 bostäder av speciell 
kulturhistorisk karaktär och 90 452 kvadratmeter kommersiella lokaler. 
Fastigheterna motsvarar ett beräknat marknadsvärde om ca 10 750 mkr. 
Företagets nettoomsättning uppgick år 2010 till 1 203 mkr och Stångåstaden 
var vid slutet av 2009 den största aktören på bostadsmarknaden i Linköping. 

Stångåstaden har funnits som fastighetsbolag sedan 1942 då företaget 
Råbergahus bildades och de första bostäderna började byggas i stadsdelen 
Råberga. År 1995 beslutade Stångåstaden att påbörja utbyggnaden av ett 
metallbaserat datanät i Stångåstadens studentbostäder vid universitetsområdet, 
då studenterna var angelägna om att få tillgång till snabb 
bredbandsuppkoppling till Internet i sina bostäder. Utbyggnaden 
delfinansierades av ABB som även byggde nätet. Linköpings universitet 
levererade tjänster samt lämnade en garanti på intäkter från nätavgifter som 
aldrig behövde utnyttjas. Vid denna tidpunkt fanns kopparbaserade nät (som 
ursprungligen etablerades för kretskopplad telefoni) samt kabel-TV-nät 
etablerade i fastigheterna. 

Ett par år senare, 1999, beslutade Stångåstaden att de befintliga kabel-TV-
näten i fastigheterna skulle uppgraderas. Uppgradering bedömdes vara mer 
kostnadseffektivt jämfört med att investera i ett helt nya fastighetsnät. Genom 
att näten returaktiverades möjliggjordes symmetrisk överföring av data via 
kabel-TV-näten. Som ett led i Stångåstadens strategi att skapa goda 
förutsättningar för valfrihet, genom konkurrens mellan operatörer verksamma i 
parallella fastighetsnät, beslutade Stångåstaden 2005 att påbörja utbyggnaden 
av metallbaserade (cat5) datanät i nästan hela det befintliga fastighetsbeståndet 
(98 %). Genom denna utbyggnad ville Stångåstaden säkerställa att 
hyresgästernas långsiktiga efterfrågan på alltmer kapacitetskrävande 
bredbandstjänster skulle tillfredställas. Till grund för etableringen av nya 
datanät låg även att Stångåstaden härigenom önskade göra sina områden ännu 
mer attraktiva för befintliga och potentiella hyresgäster. Genom upphandling 
beslutades att Bredbandsbolaget fick i uppdrag att bygga metallbaserade (cat5) 
fastighetsnät till cirka 13 000 lägenheter. Avtalet med Bredbandsbolaget löpte 
till juni 2010, vilket innebar att Bredbandsbolaget hade exklusiv rätt att agera 
tjänsteleverantör i det nya fastighetsnätet under fem års tid från och med 
byggstart. Genom exklusivitetsavtalet kunde Stångåstaden begränsa den egna 
investeringskostnaden till en fjärdedel av priset, vilket är i linje med företagets 
strategi om att i möjligaste mån undvika kollektiva hyreshöjningar till följd av 
infrastrukturella investeringar. Exklusivitetsavtalen har haft en löptid kring fem 
år och Stångåstaden har agerat aktivt för att undvika längre exklusivitetsavtal 
för att härigenom främja ett stort utbud av prisvärda tjänster. 
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Efter upphandling hösten 2006 följt av en principiell överenskommelse i 
januari 2007 och slutligt avtal maj 2008, lanserade Stångåstaden tillsammans 
med ComHem ”Framtidens TV” år 2009. Framtidens TV innebär att alla 
Stångåstadens hyresgäster får tillgång till interaktiva TV-tjänster i form av 
kommersiella tjänster från ComHem samt boendetjänster från Stångåstaden 
såsom tvättstugebokning, hyresgästinformation och Stångåstadens tv-program 
S-play. Detta har åstadkommits genom att placera en digital-tv box i varje 
lägenhet. Avtalet med ComHem innebär att operatören har exklusiv rätt att 
leverera bredbandstjänster via kabel-TV-nätet under fem år. Exklusiviteten 
följde av att ComHem delfinansierade investeringen genom att förse alla 
Stångåstadens 14 500 lägenheter med en digital-TV- box.  

