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1 Inledning

Detta är det andra IT-infrastrukturprogrammet som upprättas av Ulricehamns
kommun. Det förra programmet avsäg tidsperioden 2001 —2004. Sedan dess har
kommunernas roll pa bredbandsmarknaden aUtmer klarnat och detta tülsammans
med den utvecklingsom skett pä bredbandsmarknaden samt signaler frän svenska
staten ocb EU, är utgängspunkterna för detta program.

Kommunen stär inför nya awägningar och avgöranden angäende
bredbandsverksamheten tack vare möjlighet tül lokala initiativ, ökad efterfrägan,
nya bidragsmöjligheter och kopparnätets osäkra framtid. Detta program skall ligga
tül grund för beslut om inriktning och utbyggnad under ären 2012 —2016.

Ulricehamns kommuns mal är att alla invänare 2025 skall ha tillgäng tül 100Mbit/s
symmetriskt. Ett delmäl passeras 2016da kommunens invänaregenomsnittligt skaU
ha tülgang tül 100Mbit/s samt füll 4G täckning.

Förhoppningen är att dessa mal skaU bidraga tül de tre mälsättningarnai SKLis
strategi för e-samhäUet;

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- En smartare och öppnare kommunal förvaltningsom stödjer Innovation och
delaktighet
- Högre kvahtet och effektivitet i verksamheterna

Det mälnät som beskrevs i det första programmet har blivit byggt och dessutom
har ytterügare delar tülkommit pä rent kommersieUa grunder. Detta program visar
vüka ytterügare utbyggnaderav nätet som hör komma tül ständ och under vilka
förutsättningar detta i sä faU ska ske.

Detta IT-infrastrukturprogram visar kommunens behov av fortsatt utbyggnadav
infrastruktur för bredbandskommunikation. Dokumentet skaU ocksä kunna

användas av Västra Götalandsregionen som underlag för beslut gäUande VGR
bredbandsstöd.

2 Befintliga strategier och lagstiftning

2.1 Befintliga strategier

I regeringens "Bredbandstrategi för Sverige" sägs att är 2015 ska 40 % av hushäU
och företag ha möjüghetatt ansluta tül bredband med överföringshastighet 100
Mbit/s (PTS (Post- och Telestyrelsen) har i sin strategiska agenda höjt mälet tül 55
% eftersom mälet redan är uppfyUt pä nationeU nivä). Ar2020 ska motsvarande
andel vara 90 %. Ulricehamns kommun ansluter sig tül de nationeUa mälen och
fömtsätter att bidragsmedel för detta görs tülgängüga via staten eUer EU.

Västra Götaland skaU erüigt länets IT-vision "Vara en regioni internationeU
tätposition vad gäUer IT-infrastruktur". Detta kräver arbete med bädeatt nä
landsbygden med kraftfuUt bredband och att förstärka de största orternas
konkurrenskraft pä detta omräde.

I'nstLJlritchainnskommun, IT, 523 37 L'iricchamn Besük KarlsniisvSgfn 11
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I kommunens politiska handJingsprogram 2011-2014 finns övergripande mal. Detta
program ansluter tillmalen kopplade till tdllväxt och infrastrukmr.

Kommunen äger genom sitt bolag Ulricehamns Energi AB ett välskött fibernät som
idag täcker instora delar av kommunen. Kommunen anser attdet primärt är
marknadens aktörer som skall förse boende och företag med bredbandslösningar.

2.2 Plan och Bygglagstiftning

Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll i arbetet för ett hällbart
samhällsbyg^nde. En ny Plan och bygglag gäller frän och med 2011-05-02. I den
ingär planering av elektronisk kommunikation i kommunens övriga
samhäilsplanering bade pa översikt och detaljnivä. Elektroniska kommunikationer
ärdärmed ett allmänintresse, vilket ger kommunen bade möjligheter och
skyldigheter päett tydligare sattän vad som tidigare varit fallet. Planarbete för
elektronisk kommunikation hör därför hemma pä samma stalle som övrig planering
avseende infrastruktur.

PBL är beskrivet i ett dokument hos Boverket som näs via följande länk:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/elektroniska-
kommunikationer-i-planeringen.pdf

Boverket skriver följande i sin sammanfattning:
Den nya plan- och bygglagen innehäUer bade möjligheter och skyldigheter att hantera

elektronisk infrastrukmr i den fysiska planeringen och i bygglovärenden. Elektronisk
kommunikation har förts in som ettaUmänt intresse och möjligheten attbestämma
markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät förtydligats.

TiUgäng till och planering för IT ären sä viktig fraga att den självklart bör hanteras av
kommunema pä liknande sätt som vägar, el och vatten i översikts- och detaljplanering.
Ett IT-infrastrukmrprogram är en lämplig utgängspunkt för ett tillägg till
översiktsplanen beträffande IT-infrastmkmren i kommunen.

Hur anordningar för elektroniska kommunikationer kan och bör hanteras i en
detaljplan hänger samman med huvudmannaskap för nätet. Markanvändningen för ett
visst ändamal i en detaljplan säkerstäUs med användningsbestämmelser medan ett
markreservat redovisas genom en egenskapsbestämmelse. Markreservat bör bara
användas om det pä ett rimligt sätt kan kombineras med den grundläggande
markanvändningen. Om kommunen ärhuvudman för de allmänna platserna och ägare
tül marken behövs somregel intenägon särskild planbestämmelse omatt den allmänna
platsen fär användas även för ledningsdragning.

By^lov krävs för uppförande av radio- och telemaster eller tom. Inom omräde med
detaljplan, krävs även bygglov för sädana ätgärder pä byggnader som avsevärt päverkar
deras yttre utseende. Master som ska placeras utanför omräde med detaljplan prövas
motbakgrund av deallmänna hänsynsreglerna i 2 kap. i nya PBL samt motvad som
anges i kommunens översiktsplan.

