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1 SAMMANFATTNING 
Kommunikation har alltid varit viktig för människan, vårt behov av att kommunicera 
känner inga gränser och verkar ibland omättligt. Goda kommunikationsmöjligheter 
utgör också en viktig framgångsfaktor för en kommun som vill växa, möjliggör att vi 
kan leva och arbeta på ett effektivare sätt. 
 
Detta dokument behandlar elektronisk kommunikation i vår kommun, även här en 
viktig faktor för framgång bland andra kommuner. Goda kommunikationer bidrar till 
att människor kan och vill bo samt verka i Vännäs kommun. 
 
Målsättningen för perioden fram till år 2020 är att 95 % av hushåll och företag ska 
kunna ansluta till bredband med minst 100 Mbit/s.  
Dagens täckningsgrad uppgår till cirka 90 %, vilket betyder att drygt 400 
hushåll/företag inte kan erbjudas ett modernt bredband. 
 
Andra lösningar som t.ex. 3G, 4G har svårt att erbjuda den kapacitet som efterfrågas 
och att ses mer som ett komplement till riktigt bredband. 
 

2 SYFTET MED BREDBANDSSTRATEGIN 
Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för att 
utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som bedöms uppstå 
under tiden fram till år 2020.  
Genom att forma ett målnät, dvs. en bild av hur man vill att bredbandsnätet ska se ut 
2020, blir det möjligt att åstadkomma ett bättre nät och göra kostnadsbesparingar 
genom prioritering och samordning.  
 
Bredbandsstrategin är ett strategi- och policydokument och ska inte lösa teknikfrågor 
av detaljkaraktär, finansieringsfrågor eller upphandlingsfrågor.  
 
Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som övriga 
långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. 
 
Dokumentet formulerar även de verksamhetsdirektiv som ska gälla för verksamheten 
under perioden. Se bilaga 7. 
 

3 ÖVERGRIPANDE VISIONER OCH STRATEGIDOKUMENT 
I Bilaga 2 redovisas huvuddragen i ett urval av strategidokument och uttalade visioner 
på EU-, nationell och regional nivå samt från några viktiga privata aktörer med 
verksamhet i kommunen.  
 

3.1 Kommunnivå 

3.1.1 Plan och bygglagen (PBL) 

I maj år 2011 beslutade riksdagen om en ny plan- och bygglag (PBL). De förändringar 
som gjorts innebär i huvudsak att offentligt planarbete ska förenklas och göras mer 
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tillgängligt. Fritt översatt till bredbandsområdet kan man, med anknytning till 
huvudmålen i e-Delegationens och Bredbandsforums arbete, uttrycka det som att: 
 
IT- och bredbandsutvecklingen ska göra tillvaron enklare för medborgare och företag, 
underlätta kontakter med myndigheter och bidra till hållbar utveckling och välfärd. 
 
Specifikt för bredbandsområdet innehåller lagen både möjligheter och skyldigheter att 
hantera elektronisk infrastruktur (bredband) i den fysiska planeringen och i 
bygglovsärenden. 
 
Kommunerna är t ex skyldiga att beakta behov av bredbandsutbyggnad i översikts- 
och detaljplanerna. 
  
Elektroniska kommunikationer är härigenom ett allmänintresse, som kommunen har 
befogenhet att beakta och lagen ger också kommunen möjligheten att, om man så 
önskar, bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät.  
 
Boverket har på regeringens uppdrag, i samråd med lantmäteriet, länsstyrelserna, SKL 
och PTS, tagit fram en vägledning för hur infrastruktur för elektronisk kommunikation 
kan tillgodoses vid planering och prövning av bygglov enligt plan- och 
bygglagstiftningen. 
 
Vägledningen vänder sig i första hand till kommuner och länsstyrelser samt operatörer, 
nätägare och företrädare för branschen. Vägledningen ger förslag på hur en kommun 
bör se på sin planeringsroll i fråga om bredband. Den visar också vikten av att 
kommunens lokala bredbandsarbete bör och kan knytas ihop med den planering av 
bredbandsinfrastruktur som görs på regionalt plan. 
 

3.1.2 Kommunens egna policy- och strategidokument 

I flera av kommunens planer och styrdokument berörs frågan om IT-infrastruktur, 
planerna och styrdokumenten finns publicerade elektroniskt på 
http://www.vannas.se/planer . 
 
Några huvudsakliga dokument och vad som där sägs: 
 
Översiktsplan 
I flera stycken berörs IT-infrastruktur, vikten av att den byggs ut och kommer alla 
medborgare till godo. Målsättningen tydliggörs: 
 
”Kommunikationer och infrastruktur inklusive IT-infrastruktur ska driva på utvecklingen 
och utvecklas i förhållande till behov, befolkningstillväxt och näringslivspolitiska 
ambitioner.” 
 
”Kommunens vision är att alla kommuninvånare och lokalt verksamma företag ska ha 
tillgång till fast och funktionsduglig IT-kommunikation till en fast kostnad. 
Den övergripande målsättningen med IT-infrastrukturen 
kan delas upp i fyra kategorier: 

 Jämlikhet – landsbygds- och tätortsbor ska behandlas lika avseende 
tillgänglighet och kostnad för IT-kommunikation. 

http://www.vannas.se/planer
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 Långsiktighet – investeringar ska göras så att framtida behov av 
reinvesteringar minimeras. Tekniska lösningar ska medge att kommersiella 
aktörer driver nätet, men med samhällsansvar för fullständig täckning. 

 Engagemang – kommunen ska ligga i frontlinjen när det gäller att erbjuda och 
nyttja tjänster på nätet. Kommunen ska stimulera till skapande och nyttjande 
av tjänster. 

 Kompetens – konsumenter och producenter ska utbildas för att effektivt kunna 
nyttja och utveckla IT-tjänster.” 

 
Strategisk plan 2011-2020 
Här klargörs att ett av målen är att ”Den kommunala infrastrukturen håller god 
standard.” 
 
Utvecklingsprogram för landsbygd och tätorter inom Vännäs kommun  
”Till infrastrukturen hör även IT och telekommunikation. Idag har merparten av 
kommunens invånare tillgång till Internet medan kvaliteten på mobilnätet starkt 
varierar. Endast fyra byar anser att mobilnätets mottagning fungerar bra och även 
inom tätorterna finns områden där mottagningen inte är tillfredsställande. Gällande 
bredbandsuppkoppling finns det i dagsläget en del gråzoner i kommunen. I dessa zoner 
fungerar idag endast modemuppkoppling, vilket försvårar inflyttning och 
nybyggnationer.” 
 
Näringslivspolitiskt program 
Här jämställs IT med vägnätet: 
”För att utveckla den potential som finns inom kommunens landsbygdsområden är 
infrastrukturfrågor fortsatt viktiga, t. ex. IT-utbyggnad och väghållning.” 
 

4 KOMMUNENS ORGANISATION FÖR BREDBANDSFRÅGOR 

4.1 Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer övergripande planer och finansiering.  

4.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen (KS) beslutar i principiella frågor kring utbyggnad av IT-infrastruktur. 
KS avgör vilka orter som får utbyggnad och de kriterier som ska ligga till grund för 
detta beslut. 

