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Sammanfattning 

I den här rapporten delredovisar Post- och telestyrelsen (PTS) 
regeringsuppdrag 1.1.2 i PTS regleringsbrev om uppföljning och analys utifrån 
regeringens bredbandsmål.1 Uppföljningen består i huvudsak av tre delar: 

1. PTS analys av hur it-infrastrukturen kan komma att utvecklas fram till 
och med år 2020 i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi 
om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att alla hushåll och företag 
bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster 
och service via bredband. 

2. EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s. 

3. En uppföljning av de indikatorer som presenterades i rapporten ”PTS 
förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”. 

När det gäller del 1 bedömer PTS att det är möjligt att nå målet om att 95 
procent av alla hushåll och arbetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 
Detta förutsätter dock att investeringarna fram till 2020 kommer att fortsätta 
på liknande nivåer som under de senaste två åren, vilket skulle innebära en 
något högre investeringsnivå än PTS prognos. För att målet ska kunna 
uppfyllas krävs också ökad samverkan mellan olika aktörer inom 
bredbandsområdet samt undanröjande av hinder för fortsatta investeringar. 
Vidare förutsätter måluppfyllelsen en fortsatt stark efterfrågan och hög 
betalningsvilja från slutkunderna. PTS bedömer att det finns behov av 
aktiviteter inom alla dessa områden, vilket regeringen också har aviserat i den 
nya bredbandsstrategin. En mer regionalt anpassad och behovsinriktad modell 
för finansiering av bredbandsutbyggnad kan också vara nödvändig för att 
ansluta fler hushåll och företag i områden där marknadsmässiga förutsättningar 
saknas.  

Bedömningarna baseras på antagandet att fiberutbyggnad i accessnätet och 
förutsättningarna för bredband via mobilnäten är avgörande för utvecklingen 
mot målen i bredbandsstrategin. PTS analys utgår även från antagandet att 
tillgången till fiber år 2020 är beroende av hur mycket som investeras i 
fiberutbyggnad fram till dess. Därför gör PTS, baserat på den nuvarande 
investeringsnivån och en sammanvägd bedömning av utvalda nyckelfaktorer, 
ett antagande om två nivåer på framtida investeringar (nivå I och nivå II). 
Dessa investeringsnivåer används sedan som indata i en modell 
(fiberutbyggnadsmodellen) för att uppskatta två nivåer av tillgång till fiber år 
2020. Utfallet av fiberutbyggnadsmodellen uppskattar andelen hushåll och 
företag med tillgång till 100 Mbit/s år 2020 till 91-94 procent givet 
investeringsnivå I och till 90-93 procent givet investeringsnivå II. Jämfört med 
                                                 
1 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer 
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bedömningen år 2016 innebär resultatet en minskning med två procentenheter 
för investeringsnivå I och oförändrad tillgång för investeringsnivå II. 
Minskningen för nivå I jämfört med 2016 beror helt på att PTS i årets rapport 
använt en ny fiberutbyggnadsmodell som bättre uppskattar kostnaderna för 
anläggning av fibernät. 

PTS bedömer att investeringsnivå I är mest trolig, baserat på de uppgifter som 
myndigheten har tillgång till idag. Osäkerhetsfaktorerna är dock många och 
ökande med tiden.  

PTS har även gjort en uppskattning av hur många som år 2020 kan få tillgång 
till 100 Mbit/s via bredband i mobilnäten. Myndigheten bedömer att den 
frekvensmängd som år 2020 kommer att finnas tillgänglig i frekvensband under 
1 GHz endast i försumbar omfattning kommer att kunna bidra till målet om 
100 Mbit/s. I tätortsnära områden, där höga frekvensband kommer att 
användas i betydligt högre utsträckning, kan det förväntas att vissa kommer att 
kunna få tillgång till 100 Mbit/s via mobilnäten. De allra flesta hushåll och 
företag i sådana områden antas dock redan ha tillgång till 100 Mbit/s via fiber 
år 2020. PTS uppskattar dock att fast radio i viss utsträckning kommer att 
bidra till tillgången utanför tätort och småort.  

Även uppföljningen av del 2 (dvs. EU-kommissionens mål om att alla i Europa 
senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s) tar 
avstamp i ovan nämnda fiberutbyggnadsmodell och investeringsnivåer, men 
här antas även kopparnätet (VDSL) och mobilnäten kunna bidra till 
måluppfyllelsen.  

PTS bedömning är att mobilnäten på sikt (särskilt 700, 800 och 900 MHz-
banden) har en mycket viktig roll för tillgången till 30 Mbit/s, framförallt i de 
områden utanför tätort och småort där det saknas marknadsmässiga 
förutsättningar för att bygga ut fibernät. I tidigare års uppföljningar av 
bredbandsstrategin har PTS antagit att mobiloperatörerna skulle få tillgång till 
700 MHz-bandet från den 1 april 2017 och därefter påbörja den kommersiella 
utbyggnaden i bandet. Mot bakgrund av att regeringen i oktober 2016 
beslutade att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska användas för marksänd tv 
t.o.m. den 31 maj 2018, har PTS i årets rapport justerat den tidigare prognosen 
för utbyggnaden i 700 MHz-bandet. De ändrade förutsättningarna gör att PTS 
förväntar sig en förskjutning framåt i tiden av den tidigare prognostiserade 
utbyggnaden. PTS bedömer att motsvarande fördröjning även kommer att 
gälla möjligheten att erbjuda 30 Mbit/s via mobilnäten i de områden som inte 
kommer att ha tillgång till fiber år 2020. Utbyggnaden i dessa områden antas 
fortfarande ske, men förväntas ge ett betydande bidrag till 30 Mbit/s först 
fr.o.m. 2021. 

Osäkerheten är stor både när det gäller bidraget till 30 Mbit/s-målet från 
mobilnäten i frekvensband över 1 GHz och bidraget från fast radio. Mot denna 
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bakgrund gör PTS ett konservativt antagande om att dessa tillsammans 
kommer att bidra med några få procentenheter till tillgången på 30 Mbit/s år 
2020. 

I Tabell 1 sammanfattas resultaten för del 1 och 2 (bedömning 2016 inom 
parentes). 

Tabell 1  Sammanfattning av del 1 och 2 – tillgång till 30 och 

100 Mbit/s år 2020 

  Del 1  - tillgång till 100 Mbit/s år 2020 Del 2  - tillgång till 30 Mbit/s år 2020 

  Investeringsnivå I Investeringsnivå II Investeringsnivå I Investeringsnivå II 

Tillgång 91-94% (93-96%) 90-93% (90-93%) 95% (>99%) 94% (99%) 

 

När det gäller del 3 sammanfattas utvecklingen av indikatorerna som ingår i årets 
uppföljning i Tabell 2 nedan. PTS bedömer att utvecklingen som helhet var 
positiv under 2016 och att det finns goda möjligheter att den positiva 
utvecklingen fortsätter under de kommande åren. En analys av indikatorerna 
presenteras i Bilaga 1 till denna rapport. 

Tabell 2  Del 3 – Indikatorerna 

INDIKATORER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Övergripande mål 

Minst 100 Mbit/s - - 44% 49% 53% 56% 61% 67% 71% 

Insatsområde fungerande konkurrens 

Operatörernas investeringar i 
bredbandsinfrastruktur (Mdkr) 

10,00 7,95 8,44 9,10 9,26 9,98 10,67 12,11 14,16 

Andel hushåll med möjlighet 
att köpa 100 Mbit/s som även 
gjort så 

- - 19% 22% 27% 36% 43% 46% 53% 

Insatsområde offentliga aktörer på marknaden 

Andel offentliga aktörer som 
äger fiber och har rapporterat in 
intäkter för internettjänst 

31% 29% 27% 27% 25% 25% 25% 22% 22% 

Andel offentliga aktörer som 
äger fiber och har rapporterat in 
intäkter för både internettjänst 
och svartfiber 

18% 16% 16% 17% 15% 14% 13% 12% 12% 

Andel kommuner med it-
infrastrukturprogram  

- - 15% 22% 47% 51% 68% 74% 83% 

Andel kommuner som 
tillämpar nya plan- och bygglagen 

- - 6% 30% 36% 52% 55% 54% N/A 

Insatsområde frekvensanvändning 

Totalt antal siter med 3G eller 
4G 

11 800 12 342 12 883 13 451 14 907 15 550 16 314 17 348 N/A 
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Antal siter med 4G - - 398 1 794 5 788 7 617 10 511 13 471 14 766 

4G-täckning för hushåll och 
arbetsställen utanför tätort och 
småort 

- - 0% 9% 80% 96% 97% 99,95% 99,98% 

Insatsområde driftsäkra elektroniska kommunikationsnät 

Antal avbrott och störningar 
som föranlett tillsyn 

5 11 3 5 2 3 3 2 0 

Antal inrapporterade 
störningar eller avbrott av 
betydande karaktär 

- - - - 30 49 47 51 33 

Konsumenternas känsla av 
säkerhet 

- - 100% 98% N/A 92% N/A N/A N/A 

Insatsområde bredband i hela landet 

Andel hushåll och 
arbetsställen i eller i närheten av 
fiberanslutna byggnader 

- - - - - - - 70% 77% 

Antal hushåll och 
arbetsställen som saknar 
bredband om minst 1 Mbit/s 

4 400 2 800 1 100 800 500 400 300 130 90 

Faktisk genomsnittshastighet 
för trådbundet bredband (Mbit/s) 

13 16 21 23 27 34 47 59 73 

Upplevd digital delaktighet 59% 55% 56% 58% 55% 60% 62% 65% 67% 

MÅL I EU:S DIGITALA AGENDA 

50 % av hushållen ska 
abonnera på minst 100 Mbit/s 

- - 8% 11% 15% 21% 28% 35% 41% 

30 Mbit/s till alla - - - - - 71% 75% 87% 91% 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 2 november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för 
Sverige. Det övergripande målet var att Sverige ska ha bredband i världsklass, 
vilket formulerades som att 90 procent av Sveriges hushåll och företag borde 
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vidare fastställdes att 
alla hushåll och företag borde ha goda möjligheter att använda sig av 
elektroniska samhällstjänster och service via bredband.  

År 2010 lanserade EU-kommissionen En digital agenda för Europa2. Den digitala 
agendan innehåller ett stort antal mål och förslag på konkreta åtgärder i syfte 
att öka tillväxten inom EU. 

Den 18 december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi 
(”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”).3 I denna rapport 
följer PTS dock inte upp målen i den nya strategin, med undantag för målet om 
att 95 procent av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s. Anledningen till att PTS följer upp endast detta nya mål 
är att det kan betraktas som en ambitionshöjning av 90-procentsmålet i 2009 
års bredbandsstrategi, vilket gör att det kan följas upp med samma metod som 
tidigare. Till nästa års rapport avser PTS att se över definitioner, data och 
metodik för de övriga målen i den nya bredbandsstrategin.   

Av PTS regleringsbrev för 2016 framgår att myndigheten ska följa upp och ge 
en indikation på utvecklingen av tillgången till it-infrastruktur i förhållande till 
regeringens och EU:s uppställda mål för 2020. Regeringsuppdraget omfattar 
också en redovisning av utfallet av de indikatorer som tidigare följts upp av 
Post- och telestyrelsen.4 

PTS uppföljning i denna rapport består i huvudsak av tre delar: 

1 En analys av hur it-infrastrukturen kan komma att utvecklas fram till 
och med år 2020 i förhållande till målen om att 95 procent av alla 
hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 
år 2020 och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 

                                                 
2 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén. Digital agenda för Europa(KOM2010). 
3 N2016/08008/D och http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringens-nya-
bredbandsstrategi---ett-helt-uppkopplat-sverige/ 
4 ”Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer”. 
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2 EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s. 

3 En uppföljning av de indikatorer som presenterades i rapporten ”PTS 
förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin” (PTS-
ER-2010:15). 

1.2 Definitioner 

Bredband definieras här som en anslutning till internet via en accessteknik vars 
snabbaste abonnemang enligt statistik från Bredbandskollen5 levererar en 
faktisk överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. 

I rapporten avses tillgången till bredband när det används från fasta punkter (så 
kallat fast bredband). De fasta punkterna är i rapporten avgränsade till adresser 
där det finns hushåll eller arbetsställen. Tillgången vid mobil användning av 
bredband (så kallat mobilt bredband) omfattas inte. Ett exempel på mobil 
användning av bredband är att surfa med en telefon när man åker buss. En 
förvirrande omständighet är att bredband via mobilnäten (givet att det finns 
täckning) kan användas både som fast bredband (t.ex. när du surfar hemifrån) 
och som mobilt bredband (t.ex. när man åker buss). I rapporten avses dock 
alltså endast användningen av fast bredband – oavsett om det gäller bredband 
via mobilnäten eller andra typer av bredband. 

När det gäller tillgång till fast bredband via mobilnäten avses (om annat inte 
anges) utomhustäckning, i vissa fall även med krav på riktantenn hos 
slutanvändaren. Detta ska inte blandas ihop med den tillgång som baseras på 
täckning för mobila handburna terminaler. 

Med ”hushåll” avses stadigvarande bostäder vilket i sin tur definieras som 
adresser där minst en person är folkbokförd. Uppgifter om hushåll har i 
tidigare rapporter härletts från befolkningsmängden och utgått från uppgifter 
om relationen mellan hushåll och befolkning som tagits fram av Statistiska 
centralbyrån, SCB.6 SCB är den myndighet i Sverige som ansvarar för den 
officiella statistiken över befolkning och hushåll. Fram till 2013 har 
undersökningarna om folkmängd och hushåll baserats på så kallade folk- och 
bostadsräkningar, vilket har inneburit att enskilda personer och fastighetsägare 
har fyllt i blanketter med uppgifter om sin bostad. Från och med 2013 har SCB 

                                                 
5 www.bredbandskollen.se. När det gäller referenser till bredbandskollen är det viktigt att notera att data 
för trådlösa accesstekniker via mobilnäten är baserade på såväl mobil användning som användning från 
fasta punkter. 
6 För relationen mellan hushåll och befolkning, se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Befolkning/Befolkningens-storlek-och-forandringar/Tidigare-folk--och-bostadsrakningar-1960-
1990-FoB/7149/2002M00/Antalhushall-i-1-000-tal-efter-antal-boende-samtnbspmedelantal-boende-
perhushall-FoB-60---FoB-90/ 
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ändrat sin metod för att genomföra folk- och bostadsräkningen vilken nu helt 
baseras på uppgifter från register.7 Som en följd av detta valde PTS från och 
med 2013 att använda de nya uppgifterna om hushåll och befolkning som 
fanns tillgängliga. Från och med 2015 använder PTS dock 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.8 

Företag likställs i rapporten med ett fast verksamhetsställe och definieras som 
den stadigvarande adress från vilken en privatperson eller en juridisk person 
bedriver en verksamhet. Begreppet antas vara synonymt med SCB:s definition 
av arbetsställe.9 

Tätorter tillsammans med småorter används i bredbandskartläggningen för att 
skilja mellan geografiska områden med tät bebyggelse och områden med gles 
bebyggelse.10 Tätort definieras i enlighet med SCB:s tätortsdefinition och 
innefattar i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet 
mellan husen normalt inte överstiger 200 meter.11 Likaså definieras småort i 
enlighet med SCB:s småortsdefinition och innefattar i princip 
sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 
invånare.12 

Tillgång till bredband definieras här som att ett internetabonnemang på kort tid 
och utan särskilda kostnader kan beställas till adressen för en stadigvarande 
bostad eller ett fast verksamhetsställe (dvs. till adressen för ett hushåll eller ett 
arbetsställe). Till särskilda kostnader räknas kostnader utöver vad som normalt 
debiteras slutkunder vid försäljning av internetabonnemang, dvs. utöver 
abonnemangs-, anslutnings-, uppsägningsavgifter med mera, samt mindre 
kostnader i syfte att förbättra bithastigheten. Ett exempel på en särskild 
kostnad är installation av fiber från tomtgränsen till huset (ca 10 000-40 000 
kr). Ett exempel på en kostnad som inte räknas som särskild är installation av 

                                                 
7 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-storlek-och-
forandringar/Hushalls--och-bostadsrakning-Census/Produktrelaterat-standard/Folk--och-
bostadsrakningar-forr-och-nu/ 
8 Se: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-
bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Bostadsbestand/87469/87476/Behallare-for-
Press/374838/ 
9 www.scb.se 
10 Notera att begrepp såsom glesbebyggelse, tätbebyggelse och så vidare definieras olika hos olika 
myndigheter och institutioner. Se bland annat Tillväxtverkets rapport: ” Landsbygdsdefinitioner i 
Sverige och andra länder”. 
11 För den exakta definitionen av tätort, se Statistiska Meddelanden, MI 38 SM 1101, s. 71. 
12 För den exakta definitionen av småort, se Statistiska Meddelanden, MI 38 SM 1203, s. 78. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-storlek-och-forandringar/Hushalls--och-bostadsrakning-Census/Produktrelaterat-standard/Folk--och-bostadsrakningar-forr-och-nu/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-storlek-och-forandringar/Hushalls--och-bostadsrakning-Census/Produktrelaterat-standard/Folk--och-bostadsrakningar-forr-och-nu/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-storlek-och-forandringar/Hushalls--och-bostadsrakning-Census/Produktrelaterat-standard/Folk--och-bostadsrakningar-forr-och-nu/
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en antenn på taket i syfte att vid behov förbättra mottagningen för mobilt 
bredband (ca 500-5000 kr). 