Hur markätkomst och genomförande ska gä till i samband med bredbandsutbyggnad är
beroende pä huvudmannaskap för anordningarna, markägarförhällanden, om det rör
sig om aUmän plats och om det är inom eller utanför detaljplanelagt omräde. Inom
detaljplanelagt omräde, pä allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, tecknas
normalt ett markavtal med kommunen. I de fall ett allmänt nät ska dras fram över
kvartersmark kan i första hand ledningsrätt upplätas enligt ledningsrättslagen. Utanför

Post Oricchaitiiis kiininum, IT. S2.t Llricchainii Ä-juX' K.irlsn;i.svai;tn 1I
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detaljplanelagt omräde är det sammarättsliga redskap som finns att tiUgä som vid ett
plangenomförande. Om avtal inte kan träffas kan ledningsrätt normaltupplätas och
gemensamhetsanläggning bildas för ett enskilt gemensamt nät som förvaltas av en
samfällighetsförening.''

2.2.1 Samordning av marknadens grävande aktötet

Samordningsmöte skerärsvis mellan kommunen och externa aktörer. Detta skergenom
en grävtillständsmtin som tillämpas i Ulricehamns kommun där samtliga grävande
aktörer meddelas och fär lämna synpunkter.

2.2.2 Grävtillständ

Att hitta en effektivoch snabb handläggning av grävtillständ är viktigt men det är ocksä
angeläget att marknadens aktörer lär sigplanera grävningsarbeten för att minimera
antalet grävningar i tätorterna.

2.2.3 Bygglov

För nya master och nya placeringar av bredbandsnoder krävs bygglov i de flesta fall.
Denna hantering skaU beakta miljöoch andra viktiga aspekter innan bygglov ges. I nya
PBL rekommenderas bygglovshantering ta högst tio veckor.

2.2.4 Startbesked

För att fä börja bygga efter att bygglov beviljats, mäste Miljö och samhäUsbyggnad
lämna ett startbesked.

2.2.5 Kanalisationstillträde

Kommunen äger ingen egen kanalisation.

2.2.6 Kommunala tomter säljs itikl fibetanslutning

Uhricehamn kommun kommer i tätort att börja sälja sina kommunala tomter inklusive
fiberanslutning. Därmed säkerstäUs att en optimal kapacitet kan fäs i fastigheten idag
och framöver. Upphandlingen och grävningen för denna fiberanslutning sker samtidigt
som arbetet för el, vatten och avlopp handlas upp.

2.2.7 Upphandling av bredbandstjänster för eget bruk

Merparten av skoloroch övrigkommunal verksamhet är anslutna till Ulricehamns
kommunnät.

2.2.8 Samordning internt i kommunen

Vid nybyggnation/nya detaljplaner är aUtid IT-infrastrukturen med pä agendan. Inom
befintlig plan tas det inte med. Samordning skermed Ulricehamns EnergiAB.

2.2.9 Framtidssäkra lösningar för bredbandsnäten

När bredbandsnäten ska byggas ut behövs tryggt tillträde till mark, liksom samverkan
mellan fastighetsägare och en välskött förvaltning. Genom lantmäteriförrättningar
uppläts ledningsrätt, inrättas gemensamhetsanläggning och bildas samfällighetsförening.

Postülricfhaniiis kommun, IT. 523 37 ülricchamn Hisök Kari.sniüsviigLii 11
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I Ulricehamn finns en lantmäterimyndighet som även handlägger denna typ av
förrättningar.

Fördelar med samfällighetsförening är bland annat att det är fasügheterna som är
anslutna och inte ägarna personligen. Det är ocksä föreningen som kan ta län eftersom
deltagande fastigheter star som säkerhet. Varken medlemmarna eUer kommunen
behöver gd iborgen för länet. Det är ocksd lättare att säkerstäUa betalning av avgifter i
en samfällighetsförening.

3

3.1

3.2

3.3

Inventering av kommunens bredband
Inledning

Ulricehamns kommun ligger iVästra Götalands län. Kommunen ligger i ett vackert
landskap och är rik pä sjöar och skogar. Ytan är 1122 kvadratküometer och
kommunen är till ytan den största i Västra Götalandsregionen.

Ulricehamns kommuns befolkning och näringsliv

Folkmängd 31 december 2011

Den 31 december 2011 fanns det 22 996 invanare iUlricehamns kommun erdigt
SCB.

Nedanstäende tabeU redovisar antalet invanare, hushall och företag i kommunens
tätorter. Uppgifterna om antal hushäU är inte exakt utan en beräkning baserad pä
bästa möjliga information frän SCB och avser 2010-12-31 och 2011-12-31.

Ort/Omräde Antal invanare

2011-12-31

*siffra fran 2010-12-

31

Blidsberg 517

Dalum 634

GäUstad 488
Hulu 254

Hökerum 688

Hössna *83

Köttkulla *92

Liared *41

Marbäck 453
Nitta 356

Rännaväg 328

Röshult *93

Timmele 841
Torsbo *93
Trädet 269

Post Ulritvhamns kiitiiimm. IT. ^2^ .t7UlritilKiiim Karlsii;isv;ii.i.-n I1
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Tvärred *61

UEicehamn 10007

Vegby 543

Almestad *162

Övriga orter
Totalt för kommunen 23011 (2012-09-06)
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Figur 1, Ulncehißans komtnua

Ulricehamn kommun gränsar tiU sex kommuner, Tranemo, Jönköping, MuUsjö,
Falköpmg, Herrljunga och Boras.

