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Bakgrund och befintliga fiberkablar 

Bakgrund 

För att bygga framtidssäkra bredbandsnät krävs optiska fiberkablar. Optisk fiber är det 

enda mediet som kan framföra information i mycket stora mängder. I Vansbro kommun 

finns inte så många av marknadsaktörerna som bygger fibernät och därför finns det inte 

så mycket fiberkabel heller. 

Telia 

Sedan länge finns en fiberkabel genom Vansbro kommun längs järnvägen som ägs av 

Telia. Den är dock gammal och består endast av några få fiberpar som alla används 

idag.  

 

Blått streck=Telias stomnät genom Vansbro kommun (längs järnvägen). Svarta streck = kommungränser 
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Fortum 

Fortum har 2012-2013 byggt en ny 139kV elledning i dalgången från Mockfjärd till 

Malung (se bild nedan). I den finns relativt mycket kapacitet ledig men tyvärr når den 

inte ens de 4 största orterna utan bara Vansbro och Nås. 

 

Rött streck = Fortums 130kV ledning med fiberkabel hängande under. Svarta streck = kommungränser  
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Målnät 

Vansbros bredbandsmål är formulerade enligt nedan i den Bredbandsstrategi som 

antogs 12/5 2014: 

”I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form 
finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande ca 10 procent ska ha 
minst 30 Mbit/s år 2020. Redan år 2016 bör 40 procent ha tillgång till bredband 
med en hastighet av 100 Mbit/s.” 

Utifrån dessa mål har ett målnät utformats (se bild nedan).  

 

Grönt streck = Telia fiber, Rosa streck = Vansbro kommun fiber 

Syfte 

Syftet med målnätet är att få en bild över vilken investering som krävs (eg. grävlängder) 

och dels tydliggöra för företag och hushåll hur Vansbro kommun har tänkt nå målen. 
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Man ska se detta som en första och grov vägledning hur ett fiberoptiskt nät kan bygga 

för att nå 90% av företag och hushåll. Omprioritering kan göra att detta målnät ändras 

över tiden. 

Prioriteringar 

Uppdraget att prioritera orter, företag mm ges åt Styrgruppen för 

Bredbandsutbyggnaden i Vansbro kommun (Utskottet för Leva och Bo). 

 

   

Exempel målnät i Äppelbo.  

Kostnadsberäkningar 

Vansbro kommun består av ca 3100st hushåll och ca 500st företag. Vanbrohem har ca 

700 lägenheter vilka redan har tillgång till minst 100Mbit/s. Återstår alltså 2400st 

hushåll. Utifrån detta och det målnät (se bild ovan) som framtagits så har följande 

kostnadsberäkningar gjort. 

För att nå 90% av hushåll och företag med minst 100Mbit/s och resterande 10% med 

minst 30Mbit/s så kostar det ca 50 mnkr. Finansieringen av detta sker förslagsvis enligt 

följande tabell. 

Anslutningsavgifter (fastighetsägare) 40% av 2400st =960st 14 400 000 kr 

ERUF bidrag (3mnkr/år i 5 år) 15 000 000 kr 

Byanätsbidrag 6 000 000 kr 

Kommunal medfinasiering (3mnkr/år i 5 år) 15 000 000 kr 

Summa 50 400 000 kr 
 

Återbetalning 

Vid en beräkning av kostnaderna och intäkter så får man en återbetalningskurva på ca 8-

10 år beroende på anslutningsgrad mm.  

Antaganden som ligger till grund för detta är 200 fastigheter ansluts per år de första 5 

åren därefter 100st/år. Med 200 anslutningar årligen ger detta ca 3 mnkr i intäkter 



   

Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 

Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

 
 

 
årligen de första 5 åren. Byanätsbidrag på 1 mnkr/år och ERUF 3 mnkr/år under 5 år ger 

årligen 4 mnkr/år. Bidrag och anslutningsavgifterna ger då intäkterna på ca 7 mnkr 

årligen de första 5 åren. Kapacitet och relationsavgifter ger intäkter på ca 500 tkr/år och 

ökar med ca 500 tkr årligen allt efter utbyggnationen framskrider. År 2020 beräknas 

dessa intäkter vara ca 2,6 mnkr. Driftskostnad är beräknad till ca 600 tkr årligen. 
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Aktiviteter och prioriteringar 2014-2020 

För att nå målen bör följande handlingsplan gälla.  