Med begreppet fiber avses i denna rapport såväl fiber till byggnaden (FTTB) 
som fiber till hushållet (FTTH). Däremot omfattas inte fiber till trottoarkanten 
(FTTC) i begreppet. 

100 Mbit/s definieras här som att ett internetabonnemang medger en 
överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s under gynnsamma 
omständigheter och minst 50 Mbit/s i bråd timme. På samma sätt definieras 30 
och 1 Mbit/s här som abonnemang som under gynnsamma omständigheter 
medger en överföringskapacitet nedströms på 30 respektive 1 Mbit/s och i 
bråd timme på minst 15 respektive 0,5 Mbit/s. Hastigheten i bråd timme antas 
motsvara den genomsnittliga hastigheten för det snabbaste abonnemanget som 
erbjuds via accesstekniken enligt Bredbandskollen. Hastigheten under 
gynnsamma omständigheter antas motsvara den snabbaste enskilda mätningen 
för accesstekniken enligt Bredbandskollen. 
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2 Fiberutbyggnad fram till 2020 

2.1 Uppskattningen av fiberutbyggnaden sker i fyra 

steg 

I detta avsnitt presenterar PTS en uppskattning av hur fiberutbyggnaden kan 
komma att utvecklas fram till år 2020. Bedömningen är avgörande för 
uppföljningen av regeringens och EU kommissionens mål eftersom andelen 
hushåll och företag som år 2020 kommer att ha tillgång till 30 respektive 100 
Mbit/s i hög grad är beroende av utbyggnad av fiber i accessnätet.  

Bedömningen baseras på ett stort antal faktorer och är, som alla prognoser, 
förenad med viss osäkerhet. Grundantagandet är att nivån för 
fiberpenetrationen år 2020 är beroende av hur mycket som kommer att 
investeras i bredbandsutbyggnad fram tills dess. Investeringarna antas vidare 
vara beroende av ett antal nyckelfaktorer, som i sin tur påverkas av olika 
omvärldsfaktorer, där efterfrågan från slutkunder antas utgöra en 
grundläggande förutsättning för investeringar i fiberutbyggnad. Beskrivningen 
av orsakssambanden mellan trender i omvärlden och fiberpenetrationen är 
uppbyggd i fyra steg, vilket illustreras i Figur 1: 

Figur 1  Modell för uppskattning av fiberutbyggnaden fram till 

2020 
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Avsnittet inleds med en presentation av generella omvärldsfaktorer som 
påverkar tillgång och efterfrågan på bredband (steg 1 i Figur 1). 

Därefter följer en beskrivning av de nyckelfaktorer som enligt PTS bedömning 
kommer att påverka marknadsaktörernas framtida investeringar samt PTS 
analys av hur investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur har 
utvecklats sedan 2009 (steg 2 och 3 i Figur 1). Baserat på den nuvarande 
investeringsnivån för fast bredbandsinfrastruktur och en sammanvägd 
bedömning av nyckelfaktorer som påverkar dessa gör PTS ett antagande om 
nivån på framtida investeringar (steg 3 i Figur 1). 

Avslutningsvis används investeringsnivåerna som indata i en modell, 
fiberutbyggnadsmodellen, som PTS använder för att uppskatta 
fiberpenetrationen fram till år 2020 (steg 4 i Figur 1). 

Resultatet av analysen redovisas i I Tabell 4 sammanfattas PTS bedömning 
(bedömning 2016 inom parentes). 

Tabell 4 och en närmare beskrivning av fiberutbyggnadsmodellen återfinns i 
Bilaga 2. 

2.2 Steg 1: Trender i omvärlden som påverkar 

fiberutbyggnaden 

Aktörernas investeringar i bredband påverkas av hur en rad olika 
omvärldsfaktorer kommer att utvecklas fram till år 2020. I detta avsnitt 
beskrivs ett urval av de trender som har identifierats inom ramen för PTS 
omvärldsnätverk och som bedöms påverka investeringsnivån eftersom de 
driver tillgång till och efterfrågan på snabbt bredband. 

 Trender som driver slutkundernas efterfrågan och 
betalningsvilja på snabbt bredband 

PTS betraktar följande trender som särskilt viktiga för att driva på efterfrågan 
och betalningsviljan för bredband med hög hastighet och därmed investeringar 
i fiberinfrastruktur: 

 Konsumenter tittar allt mer på rörlig bild via mobil, dator och 
surfplatta: Denna utveckling driver efterfrågan på fiberbaserade 
bredbandsanslutningar eftersom fiber har hög kapacitet, vilket dessa 
tjänster ofta kräver. Efterfrågan på kapacitet förstärks dessutom av att 
många hushåll använder trådlösa nätverk med flera samtidiga 
användare, vilket kräver högre kapaciteter. 
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 Användare förväntar sig att mobila terminaler kan användas 
överallt och samtidigt med andra: Detta relaterar till efterfrågan på 
bredband med hög hastighet eftersom det kräver utbyggnad av 
mobilnät och wifi-hotspots, vilket också driver investeringar i 
fiberinfrastruktur, bland annat genom ökat behov av kapaciteter till och 
från basstationer.  

 Flera tjänsteområden ställer särskilt höga krav på säkerhet och 
tillförlitlighet i bredbandsnäten: E-hälsa (exempelvis trygghetslarm, 
läkarbesök och diagnos på distans) och mobila betalningar leder till 
stora förväntningar på it-infrastruktur med hög tillförlitlighet och 
överföringskapacitet, vilket fiberanslutningar kan ge.  

 Allt mer data lagras på webben av privatpersoner och företag 
genom s.k. molntjänster: Den ökande användningen av molntjänster 
bidrar till ökad efterfrågan på snabbt bredband eftersom de är 
kapacitetskrävande både vad gäller hastigheten upp- och nedströms. Då 
fiber är en accessteknik som har möjlighet till symmetrisk 
dataöverföring driver detta på efterfrågan på bredband via fiber. 

 Digitaliseringen av samhället leder till ökad efterfrågan på 
bredband: Allt mer sofistikerade e-tjänster tas i bruk inom både privat 
och offentlig verksamhet. Från politiskt håll finns också uttalade 
ambitioner om att driva på digitaliseringen.  

Slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja är en av de nyckelfaktorer som 
PTS bedömer har stark påverkan på nivån på investeringar i fiberinfrastruktur, 
se vidare i avsnitt 2.3.2. Utöver de trender i omvärlden som PTS betraktar som 
särskilt efterfrågedrivande finns dock ytterligare ett antal generella faktorer som 
direkt eller indirekt påverkar marknadsaktörernas investeringar i 
bredbandsutbyggnad. I avsnitt 2.2.2 beskrivs några av dessa generella 
omvärldsfaktorer som har en påverkan på aktörernas investeringar i 
bredbandsutbyggnad, men som inte behandlas närmare inom ramen för de 
utvalda nyckelfaktorer som tas upp i PTS uppskattning av framtida 
investeringsnivå (avsnitt 2.3). 

 Ytterligare trender som påverkar tillgången till bredband 

 Ekonomisk tillväxt: Den generella ekonomiska tillväxten kommer att 
påverka omfattningen på investeringar i fibernät fram till 2020. För 
närvarande råder en svagare ekonomisk tillväxt i euroområdet samtidigt 
som Sverige har en högre tillväxt. En svag framtida tillväxt i Europa 
kan i förlängningen påverka svenska konsumenters efterfrågan och 
betalningsvilja negativt och därmed minska investeringsviljan jämfört 
med en situation med stark tillväxt. Det skulle, allt annat lika, innebära 
att marknaden investerar mindre i fibernät än PTS bedömer i avsnitt 
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2.5. Samtidigt går det inte att i ett sådant läge utesluta ökade offentliga 
satsningar på it-infrastruktur som ett sätt att kompensera för en svagare 
utveckling på området. Sammantaget är den generella ekonomiska 
utvecklingen något som påverkar omfattningen på investeringar i 
fibernät, men eftersom det är svårt för PTS att prognostisera takten 
och effekterna av omvärldsfaktorn beaktas den inte närmare i det 
följande. Det innebär att PTS gör ett implicit antagande om en 
ekonomisk situation som inte dramatiskt avviker från den nuvarande. 

 Konsolidering på marknaden: I förhållande till det stora antalet 
aktörer på marknaden som äger fibernät är antalet sammanslagningar 
på marknaden relativt få. På mobilsidan är dock nätsamarbeten 
etablerade, exempelvis Tele2:s och Telenors gemensamma bolag 
Net4Mobility som äger ett nationellt LTE- och GSM-nät. Under 2013 
förvärvades IP-Only av riskkapitalbolaget EQT och bolaget har sedan 
dess haft som mål att etablera ett nationellt fibernät. IP-Onlys 
expansion har skett dels genom förvärv och samarbeten med stadsnät 
runtom i Sverige, dels genom utrullning av fiber i egen regi. Även Telia 
har förvärvat stadsnät för att därigenom utöka sitt fibernät. Samarbeten 
av den här typen kan skapa stordriftsfördelar och underlätta långsiktiga 
investeringar.  

 Styrning och reglering på EU-nivå: En ny lag, utbyggnadslagen, 
baserad på EU-direktiv, gäller i Sverige fr.o.m. den 1 juli 2016. Lagen 
avser tillträde till kanalisation och infrastruktur där det går att dra fiber. 
Det finns en viss potential för att sänka kostnader och eliminera hinder 
som kan underlätta utbyggnad av fiber genom lagen men effekterna är 
ännu svåra att bedöma. EU-kommissionen har vidare lanserat ett 
ambitiöst mål för 2025 (”European Gigabit Society”) vilket bygger på 
en omfattande utbyggnad av fibernät runt om i Europa de närmaste 
decenniet. EU är för närvarande utsatt för stora påfrestningar, bl.a. till 
följd av Storbritanniens beslut att lämna unionen, ekonomisk splittring 
och finansiell instabilitet i vissa medlemsländer. Dessa faktorer ökar 
osäkerheten kring den framtida utvecklingen vad avser t.ex. styrning 
och reglering inom EU. Den ökade osäkerheten kan också få negativ 
inverkan på investeringsviljan hos globala aktörer. 

 Offentliga aktörers roll: Regeringens nya bredbandsstrategi bibehåller 
grundtanken om en marknadsdriven bredbandsutbyggnad, dvs. att det 
finns ett utbud som svarar mot en efterfrågan och att det offentliga ska 
bidra med kompletterande insatser där det krävs. Samtidigt finns 
tecken på att det kommunala engagemanget för bredbandsutbyggnad 
genom kommunalt ägda bolag (stadsnät) ökar. Kommunala 
bredbandsaktörer samarbetar med varandra och även med privata 
aktörer för att nå större utbyggnad totalt sett i kommunerna. 
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Kommunerna ser stadsnäten som ett sätt att ge invånarna tillgång till 
samhällstjänster, men stadsnäten framhålls också som ett sätt att öka 
pressen på privata operatörer och därigenom skapa bättre konkurrens 
på fibermarknaden. Stadsnäten agerar dock på olika sätt: vissa väljer att 
investera i kommersiellt olönsamma områden med begränsat 
kundunderlag medan andra investerar även i kommersiellt lönsamma 
områden. Stadsnäten och kommunerna, liksom deras 
intresseorganisationer, verkar vidare för möjligheten att avvika från den 
s.k. lokaliseringsprincipen, vilken upplevs vara ett hinder för 
stadsnätens fiberutbyggnad. 

2.3 Steg 2: Tre nyckelfaktorer för investeringar i 
fiberutbyggnad 

I detta avsnitt presenteras de nyckelfaktorer som ligger till grund för PTS 
antagande om framtida investeringsnivåer i fiberutbyggnadsmodellen, vilket är 
den modell som PTS använder för att uppskatta fiberutbyggnaden fram till år 
2020 (Bilaga 2). Faktorerna kan delas in i tre områden: 

1. Marknadsaktörernas strategi och överväganden, 
2. slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja, samt 
3. hur befintlig utbyggnad påverkar framtida investeringar. 

Beroende på hur dessa faktorer samspelar påverkas investeringsviljan hos 
marknadsaktörerna och därmed också tillgången till fiberinfrastruktur. 
Nyckelfaktor 2 (slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja) bedömer PTS 
som den enskilt viktigaste faktorn för investeringar i fiberutbyggnad. 

 Nyckelfaktor 1: Marknadsaktörernas strategier och 
överväganden 

Marknadsaktörernas investeringsbeslut påverkas av ett antal faktorer, som t.ex. 
förväntad efterfrågan, avkastningskrav, företagsstrategi och reglering. Det kan 
beskrivas som att det är marknadsaktörernas strategier och överväganden som 
avgör vilken nivå som investeringarna hamnar på. Aktörernas strategier och 
bedömningar kommer att ha en avgörande betydelse för utvecklingen av 
framtida investeringar, vilket i sin tur kommer att ge utbyggnadstakten för fiber 
fram till 2020. 

