PROMEMORIA
Datum

Vår referens

Sida

2016-06-28

Dnr: 16-7585

1(37)

Spektrumavdelningen

Bilaga 1 – Pilotfallet
Innehåll
Introduktion Pilotfallet ............................................................................................................................................ 4
Hur kan Pilotfallet ge marknaden rätt förutsättningar för att kunna presentera innovativa och
kostnadseffektiva lösningar? ............................................................................................................................... 4
Om Vilhelmina kommun .................................................................................................................................... 5
Anmälan till workshopen......................................................................................................................................... 6
Antaganden, givna förutsättningar och förtydliganden ....................................................................................... 7
Antagna förutsättningar....................................................................................................................................... 7
Förklaringar ........................................................................................................................................................... 7
Förtydliganden ...................................................................................................................................................... 8
Beskrivning av hur 30 Mbit/s bör tolkas i Pilotfallet .......................................................................................... 9
I detta avsnitt ges en beskrivning av internethastigheterna 30 Mbit/s och 2 Mbit/s,........................... 9
30 Mbit/s nedströms....................................................................................................................................... 9
2 Mbit/s uppströms ........................................................................................................................................ 9
Delad kapacitet uppströms/nedströms ...................................................................................................... 10

Post- och telestyrelsen
Postadress:

Besöksadress:

Telefon: 08-678 55 00

Box 5398

Valhallavägen 117A

Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm

www.pts.se

pts@pts.se

Sida

2(37)

Matningslänkar ............................................................................................................................................... 10
Förslag som baseras på utbyggnad av koppar– eller fibernät ................................................................. 10
Förslag som baseras på radiobaserade lösningar....................................................................................... 10
Förslag som baseras på lösning via satellit ................................................................................................. 11
Förslag som baseras på lösning via mobilnät ............................................................................................ 11
Förslag som baseras på att aktörer har planeringsverktyg och kännedom om faktisk
mobilinfrastruktur .......................................................................................................................................... 11
Förslag som baseras på att aktörer inte har tillgång till planeringsverktyg eller kännedom om faktisk
mobilinfrastruktur .......................................................................................................................................... 12
Att tänka på för lösningar baserat på punkt till punkt och lokala punkt till multipunkt lösningar ... 12
Förutsättningarna presenterade via databaser och kartor ................................................................................. 13
Inledning .............................................................................................................................................................. 13
Om databaserna.................................................................................................................................................. 13
Om kartornas ursprung ..................................................................................................................................... 13
Google Earth .................................................................................................................................................. 13
Om typfallen ....................................................................................................................................................... 14
Typområde A ...................................................................................................................................................... 15
Typområde A1 ............................................................................................................................................... 15
Typområde A2 ............................................................................................................................................... 18
Typområde A3 ............................................................................................................................................... 21
Typområde B ...................................................................................................................................................... 24
Typområde B1................................................................................................................................................ 24
Typområde B2................................................................................................................................................ 25
Typområde B3................................................................................................................................................ 28
Typområde C ...................................................................................................................................................... 30

Post- och telestyrelsen

2

Sida

3(37)

Typområde C1 ............................................................................................................................................... 30
Typområde C2 ............................................................................................................................................... 32
Typområde C3 ............................................................................................................................................... 35

Post- och telestyrelsen

3

Sida

4(37)

Introduktion Pilotfallet
PTS rapport Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi1 visar att upp till 1 % av hushåll och företag i Sverige
skulle kunna vara utan möjlighet att få tillgång till minst 30 Mbit/s 2020, vilket motsvarar ca55 000
hushåll och företag.
Det innebär att det finns ett behov av att identifiera om det finns kostnadseffektiva tekniker som
marknaden skulle kunna erbjuda hushåll för att tillhandahålla minst 30 Mbit/s nedströms i områden som
idag har en låg grad av fast infrastruktur. Region Västerbotten, AC-Net, Vilhelmina kommun och PTS
avser därför att tillsammans genomföra ett informationsmöte och en workshop utifrån ett pilotfall med
vissa givna förutsättningar.
Pilotfallet är framtaget som ett exempel på typ av områden i Sverige som 2020 skulle kunna sakna
tillgång till internethastigheter om minst 30 Mbit/s. Detta exempel baseras på den nuvarande tillgången
av infrastruktur i Vilhelmina kommun. Exemplet har sedan kompletterats med ett antal modellbaserade
antaganden om vilka ytterligare hushåll som skulle kunna få tillgång till fast infrastruktur som erbjuder en
internethastighet om minst 30 Mbit/s fram till 2020.
Hur kan Pilotfallet ge marknaden rätt förutsättningar för att kunna presentera
innovativa och kostnadseffektiva lösningar?

