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Inledning
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv 
förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare 
och företag. För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen 
Gävleborg och Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Syftet med 
strategin är att länet ska få gemensamma mål och en handlingsplan över vad som behöver göras 
i arbetet med bredband. I handlingsplanen ingår att på kommunal nivå upprätta 
bredbandsstrategier. Detta är Gävle kommuns bredbandsstrategi.

Regeringen har i sin rapport Bredbandsstrategi för Sverige, den så kallade Digitala agendan, 
slagit fast ett mål för Sverige är att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 
med en kapacitet om minst 100 Mbit/s år 2020. Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg 
har i sin regionala bredbandsstrategi slagit fast att målet för länet ska vara ännu högre. För att 
främja företagande och sysselsättning är målet för Gävleborg att hela 95 % av företagen ska ha 
tillgång till 100 Mbit/s.

Enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2013 har 64 % av kommunens hushåll och 
60 % av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Utbyggnaden har hittills dock 
främst skett i tätort där utbyggnaden är billigare och kan ske på kommersiell grund. Den stora 
utmaningen blir att nå resten av hushållen och företagen i kommunen, inte minst hushåll och 
företag på landsbygden.

Kommunens vision
I Gävle kommun har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom 
högkvalitativt och tillgängligt bredband.

Kommunens mål
I Gävle kommun bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband. Nedan är Gävle kommuns målsättning för 
bredbandsutbyggnad i kommunen.

 År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Kommunens strategi och handlingsplan
1. Arbeta fram en kommunal bredbandsstrategi (detta dokument)
2. Arbeta fram en genomförandeplan av bredbandstrategin
3. Verka för regional samverkan
4. Verka för konkurrens på bredbandsmarknaden
5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband
6. Stötta ideella krafter 
7. Skapa förutsättningar för att nyttja befintlig infrastruktur
8. Aktivt bevaka tillgång till offentligt stöd
9. Säkerställa tillgång till bredband vid nybyggnation
10. Verka för robusta nät
11. Ansluta alla kommunalägda fastigheter till fibernätet
12. Kommunens ledande företrädare ska bevaka länets intressen i bredbandsfrågor
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Kostnad och finansiering
Den fortsatta utbyggnaden av höghastighetsbredband Inom tätbebyggda områden bedöms 
kunna ske på marknadsmässig grund och utan offentlig finansiering.

Fastighetsägare
 54%

Operatör
 46%

Finansiering av anslutning av företag och hushåll i tätorterna

På landsbygden är det generellt sett avsevärt dyrare att ansluta hushåll och företag, eftersom de 
geografiska avstånden är längre och befolkningstätheten lägre. Där bredbandsutbyggnad inte 
kan ske på kommersiell grund, finns dock goda möjligheter till statliga stöd.

Vid sådana projekt kan kommunen träda in som medfinansiär. Kommunens bidrag antas – över 
tiden – uppgå till 5 % av de totala investeringarna. Kommunens totala kostnad för detta 
engagemang beräknas till cirka sju miljoner kronor under åren 2014 – 2020.

Fastighetsägare
 35%

Operatör
 14%

Statliga stödmedel
 46%

Gävle kommun
 5%

Finansiering vid bredbandsutbyggnad på landsbygd och småort
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Prioriteringar 
Den bredbandsutbyggnad som sker i Gävle Energis regi ska ske utifrån nedan angivna 
bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna är utan inbördes ordning och kan komma att 
förändras över tid.

 Områden med många företag och hushåll prioriteras framför områden med färre 
sådana.

 Principen att bygga ”inifrån och ut” räknat från närmaste anslutningspunkt gäller så 
långt det är möjligt, för att ge kostnadseffektivitet på sikt.

 Områden med kommunal verksamhet, annan samhällsservice eller näringsdrivande 
verksamheter med särskild behov av bredband, ska prioriteras framför områden där 
sådan verksamhet saknas.

 Områden där den genomsnittliga anslutningskostnaden för ett hushåll eller företag är 
lägre prioriteras framför områden där den genomsnittliga anslutningskostnaden är 
högre.

 Lokalt engagemang och efterfrågan prioriteras. Områden där många vill arbeta för och 
investera i bredband ska prioriteras, framför områden där intresset är svalare.

 En nätinvestering som innebär att orter binds samman eller bidrar till redundans1 
prioriteras framför investeringar som inte får sådana effekter.

Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att inkludera bredbands- och IT-infrastrukturen i 
kommande översiktsplan.

Gävle Energi har ansvar för att de delar som är av operativ karaktär och hamnar inom 
kommunens ansvarsområde gällande bredband och IT genomförs.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer att genomföras vartannat år av 
kommunstyrelsen. Vid behov kommer bredbandsstrategin att revideras.

1 Redundans innebär möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i 
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av.
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1. Gävle kommun behöver en bredbandsstrategi

1.1 Vad är bredband?
Bredband kan definieras som infrastruktur som möjliggör hög kapacitetsöverföring av digitala 
tjänster. För att tjänsterna ska fungera på ett bra sätt krävs det att hastigheten är hög samt att 
anslutningen är av acceptabel kvalitet med rimliga svarstider. Bredband kan också beskrivas som 
en sammanfattning av olika tekniker för att koppla upp datorer och andra apparater mot 
internet.

Det finns ingen officiell definition av vilken hastighet som gäller för att en anslutning ska få kallas 
bredband. Post- och telestyrelsen skriver följande på sin hemsida: ”Att försöka knyta en särskild 
överföringshastighet till begreppet kan vara svårt eftersom bland annat den tekniska och 
kommersiella utvecklingen riskerar att snabbt göra en sådan definition inaktuell.”

Gävle kommuns målsättning för bredband som ska ligga till grund för denna bredbandsstrategi 
är att bredband ska motsvara en kapacitet på 100 Mbit/s. 

I december 2011 tog regeringen beslut om att uppgradera nivån för funktionell tillgång till 
internet från 20 kbit/s till 1 Mbit/s. Den nya nivån om 1 Mbit/s ska vara vägledande för hela 
samhället när man talar om grundläggande bredband.

1.2 Tekniker för bredband
Tillgången till bredband kan vara trådbunden/fast eller trådlös/mobil. De olika teknikerna är:

Fiber Styrkan med fibern är att den har symmetrisk överföringshastighet, det vill säga att det går 
lika snabbt att skicka som att ta emot en fil. Fibern har också en näst intill obegränsad hastighet. 
Fibern är lämplig för kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera 
bredbandstjänster över samma access, exempelvis höghastighetsabonnemang på internet, IP-
telefoni och högupplöst TV.

Kabel-TV Det är möjligt att erbjuda bredband via kabel-tv-näten. Kabel-tv- nät finns mestadels i 
tätortsområden och har liten utbredning i glest bebyggda områden. Överföringshastigheten är 
högre än via xDSL men lägre än den via fiber. Det går snabbare att ta emot än att skicka filer. 
Idag anläggs kabel-TV-nät i mycket begränsad omfattning. Istället är det befintliga nät som 
uppgraderas.

xDSL Bredband via det kopparbaserade telenätet når idag de flesta företag och hushåll i landet. 
xDSL har asymmetrisk överföringshastighet, vilket innebär att det går snabbare att ta emot än 
att skicka filer.

Hastigheten på xDSL är beroende av hur långt avståndet är till närmaste telestation samt 
kvalitén på teleledningar och utrustning som sitter i telestationen. Hastigheter på 0,5 Mbit/s är 
möjlig att få för de allra flesta. 

Hastigheter på 2 Mbit/s kan nås om kabelavståndet till telestationen är kortare än 5 km. 
Hastigheter på 8 Mbit/s kräver att avståndet till telestationen är kortare än 3 km och att 
teleledningarna är av bra kvalitet. För att nå upp till hastigheter nära 24 Mbit/s krävs det att 
avståndet till telestationen är kortare än 500 meter och att teleledningarna är av god kvalitet.
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Trådlöst/mobilt bredband Bredband via radionät täcker idag stora delar av Sverige. Fördelen 
med denna teknik är att den möjliggör bredbandsuppkoppling överallt, när som helst. Nackdelen 
är att hastigheten oftast är lägre än för trådbundna alternativ och känsligare för störningar.