4.3 Styrgrupp för bredband  

Styrgruppen ska leda utbyggnaden av bredband i kommunen och ge direktiv till 
projektledare för bredbandsprojekt. Styrgruppen har befogenhet att besluta i frågor 
som rör bredbandsutbyggnaden. 
 
I styrgruppen ingår kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tillsammans med IT-chef 
och Bredbandsstrateg.  
 
Styrgruppen ansvarar för framtagande och framtida förvaltning av bredbandsstrategin. 
Bredbandsstrategin bereds och förankras politiskt i kommunstyrelsen.  
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4.4 Projektledning 

Projektledare för bredbandsprojekt utses av styrgruppen för bredband. Projektledaren 
har det operativa ansvaret för genomförande av styrgruppens beslut. 

4.5 Bredbandsstrategins förvaltning  

Bredbandsstrategin ska revideras minst vart fjärde år. Bredbandsstrategin skall 
dessutom under den tiden uppdateras om det finns särskilda skäl. Det kan vara 
principiella förändringar för kommande nät eller myndighetsbeslut som innebär att 
strategin måste förändras. 

 

5 BESKRIVNING AV KOMMUNEN 

5.1 Befolkning 

Befolkningen i Vännäs kommun har ökat med totalt 70 personer på 10 år (2003-2013). 
Men sedan fyra år tillbaka (2010) har antalet medborgare i kommunen ökat med 
mellan 50-60 personer per år. Den 31 december 2013 bodde 8 583 personer i 
kommunen, varav cirka 4200 av dem bodde i Vännäs tätort, 1500 i Vännäsby och 2700 
personer utanför tätorten. Befolkningstätheten är 16,3 innevånare per 
kvadratkilometer. 
 
53 procent av befolkningen i Vännäs kommun är under 45 år, och nästan en fjärdedel 
är yngre än 20 år. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika i de olika 
åldersgrupperna. Kvinnorna är något fler än männen i åldern 25-44 år samt 80 år och 
äldre, medan könsfördelningen är det omvända i åldersgruppen 45-64 år. 

 
I bilaga 3a presenteras antalet invånare i respektive ort inom kommunen. 
Vännäs kommuns befolkning pendlar i stor omfattning, främst till Umeå som med sin 
närhet erbjuder en betydande arbetsmarknad. Från Vännäs pendlar ca 2000 personer, 
till Vännäs pendlar ca 870. En del av dessa pendlare får bättre möjlighet att arbeta på 
distans i takt med att IT-infrastrukturen byggs ut och tekniken anammas.  
 
Länets målsättning är en täckningsgrad på 95 % vilket från dagens täckningsgrad 
(2014-12-05) som är beräknad till 89,9 % gör en skillnad på 213 fastigheter. Lyckas vi 
nå målet på 95 % så återstår ändå 188 fastigheter som blir hänvisad till tjänster som 
trådlöst eller trådbundet telenät (om det finns kvar). 
Hur vi ska uppnå målsättningen behandlas i kapitel 13 ”Genomförande”. 

5.2 Näringsliv 

Sysselsättningen i kommunen är beroende av två viktiga faktorer. Närheten till Umeå 
med dess stora arbetsmarknad är den ena faktorn och den andra faktorn är 
transportföretagen som fortfarande är en betydelsefull arbetsgivare. Totalt finns i 
kommunen 434 registrerade företag*, en profilering har skett mot transportsektorn. 
Detta beror delvis på Liljaskolans breda utbud av transportutbildningar samt det 
faktum att det i kommunen finns ett flertal företag inom olika delar av 
transportsektorn. Huvuddelen av de större företagen är geografiskt belägna inom eller 
i närheten av Vännäs tätort. 
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De fem största näringsgrenarna i kommunen är vård och omsorg (22 %), utbildning (19 
%), byggverksamhet (11 %), tillverkning och utvinning (9 %) och transport (8 %). Vid en 
jämförelse ser man att andelen arbetstillfällen inom fyra av dessa näringsgrenar är 
högre i Vännäs kommun än i övriga landet. Det är endast inom tillverkning och 
utvinning som andelen arbetstillfällen är högre i landet generellt än i Vännäs. Det 
vanligaste yrket i Vännäs kommun är vård- och omsorgspersonal. 
 
I kommunen finns, enligt SCB, 284 egenföretagare varav 184 är män och 100 är 
kvinnor. 
 
*) SCB 2013 

5.3 Stora fastighetsägare / områden struktur 

I Vännäs och Vännäsby hyr Vännäs fastigheter, som är kommun ägt, och andra större 
fastighetsägare ut lägenheter i flerfamiljshus. I övriga orter bor befolkningen i 
huvudsak i enfamiljshus. 

5.4 Offentlig service 

Den offentliga servicen är i huvudsak koncentrerad till Vännäs tätort där det finns: 
 

• Vårdcentral 
• Folktandvård 
• Kommunkontor 
• Bibliotek 
• Arbetsförmedling 
• Järnvägs och busstation 
• Polis 
• Tempererat utomhusbad (sommartid)  
• Biograf 

 
Förutom en kommuns normala barn och utbildningsverksamhet har Vännäs kommun 
en stor gymnasieskola. 
Serviceboende för äldre finns i Vännäs och Vännäsby, samt särskilda boenden 
anpassade för personer med psykiskt funktionshinder och begåvningshandikapp finns i 
Vännäs och Vännäsby samt Tväråbäck. 

5.5 Kommunens utmaningar 

Kännbart för kommunen under perioden kommer att vara stora pensionsavgångar 
med omfattande personella förändringar på olika sätt. Ett stärkt IT stöd kan ge 
effektivitetsvinster som förenklar denna process. 
 

6 KOMMUNENS MÅL OCH STÄLLNINGSTAGANDE 

6.1 Politisk viljeinriktning 

Kommunens bredbandsstrategi ska följa nationella och regionala visioner och 
strategier om inte annat beslutas i enskilda ärenden. 
Som medlem i Stadsnätsföreningen (SSNf) så följer vi deras avtalsmall och prisstruktur 
för att underlätta samarbete samt förenkla för vår egen verksamhet. Då försäljning av 
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svartfiber och kapacitet (ofta med speciella tjänster) till större kunder sköts via AC-nets 
försäljningsorganisation följer vi (i samråd) deras prissättning.  
Avgifter och taxor gentemot ”medborgare” hanteras på samma sätt som andra 
kommunala avgifter och taxor.   
 
I brist på att kommersiella krafter bygger bredbandsnät, är det av vikt att vi själva äger 
och expanderar dessa nät. För att kunna behålla kompetens på ett effektivt sätt ska 
kommunen vara operatör för näten. Kommunen ska inte leverera tjänster i nätet med 
undantag för kabel-tv nätet där det av tekniska skäl inte går att göra annat. 

6.2 Målet med bredbandsverksamheten 

Målet med bredbandsverksamheten i kommunen är att: 
 

 Nätets roll är tydliggjord såväl internt i kommunen som för medborgare och 
näringsliv. 

 Bredbandsstrategins mål för bredbandstäckning uppnås. 

 Uppsatta kvalitets- och kapacitetsmål uppnås. 

 Verksamheten ska bära sina egna kostnader. 

6.3 Mål för bredbandstäckning 

95 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag 
inom Vännäs kommun bör senast år 2020 ha tillgång till fast, funktionsduglig IT-
kommunikation med en uppkopplingshastighet på 100 Mbit/s till en fast kostnad. 