PTS ser att det finns ett mycket brett spann av möjliga lösningar och även ett brett spann av aktörer som
skulle kunna ha innovativa lösningar för att adressera de problem som kan uppstå om man vill ansluta
alla hushåll i ett glest befolkat område med låg tillgång till befintlig infrastruktur.
Lösningar kan vara baserade såväl på innovativa metoder att kostnadseffektivt bygga ut fasta tråd- eller
fiberbaserade nät som olika lösningar som använder radio för att koppla upp hushållen, till exempel
mobil-, satellit- eller radiolänkbaserade lösningar. Alternativt tillvägagångssätt är också att basera
lösningar på en kombination av tekniker.
Aktörer som kan förväntas ha innovativa lösningar att presentera kan sträcka sig från stora
utrustningstillverkare, satellit- och mobiloperatörer och mindre teknik- och installationsbolag till enskilda
innovatörer. För en del aktörer med innovativa idéer kan det vara svårt att nå ut till marknaden. Vi vill
därför möjliggöra för aktörer, oavsett storlek, att få presentera sina lösningar och även delta på en
workshop där även synergieffekter av olika innovativa lösningar kan diskuteras.
Som grund för denna diskussion har ett brett underlag tagits fram, det så kallade pilotfallet, som
beskriver den tänkta problembilden. Tanken med denna problembild är att den ska adresseras med
föreslagna lösningar. Det är vår förhoppning att aktörer utifrån sina egna förutsättningar kommer att
kunna välja ut olika delar av det underlag som presenteras i pilotfallet för att kunna presentera en heleller dellösning.

1

Enligt investeringsnivå II i dokument ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 - PTS-ER-2016:17”
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Om Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län i landskapet Lappland. Kommunens landareal är 8 120
km2 och är därmed bland de tio största kommunerna i Sverige till ytan. Befolkningen uppgick den 31
december 2015 till 6829 personer enligt Statistiska Centralbyrån.
Vilhelmina kommun representerar en av flera kommuner i Sverige som bedöms ha låg grad av
infrastruktur i förhållande till målen och därför har stora utmaningar i sitt utbyggande av bredband.
Samtidigt är det en kommun med ett lågt antal hus/arbetsställen relativt hela Sverige vilket ska ställas i
relation till måluppfyllelsen i hela landet.
Kommunen arbetar aktivt med bredbandsutbyggnad via Vilhelmina kommuns egna stadsnät, VilNet.
Andelen med tillgång till internethastighet på minst 30 Mbit/s (faktisk hastighet) uppgick i Vilhelmina
kommun den 1 oktober 2015 till dryga 47 % för hushåll enligt bredbandskartläggningen2 vilket skiljer sig
från tillgång totalt i landet på dryga 88 %.

2
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Anmälan till workshopen
Med workshopen har PTS som mål att bl.a. diskutera hur lösningar i kombination skulle kunna ge
synergieffekter. För att innan workshopen ha en klar bild av olika lösningar ber vi er att till vår
mailadress workshop30MB@pts.se:
-

senast den 19 augusti skicka in en anmälan tillsammans med en kort beskrivning av er lösning
samt
senast den 12 september inkomma med svar på nedanstående tolv frågor samt med en kort
presentation av ert lösningsförslag i t.ex. Powerpoint. Denna presentation kan sedan komma att
användas som underlag för att presentera er idé på informationsmötet.

Ifall ni har frågor vänligen skicka även dem till workshop30MB@pts.se så besvarar vi dem i mån av tid
under sommaren. Vi erbjuder er även att komma på ett informationsmöte den 26 augusti kl. 9.30 – 11 i
PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm där ni får möjligheten att ställa frågor om den
kommande workshopen.
Frågor att besvara senast den 12 september:
1. För vilka av nedanstående typområden A1 – C3 fungerar er lösning helt ut, d.v.s. att alla
rödmarkerade hushåll inom ett helt område täcks?
2. Ifall ni med er lösning inte kan täcka alla typområden A1-C3 fullt ut enligt fråga 1, hur många
hushåll inom dessa typområden A1 – C3, kan ni täcka med er lösning?
3. Hur skulle ni beskriva frekvensbehovet för att er lösning ska fungera?
4. Hur skulle ni beskriva behovet av befintlig eller ny infrastruktur för att er lösning ska fungera?
5. Hur skulle ni beskriva behovet av befintlig eller ny kundutrustning för att er lösning ska fungera?
6. Hur skulle ni beskriva att er lösning påverkas av lokala höjdskillnader i form av berg, skog m.m.?
7. Vilken är den genomsnittliga kostnaden per hushåll baserat på de hushåll i Pilotfallet som er
lösning täcker?
8. När skulle ni beskriva att er lösning passar bäst? T.ex. som en tillfällig lösning när kopparnätet
avvecklas men innan planerad infrastruktur har etablerats eller vid annat tillfälle?
9. När i tiden anser ni att er lösning som affärsmodell skulle kunna realiseras?
10. Finns det delar av ert material som ska behandlas med sekretess?
11. Vill du ha din lösning presenterad på PTS sammanställning av inkommet material? Observera att
även om du accepterar detta, förbehåller sig PTS rätten att välja ut vilket material som ska
publiceras.
12. Besvaras endast av satellitoperatörer: Hur skulle ni beskriva er lösnings begränsningar i form
av kapacitet och antal användare?
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Antaganden, givna förutsättningar och förtydliganden
I detta avsnitt ges antagna förutsättningar om mastplatser, definitioner om hushåll samt definitioner om
internethastigheter och förtydliganden.
Antagna förutsättningar