Utlovad hastighet på abonnemangen minskar snabbt ju längre från masten användaren kommer. 
Om många användare är uppkopplade samtidigt mot samma mast delar de på mastens kapacitet 
vilket också leder till lägre hastighet. Längre svarstider på det mobila nätet gör att vissa typer av 
internettjänster, till exempel videokonferenser, fungerar sämre och ibland inte alls.

Figur 1 Hastigheten i mobilt bredband är beroende av avståndet mellan masten och 
användaren samt antalet samtidiga användare. (Källa: Fiber till byn)

Framtiden medför ett ständigt ökande behov av kapacitet. Oavsett teknik, trådlös eller 
trådbunden, är fibernäten en förutsättning för att bredbandstekniken ska kunna nyttjas fullt ut. 
Ju mer den trådlösa användningen ökar, desto större blir behovet av en underliggande 
fiberbaserad infrastruktur.

De senaste 15 åren har metoderna för bredbandsuppkopplingar utvecklats från olika former av 
modem på telenätet till fiberlösningar och trådlösa nät. Detta har gett möjlighet till 
uppkopplingshastighet från 28Kbit/s till 1 Gbit/s som levereras i många stadsnät idag. 

Kommande figur visar på den historiska och den prognostiserade utvecklingen av hastigheten på 
bredband. I nuläget finns det inga tecken på att utvecklingen skulle avstanna. Tvärtom finns det 
signaler som tyder på att nuvarande prognos underskattar utvecklingstakten.
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Figur 2. Utvecklingen av bredbandsnätet i ett normalt svenskt hushåll från år 1995-2010 inklusive en 
prognos fram till år 2025 (Källa: Bredbandsstrategi för Skåne)
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2. Nyttan med bredband för Gävle kommun
Få saker i modern tid har påverkat Sverige och världen så mycket som bredband och IT. Tillgång 
till bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, 
effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag.
Om Gävle ska kunna behålla och attrahera nya företag och invånare måste vi kunna erbjuda bra 
utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snabbt, tillgängligt och robust bredband. Detta är en 
förutsättning för att kunna fortsätta leva, bo och verka i kommunen.

2.1 Medborgare
Medborgarnas användning av digitala tjänster ökar snabbt. Genom bredband och IT skapas nya 
möjligheter till kommunikation, och de ger förutsättningar till större självständighet och 
delaktighet i samhället.

Genom bredband och IT får individen möjlighet att på ett nytt, mer aktivt sätt, engagera sig och 
ta del av samhällsdebatten och organisera sig kring sina åsikter och intressen. I takt med den 
globala urbaniseringen blir det allt viktigare att människor på landsbygden har möjlighet att ta 
del av samhällsservicen på ett effektivt sätt. För personer med olika typer av 
funktionsnedsättning underlättar bredband och IT vardagen i betydande utsträckning. 

Allt fler använder internet för att söka tjänster och service, sköta sina affärer, komma åt 
massmedier och för att ladda ner film, musik och spel. Internet och sociala medier spelar idag 
stor roll i människors sätt att umgås och hålla kontakt med varandra. Med god tillgång till 
högkvalitativt bredband ökar möjligheten att både arbeta och studera på distans. Detta i sin tur 
får bland annat positiva effekter på miljön genom minskat resande och koldioxidutsläpp, 
utveckling av kunskapssamhället samt ökad livskvalitet genom att mera tid lämnas till såväl 
vardags- som fritidssysslor.

2.2 Företag
Tillväxt och konkurrenskraft förutsätter snabba kommunikationer. Företagens lokalisering 
förutsätter att det finns tillgång till säker och prisvärd datakommunikation.  Företagens 
användning av bredband och internet ger förutom större konkurrenskraft även ökad 
produktivitet genom bland annat bättre logistik, effektivare produktion av varor och tjänster 
samt nya affärsprocesser.

Företagens kontakter med myndigheter sköts i allt större omfattning elektroniskt. Samverkan 
underlättas och det är möjligt att ha tätare kund- och leverantörskontakter. Genom bredband 
och IT kan företag delta i videokonferenser, ha stora delar av sina verksamheter online och 
arbeta i virtuella nätverk. Omfattningen av e-handel har ökat kraftigt de senaste åren och idag är 
det många företag vars affärsidé bygger på internet.

En enkät genomförd1 i februari – mars 2014 visar att företagen i kommunen anser att en fast 
bredbandsuppkoppling är viktigare än en mobil uppkoppling och få ser 4G-nätet som ett fullgott 
alternativ till en fast uppkoppling. De flesta anser att de har ett behov av högre kapacitet än vad 
deras nuvarande tjänst medger och att det är viktigt för deras verksamhet att få tillgång till en 
bredbandstjänst med högre överföringskapacitet. Idag uppskattas bandbreddsbehovet till i 

1 Resultatet av enkäten presenteras i Bilaga 4.
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genomsnitt 62 Mbit/s och om tre år bedöms behovet i genomsnitt vara 225 Mbit/s.

Däremot är inte betalningsviljan speciellt stor. Endast 6 respondenter uppger att det är ”Mycket 
sannolikt” att de skulle betala 35 000 kr för en anslutning vilket kan ställas i jämförelse med de 
27 respondenter som anger att snabbare fast bredband är ”Mycket viktigt” för deras 
verksamhet.

2.3 Offentlig sektor
Det behövs ett utbyggt stads- och byanät för att kunna erbjuda kommunens medborgare säkra 
välfärdstjänster, larm, trygghetstjänster m.m. Medarbetare inom kommunen är beroende av ett 
utbyggt bredband för att kunna arbeta med NPÖ (Nationell Patientöversikt, dvs. möjligheten för 
behörig vårdpersonal att ta del av patientens journalinformation som registrerats i andra 
landsting, kommuner eller hos privata vårdgivare), e-Hemtjänst osv. Skolan har specifika krav 
och behov - vi talar inte bara om 3 000 medarbetare utan också 15 000 elever som ska förses 
med datorer och där tillgången till kraftfulla nät är nödvändig. Bredbandsfrågan är därför av 
största vikt för kommunens fortsatta verksamhet.

Bredband och IT-användning inom offentlig sektor ger lösningar som medför bättre kvalitet och 
tillgänglighet till en betydligt lägre kostnad. Inom Karolinska Universitetssjukhuset används 
telemedicinsk kommunikation som omfattar både överföring av patientdata och 
videokonferenser för medicinska beslut. Elektronisk överföring av röntgenbilder mellan 
sjukvårdsenheter för diagnostisering och granskning har också blivit allt vanligare. Genom 
smartphones får t.ex. anställda inom hemtjänsten i Malmö stad information om dagens 
arbetsschema samt tillgång till vårdtagarspecifik information. Dessutom har digitala lås 
installerats till vårdtagarnas bostäder och telefonerna fungerar som digitala nycklar. Genom 
videokommunikation kan kommunerna anordna modersmålsundervisning och annan utbildning. 
Videokommunikation används även för vårdplanering och inom rättsväsendet för att förhöra 
vittnen och åtalade.

Västerås stad har under de senaste 
åren prövat olika tjänster inom 
äldreomsorgen med hjälp av IT. 
Utvärderingar visar att detta bidrar till 
minskad ensamhet och isolering, ökad 
livskvalitet, ökad kunskap, ökat 
självförtroende och trygghet. Enligt 
regeringsuppdraget ”Teknik för Äldre” 
som pågick mellan 2010-2012 finns 
beräkningar gjorda som visar på de 
besparingar som kan göras inom 
äldrevården vid användandet av ny 
teknik. Graferna till höger visar hur 
mycket pengar Gävle kommun skulle 
kunna spara på motsvarande upplägg 
som Västerås har implementerat.  
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Figur 3 Vad kräver olika tjänster för överföringshastigheter? 

Källa: Broadband Stakeholder group 2011

3. Hinder för utbyggnad av bredband i Gävle kommun
Det definitivt största hindret för utbyggnad av bredband på landsbygd samt villaområden i både 
tätort och landsbygd är av ekonomisk karaktär. Avstånden mellan fastigheterna är större, vilket 
gör investeringen per hushåll blir för hög för att fastigheten ska kunna anslutas på 
marknadsmässig grund.