6.3.1 Prioriterade åtgärder för att uppnå målet för bredbandstäckningen 

En målsättning på 95 % täckningsgrad till 2020 betyder i praktiken att vi ska expandera 
möjligheten att ansluta till fiber med 213 fastigheter. Utifrån befolkning och 
fastigheter kombinerat med kostnad så görs en prioritering (se avsnitt 13, 
Genomförande). 
 
Det tekniska valet för utbyggnad ska vara egen fiber, endast i undantagsfall skall andra 
lösningar väljas.  
 
För att nå bredbandsmålet krävs politiska förutsättningar och det är av vikt att 
kommunen har i beredskap att kunna motfinansiera kommande stödpengar. 

6.3.2 Prioriterade geografiska områden 

Eftersom verksamheten ska sträva mot egen ekonomisk bärighet, kommer prioritet 
ligga på tätorter och förtätning när verksamhetens egna medel används.  
 
Undantag kan göras av styrgruppen om den kan hitta finansiering för det. Som 
exempel på det kan vara etablering av företag, vattenkraft, vindkraft eller stödpengar i 
någon form. 

6.3.3 Befintligt kabel-tv nät 

Vännäs kabel-tv levererar kabel-tv tjänst, analogt och digitalt samt även datatjänst i 
sitt nät. Nätet är moderniserat i omgångar och har under många år kunnat behålla sina 
kunder. Moderniseringen av kabel-tv nätet har gjort att det inte längre är ett 
fristående nät utan en integrerad del av hela bredbandsnätet.  
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De gamla kabel-tv kablarna ersätts allteftersom fiber dras fram till slutkunderna. Att 
påskynda den förändringen skulle visserligen vara kostsamt men ge ett stabilare nät 
med högre kapacitet och minskat behov av underhåll. 
 
Förändringar i hur kunderna konsumerar TV är dock att vänta, goda möjligheter finns 
idag att via internet kunna se både direktsänd (linjär) TV men även play-tjänster 
(olinjär). Det förändrade beteendet kan komma att slå igenom i så pass stor skala att 
det kan minska marknaden för vanlig TV-tjänst. 
 
Minskar efterfrågan på traditionella TV-tjänster kan dock kabel-tv nätet fortfarande 
leverera datatjänster, vilket har en ständigt ökande efterfrågan.  
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7 BEFINTLIG INFRASTRUKTUR 

7.1 Kommunägt nät 

7.1.1 Ortssammanbindande nät / regionalt nät 

Det totala fibernätet (markerat med grönt och blått) i Vännäs Kommun, eget eller där 
kommunen varit delaktig (andra aktörers fiber redovisas ej): 
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7.1.2 Områdesnät 

Vännäs kommun äger optonät (bredband via optiskfiber) i Vännäs och Vännäsby 
centralort samt i byarna: Brån, Strand, Pengfors, Tväråbäck, Hällfors, Pengsjö samt ett 
antal mindre byar. 
 
I centralorterna finns även ett kabel-tv nät. Kabel-tv nätet har idag ca: 1625 hushåll 
som kunder och kan även det leverera datatjänster. I dagsläget (januari 2015), så finns 
det 471 hushåll som kör datatjänster via kabel-tv nätet. 

 
Utöver det finns i byars egna regi områdesnät i byarna:  
Spöland, Vännfors, Västra Vännfors, Jämteböle, Stärkesmark,  Snålltjärn, Selet, 
Långfors och Gullsjö. 

7.1.3 Noder 

Huvudnoden är placerad i centrala Vännäs och är försedd med reservkraft, larm, 
brandskydd och säkert tillträde. 
 
De större områdesnoderna är försedda med avbrottsfri kraft och placerade i låst 
utrymme. Ortsnoder är placerade i byggnader som har ansetts av kommun och boende 
vara lämpliga vid tillfället då nätet etablerades och har i huvudsak avbrottsfri kraft och 
placerade i låst utrymme. Tjänsteleverantörernas tjänster finns i alla noder och kabel-
tv via fiber finns i alla fiber anslutna noder. 

7.1.4 Täckning och teknik 

Om man beräknar täckningen av bredband genom att räkna in alla anslutna fastigheter 
samt de fastigheter som kan anslutas till en kostnad av max 20 000 kr så erhåller vi en 
täckningsgrad av 89,9 %, detta är nära den nationella målsättningen på 90 % senast år 
2020. 
 
Det finns operatör och tjänsteutbud att tillgå i Vännäs, dock i mindre utsträckning än 
vad som finns i större städer. De operatörer som erbjuder fast uppkoppling och 
tjänster via nätet är (februari 2015): 
 

• Telia, DSL via telenätet, Internet till vissa större hyresfastigheter via fiber.    
• Vännäs Kabel-TV – Internet via kabel-tv nätet. 
• AC-Net  (erbjuder organisationer). 
• Alltele – Internet och IP-telefoni via stadsnätet. 
• T3 - Internet och IP-telefoni via stadsnätet, DSL via telenätet. 
• Vannet (Vännäs Internet förening) - Internet via stadsnätet.  

 
Tjänsteutbudet utgörs idag huvudsakligen av Internetkapacitet med tillhörande 
tjänster, t.ex. e-post, webb, backup, telefoni. 
Därutöver har Vännäs god täckning av radiotjänster, mobiltjänster:  
 

• Net 1 (tidigare ice.net) 
• Telenor & Tele2 (4G) 
• Telia (3G, 4G) 
• Tre (3G) 
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7.1.5 Operatörer och tjänsteutbud 

Tre tjänsteleverantörer av Internet finns representerade i det öppna stadsnätet, dessa 
är Alltele, T3 och Vannet. Som leverantör av IP-telefoni finns Alltele och T3. Detta kan 
under programmets tid förändras. 

7.2 Andras nät i kommunen 

Skanova (telia) har det mest omfattande nätet (efter kommunens eget) inom Vännäs 
kommun. Detta nät består i huvudsak av fiber mellan telestationerna (normalt en per 
by). Nätet från telestationerna ut till hushåll, företag och andra organisationer är 
kopparkabel (telefonledningar). 
 
För att kunna erbjuda boende på områden där kommunen inte själv har nät har 
kommunen, av Skanova, under 2006 beställt och fått utfört uppgradering (xDSL 
aktivering) av sex st telestationer. 
 
Banverket har fiber längs järnvägen. Banverkets fiberkabel innehåller få fibrer, detta 
medför att banverket i första hand erbjuder kunderna kapacitet (det är svårare att få 
hyra svartfiber). Banverket transporterar tjänsteleverantörer i sitt nät och kan lämna 
av dessa även i Vännäs. 

 
Under perioden som behandlas av detta dokument så kommer Skanova tillsammans 
med Telia att fortsätta att fokusera på att demontera olönsamma telestationer och 
stolplinjer i landet. Hur Vännäs fortsättningsvis drabbas kan de inte precisera i 
skrivande stund utan kommunen kommer att bli informerad ca. fyra månader innan 
demontering av respektive station (enligt Telia). Fyra månader är naturligtvis inte 
tillräckligt mycket tid att hinna reagera. Några antaganden kan dock göras och en 
gissning utifrån de stationer som kommunen har hjälpt till att aktivera är att följande 
områden riskerar att förlorar sina telestationer: 
 

Stora delar av nord-östra delen av 
kommunen kommer att drabbas av 
Telias demontering av nätet, 
fibernätets utbredning på området är 
dock god. 
Vissa av dessa telestationen i 
området har redan tagits ur drift. 
 