Den kontinuerliga utbyggnad och uppgradering som skett av fastighetsnät 
inom Stångåstadens fastighetsbestånd har resulterat i att fastigheterna idag har 
flera parallella fastighetsnät. En avgörande förutsättning för Stångåstadens 
främjande av konkurrens genom parallella fastighetsnät är att operatörer som 
är verksamma i näten betalar näthyra till Stångåstaden eller subventionerar 
kostnaderna för de kollektiva tjänster som Stångåstaden tillhandahåller till sina 
kunder. Härmed neutraliseras fastighetsägarens utgifter för drift och underhåll 
av de nät som belastas med näthyra. Samtliga av Stångåstadens hyresgäster har 
idag tillgång till kabel-TV-nät i fastigheterna. Vad gäller de metallbaserade  
datanäten har samtliga studentbostäder och cirka 90 % av övriga bostäder 
tillgång till dessa. Kopparnätet når ungefär 86 % av studentlägenheterna och 98 
% av övriga bostäder. Dessutom finns det mobilt bredband med 4G-tekniken i 
Linköping. Vid nyproduktion bygger Stångåstaden både kabel-TV- nät och 
metallbaserat nät (cat5) för dataöverföring i samma fastighet. Denna parallella 
etablering görs i linje med Stångåstadens strategi, vilken också är inskriven i 
Stångåstadens byggtekniska standard. 
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4.3 Arvidsjaurs stadsnät – ett öppet stadsnät i 
glesbygd 

 

 
 

Arvidsjaurs stadsnät är en del av Arvidsjaurs kommun och bedrivs som en egen 
affärsverksamhet.  Arvidsjaurs kommun är en glesbygdskommun som har byggt ett 
fiberbaserat områdesnät och ortssammanbindande nät med hjälp av EU- och 
statsbidrag. Arvidsjaurs stadsnät tillhandahåller svart fiber. Det agerar inte själv 
kommunikationsoperatör (KO). Stadsnätet har istället anlitat en privatfinansierad KO 
som upphandlats genom ramavtal av IT Norrbotten. Viktiga kunder för Arvidsjaurs 
stadsnät är bl.a. biltestföretag samt flygplatsen i Arvidsjaur.  

Genom att kontinuerligt ompröva affärsmodeller har Arvidsjaurs stadsnät gått från att 
leverera bredbandstjänster i eget nät och från att agera kommunikationsoperatör till att 
idag endast agera leverantör av svart fiber. Genom samverkan med andra kommuner i 
övre norrland har Arvidsjaur, som glesbygdskommun, skapat kommersiella 
förutsättningar för privata aktörer att driva och leverera ett konkurrenskraftigt utbud av 
bredbandstjänster i stadsnätet. Detta ger goda förutsättningar för effektiv konkurrens 
och valfrihet inom kommunen. Genom kontinuerlig omprövning av verksamheten, 
främjande av konkurrens samt genom att agera på låg förädlingsnivå verkar 
Arvidsjaurs stadsnät i linje med principer för kommunala insatser på 
bredbandsområdet. 

 

 
 