På grund av sekretesskydd har PTS valt att inte lämna ut information om var olika master är placerade i
området. PTS kan svara på var enskilda mastplatser finns i området om frågan uppstår. Om det finns
företag eller privatpersoner som ämnar skicka in förslag på lösning, och som har information om var i
området master är placerade, får detta nyttjas för att skapa förslag på täckningslösningar för de olika
områdena.
I detta pilotfall, utgående från PTS bredbandskartläggning, anses 517 hushåll inom typområdena inte ha
tillgång till fiber eller mobil lösning för att erhålla internethastighet på minst 30 Mbit/s. För att komma
fram till antalet 517 hushåll har PTS utgått från informationen att dryga 47 % av hushållen i Vilhelmina
kommun enligt bredbandskartläggningen3 saknar bredband på minst 30 Mbit/s. Därefter har de hushåll
som är belägna inom tätorter, små orter eller som anses vara fritidshus samt som har möjlighet till VDSL
eller fiber tagits bort.
Pilotfallet tar inte hänsyn till pågående eller planerad utbyggnad av infrastruktur.
Förklaringar

Definition av ”hushåll”
Med ”hushåll” avses stadigvarande bostäder vilket i sin tur definieras som adresser där minst en person
är folkbokförd. PTS har inte tillgång till befolkningsstatistiken utan använder uppgifter om
bostadslägenheter per byggnad för att uppskatta antalet hushåll, där en lägenhet antas motsvara ett
hushåll. Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt, eller till en inte oväsentlig del, användas
som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som
lägenheter.
Definition av 30 Mbit/s
Med ”30 Mbit/s” avses ett internetabonnemang som under förhållandevis gynnsamma omständigheter
medger en faktisk överföringskapacitet på minst 30 Mbit/s nedströms och som under bråd timme
medger en faktisk överföringshastighet på i genomsnitt på minst 15 Mbit/s när systemet är högt belastat.
Definition av 2 Mbit/s
Ett internetabonnemang ska under förhållandevis gynnsamma omständigheter medge en faktisk
överföringskapacitet på 2 Mbit/s uppströms och under bråd timme medge en faktisk
överföringshastighet på i genomsnitt 1 Mbit/s när systemet är högt belastat. PTS har inte tidigare haft
någon definition att falla tillbaka på i detta fall, utan denna har tagits fram specifikt för detta pilotfall.

3
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Denna nivå skall inte ses som information om hur PTS i framtiden kan komma att definiera ett relevant
uppströmskrav för 30 Mbit/s.
Förtydliganden

Notera att:
-

-

-

-

beskrivningen i pilotfallet inte är en prognos om den faktiska tillgången av bredband till enskilda
hushåll i Vilhelmina kommun år 2020. Det är en beskrivning för att kunna exemplifiera vilken
typ av områden och vilka problem som kan behöva hanteras om man på ett effektivt sätt vill nå
alla med internethastigheter på minst 30 Mbit/s även i de glesbefolkade områden som ligger
längst ut.
Vilhelmina kommun arbetar aktivt med bredbandsutbyggnad via Vilhelmina kommuns egna
stadsnät, VilNet. Detta Pilotfall tar inte med VilNets planerade utbyggnad varvid den faktiska
situationen för de hushåll som exemplifieras nedan kan vara en helt annan. Pilotmodellen tar
heller inte hänsyn till annan pågående utbyggnad.
Den situation som beskrivs i pilotfallet är inte representativt för Sverige i stort.
Syftet med givna förutsättningar är att presentera ett underlag som kan anses representativt för
de områden som idag har låg tillgång till infrastruktur för snabbt bredband och där nya
alternativa kostnadseffektiva tekniska lösningar kan vara intressanta som ett komplement till mer
traditionella infrastrukturlösningar.
Vi förbehåller oss rätten att välja ut ett antal olika lösningar, för att påvisa de möjligheter som
finns, för kommande informationsmötet och workshopen samt för efterarbetet i form av
information till t.ex. kommuner.
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Beskrivning av hur 30 Mbit/s bör tolkas i Pilotfallet
I detta avsnitt ges en beskrivning av internethastigheterna 30 Mbit/s och 2 Mbit/s, hur den tillgängliga
informationen kan användas av olika aktörer samt viss vägledning om vilken typ av avväganden och
beräkningar som förväntas göras vid framtagande av förslag på lösning.
30 Mbit/s nedströms

