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Inledning 

Denna rapport redovisar bakgrund, nuläge, konsekvensbeskrivning samt förslag till utvecklingsplan 

gällande fiberbaserade bredbandsnät inom Hagfors kommun. 

1 Bakgrund 

1.1 IT-infrastrukturutredningen 

Hösten 1998 tillsatte regeringen en utredning för att skapa en bättre konkurrenssituation i Sverige 

vad gäller tele- och datatjänster samt för att tillse att tillgången på nätkapacitet inte skulle hindra 

Sveriges utveckling som IT-nation. 

Bakgrunden till utredningen var att de flesta nya operatörer och tjänsteleverantörer som tillkommit 

sedan telemonopolet avreglerades inte ansåg sig kunna konkurrera med Telia på lika villkor. Denna 

brist på konkurrens innebar i praktiken att näringslivet, hushållen m.fl. inte fick tillgång till tjänster till 

konkurrensmässiga (låga) priser. Inom vissa områden i Sverige fanns dessutom ett akut behov av 

högre nätkapacitet. Detta behov tillgodosågs inte av Telia eller övriga nätägare. 

IT-infrastrukturutredningen konstaterade att ny infrastruktur behövde byggas upp i Sverige om 

nationen även i fortsättningen skulle kunna vara ledande inom IT. Med en kraftfull IT-infrastruktur 

skulle såväl offentlig verksamhet, näringsliv och hushåll få tillgång till ett ökat tjänsteutbud. Detta 

skulle leda till ökad konkurrenskraft, ökat företagande och ökad kompetens. IT-infrastruktur-

utredningens vision var att alla företag och hushåll senast år 2005 skulle ha tillgång till minst 5 Mbit/s 

nätanslutning. Kostnaden för uppbyggnaden av denna nya infrastruktur beräknades till 50-80 

miljarder kronor. 

1.2 IT-propositionen 

IT-infrastrukturutredningen omsattes i en IT-proposition som presenterades 29 mars år 2000. IT-

propositionen föreslog en satsning inom tre områden, där utbyggnaden av IT-infrastruktur var den 

ekonomiskt mest omfattande.  

Inriktningen i propositionen var att ge ekonomiskt stöd till kommunerna och att Svenska Kraftnät 

skulle ges uppgiften att bygga ut ett nationellt stomnät med minst en anslutningspunkt i varje 

kommun. Totalt föreslogs i propositionen att staten skulle investera 8 200 Mkr i bredbandsutbyggnad 

fördelade i ett antal områden.  

De 13 juni, år 2000 beslutade riksdagen att föreslagna IT-proposition skulle verkställas. 
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1.3 Bredbandsutredningen 

Efter riksdagens beslut tillsattes en ny utredning med uppgiften att utreda hur beslutad investering 

för utbyggnad i tätorter skulle fördelas. Utredningen omformades till totalt fem förordningar som 

kom att reglera statens bredbandssatsning.  

Sveriges kommuner gavs en viktig roll i realiseringen av statens bredbandssatsning. För att 

kommunerna skulle tänka igenom och genomföra satsningen effektivt ställdes krav på att 

kommunerna, som steg 1 skulle ta fram ett IT-infrastrukturprogram. Programmets innehåll och 

omfattning reglerades i en förordning. 

1.4 IT-infrastrukturprogram 

Hagfors kommun tog fram sitt IT-infrastrukturprogram 2002. IT-infrastrukturprogrammet redogjorde 

för vilka orter som var aktuella för utbyggnad samt till vilken prioritetsordning. 

1.5 Bredbandsutbyggnaden 

Kommunerna i Värmland beslutade att samarbeta avseende upphandling och bredbandsutbyggnad. 

Regionförbundet Värmland fick en central roll för samordning. Våren 2002 startades ett gemensamt 

projekt och hösten 2002 genomfördes en upphandling som resulterade i att avtal tecknades med 

Teracom AB. 

Bredbandsutbyggnaden påbörjades våren 2003 och redan samma år var de första etapperna klara. 

Avtalet med Teracom omfattade utbyggnad av ortsammanbindande nät och områdesnät. 

I Hagfors kommun omfattade utbyggnaden 16 orter. 

Total kostnad för utbyggnad var 21,5 MSEK varav statliga bidrag utgjorde 11,5 MSEK. Hagfors 

kommuns insats var 3 MSEK. Teracom investerade överskjutande belopp (7 MSEK).  

Utbyggnaden avslutades hösten 2005 och resulterade i att ca 95 % av Hagfors kommuns invånare 

och företag fick tillgång till bredband enligt då gällande definition, d.v.s. minimum 5 Mbps.  

1.6 Statens vision och regeringens digitala agenda 

Det ökade behovet av kapacitet har resulterat i att staten satt upp ett nytt mål; "År 2020 bör 90 

procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 

40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten".  

Detta mål finns definierat i rapporten ”Regeringens Digitala Agenda” från 2011. Rapporten är 

resultatet av regeringens proposition, vilken grundade sig på EUs styrdokument ”En digital agenda 

för Europa”, från 2010-08-28. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har sedan för att stödja kommunerna i sitt fortsatta arbete 

utarbetat en mer specifik rapport – ”Strategi för eSamhället”, 2011. 
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Staten har nu, som i början av 2000-talet, direkt avsatt ekonomiska medel för att uppnå denna 

vision. Stödmedel finns via EU genom program som Tillväxtverket och Jordbruksverket hanterar. Nytt 

är att PTS av staten tilldelats pengar som medfinansiering till Jordbruksverkets program. 

1.7 Bidragsmöjligheter 

Från Regeringen har man nyligen tagit beslut att tillföra ytterligare medel för att främja utbyggnaden 

av fiberbaserad kommunikationsinfrastruktur i Sverige. Till tidigare beslutade 480 Mkr har man nu 

adderat 600 Mkr. Ytterligare medel kommer att tillföras från EU. I dagsläget räknar man med en 

totalsumma i storleksordningen 10 000 Mkr som kommer att hanteras via Tillväxtverket. 

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. 

1.7.1 Tillväxtverket 
Värmlands län ingår i EU:s programområde Norra Mellansverige. Programmet omfattar ett flertal 

insatsområden. Ett av dessa insatsområden är utbyggnad av ortsammanbindande och områdesnät 

(insatsområde Tillgänglighet).  

Stöd beviljas inte för utbyggnad där det redan finns utbyggda fibernät. Stöd beviljas inte heller för 

utbyggnad på enskild fastighet (ansluta byggnad). 

För ansökan skall 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 skall vara kommun, eller kommunalt bolag. EU står för max 50 % av kostnaderna. 

Resterande del skall utgöra annan offentlig medfinansiering. 

Nuläget är dock att Tillväxtverket, som hanterar stöd till bredbandsprojekt, från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, har stoppat samtliga beslut om nya bidrag. Detta till följd av att EU-kommissionen 

har inlett processen med ett nytt regelverk för Sveriges nya bredbandsförordning. Detta innebär att 

man nu måste invänta ett beslut från EU-kommissionen om vilka regler som ska gälla när man 

beviljar bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden till bredbandsprojekt. Under tiden som 

EU:s förfarande pågår gäller så kallad stand-still-clause, vilket betyder att man inte får bevilja eller 

avslå några ansökningar. Detta för att man ska kunna fatta beslut på en stabil laglig grund och för att 

man inte ska kunna utnyttja de gamla reglerna innan de nya träder i kraft. Det omöjligt att sia om när 

EU är klara med den nya förordningen, vilket innebär att allt bredbandsstöd från EU nu ligger på is, 

enligt Per Grängsjö, enhetschef på Tillväxtverket. 

1.7.2 Jordbruksverket 
Jordbruksverket genomför landsbygdsprogram där ett område är utbyggnad av bredband. Stöd kan 

sökas för utbyggnad av ortsammanbindande nät och områdesnät. Reglerna är något mer öppna än 

för EU medel från Tillväxtverket. Ett krav för ansökan är att en marknadsanalys genomförs och 

publiceras. 

Söka kan byalag, ekonomiska föreningar m.fl. men även kommuner göra. Jordbruksverket står för 

upp till 75 % av kostnaden. En mindre pott är fördelat länsvis, sen finns en nationell pott på ca 80 

MSEK.  
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Då Jordbruksverkets program utnyttjats dåligt har statens fördelat 95 MSEK till PTS. Dessa medel kan 

användas som offentligt medfinansiering vid ansökan om projektmedel från Jordbruksverket (man 

ansöker om båda). 

Jordbruksverket godkänner inte projektmedel för utbyggnad där det redan finns utbyggda nät. 

Ovannämnda beskrivning är det som gäller i teorin. I praktiken så är tilldelade medel förbrukade eller 

redan öronmärkta. Nytt system och nya pengar skall erbjudas från och med år 2013. 

1.7.3 Kanalisationsstöd 
Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger tomrör (kanalisation) för 

IT- infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsförening, ekonomisk förening 

eller privatpersoner. Tidigare har det krävts att rören läggs ner i samband med utbyggnad av annan 

kanalisation som till exempel el eller vatten. Sedan 2010 gäller inte det kravet. På direkt fråga till 

ansvarig person, Gabriella Uhrdin - Länsstyrelsen i Karlstad, var svaret att det inte finns några 

specifika ansökningsdatum under året, utan det var bara att söka. Hon var osäker på om det fanns 

pengar kvar, vilket hon dock trodde. Om inte så skulle nya medel tillföras nästa år. 

Stöd till IT-infrastruktur, kanalisationsstöd för bredband, vänligen se bilaga i slutet på detta 

dokument samt följande länk: 

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-

it/bredband/kanalisationsstod/Pages/index.aspx 

1.7.4 Leader 
Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Så kallade Leaderområden finns över hela Sveriges 

landsbygd. Leaderprojekt bygger på samarbete, ofta för att lösa problem som en aktör ensamt inte 

kan ordna. Kommuner söker stöd genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden, och 

metoden Leader ska hjälpa kommunen att nå målen i landsbygdsprogrammet.  Företag kan söka stöd 

i Leader genom till exempel om de går samman och bildar ett nätverk för att skapa förutsättningar 

för en bransch eller för en näring i området, men inte för rena investeringsstöd. En lokal 

utvecklingsgrupp kan söka projektmedel tillsammans med en kommun eller privata aktörer för att ta 

tag i utvecklingen i området. 

Leaderområden i Värmland 

Totalt fyra områden, Hagfors kommun omfattas av ”Leader Växtlust”, vilket sträcker sig från Torsby i 

norr till Säffle i söder. Allt som allt omfattas sex värmländska kommuner: Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, 

Säffle och Torsby. 

Kontakt, Leader Växtlust Värmland:  

Ideum 
Svetsarevägen 3 
686 33 Sunne 
Mobil: 0730-97 55 11 

info@vaxtlust.se 

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/kanalisationsstod/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/kanalisationsstod/Pages/index.aspx
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1.7.5 ROT-avdrag 
Framförallt för småhus, villor och fritidshus så kan ROT-avdraget vara tillämpligt även ur aspekten 

stöd för bredbandsutbyggnad, se bilaga 5 Rotavdrag. Detta gäller även för samfälligheter. 

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att 

arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att 

tillföras bostaden. Detta innebär att det för småhus normalt sett är den del av markarbetena som 

sker på egen fastighets mark, tomträtt eller lagfart som köparen kan erhålla skattereduktion för.  

 

Vad krävs för att få stöd? 