 Föra en aktiv dialog med kommuninvånare, företag och nätägare om behov, 

kvalitet och planering för utbyggnad. 

 Inga nya kommunala eller privata tomter bildas utan att tillgång till 

fiberanslutning säkerställs. 

 Kanalisation för fibernät samförläggs av kommun vid alla markarbeten i 

kommunen och kommun skall stimulera samordnade markarbeten. 

 Kalla till planeringsmöten minst två gånger per år. Till mötena skall företrädare 

för samtliga ledningsdragande verksamheter och privata aktörer på den lokala 

bredbandsmarknaden bjudas in. 

 Ta fram en strategi för en byanätssatsning för att främja bredbandsutveckling i 

områden med eftersatt utbyggnad. 

 Söka samverkan inom bredbandsområdet med övriga kommuner i regionen  

 Ansöka om och utnyttja statliga medel och EU-stöd för utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur. 

 Utveckla kommunens roll kring ansvaret för ”elektronisk kommunikation” i 

samband med översiktsplaner, detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. 

Vansbro kommun bidrar bl.a. med: 

 Låga priser och rimliga villkor för att anlägga fiber i kommunal mark. För 

närvarande tar Vansbro kommun inte ut någon avgift av nätägare för rätten att 

ha ledningar i mark eller för att få grävtillstånd för nyanläggning av nät. 

 Erbjuda nätägare (byanät m.fl.) ett markavtal som reglerar priser, krav på 

återställning, anläggningsmetoder, villkor för flyttning av ledningar med mera. 

 Väl avvägd information till marknadsaktörerna i samband med alla planärenden 

och bygglovsärenden. 

 Medfinansiering till ERUF bidrag för utbyggnad av fibernätet. 

Genomförda aktiviteter 2014  

 Informationsträffar (både med byföreningar och företag). 

 Möten med marknadsaktörerna (Telia, IP-Only, Dala Energi mfl). 

 Planering för ansökningar av bidrag. 

 Grovprojektering av hela kommunen. 

 Planering av utbyggnad (Målnätet). 

 Mätning av mobiltelefontäckning. 

Planerade aktiviteter 2015 

 Upphandlingar av 

o Gräventreprenör 

o Projektör  

o Material leveranser 

o Kommunikationsoperatör eller driftpartner 

 Ansökningar av bidrag (ERUF och Jordbruksverket). 

 Informationsmöten i byar och småorter. 

 Börja bygga fibernät under våren/sommaren 2015. 
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 Förnyad mätning av mobiltelefontäckning. 

Planerade aktiviteter 2016-2020 

 Fortsatta informationsmöten i byar och småorter. 

 Fortsatt utbyggnad av fibernät och kanalisation. 

 Dialog med teleoperatörer kring utbyggnad av mobilt bredband främst inom 

kommunens södra delar. 

 

Exempel målnät Lindesnäs. 

Prioritering under 2015 

Inför projektstarten 2015 så behövs en prioritering. Det går inte att börja bygga i alla 

byar/orter på samma gång. Denna handlingsplan föreslår en prioritering som bygger på 

att den ort/by som visar störst intresse bör också byggas först. Dock måste ett stomnät 

till orten/byn finnas också därför måste det byggas en huvudnod i Vansbro tätort först. I 

huvudnoden ansluts alla tjänsteleverantörer. Från huvudnoden dras sedan ett stomnät till 

varje orts eller by nod där accessnätet börjar. Det är till accessnätet som företag och 

hushåll ansluts. 

De befintliga nationella stomnät som tjänsteleverantörer och operatörer trafikerar 

passerar idag Vansbro utan att anslutas, förutom Teliasoneras nät. För att få 

huvudnoden ansluten mot fler än ett nationellt stomnät så måste första åtgärden bli att 

gräva ner en fiberförbindelse till någon av de nationella stomnät som passerar Vansbro. 

 


