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Bredbandspolicy för Härnösands kommun
”Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar
ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek vid
årsskiftet 2022/2023. Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång tid.”

Bredbandspolicyn med tillhörande program syftar till att klargöra både kommunens ambition och
kommunens roll i den för framtiden viktiga bredbandsfrågan.
Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern
informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av
kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra
år senare ska täckningen vara hundraprocentig.
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1 Sammanfattning

Bredbandsprogrammet syftar till att klargöra både kommunens ambition och kommunens roll i den
för framtiden viktiga bredbandsfrågan.
Idag finns ett förhållandevis väl utbyggt öppet optofibernät i centralorten och på landsbygden finns
xDSL och mobilnät av varierande kvalitet.
Inom en snar framtid kommer tillgången på bredband med hög kapacitet och hastighet att vara
nödvändig i hela kommunen. Idag är optofiber det enda rimliga alternativet för att tillhandahålla den
kapacitet som behövs. Inte minst för landsbygden kommer tillgången på fibernät att vara avgörande
för bygdens överlevnad.

Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern
informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av
kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra
år senare ska täckningen vara hundraprocentig.
Bedömningen är att utbyggnaden i de flesta fall kan klaras på kommersiella grunder inom tätorter
men att offentlig finansiering i någon form behöver tillkomma på landsbygden. Därför är landsbygden prioriterad i detta program.
För att lyckas med utbyggnaden på landsbygden kommer det också att krävas ett lokalt engagemang
av invånarna. Kommunen ska stötta det lokala engagemanget men kan också ta del- eller helhetsansvar för den praktiska utbyggnaden.
Det är också mycket viktigt att näringslivet, oavsett tätort eller landsbygd, får möjlighet att ansluta
sig till optofibernät.

2 Policy/Mål

2.1 Policy
I bredbandspolicyn för Härnösands kommun står att alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek vid årsskiftet
2022/2023. Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång
tid.
2.2 Syfte
Medborgare, företag, kommunala anläggningar och andra offentliga organ ska kunna använda
modern teknik för kommunikation, distansarbete och näringsverksamhet etc.
2.3 Mål
90 % av de fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska täckas in av datakommunikation med minst 100 mb/sek vid utgången av 2020. Om möjligt ska detta ske genom
anslutning till optofibernät men andra lösningar kan bli aktuella där fibernät bedöms omöjligt av
tekniska eller ekonomiska skäl.
Fritidsbebyggelse kan och bör erbjudas anslutning för att öka nätens täckningsgrad och driftsfinansiering samt öka attraktiviteten för Härnösand.
Målen är mycket högt ställda då Härnösands kommun har en stor del av befolkningen boende på
landsbygden.
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2.4 Strategi
Utbyggnaden av IT-infrastruktur ska i första hand baseras på optofiber, eftersom denna teknik är en
förutsättning för att kunna nå målen i den nationella bredbandsstrategin.
Då det, framför allt utanför tätorter, inte alltid är möjligt att på kommersiella grunder bygga fibernät
krävs att kommunen tillsammans med till exempel byalag och liknande sammanslutningar hjälps
åt att skapa förutsättningar för att hushåll och företag ska kunna ansluta sig. Då ett lokalt engagemang kommer att vara nödvändigt för snabb utbyggnad av fibernätet bör kommunen stötta initiativ
i byalag etc. Kommunen bör också skapa nätverk för byalagens nyckelpersoner samt tillhandahålla
kompetens och rådgivning.
Likaså kan samordning med etablering av annan infrastruktur vara en nyckel till framgång på detta
område varför ett nära samarbete med elbolag, trafikverk etc. är nödvändigt.
Ett väl genomarbetat bredbandsprogram kan också underlätta samordning med satsningar på
nationell och regional nivå. Detta gäller både finans- och teknikområdet.
2.5 Tillämpning av bredbandsprogrammet
Bredbandsprogrammet ska användas för att tydliggöra det uppdrag som kommunen har för att man
ska uppnå intentionerna i den nationella bredbandsstrategin. Den ska också beskriva alternativ och
olika möjligheter för kommunens agerande. Bredbandsprogrammet används med fördel i
kommande prioriteringsdiskussioner och som underlag för framtagande av handlingsplaner av olika
slag. Framtagande av detaljerade handlingsplaner blir en konsekvens av bredbandsprogrammet.
Dessa handlingsplaner samt bilagor med tekniska specifikationer mm kan läggas som bilagor till
bredbandsprogrammet.
2.6 Övrigt
Med utbyggnad av optofibernätet i kommunen kan även den mobila täckningen bli bättre, detta
eftersom mobiloperatörerna med hjälp av optofiber kan öka kommunikationskapaciteten från
masterna.
I enstaka delar av kommunen kan andra lösningar än fiber vara den främsta accesstekniken för
bredband.
För att bredbandsutbyggnad ska ske kommer det alltid att ställas krav på att hushåll och företag
både engagerar sig och medfinansierar anslutning till fibernätet.
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3 Lägesbeskrivning