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 hyres – och bostadsrätter är rekvisiten utformade på så sätt att det i princip inte är möjligt att 

erhålla avdrag för installation av bredband. 

Vilka är kraven för medfinansiering? 

Finns inget medfinansieringskrav. Däremot erhåller den fysiska personen ifråga en direkt reduktion 

av arbetskostnaden på 50 %. 

 

Vem kan ansöka om stöd? 

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. 

1.7.6 Region Värmland 
Region Värmland har utarbetat ett förslag till bredbandsstrategi för Värmland för åren 2013-2020. 

Utgångspunkten är att alla hushåll och företag i Värmland skall ha tillgång till bredband om minst 100 

Mbit/s till år 2020. Genom att föreslå  ett lokalt stöd för Värmland i form av en medfinansiering till 

utbyggnad av en heltäckande fiberbaserad bredbandsinfrastruktur skall detta bidra till att målet 

uppnås. Det föreslagna stödet uppgår till 50 000 000 kr och gäller under en tidsperiod på 5 år, 2013 – 

2017. Förslaget skall ut på remiss till berörda kommuner och svar skall vara begärt till januari, 2013. 

1.7.7 Övrigt 
Situationen beträffande bidrag är för tillfället generellt sett att beteckna som oklar. Samtidigt som 

det från politiskt håll kommer signalerar 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 skall realiseras. Till detta kommer det faktum att det skiljer i tillämpning 

av regelverk mellan olika Länsstyrelser. 
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Länsstyrelsen i Värmland säger att man inte ger bidrag till fiberförläggning till kommuner, utan att 

det helst skall vara typ Byanät som ansöker. Man beviljar inte stöd till dragning av fiber där annan 

aktör redan finns etablerad. Detta betyder att man inte kan förlägga fiber och få bidrag på 

sträckningar där Skanova har fiber idag. Detta innebär att man tvingas till fördyrande lösningar då det 

inte går att ”tappa av/lokalansluta” t.ex. fastighetsområden man passerar, utan dessa måste anslutas 

i Skanovas ändpunkter. Fastighetsområdets Byanät kan dock få bidrag för dragningen lokalt samt till 

ändpunkt.  

Noterbart ur ett kassaflödes- och likviditetsperspektiv är det faktum att hela bidraget betalas ut i 

efterskott, mot faktura. 

1.7.8  Rekommendation 
Vår bedömning är att dagens oklara läge kommer att tydliggöras under 2013 och möjligheterna för 

att få utbyggnadsstöd i Hagfors kommun är mycket goda. Vi rekommenderar därför att man går 

vidare med arbetet att hitta en så optimal lösning som möjligt för kommunen och att man utifrån 

denna, ansöker om olika bidrag så snabbt som möjligt då tidpunkten för inlämnandet av ansökan kan 

komma att ha stor betydelse, då det förväntas ett stort antal ansökningar under kommande år. 

 

1.8 Dagens behov 

Då staten genomförde IT-infrastrukturutredningen 1998 så var framtiden och målet att hushåll och 

företag senast år 2005 skulle ha tillgång till minst 5 Mbit/s nätanslutning. Detta mål uppnåddes till 95 

% i Hagfors kommun. 

Den teknik som användes vid utbyggnad var ADSL, dvs. telestationer kompletterades med teknik som 

möjliggjorde datatrafik på teleledning (koppar). Initialt var kapaciteten max 8 Mbit/s, men har sedan 

uppgraderats till 24 Mbit/s. Alla telestationer är inte uppgraderade och kapaciteten är en funktion av 

avståndet, dvs. ju längre avstånd mellan brukare och telestation, desto lägre kapacitet. 

Utvecklingen har gått snabbt och idag är behovet av kapacitet mycket större. Anledningen är att 

användningen av Internet ökat kraftigt, både i antalet användare och i informationsmängd som 

överförs. Olika institut som utreder och bevakar utvecklingen av Internet redovisade i slutet av 1990-

talet att den bandbredd som behövdes skulle växa exponentiellt med tiden. Denna bedömning har 

till stora delar stämt. Idag är Internet bärare av video och TV i realtid, med relativt hög upplösning 

vilket ställer stora krav på bandbredden. Hushåll med ADSL anslutning kan idag inte utan 

kvalitetsproblem ta del av det utbud av information och tjänster som finns.  

Förenklat kan man säga att ett hushåll bestående av en familj med barn idag ”drar” ca 40-50 Mbit/s. 

Behovet bekräftas av att ca 80 % av hushållen idag köper 100 Mbit/s Internet kapacitet i fastigheter 

där stadsnät är utbyggt. Idag har många HDTV. Till OS i London 2012 lanserades försök med 3D-TV, 

vilket kräver ytterligare bandbredd. Dataspelen har till stor del flyttat från lokala datorer och 

spelkonsoler till att ske uppkopplat via Internet och på speciella spelservrar, där man spelar mot 

varandra och i lag. Parallellt vill andra familjemedlemmar se på IPTV, telefonera, se videoklipp eller 

surfa med god kvalitet och goda svarstider. Vissa Stadsnät har nu börjat erbjuda 1000 Mbit/s 
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(1 Gbit/s) ända ut till slutkund. Det finns inget som tyder på att utvecklingen kommer att avstanna 

och om 10 år är 1 000 Gbit/s in till lägenheten/villan säkert standard. 

Användandet av Internet ligger idag totalt på ca 70 % och i åldern upp till 55 år är användandet över 

90 %. I spannet 20-40 år är användandet över 95 % (andel hushåll med Internet tillgång i hemmet).  

Det finns idag stora behov av att bygga ut fiberbaserade, ortsammanbindande nät samt 

fiberbaserade områdesnät. Detta så att företag och hushåll kan få bredbandsanslutning med hög 

kapacitet. För företagen är det i många fall direkt avgörande för att kunna bedriva sin verksamhet. 

2009 var fördelningen mellan de olika teknikerna för bredband följande: 

• ADSL 55 % 

• Kabelmodem 27 % 

• Fiber/LAN 12 % 

• Mobilt bredband 7 % 

Statistik baserat på svenska hushåll. Enbart räknat på Allmännyttan, eller flerbostadshus är Fiber/LAN 

mer dominerande på bekostnad av ADSL. Kabelmodem avser användande av kabel-TV nät med Com 

Hem som dominerande aktör. 

En allmän missuppfattning är att fiberanslutning inte kommer att behövas p.g.a. utvecklingen inom 

mobil teknik. Detta inte minst då marknadsföringskampanjer basunerar ut teoretiska bandbredder 

som faktiska, för alla anslutna och under årets alla dagar och timmar. LTE/4G tekniken ger utan 

tvekan en förbättrad möjlighet att sända/ta emot större datamängder jämfört med tidigare. Dock är 

det ett delat medium så din hastighet beror på hur många andra som är uppkopplade parallellt. 

Tekniken kräver också fler antal master/antenner jämfört med t.ex. 3G, då det krävs högre 

frekvenser för att överföra mer data. Högre frekvens ger per definition ger kortare räckvidd. Detta 

gör tekniken dyr och lanseringen sker därför inte i glesbygd. En intressant aspekt är att varje mast 

ansluts till stamnätet via fiber. Detta ger möjlighet för lokala aktörer som t.ex. kommuner och 

stadsnät att sälja anslutningar till mobiloperatörerna. Den utveckling som vi ser generellt säger att 

kapaciteten hos mobiltrafiken fortsatt kommer att släpa efter det övergripande behovet av 

bandbredd. Anslutning via mobilt bredband kommer att vara ett bra komplement men inte ersätta 

framtida behov av direktanslutning via fiber. 

Mot denna bakgrund skall man se de centrala direktiv och rekommendationer som presenterades 

under punkt 1.6, EUs ”En digital agenda för Europa”, Sveriges ”Regeringens Digitala Agenda” samt 

SKLs ”Strategi för eSamhället”. 

 

1.9 Nedmontering av befintlig IT-infrastruktur 

Samtidigt som behovet av IT-infrastruktur ökar, pågår en nedmontering av befintlig struktur. Telia 

har sjösatt en plan som bygger på att alla mindre telestationer som är anslutna med koppar eller 

radiolänk skall avvecklas och ersättas med befintligt mobilt nät. Inom Hagfors kommun har 

avvecklingen påbörjats, bl.a. Åleby och Nain. Orsaken bakom är att driftskostnaderna inte täcks av 
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intäkterna som genereras via aktuell station och man vill gå över till färre och mera generella 

tekniker. 

Kommunerna tecknade avtal med Teracom 2003. Avtalet är på 10 år, vilket innebär att om ca 1 år går 

avtalet ut. Teracom sålde sin bredbandsverksamhet till Quadracom 2009. Quadracom har klargjort 

att man inte avser att fortsätta med drift av ADSL anläggningar som inte är lönsamma, om inte 

kommunerna täcker förlusten. Detta innebär att om 1 år kan en stor andel av ADSL anläggningarna 

stängas av. 

Mot denna bakgrund behöver Hagfors kommun teckna ett 2-årigt förlängningsavtal med Quadracom, 

där kommunen får betala för att aktuella ADSL tjänster skall levereras till halvårsskiftet 2015. Att 

lönsamheten är dålig beror bl.a. på att Quadracom ansluter flera mer avlägsna noder, som t.ex. 

Gustavsfors och Gumhöjden, via radiolänk. Denna radiolänkutrustning tillverkas inte längre varför 

det är svårt med reservdelshållning samt generellt dyrt att reparera/underhålla. 

Telia byggde till vissa noder ut parallellt med Teracom, så om Quadracom stänger behöver det inte 

innebära att hushållen inte kan köra ADSL. Men i kombination med Telias allmänna avveckling så 

finns risken att tillgängligheten till bredband inom Hagfors kommun kommer att minska from 2013 

och för vissa områden helt försvinna under 2014. 

Avvecklingen berör i första hand de som bor på landsbygden, men kan även beröra städer som är 

uppdelade i många, mindre teleområden. När telestationerna avvecklas så försvinner ADSL tekniken. 

 

1.10 Marknader att adressera inom Hagfors kommun 

Av marknadskategorier som är aktuella kan nämnas: 

 Företag 

 Allmännyttan 

 Kommunala verksamheter 

 Hushåll, tätort 

 Hushåll, glesbygd 

Av dessa kan man generellt säga att det är fiberanslutningen av hushållen som är den svåra nöten att 

knäcka, framförallt anslutningen av enfamiljshus i tätort och glesbygd.  

Villamarknaden har under lång tid varit svår att hantera. Då ägarna vanligtvis tvingats till en 

investering för att bli fiberanslutna har införsäljningen och informationsupplägget kring vad 

fiberanslutning verkligen innebär varit av yttersta vikt. Demografiska aspekter har varit viktiga.  

Villaägare är genomsnitt äldre personer, vilka generellt är mindre intresserade av tjänsterna som 

erbjuds. Kommunikations- och tjänsteleverantörerna har sett det som enklare att adressera 

flerfamiljshus/allmännyttan. Ett lite överraskande uppvaknande under senare tid är det faktum att 

flera aktörer delvis har omvärderat sin syn på villamarknaden. Tidigare var flerfamiljsfastigheter i 

focus och man investerade i fiberbaserade fastighetsnät där samtliga lägenheter anslöts och erbjöds 

köpa tjänster. Dock var det långt från alla hushåll verkligen köpte tjänster, kanske 30 %. 