Arvidsjaur är en kommun i Norrbottens län, med drygt 6 700 invånare, varav 
nästan 4 700 bor i centralorten på en yta av 457 hektar med 10,2 invånare per 
hektar. Med anledning av att Arvidsjaur är en glesbygdskommun, med få 
invånare på stor yta, är det svårt att uppnå skalfördelar i eget stadsnät. Genom 
att koppla ihop sitt stadsnät med andra kommuner har Arvidsjaur lyckats 
uppnå ett konkurrenskraftigt nät utifrån de förutsättningar som kommunen 
har. Tillgång till fungerande bredbandskapacitet är en förutsättning för att 
företag ska kunna och vilja driva verksamhet i området. Arvidsjaurs stadsnät 
omfattar områdesnät samt ortssammanbindande fibernät som sträcker sig från 
tätort till angränsade kommuner (Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn och Norsjö). I 
stadsnätet ingår även områdesnät i Abborrträsk, Arvidsjaur, Fjällbonäs, 
Glommersträsk, Moskosel och Renvallen. 
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Arvidsjaurs stadsnät är en del av Arvidsjaurs kommun och drivs som en egen 
affärsverksamhet där stadsnätsverksamheten särredovisas skiljt från övrig 
kommunal verksamhet. Detta för att man ska få en tydlig bild och lätt kunna 
följa upp den specifika verksamheten. Eftersom Arvidsjaurs kommun har 
byggt områdesnät och ortssammanbindande fibernät med hjälp av EU- och 
statsbidrag, måste kommunen äga dessa nät och näten får därmed inte säljas. 

Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är ytterst ansvariga för 
stadsnätsverksamheten i Arvidsjaurs kommun. I de av kommunfullmäktige 
beslutade ”Riktlinjer för särredovisning av stadsnät” framgår tydligt att 
Arvidsjaur ska ha en bredbandsverksamhet och vidare beskrivs hur 
verksamheten ska hanteras. Av riktlinjerna framgår även att en affärsmodell 
med öppet nät i form av en privat KO ska tillämpas. IT-enheten inom 
kommunen är ansvarig för den löpande verksamheten inom 
bredbandsverksamheten. 

Arvidsjaurs stadsnät agerar långt ned i värdekedjan genom att tillhandahålla 
svart fiber. Exempel på viktiga kunder för Arvidsjaurs stadsnät som köper svart 
fiber är bland annat biltestföretag, som gör testkörningar av sina bilar i 
Arvidsjaur under vinterhalvåret samt flygplatsen i Arvidsjaur. Bra 
kommunikationer är en förutsättning för att attrahera denna typ av 
verksamheter. Stadsnätet är ett öppet nät genom den privata 
kommunikationsoperatören OpenNet. Genom vald affärsmodell har kunderna 
inom kommunen möjlighet att välja mellan olika tjänsteleverantörer. Idag har 
cirka 650 av 1 900 fiberanslutna kunder ett aktivt bredbandsabonnemang via 
fiber och cirka 85 hushåll och 25 företag är aktiva kunder via ADSL.  

Kopparnätet samt trådlösa nät var de enda nät som fanns för elektronisk 
kommunikation innan Arvidsjaurs kommun började bygga ett fiberbaserat 
stadsnät i början av 2000-talet. Drivkrafter bakom utbyggnaden av eget 
fibernät var att kostnaden för elektronisk kommunikation via befintliga nät 
ansågs vara för hög samt att kapaciteten inte var tillräckligt hög. Statligt bidrag 
var en förutsättning för att kommunen skulle kunna bygga ett fibernät under 
de förhållanden som präglar Arvidsjaur som glesbygdskommun. Genom det 
statliga bredbandsstödet i början av 2000-talet kunde kommunen etablera ett 
nät som långsiktigt klarar att möta en ökande efterfrågan på bandbredd. 
Genom nyanläggningen etablerades ytterligare ett nät som bidrar till ökad 
konkurrens på orten och därmed till ett större utbud av prisvärda tjänster. 
Utbyggnaden innebar att 20 mil fiberbaserad infrastruktur anlades inom 
Arvidsjaur kommun samt att ortssammanbindande nät byggdes mellan 
Arvidsjaur och närliggande kommuner. 
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När stadsnätet var färdigbyggt genomförde IT Norrbotten en upphandling av 
KO för att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät inom 
kommuner i Norrbotten. Ett företag som hette Logica vann upphandlingen. 
Logicas affärsmodell innebar att kommunen skulle stå för mellanskillnaden 
mellan det intäktskrav Logica hade på investeringen och vad kunderna var 
beredda att betala. Arvidsjaur såg inte detta affärsupplägg som långsiktigt 
hållbart eftersom det resulterade i höga kostnader för kommunen. Istället 
beslutade kommunen hösten 2003 att tills vidare driva fibernätet i egen regi 
inom kommunen. Detta innebar att Arvidsjaur investerade i nödvändig aktiv 
utrustning och började agera KO. Under åren 2006-2008 tillhandahöll 
Arvidsjaurs stadsnät egen internetaccess via stadsnätet, utan konkurrens från 
alternativa tjänsteleverantörer.   

