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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Den digitala tekniken förändrar vårt samhälle i snabb
takt. Allt fler tjänster blir digitala och förutsätter
tillgång till den digitala tekniken, liksom kunskaper om
hur den kan användas. IT-infrastruktur har stor
betydelse för tillväxt och hållbar utveckling och är en
förutsättning för att nå politiska mål inom t.ex. vård,
omsorg, utbildning, miljö, entreprenörskap och offentlig
förvaltning. Den bidrar också till att förenkla vardagen
och skapa ökad tillgänglighet för företag,
funktionshindrade och vårdtagare.
Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i
världsklass. För att åstadkomma en hög användning av
IT och Internet är det nödvändigt att det finns
bredband med hög överföringskapacitet tillgänglig i
hela landet. Det nationella målet är att 90 procent av
alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2020.
Quadracom Networks AB ägde och förvaltade ett öppet
bredbandsnät inom Åre kommun som etablerades av
Teracom AB 2004. Quadracoms åtagande, att
upprätthålla nätet upphörde 2014-01-27 då man ansåg
att det inte var någon ekonomisk lönsamhet att driva
nätet vidare. Åre kommun besluta sig då att överta
ägandet av Quadracoms öppna bredbandsnät för att
säkerställa fortsatt leverans av bredbandstjänster till
sina kommuninvånare. Åre kommun tecknade då ett två
årigt kommunikationsoperatörsavtal för drift av nätet
med Quadracom fram till 2015-12-31.
Quadracom har nu meddelat att man inte förlänger
avtalet utan drar sig ur rollen som
kommunikationsoperatörsavtal efter 2015-12-31.

1.2. Syfte
Bredbandsstrategin skall vara:
•

Ett stöd för planering på lång och kort sikt

•

Ett stöd vid prioriteringar

•

En vägledning i dialog med kommersiella aktörer

•

Ett verktyg för marknadsföring av kommunen

•

Ett underlag för information till
kommunmedborgarna

1.3.

Generell fakta om bredbandskommunikation

Post och Telestyrelsen (PTS) definierar bredband som
en accessteknik vars snabbaste abonnemang ger

överföringshastighet nedströms om minst 1Mbit/s i
genomsnitt.
Framtiden medför ett ständigt ökat behov av bandbredd.
Optofibernäten är en förutsättning för att
bredbandstekniken skall kunna utnyttjas fullt ut och för
att klara det nationella målet att 90 procent av alla
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2020.

1.4. Målgrupp
Bredbandsstrategin riktar sig främst till tjänstemän och
förtroendevalda i Åre kommun. Den kommer att fungera
som ett verktyg för att uppnå de beslutade målen.
Målgruppen för de effekter som bredbandsstrategin strävar
mot är slutkunder och marknadens aktörer, d v s brukare,
användare, kunder, privatpersoner, företag och operatörer
och tjänsteleverantörer.

1.5. Metod
Följande arbetsmetoder har använts i arbetet:


Inventering av nuläge avseende tillgång på
bredband

Inventering av nuläget har gjorts. Åre kommun har
dels tagit av statistik från Post- och Telestyrelsen,
PTS.

2. Strategi
2.1. Övergripande vision
För att skapa en positiv och framgångsrik
samhällsutveckling är det viktigt att lyfta fram de
områden som är de viktigaste ur ett tillväxtperspektiv –
öka befolkningen, öka antalet arbetstillfällen och öka
antalet besökare. Bredbandsstrategin för Åre kommun
är en bidragande faktor till att ovanstående ambition
lyckas.

2.1.1 Vision för bredband i Åre kommun

Åre kommun – den tillgängliga och attraktiva
kommunen.
Det ska vara attraktivt att bo, vistas och arbeta i Åre
kommun och därför är goda
kommunikationsmöjligheter en förutsättning.

