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Betänkandet SOU 2016:01 Statens bredbandsinfrastruktur som 
resurs. 
Det här är ett gemensamt yttrande för IT Norrbotten och kommunerna 
Haparanda stad, Piteå och Överkalix. Vår gemensamma uppfattning definieras 
under samlingsbegreppet ”IT Norrbotten”. 
 
Sammanfattning 
 IT Norrbotten anser att utredningen framlägger en del intressanta förslag som att 
Trafikverket föreslås att tillgängliggöra kommunikation via sitt nät, framförallt det 
som ligger i banvallarna samt kanalisation vid platser som har höga 
anläggningskostnader såsom t.ex. cirkulationsplatser, broar m.m. 
 
Dock hade det varit önskvärt att utredningen mer ingående tagit sin an frågan om 
hur ”överskottet” av fiber inom de statligt ägda bredbandsnäten kunnat hanteras 
på ett mer effektivt sätt genom bildandet av ett särskilt bolag som fick 
försäljningsansvaret av all ”överskottsfiber” samt tillgänglig kanalisation. På detta 
sätt skulle statens innehav av ovanstående mer effektivt kunnat tillgängliggöras på 
marknaden.    
 
Övriga synpunkter                                                   
Betänkandet redovisar ett antal uppslag som diskuteras rent teoretiskt som dock sedan 
avfärdas. Det hade ju i utredningen varit intressant och diskutera hur den enskilda 
försäljningens överskott skulle kunna ingå i ett mer generellt stöd till finansiering av 
bredbandsutbyggnad i glesbygd genom t.ex. Jordbruksverkets regi. Nu diskuteras endast 
att inkomsterna från de statliga bredbandsnäten skall återföras till de statligt ägda 
bolagen, d.v.s. till stam och mellanortsnät.  
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Uppdraget 
Betänkandet anger i sitt uppdrag att se över möjligheterna för att effektivisera 
användningen av det statliga ägda bredbandsnäten genom förbättrad samordning 
mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, 
Vattenfall AB och Teracom AB. 
 
I Uppdraget har det även ingått att analysera på vilket sätt en möjlig effektivisering av 
nyttjandet och tillgängliggörandet av de statliga aktörernas bredbandsinfrastruktur kan 
vara till stöd för regeringens bredbandsstrategi. 
 
Om IT Norrbotten 
IT Norrbotten har sedan 2001 samordnat bredbandsutbyggnaden för samtliga 14 
kommuner i Norrbotten. IT Norrbotten är även Norrbottens kompetenscentrum 
för frågor gällande utbyggnad av både fast och trådlöst bredband, mobiltelefoni 
m.m. Vi koordinerar även de kommunala stadsnätens verksamhet, genom 
samverkan i det s.k. Stadsnätsforum  
 
Vi förvaltar och utvecklar det öppna länsgemensamma fiberbaserade 
höghastighetsnätet i Norrbotten. Företaget ägs av samtliga 14 kommuner och 
Norrbottens läns landsting. Vi verkar i de mest glesbefolkade delarna i Europa och 
lämnar våra synpunkter utifrån ett stads- och glesbygdsperspektiv. 
 