I september 2008 genomförde IT Norrbotten återigen en gemensam 
upphandling av KO för alla kommuner i Norrbotten. IT Norrbotten, som är 
ett samarbete mellan regionnät och stadsnät i Norrland, genomförde 
upphandlingen till förmån för samtliga stadsnät som ingår i samarbetet. 
Motivet för samverkan mellan kommuner och regioner var att vinna skal- och 
samproduktionsfördelar och därmed gynnsammare offerter. Genom 
samverkan lyckades kommuner i Norrbotten tillsammans skapa ett tillräckligt 
attraktivt kundunderlag för att motivera en privatfinansierad 
kommunikationsoperatör att driva stadsnätet med en kostnadseffektivitet som 
återspeglas i slutkundspriset. OpenNet vann upphandlingen och är än idag KO 
i näten i Norrbotten. Detta innebär att OpenNet ansvarar för drift, 
tjänsteförmedling och affärsutveckling av stadsnäten. OpenNet levererar inte 
några egna bredbandstjänster till slutanvändarna. Samverkan med andra 
kommuner har således varit en avgörande parameter i Arvidsjaurs strategi om 
att åstadkomma ett prisvärt utbud av elektroniska kommunikationstjänster till 
hushåll och verksamheter inom kommunen.   
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4.4 Nacka Kommun – en kommun med fokus på icke 
diskriminerande markavtal 

 

 

Nacka kommun är en kommun i Stockholms län med drygt 90 000 invånare. Det finns  
35 000 hushåll  varav 40 % av dessa bor i småhus. Antalet invånare ökar stadigt och 
med det också behovet av förbättrad infrastruktur.  

Styrmodellen i Nacka kommun utgår från kommunfullmäktiges vision om öppenhet och 
mångfald. Kommunen har fyra styrprinciper, där PTS särskilt vill lyfta fram ”konkurrens 
genom kundval eller upphandling” och ”konkurrensneutralitet” . Nacka kommun har 
beslutat att det inte är en kommunal angelägenhet att bygga stadsnät. Istället främjar 
kommunen konkurrens mellan privata aktörer på bredbandsområdet. För att främja 
utbyggnad av bl.a. bredband, skapa en större tydlighet och ge alla aktörer samma 
möjlighet att få tillträde till marken, har kommunen tagit fram riktlinjer gällande ledningar 
för markavtal i kommunal mark samt även ett standardavtal för marktillträde. 

Nacka kommuns arbete med att ta fram riktlinjer och standardavtal för marktillträde har 
haft en tydlig politisk styrning och förankring inom kommunen och dess verksamhet. 
Detta, tillsammans med kommunens främjande av samförläggning rimmar väl med ett 
flertal av principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet såsom att främja 
parallelletablering (där detta är möjligt och lämpligt), att främja konkurrens, att 
kommunen bör ha en policy för tillträde till kommunal mark samt principen om att ingå 
markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor.      

 

 

 

Nacka kommun är en växande kommun med drygt 90 000 invånare och 35 000 
hushåll, varav cirka 40 % av dessa bor i småhus. Nära 20 % av invånarna i 
tätort och 2 % i mindre tätbebyggda områden har idag tillgång till fiber. 
Kommunen verkar för konkurrens och valfrihet i kommunens verksamheter. 
På bredbandsområdet innebär detta bl.a. att kommunen tagit fram riktlinjer 
som främjar samförläggning och tillämpning av markavtal på icke 
diskriminerande villkor.   