 
Ett område utan hushåll.  
 
Kring Holmsjö / Eriksborg saknar vi 
fibertäckning och 
stationsnedläggning är trolig. 
 
Strand och Berg kan tappa sina fasta 
telefoni, Berg saknar fibertäckning.  
 
Sydligaste delen av Mosjö kan tappa 
fasttelefoni samtidigt som de saknar 
fibertäckning. 



Bredbandsstrategi - Vännäs kommun 2015-2020 
 
 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf § 51   Sid 14 (42) 

Till det ska läggas ett antal kunder som kan drabbas pga. att de sitter efter en olönsam 
stolplinje eller en linje som blir föremål för rivning pga. av t.ex. Omdragning av vägar 
eller akuta skador. Hushåll som drabbas av detta kommer vi troligen inte få någon 
förvarning om. 
 
I förlängningen (troligen efter 2016) kommer Skanova även att stänga deras AXE-
stationer och ersätta den tekniken med IP-baserad teknik. Hur det påverkar kunderna 
har vi inte fått information om ännu. 
 

8 FRAMTIDA BEHOV 
Vi har redan många kritiska tillämpningar via bredbandet och vid avbrott blir 
problemen allt mer påtagliga. Kraven på bredbandsnäten ökar, både vad gäller 
tillgänglighet och kapacitet. Ett ökat beteende att TV-tittande flyttar till bredbandet 
bidrar till detta.  
 
Inom områdena övervakning, larm och smarta hem kommer det också fortsätta att 
expandera kraftigt. Utvecklingen inom företag, stat och kommun visar också på ett 
kraftigt ökande bredbandskrav, IT-system och servrar är något man oftare utlokaliserar 
av många olika anledningar. Samarbetet i Umeåregionen gällande IT är väldigt starkt 
och samarbeten generellt mellan kommuner förväntas öka. Denna utveckling kommer 
att innebära fler delade IT-system och hjälpa de mindre kommunernas kompetens- och 
personal-hållning samt göra lösningarna mer kostnadseffektiva. 
 

9 VAR BYGGER MARKNADEN 
Det finns naturligtvis även i Västerbotten, liksom på många andra platser i Sverige, nät 
som byggs, ägs och drivs av s.k. marknadskrafter och som därmed är helt 
kommersiella. Telia/Skanovas nät är ett sådant exempel och som i stort sett täcker 
befolkade delar av länet.  
 
Telia / Skanovas nät bedöms under åren fram till 2020 ha tappat en stor del av sin 
tidigare dominans i länet i och med den nedmontering som pågår av det fasta 
telenätet.   
 
När det gäller marknadens övriga nätägare är det framför allt i Umeå och Skellefteå 
som man visat intresse av att äga nät. 
 
Det finns för närvarande inga tecken som tyder på att marknadskrafterna har för avsikt 
att bygga bredbandsnät som klarar framtida behov i Vännäs kommun. 
 
Området präglas av stora avstånd, långt mellan småorter/byar, och däremellan mycket 
gles bebyggelse. Kostnaden för att anlägga bredbandsnät i området blir hög samtidigt 
som intäkterna bedöms bli låga, och därför är marknaden uppenbarligen inte 
intresserad av att bygga bredbandsnät här. 
 
Utvecklingen går snarare åt andra hållet! 
Telia/Skanovas pågående avveckling av sitt fasta telenät drabbar även Vännäs 
kommun och aktualiserar behovet av att hitta alternativa bredbandslösningar. 
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På kort sikt kan trådlösa bredbandslösningar, ex 4G eller Net 1 vara sådana alternativ, 
men de kan knappast anses lösa behovet av bredband på lång sikt. 
 

10 PRINCIPER FÖR KOMMUNENS BREDBANDSNÄT 

10.1 Ekonomi 

Målet bör vara att kommunens totala bredbandsnät på sikt ska bära sina egna 
kostnader. De budgetar som läggs under bredbandsstrategins löptid ska bidra till att 
detta mål kan uppnås. 

10.2 Prioriterade tekniska lösningar 

Det finns olika tekniska lösningar för att realisera hög överföringskapacitet och den 
tekniska utvecklingen går fort framåt.  
 
Nya ändutrustningar som ansluts till kopparledningar eller fiberkabel innebär att 
överföringskapaciteten hela tiden höjs och att överföring kan ske över längre avstånd. 
Detta gäller alla kabeltyper. 
 
Detsamma gäller i viss mån för trådlös överföring, men där finns fysiska begränsningar 
som gör att man aldrig kan nå samma prestanda som t.ex i en fiberkabel. 
 
Fiberkabeln har hög kapacitet och är driftsäker och bedöms vara mest framtidssäker. 
Avsteg från optisk fiber ska endast ske i undantagsfall om tekniska eller ekonomiska 
skäl anses tillräckligt starka eller om det handlar om temporära lösningar. 
 
Optisk fiber är ett förstahandsval när bredbandsnät ska anläggas i Vännäs kommun.  
 
 
Vid förläggning av nya optofiberförbindelser består en stor del av kostnaden i grävning 
och förläggning av kanalisation. Kanalisationen har därmed ett högt värde. 
Kostnaden för fibern och indragning av denna i kanalisationen är en mindre 
kostnad. Om kommunen lägger ner kanalisation så kan, vid behov, den kabel som 
ligger i kanalisationen bytas ut. 
 
Samtliga kablar ska förläggas i kanalisation (rör). 
 
 

10.3 Öppenhet 

 
Bredbandsnät som byggs eller ägs av Vännäs kommun ska vara s.k. ”öppna nät” 
enligt Stadsnätsföreningens definition. (Se Bilaga 1) 
 
Där framgår att: 
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Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på 
likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda 
tjänster i ett aktivt nät. 
Öppenheten innebär att  
 

 nätägaren (tills vidare kommunen)  erbjuder företag, operatörer eller 
motsvarande att i mån av tillgång hyra s.k svart fiber. 

 nätägaren erbjuder tjänsteleverantörer att ansluta sig och leverera tjänster till 
sina kunder via nätet. Öppenheten innebär att nätet skall vara tillgängligt på 
samma villkor för alla tjänsteleverantörer. 

 nätägaren erbjuder företag, offentliga organisationer och allmänhet att 
ansluta sig till nätet.  

10.3.1 Undvikande av monopol 

Med ett öppet nät, där alla tjänsteleverantörer konkurrensneutralt kan leverera 
sina tjänster, undviks monopol på tjänsterna. För att åstadkomma detta bör 
tjänsteproducerande operatörer inte äga nätet. 

10.3.2 Slutkundens frihet att välja tjänsteleverantörer och tjänster 

För slutkunden innebär det fördelar att vara ansluten till ett öppet 
nät. 

 Slutkunden (hushållet eller företaget) kan göra sitt eget eget val av 
tjänsteleverantörer.  