För denna pilot används samma definition nedströms (från nätet till hushållet) som under flera år har
använts för PTS rapport Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi4
Ovan nämnda definition av en internethastighet på minst 30 Mbit/s bör ses i ljuset av att vi talar om en
fast bredbandsuppkoppling till hushåll år 2020. En 30 Mbit/s uppkoppling i detta fall bör alltså kunna
hantera de normala konsumtionsmönster en familj kan tänkas ha via fast bredband vid denna tidpunkt.
För förslag där få användare delar på den tillgängliga kapaciteten i accessdelen av nätet ska följande
antaganden, vilka även har använts i ovannämnd uppföljning, användas i piloten:
-

-

30 Mbit/s till ett enskilt hushåll ska kunna uppnås med maximalt 50 % av resurserna allokerat till
hushållet. I praktiken krävs alltså att ett enskilt hushåll som täcks av ett system där man delar
kapaciteten med andra hushåll skall kunna få 60 Mbit/s om samtliga tillgängliga resurser skulle
allokeras till detta hushåll. Detta är relevant främst för lokala system där få hushåll delar på
samma access system, till exempel vissa typer av radiobaserade punkt till multipunktsystem.
För accesstekniker där ett större antal hushåll förväntas dela på den gemensamma kapaciteten i
accessnätet måste även hänsyn tas till det samlade kapacitetsbehovet för de hushåll som delar på
kapaciteten. För att underlätta beräkningarna har detta hanterats genom att tillåta en
överbokningsfaktor på 10.

För att ytterligare tydliggöra hur dessa krav bör uppfattas så ges nedan två exempel.
1. Ett system med 2 hushåll som delar på kapacitet behöver därmed kunna leverera en
kapacitet i den delade accessen om en internethastighet på minst 60 Mbit/s.
2. Ett system som har 50 hushåll som delar på kapaciteten ska istället enligt denna modell
kunna leverera en internethastighet på minst 30 Mbit/s *50 / 10 = 150 Mbit/s.
För förslag som baseras på punkt till punkt förbindelser skall en internethastighet på minst 30 Mbit/s
kunna erbjudas till det faktiska hushållet.
2 Mbit/s uppströms

För en komplett kravbild fordras för detta pilotfall också ett villkor för internethastigheter uppströms
(från hushållet till nätet).
För förslag där få användare delar på den tillgängliga uppströmkapaciteten i accessdelen av nätet ska
följande antaganden användas i pilotfallet:

4
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-

Minst 2 hushåll skall samtidigt kunna få minst 2 Mbit/s var. Detta är relevant främst för lokala
system där få hushåll delar på samma access system, till exempel vissa typer av radiobaserade
punkt till multipunktsystem.
För accesstekniker där ett större antal hushåll förväntas dela på den gemensamma kapaciteten i
accessnätet måste även hänsyn tas till det samlade kapacitetsbehovet för de hushåll som delar på
kapaciteten. För att underlätta beräkningarna har detta hanterats genom att tillåta en
överbokningsfaktor på 10.

För att ytterligare tydliggöra hur dessa krav bör uppfattas ges nedan två exempel.
1. Ett system med 2 hushåll som delar på kapacitet behöver kunna leverera en kapacitet i
den delade accessen om minst 4 Mbit/s.
2. Ett system som har 50 hushåll som delar på kapaciteten ska istället enligt denna modell
kunna leverera 2 Mbit/s *50 / 10 = 10 Mbit/s.
För förslag som baseras på punkt till punkt förbindelser skall minst 2 Mbit/s kunna erbjudas till det
faktiska hushållet.
Delad kapacitet uppströms/nedströms

För förslag baserade på att systemet eller delar av systemet delar på resurser i uppströms och nedströms
riktningen till exempel system som använde Time Division Duplex (TDD) skall systemet kunna uppfylla
det kombinerade kapacitetsbehovet från uppström och nedström riktningen enligt ovan.
Matningslänkar

