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Abstract 

In order to achieve a long-term sustainable society, it requires ecological, economic and 

socially sustainable development. One way of achieving sustainability is through digitization, 

but this requires robust and future-proof infrastructure. 

This thesis aims to contribute to increased knowledge about the possibilities that can be 

created by using high-speed broadband through the fiber, as well as demonstrating how the 

development of fiber can contribute to sustainable development. By answering the three 

research questions "What opportunities create high-speed bandwidth through fiber?", "What 

challenges are there for fiber expansion?" and "How will Sweden's municipalities work to 

facilitate the fiber expansion and contribute to sustainable community building?" the goal is 

to investigate different solutions for achieving sustainable social planning and community 

building through digitization. 

The methods chosen to meet the objectives are literature studies, interviews, mail contacts and 

meetings with a number of different people with different positions and roles in the public 

sector. The majority of this report's content is based on literature studies from Sweden. Other 

methods that have been applied complement the literature study. 

The results showed that high-speed broadband creates new opportunities and better conditions 

for care and education, increased growth, reduced climate impact and economic savings for 

individuals and business. The results also revealed that there are a number of factors that 

could hinder the development of an efficient expansion of high-speed broadband. One 

challenge is to create a common and unified permission process for land access in Sweden's 

different municipalities, with different geographic differences and different conditions. 

Another challenge is that there are insufficient cooperation and coordination between 

different public authorities. 

By increasing coordination between various internal functions, as well as the extent to which 

public authorities jointly plan the infrastructure work is key components in addressing these 

challenges. Furthermore, implementation of digital systems for managing municipal 

permission processes is an effective solution for promoting sustainable social development. 

The conclusion of this thesis is that today's and tomorrow's society is dependent on well-

functioning IT-infrastructure. There are many obstacles and challenges that must be solved 

before sustainable development can be achieved. With proper planning, strategic work, and a 

holistic thinking these challenges can be transformed into new possibilities. 
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Sammanfattning 

För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle krävs ekologisk, ekonomisk och social hållbar 

utveckling. Ett sätt att uppnå hållbarhet är genom digitalisering, men detta förutsätter att det 

finns robust och framtidssäker infrastruktur. 

Detta examensarbete syftar till att bidra med ökad kunskap om de möjligheter som kan skapas 

med hjälp av höghastighetsbredband genom fiber, samt att påvisa hur fiberutbyggnaden kan 

bidra till en hållbar utveckling. Genom att besvara de tre frågeställningarna ”Vilka 

möjligheter skapar höghastighetsbredband genom fiber?”, ”Vilka utmaningar finns för 

fiberutbyggnaden?” och ”Hur ska Sveriges kommuner arbeta för att underlätta 

fiberutbyggnaden och bidra till ett hållbart samhällsbyggande?” är målet att utreda olika 

lösningar för att uppnå hållbar samhällsplanering och samhällsbyggande genom digitalisering. 

De metoder som har valts för att framställa denna rapport är litteraturstudier, 

intervjuer, mailkontakt och möten med ett antal olika personer med olika positioner och roller 

inom offentlig sektor. Största delen av rapportens innehåll baseras på litteraturstudier från 

Sverige. Andra metoder som har tillämpats kompletterar litteraturstudien. 

Resultaten visade att höghastighetsbredband skapar nya möjligheter och bättre förutsättningar 

för vård och omsorg, utbildning, ökad tillväxt, minskad klimatpåverkan samt ekonomiska 

besparingar för privatpersoner och näringsverksamhet.  

Av resultaten framkom även att det finns ett antal faktorer som kan hindra utvecklingen av en 

effektiv utbyggnad av höghastighetsbredband. En utmaning är att skapa gemensam och 

enhetlig tillståndsprocess för marktillträde i Sveriges olika kommuner med olika geografiska 

skillnader och olika förutsättningar. En annan utmaning är att det saknas tillräcklig samverkan 

och samordning mellan olika offentliga myndigheter.  

Ökad samordning mellan olika interna funktioner, samt i vilken grad offentliga myndigheter 

samplanerar infrastrukturarbeten är viktiga delar för att lösa dessa utmaningar. Vidare är 

implementering av digitala system för hantering av kommunala tillståndsprocesser en effektiv 

lösning för att främja en hållbar samhällsutveckling. 

Slutsatsen av arbetet är att dagens och framtidens samhälle är beroende av välfungerande IT-

infrastruktur. Det finns många hinder och utmaningar på vägen som måste lösas innan en 

hållbar samhällsutveckling kan uppnås. Med rätt planering, strategiskt arbete och helhetstänk 

kan dessa utmaningar omvandlas till helt nya möjligheter. 

 

Nyckelord  

Hållbar utveckling, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, 

höghastighetsbredband, IT-infrastruktur, fiberoptik.  
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1. Inledning 

Idag är Sverige en ledande nation när det gäller användning av IT-infrastruktur och tillgång till 

bredband och står sig väl i nationella sammanhang. Betydelsen av IT är stor för utvecklingen av 

ett hållbart samhälle och är en förutsättning för att kunna uppnå hållbara mål inom många 

samhällsområden som exempelvis miljö, entreprenörskap, utbildning, vård och omsorg. Det finns 

en hel del utmaningar för att uppnå regeringens övergripande mål om att ha bredband i 

världsklass, men det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns. För att stärka Sveriges 

konkurrenskraft, tillväxt och innovationskraft krävs ökad användning av IT i hela landet för att 

därigenom kunna skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling.
1
  

1.1 Problembeskrivning 

Det blir allt viktigare med tillgång till höghastighetsbredband som är en fråga om delaktighet och 

lika möjligheter i samhället. En ökad globalisering och en åldrande befolkning i glesbygd ökar 

behoven av snabbt bredband, men även ökad efterfrågan på kapacitetskrävande tjänster från både 

organisationer och hushåll medför att tillgång till bredband med hög överföringshastighet blir allt 

viktigare.  

För att hushåll och olika organisationer ska kunna dra nytta av alla de tjänster och produkter som 

kan tillhandahållas över en fast anslutning är utbyggnaden av fiberbaserat bredband en 

nödvändighet. Detta gäller för alla typer av fastigheter i Sverige. 

Idag förekommer det stora variationer bland hushållen i Sverige vad gäller tillgången till 

bredband med hög överföringshastighet. Detta beror dels på var i landet man bor och dels på 

bostadstyp som enfamiljshus eller flerfamiljshus. Det finns flera rapporter som konstaterar att en 

stor majoritet av dagens villahushåll saknar tillgång till snabbt bredband och att maxkapaciteten 

ligger långt under 100 Mbit/s. 

I dagsläget har omkring 80 procent av Sveriges hushåll i flerfamiljshus tillgång till bredband via 

fiber, medan motsvarande siffra för hushåll i enfamiljshus ligger på 15-20 procent. Om det inte 

blir en ändring på detta kan ett digitalt utanförskap uppstå för dessa hushåll som inte har tillgång 

till höghastighetsbredband. 

Utbyggnaden av höghastighetsbredband är inte bara viktig för att uppfylla regeringens mål som 

innebär att 90 procent av alla Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en 

kapacitet på 100 Mbit/s senast 2020, utan det är även en viktig fråga ur ett konkurrensperspektiv 

att alla delar av landet har tillgång till snabb IT-infrastruktur.
2
 

 

                                                 
1
 Bredbandsstrategi för Sverige, Artikelnummer: N2009/8317/ITP, Näringsdepartementet och Svensk Information, 

Stockholm, 2015.  
2
 J. Agardh, E. Gunnesson, M. Aust, E. Leeuw, L. Axelsson, Rapport om fiberutbyggnaden till enfamiljshus, Post- 

och telestyrelsen, Stockholm, 2016. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med ökad kunskap om de möjligheter som kan skapas 

med hjälp av robust bredband genom fiber, samt att påvisa hur fiberutbyggnaden kan bidra till en 

hållbar utveckling. 