3.3.1 Hushäll

En stor del av UEicehamns kommuns invänare bor i smähus . Stubo AB är ett

allmännyttigt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut bostäder. Företaget hyr
ut ca 1200 bostadslägenheter inom kommunen där samtliga idag har
bredbandsuttag i lägenheterna med möjlighet till 1000Mbit/s. Samma sakgäller
även de tvä största privata fastighetsägarna med sammanlagt ca 630 stycken
lägenheter.

Post biricchaiiins kornimin, IT. ^>2.^ 3^ inricchainn Pesök KarlMiäsviigcn 11
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3.3.2 Näringsliv

Näringslivet i Ulricehamns kommun präglas av det geografiska läget i
Sjuhäradsbygden. Vi Hgger mitt emeUan Boras och Jönköping och gränsar tül
Smäland - en unik komhination av knalle- och Gnosjöanda. Den starka traditionen
inom tillverkningsindustri och handel är ett tecken pä en hra anpassning, efter den
teko-kris, som ägde rum pä 1970-talet. Arhetslivet utmärks av hög kompetens och
lag personalomsättning. Sjukskrivningstalen hos invänarna i Ulricehamns kommun
ärlaga. Likasä ügger arhetslösheten pä enläg nivä.

Ar lupendling UtpendUng

1995 92" 2^08

201)0 1134 3032

2010 1318 3636

L'tpcndling lupendling

Boras 1858 462

Trancmo 516 148

[('niköping III
96

falkoping 158 120

Clöteborg 220 er

Hcrrljunga "4 59

De största arhetsgivarna exklusive kommunen:

B&BTools Supply chain AB, 300st anställda
EmhaUatorUlricehamns hleck AB, 164st anställda
Ulricehamns hetong AB, 140stanställda
AP&T Sweden AB, 125st anställda

De fem största näringsgrenarna i kommunen, räknat i antal anställda, är (källa SCB
Kommunfakta);

Partihandel, exkl motorfordon, 794 anställda
Detaljhandel, utom med fordon och motorcyklar, 737 anställda
Specialiserad hygg- ochanläggningsverksamhet, 442 anställda
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater, 440 anställda
Tillverkning av övriga maskiner, 394anställda

Post Ulritfhainns kt>ninum, IT. S2.3 }7 Ulricchuinn Bisok Karisnäwüticn 11
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3.4 Befintlig och planerad IT-infrastruktur

3.4.1 Nätägare fasta nät och radiolänkar

Nedanstäende bild visar nägra av de nät som finns i kommunen, men är inte en
fnllständig karta över alla nät och deras sträckningar. Rod färg (endast schematiskt)
Skanovas nät. Skanova äger mer nät som inte finns med pä kartan. Grön färg anger
Svenska Kraftnät. Blä färg avser Ulricehamns Energis fibernät.

- Huhj

' Moiiijuiiya

Brod^srp

Orastom

Kdrraxra

\ '

Fwneslunda

Komiosa

SöiJiJa- - - ~
TrMtl VSl^wga

BUdsoacg

Dalum

Timmel«

UInceham

Bpn«
^njo.^Jfnarp •

Hjaims«fea

Maroack *

Frvlerad

Uarad

Strangsarad

Tvarred
Daisheatre

Rd&hult

K&tad

fOTS Oisfimma

' ^ MÄnstacKsmuB)

Figur2, Fasta nät och radiolänkar, källa VGR

vi'aex

— n» VOR:

Teia;-

Jrt U

Jn ' H

Ulricehamns Energi AB och Telia Skanova har ocksä lokala spridningsnät utbyggt i
samtliga telestationer inom kommunen.
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Desenaste ärens bredbandsutbyggnad gör att tillgängen till bredband i kommunen
är relativt god även om hastigheten och stabiliteten pä landsbygden pä mänga hall
är mycket lag.

Ulricehamn 2011

Tatbebygat Glesbebvogt
Andel med tillg^ng till bredband via:

Tridbunden eliertrÄdlbs sccess [2}
Trldbunden access

Fiberndt [3] [9J

Kabel-TV [4] [9]

xDSL [5}
Tridlbs access

TrSdiöstbredband via hspa [6]
Tridlöst bredband via CDMA 2000[7]
"TrJdWsf bredband via LTE[8]

TillgAngtill minst (faktisk hastighet):
1 Mbff's

3 Mbit/S [9]

10 Mbit/S t9]
50 MbiVs [9]

Ba kg rundsinfo rmation:

AntalflOI

Befolkning

100,00%

99,42%

10,98%

0,00%

99,42%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

Arbetställenril

100,00%

98,89%

11,56%

0,00%

98,89%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

Befolkning

100,00%

100,00%

16,19%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

Arbetställenfn Berolknino Arbetställenril

100,00%

100,00%

80,57%

10,98%

100,00%

100,00%

67,72%

11,56%

100,00%

100,00%

96,90%

15,81%

100,00%

100,00%

23,70%

0,00%

100,00%

100,00%

100.00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

96,56%

23,67%

IOC,00%

98,48%

2,57%

0,00%

98,48%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

55,00%

3,40%

100,00%

98,07%

2,59%

0,00%

98,07%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

46,61%

2,70%

Källa: Kommurikationswyndigheten PTS, 1 Oktober 2011.