 Slutkunden har möjlighet att undvika inlåsningseffekt, dvs att bli beroende av 
en tjänsteleverantör och dennes utveckling. 

10.4 Robusthet 

Vid planering och utbyggnad av bredbandsnät i Vännäs kommun ska hänsyn tas till vad 
som sägs i Lagen om elektroniska kommunikation (LEK) och i Post & Telestyrelsens 
rapport (PTS ER – 2011:20), kap 5 om robusta noder, redundans och åtskilda 
ledningsvägar  

10.4.1 Robusta noder 

För att minimera riskerna för avbrott och driftstörningar ska huvudnod vara 
försedd med reservkraft t ex i form av dieselaggregat för kontinuerlig drift. 
Områdesnoder eller annan viktig utrustning ska om möjligt förses med 
avbrottsfri kraft i form av batteribackup eller motsvarande. 

10.4.2 Redundans och geografiskt åtskilda ledningsvägar 

Kommunens nät ska i möjligaste mån byggas i slingform så att trafiken kan gå 
alternativa vägar. I början av utbyggnaden kan redundansen vara svår att 
åstadkomma, men allt eftersom slingorna byggs ut ökar möjligheten att skapa 
sammanhängande reservvägar. 
 
När nya bredbandsnät anläggs ska dessa, så långt som möjligt, förläggas på annan plats 
än redan befintliga bredbandsnät. Genom att förlägga infrastrukturen på olika platser, 
t.ex. på olika sidor av vägkroppen och helst betydligt mer åtskilt, minimeras risken för 
avbrott på flera ledningsvägar samtidigt. 
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10.5 Tillgänglighet 

Det finns en uttalad ambition att stadsnät och regionalt nät (AC-net) ska ha hög och 
samordnad tillgänglighet. 
 
Det innebär t.ex. 

 Näten ska vara i drift 24 timmar per dygn, årets alla dagar. 
 

 För bredbandsförbindelse som berör mer än en nätägare ska kundavtal (SLA) 
som reglerar servicetider, åtgärdsfönster etc. ska vara samordnade för att 
undvika att det uppstår en ”svag länk” i den totala servicen. 

 

 Näten ska vara öppna och möjliga att använda på ett icke-diskriminerande sätt 
för alla. 

 
För att lednings- och räddningscentral ska ha maximal möjlighet att 
fullgöra sitt uppdrag, ska den vara ansluten mot all tillgänglig IT-infrastruktur i 
kommunen. 

10.6 Ägande, drift och tjänsteleveranser 

För att kunna driva på utvecklingen av en utökad och förbättrad Infrastruktur för 
kommunen bör Vännäs kommun, under programtiden, behålla utbyggnad, drift och 
operatörskap av nätet. 

10.6.1 Förutsättningar 

Kommunen har i sin organisation en bredbandsstrateg och en projektledare. De är 
kommunens representant mot entreprenörerna/tjänsteleverantörerna. Kommunen 
har ansvaret att styra utveckling och drift av nätet. Detta sker genom att kommunen 
upprättar policys, regelverk och avtal med entreprenörer/tjänsteleverantörer. 
 
Tjänsteleverantörerna svarar för löpande kundkontakter för att på så sätt vara den 
som ”äger” kunden. Vid större frågor, t.ex. begäran om utbyggnad av nätet, så kopplas 
kommunens bredbandsstrateg in.   
 
Vännäs kommun kommer att samverka med andra kommuner för att öka tillgänglighet 
och säkerhet i nätet samt hålla kostnaderna för drift, operatörskap och service så låga 
som möjligt. En öppenhet för sammanslagningar av nät med våra grannkommuner 
måste hållas, detta kan vara lösningen som skapar en optimal nätägarstruktur till 
lägsta möjliga pris. Om det är möjligt med tanke på kommunallagen bör utredas och 
skulle det visa sig ogenomförbart bör alternativet samägt kommunaltbolag utredas. 

10.6.2 Ägande 

Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Post och Telestyrelsen 
anser att en kommun som äger bredbandsnät kan undvika att snedvrida konkurrensen 
gentemot privata marknadsaktörer genom att: 
 

 Den kommunala bredbandsverksamheten bedrivs inom ramen för den 
kommunala kompetensen. 

 Tillämpa prissättning under självkostnad. 
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 Man ger tillträde till den egna infrastrukturen på lika och icke diskriminerande 
villkor, eller inte agerar selektivt, d v s utan sakliga skäl behandlar aktörer 
olika.  

 
 

Vännäs kommun ska äga bredbandsnät och vara initiativtagare till utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur i kommunen.  
 
Som ägare av bredbandsnät ska man samverka med andra marknadsaktörer och bidra 
till att de nationella bredbandsmålen uppfylls. 
 
Nivå1 – passiv infrastruktur  
Att anlägga, äga och tillhandahålla passiv elektronisk infrastruktur är enligt SKL 
förenligt med den kommunala kompetensen, i synnerhet om nätet enbart ska 
användas för kommunens eget bruk.  
 
Vännäs kommuns passiva nät används även för allmänt bruk, dvs till hushåll och 
företag, och detta kan också enligt SKL inrymmas i den kommunala kompetensen 
eftersom  kommunen upplåter nätet till andra aktörer på lika och icke diskriminerande 
villkor. 
 
Nivå 2 – aktiv infrastruktur, överföringstjänster  
Att operera ett bredbandsnät kräver aktiv utrustning för att hantera signaltrafiken i 
nätet.  
 
Nivå 3 – bredbandstjänster, innehållstjänster  
Är som regel inte förenliga med den kommunala kompetensen med undantag för 
sådana bredbandstjänster som kommunen tillhandhåller i sin serviceverksamhet mot 
medborgare och företag.  
Kommersiella bredbandstjänster tillhandahålls medborgare, företag och myndigheter 
av tjänsteleverantörer som genom affärsmässiga avtal är kunder till den som opererar 
nätet.  
Vännäs kommun vill åstadkomma ökad konkurrens på denna nivå. 

10.6.3 Driftoperatör 

Driftoperatören behöver ha väldigt god kännedom om det lokala nätet för att kunna 
göra ett effektivt och bra jobb. Bästa lösningen är att kommunen själv sköter det 
uppdraget och köper in tjänster av mer komplex eller specialiserad karaktär. 

10.6.4 Drift av kabelnätet 

För det fysiska nätet med noder och kabel i backen gäller samma sak som ovan men 
berör andra aktörer för de tjänster som köps in. 

10.6.5 Tjänsteleveranser 

Tjänsteleveranser i nätet sköts av olika tjänsteleverantörer för att skapa ett öppet nät 
med konkurrans. I kabel-tv nätet kan detta inte göras pågrund av att det ännu inte är 
tekniskt möjligt (för låg kapacitet). 
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10.7 Prisstruktur 

Vännäs kommun ska tillämpa en ”icke-diskriminerande” prissättning vid anslutning 
mot nätet och vid användning av nätet. 
 
Kundens månadskostnad skall så långt som möjligt vara distansoberoende, dvs. lika 
oavsett var i kommunen man bor. 
Kundens månadskostnad kan däremot variera beroende på tillgänglighetskrav, teknik, 
flexibilitet och kapacitet. 
Anslutningsavgiften till nätet (engångskostnad) prissätts med hänsyn till 
geografiskt avstånd mellan fastigheten och närmaste anslutningspunkt i nätet, 
eget arbete, teknik för anslutning och kapacitet ut till kunden. 
 
