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Hur är tillgången till snabbt bredband i ditt 
område?

Bredbandskartans innehåll
Bredbandskartan innehåller flera olika kartor: 

• Bredbandstillgång (både vilka tekniker och hastig-
heter som finns på en given plats)

• Vilka nätägare och bredbandsleverantörer som 
finns i närheten av en viss plats

• Lokala bredbandsprojekt 

• Ansökningskartan som en del i ansökan om eko-
nomiskt stöd för bredbandsutbyggnad

• Vilka län och kommuner som har en bredbands-
strategi. Du kan även ta del av dessa strategier.
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Om du vill få en bra bild av tillgången till bredband kan du använda PTS tjänst Bredbandskartan. 
Den är framtagen av Post- och telestyrelsens i samarbete med regeringens Bredbandsforum, som 
främjar samverkan för bredbandsutbyggnad. Bredbandskartan visar tillgång till bredband där folk 
bor och jobbar. För dig som arbetar med att planera bredbandsutbyggnad eller liknande är den ett 
lättanvänt och användbart verktyg.

Vad kan du använda kartan till?
Om du arbetar med bredbandsfrågor inom en by, 
kommun eller ett län kan det vara användbart att 
få en bild över bredbandstillgången i ditt område. 
Det kan du få på Bredbandskartan. Du kan ha den 
som utgångspunkt för att ta fram en strategi, planera 
utbyggnad och öka det lokala engagemanget för 
bredband.

Hastighet och teknik
I kartan kan du se tillgången till olika hastigheter och 
bredbandstekniker. Du kan zooma in på läns- och kom-
munnivå liksom områden på 250x250 meter. Du kan 
använda den här detaljerade informationen för plane-
ring av utbyggnad kvarter för kvarter. 

Här syns en inzoomning på länsnivå till vänster och 
250-metersnivå ovan (en del av Uppsala). 
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Vem levererar bredband i mitt 
område?
Den så kallade leverantörskartan visar vilka 
bredbandsoperatörer som levererar bredband 
i ett visst område. Det kan vara användbart för 
den som vill veta vilka alternativ som finns inför 
en flytt, ett eventuellt husköp eller liknande.

Faktablad om Bredbandskartan
PTS-F-2014:12
Uppdaterad: 2018-07-20
Faktablad finns på www.pts.se/faktablad

Ansökningskartan
Ansökningskartan är ett verktyg för de som ska söka 
stödmedel via Landsbygdsprogrammet 2014-2020. 
Stödmedlen går till bredbandsutbyggnad i områden 
där det ännu inte finns bredband via NGA-nät och där 
kommersiella aktörer inte avser bygga inom en nära 
framtid. Ansökningskartan visar endast internetanslut-
ningar via NGA-nät. NGA-nät är förkortning för Nya 
Generationens Access-nät. Med det menas bredbands-
nät med hög överföringshastighet.

Strategikartan
I Strategikartan ser du om ditt län eller kommun har en 
plan för bredbandsutbyggnad. Använd gärna kartan för 
att se hur andra gör.

Statistikportalen
Innehållet i Bredbandskartan baseras till stor del på 
data som samlats in i PTS årliga bredbandskartlägg-
ning. Om du vill fördjupa dig i detaljerna så kan 
använda vår statistikportal som du hittar på http://sta-
tistik.pts.se/.
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