i,ljEradress (lokal), fastighet eller grupp avnadiggande lokaler och fastigheter darföretag bednver verksamhet Ett
art>etsstalle ar har synonymt med fast verksamhetsstalle.
pl Med access avses den teknik som anvands för bredbandsanslutning till Internet.
;3] Irkiuderarb^deüber ochfiber-LAN (dvsbide FTTH ochF!T8).
[4] Avser -eturaktiverade kabel-tv-nat, det vill saga nat sombyggts omföratt loinna skicka ochta emotdatatrafik.
[5] Avserdet nkstackande kopparbaseradnatet som traditioneilt anvants för fast telefoni.
[^En tridics bredbandsteknik, Tekniken her genereilt sert hogre faktiska overfenngshastigheter an CDMA 2000 och lagre an
,7]En tridlös bredbandsteknik. Teknnten har genereilt sett lagre faktiska överfönngshastigheier an HSPA och LTE.
lS] En tridlös bredbandstekriic. Tekniken hargenereilt setthögre faktiska överfönngshastigheter an HSPA och CDMA 2000
[9] uppgifter om fiber- och kabel-rv-tacknmg, eller tacknrng darfiber- och kabel-fv mglr som endelmangd, ar ,nte helt
jamförbara mellan Sren. Frin och med 2010 mats föojtsattningar för hber och kabel-tv merexakt. De avser nu - precis som
tcrovnga accesstekniker - andelen som pi kort tid och utan sarskilda <ostnader kan bestalla ett Interpetabcnremang över

Figur 3: Tabell frän PTS bredbandskartläggning 2011

Enligt PTS bredbandskartläggning frän 2011 är tillgängen till ADSL 99 % för
befolkningen och 99 % för arbetsställen, möjligheten för mobilt bredband är 100 %
enligt samma redovisning (detta är dock en teoretisk beräkning och gäller inte helt i
Praktiken). När det gäller höga uppkopplingshastigheter är dock inte tillgängen till
bredband lika stor. Enligt PTS uppgifter har80% av de boende och 68 % av
företagen förutsättningar att fä minst 10 Mbit/s, men andelen boende och företag
med möjlighet till 50 Mbit/s via fiberuppkoppling är endast 11 %för befolkningen
och 12 % för arbetsställena.

3.4.2 Nätägare mobila nät

De mobila bredbandsnäten byggs ständigt ut tül större täckning och högre
hastigheter. Den täckning som gäller för Ulricehamns kommun framgär av
nedanstaende kartor. Kartorna är tagna frän mobiloperatörernas webbsidor och är
teoretiska beräkningar av möjliga uppkopplingshastigheter. 1verkligheten kan dessa
beräkningar skilja sig frän de verkUga uppkopplingsmöjügheterna beroende pä ett
antal saker, bland annat:
• om man är inne, utomhus eller i en bil
• om man använder mobilterminalen som den är eller om man har en

extern antenn inkopplad
• vilken mobil eUer terminalutrustning man använder sig av

Post UlricOiatnnv koniiiuiii, IT. 52.3 3"" Llirkcli.imii Btsiik KarUiiäwigcri 11
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3.4.2.1 TeliaSonera

Utbredningen av Telias mobilnät framgär av täckningskartan pä deras webbplats, se
bild nedan frän augusti 2012.

jTIckftin« uamtiuf
iDm «ch tonntet
iTtcknlnt ftln I
IrMtoino publictrad 2012-08«11

Figur 4, Telia Soneras mobiltäckning, källa www.telia.se, augusti2012
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3.4.2.2 Tele2

Kam överTele2s mobiltäckning i augusti 2012.
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Figur5, Tele2:smobiltäckning, källa www.tele2.se, augusti2012
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3.4.2.3 Telenor

Karta över Telenors mobiltäckning i augusti 2012.
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3.4.2.4 Tre

Karta över Tre:s mobiltäckning i augusti 2012.
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3.4.2.5 Netl

Netl är en mobiloperatör som använder sig av en annan teknik och ett lägre
frekvensband än övriga operatörer. Den praktiska följden av detta är att Netl har
den bästa täckningen av aila mobiloperatörer, men de kan inte erbjuda riktigt
samma hastigheter som de andra. De vänder sig i första hand till
sommarstugeägare, jordbrukare, batfolkoch andra som brukar ha problemmed
täckningen. Deras täckning framgär nedan, bilden är frän augusd 2012.

:a*-*Iric^^n^kopiimunf

3.4.3

m

Hnkon'iir

AIrttofitad

•ITiirrimeie

f/i Ji'.

Figur 8, Netl:s mobiltäckning, källa Netl, augusti2012
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Konkurrens pä nätnivd finns mellan de mobila operatörerna och mellan de fasta
operatörerna.

4 Brister och behov

4.1 Behov av bredband de närmaste ären i vär kommun

Generellt för bade hushäU och företag kan sägas att allt fler använder sigav Internet
i aUt större utsträckning. Myndigheter och företag ger mer och mer av sin Service
och information över Internet. I och med denna utveckling kommer kraven pä
rörliga bilder medgod kvalitet, hämtning av filer och sävidare att öka
bandbreddskraven väsentligt de närmaste ären. Samtidigt kommer behovet av att
vara ständigt uppkopplad öka bland allmänheten. Unga människor som flyttar till
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eget boende förutsätter idag attdet finns möjlighet till bra bredband oavsett om de
flyttar till en lägenhet i stan eUer tiU ett hus pä landet.

4-1.1 Denkommunala Organisationen

Is-ommunens förvaltningsnät är väl utbyggt inom kommunens geografiska omräde.
I anläget hyr kommunen sin kapacitet av sitt bolag Ulricehamns Energi AB. De
flesta verksamhetsställen och arbetsplatser är anslutna med antingen fiber,
kopparnät (xDSL) eller i undantagsfaU radio. AUt fler Ställen ansluts med Eber i takt
med att fibernäten byggs ut. Det är viktigt att säkerställa att det finns tillräcklig
kapacitet för samtliga verksamhetsplatser oavsett var de är placerade i kommunen.
Bandbredden ska Ennas därverksamheten Enns, inte tvärtom.