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att utreda olika lösningar för att uppnå hållbar samhällsplanering och 

samhällsbyggande genom digitalisering. 

1.2.3 Frågeställningar   

 Vilka möjligheter skapar höghastighetsbredband genom fiber?  

 Vilka utmaningar finns för fiberutbyggnaden? 

 Hur ska Sveriges kommuner arbeta för att underlätta fiberutbyggnaden och bidra till ett 
hållbart samhällsbyggande? 

1.3 Metod 

1.3.1 Vilka möjligheter skapar höghastighetsbredband genom fiber? 

Denna frågeställning besvaras genom informationssökning på internet, litteraturstudier, 

forskningsstudier och vetenskapliga rapporter. 

1.3.2 Vilka utmaningar finns för fiberutbyggnaden? 

Denna frågeställning besvaras genom informationssökning på internet, litteraturstudier, 

forskningsstudier, vetenskapliga rapporter, studiebesök och intervjuer. 

1.3.3 Hur ska Sveriges kommuner arbeta för att underlätta fiberutbyggnaden 

och bidra till ett hållbart samhällsbyggande? 

Denna frågeställning besvaras genom fallstudier, informationssökning på internet, 

litteraturstudier, vetenskapliga rapporter, studiebesök och intervjuer. 

Ett systematisk genomförande uppnås genom sökning efter fakta och information som berör 

ämnet. Men även genom möten med kommuner, företag och olika personer inom byggbranschen 

för att erhålla så mycket information som möjligt inom ämnet.  
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1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete handlar om robust infrastruktur med fokus på höghastighetsbredband 

genom fiber och berör samtliga tre grundpelare i begreppet hållbart samhällsbyggande som är 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

För att arbetet inte ska bli för stort och rapporten inte ska bli för omfattande studeras och 

presenteras enbart ett antal konkreta exempel på möjligheter och utmaningar som kan skapas i 

samband med satsning på fiberutbyggnad. 

I denna rapport ligger fokus på kommuner och deras roll för att främja hållbar samhällsplanering 

och samhällsbyggande. 

1.5 Disposition 

Examensrapporten inleds med en teoretisk bakgrund. I detta kapitel får läsaren grundläggande 

information om begreppet hållbar utveckling och höghastighetsbredband genom optisk fiber. 

 

Genomförandekapitlet inleds med beskrivning av hur hållbarhet kan uppnås med hjälp av 

elektronisk kommunikation och användning av olika digitala tjänster. Sedan belyses olika 

utmaningar som finns i dagens samhälle för att uppnå de rikstäckande målen när det gäller 

utbyggand av robust infrastruktur. Därefter beskrivs hur hållbarhet kan uppnås i offentlig sektor 

genom digitalisering. Här ges en beskrivning av hur arbetet har utförts för att uppnå målet utifrån 

de uppställda frågeställningarna. 

 

I resultatkapitlet besvaras frågeställningarna genom beskrivning och analysering av resultaten 

från de använda metoderna i genomförandekapitlet. Sedan diskuteras examensarbetet utifrån de 

syften, mål och frågeställningar som har ställts upp. 

Diskussionen är uppdelad i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I det 

avslutande kapitlet ges slutsatser och rekommendationer för vidare studier. I slutet av rapporten 

hittas referenser och bilagor. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Här ges en kort beskrivning av begreppet hållbar utveckling och optisk fiber. 

2.1 Definition av begreppet hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling har funnits under lång tid och används ofta för att beskriva en 

önskvärd samhällsutveckling. Begreppet blev känt i slutet på 1980-talet då FN startade den så 

kallade Brundtlandskommissionen och publicerade rapporten ”Vår gemensamma framtid” som 

resulterade i en av de vanligaste definitionerna av begreppet hållbar utveckling:   

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. 

Vanligtvis definieras begreppet utifrån de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. När dessa tre dimensioner samspelar och gynnar varandra förväntas de leda till en 

hållbar utveckling. 
3
 Se figur 1. 

 

Figur 1. Modell av hållbar utveckling.
4
 

                                                 
3
 Gro Harlem Brundtland, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

Världskommissionen för miljö och utveckling, Oslo, 1987. 
4
 Kerstin Elias, Hållbarhetsmodeller - vad är hållbar utveckling?, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborg, 

2009. 
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Ekologisk hållbarhet fokuserar på långsiktig hushållning med naturresurser och utgår ifrån en 

önskad utveckling där det inte får kompromissas med ekosystemens produktionsförmåga. Detta 

innebär att exempelvis produktion av varor och tjänster ska ha så lite påverkan som möjligt på 

jord, vatten och alla levande organismer.  

Ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan det som förbrukas och det som produceras 

(när det gäller naturresurser) kan sägas vara ekologiskt hållbart. Vidare innefattar ekologisk 

hållbarhet att naturen inte utsätts för skadliga ämnen som en följd av samhällets produktion. 

Det kan uppstå viss förvirring kring definitionen av ekonomisk hållbarhet beroende på vilken 

hållbarhetsmodell man använder som utgångspunkt. Detta har tidigare lett till att innebörden har 

tolkats på två generaliserande sätt. Den första definitionen har tolkat ekonomisk hållbarhet som 

en utveckling som inte får ha någon negativ påverkan på varken den ekologiska eller den sociala 

hållbarheten medan den andra definitionen har kopplat ekonomisk hållbarhet till ekonomisk 

tillväxt.  

Ur ett hållbarhetsperspektiv handlar ekonomisk hållbarhet om ett ekonomiskt system som 

resulterar i positiva konsekvenser för både den sociala och den ekologiska hållbarheten. En 

ekonomisk hållbar utveckling uppnås alltså enbart när den inte sker på bekostnad av tillgångar 

såsom exempelvis naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.
5
  

När det gäller de tre dimensionerna i hållbar utveckling är social hållbarhet den dimension som 

kan upplevas som svårast att definiera. Detta beror dels på att det inte finns en allmängiltig 

definition av begreppet och dels på att sociala aspekter kan vara svåra att mäta.      

Social hållbarhet fokuserar på en utveckling som är gynnsam för människors livskvalitet och 

välmående. Den belyser så kallade mjuka värden som exempelvis demokrati, integration, 

jämställdhet, jämlikhet, hälsa och mänskliga rättigheter.
6
 

2.2 Allmänt om fiber 

Med ökad digitalisering och konsumering av data kommer det med stor sannolikhet att krävas 

nya möjligheter till en snabb och effektiv infrastruktur för data- och telekommunikation. Fiber 

kan möjliggöra detta för både privatpersoner och organisationer tack vare dess kapacitet som i 

princip är obegränsad.  

Fibertekniken går ut på att data- och telekommunikation transporteras med ljusets hastighet, 

vilket medför nya möjligheter för bredbandskrävande tjänster. 

Fiberoptik är ett tekniskt system med ljus som leds genom mycket tunna glasfibrer i knippen och 

används bland annat för datakommunikation med mycket hög kapacitet. Med enbart två optiska 

                                                 
5
 EKOLOGISKT HÅLLBAR TILLVÄXT, Naturvårdsverket & NUTEK, Stockholm, 1999. 

6
 Socialt hållbar stadsutveckling -en kunskapsöversikt, Boverket, Karlskrona, 2010. 
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fibrer kan det transporteras lika stor informationsmängd som hela Sveriges kopparnät klarar av 

för data och telekom idag.
7
  Se figur 2. 