3.1 Bakgrund
Under lång tid har nätet för fast telefoni varit det huvudsakliga transportnätet för att förmedla bredbandstjänster från tjänsteleverantör till användare. Detta nät motsvarar inte morgondagens krav på
överföringshastighet och behöver ersättas med en mer framtidssäker IT-infrastruktur för att bidra till
hållbar utveckling och välfärd.
Svensk IT-politik bygger på att bredband i första hand ska tillhandahållas av marknaden på kommersiell grund men kommunerna har ett övergripande ansvar för att elektronisk infrastruktur kommer på plats. Kommunens viktiga roll framgår bland annat av EU:s Digitala Agenda för Europa
(DAE) där bredbandsutbyggnad är ett av de sju högst prioriterade insatsområdena. Kommunens roll
har dock förändrats från att vara bidragsmottagare och ansvarig för utbyggnaden till att numera vara
den som verkar som planerare, initiativtagare och samordnare av bredbands aktiviteter.
Härnösands kommuns IT-infrastruktursprogram togs fram i samband med att statliga bidrag tillfördes landets kommuner 2002. När regeringen hösten 2009 antog en ny bredbandsstrategi som sätter
målet till 100 Mbit/s till 90 % av alla invånare förändrades kravbilden drastiskt. I praktiken innebär
det omfattande utbyggnad/förtätning av nätinfrastrukturen.
3.2 Nuläge
Härnösands kommun är 24 617 hektar stor till ytan och folkmängden är knappt 25 000. Befolkning
och företag är fördelade på en rad orter varav Härnösands tätort har ca 18 000 invånare.
Bredbandsutvecklingen startade i Härnösand 1999 genom att HEMAB började lägga optofiber i
centralorten. Projektet initierades av att kommunen hade behov av optofiber för att knyta ihop den
kommunala telefonin i tätorten. Idag har centralorten och Älandsbro via HEMAB ett i stort sett
heltäckande fibernät.
2001 avsattes medel så att även boende i Härnösands landsbygd skulle få möjlighet att ansluta sig
till bredbandsnätet. Härnösands kommun fick stadsbidrag (Rosengrenpengarna) för att investera i
landsbygdsnät. Telia blev, efter upphandling, den entreprenör som fick förtroendet att bygga, äga
och drifta Härnösands landsbygdsnät. Telia drog fiber till sina telestationer för att möjliggöra utbyggnad med xDSL teknik och erbjöd kunderna uppkoppling över deras teleförbindelser (koppar).
Fibernätet ägs idag av Telias dotterbolag Skanova. Denna satsning har medfört att Härnösands kommun har xDSL möjlighet till nästan hela kommunen.
2010-2013 genomförde HEMAB en första etapp (Solum/Berge samt Stigsjöområdet) för att erbjuda
boende på landsbygd en modern bredbandsuppkoppling mot HEMAB:s optofibernät. Detta möjliggjordes tack vara samförläggning med HEMAB:s elnät och EU-bidrag.
Sammanfattningsvis kan marknadens aktörer i nuläget, med varierande kvalitet, erbjuda bredbandslösningar som bygger på optofiber, koppartråd samt trådlösa system (mobilt bredband) till de flesta
hushåll och företag i Härnösands kommun.
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3.3 Framtiden
Vid bredbandsutbyggnad måste man planera för att näten ska kunna tillgodose både befintligt och
framtida behov av kapacitet och tillgänglighet.
Då en del medborgare kan uppfatta att den förbindelse man har idag, t.ex. via ADSL, är tillräcklig
blir det viktigt att arbeta med motivation för att så många som möjligt ska anse det viktigt att
ansluta sin fastighet till fibernät.
Det finns tre viktiga skäl till detta. Dels kommer det framtida tjänsteutbudet att kräva högre
kapaciteter, dels finns osäkerheter för hur länge ADSL-nätet (och med det kopparnätet för telefoni)
kommer att vara tillgängligt. Till sist kommer ett bredbandsnät med hög hastighet/kapacitet att vara
ett måste för att kommande generationer ska kunna bo och verka i glesbebyggda områden.

4 Ansvar och roller

4.1 Härnösands kommun
Kommunen har det övergripande ansvaret för bredbandsutvecklingen inom kommunen. Kommunen
samordnar de insatser som krävs för att förverkliga programmet. Kommunen ansvarar för att, i de
fall olika aktörer genomför utbyggnaden, teknik, områdesindelning mm samordnas så att det, i den
utsträckning det är möjligt, inga områden ställs utanför samt att det finns redundans i näten.
De kommunala bolagen ska bidra med respektive unik kompetens för att förverkliga bredbandsprogrammet. De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv.
Också andra aktörer än kommunala bolag kan medverka i förverkligandet av detta program. Det
kan ske många i olika roller, redan idag är utbudet stort vad gäller tjänster i bredbandsnäten.
Kommunen bör ha en policy som klargör villkor för tillträde till kommunal mark för bredbandsutbyggnad. Kommunen bör hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och utan att ställa
upp ovidkommande villkor för tillträdet. Markavtal med skäliga och icke diskriminerande villkor
bör tecknas när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad.
Kommunen bör utse en tjänsteman som ansvarig för bredbandsfrågor.
Samverkan ska ske med omkringliggande län och grannkommunerna.
4.2 Härnösands Energi & Miljö AB
Hemab som ägare av Härnösands stadsnät ska bidra till att bredbandsprogrammet förverkligas,
genom fortsatt utbyggnad av stadsnätet.
I denna uppgift har Hemab också hjälp av sina samarbetspartners Norrsken och ServaNet, två bolag
där Hemab är delägare. Idag finns bredbandskompetensen samlad i ServaNet som bl.a. driver Härnösands stadsnät sedan 2009.
4.3 Övriga aktörer
För att bredbandsprogrammet ska kunna förverkligas kommer det att vara nödvändigt att samarbeta
med många olika aktörer. Fiberföreningar, tjänsteleverantörsföretag och privata fibernätsägare kan
alla vara viktiga för att kommunens mål ska nås. I de fall privata aktörer blir nätägare ska kommunen verka för att näten är öppna för olika tjänsteleverantörer.
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5 Prioriteringar, finansiering och genomförande