2.2. Mål på flera nivåer
2.2.1 Förhållningssätt till europeisk, nationell
och regional bredbandsstrategi
•

Europeisk nivå – Digital agenda för Europa
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•

Nationell nivå – IT i människans tjänst- en
digital agenda för Sverige

•

Regional nivå – Regionala bredbandsstrategin för
Jämtlands län

Bredbandsutbyggnad ska prioriteras i
kommunens tätorter samt inom områden med
fiberföreningar.

•
•

•

Kommunal nivå – Bredbandsstrategi för Åre
kommun

2020 är det önskvärt att så många som möjligt
har tillgång till fiber om minst 100 Mbit/s.

•

Vid nyetablering av bostäder, kommersiella
fastigheter, arbetsställen mm. ska bredband
beaktas.

•

Kommunen ska verka positivt för skapande av
fiberföreningar och utvärdera möjligheten att
ställa upp med borgensåtagande för lån åt
fiberföreningar.

EU har vid ett flertal tillfällen uttryckt vilja att utveckla
Europa med bredband och tjänster inom handel,
utbildning och övriga offentliga tjänster.
I regeringens bredbandsstrategi för Sverige 2020
presenteras tre delmål som tillsammans syftar mot det
övergripande målet att Sverige ska ha bredband i
världsklass:

God konkurrenskraft för företagen

•

År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s

För att företagen ska ha god konkurrenskraft lokalt,
nationellt och globalt krävs tillgång till bredband i
någon form.

•

År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s.

Ökad och förbättrad service

•

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter
att använda sig av elektroniska samhällstjänster
och service via bredband.

I ”Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot 2020”
uttrycks följande mål:
•

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter
att använda sig av elektroniska samhällstjänster
och service via bredband.

•

I länets alla samhällen och byar ska åtkomst till
bredband i någon form finnas senast år 2020.

•

Minst 90% av alla hushåll och företag ska ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och
resterande cirka 10% ska ha minst 10 Mbit/s
år2020.

Åre kommun stödjer i sin bredbandstrategi de nationella
och regionala målen. Kommunen har brutit ned och
anpassat dessa mål för att skapa största nytta för
kommunens intressenter. Kommunen kommer också att
verka för att bredbandsfrågan beaktas i kommunens
övriga planer, program och strategier.

Ju mer tjänster som digitaliseras desto mer resurser kan
frigöras till annat. Med god tillgång till bredband kan
kommunen:
•

Minska handläggningstiderna och frigöra tid till
att förbättra kvaliteten på tjänsterna.

•

Erbjuda medborgarna behovsanpassad service.

Tillgång till bredband i samtliga
besöksanläggningar
Besöksnäringen är viktig för Åre och besökare har en
förväntan att kunna vara uppkopplade.

2.3. Framgångsfaktorer
Nedanstående punkter är viktiga framgångsfaktorer.
•

Finansieringsmöjligheter, kommunens
borgensåtagande

•

Engagemang från kommunens ledning

•

Intern resurs som äger frågan och har ett
helhetsgrepp

•

Förtydliga ansvar och befogenheter

•

Tydlig strategi

•

Samverkan med övriga kommuner

2.2.2 Mål

2.4. Kommunens roll

Tillgänglighet för alla.

Kommunen har tre olika roller – planerare,
initiativtagare och samordnare.
Planerare: Ta fram strategi och handlingsplan som följs
upp och revideras årligen.

För att nå detta mål ska kommunen verka för att uppnå
följande delmål:
•
•

Alla fasta hushåll och arbetsställen ska ha
tillgång till bredband i någon form.
Alla som bor, verkar och vistas i Åre kommun bör
har tillgång till Internet för enklare tjänster
oavsett var de befinner sig.

Initiativtagare: Utifrån sin roll som fastighetsägare och
leverantör av kommunala tjänster underlätta samt bidra
till ett ökat behov av bredband. Stimulera utveckling av
nya tjänster och att infrastruktur etableras.
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Samordnare: Bevaka utvecklingen inom området och
samverka inom t ex finansiering, teknik och
behovsutveckling. Delta i forum och satsningar som
görs av olika aktörer inom området såväl inom
kommunen, i regionen som landet i helhet.
•

Därutöver är kommunen även markägare och
tillståndsgivare.
Åtagande: Tillsätta en bredbandslots för att
informera och stötta fiberföreningar.