Villamarknaden däremot är annorlunda. Om man genomför en marknadsundersökning i ett 
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villaområde med ett erbjudande om fiberanslutning samt tjänsteutbud kanske 50 % accepterar och 

förbinder sig att ansluta. Av dessa så är det dock nästan 100 % som sedan köper de tjänster som 

erbjuds. Man betalar ju inte en rejäl summa för fiber för att sedan inte utnyttja den! Därför ser vi nu 

flera aktörer som erbjuder vertikala lösningar till villaområden, d.v.s. av typen ”för X 000: - i 

engångskostnad samt följande tjänsteutbud vars bindningstid gäller under 3 år har du och din familj 

möjlighet att få fiber till hemmet anslutning!”. Då man helst ser ett erbjudande där tjänsterna inte är 

leverantörsbundna, så kan detta ändå vara ett alternativ för att driva på en utbyggnad. Viktigt dock 

att det blir ett öppet nät efter aktuell bindningstid och att andra tjänsteleverantörer då kan komma 

in och konkurrera. Man kan också konstatera att de mest attraktiva områdena bokas in först då 

marknadskrafterna styr. ”Sämre” områden och glesbygd får vänta eller ratas helt. Här är det därför 

viktigt att hitta modeller där kanske kommunen kan erbjuda anslutning mot stamnät för att minska 

instegskostnader för operatören samt en färdig Byalagsmodell att erbjuda. 

Generellt gäller att i städer kan fiberutbyggnad i villaområden mm, vid ca 50 % anslutningsgrad ske 

till kostnaden 20–25 000 SEK/fastighet.  I tät- och småorter, dit det finns fiberbaserat 

ortsammanbindande nät kan utbyggnad ske till kostnaden ca 30–40 000 SEK/fastighet vid 50 % 

anslutningsgrad. Att det är dyrare beror på generellt längre avstånd mellan fastigheter, färre antal 

mm. För denna kategori finns möjlighet att få EU-bidrag som gör att anslutningspris kan landa på 

motsvarande nivå som för villan i staden.  

På landsbygd där byalag genomför projekt kan kostnaden, utan eget arbete landa på 60–80 000 SEK. 

Genom eget arbete samt bidrag från Jordbruksverket kan kostnad för fastighetsägare landa på nivå 

motsvarande villan i staden. 

Så med rätt upplägg för utbyggnad, finansiering och rätt partner så att alla får tillgång till samma 

tjänsteutbud, till samma priser så kan fiberutbyggnad ske med framgång! 

 

1.11 Marknadsaktörer  

Kommer marknadens aktörer att lösa det behov som finns? D.v.s. kommer nät att byggas ut så att 

företag och hushåll i Hagfors kommun kan köpa bredbandsanslutning och tjänster efter de behov 

man har, och det marknaden erbjuder i form av tjänster? 

För boende i större flerbostadsfastigheter i Hagfors finns nät med hög kapacitet utbyggt av 

TeliaSonera där hyresgäster kan köpa Internet, telefoni och TV med hög kapacitet och kvalitet. 

För boende och företag i kommunens landsbygd, anslutna till telestationer utan ADSL och som bor i 

utanför täckning för mobilt bredband, finns idag endast alternativ med låg kapacitet och kvalitet eller 

inget alls. Det kommer inte heller att finnas något imorgon då marknadens aktörer enbart 

koncentrerar sig på områden med hög befolkningskoncentration. 

Där telestationen avvecklas kommer i bästa fall det mobila nätet att uppgraderas till 3G och på lång 

sikt till LTE/4G standard. I övrigt kommer enbart utbyggnad av 4G att ske i städer och efter större 

vägar etc. Man planerar inte för generell täckning av landsbygd. 
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Det kommer att krävas ett engagemang från kommunerna för att få till stånd en utbyggnad av IT-

infrastruktur som generellt löser företagens och hushållens behov och som gör det möjligt för 

tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster med lönsamhet. 

1.12 Stadsnät 

SSNf – Svenska Stadsnätsföreningen har precis presenterat sin Marknadsrapport för 2012 vid en s.k. 

Riksdagshearing. Beträffande frågan om just stadsnätens utbredning i landet är SSNf tydliga, det är 

en lönsam investering med stadsnät men kommunalt ägande kan bli begränsande. Av de runt 200 

svenska kommuner som i dag har stadsnät, är 65 procent av dessa lönsamma och 11 procent ligger 

vid nollgränsen. Det innebär alltså att för 76 procent av kommunerna har införandet av stadsnät gett 

ett resultat på noll eller bättre. 

Vem som äger stadsnäten är dock en fråga värd att diskuterats enligt SSNf.  I dag är 87 procent av 

stadsnäten kommunägda och när det gäller ägandefrågan så anses den kontroversiell. SSNf säger sig 

se att kommunägo medför vissa begränsningar. Det begränsar i sidled, i användandet utanför 

kommungränserna. Men det begränsar också uppåt, i det fall att det finns behov av en högre nivå än 

svartfiber enligt SSNf. 

Stadsnätens verksamhetsform 2012, enligt statistik framtagen av SSNf:  

Kommunal förvaltning 19 %  

Kommunalt energibolag 39 %  

Kommunalt stadsnätsbolag 27 %  

Ekonomisk förening 3 %  

Privat bolag 7 %  

Annan form 5 % 

 

1.13 Öppna Nät 

Öppna nät är vad man helst vill ha. Med detta begrepp menas att slutkunden inte tvingas köpa sina 
tjänster från en leverantör, utan att det finns många alternativ och erbjudanden att välja mellan. Om 
man äger sin egen fiberinfrastruktur finns det större möjligheter att upplåta det till flera aktörer. 
Kommunikationsoperatörer erbjuder i varierande grad ett ansvarstagande för teknik, drift & 
underhåll, marknadsföring samt uppkopplade tjänsteleverantörer. Den enda marknadsaktören som 
idag erbjuder lösningar som omfattar fibernät, drift och tjänster är Telia tillsammans med sitt 
nätbolag Skanova. 
 
Telia kallar sin KO verksamhet för ”Telia Öppet Nät”. Med detta vill Telia understryka att man 
erbjuder en öppen plattform, d.v.s. andra tjänsteleverantörer är välkomna att marknadsföra och sälja 
sina tjänster i nätet. I praktiken är detta inte så enkelt. I dagarna publicerade de tre operatörerna 
Bahnhof, Bredband2 och T3 i tidningen Stadsnätet en öppen protest mot Telias prissättning inom KO-
verksamheten Telia Öppet Nät. Bland annat pekar de på att Telia Öppet Nät i dag har problem med 
inträdeshinder och utträngningseffekter.  
 
”Som situationen ser ut i dag är Telias nät – även de som de själva kallar öppna nät – i princip stängda 

för andra aktörer på grund av närmast oöverstigliga inträdeshinder. Telia tar nämligen ut avgifter 
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som gör att vi måste upp i en marknadsandel på 10 procent innan vi tjänar en enda krona. Vilket i 

princip är omöjligt när Telia i samma nät erbjuder sina egna tjänster under sitt eget starka 

varumärke. Det senare är ett exempel på det vi kallar utträngningseffekter: att Telia använder sin 

storlek, sitt starka varumärke och sina finansiella muskler för att tränga ut oss utmanare från 

marknaden”, skriver de i sin debattartikel. 

Telia svarar att de gjort justeringar för att förbättra situationen och på frågan vad detta omfattade 

var svaret: 

– Universumavgiften är ett exempel, som gjorde det dyrare med få kunder än med många kunder i 

ett nät. Den har vi tagit bort och ersatt med en högre enhetlig avgift per kund. Men de priser vi har i 

dag är inte satta i sten utan förhandlas löpande med hänsyn till alla intressenter, avslutar Fredrik 

Lerigon. 

 

2 Behovsbild 

Vid framtagning av IT-infrastruktur programmet 2001 gjordes en översiktlig genomgång av 

kommunen med avseende på befolkning, näringsliv och utbildning. Denna bild gäller till stora delar 

fortfarande. Viss förändring har dock skett med avseende på antal invånare mm. 

Som beskrivs i kapitel Bakgrund så har dock behovsbilden ändrats kraftigt sen 2001. Då fanns behov 

av anslutning, men kravet på kapacitet var lågt. I dag har i princip alla företag och ca 60-70 % av 

hushållen en bredbandsanslutning i någon form. Idag är problemet främst kapaciteten. 

Genomförda generella studier (av bl.a. Mora kommun) visar att behovet av bredbandsnät med hög 

kapacitet finns framförallt inom näringslivet. Företag som ligger i städer har ofta löst sina behov 

genom fiberanslutning via lokalt stadsnät, TeliaSonera eller annan operatör som byggt ut eget nät. 

Utanför städer har företag ofta mycket svårt att få tillgång till bredbandsanslutning med högre 

kapacitet än xDSL tekniken medger, dvs. max ca 25 Mbit/s.  Störst behov har företag inom industri 

som arbetar direkt i realtid mot kunder och leverantörer. Tjänsteföretag inom vissa sektorer kan 

också ha stora behov. Generellt gäller att många företag vill ge möjlighet för sina anställda att arbeta 

hemifrån. Det blir även vanligare och vanligare att företag ser fördelar med att använda tjänster i det 

s.k. ”Molnet”, d.v.s. man abonnerar på tjänster som produceras någon helt annan stans i världen 

(t.ex. företagsväxel, lagring av data, CRM system etc.) och för det behövs bandbredd och 

uppkopplingar/tekniker som är pålitliga och stabila. Det motsatta gäller förstås också. Om ett lokalt 

företag skall erbjuda omvärlden tjänster av olika slag, krävs en stabil och helst redundant anslutning 

till Internet. xDSL tekniken är inte så pålitlig och stabil som man skulle önska. 

Det finns ett uttalat behov från flertalet företag inom Hagfors kommun, vilket kan anses bekräfta 

behovsstudier från andra kommuner.  
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3 Nuläge - Hagfors kommun 

3.1 Nulägesbeskrivning 

Idag har Hagfors kommun ca 55 km fiber i egen regi som i princip uteslutande används för att lösa 

behovet för kommunens interna kommunikation. Samarbete med närliggande kommuner finns idag 

där kommunerna investerat i fiberkabel. I övrigt sker samarbeten av mer administrativ karaktär. 

Kommunen har samförlagt kanalisation tillsammans med andra verksamheter t.ex. då VA-ledningar 

bytts ut.  

Övriga ägare av fibernät inom Hagfors kommun är Skanova/TeliaSonera.  

Det som kvarstår från IT-infrastrukturprogrammet idag är att söka täcka in de så kallade ”vita fläckar” 

gällande ADSL täckningen. De stationer som prioriterats är Gräs, Noretorp, Skoga och Basterud. 

Dessa stationer är idag inte försedda med fiber. Hagfors kommun har ett uttalat intresse av att ta 

reda på hur kommunen ska förhålla sig till en utbyggnad av fiber till landsbygden, villaområden och 

till telestationer. 
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Initial information - Fiber inom Hagfors kommun. 
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Initial information – Dagens data- och telekomtäckning inom Hagfors kommun. 