Kapaciteten i eventuella matningslänkar högre upp i systemet skall uppfylla kapacitetskraven enligt
beskrivningarna ovan.
Förslag som baseras på utbyggnad av koppar– eller fibernät

För förslag som baseras på utbyggnad av koppar- eller fibernät kan det vara enklast att utvärdera sin
teknik gentemot de nio typfall som anges i kartmaterialet i slutet av denna bilaga. I översiktsbilderna för
respektive typfall kan man även se i vilka närliggande områden det finns fiberanslutna hushåll. Detta kan
för beräkningar användas som approximation för att det finns tillgång till fiber.
Om koppar- eller fibernät ska användas för att ansluta de hushåll som utpekats i respektive typfall bör
det även betänkas vid kostnadsberäkning att det kan finnas ett större antal hushåll som kan nås utefter
den antagna sträckningen, vilket kan sänka snittpriset för den totala lösningen (exempelvis vid dragning
utefter befintliga vägar). Om databasen importeras med samtliga 517 hushåll till Google Maps eller annat
relevant kartverktyg kan det åskådliggöras om det finns andra hushåll som kan adresseras utefter den
valda sträckningen.
Förslag som baseras på radiobaserade lösningar

För användning av radiobaserade lösningar utgör både mängden skog och topografin med kuperad
terräng utmaningar för vilket hänsyn bör tas när man beskriver hur den tänkta lösningen kan adressera
utbyggnaden. Detta gäller såväl lösningar som verkar över stora avstånd där både skogs- och
höjdskillnader kan medföra att signalen dämpas kraftigt, som lösningar som verkar lokalt. Exempelvis
mellan intilliggande hushåll där skog mellan fastigheterna kan göra det omöjligt att få till fri sikt utan
användning av högt placerade sändare och mottagare.
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Förslag som baseras på lösning via satellit

Vid beräkningar av om hur många typfall eller hushåll som kan täckas av satellitbaserade lösningar bör
ett resonemang om i vilken omfattning man ser att träd/skog och lokala höjdskillnader utgör en
utmaning för mottagning ingå. Även en beskrivning om var/hur högt man anser att
satellitmottagaren/antennen bör vara placerad ska ingå i beskrivningen.
Om det för en viss procent av hushållen antas behövas ny infrastruktur i form av mast/torn bör denna
kostnad tas med när man beräknar snittpriset per hushåll.
Då sattelitlösningar i de flesta fall bygger på att man delar på kapaciteten över ett område som är
betydligt större än Vilhelmina kommun så bör det även beskrivas vilka begränsningar i kapacitet och
antal användare som kan förväntas med hänsyn till de kapacitetskrav som beskrivs i ovanstående
definition av en internethastighet på minst 30 Mbit/s. Enligt PTS rapport Uppföljning av regeringens
bredbandsstrategi5 skulle upp till 1 % av hushåll och företag i Sverige kunna vara utan möjlighet att få en
internethastighet på minst 30 Mbit/s 2020, vilket motsvarar ca 55 000 hushåll och företag. Detta skulle
enligt kraven ovan motsvara ett kapacitetsbehov av 141 Gbyte/s under bråd timme i hela Sverige. Om
den förslagna lösningen inte har satellitkapacitet att 2020 hantera detta bör man antingen indikera till
vilken andel av denna population man anser sig kunna erbjuda en tjänst, till exempel 5000 hushåll,
alternativt ange kostnaden för att uppnå den nödvändiga kapacitetsutbyggnaden via ibruktagande av ny
satellitkapacitet.
baseras på lösning via mobilnät
För lösningar via mobilnätet ser vi att två typer av aktörer skulle kunna vara aktuella:
Förslag som

-

-

Dels aktörer som redan har verksamhet inom området genom att vara operatör eller leverantör
och därför har egna beräkningsverktyg och databaser för att beräkna täckning och kapacitet i
mobilnäten. Dessa aktörer har troligen även egen kännedom av var antennplatser och annan
infrastruktur för mobilnäten finns.
Dels aktörer som har innovativa tekniklösningar baserade på mobilnätsteknik men inte har de
terrängdatabaser, radioplaneringsverktyg och/eller egen kännedom om var antennplatser och
annan infrastruktur för mobilnäten finns i området.