År 2009 startades en politisk diskussion inom kommunledningen om huruvida 
kommunen borde bygga stadsnät i egen regi. Kommunstyrelsen bedömde att 
detta inte var en kommunal angelägenhet samt att kommunen saknade 
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kompetens på området. Istället välkomnar kommunen privata aktörer att bygga 
bredbandsnät inom kommunen. 

Samma år (2009) påbörjades också en utredning inom kommunen med syftet 
att lösa de oklarheter och problem som då fanns kopplade till förläggning av 
ledningar i kommunens mark. Fokus var på två huvudområden; 
ledningsdokumentation i form av samlingskarta samt markavtal. Målet med 
denna utredning var att ta fram och förankra förslag till rutiner, 
ansvarsförhållanden och dokumentation kring förläggning av ledningar i 
kommunens mark. Detta för att säkerställa en transparent hantering av 
markfrågor på icke diskriminerande villkor, till fördel för konkurrensen och 
valfriheten. Resultatet av denna utredning blev att man tog fram ”Riktlinjer för 
ledningar i kommunal mark”. Dessa riktlinjer och en standardmall för 
markavtal godkändes i kommunfullmäktige i juni 2010 och började även 
tillämpas då. 

Riktlinjerna fungerar idag som kommunens policy för mark- och grävtillstånd 
och de omfattar upplåtelse av utrymme i allmän platsmark samt annan av 
kommunen tillhörlig mark för bevarande av befintlig samt anläggande av nya 
ledningar. Med ledningar avses el, tele, fjärrvärme optofiber, vatten och avlopp 
mm. Riktlinjerna bidrar till att effektivisera hanteringen av ledningsplanering 
och ledningsarbeten för alla parter i kommunen och de skapar också en större 
tydlighet om vad som gäller för alla aktörer som har och vill förlägga ledningar 
i kommunal mark. 

Nedan följer en kortfattad redogörelse av riktlinjerna för marktillträde inom 
Nacka kommun. 
 
• Markavtal ska alltid finnas mellan Nacka kommun och aktör innan skriftligt 

schakttillstånd får lämnas.   
 

• Varje aktör som har ledningar inom kommunens mark ansvarar för 
dokumentation av sina ledningar och att årligen skicka in en rapport som 
beskriver hur många meter ledningar de har lagt ner i kommunal mark. 
 

• En aktör/ledningsägare betalar en ersättning för rätten att förlägga ledning 
i kommunägd mark motsvarande 1,40 kr per längdmeter kabelgrav. 
Ersättningen ska endast täcka faktiska kostnader, syftet är inte att 
kommunen ska tjäna pengar på denna ersättning. 

 

• Samordning av lednings- och vägarbeten i syfte att minimera kostnader och 
olägenheter ska tillvaratas. Aktören ska i samband med egen förläggning 
eller uppgrävning av ledning bereda kommunen möjlighet att samtidigt 
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förlägga ledning eller tomrör (kanalisation). Om kommunen utnyttjar 
denna möjlighet så ska kommunen, förutom sina egna kostnader, även stå 
för de extra kostnader som det innebär för aktören. En aktör är också 
skyldig att på kommunens begäran samförlägga planerade ledningar med 
annan privat aktör för att därmed medverka till att gemensamma 
anläggningskostnader fördelas. Tillträde till marken är lika för alla, d.v.s. 
alla aktörer ska ha samma möjligheter att teckna markavtal med Nacka 
kommun. 
 

• Det nya markavtalet kan reglera både befintliga ledningar och nya ledningar 
som en aktör kommer att lägga ner efter avtalet har tecknats.   
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4.5 Linköpings Kommun – en kommun där IT-
infrastruktur är en naturlig del i kommunens 
översiktsplaner 

 

 

Linköping är Sveriges femte största stad, med 146 000 invånare. Linköpings och Norrköpings 
kommuner kallas, tillsammans med de orter som ligger omkring städerna, den fjärde 
storstadsregionen. 