Ett relativt lågt intresse hos fastighetsägare att ansluta sig till fibernätet bidrar också till att göra 
det svårare för nätägarna att bygga ut med ekonomi. Det kan vara svårt att lyckas även i de fall 
då det finns tillgång till offentliga stöd. 

Vidare har de offentliga stöden under de senaste åren saknat långsiktighet och reglerna har varit 
otydliga. Detta skapar osäkerhet och förhindrar en planerad utbyggnad.

Även möjligheterna till att förlägga ny infrastruktur, t.ex. kanalisation för bredband, utmed 
Trafikverkets vägar är begränsade. Ogynnsamma villkor i samband med ombyggnad av 
Trafikverkets vägar skapar osäkerhet omkring investeringar i ny infrastruktur till landsbygd. 

4. Statligt stöd till bredband år 2001-2007
Under åren 2001-2007 fanns det ett statligt bredbandsstöd i Sverige som motsvarade 4 miljarder 
kr av vilka Gävleborgs län beviljades 143 miljoner. Stödet medfinansierades av kommunerna, 
stadsnäten och strukturfonderna vilket gav ytterligare 183 miljoner kronor till 
bredbandsutbyggnaden i länet. Alla kommuner i länet upprättade egna IT- infrastrukturprogram 
och de valde att organisera sitt arbete med bredband i stadsnät. För mer detaljer se information 
i ”Gävleborgs Bredbandsstrategi”, bilaga 1.
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5. Nulägesbeskrivning för Gävle kommun
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför årligen en kartläggning över bredbandstillgången i 
landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och 
tjänsteleverantörer. Bredbandskartläggningen är ett viktigt underlag för PTS i deras uppdrag att 
följa upp målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Siffror och de flesta kartor i detta 
kapitel för Gävle kommun är hämtade från 2012 års kartläggning.

För att kunna jämföra statistiken i PTS bredbandskartläggning med de mål som regeringen satt 
upp för Sverige finns det fyra saker som är viktiga att känna till:

1. PTS redovisar sin statistik som tillgång till 50 Mbit/s. Regeringens mål för Sverige är 100 
Mbit/s. PTS likställer 50 Mbit/s med regeringens mål på 100 Mbit/s vilket innebär att där 
man har uppnått 50 Mbit/s har man också uppnått regeringens mål.

2. PTS redovisar sin statistik i andel av befolkningen. Regeringens mål är hushåll. PTS 
likställer begreppen.

3. PTS redovisar sin statistik i arbetsställen. Regeringens mål är företag. PTS likställer 
begreppen.

4. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och utan särskilda 
kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som under gynnsamma 
omständigheter medger en överföringskapacitet 100 Mbit/s nedströms, dvs. från 
internet till användaren.

I likhet med Länsstyrelsen Gävleborg, har Gävle kommun valt att följa upp målen i länets 
bredbandsstrategi utifrån PTS årliga bredbandskartläggningar. 

5.1 Bredbandstäckning
Det nät som når flest hushåll och företag idag är de rikstäckande mobila 3G- och 4G näten. 
Enligt PTS:s kartläggning har 100,0 % av kommunens hushåll och företag tillgång till 3G. 99,9  % 
av hushållen och 99,7 % av företagen har tillgång till 4G.

Det fasta nät som når flest hushåll och företag är det allmänna telenätet, som medger 
erbjudande av bredband via tekniken xDSL. I Gävle nås närmare 98,0 % av hushållen och 96,3 
procent av företagen av detta nät.2 I 18 av Gävles 19 tätorter och i 24 av 28 småorter finns 
tillgång till xDSL enligt PTS beräkningar.

Teknik Tätort Landsbygd
Fiber 61% 10%
Kabel 52% 0%*
xDSL 99% 69%
3G 100%* 100%*
4G (LTE) 100%* 97%

Fiber är den teknik som klarar av riktigt höga hastigheter. Det är också en förutsättning för de 
mobila teknikerna. För att kunna leverera hög kapacitet mobilt, måste mobilmasten vara 

* Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten.

Figur 4 Tillgång till bredband
 i tätort och landsbygd
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ansluten till fibernätet. PTS kartläggning visar att 61 % av hushållen och företagen i Gävles 
kommun har tillgång till denna teknik. Det ska poängteras att i PTS:s statistik så avser med 
”tillgång till fiber” att en fastighet är anslutet till fibernätet. Exempelvis räknas en villa som ligger 
i ett villaområde där fiberutbyggnad har skett, men fastighetsägaren har tackat nej till 
anslutning, inte med i statistiken, fastän fastigheten med enkla medel skulle kunna anslutas.

I termer av tillgång till viss hastighet visar statistiken från PTS att 99,9% av kommunens hushåll 
och företag har tillgång till 10 Mbit/s och 63,60 % har tillgång till 50 Mbit/s. Nedanstående tabell 
visar hur tillgång till olika hastigheter är tätort respektive landsbygd i Gävle kommun. Notera den 
låga tillgången till 50 Mbit/s eller mer i landsbygd. 3

Hastighet Tätort Landsbygd
Saknar bredband 0%* 0%*
1 Mbit/s eller mer 100%* 100%*
3 Mbit/s eller mer 100%* 100%*
10 Mbit/s eller mer 100%* 99%
50 Mbit/s eller mer 66% 10%

Enligt PTS har alltså idag nästan samtliga hushåll i Gävle kommun tillgång till internet med en 
faktisk hastighet på minst 10 Mbit/s, vilket vi kan utläsa ur nedanstående tabell. Men det ska 
nämnas att PTS utgår från samtliga inom ett teleområde där det finns xDSL kan få 10 Mbit/s, i 
själva verket så avtar kapaciteten med avståndet till telestationen

Då det gäller täckning av mobila bredband så utgår PTS från operatörernas täckningskartor. 
Dessa har i en annan studie4 visat sig vara kraftigt överdrivna. Undersökningen visar att 
överensstämmelsen mellan operatörernas utlovade täckning och den uppmätta täckningen i de 
områden där PTS har utfört stickprovsmätningar skiljer sig åt mellan operatörerna. I nio av tio 
mätområden lever Telia upp till eller överträffar den täckning som de presenterar på sin 
webbplats. Operatörerna Tele2 och Telenor överskattar sin täckning och lever endast upp till 
den presenterade täckningen i ett av tio mätområden. Mobiloperatören 3 redovisar en täckning 
som överensstämmer med PTS mätningar i fyra av de tio mätområdena.

* Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten.
4 Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP), PTS, 2013-06-28
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Figur 5 Operatörernas täckningskart jämfört med uppmätta mätvärden i områden med dålig 
täckning

Dessutom indikerar PTS stickprovsmätningar av datahastighet i många fall att varken de 
uppmätta medelhastigheterna (endast en fjärdedel av fallen) eller de uppmätta 
maxhastigheterna (endast en tredjedel av fallen) når de av operatörerna angivna upp-till-
hastigheterna. Detta gäller speciellt de av operatörerna angivna högsta upp-till-hastigheterna 
från 30 Mbit/s upp till 80 Mbit/s.

 

Sida 16 av 42



13

5.2 Befintlig fiberinfrastruktur och mobilmaster
Nedanstående kartor visar befintlig fiberinfrastruktur och var mobilmasterna i kommunen är 
placerade.

Figur 7 Befintligt fiberinfrastruktur i Gävle 
kommun

Figur 6 Placering av mobilmaster i Gävle kommun
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5.3 Anslutna orter
Nedanstående specificeras vilka tät- och småorter där fiber finns utbyggt till orten samt om 
fiberutbyggnad fram till slutkund har skett. Den visar också i vilka orter det finns tillgång till xDSL

Tätorter

Tätort
Land-areal 

hektar
Folkmängd 
2010-12-31

Täthet 
Inv/km2

Fiber fram 
till ort

ADSL till 
kund

Fiber till 
kund

Berg 
(Hedesunda) 50 213 422 X X -
Bergby 189 816 432 X X X
Björke 60 349 582 X X X
Bönan 79 316 400 X X -
Forsbacka 172 1 702 991 X X X
Forsby 87 651 748 X X X
Furuvik 110 575 524 X X X
Gävle 4 245 71 033 1 673 X X X
Hagsta * X X -
Hamrångefjärden 157 509 324 X X X
Hedesunda 168 1 028 613 X X X
Lund 113 444 394 X X -
Norrlandet 114 329 288 X X X
Norrsundet 224 968 433 X X X
Sälgsjön 28 207 737 X - -
Totra 76 273 360 X X -
Trödje 70 333 476 X X X
Valbo 824 7 065 858 X X X
Åbyggeby 145 811 559 X X X

Tabell 1 Fiberanslutna tätorter

Till samtliga tätorter i Gävle kommun finns det fiber fram till orten. Någon form av utbyggnad till 
kund har skett i alla tätorter utan fem.