Telia har ambitionen att investera upp till 12 miljarder kr i fiber mellan 2015 
och 2018. Målsättningen är att antalet hushåll i Sverige som kan få Telias 
tjänster via fiber ska öka till 1,9 miljoner 2018.13 Under 2016 anlade Telia fiber 
till 186 000 nya hushåll och i slutet av första kvartalet 2017 nådde bolaget 1,5 

                                                 
13 Telia Company, Capital Markets Day 2016 
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miljoner hushåll med fiber.14 Telia har också förvärvat ett par privatägda 
stadsnät under det gångna året. Tidigare har Telia meddelat att bolagets 
fiberinvesteringar kommer att nå sin topp under 2016 och därefter trappas av.15 

IP-Only har ambitionen att investera 15 miljarder kronor i fibernät fram till 
2020, varav 7 miljarder i landsbygdsområden.16 I maj 2016 tillkännagav Region 
Halland att man upphandlat IP-Only som samarbetspartner för en 
länsövergripande utbyggnad av bredbandsnät. Enligt överenskommelsen ska 
IP-Only investera upp till 1,5 miljarder kr i Halland till år 2020.17 Under det 
senaste halvåret har IP-Only också förvärvat Ale kommuns stadsnät och träffat 
samverkansavtal om fiberutbyggnad med bl.a. Enköpings, Kungsörs och 
Örkelljunga kommuner.  

I april 2016 tillkännagav Telenor (Bredbandsbolaget) att bolaget avser investera 
”miljarder” i fiber till villor med målet att nå en halv miljon svenska hushåll. 
Stark kundefterfrågan och en snabbt växande marknad anges som 
drivkrafterna bakom satsningen. Bredbandsbolaget gick initialt ut med sitt 
erbjudande i tio städer men har för avsikt att expandera till fler städer och 
områden.18 Även Com Hem har ökat sina aktiviteter på fibermarknaden under 
det senaste året. 

De flesta stadsnät ägs av kommuner, framförallt via energibolag eller separata 
stadsnätsbolag. Stadsnäten är av olika storlek men har det gemensamt att de 
anlägger fiberinfrastruktur, att verksamheten är avgränsad geografiskt och att 
det finns kopplingar till någon form av kommunalt ägande. Utbyggnaden drivs 
av en kombination av lokala strategier för bredband, efterfrågan från 
slutkunder och kommunal förvaltning samt anläggning av fiber till basstationer 
i mobilnäten. Utbyggnaden befinner sig i olika faser i olika kommuner, där 
vissa har kommit långt medan andra bygger ut till nya områden i takt med att 
efterfrågan ökar. Stadsnäten har ökat sina investeringar markant under de 
senaste två åren och verkar generellt ha en positiv framtidssyn. Enligt Svenska 
stadsnätsföreningen (SSNf) visar en ökande andel av stadsnäten positiva 
finansiella resultat. Under 2015 hade, enligt SSNf:s kartläggning, 71 procent av 
stadsnäten ett positivt resultat och av de bolag som angav ett negativt resultat 
bedömde 70 procent att detta väntas vända inom 1-4 år.19 

                                                 
14 Bloomberg, Telia Company Q4 2016 earnings call, 2017-01-27 
15 Telia Company, Capital Markets Day 2016 
16 IP-Only, pressmeddelande, 2017-03-22 
17 IP-Only, pressmeddelande, 2016-05-11 
18 Bredbandsbolaget, pressmeddelande, 2016-04-27  
19 SSNf (2017), Stadsnätsundersökning. Statistikrapport år 2016. 
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Utbyggnaden och förtätning av 4G-näten bidrar också till ökad efterfrågan på 
fiber för anslutning av basstationer i syfte att tillhandahålla den kapacitet som 
krävs för att erbjuda höga överföringshastigheter till slutanvändare. 
Utbyggnaden av fiber till basstationer kan i vissa fall även vara en drivkraft för 
fiberanslutning av hushåll och företag eftersom skalfördelar kan uppnås vid 
sådan anläggning. 

PTS bedömning är att nyckelfaktor 1 (marknadsaktörernas strategier och 
övervägande) ger en positiv bild av utbyggnaden av fast bredbandsinfrastruktur 
för de kommande åren. Vidare verkar det inte vara några svårigheter att få 
tillgång till kapital, vilket underlättar fortsatt utbyggnad, förutsatt att det ger 
avkastning. Aktörernas agerande är också i hög grad påverkat av de faktorer 
som tagits upp i omvärldsavsnittet (avsnitt 2.2) som t.ex. den globala 
ekonomins utveckling. En del av det kommunala och regionala engagemanget 
är också beroende av fortsatta möjligheter till offentligt stöd för etablering av 
bredband i områden där kundunderlaget är otillräckligt för investeringar på 
marknadsmässig grund. PTS har tidigare konstaterat att det finns en stor 
efterfrågan på bredbandsstöd till projekt i områden där det saknas kommersiell 
grund för bredbandsutbyggnad.20 

 Nyckelfaktor 2: Slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja 

PTS bedömer slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja som den enskilt 
viktigaste faktorn för fiberinvesteringar eftersom den driver marknaden framåt. 
I avsnitt 2.2.1 redogörs för ett antal trender som PTS har observerat. 
Trenderna indikerar en digital livsstil som driver slutkundernas efterfrågan och 
hög betalningsvilja för snabbt bredband idag och fram till 2020. PTS statistik 
visar också att efterfrågan på de snabbaste bredbandsabonnemangen fortsätter 
att öka. Utav de hushåll som hade möjlighet att köpa ett abonnemang med 100 
Mbit/s hade 53 procent också gjort detta i oktober 2016. Motsvarande andel 
var 46 procent ett år tidigare. 

PTS statistik visar också en fortsatt stor efterfrågan på fiber till enfamiljshus 
(villor). Antalet fiberanslutna småhus ökade från 625 800 i oktober 2015 till 
819 700 stycken i oktober 2016. Det motsvarar en ökning med 31 procent på 
ett år. Totalt sett var över 42 procent av alla småhus i Sverige anslutna med 
fiber i oktober 2016, vilket kan jämföras med 33 procent 2015. 

PTS slutsats av de observerade trenderna och operatörsstatistiken är att 
slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja är fortsatt stor i alla delar av 
landet. Detta indikerar att behovet av it-infrastruktur med hög 

                                                 
20 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på 
medel (PTS dnr 17-626). 
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överföringskapacitet också är stort, vilket i sin tur har en positiv inverkan på 
operatörernas vilja att investera i fibernät. 

 Nyckelfaktor 3: Påverkan av befintlig fiberinfrastruktur 

Närhet till befintlig fiber ökar möjligheten till fiberanslutning och utgör en bra 
indikator för fortsatt utbyggnad av fiber. Detta eftersom avståndet till närmaste 
fiberanslutning påverkar kostnaden för nyetablering av fibernät. Mot bakgrund 
av detta är det positivt att ca 79 procent av Sveriges hushåll och företag fanns i, 
eller i närheten av, en redan fiberansluten byggnad i oktober 2016.21 Det 
indikerar att förutsättningarna är goda för att tillgången till 100 Mbit/s via 
fibernät ska öka ytterligare de närmaste åren. 

Karaktären på ett område avgör kostnaden per fiberanslutning. I ett 
villaområde finns t.ex. färre slutkunder per anslutning än i ett 
flerfamiljshusområde vilket gör att det blir mindre lönsamt att bygga ut fiber i 
sådana områden. Idag sker utbyggnaden av fiberaccessnät främst i områden 
med enfamiljshus. PTS statistik visar att ca 42 procent av alla enfamiljshus i 
Sverige var anslutna med fiber i oktober 2016. Ytterligare 21 procent av 
enfamiljshusen befann sig dock i närheten av en fiberansluten byggnad 
(”homes passed”), vilket indikerar att de har goda möjligheter att fiberanslutas 
under de närmaste åren.  

PTS bedömning är att det finns flera indikationer på att utbyggnaden av fiber 
kan komma att fortsätta i liknande takt som den har gjort fram till 2016, även 
under de närmaste åren. En osäkerhetsfaktor är dock hur långt utanför tätort 
den pågående snabba utbyggnaden till småhus kommer att nå. I takt med att 
det blir glesare mellan husen kommer färre slutkunder att dela på kostnaden 
vilket minskar marknadsaktörernas incitament att investera. Motverkande 
faktorer är dock utvecklingen av tekniker som sänker utbyggnadskostnaderna 
och att hushållen samverkar för att öka anslutningsgraden.  

2.4 Steg 3: Investeringsnivåer fram till 2020 

 PTS kartläggning av bredbandsinvesteringarna 

PTS har gradvis förfinat sin kartläggning av investeringarna i 
bredbandsinfrastruktur under de senaste åren. 

I PTS kartläggning av investeringar i bredbandsinfrastruktur har myndigheten 
använt två huvudkällor. I första hand har PTS använt uppgifter från bolagens 
årsredovisningar. Alla aktiebolag är skyldiga att skicka in sina årsredovisningar 
till Bolagsverket och dessa finns därmed tillgängliga för allmänheten. 

                                                 
21 PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017, PTS-ER-2017:X 
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Uppgifterna från årsredovisningarna har kompletterats med statistik som PTS 
samlar in inom ramen för rapporten Svensk telekommarknad. Denna statistik 
är särskilt användbar för de kommuner som inte driver sina bredbandsnät i 
aktiebolagsform och för bolag som inte särredovisar bredbandsinvesteringar, 
t.ex. vissa energibolag. 

Med investeringar avses i denna rapport investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, i första hand nätinfrastruktur som fibernät och mobilnät. 
Möjligheten att fastställa bredbandsinvesteringar utifrån uppgifter i 
årsredovisningar är beroende av bolagens verksamhet och deras vilja att 
redovisa investeringar specifikt i nätinfrastruktur. Utifrån uppgifter i 
årsredovisningar är det inte möjligt att särskilja mellan investeringar i passiv 
och aktiv utrustning. Det är inte heller möjligt att urskilja hur mycket av de 
totala investeringarna som har gjorts för att tillgodose bolagens interna 
kommunikationsbehov. I de fall bolagen inte specifikt har redovisat 
investeringar i bredbandsinfrastruktur kan det också vara så att investeringar i 
annan utrustning är inkluderad i totalsumman, men PTS har strävat efter att 
komma så nära som möjligt en tillförlitlig uppgift om nivån på 
bredbandsinvesteringarna. 

 Nuvarande och historiska investeringsnivåer 

Mellan 2009 och 2015 var de totala investeringarna i fasta nät och mobilnät i 
genomsnitt 9,6 miljarder kr per år och under 2015 låg investeringarna på 12,1 
miljarder kr. PTS uppskattar att de sammanlagda investeringarna var 14,2 
miljarder kr under 2016. 

Andelen som investeras i fasta nätbredbandsnät har ökat sedan 2011. Under 
2015 var andelen som investerades i fast bredbandsinfrastruktur 76 procent 
medan 24 procent var investeringar i mobilnät. En viss del av 
fiberinvesteringarna är dock anslutningar till basstationer i 4G-näten. 
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Figur 2 Investeringar i fast och mobil bredbandsinfrastruktur 

2009-2016 

Källa: PTS och bolagens årsredovisningar. 

 

Mellan 2014 och 2015 ökade investeringarna i fast infrastruktur med 2,2 
miljarder kr medan investeringarna i mobil infrastruktur minskade med 731 
miljoner kr. Under 2016 fortsatte investeringarna i fast bredbandsinfrastruktur 
att öka jämfört med 2015, främst drivna av en växande efterfrågan på fiber från 
hushåll och företag. Investeringarna i mobilnät fortsatte att minska under 2016 
i takt med att utbyggnaden av 4G-näten trappas av. 

PTS uppskattar att investeringarna i fast nätinfrastruktur var 9,2 miljarder kr 
under 2015 och ökade till 11,7 miljarder kr 2016. Investeringarna i mobilnät var 
2,9 miljarder kr 2015 och beräknas ha minskat till 2,5 miljarder kr under 2016. 

Marknadsaktörerna har sammanlagt investerat 67,5 miljarder kr mellan 2009 
och 2015. Telia har investerat 27 miljarder kr under perioden och är därmed 
den aktör som investerat mest i bredbandsinfrastruktur. Telenor är den 
operatör som investerat näst störst summa, 8,6 miljarder kr, följt av Hi3G (Tre) 
med 7,5 miljarder. Stadsnäten har tillsammans investerat 10,7 miljarder kr 
mellan 2009 och 2015. Stadsnäten investerar uteslutande i fast infrastruktur, 
inklusive förbindelser till mobilnätens basstationer.  
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Av de totala investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur under 
2015 stod Telia för 45 procent och stadsnäten för 21 procent medan Telenor 
och IP-Only stod för 8-9 procent. Tele2 och Hi3G stod vardera för 5-6 
procent av de totala investeringarna. I Figur 3 nedan redovisas hur de 
sammanlagda bredbandsinvesteringarna 2015 fördelade sig mellan de olika 
aktörerna på marknaden. 

Figur 3  Aktörernas andelar av investeringarna i fast och mobil 

bredbandsinfrastruktur 2015 

 
Källa: PTS och bolagens årsredovisningar. 
*Investeringar i gemensamma nätbolag är fördelade enligt ägarandelar för respektive ägarbolag. 

Fördelningen mellan investeringar i fasta och mobila nät varierar betydligt 
mellan olika aktörer. Operatörerna gör olika prioriteringar och något förenklat 
kan man säga att mobilinvesteringarna per abonnent är lägre jämfört med 
investeringarna per abonnent i fasta nät eftersom de mobila accessnäten skapar 
en geografisk täckning som kan användas av flera samtidiga användare. En 
annan skillnad är att en stor del av investeringarna i mobilnät görs i gemensamt 
ägda nätbolag, vilket inte är fallet för de fasta bredbandsnäten. 

Mobiloperatörerna och deras gemensamma nätbolag har främst investerat i 
utbyggnad och förtätning av 4G-näten (Long Term Evolution, LTE), men 
även i ökad kapacitet för 2G- och 3G-näten. Samtidigt har operatörerna 
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genomfört en uppgradering av backhaul till basstationerna, vilket även bidragit 
till utbyggnaden av fibernät.  

I Figur 4 nedan redovisas de olika operatörernas investeringar i mobilnät under 
perioden 2011-2016. 

Figur 4 Investeringar i mobil bredbandsinfrastruktur 2011-

2016 

 
Källa: PTS och bolagens årsredovisningar. 
*Investeringar i gemensamma nätbolag är fördelade enligt ägarandelar för respektive ägarbolag. 

Förklaringen till att investeringarna i mobilnät minskar är dels att 4G-
utbyggnaden passerat sin mest intensiva fas, dels att priserna på radio- och 
aktiv utrustning sjunkit samtidigt som operatörerna i stor utsträckning 
använder befintliga master och endast uppgraderar med aktiv utrustning. I 
sammanhanget är det också relevant att framhålla att slutkunderna står för de 
största investeringar i mobilutrustning. Under 2016 såldes ca 3,6 miljoner 
smarta telefoner i Sverige, vilket med en försiktig bedömning innebär totalt 14 
miljarder kr i utrustningsinvesteringar.22 

Under 2015 gjorde Telia uppskattningsvis 80 procent av sina investeringar i 
fast bredbandsinfrastruktur. Även IP-Only och stadsnäten gjorde omfattande 

                                                 
22 PTS estimat baserat på uppgifter från Elektronikbranschen 
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investeringar i fibernät under året. Telenor och Tele2 och lade 47 respektive 13 
procent av sina investeringar 2015 på fasta bredbandsnät. Figur 5 nedan visar 
de största operatörernas samt stadsnätens sammanlagda investeringar i fast 
bredbandsinfrastruktur mellan 2011 och 2016. 