Förslag som baseras på att aktörer har planeringsverktyg och kännedom om faktisk
mobilinfrastruktur

Vissa aktörer har i många fall tillgång till mer avancerade verktyg samt mer omfattande information om
den faktiska infrastrukturen, än vad underlaget till Pilotfallet erbjuder. Sådana aktörer kan med fördel
använda dessa verktyg och denna utökade kännedom för modelleringar av lösningar till Pilotfallet.
För att göra en bra bedömning av vilka åtgärder som skulle behövas för att tillfredsställa datahastighet
och kapacitetsbehov inom området enligt ovan, så ser PTS gärna att denna bedömning utförs baserad på
den totala databasen med det 517 hushållen.

5
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Det är i dessa fall viktigt att klargöra vilken typ av kundutrustning som antagits i modelleringen. Till
exempel mottagning med fast monterad utomhusantenn, inomhusmottagning med fast placerad router
eller direkt mottagning inomhus med mobil terminal. Valet av mottagningssätt bör sedan återspegla sig
både i den uppskattade installationskostnaden och de antaganden om utbredningsdämpning,
byggnadsdämpning och statistisk spridning som används i modellen. För hushåll som bedöms finnas
nära täckningsranden för att kunna uppfylla en internethastighet på minst 30 Mbit/s (enligt
beskrivningen ovan) så bör även den lokala sannolikheten för täckning beaktas.
Förslag som baseras på att aktörer inte har tillgång till planeringsverktyg eller kännedom om
faktisk mobilinfrastruktur

Om man har en lösning som baseras på mobilnätsinfrastruktur men inte har tillgång till
radioplaneringsverktyg, relevanta terrängdatabaser och kännedom om den faktiska mobilinfrastrukturen i
Vilhelmina kommun så kan man inte utföra den typ av beräkningar som anges ovan. I detta fall får man
istället använda den förenklade modeller antingen för den totala databasen (517 hushåll) eller de nio
typfall med markerade hushåll som presenteras i slutet av denna bilaga.
Observera att det i databasen finns information om avstånd från hushållet till närmsta mobilbasstation
samt information om var det i dag finns LTE-täckning i olika frekvensband samt GSM-täckning. Denna
information kan användas för att göra rudimentära beräkningar av täckning. Även i detta fall är det
viktigt att val av mottagningssätt specificeras och återspeglar sig både i den uppskattade
installationskostnaden och antaganden om utbredningsdämpning. För detta fall bör även ett resonemang
om hur lösningen kan hantera skog och topologi ingå samt en beskrivning av hur det föreslagna
systemet kan skalas upp till att erbjuda nödvändig kapacitet till samtliga 517 utpekade hushåll.
Att tänka på för lösningar baserat på punkt till punkt och lokala punkt till multipunkt lösningar

För förslag som baserar sig på lösningar som till skillnad från mobilbaserade lösningar inte bygger på
utbredd yttäckning utan istället bygger på radiobaserade punkt till punkt lösningar eller kombinationer av
punkt till punkt lösningar och lokala punkt till multipunktlösningar är det troligtvis enklast att göra
utvärderingen mot de nio typfall som anges i slutet av denna bilaga. För varje hushåll finns dels
information angiven om avstånd till närmaste mobilbasstation dels avstånd till närmaste fiberanslutna
hushåll. Dessa kan användas som approximation för tillgång till denna typ av infrastruktur.
I avsnittet som beskriver de nio typfallen anges även höjdprofilen mellan närliggande områden med
fiberanslutning och typområdet. Dessa höjdprofiler kan användas för en rudimentär bedömning av om
det finns förutsättning för att uppnå fri sikt mellan punkterna eller om det finns behov av mellanliggande
infrastruktur. Det går även att se höjdprofiler mellan två utpekade punkter (men utan information om
skog) i Google Maps för andra sträckningar. Även i detta fall så är det viktigt att beskriva
förutsättningarna för slutkundsinstallationen, exempelvis hur högt man antar att antennerna bör
monteras och hur lösningen hanterar förekomsten av skog/träd i den lokala omgivningen runt/mellan
de utpekade hushållen. Vid tillgång av för ändamålet bra verktyg och relevanta databaser kan dessa
användas istället för planering och beräkning på de nio typfallen eller gentemot samtliga de i databasen
517 utpekade hushållen.
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Förutsättningarna presenterade via databaser och kartor
Inledning

PTS har valt att presentera information om Pilotfallet (områdena med sämre infrastruktur) på följande
sätt:
1. Elektronisk information via en databas (återfinns på hemsida, www.pts.se/30mbit).
2. Nio typfall indelade i tre olika kategorier som presenteras på kartbilder
3. Information om terrängen till varje kartbild
Om databaserna