Småorter
Småorter Land-areal 

hektar
Folkmängd 
2005-12-31

Fiber fram 
till ort

ADSL till 
kund

Fiber till 
kund

Alborga 550 66 - X -
Allmänninge (nordöstra delen) 598 100 - X -
Allmänninge (sydvästra delen) 729 79 - X -
Axmar by 190 125 X X -
Backa (Valbo) 639 53 - X -
Berg + Sjökalla 250 61 X X -
Björke (östra delen) 815 188 - X -
Brunnsvik 349 51 - - -
Eskön + Esköränningen 238 106 X - -
Finnböle 235 56 X X -
Grinduga 1 255 65 - X -
Harkskär 314 118 X X -
Hillevik 2 263 165 X X -
Hillsjöstrand 263 51 - X -
Hillsjöstrand 743 152 - X -
Hästbo 367 72 X - -
Lövåsen + Dansheden 383 52 X X -
Mårtsbo 287 137 X X -
Norra Åbyggeby * - X -
Oppala 604 147 - X -
Oppala (nordöstra delen) 379 73 - X -
Sikvik 378 61 - X -
Småmuren 309 100 - - -
Totra 649 58 X X -
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Utvalnäs 473 156 X X -
Åbyggeby (tegelbruket) 382 64 X X X
Ölbo 293 118 X X -
Östanbäck + Lund 388 65 X X -

Tabell 2 Fiberanslutna småorter i Gävle kommun

Hälften av kommunens småorter har alltså fibernät fram till orten. Utbyggnad till kund har 
hittills endast skett till Åbyggeby.

De kommande kartorna visar geografisk tillgång till bredband av olika hastigheter och tekniker. 

Gävle kommun har delats in i kvadrater om 250 gånger 250 meter och andelen med tillgång till 
en viss teknik och hastighet motsvaras av en färg. Endast ytor där det finns hushåll eller företag 
är färglagda. Att en yta varken är grön, gul, orange eller röd innebär alltså att det varken finns 
hushåll eller företag i det området.

Med tillgång avses att man på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa bredband till 
adressen för en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe.
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5.4 Funktionell tillgång till internet (1 Mbit/s)
Hastigheten 1 Mbit/s är den nivå som regeringen 
har definierat så som ”funktionell tillgång till 
internet” och är att betrakta som något som ingår i 
”existensminimum”.

I kartan till höger kan man utläsa att oavsett var 
företag och hushåll i Gävle kommun ligger kan man 
idag få bredband till en hastighet om 1 Mbit/s.

En karta över vilka som har tillgång till 3 Mbit/s 
visar samma bild; överallt i kommunen där det 
finns hushåll och företag, finns det även tillgång till 
bredband med en kapacitet på 3 Mbit/s. 5

Hastighet Tätort Landsbygd
Saknar bredband 0%* 0%*
1 Mbit/s eller mer 100%* 100%*
3 Mbit/s eller mer 100%* 100%*

* Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten
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5.5 Tillgång till xDSL

Det fasta nät som idag når flest hushåll och 
företag är telenätet som erbjuder bredband via 
tekniken xDSL. Kartan till höger visar tillgången till 
xDSL i Gävle kommun.

Fastän 98 % av Gävles hushåll och företag har 
tillgång till xDSL har betydande delar av 
landsbygden ej tillgång till denna teknik, vilket de 
röda områdena i kartan illustrerar. I dessa 
områden hänvisas man till mobila anslutningar för 
att få tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s.

Teknik Tätort Landsbygd
xDSL 99% 69%
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5.6 Tillgång till mobilt bredband

Överallt där det finns hushåll och företag i 
kommunen, finns det även det tillgång till 3G. 
Kartan till höger visar var hushåll och företag har 
tillgång till 4G.

Tillgång i tätort respektive landsbygd fördelar sig 
enligt följande tabell.6

Teknik Tätort Landsbygd
3G 100%* 100%*
4G (LTE) 100%* 97%

PTS bredbandskartläggning kartlägger endast 
tillgången till fast bredband vid hushåll och 
arbetsställen – dvs. vid fasta punkter. Mobilnät 
som medger bredband ingår i kartläggningen om 
de täcker hushåll och arbetsställen. Detta ska 
inte sammanblandas med tillgången till mobilt 
bredband i bemärkelsen att bredbandet kan 
användas överallt där det finns täckning.

6 Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten

Sida 22 av 42



19

5.7  Tillgång till fiber
Observera att med tillgång till fiber avses i 
kartläggning av PTS att hushållen och företagen 
på kort tid och utan särskilda kostnader kan 
beställa ett internetabonnemang via fiber. 

Det är inte troligt att mobil anslutning i någon 
större grad kommer kunna bidra till att nå 
målet om att 90 % av hushållen och 95 % av 
företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 
Orsaken ligger i fysikaliska begränsningar, 
utbyggnad av master och räckvidd. 

Den enda teknik som klarar riktigt höga 
hastigheter och som möter framtida behov är 
fiber. Tillgången till fiber finns framförallt i 
Gävle och Valbo tätorter. I övriga tätorter, 
småorter och landbygd är tillgången fortfarande 
låg. Tabellen nedan visar att tätorterna har 
relativt god tillgång till fiberbaserat bredband, 
medan landsbygden är avsevärt mindre 
utbyggd.

Teknik Tätort Landsbygd
Fiber 61% 10%
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5.8 Befolkning med tillgång till 50 Mbit/s
Med tillgång 50 Mbit/s avses att hushållen och företagen på kort tid och utan särskilda 
kostnader kan beställa ett internetabonnemang via fiber- eller kabel-tv-nät uppgraderats till 
senaste teknik (till DOCSIS 3.0). 

PTS tolkar detta som att fastigheten där hushållet eller företaget ligger skall vara anslutet till 
fiber- eller kabel-tv-nät för att anses ha tillgång till denna hastighet. Av Gävle kommuns 
befolkning på omkring 95 000 invånare har drygt 60 000 tillgång till en bredbandstjänst om 
minst 50 Mbit/s.

Befolkning med tillgång till 50 Mbit/s Tillgång Ej tillgång Totalt

Tätort 59 946 31 153 91 099
Landsbygd 520 3 813 4 333

Totalt 60 466 34 966 95 432
Tabell 3 Befolkning i Gävle kommun 1 okt 2012 med tillgång till 50 Mbit/s

Detta innebär att 63 % av Gävle kommuns befolkning i tätort har till gång till 50 Mbit/s, vilket 
både är högre än riksgenomsnittet och överträffar samtliga övriga kommuner i Gävleborgs län. 
Det ska dock tilläggas att utbyggnadstakten mellan 2010-2012 har varit låg och fortsätter den i 
samma takt de kommande åren, kommer endast drygt 70 % ha tillgång till 50 Mbit/s 2020. För 
att nå de kommunala, regionala och nationella målen behöver utbyggnadstakten alltså öka.

5.9 Arbetsställen med tillgång till 50 Mbit/s
Av Gävles 7 400 företag har idag 4 400 tillgång till fiber. 

Arbetsställen med tillgång till 50 Mbit/s Tillgång Ej tillgång Totalt

Tätort 4 292 2 515 6 807
Landsbygd 54 571 625

Totalt 4 346 3 086 7 432
Tabell 4 Arbetsställen med tillgång till 50 Mbit/s

Detta ger att 58 % av företagen, har tillgång till bredband 50Mbit/s, vilket är en relativ hög siffra 
i relation till länet och riksgenomsnittet. Idag har 9 % av företagen i Gävle kommuns landsbygd 
tillgång till en bredbandstjänst om minst 50 Mbit/s.