Avgränsning: Kommunen skall ej förvalta eller äga
fibernät.

2.5. Nytta med bredband
För att kunna sköta arbetet på ett flexibelt sätt kommer
kraven på mobilitet att öka. För hushåll och företag är
tillgång till bredband en viktig faktor.
Exempel på nyttor:

3. Nuläge
3.1.1 Uppföljning av IT-infrastrukturprogram
2005-2013
2014-01-28 besluta sig Åre kommun om övertagande av
Quadracoms öppna bredbandsnät för att säkerställa
fortsatt leverans av bredbandstjänster till sina
kommuninvånare. Quadracom har enligt avtal fortsatt
som kommunikationsoperatör åt kommunen för att
säkerställa driften av bredbandsnätet, men efter 201512-31 har Quadracom beslutat sig för att drar sig ur
rollen som kommunikationsoperatör det innebär att det
befintliga bredbandsnätet kommer att läggas ned 201512-31 och ersättas med annan kommunikationslösning
som ger en bredband i någon form.
Åre kommun ser bredbandsinfrastruktur som en viktig
förutsättning för medborgare, tillväxt, näringsliv,
levande landsbygd, och utveckling av kommunal
verksamhet. För att underlätta för expansion av
fiberutbyggnad ska kommunen verka positivt för
fiberföreningar och ställa upp med borgensåtagande för
lån. I en länsgemensam strategi förordas att varje
kommun ska ta fram sin egen bredbandsstrategi och
därför har Åre kommun beslutat att arbeta fram en
bredbandsstrategi för perioden 2015-2020.

•

Rörlighet i arbetet och dess villkor

•

Utbildningsmöjligheter på distans

•

Friare bosättningsmöjligheter

•

Ökad tillgång till kommersiella e-tjänster

•

Ökad tillgång till samhälleliga e-tjänster

•

Ökad tillgänglighet till service

•

Enklare att utveckla företag

•

Bättre förutsättningar för besöksnäringen

•

Större möjlighet för medborgarinflytande 2.6.

3.1.2 Prioriterade orter

Främjande av konkurrens

Åre kommun mål är att prioritera kommunens tätorter
samt uppmuntra och stötta fiberföreningar.

Kommunen kan bidra till en bra marknadsutveckling
genom insatser i rollen som planerare, initiativtagare,
samordnare samt som markägare och tillståndsgivare.
Klargör kommunens policy, rutiner och villkor vad
gäller:
•

Åtkomst till kommunens mark och tillstånd för
grävning.

•

Entreprenadarbeten inom kommunen.

•

Grävsamordningsprocessen

3.1.3 Planering av infrastruktur
I Åre kommun ska IT-infrastrukturen särskilt behandlas
i planbeskrivningen som t.ex. vatten/avlopp, gator, el
och tele.

3.2. Faktisk tillgång till bredband
PTS kartläggning av bredbandstillgång i Åre kommun
visar att 20% av befolkningen har tillgång till 100
Mbit/s. Motsvarande siffra för arbetsställen är 21%
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Tabell 1 visar PTS statistik – andel med tillgång till
bredband i Åre kommun

