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Fiber i absoluta närheten enligt PTS 
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2020 

Baseras i första hand på förstahandsuppgifter 

PTS har till årets kartläggning samlat in adressuppgifter över byggnader som 

aktörerna1 anser sig kunna ansluta och till vilken kostnad. Alla byggnader som har en 

befintlig fiberanslutning, eller kan anslutas till en kostnad av högst 40 000 kr anses i 

årets kartläggning ha ”fiber i absoluta närheten”.  

På grund av att alla relevanta aktörer inte har tillgång till adressuppgifter över 

byggnader som är möjliga att ansluta, behöver dock dessa förstahandsuppgifter 

kompletteras för att kunna återge en enhetlig bild som omfattar hela Sverige. PTS 

använder därför två olika uppskattningsmetoder (en för områden i tätort och en för 

områden utanför tätort2) som komplement till de insamlade uppgifterna. Alla 

byggnader som har en befintlig anslutning, som kan anslutas av någon aktör till en 

kostnad av högst 40 000 kr, eller som omfattas av någon av ovanstående 

uppskattningsmetoder antas av PTS ha ”fiber i absoluta närheten”. 

Metod för uppskattning av fiber i den absoluta närheten – tätortsområden 

I tidigare kartläggningar (2016 och tidigare) har PTS uppskattat närheten till fiber 

endast genom att mäta avståndet fågelvägen till närmaste byggnad med fiber. I 

tätbebyggda områden riskerar dock en sådan metod att inkludera byggnader som 

genom fysiska hinder i stadsbilden (såsom andra byggnader, vägar mm), rimligtvis 

inte kan utnyttja samma fibernät som de existerande fiberanslutningarna. PTS 

använder därför sedan 2017 en metod som utgår från gatunätet - där existerande 

fiberanslutningar på närliggande adresser antas innebära att byggnaderna ifråga kan 

anslutas till en rimlig anslutningskostnad. 

                                                        
1 Frågan har ställts till aktörer som äger fiber i accessnätet, eller äger eller förfogar över aktiv utrustning för 

fibernät 
2 Enligt SCB:s tätortsindelningar för 2018 

http://www.pts.se/
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Rent konkret använder PTS för detta syfte Lantmäteriets adressregister, där ett 

hushåll eller arbetsställe anses ha tillgång till fiber i absoluta närheten om något av 

följande kriterier uppfylls: 

1. Byggnaden med hushållet eller arbetsstället: 

a. ligger på samma gata3 som en fiberansluten byggnad med hushåll eller 

arbetsställen, vars gatunummer faller inom samma tiotal som byggnaden (t.ex.: 1–9, 

10–19, 90–99 osv.). 

OCH 

b. ligger på samma sida av gatan som en fiberansluten byggnad med hushåll eller 

arbetsställen - detta avgörs genom informationen om byggnaden i fråga och den 

fiberanslutna byggnaden båda har ett jämnt gatunummer (2, 4, 6 osv) eller ojämnt 

gatunummer (1, 3, 7 osv). 

OCH 

c. ligger högst 500 meter från en redan fiberansluten byggnad.4 

2. Byggnaden med hushållet eller arbetsstället: 

a. adressen som byggnaden ligger på saknar gatunummer 

OCH 

b. byggnaden ligger högst 250 meter från en redan fiberansluten byggnad5 

Gammal metod utanför tätort 

Utanför tätort använde PTS i 2017–2019 års kartläggningar samma 

uppskattningsmetod utanför tätort som i tätort (se ovan). PTS har i år bytt ut denna 

uppskattningsmetod. En nackdel med den gamla metoden är nämligen att den är 

väldigt beroende av kvaliteten i adressättningen runtom i landet. 6 Dessutom är 

adressättningen just utanför tätort ofta av annan karaktär än i tätort. I tätort är så 

kallade gatuadressområden allra vanligast (motsvarar en namngiven väg, gata, torg 

                                                        
3 Gata är i detta fall synonymt med Lantmäteriets adressområden. Se beskrivning i tabellen ADPL 90A i: 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/atkomstsatt/formatbeskrivnin

g_off_11.30.pdf 
4 I enstaka fall kan vissa byggnader ligga väldigt långt ifrån en byggnad på samma gata med närliggande 

gatunummer, varför detta kriterium används. I 2017–2019 års kartläggningar, då metoden även användes 

utanför tätort, användes avståndet 1 000 meter.  
5 I 2019 års kartläggningar, då metoden även användes utanför tätort, användes avståndet 500 meter.  
6 Adressättningen sköts av landets kommuner. Läs mer om detta och de olika typerna av adresser i 

handboken Beskrivning och grundläggande regelverk för belägenhetsadresser (Lantmäteriet). 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/atkomstsatt/formatbeskrivning_off_11.30.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/atkomstsatt/formatbeskrivning_off_11.30.pdf
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eller dylikt). Utanför tätort är även så kallade byadressområden och 

metertalsadresser vanliga, varför resultaten från den gamla metoden riskerade att 

variera från område till område. PTS bedömer att den nya metoden ger mer likvärdig 

kvalitet för landet som helhet, samtidigt som resultaten blir mer enhetliga jämfört med 

den gamla uppskattningsmetoden.  