 

Figur 2. Höghastighetsbredband genom optisk fiber.
8
 

Fibern har en kärna som är gjord av mycket rent glas som omsluts av en mantel och ett 

skyddande hölje där all information skickas i form av ljusimpulser. Tekniken går ut på att 

elektriska signaler omvandlas till ljus som skickas i olika våglängder. Ljus skickas ut med hjälp 

av antingen laser eller lysdioder från sändaren. En skillnad är att lasersändare kan överföra mer 

energi till den optiska fibern. När ljussignalerna kommer fram till mottagaren översätts de till 

elektriska impulser som via en konverter skickas till datorer, tv-apparater och telefoner. 

Fibern fungerar nästan oberoende av avstånd och är inte heller känslig för åska eftersom den inte 

innehåller metaller. Kvaliteten på informationen i fibernätet kan därmed hållas på en jämn nivå 

även om den behöver transporteras långa sträckor. Dock finns det ofta behov av signalförstärkare 

om fibersystemet ska kopplas och nyttjas över långa avstånd. Dessa signalförstärkare placeras 

vanligtvis mellan en sändare och en eller flera mottagare.
9
  Lägeskarta för hur ett område kan 

förses med fiber framgår av figur 3. 

                                                 
7
 J. Hellman, F. Johansson, C. Winroth, J. Borenstein, E. Westin. Fiberrapporten- EN INBLICK I 

FIBERUTVECKLINGEN I SVERIGES KOMMUNER. Telia Sonera Sverige, Stockholm, 2015. 
8
 Crister Mattson, Kommunerna – nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät, Acreo Swedish ICT AB, Stockholm, 

2016. 
9
 Gigamedia produktkatalog 2017, Rexel Sverige AB, Älvsjö. 2017. 

http://gigamedia.se/userfiles/files/Gigamedia_Produktkatalog_2017(1).pdf (Hämtad 2017-04-14). 
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Figur 3. Exempel på geografisk utbredning av fiberkanalisation.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Robust fiber. Anvisningar för robust fiber Bilaga 5: Dokumentation (Ver. 1.1). Svenska Stadsnätsföreningen, 
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3. Genomförande 

Här redogörs hur arbetet har utförts och vilka metoder som har använts för att besvara 

frågeställningarna som ställts upp. De metoder som har valts för att genomföra arbetet är 

litteraturstudier och sökningar på Internet, samt fallstudier och intervjuer med ett antal utvalda 

personer med olika roller och positioner inom kommunal verksamhet som arbetar med 

planerings- och tillståndsfrågor. Genomförandekapitlet är uppdelat i två delar.  

Den första delen (kapitel 3.1- 3.3) har genomförts enbart med hjälp av litteraturstudier i form av 

rapporter och sökningar på Internet. Den andra delen (kapitel 3.4) är baserad på litteraturstudier, 

sökningar på Internet och intervjuer. 

3.1 Möjligheter med robust infrastruktur 

Nedan presenteras ett urval av möjligheter som skapas genom utbyggnad av robust infrastruktur 

genom fiber. 

3.1.1 Vård och omsorg 

Välfärdstjänster är bland de områden som växer starkast när det gäller användning av digital 

infrastruktur genom fiber. Satsningen på fiberutbyggnad har medfört nya möjligheter genom att 

bland annat sjuka och äldre kan få en bättre livskvalité då de kan förses med uppkopplade 

sensorer i hemmen.  

Kommuner kan komplettera dagens omsorg med hjälp av digitala tjänster. Under de närmaste 

decennierna förväntas behoven av digitala tjänster öka eftersom andelen äldre förväntas öka och 

därmed också behoven av vård och omsorg.  

En rad vårdtjänster som idag utförs på sjukhusen kan med hjälp av digitalisering och ett snabbt 

och stabilt bredband utföras hemma av patienter själva. Det kan röra sig om allt ifrån 

läkemedelsuppföljning och sjukgymnastik till sensorer som används för att stödja äldre och sjuka 

som är i behov av monitorering (övervakning) eller sensorförsedda medicinskåp. Detta kan även 

vara lösningen på ett ännu större problem, nämligen hur kommuner och landsting ska kunna 

begränsa stigande kostnader i vård och omsorg. Under de två senaste åren har flera pilotprojekt 

utförts runt om i landet och inom de närmaste tio åren beräknas så mycket som hälften av alla 

hushåll vara anslutna till ett eller flera digitala tjänster inom hälsa.
11

      

Varje år föds tusentals barn med hjärtfel i Sverige, motsvarande ungefär vart 100:e barn. Då 

tillståndet för många av dessa barn är akut kan omedelbar och rätt insats vara skillnaden mellan 

liv och död. Vid flertalet av landets sjukhus med förlossningsavdelning finns idag en begränsad 

specialistkompetens vad gäller hjärtläkare eftersom dessa är fördelade på ett fåtal 

universitetssjukhus och regionala sjukhus i de stora städerna. 
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 J. Hellman, F. Johansson, C. Winroth, J. Borenstein, E. Westin. Fiberrapporten- EN INBLICK I 

FIBERUTVECKLINGEN I SVERIGES KOMMUNER. Telia Sonera Sverige, Stockholm, 2015. 
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Ett system som har börjat användas vid ett trettiotal barnhjärtmottagningar under senare år tack 

vare höghastighetsbredband är Gertrud. Systemet är uppbyggt på ett videonätverk och möjliggör 

för läkare från olika sjukhus att bland annat granska och diskutera snabbrörliga ultraljudsbilder av 

barns hjärtan för att på så sätt kunna diagnostisera patienter. Vid flera av landets sjukhus används 

detta system även av föräldrar till hjärtsjuka barn innan eventuella operationer och detta medför 

att föräldrarna kan slippa långa och dyra resor.  

För att kunna diskutera olika fall har läkare och specialister tidigare använt sig av telefonsamtal 

och har då enbart kunnat beskriva det de har sett eller hört från sina patienter. Sedan införandet 

av Gertrud-systemet har läkare istället övergått till att använda inspelningar av patienters 

hjärtbeteenden som tillsammans med annan relevant information skickas till andra läkare och 

specialister. Detta innebär att patienter kan få en diagnos i ett tidigare skede och kan därmed få en 

snabbare behandling. Vårdkvalitén upplevs som bättre vid de avdelningar som använder sig av 

Gertrud-systemet och resekostnaderna har samtidigt kunnat sänkas för både patienter och 

läkare.
12

    

Tekniken med videokonferenser inom sjukvården är inget nytt, utan det har funnits på 

röntgenavdelningar runt om i landet i cirka 15 år. Det är dock viktigt att poängtera att det krävs 

förhanålladevis liten bandbredd i de fall där tekniken används för att skicka röntgenbilder i form 

av stillbilder. Det krävs mycket mer bandbredd för att kunna behandla ett barns hjärta med hjälp 

av tekniken då ett barns hjärta slår 200 slag/minut och 50 bilder med mycket hög upplösning 

samlas in i sekunden. Det är på senare år och genom användning av fiber som tekniken har 

kunnat klara av att skicka dessa snabbrörliga bilder över nätet.
13

 

3.1.2 Digitaliserad utbildning 

Idag finns många skolor som har börjat använda korta filminspelningar med 

lektionsgenomgångar för att göra eleverna mer effektiva och aktiva under lektionstid. Det innebär 

att varje elev i lugn och ro kan titta på filmerna och förbereda sig inför varje lektion, medan 

lektionstiden kan ägnas åt fördjupning och diskussion. Lärare vittnar om att detta sätt frigör 

oerhört mycket tid och att genomgångar som i normala fall brukar ta lång tid i ett klassrum kan 

kortas ned betydligt genom att de görs i filformat. 