Jämtkrafts utbyggnadsplaner för bredband
I förfrågan med ansvariga på Jämtkraft framkommer
det att deras nuvarande planer utgår från deras
befintliga infrastruktur i kommunen. När det gäller
privatkunder så bygger de i huvudsak på samarbete
med Samfälligheter och Byföreningar där de får bygga
ett eget nät och sedan kan ansluta sig till Jämtkrafts
nät.
Ett ex. på detta är Stamgärde fiberförening som byggt
ut ett fibernät i Undersåker mot Jämtkrafts befintliga
kanalisastionsnät. Jämtkraft har också dialog med
Kallbygdens fibernät enligt samma upplägg som
Stamgärde fiberförening. Utöver dessa två föreningar
har Jämtkraft också dialog med samfälligheter som ex.
en samfällighet i Lilltevedalen.
I Åre offererar Jämtkraft anslutningar till företag och
bostadsrättsföreningar, några villaområden har frågat
om anslutning och är intresserade av att gräva själva
till en anslutningspunkter i Jämtkrafts nät.
Jämtkraft har också tillsammans med Elnät en dialog
om samförläggning med Åre kommuns VAverksamhet, till Bydalen.
I huvudsak har Jämtkraft idag alltså dialog med
intresserade samfälligheter och byföreningar som hör
av sig till dem när det gäller Åre kommun. Jämtkraft
har möjligheter att leverera till en hel del kunder som
befinner sig i närhet till deras infrastruktur som idag i
huvudsak följer E14 till Storlien och norska gränsen.

3.2.1 Telias ut- och ombyggnadsplaner för
bredband
Se även Telia Pressrelease, 2013-05-17 där nedanstående
text är hämtad.
Telia miljardsatsar för att förbättra svenskarnas mobila
kommunikation både i glesbygd och i tätort. Satsningen
innebär ökad geografisk täckning, högre datahastigheter
och förbättrad talkvalitet i mobilnäten.
Nätet för höghastighetssurf (4G) kommer få samma
täckning som Telias mobilnät idag har för taltrafik
(GSM). För att förbättra också för de kunder som har
mobiltelefoner, plattor och bärbara PC utan 4G-stöd,
kommer även 3G-nätet byggas ut och få samma
täckning som GSM.
Fakta om Telias satsning på det svenska mobilnätet
•

Kunderna kommer att få betydligt högre
surfhastigheter i hela landet oavsett om de har en
3G-mobil, 4G-mobil eller surfplatta.

•

Inomhustäckning och talkvalitet kommer att bli
bättre.

•

Både 4G- och 3G-nätet kommer att få samma
täckning som GSM-nätet redan har d.v.s. mer än
99 procent av befolkningen (2014) och mer än 90
procent av landets geografiska yta (2015). 3Gutbyggnaden kommer främst att ske i Telias egen
regi.

•

I samband med utbyggnaden & förstärkningen av
nätet kommer ny hårdvara att installeras i
samtliga basstationer i GSM-nätet. Den nya
hårdvaran har bättre prestanda och kan därmed
kan ge en ännu bättre talkvalitet.
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•

I Åre kommun satsar Telia på 4G samtidigt som
de bygger ut 3G- nätet och moderniserar hela
2G/GSM-nätet.

2020 så kostnadseffektivt som möjligt. Där fiber förläggs
skapas även möjligheter för 4G.
Därför anser de att samförstånd och samplanering är
nyckeln till framgång. De menar även att de kommersiella
förutsättningarna på nätägarnivå försämras för samtliga
parter vid parallell infrastruktur.
För att sänka byggkostnaderna vill Skanova ha stor frihet i
planeringen med förenklade grävtillstånd och möjlighet
till alternativa schaktmetoder t.ex. möjligheter att
spårfräsa och återställa asfalt i så små volymer som möjligt
för att snabba på arbetet och sänka kostnader.
För att uppnå detta behöver Skanova ett bra samarbete med
kommunen. Det kan även gälla samförläggning i samband
med exempelvis. VA-schakter eller beläggningsarbete i vägar.

Kartan visar Telias 4G-satsning i slutet av 2015

3.2.2 Tele2s och Telenors ut- och
ombyggnadsplaner för bredband
Tele2 och Telenor genomför en satsning för att förstärka
det gemensamma mobilnätet i hela Sverige. Resultatet blir
bättre samtalskvalitet och stabilare surfupplevelse.
Den största skillnaden blir den så kallade yttäckningen
som ökar till cirka 90 procent av landets yta, från cirka 70
procent i dag.