Kommunen har sedan 2004 haft ett IT-infrastrukturprogram vars syfte är att vara ett styrdokument 
för utbyggnad av IT-infrastruktur. I den senaste versionen, som togs fram 2010, lyfter man bl.a. 
fram vikten av att kommunen ska verka för att tillgången till fiberbaserad infrastruktur i största 
möjliga mån säkerhetsställs vid nyexploatering, vilket innebär att man i kommunens översiktsplaner 
inkluderar även IT-infrastruktur. Enligt IT-infrastrukturprogrammet och Linköpings stads 
översiktsplan ska kommunen även verka för att öppna nät etableras i största möjliga utsträckning 
samt att bredbandsleverantörernas planerings- och utbyggnadsinsatser så långt det är möjligt 
samordnas med motsvarande satsningar på nationell och regional nivå.  

Genom Linköpings kommuns IT-infrastrukturprogram har kommunen en ägarstyrning som innebär 
att kommunen ska beakta behovet av bredbandsutbyggnad i översikts och detaljplanearbetet.  
Kommunen agerar på denna punkt i linje med principer för kommunala insatser på 
bredbandsområdet och agerandet är också i överensstämmelse med förändringar i Plan- och 
Bygglagen som träder i kraft i maj 2011 som bl.a. just innebär att kommuner ska beakta behovet av 
bredbandsutbyggnad i översikts- och detaljplanearbetet.  

I IT-infrastrukturprogrammet framhåller Linköpings kommun vidare att planering och utbyggnad av 
IT-infrastruktur i kommunen ska samordnas med andra regionala och nationella satsningar om så 
är möjligt. Detta tillsammans med att kommunen verkar för att öppna nät etableras i största möjliga 
utsträckning ligger väl i linje med principer för kommunala insatser på bredbandsområdet vad avser 
kommunens roll att verka för god konkurrens. 

 

 

Linköping är Sveriges femte största stad med 146 000 invånare. Linköpings 
och Norrköpings kommuner kallas, tillsammans med de orter som ligger 
omkring städerna, den fjärde storstadsregionen. Linköpings kommun har valt 
att bedriva viss verksamhet i bolagsform och kommunens ägarstyrning sker då 
genom ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige.  

I dagsläget kan i stort sett alla hushåll och företag i Linköpings kommun få 
tillgång till bredband via olika typer av mobila och trådbaserade lösningar.  
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I vissa fall är det däremot inte möjligt att idag erbjuda den kapacitet på 
bredband som hushåll, företag och annan verksamhet efterfrågar. Kommunens 
bedömning är att ett ökande behov av kapacitet och tillgänglighet ställer krav 
på en omfattande utbyggnad av fiberbaserade nät inom kommunen.  

År 2004 beslutade kommunfullmäktige om det första IT-
infrastrukturprogrammet i Linköpings kommun. Syftet var att skapa ett 
styrdokument för utbyggnad av IT-infrastruktur. Det långsiktiga målet var bl.a. 
att alla som bor och verkar inom kommunens gränser ska ha möjlighet att få 
bredband med lägst 5 Mbit/s. Detta mål återspeglas i kommunens 
översiktsplan från 2004 av vilken det bl.a. framgår att kommunen vill verka för 
en väl utbyggd, snabb och säker infrastruktur som omfattar både hem och 
arbetsplatser. 

I IT-infrastrukturprogrammet från 2004 framgår också att kommunen ska 
bevaka att det i kommande detaljplaner finns utrymme för ledningsgrävning 
för IT på samma sätt som för el, vatten och värme. Vidare framgår att 
kommunen även ska agera beställare och därmed kunna påverka operatörers 
utbyggnad samt vilka orter som ansluts med IT-infrastruktur. 

Under löptiden för det första IT-infrastrukturprogrammet har en utbyggnad av 
bredband genomförts i två faser inom kommunen. Denna utbyggnad har 
framför allt fokuserats på etablering av ett fiberbaserat stamnät mellan 
tätorterna i kommunen samt på att erbjuda hushåll och företag tillgång till 
bredband via det kopparbaserade telenätet, bredband via ADSL. 