5.1 Prioriteringar
Kommunen bedömer att utbyggnaden av fibernät i de centrala delarna av Härnösand kan ske på
kommersiell grund av marknadens aktörer. Någon kommunal eller annan offentlig medfinansiering
bedöms i dagsläget inte vara nödvändig för att tillgodose behov av anslutning inom detta område. I
speciella fall kan dock ”vita fläckar” på bredbandskartan uppstå även inom tätort. Kommunen har
ett särskilt ansvar att bevaka detta och medverka till att detta löses.
På landsbygden och i de yttre delarna av Härnösands centralort, inklusive kommunens mindre orter,
är däremot bedömningen att marknaden i huvudsak inte har samma möjligheter att på affärsmässiga
grunder bygga ut optofibernät. Detta gör att landsbygden i första hand prioriteras vad gäller
kommunens medverkan. Om andra grunder för prioriteringar blir nödvändiga ska följande punkter
vara styrande:
•
•
•
•
•

Områden med relativt många hushåll och företag prioriteras före ett område med färre.
Graden av lokalt engagemang och efterfrågan är väsentlig. Ett område där många är intresserade
av att investera i bredband prioriteras före ett område med ett fåtal intresserade.
Om det finns kommunal verksamhet i ett område kommer prioriteten att höjas.
Samma resonemang tillämpas om ett område har omfattande näringsdrivande verksamhet.
Kostnaden för att bygga fibernät kan påverka ett områdes prioritet.
Grupper som har svårt att göra sin röst hörd ska beaktas. (Barn och äldre).

5.2 Finansiering
Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi är att bredband byggs och tillhandahålls av marknaden och att andra hel- eller delfinansiärer träder in först när kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger.
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har tillgång till bredband av hög
kvalitet oavsett var man bor. Kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till småorter och ren landsbygd är stora samtidigt som kundunderlaget är litet. Det är därför inte troligt att målsättningarna för
bredbandsprogrammet kan nås enbart via kommersiellt finansierade alternativ. Det är därför viktigt
att kommunen aktivt bevakar och främjar de möjligheter som finns för olika former stöd för
utbyggnad.
Stöd för bredbandsutbyggnad på landsbyggd har historiskt kunnat erhållas från EU, Post- och telestyrelsen samt Länsstyrelsen och det är troligt att dessa även i framtiden kommer att agera stödgivare för olika typer av infrastruktursatsningar. Kommunen är idag normalt inte mottagare av detta stöd
men kan aktivt bistå fiberföreningar (byalag) med information och hjälp vid ansökan om bidrag.
I sista hand kan kommunen överväga möjligheten att medfinansiera utbyggnaden men detta är
normalt inte kommunens roll.
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5.3 Genomförande
Utbyggnaden av bredband ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät då denna
teknik är en grundförutsättning för såväl fasta som mobila bredbandsnät i framtiden.
Kommunen ska:
•

•
•
•
•
•
•
•

utreda i vilken mån kommunen och dess bolag ska medverka i byggandet, ägandet och driften
av fibernät i hela kommunen. Kommunen bör även utreda i vilken mån befintliga nät kan användas i framtiden. I de fall där enskilda fiberföreningar bygger nät kan kommunen överväga att
vara projektägare och eller bistå med projektledning.
i de fall kommunen överlåter till enskilda samfälligheter, byalag och andra typer av föreningar
att bygga eget nät kan kommunen vara behjälplig med kompetensstöd, ansökan om offentliga
medel, upphandling mm.
verka för att även de orter där marknadens intresse är lågt får tillgång till optofiber.
verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur i största möjliga mån säkerställs vid nyexploatering av
bostads- och industriområden, vindkraftsparker samt vägar och fjärrvärme.
bistå egna och fristående bredbandsleverantörer vid planering och utbyggnad av bredbandsnät.
Särskilt viktigt är att en policy för markanvändning, bygglov mm finns i kommunen.
informera hushåll och företag om bredband och hur de kan arbeta för att få tillgång till
bredband.
se till att kommunala anläggningar och lokaler så snart som möjligt ansluts till fibernät med
hög kapacitet.
verka för att näten är öppna för olika tjänsteleverantörer.
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