Den pedagogiska metod som används medför att den lärarledda genomgången som tidigare 

utfördes i klassrummen numera kan förläggas utanför lektionstid. Lektionstiderna kan istället 

användas till problemlösande och tillämpning av kunskaper samtidigt som elevernas frågor blir 

mer fokuserade då eleverna får en genomgång i förväg inför varje lektion. Fördelen med 

digitaliserad undervisning är att eleverna kan ta del av lärarledda genomgångar när och hur de vill 

samtidigt som de kan göra anteckningar i sin egen takt. På detta sätt kan lärandet göras mer 

individanpassat och flexibelt, vilket är väldigt värdefullt för de elever som är dyslektiker eller har 
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svårt för att skriva.
14

 Utbyggnad av robust infrastruktur genom höghastighetsbredband bidrar till 

helt nya möjligheter för digitaliserad utbildning och främjar hela samhället då alla delar av landet 

ges bättre möjligheter till distansstudier. Exempel på olika hastigheter som krävs för olika typer 

av tjänster såsom exempelvis digitaliserad utbildning framgår av figur 4 nedan. 

    
Figur 4. Exempel på olika hastigheter som krävs för olika typer av tjänster.

15
 

3.1.3 Fiberutbyggnad för ökad tillväxt 

Idag finns det många små kommuner i Sverige där man har väldigt stora problem med att 

motverka utflyttning. Det finns flera kommuner som uppger att satsningen på en bra 

fiberinfrastruktur har blivit en räddning och en viktig faktor för deras överlevnad genom att det 

har öppnat möjligheter för både kommuninvånare och främst företag att både etablera sig och 

stanna kvar i kommunen. Många företag har tack vare bredbandsutbyggnaden kunnat skaffa sig 

en allt större kundbas genom att de kunnat följa utvecklingen av webbaserad försäljning.
16

 

3.1.4 Klimatpåverkan och ekonomisk besparing 

Enligt Naturvårdsverket står transporter med personbilar, bussar och lastbilar för en tredjedel av 

dagens totala utsläpp av växthusgaser i Sverige, se figur 5. För att minska denna andel måste 

antalet onödiga transporter minskas och då kan IT-lösningar ha en stor betydelse. När det gäller 
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 Joseph Borenstein. Lennart Håkansson. FIBERRAPPORTEN 2016 INSPIRATION OCH INSIKTER PÅ VÄG 
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15
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klimatpåverkan kan skillnaden mellan långa resor för fysiska möten och telefon- eller 

videomöten vara enorm.
17

   

  

Figur 5. Utsläpp av växthusgaser.
18

  

Enligt LCA-beräkningar som kvalitetssäkrats av Svenska Miljöinstitutet motsvarar en timmes 

biltransporter lika stora utsläpp av växthusgaser som ett års tele- eller videomöten. Studien 

jämför även klimatpåverkan när det gäller flygresor och har kommit fram till att 

bortrationalisering av en timmes flygresa kan motsvara lika mycket utsläpp av växthusgaser som 

sju års tele- och videomöten.  

Kommuner och andra organisationer kan begränsa sin klimatpåverkan oerhört mycket genom att 

ersätta onödiga tjänsteresor med videokonferenser. Förutsatt att det finns en välutbyggd IT-

infrastruktur kan även stora besparingar göras både när det gäller kostnad och tid. 

Ett företag som satsat extra mycket på digitala mötestjänster under de tio senaste åren är Telia 

Sonera Sverige. Under den tiden som man har genomgått denna utveckling har man lyckats med 

att minska antalet resor rejält och därmed också lyckats med att uppnå 80 procents reducering av 
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 J. Hellman, F. Johansson, C. Winroth, J. Borenstein, E. Westin. Fiberrapporten- EN INBLICK I 

FIBERUTVECKLINGEN I SVERIGES KOMMUNER. Telia Sonera Sverige, Stockholm, 2015. 
18
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sina koldioxidutsläpp. När det gäller antalet flygresor har Telia lyckats reducera mer än 70 

procent av alla sina flygresor i den svenska verksamheten.
19

  

3.2 Utmaningar för utbyggnad av robust infrastruktur 

Nedan presenteras ett urval av utmaningar som finns för att uppnå en effektiv och hållbar 

utbyggnad av robust infrastruktur genom fiber. 

3.2.1 Regionala utmaningar 

Det finns en hel del utmaningar och svårigheter för Sveriges regioner att bygga sammanbindande 

nät mellan kommunerna på grund av att det kan finnas väldigt olika förutsättningar. Förutom de 

geografiska skillnaderna kan vissa kommuner i en region ha samverkansavtal och en välutbyggd 

IT-infrastruktur medan andra kommuner kan ha andra typer av avtal och sämre utbyggd IT-

infrastruktur.  

En annan utmaning kan vara olika beslutsprocesser till följd av olika kommuners inflytande över 

infrastrukturen. Inom en region har de olika kommunerna ofta olika regler för exempelvis 

grävning och återställning, vilket kan ses som ytterligare en samordningsutmaning för regionerna.  

Det finns många bra rutiner och mycket erfarenhet bland olika kommuner i de olika regionerna, 

men det är en stor utmaning att hitta hållbara och effektiva sätt för att utnyttja den kompetensen 

gemensamt för att därigenom kunna uppnå de uppsatta målen när det gäller hållbar IT-

infrastruktur. En lösning på denna utmaning kan vara återkommande regionala träffar och 

erfarenhetsutbyten mellan exempelvis politiker, fiberföreningar och kommuner.
20

  

För att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling har regeringen tagit fram en 

strategi för digitaliseringspolitiken. Visionen och syftet med denna strategi är att uppnå ett 

hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att vara bäst på att nyttja 

digitaliseringens alla möjligheter. 

För att uppnå det övergripande målet har fem olika delmål presenterats och dessa består av digital 

infrastruktur, digital kompetens, digital trygghet, digital innovation samt digital ledning. De fem 

delmålen beskrivs kort nedan och presenteras i figur 6. 
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Digital infrastruktur handlar om effektiv transportering av data och information.  

Digital kompetens handlar om att alla ska ha tillgång till och förmåga att kunna använda olika 

digitala system och tjänster för därigenom kunna följa med i den digitala samhällsutvecklingen. 

Digital trygghet handlar om digitala tjänsters pålitlighet, enkelhet och säkerhet samt människors 

trygghet i att använda digitala tjänster.  

Digital innovation handlar om nya eller bättre digitala produkter och lösningar som kan skapa 

och sprida nytta för individer, organisationer, samhälle och miljö. 

Digital ledning handlar om effektivisering och utveckling av olika verksamheter genom 

uppföljning, mätning, och styrning.
21

   

 

Figur 6. Regeringens delmål för digitaliseringsstrategin.
22
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3.2.2 Olika processer för marktillträde i olika kommuner 

När det gäller etablering av fiberledningar, master och andra nödvändiga tjänster har 

kommunerna en viktig och central roll som markägare. Ett stort problem som många 

bredbandsaktörer belyser är bristen på samverkan med och inom kommunerna. 

Många entreprenörer upplever en stor besvikelse över att det kan ställas vitt skilda krav från olika 

kommuner för att tillåta olika entreprenörer att använda offentlig mark. Denna oförutsägbarhet 

leder ofta till att etableringar och arbetsprocesser kompliceras för alla berörda intressenter. 