Ulricehamns kommun har gemensam It med Tranemo kommun, kommunerna har
knudt ihop sina kommunnät med hyrda Eberförbindelser för att ästadkomma
redundanta accessnoder, dvs koppla ihop kommunernas verksamheter i ett
gemensamt fysiskt kommunsammanbindande nät. Därmed vinner man inte bara
större säkerhet i kommunikationerna utan fär även möjlighet att pä bästa sätt
fördela arbetsuppgifter och bandbreddskrävande tjänster mellan kommunerna.
Samverkan med andra kommuner Enns ocksa i den sä kailade Sjuhäradsringen. Med
Boräs kommun Enns ett upphandlingssamarbete kring fast och mobil telefoni.
Med Svenljunga kommun samverkar Ulricehamns- ochTranemo kommuner omett
gemensamt skydd mot skräppost.

4.1.2 Näringslivet

Även för företag ökar kraven pä hög bandbredd i takt med den
kommunikationstekniska utvecklingen. Fler och fler företag jobbar med olika typer
av media, vilket i ökande utsträckning inte gär attgöra via ADSL. Även handhällna
utrustningar hanterar allt oftare strömmande media. Det gör att det ocksä mäste
Ennas en god mobiltäckning där de anställda rör sig, bäde pä arbetsplatsen och i
hemmet.

En trend inom näringslivet är att allt fler fär möjlighet att jobba hemifrän i viss
utsträckning. Detta innebär en större flexibilitet för den enskilde och kan underlätta
planeringen av vardagen för mänga. SamEdigt är det posidvt ur miljösynpunkt dä
vissa yrkeskategorier kan slippa att resa in till sin arbetsplats alla dagar. Men det
ställer ocksä krav pa en snabb och stabil bredbandslösning för att kunna koppla
upp sig via säkra förbindelser till företagets datasystem. Eftersom mänga unga
familjer väljer att bosätta sig pä landsbygden ställer detta krav pä bra bredband även
utanför tätorterna.

För de företag vars anställda kan jobba hemifrän gäller det att ha sädana
kommunikadonstekniska lösningar att personalen pä ett enkelt men säkert sätt kan
komma ät nödvändiga datamiljöer och System.

4.1.3 Hushällen

Den enormt snabba utvecklingen av sociala medier och den ökande tillgängen dll
tjänster för strömmande medier innebär att allt fler i familjerna, inte bara
ungdomarna, drar allt mer bandbredd. Utvecklingen väntas fortsätta vilket skyndar
pä övergängen frän ADSL till Eber.
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4.2 Nedläggning av telestationer

TeliaSonera planerar att lägga ned ca hälften av de 2000 kopparanslutna
telestationer som finns. Inga fiberanslutna telestationer läggs ner i denna omgängi
Ulricehamns kommun. Även om en telestations kopparaccessnät läggs ned sä
smäningom kommer fiberpunkten att finnas kvar. Fiberpunkten kan sedan
användas som anslutningspunkt för kommande byanät. I Ulricehamns kommun
finns idag 5 stycken telestationer som inte bar fiberanslutning.

Pä längte sikt kommer det kopparbaserade telefoninätet att awecklas. Inom
kommunen finns platser med abonnentledningar som är i sä däligt skickatt det inte
spelar nägon roll om det finns xDSL i telestationen. Kund kan ändä inte ansluta till
Internet med vettig bandbredd.

4.3 Omräden med dälig bredbandstäckning

Enligt VGR:s definition utgörs kommunikationsmässigt vita fläckar av omräden där
nägon trädbunden bredbandsinfrastruktur inte finns att tillgä. Grä fläckar är
omräden där ADSL är utbyggd, men där telestationen endast är ansluten med
koppar, vilket gör att den uppkopplingshastighet som är tülgängUg för slutkunderna
är kraftigt begränsad, ofta till maximalt 2 Mbit/s nedströms.

Inga omräden i Ulricehamns kommun är av PTS angivna som fielt utan bredband,
utan det ska alltid finnas tillgäng till nägon slags fast eller mobilt bredband. Frägan
är dock vilken hastighet man kan komma upp i längt ute pä landet och vilken
stabilitet lösningen bar. Inom Ulricehamns kommun finns omräden med extremt
dälig kopparledning, Väby är ett sädant omräde. Fem stycken telestationer:
Fänneslunda, Sädra Vänga, Böne, Knätte, och Kölingared bar inte fiberanslutning,
utan enbart radiolänk.

4.4 Omräden dar nät inte bedöms komma till stand pä
marknadsmässig grund

Heia kommunen bedömdes i det förra IT-infrastrukturprogrammet som ett omräde
ointressant för utbyggnad av marknaden. Utbyggnad bar genom Ulricehamns
Energi AB skett i flera av kommunens tätorter. För landsbygden är dock
bedömningen densamma idag.

När det gäUer sä kailade byanät, hat inga sädana ännu etablerats i kommunen.
Däremot finns ett stört intresse för dessa inom kommunen!

Erfarenheter frän andra kommuner talar för att den mest framgängsrika vägen att fä
ut fiber pä landsbygden är byggandet av smä, lokala byanät där det finns en
väldefinierad mängd kunder (lämpligast 30 —150 hushäll) som förbinder sig att
ansluta sig till det nät som byggs med ett stört lokalt engagemang. Läs mer om detta
i avsnitt 5.1.2.

4.5 Principer för prioritering av orter/omräden

För de omräden där marknadsaktörerna inte själva förmär att förse boende och
företag med framtidssäkra bredbandsanslutningar, kan det bli akmellt att gä in med
stöd i olika formet. De ekonomiska medel som kan göras tillgängliga räcker inte pä
länga vägar för att stödja alla projekt. En prioritering mäste dä göras och en princip
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formuleras som är bade logisk och i nagon mening rättvis. Parametrarna skall
tillämpas i den ordning som de är skrivna.