5.10 Marknadssituation
I Gävle kommuns centrala delar har Gävle Energi AB, Trafikverket ICT, Svenska kraftnät, 
TeliaSonera AB och Borderlight AB fibernät i varierande utsträckning. Idag är det är endast Gävle 
Energi och TeliaSonera som bygger ut fibernät. Ingen annan aktör har hittills visat intresse för att 
anlägga fibernät.

Det finns en konkurrens mellan TeliaSonera och Gävle Energi på fibermarknaden, främst i 
centrala Gävle, vilket gynnar andra operatörer som Tele2, Telenor, Teracom, TDC, 
Bredbandsbolaget, Net4Mobility, Hi3G och ComHem som saknar egen infrastruktur. Ett stort 
antal av marknadens operatörer hyr fiberförbindelser och kapacitet i Gävle Energis nät för att 
erbjuda sina tjänster till företag och bostadsrättsföreningar eller för att ansluta master för 
mobilt bredband.
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Utanför centrala Gävle finns förutom Gävle Energi endast TeliaSonera som har fibernät. Det är 
endast Gävle Energi som aktivt bygger ut fibernät idag. Ingen annan aktör har visat intresse för 
att anlägga nät.

Utanför centrala Gävle finns ingen märkbar konkurrens på marknaden för fiberförbindelser eller 
tjänster som produceras över fibernätet.

Gävle Energi AB hyr idag ut svartfiber och kapacitetstjänster på ett konkurrensneutralt sätt i 
stadsnätet och i småorter och lansbyggd och har som kommunikationsoperatör ansvaret för att 
tillhandahålla slutkundstjänster via en stor mängd tjänsteleverantörer. 

På senare tid har det skett en utbyggnad av mobila 4G-nätet i kommunen. Ett antal centralt 
placerade master har anslutits med fiber och det finns önskemål att ansluta fler master.

Gävle kommun har fastställda rutiner för schakt och återställning i kommunal mark.

5.11 Robusthet
I takt med att samhällets beroende av telefoni, internet och andra elektroniska 
kommunikationer ökar, blir det allt viktigare att säkerställa tillgängligheten i näten.

För att säkerställa denna och minimera antalet avbrott i nätet bör Gävle kommun eftersträva att 
redundanta7 förbindelser byggs så långt det är möjligt. Detta gäller såväl det fysiska nätet som 
anslutningen till internet för kommunens egen verksamhet.

Gävle Energi stadsnät ska så långt det går byggas enligt SSNF och PTS rekommendationer om 
robusta nät och noder.

7 Möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i kommunikationen exempelvis 
genom att en fiberkabel grävs av.
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6. Vision, mål och handlingsplan för Gävle kommun 

6.1 Vision
”I Gävle har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom högkvalitativt och 
tillgängligt bredband.”

6.2 Mål
I likhet med länets målsättning ska alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att använda 
sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. I konkreta termer innebär detta

 År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Målen följs upp mot PTS årliga bredbandskartläggningar.

6.3 Handlingsplan
Gävle kommun ser tillgång till bredband som en viktig tillväxt- och utvecklingsfråga och bedriver 
därför ett aktivt arbete inom området. För att nå bredbandsmålen har Gävle kommun för avsikt 
att genom det kommunala bolaget Gävle Energi AB fortsätta att bygga, vidmakthålla och 
utveckla IT-infrastruktur med hög kapacitet inom hela kommunen. 

Utbyggnaden fokuseras på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät då denna teknik är en 
grundförutsättning för såväl fasta som mobila bredbandsnät i framtiden. Bredbandsnäten ska 
kunna tillgodose både befintligt och framtida behov av kapacitet och tillgänglighet.

Vidare ska kommunen tillsammans med Gävle Energi:

1. Arbeta fram kommunala bredbandsstrategier
Gävle kommun tar fram en bredbandsstrategi (detta dokument). Strategin innehåller 
klargörande av kommunens roll och offentliggör kommunens avsikter och ambitioner på 
bredbandsområdet. Bredbandsstrategin tydliggör även behovet av bredband samt uppskattade 
kostnader för utbyggnad av bredband i småorter och landsbygd. Kommunens bredbandstrategi 
beskriver också kommunens behov av stödmedel som behövs för att kunna genomföra 
bredbandsstrategin. Kommunens behov av stödmedel kommer även ligga som underlag för 
länsstyrelsens sammanställning av det totala behovet av stödmedel för Gävleborg.

Denna bredbandsstrategi kommer även vara ett underlag till kommunens översiktsplan.

2. Arbeta fram en genomförandeplan av bredbandstrategin
Efter att bredbandstrategin är antagen i kommunfullmäktige kommer kommunen ta fram en 
genomförandeplan som beskriver hur kommunen tänker genomföra den beslutade 
utbyggnaden. Genomförandeplanen kommer att integreras i kommunens löpande 
översiktsplanering. 

3. Verka för regional samverkan
Gävle kommun ska arbeta för att planering och utbyggnad av bredband så långt som möjligt ska 
samordnas med satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska ske med Regionen och 
grannkommunerna. Gävle kommun ska ingå i eventuella initiativ som länsstyrelsen ordnar för 
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regional och kommunal samverkan kring bredband. Kommunen kommer även att optimera 
utbyggnad till småorter och landsbygd i samverkan med närliggande kommuner som Sandviken, 
Söderhamn, Älvkarleby och Ockelbo. Genom partnerskap på regional och kommunal nivå och 
samverkan mellan närliggande kommuner kommer en utbyggnad att göras på det mest 
kostnadseffektiva sättet för att minimera investeringarna. 

4. Verka för konkurrens på bredbandsmarknaden
Kommunen skall verka för konkurrens på bredbandsmarknaden och för att de bredbandsnät 
som byggs ut i kommunen är öppna och operatörsneutrala.

5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband
Vidare ska kommunen informera hushåll och företag om nyttan av, och hur de kan arbeta för att 
få tillgång till bredband. Gävle kommun bör ta fram kommunikationsplaner för hur behovet och 
nyttan av bredband ska kommuniceras. Bredbandsfrågorna måste upp på alla agendor.

6. Stötta ideella krafter 
Kommunen ska stötta ideella krafter för att bygga ut bredband på landsbygden genom att 
uppmuntra och tillvarata lokala initiativ.

Den ska även bistå byalag, föreningar och samfälligheter vid planering och byggnation av 
bredbandsnät inom deras områden och i den mån det är möjligt hjälpa dem att söka bidrag för 
utbyggnad av bredband.

7. Skapa förutsättningar för att nyttja befintlig infrastruktur
Skapa förutsättningar för att nyttja befintlig och framtida infrastruktur samt stimulera 
marknadsmässiga förutsättningar.

8. Aktivt bevaka tillgång till offentligt stöd
Offentligt stöd har bedömts vara nödvändigt för att kommunen ska kunna nå uppsatta mål. 
Kommunen ska bevaka stödformer från EU:s strukturformer som möjliggör utbyggnad och 
förtätning av fast och mobilt bredband.

9. Säkerställa tillgång till bredband vid nybyggnation
Kommunen ska arbeta för att tillgången till bredband säkerställs vid nybyggnad genom att 
utrymme för bredband ges i de planer som tas fram, både på översikts- och detaljplanenivå.

10. Verka för robusta nät
Gävle kommun ska arbeta utifrån att bredbandsnät byggs enligt SSNF och PTS 
rekommendationer om robusta nät och robusta noder.

Vidare ska den verka för att ledningsägare registrerar sina intresseområden i ledningskollen 
samt använder ledningskollens funktioner för samordning, planering och ledningsanvisning.

11. Ansluta alla kommunalägda fastigheter till fibernätet
Arbeta utifrån att samtliga kommunägda fastigheter ska vara anslutna till fiberoptiskt 
bredbandsnät.