Figur 5  Investeringar i fast bredbandsinfrastruktur 2011-2016 

 

Källa: PTS och bolagens årsredovisningar. 

Utbyggnaden av fiber till enfamiljshus (villor) har intensifierats under senare år 
och investeringarna i fast bredbandsinfrastruktur drivs nu huvudsakligen av 
fiberutbyggnad till villor. PTS Mobil- och bredbandskartläggning 2016 visar att 
antalet fiberanslutna småhus har ökat med 31 procent under ett år: från ca 626 
000 i oktober 2015 till ca 820 000 i oktober 2016. Det finns en fortsatt stor 
betalningsvilja hos slutkunderna och intäkterna från anslutningsavgifterna 
hjälper nätägarna att finansiera fiberutbyggnaden. Telia genererade exempelvis 
1,2 miljarder kr i anslutningsavgifter under 2016.23 I och med att det anslöts 
nära 200 000 villor under 2016, varav Telia stod för ca 85 000, bör 
anslutningsavgifterna totalt ha uppgått till över 2 miljarder kr under 2016. 

                                                 
23 Bloomberg, Telia Company Q4 2016 earnings call, 2017-01-27 
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Svartfiberintäkter från mobiloperatörerna hjälper särskilt stadsnäten att 
finansiera sin fiberutbyggnad till hushåll och företag. 

 Stadsnäten 

PTS kan konstatera att det finns stadsnätsliknade verksamhet i runt 200 av 
Sveriges 290 kommuner. Enligt myndighetens kartläggning finns drygt 130 
aktiebolag som äger lokala bredbandsnät. Några av bolagen samägs av flera 
kommuner och driver stadsnätsverksamhet i flera kommuner. De allra flesta är 
kommunägda, men det finns även bolag som är privatägda eller har en 
kombination av privat och offentligt ägande.  

Utöver stadsnätsbolagen har PTS identifierat ett 40-tal kommuner som driver 
bredbandsnät inom ramen för den kommunala förvaltningen. Det ska noteras 
att lokala nät som ägs av större privata aktörer som Telia och IP-Only inte 
ingår i kategorin stadsnät i PTS kartläggning. IP-Only och Telia har förvärvat 
flera stadsnät men samtidigt har också nya stadsnät bildats i kommuner som 
tidigare saknat sådan verksamhet.  

Enligt PTS kartläggning uppgick stadsnätens samlade investeringar till 2,5 
miljarder kr under 2015, vilket motsvarade 27 procent av de totala 
investeringarna i fast bredbandsinfrastruktur under året. Detta kan jämföras 
med 1,7 miljarder kr året innan. PTS uppskattar att stadsnäten ökade sina 
investeringar till ca 3 miljarder kr under 2016. Figur 6 nedan visar stadsnätens 
samlade investeringar och deras andel av de totala investeringarna i fasta 
bredbandsnät mellan 2009 och 2016. 
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Figur 6  Stadsnätens investeringar 2009-2016 

 
Källa: PTS och bolagens årsredovisningar. 

 

 Statligt bredbandsstöd 

Utgångspunkten i såväl den gamla som den nya bredbandsstrategin är att 
marknaden ska bygga bredbandsnät och tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster. Eftersom landsbygden har lägre befolkningstäthet 
finns det färre kunder för nätägarna att slå ut sina investeringskostnader på. I 
landsbygdsområden är det också större avstånd mellan hushållen, vilket ger 
högre kostnader för grävning (som utgör större delen av 
investeringskostnaden). I många områden driver ogynnsamma 
markförhållanden upp kostnaderna ytterligare.  

Under sådana förhållanden är det svårare att bygga ut bredbandsinfrastruktur 
på marknadsmässig grund. Därför har regeringen beslutat om särskilda insatser 
i lands- och glesbygdsområden, bl.a. stödmedel. Enligt stödreglerna får statligt 
bredbandsstöd endast ges till utbyggnad i områden där marknadsaktörer inte 
förväntas investera inom tre år. För perioden 2014-2020 finns i dagsläget ca 
3,85 miljarder kr tillgängliga i statligt bredbandsstöd. Av dessa är 3,25 miljarder 
kr medel inom landsbygdsprogrammet, avsedda för utbyggnad av accessnät, 
samt 595 miljoner kr inom regionalfonden, avsedda för ortssammanbindande 
nät. Regeringen avser dock att öka medlen för stöd till bredbandsutbyggnad 
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inom landsbygdsprogrammet med 850 miljoner kronor under perioden 2017-
2020.24 Dessutom har regeringen beslutat att omfördela 150 miljoner kr till 
bredbandsutbyggnad inom ramen för programmet. Detta innebär att det 
befintliga stödet till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet 
kommer att ökas till 4,25 miljarder kronor. 

I de fall där bredbandsstöd har använts av privata bolag och kommunala 
stadsnät ingår stödmeden i de investeringar som PTS har kartlagt inom ramen 
för denna rapport. Merparten av de projekt som beviljas bredbandsstöd drivs 
dock av lokala utvecklingsgrupper (s.k. byalag). Dessa investeringar ingår inte i 
PTS kartläggning ovan men har också bidragit till bredbandsutbyggnaden.  

2.5 Förväntad utveckling framåt 

PTS genomgång av bredbandsinvesteringarna pekar på en positiv utveckling, 
vilken i första hand är driven av utbyggnaden av fiber till enfamiljshus. Denna 
utbyggnad har sin grund i stark efterfrågan och hög betalningsvilja från 
slutkunderna. Bredbandsinvesteringarna har ökat markant jämfört med de 
uppskattningar som PTS gjort i 2016 års uppföljning av bredbandsstrategin.  

I 2016 års rapport uppskattade PTS byanätens samlade investeringar till drygt 4 
miljarder kr, eller 580 miljoner kr per år, under perioden 2014-2020. Denna 
uppskattning baserades på att fiberföreningar tilldelas 75 procent av de 3,25 
miljarder kr som då fanns tillgängliga inom ramen för landsbygdsprogrammet. 
Övriga stödmedel antogs gå till marknadsaktörer och därmed ingå i deras 
investeringar. Sedan 2016 års uppföljning har regeringen aviserat en utökning 
av medlen inom landsbygdsprogrammet med 1 miljard kr 2017-2020.  PTS 
antar att 50 procent av denna miljard kommer att tilldelas fiberföreningar och 
att resten går till mer storskaliga utbyggnadsprojekt i marknadsaktörernas regi. 
Med samma antagande om 60 procents stödandel som gjordes i förra årets 
rapport skulle byanätens investeringar då uppgå till ytterligare 833 miljoner, 
eller ca 208 miljoner kr per år, 2017-2020. Totalt skulle byanätens investeringar 
därmed uppgå till 788 miljoner (580 + 208) kr per år under perioden 2017-
2020 

 Två tänkbara investeringsnivåer till 2020 

Även om det är det förenat med osäkerhet att göra prognoser om framtida 
investeringsnivåer är det motiverat eftersom det ger underlag till diskussionen 
om den framtida utbyggnaden av höghastighetsbredband, vilket är centralt för 
regeringens bredbandsstrategi.  

                                                 
24 prop. 2016/17:1 utgiftsområde 22 
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I PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 uppskattades 
investeringarna fram till år 2020 i form av två olika nivåer. Den första nivån 
(Nivå I) präglades av stabila omständigheter för fiberinvesteringar där PTS 
bedömde att investeringarna skulle ligga på fortsatt mycket höga nivåer 2016-
2017 och därefter minska som ett resultat av att utbyggnaden färdigställs. Den 
andra nivån (Nivå II) präglades av att slutkundernas betalningsvilja inte skulle 
överensstämma med investerarnas avkastningskrav, vilket skulle leda till en 
något svagare utveckling 2016-2017 följt av en kraftig minskning av 
investeringarna under de efterkommande åren. 

PTS kan konstatera att utvecklingen av investeringarna har överträffat 
prognosen i 2016 års rapport. Ökningen beror på en fortsatt stark efterfrågan 
från slutkunderna, privata och kommunala bredbandssatsningar och offentlig-
privat samverkan för fiberutbyggnad.   

I det följande redovisar PTS en beskrivning av de två investeringsnivåerna med 
en uppskattning av vilka totalbelopp nivåerna leder fram till år 2020. 
Anslutningsavgifter för den del som avser den sista sträckan in till fastigheten 
och som slutkunderna själva förväntas svara för ligger utanför denna 
beräkning. Dock inkluderar prognoserna statligt stöd och privat 
medfinansiering. Jämfört med prognoserna som PTS gjorde 2016 är 
investeringsnivåerna högre. 

 

Tabell 3 PTS uppskattningar av investeringsnivåer i fasta nät 

fram till 2020 – Investeringsnivå I och II 

 

Investeringsnivå I: 

Engagemang och 

efterfrågan ger stabil 

utveckling 

Investeringsnivå II: 

Låg betalningsvilja och 

höga avkastningskrav 

Utfall av nyckelfaktor 1: 

Marknadsaktörernas 

strategier och 

överväganden 

Aktörernas 

utbyggnadskostnader 

sammanfaller med 

prisbildning och 

avkastningskrav. Intensiv 

konkurrens driver på 

utbyggnaden. Stort 

kommunalt engagemang 

Aktörerna på marknaden 

har höga 

avkastningskrav, vilket i 

kombination med lägre 

betalningsvilja och högre 

kostnader leder till lägre 

investeringsnivå. Hinder 

gör att stadsnäten 
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leder till att stadsnäten 

fortsätter att investera.  

minskar sina 

investeringar. 

Utfall av nyckelfaktor 2: 

Slutkundernas 

efterfrågan och 

betalningsvilja 

Fortsatt stark efterfrågan 

på snabbt bredband. 

Lokalt engagemang 

bidrar till aggregering av 

efterfrågan i 

glesbebyggda områden 

och lägre kostnader för 

slutkunder. 

Efterfrågan hämmas av 

stigande kostnader som 

överskrider 

slutkundernas 

betalningsvilja.  

Utfall av nyckelfaktor 3: 

Påverkan av befintlig 

fiberinfrastruktur 

Utbyggnad av fiber sker i 

områden med 

flerfamiljshus, 

mobilsändare och 

småhus – även utanför 

tätort. Investeringsvilja 

finns för alla typer av 

bostadsområden 

Utbyggnad av fiber sker i 

områden med 

flerfamiljshus, 

mobilsändare och 

småhus – främst i tätort. 

Allteftersom 

utbygganden fortskrider 

avslutas investeringar i 

flerbostadshus medan 

investeringar i 

småhusområden avtar. 

Utfall av investeringar i 

fiberutbyggnad 

Mer investeringar i 

fiberutbyggnad: 38,2 

mdkr 

Mindre investeringar i 

fiberutbyggnad: 35,2 

mdkr 

 

 Investeringsnivå I: Engagemang och efterfrågan ger stabil 
utveckling 

Utgångspunkten för Nivå I är att investeringarna fortsätter på den höga nivå 
som sett de senaste åren. Privata aktörer fortsätter att bygga ut fiber till både 
flerfamiljshus och villor samtidigt som stadsnäten fortsätter att bygga ut 
fiberinfrastruktur inom deras marknadsområde. Marknaden karakteriseras av 
intensiv konkurrens och utvecklingen drivs av en stor efterfrågan och 
betalningsvilja från slutkunder samt en prisbildning som ger investerarna 
tillfredsställande avkastning. Gräventreprenörer, fiberinstallatörer och andra 
viktiga resurser finns tillgängliga. Utbyggnaden får också stöd av ett starkt 
kommunalt engagemang som främjar såväl privata aktörers som stadsnätens 
investeringar. Vidare medför ett starkt lokalt engagemang, t.ex. från 
fiberföreningar, att näten byggs ut även på landsbygden.  
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För Nivå I räknar PTS med att investeringarna kommer att vara fortsatt höga 
under 2017 och därefter minska fram till 2020 som ett resultat av att 
utbyggnaden i mer lönsamma områden färdigställs, vilket leder till lägre 
investeringstakt. PTS uppskattar dock att investeringarna 2018-2020 ändå 
kommer att ligga på historiskt sett höga nivåer. Sammantaget innebär det att 
marknadsaktörernas investeringar går från 10,1 miljarder kr 2016 till 8,2 
miljarder kr 2020. De totala investeringarna (inklusive statligt stöd, men 
exklusive slutkunders engångsavgifter) under perioden 2017-2020 blir 38,2 
miljarder kr. 

Figur 7  PTS uppskattning av investeringsnivåer i fasta nät fram 

till 2020 – investeringsnivå I 

 

 Investeringsnivå II: Lägre betalningsvilja och högre 
avkastningskrav 

Enligt PTS bedömning är utvecklingen i Nivå I den som är mest trolig. Mot 
bakgrund av den osäkerhet som råder några år framåt i tiden har dock PTS valt 
att ta fram ett alternativt scenario där viktiga påverkansfaktorer medför att 
investeringarna utvecklas på lägre nivåer jämfört med Nivå I.  

I Nivå II räknar PTS med att investeringarna utvecklas likartat, men något 
svagare än i Nivå I fram till 2020. Utvecklingen beror på att det efter 2018 
tillkommer en osäkerhet kring nyckelfaktorerna. Nivå II innebär att de privata 
aktörerna och stadsnäten fortsätter att investera, men på lägre nivåer jämfört 
med Nivå I.  
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Utvecklingen av investeringarna i Nivå II präglas av att betalningsvilja, 
utbyggnadskostnader och prisbildning på marknaden i lägre grad sammanfaller 
med investerarnas avkastningskrav. Utbyggnaden av fiber till enfamiljshus 
tappar fart i takt med att anslutningskostnaderna stiger samtidigt som 
slutkundernas efterfrågan försvagas. Dessutom tillkommer en ökad finansiell 
osäkerhet vilket gör att investerarna anser att de inte får tillräcklig 
riskkompensation för att motivera fortsatta investeringar i fibernät.25 
Marknadsaktörernas investeringar i Nivå II minskar från 10,1 miljarder kr 
2017, till 6,3 miljarder kr 2020, vilket innebär att de totala investeringarna 
(inklusive statligt stöd men exklusive slutkunders engångsavgifter) under 
perioden 2017-2020 blir 35,2 miljarder kr. 

Figur 8  PTS uppskattning av investeringsnivåer i fasta nät fram 

till 2020 – investeringsnivå II 

 

 

                                                 
25 Företagens kostnader för kapital påverkas dels av företagsspecifika faktorer som kassaflöde, 
skuldsättningsgrad och tillväxt, dels av makroekonomiska faktorer som BNP-tillväxt, valutor och 
skuldsättning. Med en fortsatt negativ utveckling i Europa och försvagad konjunktur finns det risk för att 
det även spiller över på företagens kapitalkostnader vilket skulle leda till ökade avkastningskrav och 
därmed lägre investeringar. 
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2.6 Steg 4: PTS bedömningar av fiberpenetrationen 

2020 

I följande avsnitt redovisas resultatet av fibertillgången för de två 
investeringsnivåerna. 

