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Yttrande - Remiss av slutbetänkande Statens 
bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:01) 

Vi ser med tillförsikt på förslagen i utredningen, även om vi bedömer att effekten 
för att nå målen för bredbandsutbyggnaden till år 2020 är begränsad. 

6.2 Kanalisation längs Trafikverkets vägnät 

Förtydliganden av hur vägområdet kan och bör användas för kanalisation för 
bredbandsinfrastruktur möjliggör en förbättrad handläggning av ansökningar. Att 
Trafikverket i planering av ny- och ombyggnadsprojekt tar med behovet av 
kanalisationsförläggning och i möjligaste mån säkerställer att kanalisation kan 
förläggas är positivt. Vi betonar även att en bättre samverkan vid planering för 
utbyggnad även omfattar och inkluderar en aktör för regional utveckling. 
Utredningens avgränsning till platser med hög anläggningskostnad vid 
nybyggnation samt vid lämpliga ombyggnationer och underhållsarbeten är 
skallkravet men omfattningen bör inte stanna där. En förbättrad samverkan med 
aktör för regional utveckling kring kanalisation kring vägnätet bör även kunna 
omfatta underhåll och åtgärder vilka inte omfattas av skallkravet Det bör finnas 
positiva effekter med samverkan även kring mindre projekt när utbyggnadsbehov
och planer för passiv bredbandsinfrastruktur lyfts in i processen. 

6.3.1 Förläggning av ny bredbandsinfrastruktur för framtida behov 

Vid utbyggnad och modernisering av intern bredbandsinfrastruktur betonas att 
den extra bredbandsinfrastrukturen utformas så att många anslutningspunkter 
möjliggörs. Vi ser positivt på att målbilden omfattar såväl förbättrade 
anslutningsmöjligheter för accessnät för fiber som för master för mobilt nät. Det 
är därför särskilt viktigt att kanalisation förläggs så den är tillgänglig för 
marknadens aktörer i enlighet med exempel i utredningen. 
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6.3.2 Trafikverket får i uppdrag att ytterligare underlätta för operatörer som vill 
förlägga kanalisation och optofiberkablar längs vägarna 

Ambitionen att förtydliga riktlinjer för andra aktörer att förlägga kanalisation i 
anslutning till vägnätet skapar mer relevanta ansökningar vilket säkerställer bättre 
kvalitet och snabbare handläggning. En förbättrad samverkan med aktör för 
regional utveckling kring kanalisation kring vägnätet bör även kunna omfatta 
underhåll och åtgärder vilka inte omfattas av utredningens avgränsning till platser 
med hög anläggningskostnad vid nybyggnation samt vid lämpliga 
orobyggnationer och underhållsarbeten. 

6.3 .3 Samråd inför om- och utbyggnader av intern bredbandsinfrastruktur 

Viktigt att samråd om eventuella extra utbyggnader sker baserat på aktuella 
regionala utbyggnadsplaner för att uppnå bäst samhällsekonomiska effekter. 
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