Informationen i xlsx (Excel) och KMZ-filen (Google Earth) är identisk (återfinns på PTS hemsida, se
punkt 1 ovan), dock med olika format. Båda dessa filer är öppningsbara med olika typer av
tabell/kalkylprogram. Notera att koordinater för byggnader i datafilerna anges i formatet RT90.
Gemensamt för bägge filerna är att de innehåller följande data för varje hushåll:
-

X-koordinat för byggnadens mittpunkt (RT90, 2,5 gon v)
Y-koordinat för byggnadens mittpunkt (RT90, 2,5 gon v)
Lägenheter i byggnaden
Arbetsställen i byggnaden
Täckning via LTE i något band
Täckning via LTE 800MHz
Täckning via LTE 900MHz
Täckning via LTE 450MHz
Täckning via GSM i något band
Avstånd till närmaste fiberanslutna byggnad (m)
Avstånd till närmaste plats med mobilsändare (m)

Om kartornas ursprung
Google Earth

PTS använder sig av kartbilder från Google Earth i nedanstående beskrivning av typfallen (figurer 1-3, 7
– 9, 12 – 14, 17 – 20, 22 – 25, 27 – 29 och 31 – 33) i enlighet med Google Permissions”, ”General
Guidelines” och ”Uses in print”6.

6

http://www.google.com/permissions/geoguidelines.html#general-guidelines
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Om typfallen

Det finns tre stycken olika typområden som beskriver hushåll/företag utan bredband i pilotfallet.
Typfallen presenteras med kartor och terrängprofiler i figurer 1 – 34 enligt nedan. Notera att koordinater
för hushållen i kartbilderna anges i formatet WGS 84 (Grader, minuter, sekunder som t.ex.
64°39’09.36”N, 17°26’20.95”E)
Typområde A består av tre olika typfall där byggnaderna står nära varandra (klump):
-

Typfall A1 med tillhörande figurer 1 – 6
Typfall A2 med tillhörande figurer 7 – 11
Typfall A3 med tillhörande figurer 12 – 16

Typområde B består av tre olika typfall där byggnaderna är placerade efter varandra (linje)
-

Typfall B1 med tillhörande figur 17
Typfall B2 med tillhörande figurer 18 – 21
Typfall B3 med tillhörande figurer 22 – 24

Typområde A består av tre olika typfall där byggnaderna är enskilt placerade
-

Typfall C1 med tillhörande figurer 25 – 26
Typfall C2 med tillhörande figurer 27 – 30
Typfall C3 med tillhörande figurer 31 – 34

I typfallen markeras hushåll/företag med tre stycken olika symboler:
-

Avsaknad av bredband om en internethastighet på minst 30 Mbit/s markeras med en röd symbol

-

. Det är endast dessa hushåll som ska täckas av förslag på lösning.
Tillgång till bredband om en internethastighet på minst 30 Mbit/s och hushåll/företag har valt
att ansluta sig markeras med grön symbol
Dessa hushåll ska inte ingå i förslag på lösning
men kan vara en utgångspunkt i förslag på lösning då det förutsätts att det finns tillgång till fiber.

-

Bortse från hushåll gul symbol

. Dessa markerar fritidsboende m.m.

I typfallen återfinns figurer som beskriver terrängen med höjdkurvor. Dessa höjdkurvor visar även
hur vegetationen ser ut.

Ljus och mörkgrön markerar skog

Blått markerar vatten eller kal mark
Gult markerar låg vegetation
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Typområde A

Karakteristik för typområde A:
-

Avstånden mellan hushållen i området är vanligtvis 50-500 meter.
Hushållen ligger i kluster.
Typområde A1

Figur 1 (kartbild från Google Earth). Översikt typområde A1. Höjdskillnad
inom markerad ruta försumbar.

Figur 2 (kartbild från Google Earth). Detaljnivå av del av typområde A1 Hushåll/företag
utan tillgång till bredband placerad i klump.
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Figur 3 (kartbild från Google Earth). Förstoring av figur 2, Detaljnivå av del av typområde A1 Hushåll/företag utan
tillgång till bredband placerad i klump.
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Figur 4. Typområde A1, höjdprofil Järvsjön – Siksjö

Figur 5. Typområde A1, höjdprofil Dalasjö-Siksjö

Figur 6. Typområde A1, höjdprofil Vilhelmina – Siksjö
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Typområde A2

Figur 7 (kartbild från Google Earth). Översikt av typområde A2 Hushåll/företag
utan tillgång till bredband placerad i klump

Figur 8 (kartbild från Google Earth). Detaljnivå av typområde A2. Hushåll/företag utan tillgång till
bredband placerad i klump. Höjdskillnad på uppskattningsvis 30-40m förekommer.
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Figur 9 (kartbild från Google Earth). Förstoring av figur 8. Detaljnivå av typområde A2. Hushåll/företag utan
tillgång till bredband placerad i klump. Höjdskillnad på uppskattningsvis 30-40m förekommer.
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Figur 10. Typområde A2. Höjdskillnad Grytsjö – Dorris