Befintligt fibernät samt den kanalisationsstruktur som installerats utgör en bra grund för ett framtida 

stamnät. xDSL anslutningar är inte framtiden men måste som vi ser det, i det korta perspektivet 
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”räddas” kvar som tjänst i ett antal befintliga telestationer. Detta då många av kommunens 

innevånare har vant sig vid den nivån på tillgänglighet och kapacitet som xDSL tjänsterna erbjuder 

och de skulle uppfatta en övergång till enbart mobilt bredband som en avsevärd försämring i den 

mån det ens är praktiskt möjligt. Samtidigt framförs kritik från företagare att Hagfors släpar efter i sin 

bredbandsutbyggnad. Från regeringens sida trycker man på för att målbilden om att minst 90 % av 

innevånarna skall ha tillgång till 100 Mbps till år 2020 också skall vara kommunens mål. 

Hagfors står därmed inför ett antal övergripande frågeställningar vilka översiktligt beskrivs nedan: 

3.2 Frågeställningar 

• Hur ser Hagfors kommuns befintliga stamnät ut? 

• Hur ser omgivningen ut och vilka potentiella samarbeten finns? 

o Hur ser andra aktörers befintliga nät ut? 

o Kan Hagfors kommun nyttja andra aktörers befintliga nät genom svartfiberhyra? 

o Finns det förutsättningar att samförlägga? 

• Var bor människor? 

• Vilket stamnät finns det behov av? 

• Hur skall utbyggnad till efterfrågat nät ske? 

• Vad skulle det kosta? 

• Vilka avgränsningar behövs? 

o Hur motiveras avgränsningarna ekonomiskt? 

• Hur ska nätet finansieras? 

o Vem bär kostnaden för stamnätet? 

o Hur lång avskrivningstid? 

• Vilken redundans ska byggas? 

• Hur kan nätet knyta an till andra kommuner? (Samarbete med Torsby, Filipstad, Karlstad, Sunne, 

Munkfors, (Malung)?) 

o Hur går det få bidrag för robusta nät genom att binda samman med andra nät och 

knyta ihop regioner? 

• Hur ser de potentiella affärsmodellerna ut och vilken roll är lämplig för Hagfors kommun? (Sunne-

modellen, Säffle-modellen?) 

• Vilken form bör Hagfors Kommun bedriva detta i? 

• Hur ska tidplanen se ut? Mest nytta av investeringen först. 

• Vad finns det för stödmöjligheter? 
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För att kunna ta ställning till dessa frågor behövs bland annat ett ekonomiskt underlag, vilket i sin tur 

påverkas av ett antal viktiga faktorer: Investeringens storlek vilket bland annat styrs av ett antal 

ställningstaganden bland annat vad gäller spridning, avgränsning etc. 

3.3 Fibernäts- och kanalisationsstruktur 

Hagfors kommun har egen fiber till Munkfors kommun (ca 3 mil) samt till Råda och Uddeholm (ca 18 

km). Till Edebäck och Skoga har kommunen förlagt kanalisation som man idag också äger. Till 

Lakheden mot Sunnemo finns kanalisation förlagd tillsammans med Fortum (”32 slang”, dock saknas 

5 km till Sunnemo). Generellt finns 24 – 48 fiber i respektive kabel. I ovan beskrivna nät utnyttjas idag 

ca 30 % av totalt antal fiber (6 – 8 fiber). Söderut finns idag egen fiber/kapacitet via Munkfors och 

Forshaga ned till Karlstad (Skåre). 

I det kommunala förvaltningsnätet (Hagfors tätort) finns både singel och multimodefiber, dock 

mestadels singelmode. Totalt ca 4 km fiber finns idag installerad i tätorten. Ingen uthyrning av 

kapacitet eller svartfiber sker idag i detta nät. Systemprodukter och allmän drift sköts internt av IT 

avdelningen. Serviceavtal för att försäkra sig om snabbt och kompetent återställande vid t.ex. 

fiberbrott har upphandlats externt och leverantör är Eltel AB. Detta avtal löper ut 2013. Alla fiber, 

även kommunsammanbindande, omfattas av Eltel avtalet. Utöver mindre delar av det kommunala är 

samtlig förlagd fiber av typen singelmode. 

Det kommunsammanbindande nätet sammankopplar Hagfors kommun med Sunne och Torsby. En 

mycket viktig aspekt är att kommunerna har ett gemensamt driftsansvar och kör kommunspecifika 

och verksamhetskritiska system åt varandra, i enlighet med ett samverkansavtal. 

VLAN struktur finns implementerad vilken hanterar olika trafiktyper i nätet. Samordning även här 

med Sunne och Torsby. Gemensam Internetaccess via Telia. 

Fiberanslutning av flygplatsen är beslutad och installationen skall vara klart 1 oktober i år. Anslutning 

från befintlig slingbrunn, under väg 62, ca 1 km till flygplatsen. Närmaste nod är Råda. Denna 

anslutning genomförs i kommunens egen regi. Andra aktörer får sedan möjlighet att hyra svartfiber.  

En utredning genomförd av studenter – ”Stomnätsbyggnation, ett verktyg för att optimera dragning 

& placering av huvudnoder, subnoder mm” – är nyligen färdigställd och presenterad. Utredningen 

har distribuerats av Hagfors kommun och är en del av underlaget för denna rapport. 

Hagfors kommuns grundpolicy är idag att ingen förläggning av ny fiber skall ske till platser som redan 

har fiberförbindelse förlagd. Som exempel kan nämnas att Skanova/Telia fiber löper ända upp till 

Sysslebäck, varför den i första hand skall användas för anslutning om så krävs.  

Quadracom har ett stamnät (KSB) med kapacitet från Telia där Hagfors kommun idag hyr 200 Mbps 

(kostnad 5 700:-/månad). I övrigt hyr Hagfors kommun tjänsten ”TransIP” av Quadracom och Telia 

för kommunala verksamheter som ligger perifert. 

Vid sidan av Hagfors kommun finns det ett antal fastighetsbolag som är intresserade av att erbjuda 

sina kunder attraktiva kommunikationsmöjligheter. Hagforshem (kommunalägt), Riksbyggen och HSB 

är de största aktörerna för tillfället. Samtliga har avtal med Telia idag. 
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ADSL tjänster kan idag erbjudas till 80 % av Hagfors kommuns innevånare. ADSL är knappast den 

teknik som löser behoven på längre sikt utan får anses vara en ”brygglösning” inför en fiberbaserad 

lösning som når ända ut till slutkund. 

3.4 Aktörer som är etablerade i kommunen idag 

Vid sidan av tidigare nämnda Quadracom, Telia och Skanova finns även Net1, som täcker hela 

Hagfors kommun med sitt trådlösa låghastighetsnät (3G). Noterbart är att Quadracom enbart är 

etablerad via inhyrd fiberkapacitet och de hyr idag svartfiber från Hagfors kommun samt Skanova. 

Utrustningen i de radiolänkbaserade förbindelser som idag är etablerade (34 Mbps) ägs dock av 

Quadracom. Utrustningen har passerat slutet på sin s.k. produktlivscykel, varför reservdelshållning är 

omständlig och reparationer dyra. Då även maxhastigheten är att beteckna som låg, ser gärna 

Quadracom att aktuella noder ansluts med fiber. 

3.4.1 Andra aktörer 
Hagfors Energi fick frågan om det finns intresse för Bredbandsutbyggnad samt om det fanns 

framtidsplaner omfattande utbyggnad där t.ex. kanalisation kan samförläggas. Svaret var att det 

finns intresse men att inga projekt som skulle vara lämpliga är planerade i dagläget. 

Svenska Kraftnät skall enligt karta ovan ha fiber väster om Hagfors tätort och skall passera igenom 

kommunen i sydsydvästlig riktning. Vid närmare undersökning visade sig detta vara felaktigt. SKNs 

optofiber genom Värmland går från Jämtland ner till Borgviks ställverk och passerar följande orter i 

Hagfors närhet: 

 Ambjörby 

 Aspe 

 Väster om Torsby 

 Uddeheden 

 Högboda 

Den sträckning som är utritad på kartan är en parallell kraftledning utan optofiber. Det finns inga 

planer på att installera optofiber i den ledningen. 

Kabelvision är utfasade och finns inte längre kvar i regionen. Idag är Telia leverantör. 

Frågor beträffande tjänsteerbjudanden, fysisk fiberkapacitet, etableringsintresse etc. har även ställts 

till Telenor, Norrsken samt IP-Only. Ingen av dessa aktörer har eller har planer på egen utbyggnad i 

Hagfors kommun. Telenor visade visst intresse om det handlade om att erbjuda Internetkapacitet 

men det bedömdes det som ointressant i dagsläget.  

3.4.2 Alternativ Kommunikationsoperatörer 
Vid sidan av Quadracom och Telia så finns det andra alternativ som kan vara intresserade av ett KO 

åtagande i Hagfors kommun. Framförallt iTUX känns som ett alternativ då de via sin huvudägare 

ComHem har ”muskler” att på allvar utmana med attraktiva erbjudanden. De har presenterat 

intressanta lösningar i t.ex. Härnösand och Kristinehamn. Telenors nya Open Universe är en annan 

aktör som är intressant och som på kort tid har vunnit ett antal större KO upphandlingar, bl.a. i 
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Uppsala samt förvärvat mindre kommunikationsoperatörer som OpenNet samt Ownit. Andra aktörer 

som kan nämnas är Alltele, Bahnhof, Bredband2 och T3. 

4 Ekonomi/Affären 

4.1 Intäkter 

Hagfors kommun hyr idag ut svartfiber till olika företag som är lokalt etablerade och som har ett 

behov av säker och bandbreddskrävande kommunikation, t.ex. Uddeholm och Quadracom m.fl. 

 Hagfors kommuns fibernät genererar mer försäljning än planerat, varför man nu har intäkter som 

motsvarar kostnaderna för fibernätet (om man inte räknar med internränta och avskrivningar). Detta 

trots att ingen hänsyn har tagits till interna driftsfördelar, dvs. alternativkostnader för att hyra 

förbindelser till kommunala förvaltningar som idag kommunicerar via eget fibernät. 

Årlig intäkt: 343 680 kr 

Net4Mobility – N4M är ett samägt bolag av Telenor och Tele2. Dess uppdrag är att etablera 4G/LTE 

kommunikation över hela landet. Nya generationens mobilkommunikation kräver fiberanslutning ut 

till varje mast, varför intresse finns att hyra svartfiber av kommunen eller annan aktör skild från 

Telia/Skanova. 3 kommer sannolikt att göra en parallell etablering av 4G/LTE nät. 

4.2 Utgifter 

Hagfors kommun har idag utgifter för sin kommunikation/fibernät då man framföralt köper 

kommunikationstjänster av Quadracom och Telia. Eltel är anlitade för avbrottsberedskap/reparation 

(t.ex. vid avgrävning). Om man bortser från internränta och avskrivningar så gäller: 

Årlig kostnad: 388 420 kr 

Hagfors kommuns nya avtal med Quadracom är nu slutförhandlat. Avtalet krävdes då Quadracom ej 

anser sig kunna driva sin del av befintligt nät vidare utan ekonomiskt tillskott från Hagfors kommun 

samt ett antal andra kommuner i Värmlands län. På kort sikt undanröjdes risken för nedläggning av 

radiolänkförbindelser samt avveckling av Quadracoms ADSL tjänster. Avtalet löper från 2013-06-30 

till 2015-06-30. Utslaget över perioden kommer den genomsnittliga kostnaden att vara 

28 140 kr/månad, eller totalt för avtalstiden; 675 360 kr. Detta medför alltså nästan en fördubbling 

av de löpande, årliga kostnaderna.  