Många entreprenörer anser att myndigheternas samverkan sinsemellan är obefintlig och att en 

bättre samverkan skulle kunna underlätta och förbättra hela processen för upplåtelse av allmän 

platsmark för alla parter. Vidare upplevs myndighetskontakter som mycket krångliga.
23

 

3.2.3 Behov av strategisk arbetsprocess för effektiv utbyggnad 

För att lyckas med att bygga ut bredbandsinfrastruktur i landsbygds- och glesbygdsområden som 

inte är lönsamma för marknadsaktörerna har regeringen beslutat om stödmedel. Utgångspunkten 

för bredbandsstödet är att områden där det inte finns något intresse för utbyggnad av fiber inom 

de närmaste tre åren har rätt att ansöka om stöd. Beloppet för det statliga stödet hamnade på ca 

2,5 miljarder för år 2007-2013 och det bredbandsstöd som finns för år 2014-2020 är ca 3,85 

miljarder.
24

    

 

Många kommuner och leverantörer anser att regeringens bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet 

inte är tillräckligt för att klara av det behov som finns och många framhåller finansieringen som 

ett problemområde. Ett annat problemområde kan vara att fiberföreningar får olika uppgifter från 

myndigheter när det gäller stödmedel och vilka förutsättningar som gäller. Korrekt information 

om stödmedel är en utmaning för alla berörda myndigheter. Många fiberföreningar uppger att 

beslutsprocesser och utbetalningar har försenats på grund av att reglerna för stödmedel har 

ändrats och detta har i sin tur lett till förvirring och frustration bland alla inblandade parter.
25

  

För att uppnå en effektiv utbyggnad krävs en helhet enligt figur 6.  
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Figur 7. Förutsättningar för en effektiv bredbandsutbyggnad i landsbygden.
26

 

Det är också viktigt att kommunerna arbetar aktivt för att hålla marknaden öppen för alla 

fiberleverantör och entreprenörer för att främja eventuella etableringar i framtiden. Genom att 

sträva mot att undvika monopol kan fler intresserade marknadsaktörer bidra till att nya tekniker 

och effektivare arbetssätt introduceras och tillämpas för att därigenom minimera skadorna på 

kommunala markytor.  

Enligt de marknadsaktörer som äger fiberledningar och som driver fiberutbyggnaden är deras 

intresse först och främst relaterat till befolkningstätheten i olika områden, men många belyser 

även att attraktionskraften kan påverkas av hur aktiva kommunerna är i sin roll som väghållare 

och markägare. För att öka attraktionskraften i en kommun är det viktigt att man som kommun 

förenklar tillståndsprocesser och aktivt arbetar för att möjliggöra fiberutbyggnaden genom att 

exempelvis förkorta handläggningstider och utplaceringar av fiberledningar samt nödvändiga 

radiomaster. 

Vidare är det även väldigt viktigt att kommuner verkar för ökad intern samordning mellan olika 

kommunala enheter. När det finns en välfungerande koordinering mellan kommunens olika 

enheter kan kostnaderna för återställningar efter grävarbeten begränsas och fördelas på flera 

parter utan att behöva ändra på villkoren. Detta kan i sin tur vara en viktig faktor för att påverka 

olika aktörers intressen av att bidra till bredbandsutbyggnaden i olika kommuner.
27
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3.2.4 Kommuners arbeten med bredbandsfrågor 

Offentliga myndigheter och främst kommuner har en central roll för hur framgångsrik och 

effektiv bredbandsutbyggnaden blir i Sverige i form av markägare och väghållare, beställare och 

ansvarig för samhällsplanering samt utveckling av landsbygd och näringsliv.
28

     

Det är av stor vikt för kommunerna att säkerställa och införskaffa tillgång till expertis samtidigt 

som man arbetar för en mer effektiv samordning av information och mer kunskapsutbyten mellan 

de olika enheterna. Enligt många entreprenörer är kommunernas kompetens och engagemang 

viktiga faktorer för hur effektiv och framgångsrik satsningen på IT-infrastruktur blir och här har 

kommunernas ledningsgrupper, tjänstemän och politiker en stor roll. Det pågår kontinuerliga 

förhandlingar mellan kommuner och marknadsaktörer avseende omfattningen av 

fiberutbyggnaden och vilka avtalsvillkor som ska gälla för exempelvis tätortsområden, olika 

fastighetstyper samt privata och kommersiella fastigheter. Avtalen kan därför bli olika 

fördelaktiga beroende på vilken kompetens som finns hos de olika parterna.
29

   

Ur ett markägarperspektiv upplevs kunskapsnivån hos aktörerna i telekombranschen som mycket 

låg när det gäller de fastighetsrättsliga frågorna. Som en konsekvens av detta tar 

avtalsförhandlingarna ofta mycket längre tid i relation till övriga aktörer som utför utbyggnad av 

andra typer av infrastruktur. Faktum är att det till och med kan leda till att en överenskommelse 

inte kan nås. En upplåten rättighet i samband med ett beviljat grävtillstånd innebär framtida 

kostnader för bland annat bevakning, underhåll och ajourhållning för markägaren och många 

kommuner debiterar därför en kostnad för framtida underhåll som en typ av ersättning för att 

täcka framtida kostnader. Även om ersättningsnivån för markintrånget ligger på en för låg nivå i 

förhållande till de framtida kostnaderna saknas det ofta förståelse hos bredbandsaktörerna om 

varför denna typ av ersättning bör utgå. Ur markägarperspektiv är det ofta mer fördelaktigt att 

skriva avtal jämfört med att få ersättning i en ledningsrättsprocess.
30

 

3.2.5 Betydelsen av information för effektiv utbyggnad av infrastruktur 

En förutsättning för att potentiella bredbandskunder ska kunna fatta välgrundade beslut om de ska 

ansluta sina fastigheter till bredband genom fiber är bra och tydlig information. Detta är inte 

enbart viktigt inför en bredbandsutbyggnad, utan även under pågående arbeten med grävning och 

återställning av berörda markytor.   

Det finns exempel på konkreta fall där fiberleverantörers agerande har orsakat massiv kritik från 

allmänheten på grund av att de inte har återställt påverkade markytor till förväntat kvalitet i 

samband med att det har utförts grävarbeten för bredbandsinfrastruktur. Orsaken till de problem 

som uppstått har att göra med det faktum att det varit otydligt vem som ansvarar för 
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kommunikationen med allmänheten samtidigt som fiberleverantörens kundtjänst inte har kunnat 

klara av den typen av kommunikation. Det är därför väldigt viktigt att tidiga överenskommelser 

görs mellan kommunerna och marknadsaktörerna om rollfördelning och ansvar för att saklig 

information ska komma ut till berörda invånare innan arbete påbörjas. 

Ett konkret problem som många kommuner upplever är definieringen av vilka avgränsningar som 

marknadsaktörerna ska förhålla sig till och vilka åtaganden som ska gälla innan avtalen ingås. 

Det är exempelvis viktigt att det tydligt specificeras vilka typer av fastigheter som omfattas av 

avtalen och att tätorts- och glesbygdsområden är tydligt definierade för att därmed minimera 

riskerna för eventuella missförstånd.
31

     

3.2.6 Fiberföreningar och landsbygdsområden 

Bredbandsutbyggnaden är beroende av frivilliga krafter genom så kallade fiberföreningar i de 

områden där det saknas marknadsintresse och många gånger kan det vara en utmaning att hitta 

engagerade människor som orkar driva arbetet. Otydliga instruktioner om stödmedel och 

bredbandsutbyggnaden samt långa handläggningstider kan leda till situationer där arbetet stöter 

på motgångar som i sin tur kan leda till att ingen vill driva utbyggnaden i dessa områden.   