 Fiberutbyggnadsmodellen 

För att bedöma hur många som kommer att få tillgång till bredband med 100 
Mbit/s år 2020 som en följd av investeringar i fibernät kommer de två 
investeringsnivåer som PTS beräknat i föregående avsnitt att bli indata i en 
modell som är framtagen för att uppskatta hur stor andel av befolkning och 
arbetsställen som kommer att ha tillgång till fiber år 2020.  

Tidigare modell 

Fram t.o.m. 2016 års uppföljning använde PTS en fiberutbyggnadsmodell som 
baserades på data från bredbandskartläggningen, där Sverige delats upp 
geografiskt i rutor om 250x250 meter. Till varje ruta fanns det kopplat 
information om antal byggnader, antal hushåll och arbetsställen per byggnader 
och antal fiberanslutna byggnader. Modellen utgick sedan från antagandet att 
byggnader med hushåll som saknar fiber, men som ligger i närheten av andra 
redan fiberanslutna fastigheter, kommer att anslutas till dess att 
investeringspengarna tar slut. Antagandet medförde att fibertillgången ”spreds” 
från en byggnad till nästa, och snarare än att efterlikna traditionella 
nätutbyggnadsmodeller som följer vägar, utgick modellen från en viss 
nätsträckning i varje ruta.  

Ny modell 

Under 2015 gjorde PTS en utvärdering av fiberutbyggnadsmodellen. 
Utvärderingen jämförde modellens prognoser och resultatet från de två senast 
genomförda bredbandskartläggningarna, för att se om grundantagandet att 
”fiber byggs i närhet av fiber”, behöver kompletteras. Resultatet visade att 
grundantagandet i allt väsentligt stämmer, men att sambandet mellan avståndet 
till redan fiberanslutna byggnader och sannolikheten att anslutas försvagats 
något över tid. 

Den tidigare fiberutbyggnadsmodellen fungerade mindre bra till prognoser för 
de områden som idag återstår att fiberansluta, eftersom dessa typiskt sett är 
mindre tätbebyggda och ligger längre bort från övrig bebyggelse. PTS har 
därför utvecklat en ny modell för prognostisering av fiberutbyggnad som 
fr.o.m. årets uppföljning kommer att ersätta den tidigare modellen. Den nya 
modellen bygger på Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) och nätets 
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sträckning antas följa vägnätet istället för att dras fågelvägen, vilket antogs i den 
tidigare modellen. Till skillnad från den tidigare modellen är den lägsta 
analysenheten inte ytor om 250x250 meter utan byggnader, till vilka 
bostadslägenheter eller arbetsställen är kopplade.26 Utifrån PTS mobil- och 
bredbandskartläggning identifieras de hushåll och arbetsställen som saknar 
tillgång till fiber. Vägsträckorna där fibernät behöver anläggas för att 
fiberansluta dessa byggnader beräknas och klassificeras sedan efter 
anläggningskostnad. Resultatet blir därmed geografiskt nedbrytbart och PTS 
bedömer att kostnadsestimaten också blir mer tillförlitliga. 

För en detaljerad beskrivning av metod och fiberutbyggnadsmodellen, se 
Bilaga 2. I uppskattningen nedan antas samtliga investeringar i fast 
infrastruktur gå till fiberutbyggnad. 

 Fiberpenetrationen 2020 som följer av investeringsnivå I och 
II 

- Utfallet med investeringsnivå I (38,2 miljarder) ger att 91-94 procent av 
hushåll och arbetsställen har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 

- Utfallet med Investeringsnivå II (35,2 miljarder) ger att 90-93 procent 
av hushåll och arbetsställen har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 

PTS bedömer att fiberpenetrationen år 2020 som följer av investeringsnivå I är 
mest trolig baserad på de uppgifter som myndigheten har tillgång till idag. 
Osäkerhetsfaktorerna är dock många och ökande med tiden. En 
avgörandeförutsättning för att investeringsnivå I ska uppnås är ett fortsatt stort 
engagemang för bredbandsfrågorna hos alla inblandade aktörer samt en 
fortsatt stark efterfrågan på snabbt bredband från slutkunderna.  

                                                 
26 För mer information, se avsnitt 1.2 
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3 Bidrag från mobilnät och fast radio 
till regeringens och EU-
kommissionens bredbandsmål 

I detta kapitel presenteras PTS bedömning av i vilken omfattning bredband via 
mobilnäten och fast radio kan bidra till målet i regeringens bredbandsstrategi 
om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s år 2020 och EU-kommissionens mål om att alla i Europa 
senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s. 
Analysen avgränsas till områden som inte kommer att få tillgång till fiber år 
2020 givet investeringsnivå I och II i kapitel 2. 

3.1 Mobilnätens bidrag till EU-kommissionens 

bredbandsmål om 30 Mbit/s till alla 

Tidigare års rapporter har baserats på ett antagande om att mobiloperatörerna 
får tillgång till 700 MHz-bandet från den 1 april 2017 och därefter påbörjar den 
kommersiella utbyggnaden i bandet. Mot bakgrund av att regeringen i oktober 
2016 beslutade att frekvensutrymmet 694-790 MHz (vilket inkluderar 700 
MHz-bandet) ska användas för marksänd tv till och med den 31 maj 201827, har 
PTS till årets rapport reviderat sin tidigare prognos för tillgången till 30 Mbit/s 
år 2020. 

PTS bedömning är att mobilnäten på sikt (särskilt 700, 800 och 900 MHz-
banden)28 har en mycket viktig roll för tillgången till 30 Mbit/s, framförallt i de 
områden utanför tätort och småort där det saknas marknadsmässiga 
förutsättningar för att bygga ut fiber. De förändrade förutsättningarna för 700 
MHz-bandet gör dock att PTS förväntar sig en förskjutning i tiden av den 
tidigare prognostiserade utbyggnaden. PTS bedömer att motsvarande 
fördröjning även kommer gällande möjligheten att erbjuda 30 Mbit/s via 
mobilnäten, i frekvensband under 1 GHz, i de områden som inte kommer att 
ha tillgång till fiber år 2020.  Utbyggnaden i dessa områden förväntas 
fortfarande ske, men nu först ge ett betydande bidrag till att uppnå målet från 
och med 2021.  

                                                 
27 KU2016/02430/MF 
28 För att få tillgång till 30 Mbit/s via mobilnäten bedömer PTS att det krävs antingen: Täckning av LTE i 
frekvensband över 1 GHz, med en kanalbandbredd av minst 20 MHz. Eller, täckning av LTE i flera 
frekvensband under 1 GHz som kan aggregeras för att uppnå en sammanlagd kanalbandbredd av minst 
20 MHz. Frekvensband över 1 GHz används nästan uteslutande i mer tätbefolkade områden där 
avstånden mellan basstationerna och användarna är relativt små, vilket främst förväntas vara samma 
områden där fiber förväntas rullas. I mer glest befolkade områden förväntas istället 700, 800 och 900 
MHz-banden tillsammans – genom så kallad carrier aggregation – användas för att nå 30 Mbit/s. 
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Enligt de nya förutsättningarna kan operatörerna få tillgång till 
frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet tidigast den 1 juni 2018, något som skulle 
ge operatörerna två och ett halvt år på sig för sin utbyggnad i 700 MHz-bandet 
fram till slutet av år 2020. För att utbyggnaden ska ge betydande effekter på 30 
Mbit/s-målets uppfyllnad så måste utbyggnaden nå de områden som enligt 
PTS prognos kommer sakna fiberanslutning 2020. Det stora flertalet av dessa 
hushåll och företag ligger i mer glesbefolkade områden. Tidigare erfarenheter 
från till exempel 800 MHz-utbyggnaden29 visar att dessa områden normalt 
adresseras relativt sent i en kommersiellt planerad utbyggnad. PTS gör mot 
denna bakgrund bedömningen, att det är osannolikt att utbyggnaden redan 
efter två och ett halvt år, i slutet av 2020, i någon större omfattning nått ut till 
de intressanta områdena. Den tidigare prognostiserade effekten förväntas nu 
istället uppnås efter 2020. 

PTS bedömer även att eventuella täckningskrav inriktade på att skapa ny 
täckning i glesbygd får svårt att ge någon större effekt på detta mål till 2020. 
Detta eftersom tiden för att erhålla nödvändiga tillstånd för byggnation av 
master och elnät samt att få el framdragen till denna typ av mer avlägsna 
platser visat sig medföra relativt långa ledtider.   

Mot denna bakgrund gör PTS bedömningen att mobilnäten i frekvensband 
under 1 GHz år 2020 endast kommer att bidra i liten omfattning till EU- 
kommissionens bredbandsmål om 30 Mbit/s till alla. Detta är en följd av den 
långtgående fiberutbyggnaden 2020 och att utbyggnaden i 700 MHz-bandet 
inte ännu förväntats ha nått de områden som saknar tillgång till fiber. Det 
bidrag från mobilnäten i frekvensband under 1 GHz som prognostiserats i 
föregående års rapporter förväntas nu istället komma glesbygden till godo efter 
2020.  

När det gäller bidrag från mobilnäten i frekvensband över 1 GHz justerar PTS 
istället upp sin prognos. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 
visar en ökning av tillgången till 30 Mbit/s utanför tätort och småort. Denna 
ökning beror i första hand till att fler hushåll och arbetsställen har fått tillgång 
till bredband via utbyggnad av mobilnäten i framförallt 1800 MHz-bandet. 
Utbyggnaden, som framför allt skett i tätorter och varit mer omfattande vad 
som antagits i PTS tidigare prognoser, har även resulterat i täckning i 
landsbygdsområden runt dessa orter. Denna utveckling förväntas fortsätta 
fram till och med 2020, men den framtida omfattningen av denna utbyggnad 
och dess påverkan på tillgången till 30 Mbit/s i områden utanför tätorter är 

                                                 
29 Utbyggnaden i 800 MHz-bandet hade i oktober 2013 efter 2,5 år hade nått 92,9 % av hushållen och 
89,4% av företagen. Men redan ett år senare, i oktober 2014 så hade utbyggnaden i 800 MHz bandet nått 
98,5 % av hushållen och 97,1 % av företagen. 
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dock mycket svår att prognostisera. Tillgången förväntas dock bli avsevärt lägre 
än det föregående år prognostiserade bidraget från mobilnät i frekvensband 
under 1 GHz. 

3.2 Bidrag från fast radio till EU-kommissionens 

bredbandsmål om 30 Mbit/s till alla 

I oktober 2016 hade endast 0,09 procent av alla hushåll och 0,17 procent av 
alla arbetsställen tillgång till bredband via fast radio och den största 
tjänsteleverantören av bredband via fast radio erbjuder för tillfället 
abonnemang på 20 och 50 Mbit/s. De senaste åren har det tillkommit flera nya 
marknadsaktörer som erbjuder anslutningar via fast radio och den tekniska 
utvecklingen inom området har varit snabb. Aktörerna på marknaden har även 
organiserat sig för att gemensamt föra ut informationen om vilka 
förutsättningar som finns för att erbjuda bredband via denna typ av system, 
något som kan göra att fler hushåll och företag tar till sig denna lösning. 

Det finns idag erbjudanden på marknaden på 100 Mbit/s eller mer och med en 
tjänstekvalitet som är jämförbar med vad slutanvändaren får med en anslutning 
via optisk fiber. Marknadsaktörerna använder fiberinfrastrukturer eller 
radiolänk fram till det område där slutanvändaren har sin anslutningspunkt. 
Vid den punkten installerar marknadsaktören en basstation som är optimerad 
för att erbjuda fast trådlöst bredband. Slutanvändarna kopplar sedan upp sig 
med ett speciellt radiomodem med en integrerad riktantenn. Radiomodemet 
monteras normalt utomhus för att optimera mottagningen av radiosignaler. 
För att hushåll och företag ska kunna dra nytta av sådana 
marknadserbjudanden krävs i normalfallet att det finns ett geografiskt samlat 
kluster av abonnenter som förbinder sig att ingå avtal med marknadsaktören 
och att det råder fri sikt mellan anslutningarnas fysiska placering. Det medför 
att geografiska förhållanden såsom skog och kuperad terräng mellan 
basstationen och slutanvändarens mottagare kan vara en begränsande faktor 
för användning av denna lösning30. 

Med ett ökat marknadsfokus på bredband via fast radio finns förutsättningar 
för att dessa lösningar ska kunna få ett större genomslag på marknaden fram 
till och med 2020. Hur väl lösningarna kommer tas emot på marknaden är 
dock svårt att förutspå i dagsläget, vilket gör att alla prognoser gällande dessa 
lösningar kommer att ha en relativt stor osäkerhet. 

                                                 
30 Svårigheten kan dock i vissa fall överkommas genom att slutanvändarens mottagare placeras på en 
högre höjd än vad som kan åstadkommas med installation på själva byggnaden. För att placera 
slutanvändarens mottagare på en högre höjd krävs då att en mast eller ett torn anläggs hos 
slutanvändaren. Ett alternativ till sådana anläggningar är att installera utrustningar hos slutanvändare som 
kan skicka trafiken mellan sig i flera steg. 
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3.3 Totalt bidrag till 30 Mbit/s från mobilnät och fast 

radio 

Som noterats i föregående stycken så är osäkerheten stor när både när det 
gäller bidraget från mobilnäten i frekvensband över 1 GHz och bidraget från 
fast radio. Mot denna bakgrund gör PTS ett konservativt antagande om att 
dessa tillsammans kommer att bidra till en 10-procentig ökning i områden 
utanför tätort till och med 2020. Efter 2020 förväntas sedan utbyggnaden i 700 
MHz bandet nått en sådan geografisk omfattning så att den börjar ge ett 
signifikant bidrag.    

3.4 Mobilnätens bidrag till regeringens bredbandsmål 

om 100 Mbit/s till 95 procent år 2020 

PTS har gjort grundantagandet att den frekvensmängd som år 2020 kommer 
att finnas tillgänglig i frekvensband under 1 GHz endast i försumbar 
omfattning kommer att kunna bidra till målet. Mobilnät i frekvensband över 1 
GHz bedöms av PTS efter ytterligare uppgraderingar ha möjligheter att erbjuda 
100 Mbit/s31. Dessa uppgraderingar förväntas tills 2020 främst ha införts lokalt 
i mer tätbefolkade områden. Eftersom hushåll och arbetsställen i dessa 
områden antas ha tillgång till fiber år 2020 gör PTS bedömningen att 
mobilnäten inte ger något ytterligare bidrag till 100 Mbit/s-målet. 

3.5 Bidrag från fast radio till regeringens 

bredbandsmål om 100 Mbit/s till 95 procent år 
2020 

Som nämnts i avsnitt 3.2 så kan nya system redan idag erbjuda 100 Mbit/s eller 
mer. Mycket av den framtida utbyggnaden av bredbandslösningar baserade på 
fast radio kan därför antas bidra till detta mål. Utbyggnad förväntas till 2020 
också främst ske i geografiska områden där det kommer att saknas tillgång till 
fiber. Som tidigare nämnts finns dock en stor osäkerhet kring hur 
marknadsacceptansen för dessa lösningar kommer att utvecklas. 

3.6 Totalt bidrag till 100 Mbit/s från mobilnät och fast 
radio 

Enligt PTS prognos kommer mobilnäten endast kunna bidra marginellt till 
detta mål till 2020 då överlappat mellan den prognostiserade fiberutbyggnaden 
och täckningen för mobilnät uppgraderade så att de kan anses erbjuda 100 
Mbit/s förväntas var mycket stor. 
 