Prioritering avomräden baseras pä nedanstäende rangordnade faktorer. Även om
ett omräde/byalag uppfyller ett kriterium bögt upp i listan är det ändä en total
sammanvägning av alla punkterna nedan som avgör den slutliga prioriteringen
mellan omrädena. Flera av följande punkter behöver vara uppfyllda för att
utbyggnad i omrädet ska prioriteras.

• Möjlighet till samförläggning (elnät, fjärrvärme, VA)
• Telestation där fiberanslutning ej finns
• Mobilmast som skall fiberanslutas

• Närhet till befintligt nät
• Lag kapacitet pä nuvarande bredbandslösning
• Företagande inom omrädet
• Intresse frän byalag och andra huvudmän
• Omrädets storlek

• Omräde där Skanova monterar ned kopparnätet

4.6 Prioriteringsordning för utbyggnad i Ulricehamns kommun

När de principer som nämns ovan tillämpas pä Ulricehamns kommun, uppstär
följande prioriteringsordning för perioden 2013-2016;

1. Fiberförläggning frän Flökerum - Fänneslunda. Kostnadsberäknad tiU 950tkr
för 2013.

2. Fiberförläggning frän Flössna - Knätte - Böne. Kostnadsberäknad till 2050tkr
för 2014.

3. Fiberförläggning frän Älmestad - Kärräkra. Kostnadsberäknad tül 2000tkr för
2015.

4. Fiberförläggning frän Böne - Kölingared. Kostnadsberäknad till2600tkr för
2016.

Ovan föreslagna fiberutbyggnad ger stora möjligheter tillanslutningav flera bynät
tillden gräva fibern. Härvid kommer snarast en ansökningatt ske frän kommunen.

Därutöver föresläs kommunen kunna stödja de byanätslösningar/ansökningar som
kommer fram avseende utbyggnad i enskilda byar pä landsbygden utanför tätort där
marknadsanalysen angett att offentUg medfinansiering är acceptabel och där EU
stöd beviljats. Bredbandsanslutningav lokala byanät som ligger i närheten av
Ulricehamns Energis ellerandra operatörers ortssammanbindande fibernät kan
aUtsä komma att bryta prioriteringen ochgöras före de ovan nämnda satsningarna
om rätt fömtsättningar finns.

I takt med att lokala byanät etableras och ansöker om stöd, ska principerna ovan
tillämpas pä dem om de kommer in i en sädan takt att de konkurrerar om
bidragsmedel.
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4.7 Samverkan med andra kommuner

Nägot organiserat bredbandssamarbete med andra kommuner finns inte utöver att
Ulricehamns- och Tranemo kommun bar gemensam It. Efter band som fibernät
byggs ut pä landsbygden, bür frägan mer aktuell, da det kan bända att omraden i en
kommun lättast ansluts frän en annan kommuns omräde, beroende pä bur
befolkningsfördelningen ser ut i kommunerna. Likasä kan lokala byanät ibiand
omfatta omräden som sträcker sig över en kommungräns.

4.8 Samordningen med annan infrastrukturutbyggnad

Vid all planering för utbyggnad eller underbäll av gator, f)ärrvärme, VA eller andra
ledningsnät skall möjHgbeten tül samordning med utbyggnad av bredband studeras i
enbgbet med den nya Plan- ocb Bygglagen. Se även punkt 5.1.1 nedan.

5 Bredbandsmäl

5.1 Principer för utbyggnad och nyttjande av nät

Ulricebamns kommun strävar efter att all IT-infrastruktur i kommunen skall vara

öppen ocb leverantörsoberoende ocb klara av kommunikation för framüdens
slutkundstjänster tül kommunens innevänare, företag ocb offentüga myndigbeter.

5.1.1 Ansvar och roller

Ulricebamns kommun bygger egen IT-infrastruktur i mycket begränsad omfattning,
för eget bebov. Det buvudsakliga ansvaret för utbyggnaden Hgger dock pä de
kommersieUa aktörerna pä bredbandsmarknaden ocb i framtiden även lokala
byalag. Kommunen skall i samarbetet med dessa aktörer vara aktiv ocb i största
möjliga män söka päverka dem vid planering ocb utbyggnad av bredbandsnät i en
riktning som gynnar boende ocb näringsliv. Ett sätt för kommunen att agera är att
genom sitt bolag, Ulricebamns Energi AB förlägga ett kanalisadonsnät när grävning
sker för andra ändamäl. Bolaget kan vid efterfrägan byra ut tül tele- ocb
bredbandsoperatörer.

Kommunen bar en viktig funktion att samverka med obka aktörer för att fä sä
effektiv infrastruktur som möjligt. Därmed kan kosmaderna för etablering av IT-
infrastruktur i kommunen kan bäUas nere. Sädan samverkan i form av

samförläggning kan ske med teleoperatörer, elnätsägare, vägbäUare, f|ärr-
/närvärmeleverantörer samt kommunens olika sektioner. Denna samordning kan
lämpügen ske genom fordöpande planeringsmöten. Inom den kommunala
Organisationen kommer planeringen av IT-infrastruktur under programperioden att
samordnas i den kommunala processen kring planprioriteringen genom ett utökat
samarbete meUan Müjö ocb SambäUsbyggnad, It samt Ulricebamns Energi AB i
erüigbet med den nya Plan- ocb Bygglagen samt Lagen om OffentHg Uppbandbng.

5.1.2 Fiberpunkter/landsbygdsutveckiing

En av de viktigaste faktorerna för utvecklingav landsbygdenär god tillgäng tül IT-
infrastmktur. Samtidigtstär det klart att teknik baserad pä fiber är det som längsiktigt
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bäst möter framtida krav. Därför bestär den enskilt viktigaste insatsen i denna plan av
en utbyggnad av fiberpunkter pä landsbygden.