Kommunens prissättning ska följa Stadsnätsföreningens (SSNf) modell för prissättning. 
 
Principer för prissättning fastställs av Kommunfullmäktige. 
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11 SAMORDNING 

11.1 EU-nivå, nationell nivå och regional nivå 

Planering och utbyggnad av kommunens bredbandsinfrastruktur ska så långt som 
möjligt samordnas med motsvarande satsningar på EU-nivå, nationell nivå eller 
regional nivå. 
En kombination av nationella stamnät, regionala initiativ på prioriterade avsnitt och en 
noga övervägd och strukturerad uppbyggnad i kommunerna skapar bästa möjliga 
förutsättningar för att åstadkomma den finmaskiga struktur som är önskvärd. 
Kommunen deltar sedan flera år tillbaka i det regionala samarbete som leds av 
Region Västerbotten / AC-Net. 

11.2 Kommunal nivå 

Vännäs kommun ska verka för samordning på kommunal nivå.  
 
Samordningen sker genom att: 

 hålla regelbunden kontakt med andra infrastrukturbyggare som gräver i  
marken. Kommunen skall passa på att lägga ner tomrör när det grävs, om det 
finns behov av ytterligare kanalisation.  
 
Exempel på infrastrukturbyggare är: 

o Vägverket 
o Samhälls byggnads förvaltningen (SBF) som arbetar med gator, vägar, 

grönytor, vatten och avlopp 
o Solör Bio Energi (fjärrvärme) 
o Vattenfall (elnät) 
o Skanova 
o Banverket 

 

 ha regelbunden kontakt med leverantörer av innehållstjänster så att 
leverantörerna får information om vilka möjligheter kommunens infrastruktur 
ger. Samtidigt får kommunen information om de krav som leverantörerna av 
innehållstjänster ställer på näten. 

 hålla löpande samordningsmöten med grannkommunerna för att samordna 
näten mellan kommunerna. 

 

  



Bredbandsstrategi - Vännäs kommun 2015-2020 
 
 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf § 51   Sid 21 (42) 

12 MÅLNÄT 2020 
I Västerbotten har vi valt en högre målsättning och vill nå 95 % till år 2020, för Vännäs 
del innebär det en utökning med 213 fastigheter som ska kunna erbjudas anslutning. 

12.1 Länsövergripande nät 

Länsnätet är utformat i två stora ringar med anslutningar ut mot angränsade områden. 
Arbete pågår för att skapa fler korsförbindelser och på så sätt öka feltoleransen i nätet, 
Vännäs berörs inte under närmaste år av någon av de planerade projekten. 
Möjlighet finns dock att skapa ökad redundans genom att koppla oss mot Nordmaling 
respektive Vindeln. 

 

12.2 Redundans 

Vännäs ansluter idag mot Umeå på två ställen och mot Bjurholm vilket ger en god 
redundans, möjlighet finns att utöka det med anslutningar mot Nordmaling och mot 
Vindeln, att göra det är dock inte prioriterat i denna plan. 
I det lokala nätet har vi redundans mellan Vännäs och Vännäsby där möjlighet finns att 
koppla om förbindelserna i händelse att stora avbrott. 
I denna plan finns ett projekt med för att förstärka redundans för Tavelsjönet och 
Alvnet (Spöland – Vännfors), genom att sammankoppla de två nätet ökar feltoleransen 
för båda näten. 
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12.3 Ortssammanbindande nät 

För att få ett ortssammanbindande nätet som stödjer målet på 95 % så behöver minst 
projekten ett till och med nio byggas innan år 2020.  

 

12.4 Områdesnät 

För att nå målsättningen på 95 % innebär det en utökning med 213 fastigheter som ska 
kunna erbjudas anslutning. Som exempel på att uppnå detta mål så måste följande 
byar kunna erbjudas anslutning:  
Skogsvägen (på hemberget), Västerås, Berg, Tobacka, Vinbäck, Skavdal, Kallhögen, 
Nylandsnäs, Hjåggsjö, Södra Hjoggsjö, Nynäs, Mosjö, Bergnäs, Håknäs, Mobäck 
Nyborg, Brattåker, Hällnäs, Hednäs, Bygdegård, Högås, Kolksele, Ytterkolksele 
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Stennäs, resterande del av Penglund, Mjösjö, Högbäck, Långsjö, Holmbäck 
Fagernäs, Bojnäs, Klintsjö, Kolksele, Östergård, Nygård, Harrsele, Västerselet, 
Harrselefors och Karlsberg. 
Kostnaden för det skulle uppgå till cirka 14,1 miljoner. 
Ska även projekt tio till tretton genomföras så ökas kostnaden till 18,9 miljoner, se 
även kapitel 13 och bilaga 3b. 

12.5 Kapacitet och tjänster som nätet ska klara 

Den snabba utvecklingen av Internet och nätbaserade tjänster gör att trafiken i näten 
ständigt ökar och oftast mycket mer än vad prognoserna visat.  
 
Det är svårt att förutse vad bredbandsnäten i framtiden kan komma att användas till 
och det är därför också svårt att förutse vilken kapacitet nätet ska klara. 
 
Rent allmänt kan ändå fastslås att: 
 
Bredbandsnät ska vara dimensionerade för att klara tjänsteleverantörernas leverans av 
triple-play-tjänster, dvs Internet, telefoni och TV till slutkunderna. 
 
 
Leveransen av TV i nätet kommer inom snar framtid att kräva betydligt mer bandbredd 
än idag. Antalet TV-kanaler i nätet ökar, bildkvaliteten blir högre och det kräver mer 
kapacitet. 
 
Nya tjänster för vård och omsorg kan också innebära ökade krav. 
 
Vid anläggning av nytt nät ska nätet planeras så att en eventuell framtida 
kapacitetshöjning blir så enkel som möjligt. Väsentliga delar i bredbandsnätet, ex 
bredbandskabeln, ska endast i undantagsfall behöva bytas ut. 
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13 GENOMFÖRANDE 

13.1 Utbyggnadsplan 2015-2020 

En målsättning på 95 % täckningsgrad till 2020 betyder i praktiken att vi ska expandera 
möjligheten att ansluta till fiber med 213 fastigheter. Utifrån befolkning och 
fastigheter kombinerat med kostnad så prioriteras projekten så här (se även bilaga 3b): 
 

Prio Sträcka OSN Avstånd  
i km för 
OSN 

Områdesnät (ON) i 
orten, orter 

 

Kostnad per 
ansluten om 
alla ansluter 

1 Hemberget (Skogsvägen) 1,0   
 

40 000 

2 Västerås 3,3 Västerås 
 

48 875 

3 Berg 3,3 Berg 
 

58 500 

4 Tobacka - Hjåggsjö - Mosjö 19,9 

Tobacka, Vinbäck, 
Skavdal, Kallhögen, 
Nylandsnäs, 
Hjåggsjö, Södra 
Hjoggsjö, Nynäs, 
Mosjö, Bergnäs, 
Håknäs och Mobäck 

 
59 800 

5 
Pengfors - Kolksele - 
Hällnäs - Mjösjö 

8,5 

Nyborg, Brattåker, 
Hällnäs, Hednäs, 
Bygdegård, Högås, 
Kolksele och 
Ytterkolksele 