                                                 
31 Enligt samma antaganden som används i PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning skulle det 
krävas ett nät som erbjuder en teoretisk topphastighet av 500 Mbit/s. 
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Fast radio förväntas istället bidra just i de områden utanför tätort och småort 
som 2020 enligt PTS kommer sakna fiberanslutning. Baserat på historisk 
abonnemangstillväxt gör PTS ett konservativt antagande om att fast radio kan 
bidra till att ge ytterligare 7 000 hushåll och arbetsställen tillgång till 100 Mbit/s 
utanför tätort och småort fram till 2020. 
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4 Sammanfattande bedömning - 
tillgång till 100 och 30 Mbit/s år 
2020 

I Tabell 4 sammanfattas PTS bedömning (bedömning 2016 inom parentes). 

Tabell 4  Tillgång till 30 och 100 Mbit/s år 2020 

  Del 1  - tillgång till 100 Mbit/s år 2020 Del 2  - tillgång till 30 Mbit/s år 2020 

  Investeringsnivå I Investeringsnivå II Investeringsnivå I Investeringsnivå II 

Tillgång 91-94% (93-96%) 90-93% (90-93%) 95% (>99%) 94% (99%) 

 

PTS bedömer att 91-94 procent av alla hushåll och företag kommer att ha 
tillgång till 100 Mbit/s år 2020 med den investeringsnivå som myndigheten 
anser vara mest trolig (nivå I). Nedskrivningen av prognosen för nivå I jämfört 
med förra årets rapport beror helt på utfallet av PTS nya fiberutbyggnads-
modell, som bättre uppskattar kostnaderna för anläggning av fiberaccessnät än 
den äldre modell som användes i förra årets rapport.  

PTS anser att det är möjligt att nå målet om att 95 procent av alla hushåll och 
arbetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Detta förutsätter dock att 
investeringarna fram till 2020 kommer att fortsätta på liknande nivåer som 
under de senaste två åren, vilket skulle innebära en något högre 
investeringsnivå än PTS prognos. För att målet ska kunna uppfyllas krävs 
också ökad samverkan mellan olika aktörer inom bredbandsområdet samt 
undanröjande av hinder för fortsatta investeringar. Vidare förutsätter 
måluppfyllelsen en fortsatt stark efterfrågan och hög betalningsvilja från 
slutkunderna. PTS bedömer att det finns behov av aktiviteter inom alla dessa 
områden, vilket regeringen också har aviserat i den nya bredbandsstrategin. En 
mer regionalt anpassad och behovsinriktad modell för finansiering av 
bredbandsutbyggnad kan också vara nödvändig för att ansluta fler hushåll och 
företag i områden där marknadsmässiga förutsättningar saknas.  

När det gäller EU-kommissionens mål om att alla senast år 2020 ska ha tillgång 
till internethastigheter på över 30 Mbit/s, bedömer PTS att 94-95 procent kan 
få tillgång till minst denna hastighet 2020. De ändrade förutsättningarna för 
700 MHz-bandet jämfört med förra årets rapport gör att PTS förväntar sig en 
förskjutning framåt i tiden av möjligheten att erbjuda 30 Mbit/s via mobilnäten 
i områden som inte har tillgång till fiber år 2020. Utbyggnaden i dessa områden 
väntas ge ett betydande bidrag till 30 Mbit/s-målet från och med 2021. 
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Bilaga 1 - Uppföljning av indikatorerna 2016 

 Bakgrund 

 

Den övergripande uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi från 2009 
görs med hjälp av ett antal indikatorer som fördelas över de fem 
insatsområdena som strategin tar upp32. Indikatorerna togs fram i PTS rapport 
”Förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”33, och har 
därefter följts upp årligen. Om inget annat sägs, är definitionen av, och sättet 
att mäta, en indikator densamma som i rapporten PTS-ER-2012:18. 

1.1.1 Övergripande mål i bredbandsstrategin 

I regeringens bredbandsstrategi från 200934 presenteras tre delmål som 
tillsammans syftar till det övergripande målet om att Sverige ska ha bredband i 
världsklass: 

 År 2020 bör 90 procent35 av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s 

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

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

Delmål 1 följs upp genom indikatorn ”Andel hushåll och företag med tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s”. Uppföljningen sker inom ramen för den 
årligen återkommande kartläggning som PTS genomför, vars resultat 
presenterades den 20 mars i rapporten PTS Mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning36. Kartläggningen visar att 71 procent har tillgång till en 
hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2016, vilket är en ökning med ca 5 
procentenheter jämfört samma period året innan. 

Delmål 2 uppfylldes redan 2010, då 44 procent av befolkningen hade tillgång 
till minst 100 Mbit/s. 

                                                 
32 Insatsområdena är: Fungerande konkurrens, Offentliga aktörer på marknaden, Frekvensanvändning, 
Driftssäkra elektroniska kommunikationsnät, Bredband i hela landet 
33 PTS-ER-2010:15 
34 N2009/8317/ITP 
35 Fr.o.m. 2017 följer dock PTS upp den nya bredbandsstrategins mål om att 95 procent av alla hushåll 
och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
36 PTS-ER-2017: 7 



Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 45 
 

Delmål 3 följs upp under insatsområde ”Bredband i hela landet”, genom 
indikatorn ”Saknar tillgång till minst 1 Mbit/s”, se avsnitt 1.6.2. 

1.1.2 Övergripande mål i EU:s digitala agenda 

2010 lanserade EU-kommissionen En digital agenda för Europa37, ett initiativ 
inom ramen för den övergripande strategin för tillväxt 2010-2020; ”Europa 
2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”. Den digitala agendan 
innehåller ett stort antal mål och förslag på konkreta åtgärder i syfte att öka 
tillväxten inom EU. I PTS uppdrag från regeringen ingår att följa upp två 
specifika mål avseende tillgång till bredband i En digital agenda för Europa. Dessa 
mål är:  

 Alla i Europa ska senast år 2020 ha tillgång till internethastigheter på 
över 30 Mbit/s  

 50 procent av Europas hushåll ska abonnera på internetförbindelser 
med en hastighet på över 100 Mbit/s år 2020  

 

Några indikatorer till EU-målen har inte inkluderats i tidigare uppföljningar av 
bredbandsstrategin, men målen har ändå följts upp inom ramen för PTS 
Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.38  
 
1.1.3 Indikator Andel med tillgång till 30 Mbit/s 

Enligt PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning hade ca 91 procent av 
alla hushåll och arbetsställen i Sverige tillgång till bredband om minst 30 
Mbit/s i oktober 2016, vilket kan jämföras med 87 procent 2015. Ökningen 
beror i första hand på att fler fått tillgång till bredband via mobilnäten i 1,8 och 
2,6 GHz-banden samt i andra hand en fortsatt utbyggnad av fibernäten. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén. Digital agenda för Europa(KOM2010) 245   
38 Rapporten kallades ”PTS Bredbandskartläggning” fram t.o.m. 2015. 
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Figur 9  Andel med tillgång till minst 30 Mbit/s 

 
 
1.1.4 Indikator Andel hushåll som abonnerar på 100 Mbit/s 

Andelen hushåll i Sverige som abonnerar på hastigheter över 100 Mbit/s ökar. 
Runt 41 procent av alla hushåll hade aktiva internetabonnemang som medgav 
100 Mbit/s i oktober 2016. Det motsvarar en ökning med 6 procentenheter 
jämfört med oktober 2015. 
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Figur 10  Andel hushåll som abonnerar på minst 100 Mbit/s 

 

 Insatsområde fungerande konkurrens 

Andelen hushåll och arbetsställen som år 2020 kommer att ha tillgång till 100 
Mbit/s är i hög grad beroende av operatörernas investeringar i 
bredbandsinfrastruktur eftersom befintlig infrastruktur inte räcker för att förse 
95 procent med 100 Mbit/s. Investeringar i bredbandsinfrastruktur är i sin tur 
beroende av hushållens efterfrågan på bredband med hög hastighet. 
Insatsområdet har två indikatorer: 

 Indikator Operatörernas investeringar i bredbandsinfrastruktur 

 Indikator Andel hushåll med möjlighet att köpa internetabonnemang 
om minst 100 Mbit/s som gjort så 

 
Indikatorn Andel hushåll med möjlighet att köpa internetabonnemang med 
100 Mbit/s som även gjort så tar sikte på hushållens efterfrågan på höga 
hastigheter.  
 
Indikatorn Lägenheter i flerfamiljshus med exklusivitetsavtal som fanns med i 
tidigare rapporter har lyfts ut. Anledningen är att den enkät som utgjorde 
grunden för indikatorn inte längre genomförs.  
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I tidigare rapporter har även två indikatorer som tog sikte på Telias 
marknadsandel ingått i rapporten. 2012 lyftes dock dessa ur uppföljningen 
eftersom de bedömdes vara svårtolkade i förhållande till bredbandsstrategins 
mål.39 

1.2.1 Indikator Operatörernas investeringar i bredbandsinfrastruktur 

Operatörernas investeringar i bredbandsinfrastruktur har ökat från 12,1 
miljarder kr 2015 till uppskattningsvis 14,2 miljarder 2016. Under 2015 
utgjorde investeringar i fast infrastruktur 76 procent av de totala 
investeringarna.40 För mer detaljerad information om indikatorn, se avsnitt 
2.4.2 i denna rapport. 

Figur 11  Operatörernas investeringar i bredbandsinfrastruktur 

(Mdkr) 

 

1.2.2 Indikator Andel hushåll med möjlighet att köpa internetabonnemang om 
100 Mbit/s som även gjort så 

Andelen hushåll med möjlighet att köpa internetabonnemang om minst 100 
Mbit/s och som även har valt att göra så uppgick i oktober 2016 till 53 

                                                 
39 De ingår dock fortfarande som underlag i det konkurrensreglerande arbete som i löpande pågår internt 
på PTS.   
40 Med investeringar avses investeringar i materiella anläggningstillgångar, vilket inkluderar både passiv 
och aktiv utrustning men inte spektrumlicenser och andra immateriella tillgångar. 
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procent, vilket är en ökning från året innan då de uppgick till 46 procent. 
Antalet abonnemang på minst 100 Mbit/s uppgick i oktober 2016 till ca 1,7 
miljoner. 

Figur 12  Andel hushåll med möjlighet att köpa 

internetabonnemang om minst 100 Mbit/s som även 

gjort så 

 

 Insatsområde offentliga aktörer på marknaden 

Offentliga aktörer har en betydande roll på bredbandsmarknaden, både som 
ägare till infrastruktur och användare av it- och bredbandstjänster. Dessutom 
har man ansvaret för regional och lokal markplanering och utveckling. 
Indikatorerna under insatsområdet offentliga aktörer på marknaden avser att 
tillsammans beskriva två infallsvinklar på det offentliga engagemanget inom 
bredbandsområdet. Insatsområdet har fyra indikatorer: 

 Andel offentliga aktörer som äger fiber och har rapporterat in 
intäkter för internettjänst 

 Andel offentliga aktörer som äger fiber och har rapporterat in 
intäkter för både internettjänst och svartfiber 
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19%

22%

27%

36%

43%

46%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 50 
 

 Andel kommuner som tillämpar nya plan- och bygglagen 
(2010:900) 

De två första indikatorerna avser att ge en samlad bild av hur offentliga 
nätägarna rör sig i värdekedjan. En offentlig aktör som har intäkter för 
försäljning av svartfiber och internetabonnemang är aktiv på både den mest 
oförädlade och förädlade nivån på marknaden för elektronisk kommunikation. 
Det är sannolikt att en sådan aktör är vertikalt integrerad och därmed 
kontrollerar alla steg i produktionen av elektroniska kommunikationstjänster. 
PTS bedömning är att det, generellt sett, är negativt för den övergripande 
måluppfyllelsen att offentliga aktörer agerar högt upp i värdekedjan. 
Bedömningen förutsätter dock att det finns privata aktörer som hade kunnat 
agera i den offentliga aktörens ställe. I områden där marknadsmässiga 
förutsättningar för privata aktörer helt saknas, kan det vara nödvändigt med 
vertikalt integrerade offentliga aktörer med både produktion och försäljning av 
elektroniska kommunikationstjänster. 

Den tredje indikatorn avser att mäta i vilken utsträckning kommunerna är 
engagerade i bredbandsfrågan. Detta operationaliseras genom att undersöka 
hur andelen av kommunerna som upprättat strategier om hur bredbandsfrågan 
ska hanteras (så kallade it-infrastrukturprogram) utvecklats.  

För den fjärde indikatorn, Andel kommuner som tillämpar nya plan- och 
bygglagen (PBL), finns inte värden tillgängliga 2016. I den enkät till 
kommunerna som indikatorn hämtas från har det framkommit att relativt 
många respondenter inte vet om kommunen tar hänsyn till elektroniska 
kommunikationer enligt PBL. Mot bakgrund av detta togs frågan bort ur 
enkäten för att senare ställas på annat sätt i en separat undersökning. 

1.3.1 Indikator Andel offentliga aktörer som äger fiber och har rapporterat in 
intäkter för internettjänst 

Med begreppet offentlig aktör som äger fiber avses här att aktören har angett 
att de äger fiber som ansluter en fastighet via PTS Mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning och dessutom är till minst 50 procent ägt av en 
offentlig aktör. 

Andelen offentliga aktörer som äger fiber och har rapporterat in intäkter från 
internettjänst låg oförändrad på 22 procent. Fler aktörer har besvarat 
kartläggningen för varje år och detta har lett till att antalet offentliga aktörer 
som äger fiber har ökat från 155 år 2008 till 171 år 2016. Under samma period 
har antalet aktörer som angett att de hade intäkter från internettjänst minskat 
från 48 till 37. 
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Figur 13  Andel offentliga aktörer som äger fiber och har 

rapporterat in intäkter för internettjänst 

 

1.3.2 Indikator Andel offentliga aktörer som äger fiber och har rapporterat in 
intäkter för både internettjänst och svartfiber 

Även andelen offentliga aktörer som äger fiber och har rapporterat in intäkter 
för både svartfiber och internettjänst har minskat trendmässigt. År 2016 var 
andelen 12 procent, vilket är på samma nivå som 2015. Antalet offentliga 
aktörer som rapporterat att de har intäkter från både internettjänst och 
svartfiber har minskat från 28 stycken 2008 till 20 stycken 2016. 
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Figur 14  Andel offentliga aktörer som äger fiber och har 

rapporterat intäkter för både svartfiber och 

internettjänst 

 

1.3.3 Indikator Andel kommuner med it-infrastrukturprogram 

Andelen kommuner som angett att de har en bredbandsstrategi ökade från 74 
procent 2015 till 83 procent 2016. Basen för indikatorn är antalet kommuner 
som a) svarat på PTS enkät, b) skickat in sin strategi, eller c) föregående år 
svarat att de har en strategi och dessutom lagt ut information om detta på 
hemsida eller motsvarande. I enkäten svarade 14 procent av kommunerna att 
de arbetade med att uppdatera eller upprätta en bredbandsstrategi under 2016. 
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Figur 15  Andel kommuner med it-infrastrukturprogram 

 

 Insatsområde frekvensanvändning 

Tillgången frekvensspektrum utgör en nyckelfaktor för den fortsatta 
utvecklingen av elektroniska kommunikationer. Mobilnäten spelar en mycket 
viktig roll för uppfyllelsen av EU- kommissionens mål om 30 Mbit/s till alla år 
2020, framförallt utanför tätort och småort. När det gäller mobilnätens bidrag 
till regeringens mål om 100 Mbit/s bedömer PTS att dessa endast i begränsad 
omfattning kommer bidra till målet, och främst i tätortsnära områden. Se 
kapitel 3 av denna rapport för mer detaljerad information.  