Informaüonsmöten om stödmöjligheter och koncept för fiberföreningar ska
genomföras. Till exempel kan informeras om hur man skapar
gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfäUighetsföreningar.
Kardäggning och uppföljning av omraden med däligbredbandstäckning ska
genomföras.

En kommunal prioriteringslista ska upprättas och fastställas av kommunstyrelsen.
Prioriteringen ska styras av bristen pä bredbandstäckning och var nya fiberföreningar
bildas.

5.1.3 Uppföljning

Ärlig uppföljning skall ske gällande:

-Möjlighet till snabbt bredband i Ulricehamn jämfört med snittet i länet (PTS)

-Antal km fiber i tätort/landsbygd

-Vilka fiberpunkter som byggs under äret

Vart fjärde ar eller i samband med revidering av översiktsplanen, ÖP:

-Uppföljning och revideringav IT-infrastmkturplanen

-Uppdatering av bristomräden

-Mäluppfyllelse erJigt planens bredbandsmäl

5.2 Byanät

Pä manga Ställen i Sverige flnns det efterfrägan pä framtidssäkra
bredbandslösningar även utanför tätorterna. Sädana anslutningar fömtsätterofta att
de boende pä landsbygden slutersigsamman i ekonomiska föreningar, sä kailade
byanäteller fiberföreningar. När detta sker finns färdiga koncept framtagna av PTS,
Svenska Stadsnätsföreningen och LRF att tillämpa.

Byanätsmodellen, i nägra oHka former, är den mest använda för att fä ut bredband
pä landsbygden. Det är ofta det enda sättet att nä fram till de stäUen där marknaden
inte vill bygga. Medegetengagemang, arbete frän de boende och viss offentlig
medfinansiering gär det ändä att bygga ut bredband med rimliga villkor för boende
och företag. Viktigt i sammanhanget är att byanätet byggs medden kvalitet som bar
utvecklats som branschstandard av Stadsnätsföreningen.

P(ht Lllricchanifis komnuin, IT. 523 Lnricchaiiu» BaökKarlsnäsvügcn 11
leltjnn 03210*) 50 (K) l.-pnst ir(</iilnechamn.sc' v\Avw.ulrk\hamn..sc



Oriftar akOvt nat

Tecknar avtsd med ijänstaleverantöfer Kommunikationsoperatör
Stadsnätsägare/

Operator
TecKnar avtal med boande om
leverans av (janster

Star för Support av sina Qänster T)ansteleverantör

Aktörer pä ' •
byanätsmarknadenTecknar avtal om an ansluta sig tillbyanat

Bidrar med eget artwte vid
byggnabon av byanat

Oräver själv pä egen tomt

Borrar In slang <sitt hus

Ordnar plats för aktiv utrustning inne

Tscknar avtal om att köpa janster

Boertde/Företag Byartätsförerting

Sida:21

Bygger slomnat

Goda rdd

Stödjer byartatsforerting med MaHar

Ev Offert pa materlal

Ansluter byanät

(Köper byanat)

Tecknar avtal med mtresaerade beende

Händler upp graventreprenad

Styr upp egel arbeie frdn beende

I Bygger byanal
I Anskjter boende IHIbyandt

Drtflar byanat

(Säljer byanat tffi
Stadsnalsagare'Operatör)

Figur 9: Aktörer pä byanätsmarknaden

För att det heia ska fungera krävs det att ett antal aktörer samarbetar. Se
ovanstäende bild.

De ansvarsomraden som är angivna vid respektive aktör ovan är inte en fullständig
förteckning. För en mer komplett cbecklista över byanätsföreningens
ansvarsomraden, se nedanstäende bild, tagen frän Svenska Stadsnätsföreningens
bildserie om byanat:
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Figur 10, Ansvarsomriden ßir byaaätsßireaingar, källa. SSNf

Föreningarna kan med egna resurser ocb eget arbete förlägga omrädesnät till
överkomliga kostnader. Efter byggtiden, när busbällen är anslutna till byanätet, bar
föreningen möjligbet att anfingen driva nätet själv eller uppbandla den funktionen
av en professionell partner. Vissa föreningar vül inte befatta sig med driften ocb bar
da möjligbet att pä marknadsmässiga vülkor överläta drift ocb underbäll av det
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lokala nätet till en befintlig nätägare. Detta för att säkerställaen likvärdig kvalitet i
byanätet jämfört med övriga nätdelar.

En broschyr för byanätsanslutningar finns framtagen av Svenska
Stadsnätsföreningeni samarbete med LRF. Manga kommuner och stadsnät bar
utvecklat färdiga byanätskoncept med ruüner, mallar, checklistor mm baserat pä
Stadsnätsföreningens material. Syftet med koncepten är dels att underlätta för
byalagen att komma igang eftersom de överskädligt kan se vad som krävs av dem
innan de tar beslutet. Dels skapar koncepten tydliga ramar och gränssnitt för vem
som bar ansvar för vad i uppbyggnaden av byanäten. Ett sädant koncept finns även
framtaget av stadsnätens samarbetsorgan i Västra Götaland, Väsdänk. Aven i andra
delar av landet som Västerbotten ocb Kronobergs län är det vanligt med en aktiv
byanätsverksambet bland stadsnäten ocb det finns mänga goda erfarenbeter att
bämta därifrän.