4.3 Budget 

Hagfors kommun har planerat för en satsning på fiberutbyggnad/kommunikationsutveckling i någon 

form. Följande budgetplanering föreligger i dagsläget: 

Budgetunderlag 

2013: 2 000 000:- 
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2014: 5 000 000:- 

2015: 5 000 000:- 

2016: 5 000 000:- 

4.4 Affärsmodeller 

För att i glesbygd utveckla den infrastruktur som behövs för bredband, krävs någon form av 

subvention då initialkostnaderna är höga. EU tillsammans med svenska staten ger sådana 

möjligheter, vilka beskrivs under punkt 1.7. Byalagslösningar är ett annat verktyg som framgångsrikt 

utnyttjats de senaste åren. Lokala, ideella insatser hjälper här till att hålla ned kostnaderna och 

bidrag finns att söka.  Vad många kommuner dock glömmer när man tittar på möjligheterna att 

utveckla sin lokala infrastruktur är det faktum att marknaden är beredd att betala en summa per 

anslutet hushåll och månad just för rätten att erbjuda anslutna hushåll sina tjänster. Exempel på 

sådana erbjudanden kan vara: 

 För fiberanslutning – 50-75kr/abonnent/månad 

 För xDSL anslutning – 30-50kr/abonnent/månad 

Detta medför att man med en mycket enkel överslagskalkyl kan simulera fram att under 

förutsättning att bidragsmodellerna fortsatt gäller och en avskrivningstid på 20 år, så kan ett 

abonnentunderlag på ca 1 000 hushåll ”bära” (exklusive internränta och avskrivningar) en 

infrastruktursinvestering på ca 20 000 000kr:  

 

 

4.4.1 ”Säffle modellen” 
Säffle har satsat på sitt kommunala bolag SäKom, som idag täcker hela Säffle kommuns geografiska 

yta och kan ansluta 100 procent av invånarna i kommunen med en kapacitet på 100 Mbit. SäKom 

bygger, driftar och utvecklar infrastrukturen. En Kommunikationsoperatör (idag är det Telia) är sedan 

kontrakterad för att leverera tjänsteutbudet. Idag har 92 procent på landsbygden i Säffle kommun 
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valt att ansluta sig och i tätorterna har det kommunala bostadsbolaget anslutits till Säffle fibernät 

(motsvarar 25 % av tätortens hushåll). 

4.4.2 ”Sunne modellen” 
Sunne kommun har tecknat ett avtal med Telia och Skanova. I samarbetsavtalet kommer 

samtliga Telias telestationer att kunna fungera som anslutningspunkter för en eller flera föreningars 

fibernät. Till de telestationer som saknar fiberanslutning bygger kommunen kanalisation. Ekonomiska 

föreningar bygger sedan kanalisation från närmaste telestation, till de hushåll och företag som är 

medlemmar i föreningen (kanalisationen dimensioneras för samtliga hushåll i området). 

Föreningarnas och kommunens kanalisation hyrs ut till Skanova. I avtalet ansvarar Skanova för drift 

och underhåll av både kanalisationen och fiberkablarna i rören. Telia är kommunikationsoperatör 

(KO) i Sunne via Telia Öppet Nät. Sunne kommun förskotterar investeringen i stamnätet till 

telestationerna, vilket innebär att när hushåll och företag ansluter sig, betalar de en engångsavgift till 

kommunen för anslutning till stamnätet och till kommunens samarbetsavtal med Telia och Skanova. 

När alla abonnenter i Sunne har anslutit sig är det ett nollsummespel för kommunen. 

Fiberföreningarna i Sunne och Sunne kommun har alltså inget arbete med drift och underhåll när 

nätet är byggt, men de bibehåller ägandekontrollen över sina respektive kanalisationsanläggningar. 

Sunne skall ha avsatt totalt 22 000 000:- för denna satsning. 

 

4.4.3 Intäktsalternativ 
Vid sidan av kick-back per abonnent från Kommunikationsoperatören, ger svartfiberhyra till olika 

operatörer intäkter som subventionerar investeringar i fiberinfrastruktur. Normalt betalas det en 

fiberhyra per meter och år. Riktvärde för Stadsnät som hyr ut till operatörer är ca 3:- till 7:-/m/år. 

Noterbart i vår dialog med Svenska Kraftnät och vad de eventuellt kunde erbjuda Hagfors kommun:  

”Fiberhyran är 5.5 kr/m och år för kortare distanser och 4.5 kr/m och år för längder över 500 km. 
Andra prisupplägg kan diskuteras.”  
 

 

Sammanställning ovan är från SSNF men lite gammal (2007) men kan ge en indikation.  
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Generellt: Observera att det skiljer mycket mellan storstad och landsbygd samt att det ibland 

presenteras priser då det är ”fågelvägen” och inte faktisk fibersträckning som är underlaget för hur 

många meter som man skall debitera. 

För att etablera LTE/4G mobilkommunikation har N4M utryckt intresse att hyra svartfiber till följande 

platser, vilka finns presenterade i Google Earth sammanställningen (se länk i bilaga 1): 

 

N4M ID Namn X Y 

N110911 Ekshärad 6673950 1371350 

N110913 Gumhöjden 6655800 1397900 

N110917 Knappåsen 6678780 1358350 

N110927 Sunnemo 6644460 1382500 

N110928 Sunnemo S 6633050 1382310 

N112123 Hagfors 6657600 1384360 

    

 
 

4.5 Examensarbete - GIS-metod för att underlätta planering av 

Fibernätsutbyggnad 

I rubricerade examensarbete presenteras ett verktyg som via GIS (Geografiska InformationsSystem) 

data skapar ett planeringsunderlag för fibernätsutbyggnad. Vi har tagit del av slutrapporten och 

använd viss data som underlag samt för att verifiera våra slutsatser. 
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Befolkningsfördelning, Hagfors kommun.  
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I tabellen ovan redovisas de placeringspunkter som man kommit fram till är de optimala utifrån var 

människor bor samt fastigheters belägenhet. I vår sammanställning (Google Earth) presenteras dessa 

som ett eget lager (vänligen se Bilaga 1, Presentation – Google Earth). 

5 Presentation av förslag mm – Google Earth 

Vi har valt att presentera information, underlag samt lösningsförslag med hjälp av Google Earth. För 

vidare instruktioner samt uppstart av program, vänligen se Bilaga 1 – Presentation - Google Earth. 

6 Investeringskostnader 

6.1 Stamnät 

Utifrån ”Förslag fiberstråk” så har vi räknat fram en schablonkostnad per stråk. Kostnaden baseras på 

erfarenheter från tidigare för förläggning av fiberkabel i vägren (200kr/meter). Vi har även 

genomgående lagt föreslagna stråk i vägren och på detta sätt erhållit en längd som multiplicerats 

med aktuellt meterpris. Då det tillkommer en serviceavgift för underhåll/reparation vid t.ex. 

avgrävning så har vi även här räknat fram en schablonkostnad: Idag har Hagfors kommun ca 55 km 

fibernät. För detta betalas idag en serviceavgift till Eltel på 32 000kr/år. Detta ger en 

schablonkostnad på 0,582 kr/m/år vilken använts på tillkommande fibersträckor:  

Till 31 oktober ansluts även Hagfors flygplats. Denna anslutning finns inlagd i vårt underlag/Google 

Earth. Kostnaden är relativt ringa då stamfiber idag passerar förbi på ca 1 km avstånd. Flygplatsen är 

en strategiskt viktig punkt att ha ansluten, då det lokala näringslivet utnyttjar denna samt att t.ex. 

mobiloperatörer i framtiden gärna vill ansluta denna plats med LTE/4G.  
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Med bidrag i enlighet med tidigare system och tilldelning skulle alltså Hagfors kommuns andel bli ca 

4,9 Mkr. Beroende på vilken väg Hagfors kommun beslutar sig för att gå, så får man analysera och 

optimera hur bidragsansökningar skall ske.    

 

 

Fiberutbyggnad Hagfors kommun

Mellan: Lakheden - Sunnemo (5 700 m bef kanalisation finnes)

Längd: 11 200 m 1 228 250 kr                               (48 fiber)

Serviceavtal: 6 516 kr                                        /år

Råda - Sörby

Längd: 9 300 m 1 860 000 kr                               

Serviceavtal: 5 411 kr                                        /år

Geijersholm - Gustavsfors

Längd: 11 700 m 2 340 000 kr                               

Serviceavtal: 6 807 kr                                        /år

Edebäck - Norra Skoga (kanalisation finnes)

Längd: 7 500 m 168 750 kr                                   (48 fiber)

Serviceavtal: 4 364 kr                                        /år

Geijersholm - Gumhöjden

Längd: 11 800 m 2 360 000 kr                               

Serviceavtal: 6 865 kr                                        /år

Hagfors - Geijersholm

Längd: 4 600 m 920 000 kr                                   

Serviceavtal: 2 676 kr                                        /år

Total investering innan bidrag: 8 877 000 kr                               

Estimerad, tillkommande serviceavgift: 32 640 kr                                      /år
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Vänligen se Bilaga 1, Google Earth för anslutningsförslag. 

 

Det kan vara av intresse att värdera kostnaden i att investera i egen fiber trots att marknadsaktörer 

redan finns etablerade med fiber. Dels kan det vara lönsamt utifrån vad aktören tar för att hyra 

svartfiber. Dels så adderar det till flexibiliteten för kommunen att ansluta efter vägen. Om man hyr 

från t.ex. Skanova så erbjuds en ”punkt-till-punkt” förbindelse. Om kommunen skulle vilja ansluta 

t.ex. Byalag på vägen, så tillåter Skanova inte att fibern bryts upp. Detta är naturligtvis fullt möjligt 

om man själv äger fibern och man planerar för dessa anslutningar redan vid förläggningen. 

Fiberutbyggnad kopparanslutna tele- 

stationer, Hagfors kommun

Mellan: Befintlig fiber - Basterud

Längd: 5 350 m 1 070 000 kr                               

Serviceavtal: 3 113 kr                                        /år

Mellan: Sunnemo - Gräs

Längd: 5 050 m 1 010 000 kr                               

Serviceavtal: 2 938 kr                                        /år

Mellan: Befintlig fiber - Noretorp

Längd: 1 500 m 300 000 kr                                   

Serviceavtal: 873 kr                                            /år

Total investering innan bidrag: 2 380 000 kr                               

Estimerad, tillkommande serviceavgift: 6 924 kr                                        /år
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6.2 Redundans 

Redundans innebär att effekten av ett avbrott minimeras då det finns en alternativ väg för trafiken 

när problem uppstår. Redundans är viktigt för att nå de allra högsta nivåerna vad gäller 

tillgänglighet/”up-time”. Tyvärr så är det också en källa till ökade kostnader. Avvägning 

nytta/kostnad är därför av största vikt. Fysisk och logisk diversitet i själva datanätverket måste 

kompletteras med service- och supportavtal där inställelse- respektive åtgärdstider definieras. 

Avvikelser gentemod dessa avtalade tider skall medföra vite för ansvarig part.  

Grundnivå är att man skapar ringar via fysiska fiberpar, d.v.s. via systemprodukter skickas trafiken 

vidare via ett alternativt fiberpar om avbrott sker på det primära. Aktuella fiberpar kan ligga i samma 

fysiska kabel och man erhåller genom detta ett visst ökat skydd. För att öka skyddet skall fiberparen 

vara separerade i olika kablar. För att få ytterligare högre redundans/säkerhet skall fiberparen ligga i 

olika kablar, som skall ligga i olika kabelgravar, komma in i aktuell byggnad från olika håll o.s.v. 