 
65 769 

6 Stennäs 3,1 Stennäs 
 

68 222 

7 Penglund - Mjösjö 11,9 

Del av Penglund, 
Mjösjö, Högbäck, 
Långsjö och 
Holmbäck 

 
75 533 

8 
Pengsjö - Fagernäs - Bojnäs 
- Klintsjö 

8,8 
Fagernäs, Bojnäs, 
Klintsjö  

81 600 

9 

Kolksele - Östergård - 
Nygård - Harrsele - 
Västerselet - Harrselefors - 
Karlsberg 

10,5 

Kolksele, Östergård, 
Nygård, Harrsele, 
Västerselet, 
Harrselefors och 
Karlsberg 

 
83 913 

10 
Ersätta radiolänk med fiber 
till Gullbäck 

5,5 Orrböle, Brännfors 
 

97 000 

11 
Sammankoppling Västra 
Vännfors - Vännfors 

2,1 Tjärdal 
 

118 000 

12 
Hällfors - Harrsele - 
Selsberg 

19,0 

Fällfors, 
Harrseleforsen, 
Selsberg, Österselet 
och Fällforsselet 

 
118 519 

13 
Avslutande del runt 
Pengsjön 

2,1   
 

167 000 
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Estimerade kostnader ovan och på respektive delprojektsredovisning nedan inkluderar 
områdesnät och ortsammanbindande nät. 
För att nå målet på 95 % behöver minst projekt 1 – 9 genomföras. 
Prioriteringen omprövas allteftersom vi kontrollerar intresset på respektive område för 
att faktiskt ansluta sig till nätet samt om andra förutsättningar förändras (så som till 
exempel möjlighet till samförläggning).  
 
Per 2015-03-16 har vi kännedom om finansiering för de tre första projekten övriga 
projekt saknar finansiering. 
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13.1.1 Hemberget (Skogsvägen) 

Övre sidan av hemberget, Skogsvägen är ett mindre projekt med möjlighet att ansluta 
7 fastigheter. Kostnaden för projektet beräknas till ca. 280 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.2 Västerås 

Med utgångspunkt från befintligt nät på Marahällan dras till boende i Västerås.  
Möjligt att ansluta 16 fastigheter.  
Byar som påverkas: Västerås. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 782 000 kr. 

  
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.3 Berg 

Med en komplettering av nätet kring Strand skulle boende i Berg få tillgång till 
bredband.  
Möjligt att ansluta 12 fastigheter.  
Byar som påverkas: Berg. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 702 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.4 Tobacka-Hjåggsjö–Mosjö 

Fiber till Hjåggsjö kan dras från Pengsjö eller från Tobacka, detta förslag behandlar 
alternativ Tobacka, då det passerar fler fast boende efter vägen. 
Långt och omfattande projekt som kanske blir uppdelat i delprojekt för att kunna nå 
målet. 
Möjligt att ansluta 70 fastigheter.  
Byar som påverkas: Tobacka, Vinbäck, Skavdal, Kallhögen, Nylandsnäs, Hjåggsjö, Södra 
Hjoggsjö, Nynäs, Mosjö, Bergnäs, Håknäs och Mobäck. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 4 186 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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Fortsättning… 

  
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.5 Pengfors–Kolksele–Hällnäs–Mjösjö 

Kommunens nord - västliga del har glest mellan fastigheterna och därmed blir 
projekten kostsamma på det området. Hela området är uppdelat på tre projekt varav 
detta är en del i det. 
Möjligt att ansluta 26 fastigheter.  
Byar som påverkas: Nyborg, Brattåker, Hällnäs, Hednäs, Bygdegård, Högås, Kolksele 
och Ytterkolksele. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 1 710 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.6 Stennäs  

Bygden runt och i Tväråbäck har relativt god utbyggnad av bredband men där finns vita 
fläckar, Stennäs är en sådan. 
Möjligt att ansluta 9 fastigheter.  
Byar som påverkas: Stennäs. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 614 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.7 Penglund–Mjösjö 

Kommunens nord - västliga del har glest mellan fastigheterna och därmed blir 
projekten kostsamma på det området. Hela området är uppdelat på tre projekt varav 
detta är en del i det. 
Möjligt att ansluta 30 fastigheter.  
Byar som påverkas: Del av Penglund, Mjösjö, Högbäck, Långsjö och Holmbäck. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 2 266 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.8 Pengsjö–Fagernäs–Bojnäs–Klintsjö 

Norr om Pengsjö finns ett område som riskerar att bli utan telenät pga. gamla 
telestolpar.  
Möjligt att ansluta 20 fastigheter.  
Byar som påverkas: Fagernäs, Bojnäs, Klintsjö. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 1 632 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.9 Kolksele-Östergård-Nygård-Harrsele-Västerselet-Harrselefors–Karlsberg 

Kommunens nord - västliga del har glest mellan fastigheterna och därmed blir 
projekten kostsamma på det området. Hela området är uppdelat på tre projekt varav 
detta är den sista delen i det. 
Möjligt att ansluta 23 fastigheter.  
Byar som påverkas: Kolksele, Östergård, Nygård, Harrsele, Västerselet, Harrselefors 
och Karlsberg. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 1 930 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.10 Ersätt radiolänk till Gullbäck med fiber  

Gullbäck matas idag via radiolänk vilket är en lösning som inte är lika tillförlitlig och 
dras med högre driftskostnad än en fiberlänk. Genom att ersätta länken med fiber så 
kan vi även ansluta de hushåll som passeras. 
Möjligt att ansluta 10 fastigheter.  
Byar som påverkas: Orrböle, Brännfors. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 970 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.11 Sammankoppling Västra Vännfors mot Vännfors  

I Vännfors och Spöland verkar bredbandsnätet Alvnet och från Västra Vännfors är det 
nätet Tavelsjönet som verkar. Dessa två nät borde kopplas samman för att skapa fler 
reservvägar för fibern Detta ger en säkrare lösning för näten i händelse av problem i 
näten. 
Möjligt att ansluta 3 fastigheter. 
Byar som påverkas: Tjärdal. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 354 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.12 Hällfors-Harrsele–Selsberg 

En fortsatt utbyggnad från Hällfors och norr ut säkerställer kommunikationen för upp 
till 27 fastigheter, området har även fritidshus som skulle vara möjliga att ansluta. 
Byar som påverkas: Fällfors, Harrseleforsen, Selsberg, Österselet och Fällforsselet. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 3 200 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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13.1.13 Sammankoppling fiberöar kring Pengsjö  

Det återstår en del i projekten kring Pengsjö, genom att göra denna del så sitter sedan 
nätet ihop runt sjön. 
Möjligt att ansluta 2 fastigheter. 
Kostnaden för projektet beräknas till ca. 334 000 kr. 

 
Föreslagen dragning markerad med röd linje. 
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14 BYALAGSKONCEPTET 
Västerbottens län kom redan 2000 med idén om att byakraften/byalagen, dvs. 
befolkningen i byarna, skulle ges möjlighet att utföra en stor del av arbetet med att 
bygga bredbandsnät i byarna. Byalagskonceptet har 10 år senare fått efterföljare i 
andra delar av landet genom SSNfs projekt ”fiber till byn” . 
  