Inom insatsområdet frekvensanvändning finns tre indikatorer som berör 
utbyggnaden av och täckningen för mobilt bredband: 

 Indikator Totalt antal siter med 3G eller 4G 

 Indikator Antal siter med 4G 

 Indikator 4G- täckning för hushåll och arbetsställen utanför tätort och 
småort 

Indikatorerna som visar hur mycket spektrum som finns tillgängligt för 
bredband under 5 respektive 1 GHz och som fanns med tidigare år har lyfts ut. 
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Anledningen är att de bedömdes svårtolkade i förhållande till 
bredbandsstrategins mål. 
 
1.4.1 Indikator Antal siter med 3G eller 4G 

Det totala antalet siter med 3G eller 4G var 17 348 i oktober 2015. Detta var 
en ökning från oktober 2014 då antalet var 16 314. Det var framförallt antalet 
4G-siter som ökade. Uppgifter för 2016 finns inte tillgängliga för denna 
indikator.  

Figur 16  Antal siter med 3G eller 4G 

 

1.4.2 Indikator Antal siter med 4G 

Antalet siter med 4G uppgick till 14 766 i oktober 2016, vilket är en ökning 
från året innan, då antalet uppgick till 13 471. Mellan 2015 och 2016 gick Net1 
över från CDMA2000 (3G) till LTE (4G) vilket innebar att operatörens ca 
1000 siter klassificerades om från 3G till 4G. 
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Figur 17  Antal siter med 4G 

 

1.4.3 Indikator 4G- täckning för hushåll och arbetsställen utanför tät- och 
småort 

Andelen hushåll och arbetsställen utanför tät- och småort med tillgång till 4G- 
täckning uppgick i oktober 2016 till 99,98 procent. Det är en ökning från året 
innan då andelen med tillgång uppgick till 99,95 procent.  
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Figur 18  4G-täckning för hushåll och arbetsställen utanför tät- 

och småort 

 

 Insatsområde driftssäkra elektroniska kommunikationsnät 

I takt med att samhället blir alltmer beroende av elektroniska kommunikationer 
minskar toleransen för avbrott i näten. Det ställer krav på tillförlitliga 
överföringar och att det finns ett utbrett förtroende för bredband och internet 
som media. Inom insatsområdet följs tre indikatorer upp: 

 Antal avbrott och störningar som föranlett tillsyn 

 Antal inrapporterade avbrott eller störningar av betydande karaktär 

 Konsumenternas känsla av säkerhet 

Indikatorn ”konsumenternas känsla av säkerhet” baseras på svar från en 
användarenkät som PTS inte har genomfört sedan 2013. 

1.5.1 Indikator Antal avbrott och störningar som föranlett tillsyn 

Den 1 april 2012 trädde PTS föreskrift i kraft som reglerar skyldigheten att 
rapportera in betydande avbrott eller störningar.  Skyldigheten fanns i 
lagstiftningen sedan 1 juli 2011, men i den ovan nämnda föreskriften finns 
fastslagna tröskelvärden som anger hur lång tid som avbrottet pågick och 
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avbrottets omfattning med avseende på bl.a. hur många abonnenter som 
berördes eller hur stort område som omfattades. 

Under 2016 förekom inga avbrott eller störningar som föranledde tillsyn från 
PTS. Detta kan jämföras med tre sådana avbrott eller störningar under 2015. 

Figur 19  Antal avbrott och störningar som föranlett tillsyn 

 

1.5.2 Indikator Antal inrapporterade avbrott eller störningar av betydande 
karaktär 

Antalet inrapporterade störningar eller avbrott av betydande karaktär minskade 
från 51 under 2015 till 33 under 2016. Enskilda år har ett större antal 
rapporterade störningar och avbrott till följd av exempelvis stormar. 
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Figur 20  Antal inrapporterade avbrott eller störningar av 

betydande karaktär  

 

 Insatsområde bredband i hela landet 

Tillgången till bredband i Sverige är överlag god. Det finns dock regionala och 
lokala skillnader, och valfriheten är större i tätbebyggda områden än i småorter 
och på landsbygden. Det finns områden där bredband antingen saknas eller där 
kvaliteten eller kapaciteten på det bredband som finns är låg. Inom 
insatsområdet Bredband i hela landet finns fyra indikatorer som berör den 
generella tillgången till bredband i hela landet: 

 Indikator Andel hushåll och arbetsställen i eller i närheten av en 
fiberansluten fastighet 

 Indikator Andel hushåll och arbetsställen som saknar tillgång till 
bredband om minst 1 Mbit/s 

 Indikator Faktisk genomsnittshastighet för trådbundet bredband 

 Indikator Upplevd digital delaktighet 

Den första indikatorn avser att ge en uppfattning om potentialen för fortsatt 
utbyggnad av fiber. Detta eftersom avståndet till närmsta fiberanslutning 
påverkar kostnaden för nyetablering av fibernät.  
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Indikatorn om antalet som saknar tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s 
relaterar direkt till målet i bredbandsstrategin om att alla bör ha goda 
möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via 
bredband. Den tredje indikatorn visar hur de faktiska hastigheterna för fast 
bredband utvecklas över tid och avser att fånga hur den framtida utvecklingen 
kan komma att se ut. 

Med en fortsatt ökad digitalisering av samhället är det viktigt att säkerställa att 
grupper av medborgare inte hamnar utanför. Den upplevda delaktigheten kan 
betraktas som en grundförutsättning för att aktivt ta till sig och utnyttja nya 
tjänster. Indikatorn om upplevd digital delaktighet avser att mäta i hur hög grad 
medborgare upplever sig delaktiga i det digitala samhället. 

1.6.1 Indikator Andel hushåll och arbetsställen i, eller i närheten av, 
fiberanslutna byggnader 

Andelen hushåll och arbetsställen som befinner sig i eller i närheten av en 
fiberansluten byggnad har ökat med 7 procentenheter sedan 2015 och uppgick 
till 77 procent i oktober 2016. Detta är positivt då det indikerar att tillgången 
till it-infrastruktur som medger hastigheter om 100 Mbit/s kommer att öka 
ytterligare under de närmaste åren. I samband med en metodförändring i 
Bredbandskartläggningen 2015 valde PTS att ändra definitionen av ”närhet” 
från 354 meter till 50 meter och därför finns bara jämförbara värden för två år. 
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Figur 21  Andel hushåll och arbetsställen i, eller i närheten av, 

fiberanslutna byggnader 

 

1.6.2 Indikator Antal hushåll och arbetsställen som saknar bredband om minst 
1 Mbit/s 

Antalet hushåll och företag som saknade tillgång till bredband om minst 1 
Mbit/s uppgick i oktober 2016 till färre än 90, vilket är en minskning från året 
innan, då de uppgick till ca 130. PTS auktionerade 2011 ut frekvenstillstånd i 
800 MHz-bandet. Ett av de tillstånd som tilldelades innehöll ett täckningskrav, 
vilket innebär att den aktör som erhöll detta tillstånd (Net4Mobility41), måste 
bygga ut bredband för 300 miljoner kr i områden där det finns hushåll eller 
arbetsställen utan tillgång till bredband och ingen annan aktör bygger ut42. 
Detta täckningsvillkor har varit viktigt anledning till att fler hushåll och 
arbetsställen fått tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s. 

 

 

 

                                                 
41 www.net4mobility.com 
42 http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Bredband-ADSL/Utan-bredband/ 

70%

77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016



Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 61 
 

Figur 22  Antal hushåll och arbetsställen som saknar tillgång till 

bredband om minst 1 Mbit/s 

 

1.6.3 Indikator Faktisk genomsnittshastighet för trådbundet bredband 

Bredbandskollen43 mäter med vilken hastighet användarens webbläsare kan 
skicka och ta emot data, alltså den faktiska hastighet som konsumenten kan 
utnyttja. Användaren testar sin bredbandsuppkoppling direkt i webbläsaren. 
Det går inte att utläsa från statistiken som publiceras vilken typ av utrustning 
konsumenten har använt. Uppkopplingshastigheten påverkas av flera faktorer, 
som t.ex. vilken utrustning eller program som används till datorn. 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS), som driver Bredbandskollen, ger ut en årlig 
rapport, Surfhastighet i Sverige, vilken används som källa till indikatorn.44  

Den genomsnittliga hastigheten för fast bredband var 73 Mbit/s under 2016. 
Mbit/s. Det är en ökning från året innan, då genomsnittshastigheten var 59 
Mbit/s. 

 

                                                 
43 www.bredbandskollen.se 
44 Bredbandskollen. Surfhastighet i Sverige 2008-2016. 
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Figur 23  Faktisk genomsnittshastighet för trådbundet bredband 

 

1.6.4 Indikator Upplevd digital delaktighet 

Indikatorn Upplevd digital delaktighet samlas in årligen av IIS och publiceras i 
rapporten Svenskarna och internet.45 I 2016 års undersökning uppgick andelen 
till 67 procent, vilket är en ökning från 2015, då andelen uppgick till 65 
procent.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 http://www.soi2016.se/ 
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Figur 24  Upplevd digital delaktighet 

 

 Sammanfattande bedömning av indikatorerna 2016 

Baserat på redovisningen av indikatorerna ovan gör PTS bedömningen att 
utvecklingen inom de olika insatsområdena var positiv under 2016. Det finns 
också goda möjligheter att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta 
under de kommande åren. Till nästa års rapport kommer det eventuellt att bli 
aktuellt för PTS att ta fram nya eller reviderade indikatorer till följd av den nya 
bredbandsstrategi som presenterades av regeringen i december 2016. 
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Bilaga 2 - Metod och material för att 
uppskatta andelen hushåll och företag med 
tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020 

2.1 Bakgrund 

Det finns ett antal faktorer – var för sig förknippade med en rad osäkerheter – 
som påverkar hur stor andel av alla hushåll och företag som år 2020 kommer 
att ha tillgång till 100 Mbit/s och om regeringens bredbandsmål därmed kan 
anses vara uppnått. 

PTS har dock identifierat a) investeringar i fiber i accessnätet och b) 
förutsättningarna för mobilt bredband att bidra till målet i områden som även 
år 2020 kommer att sakna tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna 
accesstekniker, som mest centrala för måluppfyllelsen. Kabel-tv-nät 
uppgraderade med DOCSIS 3.0 medger också 100 Mbit/s, men kabel-tv-nät 
nyförläggs inte i någon nämnvärd utsträckning. Av den anledningen är det inte 
sannolikt att betydelsen av sådana nät för måluppfyllelsen kommer att öka fram 
till 2020. PTS bedömer inte heller att uppgraderingar av kopparnätet kommer 
att vara avgörande för att uppnå målet om 100 Mbit/s. Det är förvisso möjligt 
att vissa hushåll och företag år 2020 kommer att kunna få 100 Mbit/s via 
kopparnätet med så kallat VDSL. Men VDSL medger bara hastigheter på 100 
Mbit/s endast på mycket korta avstånd. Eftersom Telia hittills bara installerat 
VDSL-kapacitet i vissa telestationer – som ofta ligger betydligt längre ifrån 
slutanvändarna än de mer närliggande kopplingsskåpen – bedömer PTS att 
VDSL bara kommer att medge 100 Mbit/s i undantagsfall och då främst i 
områden där det är sannolikt att annan it-infrastruktur som medger hastigheter 
som motsvarar regeringens bredbandsmål redan finns etablerad. 

Tillsammans bildar a) och b) den totala uppskattade andelen hushåll och 
företag som kommer att få tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 

I det följande beskrivs fiberutbyggnadsmodellen. I kapitel 3 av rapporten 
beskrivs i vilken utsträckning mobilt bredband kan bidra till målet om 100 
Mbit/s år 2020. 

2.2 Fiberutbyggnadsmodellen 

För att bedöma hur många som kommer att få tillgång till bredband om 100 
Mbit/s år 2020 som en följd av investeringar i fiber i accessnätet har PTS 
utvecklat en modell, fiberutbyggnadsmodellen. Modellen simulerar 
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utbyggnaden av fiber i accessnätet fram till år 2020 med utgångspunkt i 
befintlig it-infrastruktur och med hänsyn till de två investeringsnivåer som det 
redogörs för i avsnitt 2.4. 

Den fiberutbyggnadsmodellen som PTS använt i tidigare års uppföljningar av 
regeringens bredbandsstrategi fungerade mindre bra till prognoser för 
glesbebyggda områden. Till årets rapport har PTS därför utvecklat en ny 
modell. 

2.2.1 Syfte 

Syftet med fiberutbyggnadsmodellen är att beräkna kostnaden för 
fiberutbyggnaden utifrån målen i regeringens bredbandsstrategi. Av denna 
anledning beräknas kostnaden för att fiberansluta hushåll och arbetsställen, 
men inte t.ex. kostnaden för att ansluta fritidshus. 

Modellen är avsedd att ge en så realistisk uppskattning av kostnaderna för 
fiberutbyggnaden som möjligt. Syftet är alltså inte att modellera kostnaden som 
en hypotetiskt effektiv operatör har för att bygga ett nationellt fibernät. 
Modellen innehåller därför t.ex. ett större antal noder än vad som skulle vara 
motiverat vid en hypotetisk effektiv utbyggnad. 

2.2.2 Skillnader gentemot tidigare fiberutbyggnadsmodell 

PTS nya fiberutbyggnadsmodell simulerar fiberutbyggnaden längs vägnätet, 
vilket är det vanligaste sättet som utbyggnaden sker på. I den gamla 
fiberutbyggnadsmodellen antogs fibernätet dras fågelvägen från en punkt till en 
annan. I den gamla modellen användes rutor om 250x250 meter som lägsta 
analysenhet medan den nya modellen använder enskilda byggnader med 
bostadslägenheter och arbetsställen. Dessa metodförändringar gör att 
nätsträckningen, och därmed kostnaderna för fiberutbyggnaden, kan 
uppskattas bättre.  

2.2.3 Förenklande antaganden 

Modellen bygger på ett flertal antaganden och förenklingar av verkligheten, 
vilket bör hållas i åtanke vid bedömningen av utfallet. PTS avser att 
vidareutveckla modellen till nästa års uppföljning, varefter nedanstående 
antaganden kan komma att modifieras. 

 Samtliga investeringar går till utbyggnad av fiberaccessnät: Detta 
antagande innebär en överskattning av mängden investerade medel 
jämfört med verkligheten, eftersom operatörernas investeringar även 
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omfattar förvärv av andra materiella anläggningstillgångar, exempelvis 
aktiv utrustning. Modellen bortser också från förekomsten av 
fiberinvesteringar i syfte att uppgradera backhaul till mobilnätens 
basstationer. Utbyggnad av fiberaccessnät med tillkommande 
slutkunder leder vidare till ökade investeringsbehov ”längre upp” i 
nätet (t.ex. ortssammanbindande nät), vilket inte modellen tar hänsyn 
till. Den allra största delen av investeringarna i fast 
bredbandsinfrastruktur är dock i fiberaccessnät. 

