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Kommunledningskontorets yttrande över betänkandet  Statens 
bredbandsinfrastruktur som resurs - (SOU 2016:01) 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun instämmer i allt väsentligt i betänkandets förslag. En effektivare 
användning av statligt ägd fiberinfrastruktur skulle vara av stort värde för hela 
bredbandsmarknaden. Att de statliga bolagen och verken kan få behålla och fondera de 
pengar som de tjänar på bredbandsverksamheten gynnar också tillkomsten av mer 
bredband i områden som inte är så välförsedda med NGA-nät, (Nya Generationens 
Access-nät, bredbandsnät med hög överföringshastighet) ökar konkurrensen på 
bredbandsmarknaden och bidrar till större robusthet och redundans för fibernäten. Ett 
viktigt förslag är också att Trafikverket får i uppdrag att alltid lägga extra kanalisation 
vid större anläggningsarbeten eftersom det annars är dyrt och krångligt för andra att 
korsa dessa anläggningar i efterhand. 

Synpunkter 
Förslag, 4.4.1: Uppdrag att bidra till att regeringens bredbandsmål uppfylls. 
 
Det svenska bredbandsmålet om 100 Mbit/s till 90 % av Sveriges hushåll och företag är 
identiskt med Uddevallas mål. Det är ett ambitiöst mål. Uddevalla och vissa kommuner 
kommer att kunnat nå målet före 2020, men kommuner med en stor andel 
landsbygdsbefolkning kommer att behöva all den hjälp de kan få. En av flera 
förutsättningar för att nå målen är att de statliga bolagen och verken bidrar med sina 
nuvarande bredbandsresurser och får i uppdrag att i all sin planering att tänka 
bredbandskapacitet till marknadens aktörer. 
 
Förslag, 4.4.3: Finansiering av Trafikverkets externa bredbandsverksamhet. 
 
Om Trafikverket kan fondera pengar från bredbandsverksamheten och använda 
pengarna till investeringar på ett sätt som mer liknar ett aktiebolags sätt att jobba, borde 
det öka Trafikverkets intresse att bedriva verksamheten på ett affärsmässigt sätt. Detta i 
sin tur borde gynna utbyggnaden av bredband på ett sådant sätt att externa kunder oftare 
kan hyra kanalisation, svartfiber (en hyrd fibersträcka utan anslutningar) och kapacitet.  
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Förslag, 5.2.2: Ett gemensamt marknadsbolag. 
 
För att det ska vara enkelt för kunder att hyra transporttjänster av de statliga nätägarna 
bör det finnas ”en väg in” till hela den samlade infrastrukturen. Att för detta ändamål 
använda Triangelbolaget är ett bra förslag.  
 
Förslag, 6.3.1: Förläggning av ny bredbandsinfrastruktur för framtida behov. 
 
Att anlägga mer kanalisationsutrymme och fler fiberpar än vad som behövs vid det 
ursprungliga förläggningstillfället är ett bra förslag. Erfarenheter säger att sådan extra 
förläggning ofta kommer till användning och med den ökande trafiken i bredbandsnäten 
talar allt för att det blir företagsekonomiskt lönsam. Samhällsnyttan borde därvid öka i 
minst samma grad, troligen mera. 
Det står i betänkandet att Trafikverket idag inte hyr ut svartfiber, utan endast våglängder 
och kapacitetsförbindelser. Ett tydligt uppdrag till Trafikverket att börja hyr ut svartfiber 
där det finns kapacitet för detta vore välkommet. 
 
Övriga synpunkter: 
Utredningen nämner inte varför endast Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, 
Vattenfall AB och Teracom AB, finns med i föreslagna nätsamordningen. Det borde 
kunna finnas fler statliga verk och myndigheter. Ett exempel kan vara försvarsmakten 
som har lagt ner många förband och möjligen kan frigöra bredbandskapacitet. Vår 
skärgård kan vara ett sådant område som skulle ha stor nytta av detta. 
 
Uddevalla är en kommun med förhållandevis stor befolkningstäthet (ca 84 invånare per 
kvadratkilometer) och kommer troligen att uppnå sitt bredbandsmål som är detsamma 
som det nationella. Men det beror på om de sista sökande fiberföreningarna på 
landsbygden för stöd via Landsbygdsprogrammet. Det krävs därför en större 
medelstilldelning från nationell nivå för att Sverige ska nå bredbandsmålet 2020. Med 
utvecklingen inom myndigheters e-tjänster och privata företagstjänster och service är 
detta en mycket viktig demokrati – och infrastrukturfråga.  
 
 
 
 
Krister Olsson 
Bredbandssamordnare  
 
 


	Kommunledningskontorets yttrande över betänkandet  Statens bredbandsinfrastruktur som resurs - (SOU 2016:01)
	Sammanfattning
	Synpunkter