Större operatörer bygger sina nät med höga krav på redundans och generell tillförlitlighet. Ju längre 

in i nätet där stora trafikmängder transporteras, desto högre redundans. Fibernäten sammankopplas 

via ett s.k. Transmissionslager, vilket byggs upp och hanteras med hjälp av våglängdsutrustning 

(CWDM/DWDM). Denna typ av laserbaserad utrustning har mycket kort omslagstid, d.v.s. dirigerar 

om datatrafiken när ett problem eller avbrott detekteras. Slutanvändaren märker inte detta, även 

om han/hon tittar på IPTV. En kombination av switchar och routrar skapar sedan överliggande 

struktur (Datalänk och Nät skikten) som också kan hantera trafikstyrning och lastdelning mm för att 

få bästa möjliga tillgänglighet och utnyttjande av nätet. 

Generellt när områdesnät byggs så är tumregeln att om antalet anslutna användare (fastigheter) 

understiger 2 000, så byggs ingen fysisk redundans in i lösningen. Om denna tumregel tillämpas 

kommer inte något av Byanäten att behöva fiberbaserad redundans. Beroende på slutlig lösning kan 

Egen fiberutbyggnad Edebäck - Bergsäng

Edebäck - Befintlig fiber (väg 246)

Längd: 4 200 m 840 000 kr                                   

Serviceavtal: 2 444 kr                                        /år

Edebäck - Bergsäng

Längd: 5 900 m 1 180 000 kr                               

Serviceavtal: 3 433 kr                                        /år

Total investering innan bidrag: 2 020 000 kr                               

Estimerad, tillkommande serviceavgift: 5 876 kr                                        /år
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en s.k. dubbelfiberlösning eventuellt användas, d.v.s. det finns två vägar för trafiken att gå så det 

finns alternativ om ett kort i systemprodukten går sönder, en fiber rycks av i stativet etc. Dock går 

fiberparen i samma fysiska kabel, vilket betyder att vid t.ex. avgrävning så är det totalstopp. 

För centralorten Hagfors och dess kommunala verksamheter är det av större vikt att skapa en fysiskt, 

diversifierad ringstruktur inom huvudnätet så att trafiken alltid har en alternativ väg, t.ex. vid en 

avgrävning.  

En möjlighet är att förlänga befintlig fiberkabel från Parkvägen, Hagfors och ansluta den till befintlig 

fiber kabel i Uddeholm. Om man dessutom från Myra ansluter befintlig fiber söder om Lakheden 

kommer huvuddelen av verksamheterna och innevånarna i kommunen att omfattas av redundant 

ringstruktur. Vänligen se ”Redundans”, under mapp ”Förslag – Nya fiberstråk” i Google Earth. 

 

 

 

Anledningen till att löpmeterpriset ökat för den södra fibern är att den delvis är förlagd via 

kraftledningsgata. 

Examensarbetet från Karlstad Universitet pekade ut ytterligare alternativ. Spontant tror vi dock att 

kommunens kostnader för att effektuera detta blir för höga. Tanken/ambitionen är dock god och i 

samklang med övergripande lösningar och tjänster som marknadsaktörerna möjligen erbjuder, kan 

en större redundanslösning vara möjlig att skapa. 

Ytterligare ett alternativ är att försöka skapa en redundanslösning tillsammans med kringliggande 

kommuner. Då Hagfors kommun ansluter ett antal kommuner söderut, ned till Karlstad samt ett 

antal norrut, kan logiska alternativvägar eventuellt sättas upp på Datalänk eller Nät nivå (L2/L3). 

Redundansförslag

Norra slingan

Längd: 5 400 m 1 080 000 kr                               

Serviceavtal: 3 142 kr                                        /år

Södra slingan

Längd: 4 100 m 943 000 kr                                   

Serviceavtal: 2 385 kr                                        /år

(Den södra slingan löper delvis via kraftledningsgata varför nyckeltalet

230 kr             /m använts)

Total investering innan bidrag: 2 023 000 kr                               

Estimerad, tillkommande serviceavgift: 5 527 kr                                        /år
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6.3 Byalagsnät 

Nyckeln till att nå framgång på kort sikt på landsbygden är Byalag. Om man är beredda att slå sig 

samman och hjälpas åt med kanalisationsförläggning ökar möjligheten till fiberutbyggnad radikalt. Ett 

alternativ skulle vara att utnyttja de samfälligheter som idag finns för att hantera gemensamma 

vägar. För vissa områden kan dessa eventuellt sammanfalla med en lämplig avgränsning även för 

fibernätslösning. Det finns då en ansvarig koordinator som kan kontaktas för en initial diskussion och 

förhoppningsvis en samarbetskultur att dra nytta av. Lista över kontaktpersoner bifogas denna 

rapport.  

Marknaden erbjuder också olika ”stöd” till Byalag varför det är viktigt att tidigt identifiera och 

klarlagga intresse att skapa lokala samarbeten. Det är viktigt att Byalagen som skall hantera 

bidragsansökan organiseras på rätt sätt för att säkerställa rätten till momsavdrag. 

Även från regeringshåll har Byanätens nyckelroll identifierats. IT- och energiminister Anna-Karin Hatt 

har tillsammans med Bredbandsforum bildat en arbetsgrupp som ska stödja lokala utbyggnader av 

bredband på landsbygden. Arbetsgruppen kommer att heta Bynätsgruppen och kommer att ledas av 

Åsa Odell, styrelseledamot i Lantbrukarnas Riksförbund och ledamot i Bredbandsforums styrgrupp. 

Utöver sin uppgift som stöd till lokala byalag, kommer Bynätsgruppen att hjälpa till med hanteringen 

det bredbandsbidrag regeringen nyligen meddelat om. 

Vi rekommenderar starkt att Hagfors kommun tillsätter en ansvarig projektledare som kan informera 

och assistera Byalagen kring tekniklösningar, bidragsprocessen mm. Denna person skulle också vara 

projektledare från kommunens sida gentemot marknaden och andra aktörer, t.ex. för 

kommunsamverkan. 

7 Sammanfattning och rekommendation 

Hagfors kommun har idag en förhållandevis god täckning vad beträffar bredbandstjänster till sina 

kommuninnevånare. Problemet är att teknikstrukturen nu börjar bli föråldrad. Detta innebär inte 

bara problem med att erbjuda de senaste tjänsterna och producera den höga bandbredd som dessa 

kräver, utan nu börjar systemen även bli dyrare i drift och svårare att underhålla, vilket medför lägre 

tillgänglighet/fler avbrott samt högre driftskostnader. När dessutom statliga subventioner nu 

avslutas och lokala leverantörer aviserar neddragningar, bör något göras för att inte bara befintlig 

situation skall vidmakthållas, utan för att faktiskt undvika försämringar i jämförelse med dagens 

situation. 

Då marknaden svänger kraftigt över tiden är det mycket vanskligt att i detta skede förutsäga vilket 

åtagande som intresserade marknadsaktörer kan tänka sig erbjuda. Med säkerhet kan vi konstatera 

att ett erbjudande om marknadsmonopol kommer att öka intresset. Vår bedömning är dock att detta 

över tid fördyrar för slutkund och även försämrar i övrigt, då servicegrad inom leverans av 

bredbandstjänster inte gynnas av att kunden saknar möjlighet att byta till en alternativ leverantör.  

Dock innebär denna typ av infrastruktursinvestering höga kostnader. Beroende på aktuell ekonomisk 

situation kan det i vissa fall ändå vara att föredra en proprietär lösning framför Status Quo. 
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Alternativ: 

Status Quo/Ingen insats: 

 Klarar ej målet på 95 %. 

 Påskyndar avfolkning av landsbygd. 

 Företag väljer att expandera utanför kommunen. 

 Kompetens lämnar regionen. 

 Politiska komplikationer. 

 Ingen investering eller ansvar- Kortsiktigt ekonomiskt gynnsamt. 

 Tvingas på sikt till dyra, enskilda lösningar.  

 

”Sunne modellen”: 

 Klarar målet på 95 %. 

 Stimulerar personer att bo kvar och hjälper till att utveckla företag (befintliga och nya). 

 Kräver investeringar. 

 Kommunen reducerar ansvar och åtagande genom outsourcing. 

 Skapar i praktiken ett nytt, långsiktigt monopol. 

o Fördyrar för slutkunden. 

o Valmöjligheten försvinner i praktiken, bara en tjänsteleverantör. 

 Osäker intäktsmodell för kommunen. 

o Kommunen investerar men står risken om inte anslutningsgraden blir tillräckligt hög. 

o Kommunen äger ingenting vid sidan om själva kanalisationen. 

 Svårt, i praktiken omöjligt, för kommunen att byta från proprietär till öppen lösning.  

”Säffle modellen”: 

 Klarar målet på 95 %. 

 Stimulerar personer att bo kvar och ger förutsättningar för företag att utvecklas (befintliga 

och nya). 

 Kräver investeringar. 

 Kommunen måste även investera mer i egen kompetens- och resursutveckling med denna 

lösning. 

 Kommunen äger infrastrukturen och har därmed makten att välja hur den skall utnyttjas. 

o En eller flera tjänsteleverantörer? 

o Intäkter från svartfiberhyra? 

o Kan välja att outsourca/sälja nätet i ett senare skede. 

o Skapa ett Stadsnät? 

 

Vår analys och rekommendation är följande: 

Den som äger infrastrukturen i form av fibernätet har makten. Det inriktningsbeslut som nu skall 

fattas kommer att påverka Hagfors kommun och dess innevånare minst 20-30 år framöver. Hagfors 
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kommun behöver bli mer engagerad i den här typen av infrastrukturutveckling. Marknadens aktörer 

kommer inte att genomföra den utbyggnad som krävs för att möta täcknings- och bandbreddsmålen 

som centrala myndigheter satt upp, och som kommer att vara mycket viktiga för kommunens 

fortsatta framtid och utveckling. Från staten/EU kan man förvänta ekonomiskt stöd de närmaste åren 

i paritet med vad vi sett historiskt, inte mer. Detta innebär dock för fibernätsdelen minst en 50 

procentig subvention av den framtida investeringskostnad Hagfors kommun eventuellt beslutar. Att 

staten/EU skulle erbjuda ytterligare stöd utöver detta ser vi som ytterst osannolikt. För att ytterligare 

underlätta ett investeringsbeslut och bära kostnaderna finns flera, nya möjliga intäktskällor om en 

fibernätsstruktur etableras. 

Vi föreslår därför att Hagfors kommun som ett första steg investerar i att fiberansluta de 

telestationer som idag är inkopplade via radiolänk: 

 Geijersholm 

 Gumhöjden 

 Sörby (Lakene) 

 Sunnemo 

 Gustavsfors 

Ovannämnda investering skulle säkra upp och delvis förbättra dagens leveranser av xDSL tjänster 

inom landsbygden. Eventuellt kan det nya avtalet med Quadracom omförhandlas.  Övriga 

telestationer behöver inventeras tillsammans med Telia för att klarlägga framtida planer. För att 

säkerställa driften långsiktigt kan det bli aktuellt att eventuellt bidra från kommunens sida till 

fiberanslutning (Basterud, Gräs och Noretorp). Kostnaden för egen etablering har presenterats 

separat för att ge en kostnadsindikation. 