12. Kommunens ledande företrädare ska bevaka länets intressen i bredbandsfrågan
Ledande kommunala företrädare bör arbeta för att påverka de centrala beslutsfattarna i länet 
och för att tydliggöra kommunens behov och ambitioner för departement PTS, Jordbruksverket 
med flera. Kommunen ska ses som en handlingskraftig kommun med god kompetens i 
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bredbandsfrågorna. Kommunen bör därmed bli en given part i diskussioner om bredband som 
sker på central nivå.

6.4 Gävle kommuns prioriteringar vid utbyggnad av infrastruktur
I den mån kommunen och Gävle Energi har möjlighet att bygga ut infrastruktur kommer val att 
göras utifrån nedan bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna är utan inbördes ordning och 
kan komma att förändras över tid.

 Antal företag och hushåll. Områden med många företag och hushåll prioriteras framför 
områden med färre sådana.

 Principen att bygga ”inifrån och ut” räknat från närmaste anslutningspunkt gäller så 
långt det är möjligt, för att ge kostnadseffektivitet på sikt.

 Om det finns kommunal verksamhet eller annan samhällsservice inom ett område, eller 
om området har speciellt inriktad näringsdrivande verksamhet.

 Den totala kostnaden och kostnaden per anslutning beräknat på antalet möjliga 
anslutningar.

 Lokalt engagemang och efterfrågan. Områden där många vill arbeta och investera i 
bredband kommer att prioriteras.

 En nätinvestering som innebär orter binds samman eller bidrar till redundans8 
prioriteras framför investeringar som inte får sådana effekter.

8 Redundans innebär möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i 
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av.
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7. Ansvar för bredbandsfrågorna

7.1 Kommunerna
Formellt sett tillhör inte bredbandsfrågan det kommunala kärnuppdraget men många 
kommuner ser bredband som en viktig utvecklingsfråga och bedriver därför ett aktivt arbete 
inom området. Kommunernas bredbandsarbete är med andra ord frivilligt, med undantag av 
ansvaret i plan- och bygglagen.

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft. I den nya PBL har det förts in en 
grundläggande bestämmelse om att hänsyn ska tas till elektronisk kommunikation vid 
planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.

Enligt 2 kap. 5§ punkt 3 vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt.

7.2 Region Gävleborg/Nya Regionkommunen
Region Gävleborg/Nya Regionkommunen ska vara en gemensam organisation för kommunerna 
och landstinget för att ta tillvara regionens möjligheter och främja dess utveckling. De ska 
initiera och svara för att aktiviteter genomförs.

Regionkommunens uppgifter är att, i egenskap av Samverkansorgan i Gävleborgs län (enligt 3 § 
lagen om samverkansorgan i länen):

- Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att 
genomföra i samarbete med andra parter.

- Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av program.
- Som ägare av det gemensamma nätet RegNet samt funktioner i nätet (såsom 

kommunmolnet) koordinera insatser och utveckling i nätet.

7.3 Länsstyrelsen Gävleborg
Enligt Länsstyrelseinstruktionen ska Länsstyrelsen arbeta med infrastruktur. Enligt förordning 
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska länsstyrelsen enligt 5 kap. 9§ ge stöd 
till projekt som ska anlägga, bygga ut och uppgradera bredband. Enligt regleringsbrevet för 2012 
ska Länsstyrelsen:

- verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås.
- redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild 

inriktning på mindre tätorter, småorter och landsbygd, samt hur man har bistått Post- och 
telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att följa tillgång- en på IT-infrastruktur.

- främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av 
kanalisation. Redovisa och kommentera vilka aktiviteter som har genomförts för att 
främja användningen av stödet och hur stödet har an- vänts samt redovisa statistik över 
antalet inkomna ansökningar.
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8. Kostnad och finansiering

8.1 Förutsättningar att nå målen
Ungefär 96 % av befolkning i Gävles kommun bor i tätort eller småort. Endast 4 % bor på 
landsbygd. Det innebär att Gävle har goda förutsättningar att nå de kommunala, regionala och 
nationella målen om bredbandsutbyggnad. Rent generellt är det avsevärt dyrare att ansluta 
boende på landsbygd än i tätort, eftersom de geografiska avstånden är längre och 
befolkningstätheten lägre. Det är helt enkelt färre kunder som kan dela på kostnaden för 
anslutningen.  Vad gäller företagen så är det en större andel som finns utanför tätorten. Ca 92 % 
finns dock i tätort och småorter.

I Gävleborgs Bredbandsstrategi 2012-2020 finns en beräkning som utgår från att man ansluter 
100 % i tätorter och i småorter och sedan ansluter så många hushåll på landsbygd som krävs för 
att nå 90 % i länet som helhet. Denna rapport utgår från samma metodik.

Kostnaden per anslutet hushåll är betydligt högre på landsbygd än i tätort, beroende på att 
hushåll och företag ligger längre ifrån varandra och mer schaktning krävs. Men där finns å andra 
sidan goda möjligheter till offentliga stödmedel.

Eftersom förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan att ansluta ett företag eller hushåll i tätort, 
jämfört med utanför tätort, så har två olika kalkyler gjorts i förarbetet till denna rapport.

1. En kostnadskalkyl för att ansluta 100 % i tätort, som antas kunna ske utan inblandning av 
offentliga medel.

2. En kalkyl för att nå 90 % av återstoden av befolkningen och företagen i kommunen.

För att nå målet om 90 % av alla hushåll och 95 % av alla företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 
2020 krävs att tätortsutbyggnaden (punkten 1 ovan) genomförs i sin helhet samt åtminstone 
delar av den övriga utbyggnaden (punkten 2 ovan).

8.2 Investering för anslutning av 100 % av tätort
Den totala investeringen i fibernät för att ansluta återstoden av hushåll och företag för att 
därmed uppnå 100 % anslutningsgrad i tätort uppgår enligt beräkningar i förarbetet till denna 
rapport till omkring 374 miljoner kronor. Osäkerheten är dock stor eftersom många faktorer 
påverkar kostnaden och med en felmarginal på +/- 25 % så är investeringens storlek mellan 280 
och 470 miljoner kronor. I detta ingår kostnader för stamnät samt access- och fastighetsnät.

Typ av investering Totalsumma

Investeringar i stamnät 61 880 122
Investeringar i fastighetsnät/accessnät 312 098 362

Summa 373 978 484
Figur 8 Investeringar i stamnät och access-/fastighetsnät i tätorten

8.2.1 Finansiering
Finansiering för anslutning av 100 % av tätorterna bedöms kunna göras i huvudsak på 
marknadsmässig grund och utan offentlig finansiering. Den största delen av finansiering står 
fastighetsägarna för genom anslutningsavgifter och fastighetsnät.
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8.3 Investering för anslutning av 90 % utanför tätort
Utanför tätorter i Gävle kommun återstår uppskattningsvis att ansluta cirka 60 hushåll i 
flerbostadshus, 2 750 villor och 800 företag till fiber för att nå en 90-procentig anslutningsgrad.

Återstående objekt Hushåll/företag

Hushåll i flerbostadshus 50
Villor 2 350
Företag 810

Tabell 5 Antal hushåll/företag utanför kommunens tätorter som saknar tillgång till 100Mbit/s

Medan tätorterna kan anslutas på kommersiell grund, ser situationen annorlunda ut på 
landsbygden. Kostnaden per anslutet hushåll är betydligt högre än i tätort, men det finns å andra 
sidan goda möjligheter till offentlig finansiering. Följande avsnitt estimerar kostnaden för att 
ansluta alla småorter samt mindre byar (minst 10 hus). 

Utbyggnaden på landsbygden är framförallt tänkt att ske i regi av byalag. 
Kommunens/stadsnätets roll är att se till att skapa förutsättningar för byarna och detta kan ske 
genom att ett landsbygdsnät byggs ut med överlämningspunkter.

I förarbetet till denna rapport har landsbygden delats in i 101 tänkta byalag. Därefter har 
kostnaden beräknats för att ansluta dessa byalag genom stamnätsutbyggnad på landsbygden.