I april 2010 kom det andra IT-infrastrukturprogrammet för kommunen, som 
avser perioden 2010-2014. I detta finns en tydlig hänvisning till regeringens 
bredbandstrategi för Sverige och man har i programmet bl.a. lyft nedanstående 
punkter. 

• Utbyggnad av IT-infrastruktur ska fokuseras på byggnation av 
fiberbaserade bredbandsnät och kommunen ska verka för att näten är 
öppna för alla bredbandsleverantörer. 
 

• Kommunen ska vara aktiv och i största möjliga mån bistå 
bredbandsleverantörerna vid planering och utbyggnad av bredbandsnät. 
Genom en aktiv dialog och samverkan med bredbandsleverantörerna är 
målsättningen att utbyggnaden av IT-infrastruktur ska ta hänsyn till 
prioriteringar och viljeriktningar i kommunens översiktsplaner. 

 

• I tätorten anser kommunen att marknadskrafter ska råda, men för 
bredband på landsbygden - med en förhållandevis dåligt fungerande 
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marknadssituation, avser Linköpings kommun att inom ramen för IT-
infrastrukturprogrammet, medfinansiera utbyggnaden av fiberbaserade 
stamnätslinjer till ett flertal serviceorter och kommungränser på 
landsbygden. 

 

• Planering och utbyggnad av IT-infrastruktur i kommunen kommer så långt 
som möjligt samordnas med motsvarande satsningar på regional och 
nationell nivå. Detta finns även inskrivet i mallen för markavtal för 
optoanläggningar, där man framhåller vikten att båda parter ska verka för 
att alla möjligheter till samordning/samförläggning vid genomförande tas 
tillvara. 

Efter genomförandet av programmet är förväntan att alla hushåll och företag i 
kommunen ska ha tillgång till någon form av fast eller mobilt bredbandsnät. 
Det innebär vidare att 95 % av kommunens cirka 46 000 hushåll i 
flerfamiljshus samt företag i Linköpings central ort och större kringliggande 
tätorter ska ha tillgång till fasta bredbandsnät med 100 Mbit/s eller mer. (Idag 
har ca 90 % av hushållen i flerfamiljshus tillgång till bredbandsnät med 
överföringskapacitet på 100 Mbit/s eller mer, medan endast 5 % av 
enfamiljshusen har det – totalt har 55 % av hushållen i Linköpings kommun 
tillgång till bredbandsnät om 100 Mbit/s eller mer.) En ytterligare målsättning 
med programmet är att det ska finnas minst två bredbandsleverantörer att välja 
tjänster mellan och att tjänsterna ska erbjudas till konkurrenskraftiga priser och 
villkor. 

I översiktsplanen över Linköping, som antogs den 8 juni 2010, finns en nära 
koppling till IT-infrastrukturprogrammet. Av planen framgår bl.a. att 
fiberbaserad IT-infrastruktur är en förutsättning för framtidens trådbaserade 
och mobila bredbandsnät. Av denna anledning bedömer kommunen att det är  
viktigt att tillgången till fiberbaserade bredbandsnät säkerställs i den fortsatta 
samhällsbyggnaden. Översiktsplanen redovisar inte detaljlösningar – detta görs 
i den efterföljande detaljplaneringen. Genom denna planeringsprocess beaktar 
Linköping kommun behovet av bredbandsinfrastruktur i överensstämmelse 
med principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. 