Det finns stora behov av snabb och stabil IT-infrastruktur i Sveriges landsbygder och det är 

viktigt att kommunerna tar tillvara på den stora efterfrågan. Det krävs ett bra samarbete mellan 

kommuner, fiberföreningar och övriga intressenter för att kunna teckna avtal som är gynnsamma 

för alla parter. Dessa avtal kan innebära omfattande och tidskrävande processer, men är 

nödvändiga för att kunna nyttja engagemanget som en stark drivkraft för utbygganden av 

höghastighetsbredband.
32

 

3.3 Kommuners roll och ansvar för hållbart samhällsbyggande 

Nedan presenteras kommunernas roll och ansvar för markanvändning, hållbar samhällsplanering 

samt samhällsbyggande.  

3.3.1 Grävtillstånd och kommunala markupplåtelser 

Kostnader och handläggningstider för markåtkomst är de mest dominerande problemen vid 

etablering av bredbandsinfrastruktur. Detta kan delvis kopplas till att bredbandsfrågan hanteras 

mycket olika i kommunerna. När det gäller grävtillstånd har varje kommun i regel egna riktlinjer 

och föreskrifter som måste uppfyllas innan grävning kan påbörjas och utföras i kommunal mark. 

Beslut om grävtillstånd kan i vanliga fall inte överklagas eftersom dessa tillstånd inte regleras av 

någon författning. 
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Utbyggnaden av IT-infrastruktur skulle underlättas avsevärt om frågan om kommunal 

platsupplåtelse, TA-planer (trafikanordningsplaner för att stänga av en del av en gata/väg) och 

grävtillstånd effektiviseras. Som det redan har nämnts i denna rapport lyfts tillståndsprocessen för 

grävning i kommunal mark som ett av de enskilt största hindren.
33

 

Kommunerna behöver se över hur deras hantering kan bli mera enhetlig för att effektivisera sina 

processer och främst tillståndsprocessen för grävningsarbeten. Det finns många 

aktörer/entreprenörer som upplever svårigheter med de olika arbetssätten i kommunerna på grund 

av att de måste sätta sig in i många lokala rutiner som finns i varje kommun. Detta kan ofta leda 

till kostsamma och tidskrävande arbetsprocesser. Med tanke på att frågorna hanteras olika från en 

kommun till en annan försvåras utbyggnaden av IT-infrastruktur och andra tjänster samtidigt som 

arbetsprocessen tar längre tid.  

När det gäller rutiner och tolkningsfrågor saknas samordning i landets kommuner och därför 

upplevs kommunernas arbetsprocesser som ineffektiva. Sammantaget finns det stora möjligheter 

för kommunerna att göra stora besparingar både tidsmässigt och ekonomiskt om arbetsprocessen 

för upplåtelse av allmän platsmark, trafikanordningsplaner och grävtillstånd effektiviseras. Även 

om det största ansvaret för detta ligger på kommunerna är det också viktigt att andra intressenter 

såsom infrastrukturägare, fastighetsägare och andra myndigheter bidrar till bättre processer 

genom att tillgängliggöra redan befintlig information.            

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som är en arbetsgivar- och intresseorganisation har 

försökt att ta fram en handledning för kommunerna om rimliga arbetssätt vid hantering av 

kommunala grävtillstånd. Kommunerna har inte samma rutiner i praktiken och det är därför 

omöjligt för SKL att se till att det ska arbetas efter samma rutiner i alla kommuner. Detta innebär 

att frågan om grävtillstånd och andra tillstånd behöver ses över på nytt om kommunerna ska 

kunna övergå till en mer enhetlig hantering av olika tillståndsprocesser.
34

 

3.3.2 Kommunala beslutsprocesser 

Många betonar betydelsen av de kommunala politikernas ställningstaganden när det gäller 

beslutsprocesser som är relaterade till fiberutbyggnaden. Det finns både entreprenörer och 

kommunanställda tjänstemän som upplever att det finns en okunskap bland de kommunala 

politikerna avseende utbyggnaden av höghastighetsbredband eftersom det finns en övertro på att 

alla utmaningar och problem ska lösas av marknaden. Vidare är kommuners samordning mellan 

olika interna funktioner, samt i vilken grad organisationerna samplanerar infrastrukturarbeten en 

viktig faktor för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Det är många parter som har intressen 

och som påverkas/berörs av hållbar IT-infrastruktur. Det rör sig såväl om de kommunala 

förvaltningarna som externa marknadsaktörer och kommuninvånare. Därför finns ett stort behov 
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av informationsutbyten och samordning mellan de kommunala planeringsavdelningarna och de 

intressenter som finns. 

I många av landets kommuner kan exempelvis ansvaret för el, fjärrvärme, vatten och avlopp ligga 

på kommunala förvaltningar medan externa aktörer är operatörer samt lednings- och nätägare. 

Denna fördelning kan ha en stor påverkan på bredbandsutbyggnaden eftersom vissa parter vill 

utföra arbetet på kortast möjliga tid medan andra vill hålla nere kostnaderna så mycket som det är 

möjligt. Det kan vara en stor utmaning för kommunerna att samordna och tillmötesgå dessa olika 

viljor och intressen. Trots dessa utmaningar finns det stora möjligheter till synergier vid 

bredbandsutbyggnaden, men detta förutsätter att kommunerna lyckas med att samordna olika 

projekt som ska utföras av både interna och externa parter genom att ha regelbundna möten om 

samförläggningar med mera.
35

 Se figur 7.  

  

Figur 8. Exempel på olika ledningar under kommunala vägar och gator.
36
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3.3.3 Samverkan mellan myndigheter 

Det finns många privatpersoner, entreprenörer och andra marknadsaktörer som upplever bristen 

på samverkan mellan myndigheter som ett stort hinder för ett mer effektivt och hållbart 

samhällsbyggande. Det är inte alls ovanligt att samma typ av dokument behöver skickas in till 

olika myndigheter eller olika enheter inom samma myndighet. Marknadsaktörer som exempelvis 

ledningsägare, leverantörer och utförande entreprenörer kan ibland behöva lämna in ett beslut 

från en avdelning i en myndighet till en annan avdelning inom samma myndighet i samma 

ärende. Många intressenter inom bygg- och anläggningsbranschen önskar bättre samverkan och 

att berörda myndigheter ska ta del av varandras beslut på ett enkelt sätt. Det som allt fler aktörer 

efterfrågar är ”en väg in” till myndigheterna med deras olika organ och enheter som exempelvis 

ansvarar för ansökningar om olika tillstånd. Idag kan sådan information vara svåråtkomlig och 

kräva sökning på en mängd olika ställen. 

Myndigheter och främst kommuner bör särskilt fokusera på mer samverkan i fråga om 

informationsgivning eftersom många av entreprenörernas problem handlar om svårigheter när det 

gäller att få tag på rätt information. En digital process bedöms kunna ge stor effekt genom att 

länka samman myndigheterna och genom att det kan bidra till att information görs mer 

lättillgänglig. 

Idag arbetar ett antal kommuner och andra myndigheter med att beskriva hur ökad användning 

och utbyte av samhällsgemensam information kan ske. Målsättningen är att utveckla och använda 

digitala system och därigenom kunna bidra till att medborgare och näringsidkare får ”en väg in” 

till det offentliga samtidigt som en viss uppgift, dokument eller ansökan ska enbart skickas in till 

respektive myndighet en gång. 