Den totala Investeringen i stamnät för att förse de 101 byarna med anslutningspunkter har 
uppskattats till knappt 29 miljoner kronor enligt nedanstående:

Objekt Antal Pris Summa

Bredbandsskåp för aktiv utrustning (st) 15 100 000 1 500 000
Markskåp för passiv utrustning (st) 86 25 000 2 150 000
Brunnar (st) 50 15 000 750 000
Schakt i råmark/vägbana (m) 96 890 150 14 533 500
Kanalisation 40/32 mm rör, 2 st (m) 193 780 8 1 550 240
192-fibers kabel (m) 101 800 45 4 581 000
48-fibers ODF:er (st) 202 1 000 202 000
Flottning av kabel (m) 101 800 10 1 018 000
Markeringsband (m) 101 800 2 203 600
Fibersvetsning, antal 48-fibers ODF:er (st) 202 10 000 2 020 000

Summa 28 508 340
Tabell 6 Investering i nytt stamnät till landsbygden

Investeringen i access- och fastighetsnät beräknas till 96 miljoner kronor enligt nedanstående 
sammanställning.

Investeringar Kostnad

Flerbostadshus 225 000 kr
Villor 72 900 000 kr
Företag 23 323 187 kr

Summa 96 448 187 kr
Tabell 7 Investeringar i access-/fastighetsnät på landsbygd

Den totala investeringen för att nå 90 % av alla hushåll och företag utanför tätorterna 
uppskattas därmed till 125 miljoner kronor. Osäkerheten är dock stor, med en felmarginal på 
25 % så är den totala investeringens storlek mellan 95 och 155 miljoner kronor.
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8.3.1 Finansiering
Utbyggnaden av stamnätet antas kunna finansieras till 50 % med statliga stödmedel 
(Tillväxtverket, PTS, Jordbruksverket). Resterande del av investeringen i stamnät delas lika på 
operatörer och offentlig medfinansiering.

För utbyggnad av accessnät i byarna antas 50 % komma från statliga stödmedel. Resterande del 
står invånarna för, det vill säga fastighetsägarna. 

8.4 Sammanfattning
Investeringen att ansluta återstoden av samtliga hushåll och företag inom kommunens tätorter 
uppskattas till mellan 280 och 470 miljoner. För att även ansluta 90 % av hushåll och företag 
utanför tätorterna skulle ytterligare investeringar krävas på 95 till 125 miljoner

Fastighetsägare
 50%

Operatör
35%

Statliga stödmedel
 14%

Offentlig 
medfinansering

 1%

Finansiering av 100% anslutning i tätorterna och 90% anslutning 
utanför tätorterna

9. Offentliga stöd till bredband
För att man i Gävleborg ska kunna möjliggöra en omfattande bredbandsutbyggnad krävs det 
ekonomiskt stöd från de offentliga aktörerna. Behovet av ett statligt stöd likt det som fanns 
under början av 2000-talet har bedömts som nödvändigt för att länet ska kunna nå sina mål. De 
stöd som finns tillgängliga idag anses inte vara tillräckliga.

Regeringen har för åren 2012-2014 beslutat om 300 miljoner kronor till bredband som ska 
fördelas genom Landsbygdsprogrammet. Av dessa fick Gävleborg 12 miljoner. Regeringen har 
också beslutat om 120 miljoner till kanalisationsstöd som ska fördelas mellan länen under 2012-
2014. Gävleborg fick 4,9 miljoner. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått 75 miljoner till att 
medfinansiera Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet.

Annars är situationen beträffande bidrag för tillfället generellt sett att beteckna som oklar. 
Samtidigt som det från politiskt håll kommer signaler om vikten av snabb utbyggnad samt beslut 
om ytterligare anslag för att stödja övergripande bredbandsmål, finns en otydlighet i regelverk, 
ansvarsfördelning samt hur stöden i praktiken ska realiseras. Till detta kommer det faktum att 
det skiljer i tillämpning av regelverk mellan olika Länsstyrelser.
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Noterbart ur ett kassaflödes- och likviditetsperspektiv är det faktum att hela bidraget betalas ut i 
efterskott, mot faktura.

Finansiering med offentliga medel av bredbandsutbyggnad kan ske, eller har kunnat ske med 
bland annat följande stödformer: 

 Landsbygdsprogrammet
 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 Regionala tillväxtmedel 
 Kanalisationsstöd 
 Regionala tillväxtmedel (1:1-medel)
 PTS medfinansiering till bredbandsutbyggnad samt anslag till robusta nät
 ROT-avdrag

9.1 Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
Genom landsbygdsprogrammet har organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, 
byaföreningar och kommuner kunnat söka stöd för att anlägga bredband i områden där 
utbyggnad inte sker på ren kommersiell grund. Reglerna har varit något mer öppna än för EU-
medel från Tillväxtverket. Ett krav för ansökan har dels varit att en marknadsanalys genomförs 
och publiceras som att anläggningen ska utgöras av ett så kallat öppet nät som kan användas av 
flera operatörer och tjänsteleverantörer. 

Stödet var i form av ett projektstöd som kan sökas vid nyanläggning eller uppgradering av 
befintligt bredband, och när man ska förbereda för bredband genom anläggning av kanalisation 
(tomrör) och dra fiber. I praktiken har stöd kunnat sökas för utbyggnad av ortsammanbindande 
nät och områdesnät. Jordbruksverket har inte godkänt projektmedel för utbyggnad där det 
redan finns utbyggda nät. Offentlig medfinansiering krävs. Jordbruksverket har stått för upp till 
75 % av kostnaden.

Då Jordbruksverkets program utnyttjats dåligt, har statens fördelat 95 miljoner kronor till PTS. 
Dessa medel har kunna användas som offentligt medfinansiering vid ansökan om projektmedel 
från Jordbruksverket (man ansöker om båda).

Tilldelade medel för nuvarande jordbruksprogram är förbrukade eller redan öronmärkta. Nytt 
system och nya pengar ska erbjudas från och med år 2014. Så här ser tidsplanen ut just nu. Det 
svenska landsbygdsprogrammet kommer att beslutas i början av 2014. Därefter skickas det till 
EU-kommissionen för godkännande. Kommissionen har 6 månader på sig att godkänna 
landsbygdsprogrammet. Delar av projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet startar 
under 2014. Enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer stöd till investeringar för 
bredband att finnas med 2014.

9.2 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Tillväxtverket)
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att skapa konkurrenskraft på regional 
nivå, exempelvis genom infrastruktursatsningar. Fonden kan vara aktuell för större 
bredbandsprojekt, till exempel för investeringar i det stomnät som byanätet sedan ansluts till. 
Offentlig medfinansiering krävs. Stöd har inte beviljats för utbyggnad där det redan finns 
utbyggda fibernät. Stöd har inte heller beviljats för utbyggnad på enskild fastighet (ansluta 
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byggnad). För ansökan ska en detaljerad projektbeskrivning med redovisning av befintliga nät 
samt tänkt utbyggnad redovisas. Det finns inget direkt krav, men det är även bra att kunna 
redovisa en marknadsanalys som pekar på marknadsintresse att bygga bredband i det område 
ansökan omfattar. Sökande ska vara kommun, eller kommunalt bolag. EU står för max 50 % av 
kostnaderna. Resterande del ska utgöra annan offentlig medfinansiering.

Gävleborg län ingår i EU:s programområde Norra Mellansverige och administreras av 
Tillväxtverkets kontor i Gävle. Medlen hos Tillväxtverket är nu slut i väntan på nästa 
programperiod och det ligger ansökningar från flera kommuner hos Länsstyrelsen. I Norra 
Mellansverige har 5 insatsområden prioriterats i det nya programutkastet, däribland Utbyggnad 
av bredband och IKT-lösningar. Men det ska observeras att i förhandlingarna med Kommissionen 
kan det komma justeringar både vad gäller antalet insatsområden och innehåll.

Den nya programperioden börjar i januari 2014 men programmen förväntas inte vara sökbara 
förrän någon gång sommaren eller hösten 2014, det beror helt på när programmen godkänns i 
Kommissionen. 

9.3 Regionala tillväxtmedel
Bidrag till bredbandsutbyggnad (projekt) kan sökas av regionala tillväxtmedel. En viktig grund för 
möjligheten att få del av dessa medel är att projekten på ett tydligt sätt ska främja näringslivets 
utveckling och tillväxt. Projektstöd kan sökas av organisationer och juridiska personer såsom 
exempelvis föreningar, stiftelser, och kommuner. Dock inte av enskilda företag. Bidragen kan till 
högst 50 procent medfinansiera projekt som överensstämmer med regionalt utformade 
strategier och program. I största möjliga mån ska dessa medel användas som medfinansiering till 
projekt där EU:s strukturfonder är en del av finansieringen.