 Byggnader med kabel-tv-nät ansluts om de saknar fiber: I 
modellen fiberansluts även byggnader med tillgång till kabel-tv-nät som 
medger 100 Mbit/s, i de fall där dessa byggnader saknar 
fiberanslutning. Detta innebär att kostnaderna för att uppnå en viss 
tillgång till 100 Mbit/s överskattas jämfört med en hypotetisk effektiv 
utbyggnad där endast de hushåll och företag som i dagsläget saknar 
tillgång till 100 Mbit/s skulle anslutas med fiber. PTS Mobil- och 
bredbandskartläggning indikerar dock att fiberanslutning av byggnader 
som har tillgång till bredband via kabel-tv-nät förekommer i relativt 
stor utsträckning. Det är därför inte rimligt att helt exkludera sådana 
byggnader vid en realistisk modellering av kostnaderna för 
fiberutbyggnaden. Effekten av antagandet bör också i viss utsträckning 
motverkas av antagandet om oförändrat antal hushåll och företag 
(punkten nedan). 

 Oförändrat antal hushåll och företag: I fiberutbyggnadsmodellen 
används SCB:s uppgifter om bostadslägenheter (”hushåll”) och 
arbetsställen (”företag”) per den 31 december 2015 för att simulera 
utbyggnaden fram till 2020. Det innebär ett antagande om att inga nya 
hushåll och arbetsställen tillkommer 2016-2020. Det är dock högst 
sannolikt att antalet hushåll och arbetsställen kommer att öka fram till 
2020, vilket skulle innebära att modellen, allt annat lika, underskattar 
kostnaderna för fiberutbyggnaden. PTS har valt att inte uppskatta 
antalet hushåll och företag som tillkommer eftersom det framför allt är 
svårt att prognostisera var dessa kommer att vara belägna år 2020.  

 Begränsat antal förläggningsmetoder: Följande 
förläggningsmetoder antas användas vid utbyggnaden av fibernät:  

o grävning i hård yta; 
o grävning i mjuk yta/gräs; 
o plöjning; 
o lufthängning; och 
o sjökabel. 

Detta innebär att vissa idag förekommande förläggningsmetoder, så 
som spårfräsning (infratrenching) och microtrenching, inte antas 
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förekomma vid fiberutbyggnaden. Den utsträckning i vilka olika 
förläggningstekniker används antas också vara oförändrad sedan 2011. 

 Kanalisation och fiberkablar: En begränsning i modellen är att varje 
ny byggnad som ska fiberanslutas behöver minst ett fiberstrå (eller 
fiberpar) från noden.46 För att modellens principer ska hålla görs därför 
följande antaganden:  

o Kanalisation i befintliga (modellerade) vägsegment kan 
obehindrat och utan kostnad expanderas med fler fiberkablar 
för tillkommande byggnader. 

o Samförläggningsantagandet medger att endast det 
tillkommande vägsegmentet för nyförläggningen beräknas, men 
materialkostnaden beräknas som sträckan från noden till 
respektive byggnad som fiberansluts i modellen. 

2.2.4 Faktorer som påverkar kostnaden för fiberutbyggnad 

Det finns det en rad osäkerhetsfaktorer kring att beräkna kostnaderna för 
fiberutbyggnaden. De viktigaste av dessa behandlas nedan. 

 Nätsträckning: PTS har ingen information om var fiberkablarna ligger 
i dagens nät och i modellen simuleras därför ett hypotetiskt nät som 
startpunkt, baserat på information om tillgången till fiber på 
byggnadsnivå. I modellen sker utbyggnaden enbart längs vägnätet men 
i verkligheten är så inte alltid fallet, även om det är vanligast. I de fall 
där fibern dras på annat sätt finns det risk att längden på sträckningen 
överskattas. I andra fall kan längden underskattas i modellen. PTS anser 
dock att sträckningen i modellen, trots detta, bör ge en bra bild av hur 
framtida nätutbyggnad skulle kunna ske. 

 Markförhållanden: Markförhållandena varierar stort på regional och 
lokal nivå och det är därför svårt att i detalj veta hur marken ser ut 
innan grävning påbörjas. Ibland är marken mer svårbearbetad än 
väntat, t.ex. om den innehåller mer sten och detta kan leda till ökade 
kostnader. 

 Återställningskostnader: I tätorter kan en stor andel av kostnaden för 
fiberutbyggnad bestå av återställningskostnader efter grävning i hård 
yta, så som asfalt. Återställningskostnaderna varierar mellan olika 
kommuner beroende på olika krav. Det är dock svårt att modellera 
sådana lokala skillnader. PTS har valt att använda de kostnader som 
finns i Hybridmodellen, vilket borde ge en rimlig bild på riksnivå. 

                                                 
46 Detta då man i Sverige typiskt sett bygger fibernät via den teknik som kallas P2P (Point-to-Point) 
istället för s.k. GPON (Gigabit-Capable Passive Optical Network). 
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 Förläggningsmetoder: Det finns en mängd olika 
förläggningsmetoder, så som grävning, plöjning, lufthängning och 
sjökabel. De olika metoderna kräver olika resurser med olika kostnader. 
Vilken förläggningsmetod som används beror till stor del på lokala 
markförhållanden och i allmänhet används en blandning av metoder 
för att hålla nere kostnaderna. Grävning är t.ex. mer kostsamt än 
plöjning och därför strävar man efter att plöja i så stor utsträckning 
som möjligt. 

 Tätort och småort: Att förlägga fiber i tätorter är ofta mycket dyrt då 
det finns gott om hårda ytor. Man försöker undvika att gräva på sådana 
ytor i så stor utsträckning som möjligt och istället gräva i mjukare ytor, 
t.ex. i ytterkanten av vägslänten. Det är dock svårare att undvika 
grävning i hårda ytor i tätorter. I tätorter finns även andra faktorer som 
bidrar till ökade kostnader, exempelvis återställning av beläggning och 
trafikavstängningar. I stadskärnor kan meterkostnaden för 
fiberdragning bli mycket högre än i en tätorts mindre centrala delar. 
För att bättre ta hänsyn till denna kostnadsvariation delas tätorter och 
småorter upp i två i kategorier: ”tätort och småort (tät bebyggelse)”, 
respektive ”tätort och småort (gles bebyggelse)”. I glesare tät- och 
småortsområden antas fiberförläggningen vara billigare, eftersom det 
går att undvika hårda ytor där i större utsträckning. Eftersom en stor 
del av områdena tätort och småorter redan är anslutna med fiber 
påverkas dock totalkostnaden inte så mycket av dessa variationer. 

 Utanför tätort och småort: Utanför tätort och småort, d.v.s. på 
landsbygden, är plöjning och grävning i mjuk yta de vanligaste 
förläggningsformerna. Baserat på operatörsenkäten till Hybridmodellen 
uppskattas andelen plöjning till 45 procent utanför tätort och småort. 

 Andra viktiga faktorer: Förutom de ovan nämnda faktorerna finns 
även annat som förvårar kostnadsuppskattningen, exempelvis 
kostnader för trafikavstängningar, administration och marknadsföring. 
Det är i allmänhet betydligt dyrare att efteransluta sig till ett befintligt 
fibernät, men modellen tar inte hänsyn till att vissa hushåll först tackar 
nej till ett fibererbjudande och sedan väljer att efteransluta sig till en 
högre kostnad. 
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2.2.5 Databearbetning 

Indata till modellen 

 Vektorlager innehållande vägnät från Trafikverkets nationella 
vägdatabas (NVDB). Flera olika kartlager från NVDB har slagits 
samman för att bilda ett enda vektorlager med olika attribut, 
gång/cykelväg ingår också i detta lager.  

 Polygonlager med SCB:s tätorter och småorter (från 2015). 

 Punktlager med ca 8 000 noder. 

 Punktlager med byggnader från Lantmäteriet innehållande 
bostadslägenheter eller arbetsställen. Till byggnaderna har PTS kopplat 
information om fibertillgång.47 

Modellering av fiberutbyggnaden 

Nedan följer en stegvis översikt av hur fiberutbyggnaden och dess kostnader 
modelleras. 

För att modellen ska fungera krävs ett sammanhängande vägnätverk. Länkar 
måste därför skapas för att knyta ihop öar och isolerade områden som inte är 
anslutna till det större vägnätet. Längden för dessa länkar redovisas i tabell 8 
nedan. 

Då PTS inte har tillgång till information om hur hela det existerande fibernät 
ser ut idag skapas ett fiktivt nät som får representera det nuvarande fibernätet. 

                                                 
47 Avser situationen i oktober 2016 då tillgången till fiber samlades in från operatörerna till PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 - PTS-ER-2017:7 
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Figur 25  Vägnät, nod och byggnader 

 

Byggnader och nod sitter inte ihop med vägnätet, vilket framgår av figur 25 
ovan. Detta är nödvändigt för att kunna starta simuleringen. 

Figur 26.   Final drops skapas för byggnader och nod 

 

 

2. För att simuleringen ska fungera krävs ett helt sammanhängande nätverk. 
Länkar skapas därför från vägnätverket till alla byggnader (se figur 26). Denna 
sträcka kallas ”final drop” och det kan sägas motsvara sista sträckan mellan 
tomtgräns och hus. Noden knyts också ihop med vägnätet på motsvarande 
sätt. 
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3. Steg 2 gav ett fullständigt nätverk där även byggnaderna och noderna är 
ihopkopplade. I nästa steg skapas ca 8000 nodområden. Varje länk i nätet, 
inklusive sträckan väg-till-hus (”final drop”) tilldelas ett nod-id från närmsta 
nod. 

Figur 27  Det hypotetiska nuvarande fibernätverket 

 

4. Det nuvarande hypotetiska fibernätverket skapas genom en ”närmsta väg’”-
algoritm48 som kopplar ihop noden, som antas vara fiberansluten, med alla 
byggnader som har fiber i nodområdet (se figur 27). Denna körning upprepas 
för varje nodområde, d.v.s. ca 8000 gånger. 

Figur 28  Ett fullständigt utbyggt fibernät 

 

                                                 
48 Dijkstras algoritm 
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5. Resterande byggnader kopplas ihop via en ”närmsta väg”-algoritm från 
noden till alla byggnader som inte har fiber i nodområdet. Resultatet kan ses i 
figur 28 ovan. Även denna körning upprepas för varje nodområde. 

Figur 29  Framtida fibersträckor sorteras ut 

 

6. Sträckor som blev fiberanslutana redan i steg 4 sorteras bort då de antas 
utgöra det befintliga fibernätet. Kvar blir ett potentiellt framtida fibernät (se 
inringade länkar i figur 29) med byggnader (hushåll eller arbetsställen) som 
saknar tillgång till fiber idag.49  

7. Det framtida fibernätet innehåller en mängd fiberlänkar (delsegment). Till 
varje länk finns information om länkens längd och kategoritillhörighet. Varje 
fiberlänk får en kostnad tilldelad sig, baserad på längd multiplicerat med 
meterkostnad för länkkategorin (se Tabell 8 nedan). 

8. Kostnaden för ”framtida” fiberlänkar summeras ihop för varje nodområde. 

9. Nodområdena sorteras i kostnadsordning50 från lägsta till högsta kostnad. De 
totala kostnaderna för ny fiber per nodområden summeras sedan ihop. På så 
sätt erhålls en uppskattad kostnad per en viss nationell anslutningsgrad. Fiber 
antas byggas ut till de billigaste områdena först och därefter till dyrare 
områden.  

                                                 
49 Avser situationen i oktober 2016 då tillgången till uppgifter samlades in från operatörerna till PTS 
Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 (PTS-ER-2017:7). 
50 Genomsnittlig kostnad per bostadslägenhet och arbetsställe i ett nodområde. 
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10. Begränsningen för hur många nodområden som byggs ut – och därmed hur 
stor andel av befolkningen som enligt modellen får tillgång till fiber – blir de 
uppskattade investeringsnivåerna från avsnitt 2.4. 

Kostnader 

Meterkostnaderna, liksom andelen av olika förläggningsmetoder, grundas på 
operatörsuppgifter som samlades in 2011 till Hybridmodellen 10.1 (LRIC). En 
viktad meterkostnad har räknats fram utifrån den andel som respektive 
förläggningsmetod utgjorde i tätort/småort, respektive utanför tätort/småort, 
år 2011. Till nästa års uppföljning avser dock PTS använda kostnadsuppgifter 
som samlas in till myndighetens nya kalkylmodell för det fasta nätet (BULRIC). 

Tabell 5  Förläggningsmetoder - andel och kostnad i tätort och 

småort51 

Förläggningsmetod Andel SEK/meter (2016) 

Grävning hård yta (tätort/småort) 57 % 1 500 
Grävning gräs (tätort/småort) 37 % 386 
Plöjning (tätort/småort) 5 % 174 
Lufthängning (tätort/småort) 1 % 204 
Sjökabel (tätort/småort) 0 % 314 

 

Tabell 6  Förläggningsmetoder - andel och kostnad utanför 

tätort och småort52 

Förläggningsmetod Andel SEK/meter (2016) 

Grävning hård yta (ej tätort/småort) 10 % 684 
Grävning gräs (ej tätort/småort) 36 % 297 
Plöjning (ej tätort/småort) 45 % 146 
Lufthängning (ej tätort/småort) 8 % 15 
Sjökabel (ej tätort/småort) 1 % 247 

 

Tätort/småort delas in i två kategorier efter täthet, där ”tätort/småort (gles 
bebyggelse)” antas ha en meterkostnad som ligger mellan ”tätort/småort (tät 
bebyggelse)” och ”utanför tätort och småort”. 

                                                 
51 Baseras på uppgifter från operatörsenkät till Hybridmodellen 10.1. Kostnaderna har justerats upp med 
ackumulerad inflation och kostnadstrend enligt metod från Hybridmodellen. 
52 Ibid. 
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Tabell 7  Vägd meterkostnad i kronor per kategori 

Kategori Förläggning Material Totalt (avrundat) 

Tätort/småort (tät bebyggelse) 1 010 kr 126 kr 1 140 kr 

Tätort/småort (gles bebyggelse) 634 kr 126 kr 760 kr 

Utanför tätort och småort 259 kr 126 kr 385 kr 

Väg till byggnad (final drop) 259 kr 126 kr 385 kr 

Övrig 259 kr 126 kr 385 kr 

 

Materialkostnaden beräknas vara 126 kr/m för samtliga områden.53 

Tabell 8  Kostnad och längd för ny fiberförläggning per kategori 

Kategori 
Kostnad per meter 
(kronor) Sträcka (meter) Total kostnad (kronor) 

Tätort/småort (tät bebyggelse) 1 140 8 150 292 9 291 332 869 

Tätort/småort (gles bebyggelse) 760 6 651 811 5 055 376 664 

Utanför tätort och småort 385 123 161 264 47 417 086 806 

Väg till byggnad (final drop) 385 28 697 081 11 048 376 370 

Övrig54 385 886 375 341 254 448 

Totalt   167 546 824 73 153 427 156 

 

                                                 
53 Kostnaden baseras på uppgifter från operatörsenkät till Hybridmodellen 10.1. I denna kostnad ingår 
förutom material, även kostnader för grävtillstånd, planing, grävning, återställning och arbetskraft.  
54 I kategorin övrig ingår virtuella länkar som skapats för att knyta ihop isolerade områden som inte 
hänger samman med övriga vägnätet som t.ex. öar. 