Ny metod utanför tätort 

Utanför tätort antas från och med 2020 byggnader som geografiskt befinner sig i ett 

utbyggt område – dvs. i anslutning till grupper av andra byggnader som enligt 

förstahandsuppgifter från aktörerna redan är fiberanslutna eller kan anslutas för 

högst 40 000 kr, ha fiber i absoluta närheten. Avståndet till en byggnad i samma 

grupp måste vara mindre än 800 meter. 

Uppskattningen fördelar byggnaderna per aktör utifrån densitetsbaserade 

geografiska kluster, givet algoritmen DBSCAN.7 Den minsta klusterstorleken är tre 

enskilda byggnader och det största avståndet mellan två byggnader är 750 meter8. 

Baserat på klustertillhörigheten skapas därefter geografiska ytor givet så kallade 

konkava höljen9.  

Konsekvens av metodbytet 

Bilden nedan illustrerar konsekvenserna av metodbytet för fiber i absoluta närheten 

utanför tätort. Bilden visar byggnader (rödmarkerade) som 2019 ansågs ha fiber i 

absoluta närheten, men som enligt 2020 års uppskattningsmetod inte har det. Bilden 

visar även de byggnader som enligt 2020 års metod, anses ha fiber i absoluta 

närheten (oavsett om det är genom existerande anslutningar, byggnader som kan 

anslutas för högst 40 000 kr, eller om de uppskattas ha det genom 2020 års 

uppskattningsmetod). De ”fiberområden” som 2020 års uppskattningsmetod skapar 

visas i form av grönstreckade områden. 

 

 

 

 

                                                        
7 Densitetsbaserad rumslig gruppering av applikationer med brus (DBSCAN) grupperar punkter 

tillsammans som är närliggande, medan punkter som inte nås inom maximalt avstånd kategoriseras som 

brus och exkluderas från grupperingarna.  
8 Avståndet har bestämts genom en kvalitativ bedömning med hjälp av geografiska informationssystem.  
9 Detta kan även beskrivas som en icke konvex mängd. Konkav visualisering av klustren antas ge mer 

rimliga ytor än vid användande av konvexa höljen (som riskerar att skapa för stora ytor). 
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Figur 1. Absolut närhet till fiber utanför tätort – 2019 men inte 2020 

 

Som bilden visar har många av byggnaderna i områdets ytterkanter förlorat statusen 

”fiber i absoluta närhet” till 2020. Detta beror på att byggnaderna 2019 uppskattades 

ha tillgång till fiber i absoluta närhet, genom att de låg på samma gata och på ett 

närliggande gatunummer som en redan ansluten byggnad. I och med att 

byggnadernas adresser i detta fall motsvarar så kallade byadressområden, följer 

adresserna i området inte vägnätets sträckning. Byggnaderna ligger dessutom 

relativt långt ifrån de existerande fiberanslutningar, från vilka de hämtar statusen 

”fiber i absoluta närheten” (illustreras genom de svarta pilarna i kartan där de gröna 

områdena är existerande anslutningar). Den gamla metoden kommer därför 

överskatta den absoluta närheten till fiber i dessa fall. 

Som bilden visar kommer den nya metoden på ett annat sätt än den gamla, 

identifiera sammanhängande bebyggelse och uppskatta absolut närhet utifrån det. 

Strax utanför det största fiberområdet i bilden finns fem byggnader (röda punkter), 

som uppskattades ha fiber i absolut närhet till fiber 2019, men inte har det 2020. 

Dessa bör dock rimligen kunna anslutas till nätet på samma sätt som de närliggande 

byggnaderna. Den nya metoden underskattar i dessa fall möjligheten att ansluta sig 

till nätet. 
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Sammantaget visar detta att det alltså finns både för- och nackdelar med respektive 

metod. PTS bedömer dock att fördelarna med den nya metoden överväger 

nackdelarna. Observera också att PTS i första hand, från och med 2020, använder 

inrapporterade uppgifter över byggnader som kan anslutas till en kostnad av högst 

40 000 kr - istället för uppskattningarna. PTS bedömer därför att 2020 års 

kartläggning i sin helhet har större precision än tidigare vad gäller detta mått. 

För områden utanför tätort och småort (PTS landsbygdsmått) gör den nya 

uppskattningsmetoden att tillgången till fiber i absolut närhet 2020 blir ca 1 

procentenhet lägre än den skulle ha varit om den gamla metoden hade använts. På 

kommunnivå blir påverkan i vissa fall större. 

 

 