Figur 11. Typområde A2. Höjdskillnad Stalon - Dorris
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Typområde A3

Figur 12 (kartbild från Google Earth). Översikt av typområde A3. Hushåll/företag utan
tillgång till bredband placerad i klump men ändå märkbart glest

Figur 13 (kartbild från Google Earth). Detaljkarta av typområde A3. Hushåll/företag utan tillgång till bredband
placerad
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i klump men ändå märkbart glest. Ingen höjdskillnad att ta hänsyn till

Figur 14 (kartbild från Google Earth). Förstoring av figur 13, detaljkarta av typområde A3 – Hushåll/företag utan
tillgång till bredband placerad i klump men ändå märkbart glest. Ingen höjdskillnad att ta hänsyn till
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Figur 15. Typområde A3. Höjdprofil Lövliden – Staburnäs

Figur 16. Typområde A3. Höjdprofil Nästansjö - Staburnäs
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Typområde B

Karakteristik för typområde B:
-

Avstånden mellan hushållen är vanligtvis 50-500 meter.
Hushållen ligger på rad, ofta längs en vattenlinje eller väg.
Typområde B1

Figur 17 (kartbild från Google Earth). Detaljkarta av typområde B1. Tillgång till bredband finns sydväst om sjön
där hushåll/företag har valt att ansluta sig. Glest placerade hushåll/företag utan tillgång till bredband.
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Typområde B2

Figur 18 (kartbild från Google Earth).
Översiktskarta av typområde B2
hushåll/företag på rad i dalgång

Figur 19 (kartbild från Google Earth). Detaljnivå B2 glest placerade hushåll/företag i dalgång utan
tillgångtill bredband. Omgivande branta berg att ta hänsyn till.
Post- och telestyrelsen

25

Sida

26(37)

Figur 20 (kartbild från Google Earth). Förstoring av figur 19. Detaljnivå B2 glest placerade hushåll/företag i
dalgång utan tillgång till bredband. Omgivande branta berg att ta hänsyn till.
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Figur 21. Översiktskarta av typområde B2, höjdkurvor
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Typområde B3

Figur 22 (kartbild från Google Earth). Översiktskarta av
typområde B3 med närliggande fiber (grönmarkerad)

Figur 23 (kartbild från Google Earth). Detaljnivå av typområde B3 hushåll/företag utan tillgång
till bredband placerad i linje. Ingen höjdskillnad att ta hänsyn till.
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Figur 24 (kartbild från Google Earth). Förstoring av bild 23. Detaljnivå av typområde B3 hushåll/företag utan
tillgång till bredband placerad i linje. Ingen höjdskillnad att ta hänsyn till.
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Typområde C

Karakteristik för typområde C:
-

Avstånden mellan hushållen är 100-3000 meter.
Ett fåtal antal hushåll per område
Typområde C1

Figur 25 (kartbild från Google Earth). Detaljkarta av typområde C1 enskilda placerade hushåll/företag utan
tillgång till bredband.
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Figur 26. Typområde C1. Höjdprofil för typområde C1 enskilt hushåll - närmsta fiberanslutning
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Typområde C2

Figur 27 (kartbild från Google Earth). Översiktbild avtypområde C2 Enskilda hushåll
med avstånd ca 2 km mellan hushåll

Figur 28 (kartbild från Google Earth). Detaljkarta av typområde C2.
Enskilda hushåll ca 2 km mellan hushåll
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Figur 29 (kartbild från Google Earth). Förstoring av figur 28. Detaljkarta av typområde C2, enskilda hushåll ca 2
km mellan hushåll

Post- och telestyrelsen

33

Sida

34(37)

Figur 30. Typområde C2. Höjdprofil för Järvsjö/Djursjöberg - enskilt hushåll
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Typområde C3

Figur 31 (kartbild från Google Earth). Översiktskarta av typområde C3. Ett fåtal
enskilda hushåll ca 200 meter isär med långt till
närmsta fiberanslutning

Figur 32 (kartbild från Google Earth). Detaljkarta av typområde C3.
Ett fåtal enskilda hushåll 100-300 meter isär
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Figur 33 (kartbild från Google Earth). Förstoring av figur 32. Detaljkarta av typområde C3. Ett fåtal enskilda
hushåll 100-300 meter isär
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Figur 34. Typområde C3. Höjdprofil för Järvsjö/Lillgodliden - enskilda hushåll
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