En sädan erfarenbet är att det är en fördel att geografiskt begränsa byanätens
storlek. En lämpbg storlek för ett byanät är nägonstans mellan 30 —150
medlemmar. För det första för att det blir mer lättbanterligt att fä alla pusselbitar pä
plats, för det andra för att det är lättare att fä ett större lokalt engagemang. För det
tredje för att man bör bygga i etapper efter vad som är ekonomiskt rimligt. Inte
nägonstans i Sverige bar man lyckats att ansluta bela landsbygdsbefolkningen med
fiber, det finns alltid de som bor för längt bort för att det ska vara rimligt att ansluta
dem. I de fallen fär man förlita sig pä att det finns nägon form av mobil
uppkoppling som fungerar tillfredställande.

En samordning av bur kommunerna i länet jobbar med byanätsfrägan underlättar
banteringen av dessa omräden. Ju mera likartade besluts- ocb verksambetsprocesser
det finns för detta i de olika kommunerna, desto enklare borde administrationen
runt detta bli. Dels för att man dä kan fä ett bättre stöd frän regionen ocb dels för
att det blir enklare att ansöka om stödmedel dä. Det är VGR som stär för

samordningen av IT-infrastrukturen i länet ocb där finns resurser för stöd ocb bjälp
i frägan.

Det är länsstyrelsen som stär för beviljande av stöd till bredbandsutbyggnad.
Regeringen avsatte bösten 2011 ytterligare 495 Mnkr till bredbandsutbyggnad under
en treärsperiod. 375 Mnkr gär ttil projekt inom Landsbygdsprogrammet ocb 120 till
kanaüsationsstöd som banteras av PTS. Ansökningar om stöd kommer att
bebandlas i turordning efter när de kommit in tül Länsstyrelsen. I kommande
regeringsbudget 2013 aviseras ytterligare öOOMnkr till bredbandsstöd.

Det finns möjligbet för kotiununer att ge direkta bidrag till byanätsföreningar
utanför de statliga bidragen. För att det inte ska betraktas som otiUätet stöd mäste
det göras en bedömning av att det inte finns konkurrerande nätbyggen sä att
kommunens bidrag till en aktör inte snedvrider konkurrensen. Ett sätt att göra detta
är att göra en marknadsanalys pä samma sätt som ska göras för att fä tillgäng till de
statliga stöden. Marknadsanalysen kan omfatta bela kommunen eller mindre delar
ocb utföras av byanätsföreningen, kommunen eller bäda parterna gemensamt.

5.3 Mälnät

Vid utformande av mälnät bar avstämningar skett med de angränsande
kommunerna i form av IT-cbefsmöten. Syftet med avstämningarna är att se till att
mälnätens sträckning över kommungränserna överensstämmer. En viss samordning
sker via VGR dä det är av stor vikt att de oUka kommunerna inte bar alltför skilda
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uppfattningar om den framtida bredbandsutvecklingen och i inställningen till ett
mer omfattande regionalt samarbete.

Ytterligare ett skäl till att det blir allt viktigare med samordning meUan närliggande
kommuner, är att övrig Infrastruktur, t.ex. vägar och järnvägar, blir mer och mer
utbyggd, vüket gör att arbetsmarknaden blir gemensam för koinmunerna. Stora
händelser som företagsnedläggelser mm berör da inte bara den kommun där
arbetsplatsen är belägen, utan även intilliggandekommuner där mänga av de som
arbetar pä arbetsplatsen bor. Planering av utbyggnad ocb etablering av bade
kommunal verksamhet och nya företag blir av samma skäl alltmer en gemensam
fräga för kommunerna.

5.4 Finansiering av bredbandsutbyggnad

Vid utbyggnad av byanät kan den nödvändiga finansieringen komma fran ett flertal
olika parter. För det första mäste de blivande kunderna själva stä för en
anslutningskostnad. Den kan bestä av bade en ren kapitalinsats och av eget arbete.

Pinns andra aktörer som är intresserade av samförläggning pä de sträckor som ska
grävas, kan det vara aktuellt att dela pä grävkostnaderna i ett samförläggningsavtal.
Här är det viktigt att kommunen bar koll pä vilka grävarbeten som planeras av de
kommunala förvaltningarna, el- och fjärrvärmebolag, Skanova, mobiloperatörer m
fl.

SlutHgen finns det vissa offentliga stödmedel att tülgä. Dessa kan komma i form av
EU-bidrag frän statliga myndigheter eller i vissa fall frän den kommun där
utbyggnaden sker.

6.4.1 Möjlighet till offentliga stödmedel

Möjliga offentliga stödmedel

PTS
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PTS

SäkcrocH tillganglig
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Figur 11, Möjliga offentliga stödmedel, källa SSN& bildseäe om byanät

PTS kan ge kanalisaüonsstöd vid samförläggning. 1vissa fall efter särskild
bedömning kan PTS ocksä helt ellerdelvis finansiera vissa fibersträckor om de
bedömer att sträckan bidrar till "Säker och tiUgänghg kommunikaüon".

Tillväxtverket hanterar EU:s strukturfonder där det kan finnas pengar att söka.
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Jordbruksverket administrerar Landsbygdsprogrammet som kan bidra med
projektstöd och Leaderpengar.

Slutligen kan fasüghetsägare fä ROT-avdrag för arbetskostnaderi samband med
indragningen av bredband i huset.

Nägra summor som finns att söka är svära att ange da beloppen varierarallt
eftersom pengar tilldelas eller tar sluti de olika potterna. En bedömning mäste
görasvid det tillfälle da det är aktuellt att göra anslutningen.

För att ansökan om offentüga bidrag ska beviljas, ska vissa krav pä det byggda nätet
varuppfyllda. Kraven avser öppenhet ochicke-diskriminering ochvarierar en aning
mellan t ex landsbygdsprogrammet och kanalisationsförordningen. I huvudsak kan
man säga att nätet ska vara tiUgängligt för aUa som vill använda det och att de
viUkor som stäUs för nyttjandet skavara kända i förväg och lika för alla.
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