Vidare bör många av landets kommuner se över och förbättra sökvägarna på sina hemsidor för att 

relevant information om exempelvis bestämmelser och olika typer av tillståndsprocesser ska 

kunna hittas på ett enkelt sätt.
37
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3.4 Effektivisering av kommunala tillståndsprocesser 

I detta kapitel beskrivs tillståndsprocessen för arbeten i kommunal gatu- och parkmark allmänt 

och sedan övergår det till en mer ingående fallstudie av tillståndsprocessen i Mölndals Stad med 

drygt 64 500 invånare. Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands län.
38

  För att 

erhålla bättre förståelse för vilka utmaningar och lösningar som finns för den kommunala 

arbetsprocessen har ett antal olika personer med olika roller och positioner intervjuats. 

3.4.1 Tillståndsprocess för arbeten i kommunal gatu- och parkmark 

Många av Sveriges kommuner måste se över och ändra handläggningstider för upplåtelse av 

allmän mark samt grävtillstånd till en mer hållbar, effektiv och överskådlig process. 

Handläggning av kommunala grävtillstånd är både en tidskrävande och resurskrävande 

arbetsprocess i många kommuner. För att erhålla relevant information från entreprenörer samt 

olika typer av granskningar och godkännanden från andra enheter och förvaltningar krävs 

omfattande samordning i samband med varje enskilt ärende. Utan rätt hjälpmedel och verktyg 

kan arbeten på kommunala vägar och gator bli onödigt dyra, speciellt när det handlar om 

grävarbeten. Ibland kan det saknas nödvändig information eller resurser för att en kommun som 

markägare ska kunna kontrollera olika schaktintrång där det saknas grävansökan och därmed 

information gällande ansvar/skyldighet för återställning av påverkade markytor. Ansvarsfrågan 

kan då bli omöjlig att reda ut i de fall dokumentation eller bevismaterial saknas, speciellt i 

gator/vägar där det inom samma yta kan finnas olika ledningsägare för belysning, el, fiber samt 

vatten- och avlopp. Det som sker i slutändan är att kommunen blir tvungen att bekosta alla 

administrations- och reparationskostnader.
39

 

Trots det faktum att det finns stora behov av informationsutbyten och samordning av olika typer 

av infrastrukturarbeten hanteras tillståndsprocessen för arbeten i kommunala gator och markmark 

olika effektivt i landets olika kommuner. Enligt en granskning av kommunernas hemsidor 

framkommer det att majoriten av landets kommuner hanterar olika typer av tillstånd manuellt och 

det saknas heltäckande system (se mer om system under kapitel 3.4.3) för arbeten i kommunal 

mark. Granskningen är utförd mellan perioden mars-maj 2017 och resultatet presenteras i figur 8 

nedan. Granskingen visar på att det enbart är ca 37 av totalt 290 kommuner som använder ett 

system. Med system menas ett program/funktionsadress där kommande, pågående och avslutade 

TA-planer, grävtillstånd och markupplåtelser kan läggas in i ett system med en bakgrundskarta. 

För en mer detaljerad lista se bilaga 1 i slutet på denna rapport. 
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Figur 9. Tillståndsprocess för arbeten i gatu- och parkmark i Sveriges kommuner. 

3.4.2 Arbeten i kommunal gatu- och parkmark i Mölndals Stad 

Om en privatperson eller ett företag har behov av att utföra markarbeten i kommunal väg, gata 

eller parkmark är det viktigt att rätt tillstånd införskaffas innan arbetet påbörjas. Baserat på 

information från landets 290 kommuners hemsidor arbetar majoriteten av kommunerna på nästan 

samma sätt när det gäller tillstånd för arbeten i gatu- och parkmark. De skillnader som kan 

förekomma är olika handläggnings- och planeringstider (hur lång tid innan ett planerat arbete 

som en ansökan måste göras) och arbetsordningen för när olika tillstånd måste sökas samt vilka 

funktioner som handlägger respektive ärende.  

I korthet gäller följande arbetsordning: 

 Byggherre och entreprenör som ska utföra markarbeten och gräva ned ny ledning 

(nyanläggning) eller ändra läge och dimension på ledning ska ansöka om lägesgodkännande 

senast tre månader innan arbetets startdatum. Vanligtvis kan denna tid kortas ner till en 

månad om arbetet avser enstaka schakter. Ansökan görs genom att den sökande skickar in en 

blankett med adress, tidplan och kontaktpersoner, ritningar som innehåller bland annat 

föreslagen ledning, befintliga ledningar, beskrivning av arbetsutförande samt föreslaget  
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arbetsområde. Samtliga handlingar kommer in till kommunens tekniska förvaltning via          

e-post.
40

 En administratör vidarebefordrar handlingarna till en av flera projektledare som 

handlägger ärendet. 

Viktigt att nämna är att många kommuner inte har något samlingskartverk över befintliga 

ledningar och kablar. Vanligtvis har man enbart samlingskartverk för det som ägs och förvaltas 

av kommunen som i många fall innefattar vatten- och avlopp, belysning samt trafiksignaler 

medan el- och fiberledningar (bredband, TV och telefoni) tillhör andra ledningsägare. 

Det ankommer därför på den som vill anlägga ny ledning att införskaffa upplysningar från övriga 

ledningsägare om befintliga anläggningar som kan påverkas av det planerade arbetet. När alla 

handlingar har kommit in till projektledare i kommunen granskas och beviljas lägesgodkännande 

som återsänds via e-post till den kontaktperson som ansökt om tillståndet.
41

   

 Efter beviljat lägesgodkännande ska ansvarig entreprenör ansöka om tillfällig 

trafikanordningsplan (TA-plan).
42

 En TA-plan innehåller information om och beskriver hur 

vägmärken och skyddsanordningar ska sättas ut vid vägarbeten.
43

 Ansökan görs med hjälp av 

exempelsamling som finns på kommunens hemsida eller genom egna ritningar som 

kompletteras med start- och slutdatum, adress, skyltansvarig och kontaktuppgifter. Ansökan 

skickas in till kommunens tekniska förvaltning via e-post och fördelas vidare av administratör 

till en av flera trafikingenjörer. Sedan granskas och godkänns TA-planen och återsänds via e-

post till sökande entreprenör. 

 Efter beviljat lägesgodkännande samt granskad och godkänd TA-plan ansöker entreprenör 

om starttillstånd, även kallat grävtillstånd. Vid behov krävs samråd med alla som berörs 

av arbetet innan ansökan skickas in och allt ska dokumenteras och bifogas. Ansökan görs 

genom en ansökningsblankett med bland annat start- och slutdatum, faktureringsadress, 

gatuadress, kontaktuppgifter till byggherre och utförande entreprenör, skyltansvarig samt 

typ av ytor som påverkas av arbetet (parkmark, asfaltbeläggning, gatsten, parkeringsplats 

med mera). Till ansökan bifogas även beviljat lägesgodkännande och godkänd TA-plan 

samt ritning/karta där det tydligt framgår var det ska utföras gräv- och schaktarbeten. Alla 

dokument, handlingar och bilagor skickas in senast två veckor innan arbetets startdatum 

till tekniska förvaltningen via e-post och vidarebefordras till gatuingenjör som sedan 

handlägger och beviljar starttillstånd.
44
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I många fall skickas samtliga dokument för ansökan om lägesgodkännande, TA-plan och 

starttillstånd in till tekniska förvaltningen i ett enda mail. Det som sker då är att de olika 

dokumenten fördelas vidare av en administratör till projektledare, trafikingenjör och 

gatuingenjör. När en projektledare beviljar ett lägesgodkännande via e-post skickas även detta till 

ansvarig gatuingenjör som senare ska bevilja starttillstånd. När en trafikingenjör godkänner en 

TA-plan skickas det också på samma sätt till både den sökande och gatuingenjör som ska bevilja 

starttillstånd.  