I de fall kommunen har kanalisation eller fibernät som
Skanova kan köpa underlättar det ofta utrullningen.
Skanova har en modell som ger kommunen fritt nät för
förvaltningen under en överenskommen tid.
FMO områden (FiberMarknadsOmråden) är Skanovas
paketering av fiberutbyggnad där fiberanslutning för
företag eller kommunal verksamhet erbjuds till fasta
priser. Se även Ortsförteckning-Skanova-Fiber 2009-ver
V på nedanstående länk.
https://www.skanova.se/dms/skanova/Dokument/Pro
duktdokument/Skanova-Fiber-2009/OrtsforteckningSkanova-Fiber-2009-ver-V.pdf

Under 2014-2016 kommer mobiltäckningen förstärkas
med hjälp av nya basstationer i hela landet.
Mer information om Skanovas tjänster för kommuner
När utbyggnaden är klar kommer det gemensamma
finns på deras hemsida.
2G/4G-mobilnätet täcka cirka 90 procent av Sveriges yta, https://www.skanova.se/Kommuner.html
från dagens 70 procent.
En särskild satsning görs på att öka täckningen i norra
Sverige, vilket sker genom att antalet basstationer i
Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbottens
län ökar med drygt 140 procent. I övriga delen av landet
ökar antalet basstationer med cirka 40 procent.
Tele2 och Telenor gör utbyggnaden via det samägda
nätbolaget Net4Mobility och kommer att ha ett 4G-nät
som täcker 99 procent av Sveriges befolkning.

3.4.1 Tre:s ut- och ombyggnadsplaner för
bredband
Med ca 7 400 basstationer täcker nätet 98,5% av
Sveriges befolkning. 70% av befolkningen har tillgång
upp till 32 Mbit/sek. I dagsläget finns enligt Tre:s
hemsida inga utbyggnadsplaner i Jämtlands län.

3.3.
Teracom (Comet Networks) ut- och
ombyggnadsplaner för bredband
Teracom (Comet Networks) sålde bredbandsverksamheten
till CSIT (Quadracom) 2009 och har därmed inga
utbyggnadsplaner. Quadracom sålde i december 2013
näten till Telia Sonera.

3.4.
Skanovas ut- och
ombyggnadsplaner för bredband

Kartan visar Tre’s 3G-täckning 2015, 4G är bara
tillgängligt i Åre tätort.

Enligt Skanova är syftet att aktörerna tillsammans ska
uppnå regeringens mål om 100 Mbit/s till minst 90% till
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4. Definitioner
(Bandbredd) Frekvensområde som används för

överföring av signaler. Vid datakommunikation anger
bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal
överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s.
Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan
kapacitet i en överföring, ungefär som lastkapaciteten
hos en långtradare eller personbil, vilka färdas med
samma hastighet, anger respektive fordons
överföringskapacitet. Heter på engelska bandwidth.

(Optofiber) Optofiber eller ljuskabel refererar till en
kabeltyp där man använder optiskt ljus för
dataöverföring i stället för elektriska pulser.
Optofibern är okänslig för elektriska störningar.
Optofiberns överföringskapacitet är enorm, i dagens
läge begränsas överföringskapaciteten närmast av den
teknik som finns tillhanda i ändorna på förbindelsen.

(3G) 3G är tredje generationens mobiltelefoni, ger

mobiltelefonitjänster med en överföringshastighet på
upp till 2 Mbps för stationära system (med HSDPA
upp till 14 Mbps.). För mobila system når man upp till
384 kbps.

(4G) 4G är fjärde generationens mobilkommunikation,
ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G.
4G är främst avsedd för ultrabredbandig internet–
åtkomst. För att en kommunikationsteknik ska få
kallas 4G krävs egentligen att den kan erbjuda
hastigheter på ungefär 100 Megabit per sekund till
mobila användare.
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