Sverige helt uppkopplat 2025
- en bredbandsstrategi för alla
Regeringens nya bredbandsstrategi, Sverige
helt uppkopplat 2025, innehåller tydliga och
ambitiösa mål som omfattar hela landet. Över
en halv miljon svenskar per år ska få tillgång till
100 Mbit/s bredband fram till 2020. År 2025
bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
och stabila mobila tjänster av god kvalitet.

Mål för hela Sverige
På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla
hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s – år 2020. Detta innebär att
över en halv miljon svenskar per år får tillgång till ett
snabbare bredband.

Att hela Sverige har tillgång till ett snabbt bredband
är en förutsättning för ett sammanhållet Sverige. Alla
ska ha möjlighet att delta, oavsett var man bor eller
arbetar. Det är också en förutsättning för ett Sverige
som är ledande inom digitalisering. Digitaliseringen ger
stora möjligheter att effektivisera det offentliga, och
skapa en förbättrad samhällsservice och livskvalitet
för medborgarna.

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Genom strategin vill regeringen uppmuntra aktörerna
till att fortsätta investera, fortsätta effektivisera, och
fortsätta samverka kring bredbandsutbyggnaden.

Regeringen har också beslutat om mål för hela Sverige
på två områden. Till år 2025 ska alla ha tillgång till
snabbt bredband och till år 2023 tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet.

Bredbandsutbyggnaden är en viktig förutsättning
för att kunna nå de politiska målen för digitaliseringen. Riktningen för digitaliseringspolitiken
beskrivs i regeringens digitaliseringsstrategi, som
bredbandsstrategin också är en del av.
Läs mer om regeringens digitaliseringspolitik på
www.regeringen.se/digitalisering.
Strategin tydliggör också hur regeringen ser att bredbandsmarknaden behöver fungera om vi ska kunna
nå målen. Utgångspunkten är en marknadsdriven
utbyggnad som sker i samklang med det offentligas
behov och ansvar för samhällsutvecklingen. Bredbandsutbyggnaden i Sverige är beroende av många
privata och offentliga aktörer, och strategin betonar
allas viktiga roller.
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År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt
bredband.

Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, av
de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång
till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång
till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär
också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster
av god kvalitet där de normalt befinner sig, senast
år 2023.
För att genomföra målen i bredbandsstrategin krävs
aktiviteter på flera områden. Aktiviteterna syftar till att
höja utbyggnadstakten, sänka inträdeshindren på bredbandsmarknaden, och nå längre genom samverkan.
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Översikt av aktiviteter i
bredbandsstrategin
Uppdrag till Post- och telestyrelsen

Uppföljning av strategins mål

Post- och telestyrelsen har en viktig roll i strategins
genomförande med ett flertal uppdrag på olika områden. Bland annat att analysera nivån för funktionell
tillgång till internet, synliggöra nyttan med bredbandsinvesteringar, undersöka hur tillståndsprocesser kan
snabbas upp, och analysera möjligheterna för stadsnät
att bedriva verksamhet utanför den egna kommunen.

PTS har regeringens uppdrag att varje år följa upp tillgången till bredband och mobila tjänster. Detta redovisar PTS årligen i rapporten Bredbandskartläggningen.
Utöver detta har PTS även i uppdrag att årligen följa
upp målen i regeringens bredbandsstrategi och ge en
indikation på hur it-infrastrukturen kan komma att
utvecklas i förhållande till regeringens uppsatta mål.
Du hittar rapporterna på www.pts.se.

Fortsatt verksamhet för Bredbandsforum och
de regionala bredbandskoordinatorerna
Regeringen pekar på samverkan som en nyckelfaktor
i genomförandet av bredbandsstrategin. Upparbetade
samverkansformer ska fortsätta, och även utvecklas.
Bredbandsforum kommer därför fortsätta arbetet
med att identifiera hinder för bredbandsutbyggnaden
och förslag på lösningar. De regionala bredbandskoordinatorernas roll för en fungerande lokal och regional
samverkan betonas, och vid behov kommer verksamheten att utvecklas.

Uppdrag till myndigheter som underlättar
bredbandsutbyggnad
Flera statliga myndigheter har fått uppgifter som
påverkar bredbandsutbyggnaden. Regeringen har en
viktig uppgift i att samordna statlig verksamhet och
att se till att ansvarsområdena är tydliga. PTS har
också startat upp ett nätverk för de myndigheter som
har betydelse för bredbandsutbyggnaden.
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