Parallellt sker en genomgående analys av möjligheten till, och intresset av, att skapa s.k. Byalag. 

Denna utredning visar på ett antal exempelområden som kan vara aktuella/intressanta samt 

eventuellt lämpliga personer att kontakta då detta intresse möjligen kan sammanfalla med 

samfälligheter som sköter vägar. 

Med denna investerings- och utvecklingsplan i ryggen, föreslår vi att marknadsaktörer kontaktas för 

att klarlägga hur de vill agera och vad de har att erbjuda. En RFI utfärdas där 

kommunikationsoperatörer erbjuds presentera sina förslag och bjuds in till förutsättningslös 

diskussion. 

 Erbjudanden till Byalag? 

 Tjänsteportfölj/Erbjudande? 

 Svartfiberlösningar i befintligta nät (Skanova)? 

 Etableringar i befintliga telestationer av nya aktörer? 

 ADSL  VDSL2 om inte Byalagslösning/lokal fiberutbyggnad fungerar? 

 Förvärv av teknikbodar/telestationer (Telia/Skanova/Quadracom)? 

Utifrån detta resultat beslutas slutgiltig handlingsplan/driftsform. Stadsnätsmodell? Anställning av 

Projektledare/koordinator/informatör - Byalag. Generellt förespråkar vi ”Säfflemodellen”, som enligt 

vår erfarenhet på sikt gynnar kommunen och dess innevånare. Med egen infrastruktur i ryggen kan 

kommunen, eller det förvaltande bolag som kommunen beslutar skall driva nätet, välja på en rad 
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olika lösningsalternativ för att erbjuda privatpersoner, företag och förvaltningsenheter valfrihet vad 

gäller leveransen av tjänster. Ett alternativ kan vara att låta en s.k. Systemleverantör bygga upp det 

aktiva nätet, d.v.s. installera systemutrustning som behövs för kommunikationen via ett etablerat 

fibernät samt även ta ett drift- och serviceansvar för denna utrustning. Tjänsteleverantörerna ansluts 

sedan centralt i nätet. Ett alternativ är att ansluta sig till ”Stadsnätsfabriken”, ett nyframtaget 

koncept från SSNf – Stadsnätsföreningen, där ett stort antal tjänsteleverantörer redan är anslutna 

och standardkontrakt mm redan finns på plats.   

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 - Presentation – Google Earth 

Vi har valt att presentera information, underlag samt lösningsförslag med hjälp av Google Earth. 

Standardprogrammet kan kostnadsfritt laddas ned från: 

http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html 

Vänligen installera programmet i enlighet med anvisningarna.  

Genom att dubbel klicka på ikon/länk nedan startar ni programmet automatiskt och vårt arbete 

presenteras. 

OBS! När programmet startas skapas automatiskt en ”kopia” under mappen ”Tillfälliga platser”. 

Klicka bort bocken i rutan framför ”Tillfälliga platser” för att undvika att dubbletter visas på kartan, 

Hagfors Kommun - 
Bredbandsutveckling.kmz

 

Principen är att vi har skapat ett antal ”lager”. Ni ser dem till vänster i Google Earth (GE), under 

rubriken Platser: 

http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html
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Genom att klicka i/ur respektive fyrkantsruta så visas eller göms aktuella lager. Om man klickar på 

den lilla triangeln så visas/göms mappstrukturerna.  

Om man t.ex. vill titta på mappar under Radiolänkanslutningar är det bara att klicka på triangeln: 

 

 

 



   

 

Sida 35 av 44 

Underligande struktur framträder då och ni kan se aktuell symbol, namn mm. Även på denna nivå 

kan ni inkludera eller exkludera information genom att klicka i/ur aktuell fyrkant. Genom att dubbel 

klicka på t.ex. Gumhöjden så kommer ni att aktivera aktuell vy i GE. Om ni högerklickar på t.ex. 

Gumhöjden och i menyn väljer Egenskaper, kommer underliggande data att visas.  

Befintligt fibernätverk samt det datanätverk som ni använder internt kommunen, har importerats 

från ert nuvarande system och återfinns i mappen ”Befintliga Fiber- och Datastråk”. Fibernätverket 

presenteras i rött, datanätverket i gult. 

Via Fastighetsregistret har vi importerat information fördelat på typkoder enligt nedanstående tabell: 

 

 

 

Vi har valt att presentera detta i 4 kategorier, varje kategori/symboltyp har en egen färg: 

 Kategori 1 (Orange symbol): Omfattar typkoder 220, 222 samt 120.  

 Kategori 2 (Röd symbol): Omfattar typkoder 320, 321 samt 0. 

 Kategori 3 (Grön symbol): Omfattar typkod 221. 

 Kategori 4 (Gul symbol): Övriga. 

Informationen och respektive kategori finner ni i mappen ”Fastigheter”. 

I mappen ”Telestationer” och ”Radiolänkanslutningar” presenteras befintliga noder i enlighet med 

nedanstående information/koordinatangivelser: 
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I mappen ”Examensarbete” presenteras de nodplaceringar som räknats fram teoretiskt. 

I mappen ”Förslag fiberstråk” presenteras våra förslag till fiberutbyggnad samt fibersträckning. Man 

kan här även se längd på aktuellt fiberstråk. 

I mappen ”Byalag” presenteras några exempel på Byalag samt för området föreslagen fiberlösning. 

Man kan här även se längd på aktuellta fiberstråk samt totala fiberlängder för att ansluta aktuellt 

Byalag (inom angivet område). Informationen skall ses som informativ för att spegla hur man kan 

använda verktyget i nästa fas mer än förslag på faktiska byalag/lösningar. 

I mappen ”N4M - Önskade platser för fiberanslutning” presenteras de platser där N4M har önskat få 

placera sina master och som man därigenom behöver fiberanslutning till.  
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26811 196 SMF

26870 288 SMF

26877 297 VSF

26992 474 VSF

26993 476 VSF

26994 477 VSF

27071 590

27072 591

27073 592 SMF

27074 593 SMF

FLÅSJÖVÄGENS SMF BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

GEIJERSHOLMS SMF GEIJERSHOLMS SMF

Gunter Heidkamp

Björktorp

68391 Hagfors

Bostad:0563-12493

Mobil:070-3212493

BUTORPVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

HYTTVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssongatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-4677795

Frivillig 

överenskommelse

VÄSTANSJÖVÄGENS VSF VÄSTANSJÖVÄGENS VSF

Ewald Eriksson

Kullan

68050 Ekshärad

Bostad:0563-30047

EDEBÄCKSOMRÅDETS VSF EDEBÄCKSOMRÅDETS VSF

Lars Nilsson

Edebäck Älvefors

68392 Hagfors

Bostad:0563-24102

Arbete:070-6234906

Email:alvefors@home.se

ÅSARNA-ÄNGÅSEN VSF ÅSARNA-ÄNGÅSEN VSF

Roland Eng

Edebäck 81

68392 Hagfors

Bostad:0563-24169

Arbete:010-2311606

BRUNNBERGSVÄGENS SMF BRUNNBERGSVÄGENS SMF

Tomas Berggren

Byn Nybondgården

68050 Ekshärad

Bostad:0563-40894

Arbete:010-4677751

Email:tomas.berggren@storaenso.com

BY-PRÄSTBOLS SMF BY-PRÄSTBOLS SMF

Ann Persson

Björkhagsgatan3

68340 Uddeholm

Bostad:0563-23200

Arbete:0563-31915

Mobil:070-2049211

BASTERUDS VSF BASTERUDS VSF

Agnetha Elgquist

Basterud Sahléngården

68050 Ekshärad

Bostad:0563-45063

Värmlands län - Hagfors (1783)

Väg nr/

färjlednr

Tidigare

vägnr Väghållare Kontaktperson Organisations form

Organisationsform Frivillig överenskommelse, VF, SMF, VSF, Bolag, Kommun, Ensam vägh

Enskilda vägar Utskriven: 2012-08-23

Sida:1 av 14

Region Väst 14. Adressuppgifter för kontaktpersoner 

Slitlagertyp Grus, Belagd

Har bro Nej

Längd Alla

Kommun 1783

Vägkategori A, B, C, D, E, F

Trafikklass 1, 2, 3, 4, 5

14. Adressuppgifter för kontaktpersoner 

Urvalsparameter Värde

Beskrivning Innehåll: Kontaktpersoner

- Adresslista/Väg/Väghållare

- Adressetiketter - Klisterlappar/Fönsterkuvert

Gruppering:Kontaktperson

Region Väst
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27075 594 Kommun

27076 595

27077 596 VSF

27078 597 SMF

27079 598 VSF

27080 599

27081 600

27082 601

27129 674 VSF

27179 755

27180 756

27181 758

27182 759

27183 765 VSF

KNOTEBOVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

V:A HEDETORPS SMF Jonas Emilsson

Brånängen 10

68394 Lakene

Arbete:073-8461007

Mobil:070-3569173

NAINSVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssongatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-4677795

Frivillig 

överenskommelse

SLOGKÄRR-LÖVSJÖVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssongatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-4677795

Frivillig 

överenskommelse

HOLKESMOSSVÄGEN HAGFORS KOMMUN

Sven-Erik Strandberg

Dalavägen 10

68380 Hagfors

Mobil:070-3313556

Email:ingela.axelsson@hagfors.se

Frivillig 

överenskommelse

GRINNEMO-SNÖRE VSF GRINNEMO-SNÖRE VSF

Kenneth Nyman

Strandvägen 29

65217 Karlstad

Bostad:054,534330

Mobil:0703-617902

BLOMSTERBERGSVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

LYCKAN-HÄSTVÅLENS VSF LYCKAN-HÄSTVÅLENS VSF

Gunnar Skogman

Åråsvägen 17

68393 Råda

Bostad:0563-60338

ALHULTVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

NÖTÅSVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

ENGFALLHEDVÄGEN-BICKELVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

ULLENBANAN-BRATTBACKVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

STJERNFORSVÄGENS SMF STJERNFORSVÄGENS SMF

Sven-Erik Strandberg

Dalavägen 10

68380 Hagfors

Arbete:0563-18599

Mobil:070-3313556

Email:svenerik-strandberg@hagfors.se

PRÄSTGÅRDSVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95
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27187 769 VSF

27188 770 Bolag

27189 771 SMF

27243 844

27248 851 VSF

27285 917 VSF

27286 918 SMF

27287 919 VSF

27336 990 VSF

27354 1017 VSF

27359 1022 VSF

27360 1024 VSF

27361 1026 VSF

27407 1089 VSFROMBOLANDSVÄGENS VSF ROMBOLANDSVÄGENS VSF

Marianne Pettersson

Västanberg Nybo

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-30119

BACKETORPS VSF (S1) BACKETORPS VSF (S1)

Rose-Marie Nordström

Södra Backetorp 3

68392 Hagfors

VÅLES VSF VÅLES VSF

Karl-Uwe Unger

Mossberg Björken

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-30403

Mobil:070-5230403

HORNNÄS VSF HORNNÄS VSF

Rune Åhslund

Hornnäs Nilsgården

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-44080

Övrig:0563-44033

Mobil:070-2419813

SNÖRE-ÄLVBÄCKS VSF SNÖRE-ÄLVBÄCKS VSF

Gunnar Berglund

Nore Långolas

68050 Ekshärad

Bostad:0563-40398

Arbete:070-6909397

SKOGA S:A VSF SKOGA S:A VSF

Birgitta Hagman

Södra Skoga Hedebo

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-28083

BOGERUD-PARTILLE VSF BOGERUD-PARTILLE VSF

Henning Larsen

Bogerud 24

68492 MUNKFORS

Mobil:073-9944702

Email:henning.larsen@bredband.net

Frivillig 

överenskommelse

HARBERGSVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssongatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-4677795