9.4 Kanalisationsstöd
Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger kanalisation för IT- 
infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsföreningar, ekonomiska 
föreningar eller privatpersoner och kan bara lämnas till projekt i områden där utbyggnad av 
sådan infrastruktur inte bedöms kunna ske på marknadsmässig grund inom tre år.

Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av stödberättigade kostnader. Till 
kostnader som får räknas in i underlaget hör projektering, material, arbete, maskinhyra m.m. 
Kostnader för att utnyttja mark får inte räknas med. Företag som äger IT-infrastruktur ska ha 
tillträde till kanalisationen på ett icke-diskriminerande sätt. Icke-diskrimineringskravet gäller 
under fem år från den dag då projektet färdigställdes. Ansökan om stöd lämnas in till 
Länsstyrelsen som fattar beslut om stödet och stödets storlek. Stöd som beviljats betalas ut efter 
det att projektet genomförts och redovisats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Örebro län 
ansvarar för fördelningen av det totala stödbeloppet mellan länen. Den som söker 
kanalisationsstöd kan även ansöka om medfinansiering från PTS, vilket görs via Länsstyrelsen.

9.5 PTS – medfinansiering samt robusta nät
PTS kan lämna stöd till bredbandsutbyggnad dels i form av medfinansiering inom ramen för 
projekt som söker stöd för bredbandsutbyggnad via Landsbygdsprogrammet eller 
kanalisationsstöd, och dels i form av robusthetsmedel i syfte att skapa redundanta och säkrare 
nät. 
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Inom ramen för det senare bedriver PTS, tillsammans med aktörerna inom sektorn, ett offentlig-
privat samarbete för robusta elektroniska kommunikationer. Arbetet har finansierats av 
operatörerna genom en s.k. beredskapsavgift till PTS, och av staten genom anslag för samhällets 
krishanteringsförmåga. Ansökan om stöd söks länsvis av Länsstyrelsen.

9.6 ROT-avdrag
En grundläggande förutsättning för att skattereduktion för husarbete ska kunna medges är att 
arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till en bostad som sökanden själv helt eller delvis 
nyttjar för bostadsändamål. Skattereduktion för husarbete kan således medges för arbeten i 
såväl permanentbostad som fritidsbostad. Skattereduktion medges även för småhus som 
innehas med tomträtt och småhus på ofri grund. Utöver arbetskostnader enligt andra stycket 
ovan så är det inte möjligt att erhålla avdrag för några installationer för bredband inne i 
bostaden. 

För hyreslägenheter och bostadsrätter är rekvisiten utformade på så sätt att det i princip inte är 
möjligt att erhålla avdrag för installation av bredband. Det finns inget medfinansieringskrav. 
Däremot erhåller den fysiska personen ifråga en direkt reduktion av arbetskostnaden på 50 %. 
Skattereduktion för utgift för och förmån av husarbete kan medges fysisk person som vid 
beskattningsårets utgång har fyllt 18 år och som är obegränsat skattskyldig under någon del av 
beskattningsåret. Även den som är begränsat skattskyldig har i vissa fall rätt till skattereduktion.

9.7 Rekommendation i bidragsfrågan
Bedömningen är att dagens oklara läge kommer att tydliggöras under första halvåret 2014, och 
att möjligheterna för att få utbyggnadsstöd i Gävle kommun är goda. Rekommendationen är 
därför att man går vidare med arbetet att hitta en så optimal lösning som möjligt för kommunen 
och att man utifrån denna, om Gävle kommuns beslut så kräver, ansöker om olika bidrag så 
snabbt som möjligt. Tidpunkten för inlämnandet av ansökan kan komma att ha stor betydelse. 
Detta då det förväntas ett stort antal ansökningar under kommande år.
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10. Definitioner

Bredband i världsklass – Bredband med hög överföringshastighet om minst 100 Mbit/s.

Kanalisation – Tomma rör som grävs ner och som vid ett senare skede kan användas för att 
förlägga fiberkabel i.

Landsbygd – område som finns utanför tätort och småort och som har en låg befolkningstäthet.

Redundans – möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i 
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av.

Samförläggning – Fiber och kanalisation grävs ner i samband med att annan infrastruktur grävs 
ner, till exempel en elledning.

Småort – en samlad bebyggelse med 50-199 invånare där det är högst 150 meter mellan husen

Tätbebyggt område – område där det bor fler än 49 invånare, inkluderar både tätort och småort

Tätort – ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre 
än 200 meter

Vita fläckar – områden där det helt saknas bredband.

För att kunna jämföra statistiken i PTS bredbandskartläggning med de mål som regeringen har 
satt upp i bredbandsstrategin för Sverige finns det fyra saker som är viktiga att känna till:

1. PTS redovisar sin statistik som tillgång till 50 Mbit/s. Regeringens mål för
1. Sverige är 100 Mbit/s. PTS likställer 50 Mbit/s med regeringens mål på 100
2. Mbit/s vilket innebär att där man har uppnått 50 Mbit/s har man också upp- nått 

regeringens mål.
3. PTS redovisar sin statistik i andel av befolkningen. Regeringens mål är hushåll. PTS 

likställer begreppen.
5. PTS redovisar sin statistik i arbetsställen. Regeringens mål är företag. PTS likställer 

begreppen. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och 
utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som under 
gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms.

Sida 36 av 42



11. Uppföljning av Bredbandsstrategin

11.1 Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att inkludera bredbands- och IT-infrastrukturen i 
kommande översiktsplan.

Gävle Energi har ansvar för att de delar som är av operativ karaktär och hamnar inom 
kommunens ansvarsområde gällande bredband och IT genomförs.

11.2 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer att genomföras vart annat år av 
kommunstyrelsen. Uppföljningen/utvärderingen kommer därefter tas upp för politisk 
behandling. Vid behov kommer bredbandsstrategin att revideras. Uppföljning av åtgärder 
kommer ske varje år genom redovisning till kommunfullmäktige.
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Bilaga 3

Sammanställning av enkätsvar till företag i Gävle Kommun

Vi har fått in 63 svar på enkäten.

I vissa fall har vi grupperat svaren för att göra diagrammen mer överskådliga, t ex om 
någon har svarat att de har 8 Mbps som behov så har vi avrundat det till 10 Mbps.

Sammanfattning
En fast bredbandsuppkoppling är viktigare än en mobil uppkoppling och få ser 4G nätet 
som ett fullgott alternativ till en fast uppkoppling.

De flesta anser att de har ett behov av högre kapacitet än vad de har idag och de flesta 
anser att det är väldigt viktigt för deras verksamhet att en högre bandbredd blir 
tillgänglig. Däremot inte betalningsviljan speciellt stor, endast 6 respondenter uppger 
att det är ”Mycket sannolikt” att de skulle betala 35.000 kr för en anslutning. Att jämföra 
med de 27 respondenter som anger att snabbare fast bredband är ”Mycket viktigt” för 
deras verksamhet.

Idag uppskattas bandbreddsbehovet till i genomsnitt 62 Mbps och om tre år bedöms 
behovet i genomsnitt vara 225 Mbps.

Har ni behov av högre bandbredd än den som finns tillgänglig idag?
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Bilaga 3

Vilket bandbreddsbehov har ni idag?

Det genomsnittliga uppskattade behovet är idag ungefär 62 Mbps

Vilket behov tror ni att ni har om tre år?

Det genomsnittliga uppskattade behovet om tre år är ungefär 225 Mbps

Sida 39 av 42



Bilaga 3

Hur viktigt är snabbare mobilt bredband för er verksamhet?

Hur viktigt är snabbare fast bredband för er verksamhet?
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Bilaga 3

Sannolikhet för att ansluta sig om anslutningskostnad är 35 000 kr

Är 4G ett fullgott alternativ till en fast uppkoppling?
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Bilaga 3

Vad är viktigast för er verksamhet – mobilt eller fast bredband?
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