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Remissvar statens bredbandsinfrastruktur som resurs (N2016/00194/ITP) 

Teracom har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen i slutbetänkandet och 

anför härmed följande. 

Vad beträffar Teracoms verksamhet, omfattar förslagen i betänkandet l) att 

regeringen ska uttala att den som företrädare förväntar sig att Teracom AB och 

Vattenfall AB bidrar till att regeringens bredbandsmål uppfylls, och 2) att 

Teracom AB och Vattenfall AB ska bjudas in till en utvecklad och forma liserad 

samverkan med Trafikverket och Affärsverket Svenska kraftnät. 

Teracom stöder dessa förslag och ser denna uppmaning att samverka och bidra 

till regeringens bredbandsmål som en naturlig del av bolagets verksamhet och 

samhällsnyttiga inriktning. 

En samverkan mellan aktörerna finns dessutom redan på plats. Teracom har 

inom ramen för samverkan deltagit i flera samarbetsd iskussioner, bland annat 

vad gäller robustskapande och effektiviserande åtgärder. Denna samverkan kan 

utvecklas framöver och leda till f ler samarbeten och affärer där det är lämpligt 

och möjligt. 
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Samverkan bör ske på ett rimligt sätt och på konkurrensneutrala villkor och bör, 

för Teracoms del, bygga på en kommersiell grund, dvs. inte medföra några 

kostnader som inte är motiverade sett utifrån affären. Vi förutsätter att 

samverkan och bidragande ska ske inom ramen för vårt nuvarande och 

eventuella tillkommande uppdrag enligt bolagsordningen. 

Eftersom Teracom inte är någon aktör på stamnätsmarknaden och inte självt 

äger fiberinfrastruktur i någon större utsträckning kan Teracom inte bid ra med 

fiberaccess. Däremot har Teracom lösningar som effektivt kan bidra till 

bredbandsmålet via två helt redundanta transportnät och genom Teracoms 

lösningar med radiolänk och trådlöst accessnät. Med detta som bas kan vi nå ut 

med bredband i områden där det saknas fiberaccess eller som ett komplement 

till redan fibrerade områden. Denna lösning bidrar dessutom där den riktiga 

utmaningen finns vad gäller att uppnå bredbandsmålet, nämligen i accessnäten 

och inte i stamnäten. Teracom föreslår därför att också användandet av 

radiolänk och trådlös fast bredbandsaccess förs in i diskussionen om uppfyllande 

av bredbandsmålen. 
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