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Yttrande över SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som 
resurs (dnr. N2016/00194/lTP) 
 

 

Telenor Sverige AB (Telenor) tillhandahåller mobila och fasta kommunikationstjänster 

till konsumenter och företag på den svenska marknaden. Vi rullar ut såväl mobila som 

fasta bredbandsnät. 

 

Telenor stödjer syftet med utredningen, särskild ambitionen att underlätta 

bredbandsutbyggnaden i Sverige. 

 

Som bredbandsutbyggare ser Telenor framförallt möjligheter till en förbättrad 

användning av Trafikverkets infrastruktur. Inte minst infrastrukturen längs järnvägarna 

skulle kunna bidra till bredbandsutbyggnaden i högre utsträckning än idag. Ett bolag 

som Telenor är i första hand intresserat av att kunna hyra svart fiber längs 

järnvägsnätet. 

 

Det är positivt att utredningen föreslår att Trafikverket får i uppdrag lägga kanalisation i 

vägområdet vid platser med höga anläggningskostnader som exempelvis 

cirkulationsplatser, broar, tunnlar och större vägkorsningar i samband med 

nybyggnation och lämpliga ombyggnationer och underhållsarbeten. Det är också 

positivt att utredningen föreslår åtgärder för att göra kommunikationsinfrastrukturen 

längs järnvägsnätet tillgängligt för externa parter. När det gäller järnvägsnätet föreslår 

Telenor att Trafikverket får ett tydligt uppdrag att installera optofiber i tillräcklig mängd 

för att under överskådlig framtid kunna erbjuda extra kapacitet i form av svart fiber på 

den öppna marknaden. 

 

Telenor ställer sig frågande till de styrmedel som utredningen föreslår, främst när det 

gäller styrningen av Trafikverket. Vi befarar att det med de föreslagna styrmedlen kan 

ta mycket lång tid innan externa parter kan få tillträde till t.ex. optofiber längs 

järnvägsnätet. Utredningen föreslår att Trafikverket i samband med utbyggnad eller 

modernisering av sin bredbandsinfrastruktur för eget bruk ska installera kanalisation 

eller optofiber för externa parter. Det framgår av utredningen att det enbart finns 

övergripande planer hos Trafikverket för modernisering av bredbandsinfrastrukturen 

längs järnvägsnätet, med start tidigast 2018. Dessa planer är varken beslutade eller 
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finansierade. Den stora bredbandsutbyggnaden i Sverige sker nu och några få år 

framåt. Telenor föreslår att regeringen undersöker om det finns styrmedel som på ett 

mer effektivt sätt säkerställer att infrastrukturen längs järnvägsnätet snarast kommer 

att bidra till bredbandsutbyggnaden i Sverige. 
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