För att säkerställa utbyggnad av IT-infrastruktur i kommunen genomförde 
kommunen i maj 2010 en marknadsundersökning, där bredbandsleverantörer 
fick besvara ett frågeformulär om vilka områden som operatörerna hade 
intresse av eller planer på att bygga fibernät inom. Resultatet visade att det 
saknades kommersiella intressen för att bygga fibernät i ett antal områden på 
landbygden. Detta medförde att kommunen beslutade att medfinansiera 
utbyggnaden av nio fiberbaserade stamnätslinjer till ett flertal serviceorter och 
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kommungränser. Genom denna satsning på landsbygden är avsikten att man 
ska säkerställa tillgången till IT-infrastruktur för kommunala verksamheter 
samt att hushåll och företag ska kunna ansluta sig till dessa stamnät. 
Linköpings kommun vill härigenom också etablera en IT-infrastruktur som 
motiverar och underlättar för mobilleverantörerna att bygga fler master för 
mobil telefoni och bredband i berörda områden. Detta för att ytterligare 
förstärka förutsättningarna för konkurrens och valfrihet inom kommunen. 
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Förklaringar av begrepp 

4G 

Fjärde generationens mobilnät med teoretiska datahastigheter på upp till 100 
Mbit/s. Bygger på tekniken LTE, (long term evolution).  

Cat5-nät 

Metallbaserat datanätverk som ofta används i fastighetsnät och som klarar 
datahastigheter upp till 100 Mbit/s.  

Exklusivitetsavtal 

Innebär att en operatör får ensam nyttjanderätt till ett fastighetsnät. 
Exklusivitetsavtalet kan även innebära att en operatör får ensam 
distributionsrätt av bredbandstjänster i ett eller flera fastighetsnät i fastigheten 
under en viss tidsperiod.  

IP-TV 

Förmedling av tv-program med hjälp av Internetprotokollet via det publika 
Internet (webb-tv) eller som en särskild tv-tjänst via bredbandsnät.  

Kanalisation 

Rör, brunnar eller andra anläggningar där koppar- eller fiberkabeln förläggs.  

Kapacitet 

Tjänst som innebär att grossistkunden köper tillgång till delar av 
datakapaciteten i ett nät.  

Kommunikationsoperatör 

En aktör som förfogar över och sköter driften av fastighetsnät och som 
upplåter fastighetsnät till tjänsteleverantörer som i sin tur distribuerar 
bredbandstjänster till boende i fastigheten.  

 

 



Goda exempel på kommunalt agerande inom bredbandsområdet 

 

  

  
Kommunikationsmyndigheten PTS 

 
 

Post- och telestyrelsen 29 

 

Optisk fiber/Optokabel 

Fiberbaserad infrastruktur. Optisk fiber är en tunn gasledning av kiseldioxid 
(glas) som överför information via ljus. Optisk fiber används för 
dataöverföring. Med optokabel avses ett antal optofibrer i ett skyddande hölje. 

Optiska kanaler 

Enskilda dataströmmar i ett optiskt fibernät. Erbjuds som en grossistprodukt 
för att skapa dataförbindelser. En optisk fiber kan innehålla flera optiska 
kanaler (dataströmmar).  

Returaktiverat nät 

Kabel-tv-nät som klarar tvåvägskommunikation och därmed medger 
bredbandsaccess.   

Svart fiber 

Fysisk fiberledning utan elektronisk utrustning – det vill säga fibern är inte 
”upplyst”. Svart fiber erbjuds som grossist- eller slutkundstjänst.   

Telehousing 

Tjänst som ger kunder möjlighet att hyra utrymme för egen utrustning som kan 
anslutas till ett fibernät.  

Transmission 

Överföring av datatrafik, används ofta för att beskriva överföring av stora 
datamängder över längre sträckor.  

Värdekedjan för elektronisk kommunikation 

Värdekedjan kan beskrivas i fem nivåer: naturresursnivå (markanvändning, 
kanalisation och spektrum), infrastrukturnivå (passiva kablar som t. ex svart fiber 
och master), transmissionsnivå (utrustning som transporterar dataströmmar), IP-
/Internetnivå (utrustning för dirigering och adressering av trafik) samt tjänste- och 
innehållsnivå (innehåll, tjänster och användarutrustning). 
 
Öppet nät 
Nät som är öppet för flera konkurrerande tjänsteleverantörer.  
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