Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt
uppkopplat Sverige
Idag (2016-12-18 kl.14.00) presenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
huvuddragen i regeringens nya bredbandsstrategi – ett helt uppkopplat Sverige. Strategin är
den första i sitt slag som täcker alla som bor i Sverige.

Strategin har följande mål:
•

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

•

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

•

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

- För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har
möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i
målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Bakgrund
•

År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet.

98 procent av befolkningen har då bredband om minst 1 Gbit/s. Det är tio gånger snabbare än målet i den
förra bredbandsstrategin och ett mål som tar höjd för den utveckling digitaliseringen för med sig.
1,9 procent har minst 100 Mbit/s. I de allra flesta fall är detta hushåll som idag har 4G som bästa alternativ
och som ligger långt ut i glesbygden. 100 Mbit/s ger en uppkoppling som är ca fem gånger snabbare och
innebär en avsevärd uppgradering.
0,1 procent har minst 30 Mbit/s. Dessa ca 10 000 personer bor normalt sett mycket avlägset och saknar ofta
tillgång till 4G. De är i dagsläget hänvisade till det statliga åtagandet om 1Mbit/s, vilket i princip innebär
att de inte kan ta del av varken privata eller offentliga tjänster på nätet. Genom målet om 30 Mbit/s får de
en bredbandsuppkoppling som är 30 gånger snabbare än dagens åtagande. Det kommer för många innebära
en väsentligt ökad livskvalitet och förenkla ett aktivt samhällsdeltagande.
•

År 2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det betyder att
uppkopplingen ska vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever begränsningar i
sin användning genom avbrott eller brist på kapacitet. Detta gäller för platser där människor,
företag och saker normalt befinner sig, exempelvis kring fritidshus, i friluftsområden och längs
vägar och räls.

•

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Tack vare regeringens offensiva satsningar kommer målet i den förra bredbandsstrategin att
överträffas med råge. Därmed höjs målet i närtid från 90 procent med 100 Mbit/s till 95 procent
med 100Mbit/s

- Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande
samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället. Den utvecklingen har redan kommit långt. I
framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att ha stora digitala inslag, säger Peter Eriksson

Till exempel kommer sannolikt en stor del av vården att ges på distans. Digitaliseringen kommer också att
kunna bidra med en omfattande effektivisering av det offentliga och till en förbättrad samhällsservice och
livskvalitet för medborgarna. Men för att alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt
sätt, för att framgångsrika företag ska kunna utvecklas i alla delar av landet och för att det offentliga ska
kunna effektivisera servicen till invånarna måste alla ha bredband.
Ökad globalisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar har alla ett samband med eller
påverkas av ett uppkopplat samhälle. Det är viktigt med ett Sverige som håller ihop och där det finns
förutsättningar att bo och verka i hela landet. När människor har tillgång till den bredbandsuppkoppling
som behövs i varje situation har bredband en unik möjlighet att fungera som en brygga mellan stad och
land – det lägger grunden för ett demokratiskt samhälle rustat för framtiden. Det skapar också en möjlighet
för Sverige att behålla och stärka sin position inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor
och tjänster.

Från den 25 min långa presskonferensen, kan följande noteras:
En nöjd och stolt PE presenterade en ny bredbandsstrategi. Det är en stor dag då det efter
industrialiseringen kommer en digitalisering. Digitaliseringen påverkar samhället i lika stor grad som
industrialiseringen gjorde på sin tid. Alla människor måste få tillgång till bredband, för livskvaliteten.
Vi vill inte skapa någon klyfta i samhället. Dagens målsättning på 90 % ser vi ut att nå, idag har 75 %
av medborgarna denna tillgång.
Kommunerna investerar genom Stadsnäten, 2,3 mdkr, kommersiella aktörer investerar 12,3 mdkr i
fiber och mobila nät. Den tredje aktören, Staten, höjer nu sina ambitioner. I dag bidrar staten med
4,2 mdkr till accessnät samt 1,2 mdkr i stamnät. Totalt 5,5 mdkr.
Sverige ska vara helt uppkopplat till 2025!!!! 2 milj fler svenskar kommer att ha tillgång till bredband,
detta utifrån dagens siffror. Till 2023 bör hela Sverige ha till gång till stabila mobila tjänster.
Fastighetsägaren kan naturligtvis välja att stå utanför men möjligheten ska erbjudas. Grundtanken i
satsningen är direktivet från EU rörande gigabitsamhället.
Målet 2025 är att 98 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till 1 Gbit/s. Av de resterande 2 %
ska 1,9% ha tillgång till minst 100 Mbit/s, återsående 0,1 % ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s.
De mobila tjänsterna ska vara stabila tjänster–där man befinner sig för tillfället, situationsanpassat
och applicationsanpassat. Mer och mer hälsovård kommer att ligga över internet, detta är en stor
glesbygdsfråga. På mindre orter försvinner dessutom banker, affärer mm. Satsningen ger samma
möjligheter till alla
Det ska vara tydliga roller och spelregler för marknadens aktörer. Vi måste dessutom ha en
kostnadseffektiv utbyggnad och ger därför ett uppdrag till PTS att avveckla hinder i utbyggnationen.
Bland annat en samverkan för att undanröja dessa hinder.

Uppdrag till PTS
•

Stadsnäten –Lokaliseringsprincipen (utökat för kommunerna) inte begränsas av
kommungränsen, om aktör saknas på andra sidan kommungränsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt arbete med Bredbandsforum
Styrning av Stadsnät och tillhandahållande av bredband
Utveckla arbetet med bredbandskoordinatorerna
Utforma information om nyttan av bredbandsinvesteringar till hushållen (sänkta kostnader
för hushållen)
Snabbare processer för anläggning av bredband
Ta fram en vägledning till trådlöst bredband i samhällsplaneringen
Ta fram en ny modell för nyttoberäkningar
Statliga medel för utbyggnad av bredband
Utredning om effektiv användning av statliga medel för utbyggnaden
Utredning om framtidens frekvensområde för den mobila trafiken
Omvärldsanalys av Bredbandsforum
Analys av nivån för funktionell tillgång till internet och fortlöpande utreda behovet. I dag
finns lagkrav på 1 Mbit.

För detta är förutsättningarna:
•
•

Fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Höga mål och
insatser på samma nivå som idag, fram till 2025.
Teknikutveckling och samverkan mellan olika tekniker. Fiber, kabel TV, 4G, 5G, radiolänk,
sattelit, Dessutom är ¤G lågt utnyttjat i glesbygden.

Sverige är med att tar täten i det digitaliserade samhället.

Tyvärr inga nya pengar i detta ”utspel”. Regeringen anser att det inte är acceptabelt att bara 90 % ska
få tillgången bredbandet. Regeringen tar nu beslut om inriktning, sedan kan nya årliga beslut om mer
medel fattas utifrån de uppföljningar som PTS genomför.