Byarnas engagemang har i de flesta fall varit: 
 

 Att teckna markavtal. 

 Att utföra grävnings- och återställningsarbeten. 

 Att förlägga skyddslang. 

 Att dra in fiberkabel i skyddsslang. 
 
Byalagskonceptet har blivit en stor framgång i hela länet. Det har inneburit stora 
kostnadsbesparingar och gjort det lättare att få tillgång till mark för förläggning av 
bredbandsnät. 

 
Vännäs kommun ska under perioden 2015-2020 stimulera byar, som saknar 
bredbandsnät, att använda sig av byalagskonceptet för att underlätta 
bredbandsutbyggnaden.  
 

15 VERKSAMHETSDIREKTIV 
Kommunen ger i Bilaga 7 direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät / 
kabel-tv nät och samordning av desamma i kommunen. 
 
Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:  
 

 Enhetens uppdrag att genomföra bredbandsverksamheten så att uppsatta mål 
uppfylls. 

 Olika aktörers roll i kommunens bredbandsnät. 

 Vilka produkter och tjänster verksamheten ska innehålla. 

 Grundläggande principer för prissättning. 

 Enhetens bemanning. 

 Hur utvärdering av verksamheten ska göras. 
 

16 EKONOMISKA ANALYSER OCH ÖVERVÄGANDEN 
När beslut ska tas om utbyggnad av bredbandsnät ska följande punkter ingå i den 
ekonomiska bedömningen av projektet: 

16.1 Möjligheter till finansiering 

Möjligheterna till extern medfinansiering av bredbandsprojekt i kommunen förändras 
ofta. För att kunna följa utvecklingen av olika stödformer och kunna tillgodogöra sig 
eventuella sådana medel krävs att det finns en kommunal beredskap att uppvisa 
strategier samt utbyggnadsplaner och att hantera egen medfinansiering i planerade 
projekt. 
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Verksamhetens styrgrupp (KSAU) har mandat att besluta om användning av 
budgeterade medel utan krav på motfinansiering och/eller i strid med 16.6. Om så sker 
ska beslutet motiveras och estimerad kostnad anges i beslutet. 

16.2 Anslutningsgrad 

För att det ska finnas någon långsiktig ekonomisk bärighet i nätet kan utbyggnad bara 
ske till de ställen som har ett rimligt stort kundunderlag i förhållande till 
utbyggnadskostnaden.  
Även när utbyggnad har skett måste man med ett brett och varierat tjänsteutbud samt 
kontinuerlig marknadsföring och andra åtgärder se till att anslutningsgraden blir så hög 
som möjligt. Dessa åtgärder ska göras i ett samarbete mellan nätägare, operatörer och 
tjänsteleverantörer. 
 
Varje enskild förbindelse eller ortsnät analyseras då utifrån ställda kriterier. 

16.3 Kapacitet  

Tjänster som Video-on-demand och TV kräver stor kapacitet i nätet. Det kommer att 
krävas hög överföringskapacitet för att säkerställa ett brett utbud av tjänster i nätet.  
En infrastruktur som medger hög kapacitet, även ut till byarna, gör orterna mer 
attraktiva för befintliga och nya företag och kan vara ett motiv för ungdomar att 
bosätta sig i byarna. 

16.4 Driftskostnad  

Det är viktigt att hålla nere driftskostnaden för att inte göra prisnivån för att nyttja 
nätet orimligt hög.  
Det är därför ofta försvarbart att välja en högre investeringskostnad om man kan 
påvisa en lägre driftskostnad. Det kan t.ex. vara att välja att bygga en relativt kostsam 
optisk fiberkabelförbindelse istället för en billigare radiolänklösning eftersom man 
erfarenhetsmässigt vet att fiberkabeln är billigare i drift. 

16.5 Driftsäkerhet 

Dagens samhälle blir alltmer känsligt för driftsstörningar. Det gäller inom alla 
infrastrukturer, så även inom IT.  
Störningar i kommunikationen kan orsaka produktionsbortfall för företag och offentlig 
förvaltning, vilket kan vara oerhört kostsamt.  
Inom vården blir det också mer kritiskt där användningen av telemedicin ökat. Övriga 
tjänster som ställer stora krav på driftsäkerhet är IP-telefoni och IP-baserad TV.  
För att klara av att upprätthålla en hög driftsäkerhet till en rimlig kostnad, kan det vara 
fördelaktigt för kommunen att söka samarbete med andra kommuner eller med 
externa partners. 

16.6 Lönsamhetskalkyl 

Antaganden bör göras om hur många invånare, bostadshus, fritidshus, lägenheter och 
företag som kommer att anslutas till nätet under de kommande åren. Utifrån detta ska 
beräkningar göras på vilka investeringar, intäkter och driftkostnader detta för med sig. 
 
Grundläggande ekonomiska parametrar som räntor och avskrivningstider för olika 
anläggningsdelar ska överenskommas med kommunens ekonomienhet. 
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Alla parametrar som införts i kalkylen ska vara möjliga att förändra så att man enkelt 
ska kunna göra simuleringsberäkningar av kostnader och intäkter utifrån olika 
scenarier.  

16.7 Befintligt kabel-tv nät 

Det existerande kabel-tv nätet i Vännäs befinner sig i flera olika generationsskeden där 
tekniken ligger långt på framkant med både analog kabel-tv, digital kabel-tv, extra 
utbud från två stora leverantörer samtidigt som vi erbjuder datatrafik över nätet (s.k. 
returaktivering). Den del av nätet som befinner sig i sämst skick är ett antal 
förgreningsmatningar och flera kundanslutningar. Löpande byggs problemen bort i 
nätet och ersätts, där det är praktiskt möjligt, med fiberkabel.  
 
I en jämförelse fiberkabel gentemot koaxialkabel så har fiberkabeln en tre gånger 
längre livslängd och en kapacitet som är minst 100 gånger så stor som koaxialkabeln. 
Fiberkabel isolerar kunden elektriskt från övriga nätet vilket gör att problem med åska 
eller dålig isolering helt försvinner, detta är till gagn för både kunden och nätet.     
  
Vännäs kabel-tv nät har även möjligheten att skicka kabel-tv signal via fiber ända till 
slutkund vilket helt utesluter koaxialkablar i nätets ägor men även ger möjlighet att 
erbjuda kabel-tv utanför tätorterna. På detta sätt kan kunder i byar och även 
grannkommuner kopplas mot Vännäs kabel-tv:s huvudcentral. 
 
Utvecklingen blir därigenom att strävan mot att ersätta koaxialnätet med ett 
fiberbaserat nät fortsätter. Tjänster i de två näten integreras och behandlas på ett 
likvärdigt sätt.  
 
Frågan om och när tv-nätet ska avvecklas kvarstår och svaret på den frågan besvaras 
lämpligen genom konstaterandet att avvecklingen börjar när nätet inte längre visar 
lönsamhet. 
 

17 EXTERN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Det är viktigt att allmänheten har kännedom om bredbandsstrategins existens och 
innehåll och kan följa utvecklingen i genomförandet av strategin.  
 
Bredbandsstrategin bör därför kommuniceras med allmänheten, främst via 
kommunens hemsida. 
 
 
  