LOVISEBERGS SMF LOVISEBERGS SMF

Jens Nordstrand

Loviseberg Herrgård

68394 Lakene

Mobil:070-6972418

HOLE-BASTERUDSVÄGENS SFF HOLE-BASTERUDSVÄGENS SFF

Mats Larsson

Basterud 20

68050 Ekshärad

Bostad:0563-45054

Arbete:0563-17909

Mobil:070-3007171

BERGVIK SKOG VÄST AB BERGVIK SKOG VÄST AB

Gunnar Blomqvist

Box 44

66721 Forshaga

Arbete:010-467 77 06

Mobil:070-335 31 63

ÅTJÄRNSVÄGENS SMF ÅTJÄRNSVÄGENS SMF

Lars Palm

Torsbyvägen 4

68050 EKSHÄRAD

Mobil:070-3333097

TÖMTE-ÄLGSJÖN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

HOLE-ÖMLINGENS VSF HOLE-ÖMLINGENS VSF

Paavo Ylikiiskilä

Östmarksvägen 5

68533 Torsby

Bostad:0560-12446

Arbete:01046-77723

Mobil:070-8915640
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27408 1090

27410 1093 VSF

27477 1209 VSF

27478 1210 VSF

27505 1250 SMF

27526 1291 VSF

27527 1292 VSF

27528 1293 VSF

27529 1294 SMF

27530 1295 VSF

27558 1340 SMF

27581 1371 VSF

27612 1423 SMF

27613 1424 VSF

S:A LOFFSTRANDS VSF S:A LOFFSTRANDS VSF

Per-Olov Nyman

Södra Loffstrand Lövstrand

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-86097

Arbete:070-3401082

TJÄRNTORPVÄGENS SMF Stora Enso AB

Stellan Jägermyr

Stjärnsfors Västra Tallåsen

68340 Uddeholm

Bostad:0563-23391

Mobil:070-6223329

HAGÄLVVÄGENS VSF HAGÄLVVÄGENS VSF

Anders Johansson

Parkgatan 5

68830 Storfors

Arbete:010-4677790

Mobil:010-4677790

EMTBJÖRKS SMF EMTBJÖRKS SMF

Bert Svensson

Emtbjörk 33

68392 HAGFORS

Bostad:0563-24263

Arbete:0563-17872

STENBACKENS VSF STENBACKENS VSF

Jan Källne

Stabby Alle´ 4 A

75229 Uppsala

Bostad:018-552662

Arbete:070-4250578

Övrig:018-4712394

BERG-LAKENETORP SMF BERG-LAKENETORP SMF

Leif Andersson

Berg där nere

68394 Lakene

Bostad:0563-70201

Mobil:070-3229030

HAGNÄSETS SMF HAGNÄSETS SMF

Helge Johansson

Kvarnströms väg 20

68333 HAGFORS

Bostad:0563-12532

Arbete:0563-17935

SÖRBY-V:A HEDETORP VSF SÖRBY-V:A HEDETORP VSF

Gunnar Skogman

Åråsvägen 17

68393 Råda

Bostad:0563-60338

FORSHULTS VSF FORSHULTS VSF

Gunnar Skogman

Åråsvägen 17

68393 Råda

Bostad:0563-60338

GUNNERUDSKÄRRETS VSF GUNNERUDSKÄRRETS VSF

Agneta  Boström

Norra Gunnerudskärret

68050 Ekshärad

Bostad:0563-45010

Mobil:070-6424688

BYNS VSF BYNS VSF

Roland Wiklund

Byn Lillpersgården

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-40096

Arbete:0563-18863

Mobil:070-3330797

Email:roland.wiklund@hagfors.se

HARASJÖVÄGENS SMF HARASJÖVÄGENS SMF

Leif  Sandberg

Näs Stellan

68050 Ekshärad

Bostad:0563 404 18

Mobil:070 3140418

DEGLUNDSBÄCKVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

RISÅSVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssongatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-4677795
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27643 1476 VSF

27648 1482 SMF

27669 1506 VSF

27675 1513 VSF

27676 1514 VSF

27699 1546

27700 1547

27732 1585

27733 1586 VSF

27734 1587

27735 1589 VSF

27747 1627 VSF

27763 1648 VSF

S:A ÖJENÄS VSF S:A ÖJENÄS VSF

Anders Olsson

Södra Öjenäs 60

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-42929

VAFALLETS VSF VAFALLETS VSF

Urban Magnusson

Box 44

66721 Forshaga

Mobil:070-5190287

Email:urban.magnusson@storaenso.com

V:A TÖNNETS VSF V:A TÖNNETS VSF

Vidar Åsemark

V:a Tönnet Hagen

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-44019

Mobil:070-4101531

Email:vidar.asemark41@telia.com

EDSFORSVÄGENS VSF EDSFORSVÄGENS VSF

Anders Johansson

Parkgatan 5

68830 Storfors

Arbete:010-4677790

Mobil:010-4677790

Frivillig 

överenskommelse

ACKSJÖN-AURENA VSF ACKSJÖN-AURENA VSF

Tomas  Berggren

Torsbyvägen 4

68050 Ekshärad

Bostad:0563 408 94

Arbete:010-4677751

SKOGSTAVÄGENS VSF SKOGSTAVÄGENS VSF

Anders  Johansson

Parkgatan 5

68830 Storfors

Arbete:010-4677790

Mobil:010-4677790

Frivillig 

överenskommelse

S:A ÖJENÄS-N:A VÄGEN S:A ÖJENÄS-N:A VÄGEN

Roland Åsemark

Överberga Åsen

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-24296

Arbete:0563-17000

Mobil:070-5619952

Email:roland.asemark@uddeholm.se

Frivillig 

överenskommelse

HALLA HALLA

Kurt Mårtensson

Halla, Hensgården

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-40901

Frivillig 

överenskommelse

GODÅSEN-STORA HAFSJÖN VSF GODÅSEN-STORA HAFSJÖN VSF

Göran Persson

Stjärnfors 102 A

68345 Uddeholm

Bostad:0563-23514

Övrig:0705700600

Mobil:070-3216827

Email:goran.persson3@spray.se

ÄLVBRON-LÅNGMYRENS VSF ÄLVBRON-LÅNGMYRENS VSF

John  Wester

Ämtbjörk 70

68391 Hagfors

Bostad:0563-41347

Arbete:0563-41309

FÖSKEFORS-GENSTIGENS VSF FÖSKEFORS-GENSTIGENS VSF

Inga-Lisa Olsson

Västanberg Hagan

68050 Ekshärad

Bostad:0563-30304

ÅLEBY VSF ÅLEBY VSF

David Berg

Åleby Berg 1

68394 LAKENE

Bostad:0563-71026

EDETVÄGENS SMF EDETVÄGENS SMF

Jerker Klint

Edet 1

68391 HAGFORS

Bostad:0563-27084

Arbete:0563-17504

Mobil:070-2073962
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27782 1670

27792 1684 VSF

27893 1831

27905 1846

27951 1914 SMF

27974 1941 VSF

27990 1963

28039 2026

28058 2048

28084 2076 VSF

28090 2082 SMF

28108 2101 SMF

28121 2114

STJÄRNFORSVÄGENS SMF STJÄRNFORSVÄGENS SMF

Stefan Arn

Stjärnfors 4062

68340 UDDEHOLM

Bostad:0563-23373

TÖNNET-HARA TÖNNET-HARA

Mats Johansson

Tallvägen 17

68050 Ekshärad

Arbete:0563-406 64

Mobil:070-664 40 36

Frivillig 

överenskommelse

KRAKERUDSVÄGEN KRAKERUDSVÄGEN

Mats  Bergslund

Rallvägen 1

68334 Hagfors

Mobil:070-3208835

Frivillig 

överenskommelse

RADALENS VSF RADALENS VSF

Joakim Axelsson

Mjönäsvägen12

68492 MUNKFORS

Bostad:0563-722 77

Mobil:070-572 79 85

SOLBACKA-LAKHEDENS SMF SOLBACKA-LAKHEDENS SMF

Kenny Ludwigsson

Lakheden, Åsen

68392 Hagfors

Bostad:0563-22063

Arbete:0563-18945

Mobil:070-5637025

MALMBACKAVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssonsgatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-467 77 95

Frivillig 

överenskommelse

DEPÅVÄGEN DEPÅVÄGEN

Peter Olsson

Depåvägen 10

68340 Uddeholm

Bostad:0563-10159

Mobil:070-5728021

Email:po.bulls@gmail.com

Frivillig 

överenskommelse

HÅBERGSVÄGEN BERGVIK SKOG VÄST AB

Erik Hultman

John Ericssongatan 2

68230 Filipstad

Arbete:010-4677795

Frivillig 

överenskommelse

NORE-FLATA SMF NORE-FLATA SMF

Karl-Gunnar Pettersson

Nore Flata

68050 EKSHÄRAD

Bostad:0563-40662

Arbete:0563-17000

ÅLEBY VSF (S2) ÅLEBY VSF (S2)

Åke Bengtsson

Åleby Sätter

68394 LAKENE

Bostad:0563-71041

SÄLJHEDEN-SÄLJE SÄLJHEDEN-SÄLJE

Anne-Kathrine Holm

Sälje, Gunfolk

68392 Hagfors

Bostad:056342142

Mobil:0761387559

Email:anne-kathrine.gunnfolk@telia.com

Frivillig 

överenskommelse

SKOGAVÄGARNAS VSF SKOGAVÄGARNAS VSF

Paavo Ylikiiskilä

Östmarksvägen 5

68533 Torsby

Bostad:0560-12446

Arbete:01046-77723

Mobil:070-8915640

Email:paava.ylikiiskila@storaenso.com

SALWENVÄGEN SALWENVÄGEN

Staffan Carlsson

Björkil Sjöliden

68395 Sunnemo

Bostad:0563-92111

Arbete:0563-23710

Mobil:070-5454378

Frivillig 

överenskommelse
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28130 2123 SMF

33748 SMF

33832 VSF

33937 SMF

34033 VSFGJUTÅSENS VSF GJUTÅSENS VSF

Ulla Svensson

Fastnäs16

68051 STÖLLET

Bostad:0563-86094

Mobil:0706-486094

STAVSJÖVÄGENS SMF STAVSJÖVÄGENS SMF

Anders Carlsson

Ennarbol 16

68051 Stöllet

Bostad:0563-86137

Mobil:070-3886137

KULLHEDENS VÄGFÖRENING Ingela Hasslemo Lund

Lakheden Vackerheden

68392 Hagfors

Bostad:0563-13801

Arbete:0563-18757

Mobil:070-5633063

FORSHULTS SMF FORSHULTS SMF

Johnny Östlund

Sörgårdsvägen 7

68393 RÅDA

Bostad:0563-60558

Arbete:0563-60389

Mobil:0702-158236

TRANEBERG-SKYTTFALL TRANEBERG-SKYTTFALL

Stig Persson

Lillstugevägen 3E

68334 Hagfors

Bostad:0563-12614

Arbete:070-30224513
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