Denna arbetsprocess medför att sökande entreprenör behöver skicka in sina handlingar enbart en 

gång till tekniska förvaltningens e-postadress medan besked om de olika tillstånden erhålls från 

tre olika funktioner inom kommunen vid tre olika tillfällen. För ansvariga gatuingenjörer som 

måste invänta övriga tillstånd leder det till en tidskrävande och ohälsosam arbetsbelastning att 

hålla reda på och organisera alla mailkonversationer med tillhörande handlingar, dokument och 

bilagor som måste sparas i flera dagar/veckor för varje specifikt ärende innan ett starttillstånd kan 

beviljas.
45

    

3.4.3 Digitala system för hantering av upplåtelse på kommunal mark 

Genom att börja använda och övergå till digitala system för hantering av upplåtelse på kommunal 

mark, TA-planer och grävtillstånd kan hela processen effektiviseras för både kommunens 

handläggare samt berörda näringsidkare, kommuninvånare och övriga intressenter.
46

 

Digital ansökan genom en så kallad elektronisk tjänst (e-tjänst) kan leda till smidigare, enklare 

och effektivare arbetsprocesser samt tillståndsprocesser. Idag finns ett antal företag som erbjuder 

digitala lösningar för hantering av olika typer av kommunala tillstånd i ett och samma system. 

Gemensamt för dessa system är att exempelvis näringsidkare, ledningsägare eller privatpersoner 

kan skapa ett konto och erhålla inloggningsuppgifter för att kunna ansöka om tillstånd 

elektroniskt. För att skapa ett ärende väljer den sökande typ av ansökan (upplåtelse av allmän 

platsmark, TA-planer eller grävtillstånd) och markerar aktuellt område på kommunens karta som 

finns inlagd i systemet (se figur 9). Vidare kan nödvändiga dokument bifogas och villkor, 

bestämmelser samt kostnadsinformation läggas in i systemet.
47
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Figur 10. Exempel på digitala trafikanordningsplaner.
48

 

Ett vanligt förekommande problem som ofta leder till förlängd handläggningstid och medför 

onödigt arbete är att entreprenörer inte skickar in kompletta eller korrekta uppgifter i samband 

med det ansöks om tillstånd. Med hjälp av ett digitalt system kan berörda handläggare inom 

kommunen specificera vilka uppgifter som e-tjänsten ska innehålla och därmed kan ansökan bli 

komplett direkt från början. Med hjälp av bakgrundskartan kan mer information göras tillgänglig 

för den sökande som därigenom får bättre förutsättningar för att lämna in komplett ansökan med 

nödvändiga uppgifter från början. Detta medför mindre arbete för både sökande och handläggare 

som i sin tur leder till kortare handläggningstid och därmed snabbare beslut. Den sökande kan 

med hjälp av kartan se var det finns exempelvis naturmark, vägnät, pågående och framtida 

arbeten samt beviljade tillstånd. 

Hela arbetsflödet och alla verktyg för handläggning av upplåtelse på kommunal mark, TA-planer 

och grävtillstånd kan hanteras direkt i ett system via webben. Dessa system kan hantera 

mailkommunikation mellan sökande och handläggare, remissförfarande, automatiska notiser när 

ett ärende uppdateras, ansökan avslås eller beviljas. Vidare kan slutanmälan, uppgifter om 

återställning och fakturaunderlag läggas in för varje enskilt ärende.
49

 

Med ett system som innefattar fullständig ansökningsinformation, mailkommunikation med 

sökande och automatiska påminnelser kan arbetsbelastningen för kommunens handläggare 

minskas avsevärt. Den största effekten blir minskad administration och mer tid för kvalificerad 

bedömning, tillsyn och kontroll ute på kommunala gator och vägar. Vidare kan den samlade 

digitala informationen vara till stor hjälp samt underlätta framtida besiktningar och garantifrågor 
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eftersom varje ärende kan härledas till ett område, visuellt på en karta, som varje handläggare har 

tillgång till även ett par år efter respektive ärendes sluttid.
50

 

Genom att visualisera information om pågående och kommande arbeten på kommunens hemsida 

kan varje enskild invånare se hur olika tillstånd påverkar framkomligheten på stadens vägar och 

gator. Visualiserad information medför bättre medborgarservice genom att även kommunens 

kontaktcenter kan använda samma information för att besvara frågor från allmänheten.
51

 Med 

användning av ett visuellt system via en bakrundskarta kan säkerheten ökas för både 

arbetsutförare och andra som vistas på kommunens gator och vägar genom att den sökande kan 

skapa flera trafikanordningsplaner per ansökan. Arbetsmiljön och säkerheten kan också förbättras 

när behov av lokala trafikföreskrifter kan specificeras per delområde och tidsperiod. Dessutom 

kan information om exempelvis planerade och pågående arbeten sampresenteras med hjälp av 

kartan (se figur 10) som därmed kan leda till minskade trafikstörningar.
52

 

 

Figur 11. Visualiserad lägesbild för kommande och pågående arbeten.
53

 

Idag finns många kommuner där ansökningsärenden för arbeten i gatu- och parkmark är beroende 

av enskilda handläggare som tar emot ansökningar via personliga mailadresser. Detta kan bli 

problematiskt om just den handläggaren råkar bli sjuk eller tvingas att vara ledig ett par 

dagar/veckor. Resultatet blir långa handläggningstider för sökande entreprenörer som är i behov 

av att kunna planera och införskaffa resurser i form av personal och arbetsfordon.  
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Det är därför väldigt viktigt att all information som berör ansökningar och andra typer av arbeten 

i kommunal mark kan skickas till en så kallas funktionsadress under hela arbetsflödet, från det att 

ett ärende skapas till det att det avslutas. Om den konventionella ansöknings- och 

handläggningsprocessen för arbeten i kommunal mark ersätts med ett digitalt system kan det leda 

till följande: 

-Bättre ordning och reda genom att all information lagras och görs tillgänglig för alla 

handläggare.  

-Bättre spårbarhet genom att alla ärenden kan kopplas till områden/adresser på en karta. 

-Minskad sårbarhet genom att det skapas ”en väg in” för hela organisationen och hantering av 

olika ärenden kan bli mindre personberoende.
54

 

Idag har många kommunala handläggare en stor informationsbelastning på grund av att det 

saknas transparens och därmed ett välfungerande informationsutbyte samt samarbete mellan olika 

avdelningar. Ett effektivt och nödvändigt sätt för att lösa ovanstående problematik är att skapa en 

gemensam geografisk lägesbild där olika funktioner inom kommunen får tillgång till ärenden 

som exempelvis kommande, pågående och avslutade arbeten på kommunal mark. Ökad 

tillgänglighet till samlad information kan även skapa bättre förutsättningar för mer hållbara 

beslutsunderlag. När information om beviljade grävtillstånd (antal grävarbeten i en gata/väg) kan 

sampresenteras med gatuavdelningens beläggningsuppgifter kan det leda till ökad kvalitet på 

gator och vägar tack vare bättre information om beräknad restlivstid och därmed respektive 

beläggnings livslängd.
55

 

Många av landets kommuner ser investeringskostnaderna för att köpa in nya system för 

handering av arbeten i kommunala gator och parkmark som ett stort problem. Genom en studie 

som genomförts tillsammans med Marie Omerain Blomqvist på Mölndals stad presenteras olika 

scenarier för att finansiera inköp av kompletta system utan att påverka kommuners årliga budget 

negativt. Resultatet av studien framgår av bilaga 2 i slutet på denna rapport och är baserad på 

antaganden utifrån olika kostnader och avgifter som finns i Mölndals stad. 
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4. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten på frågeställningarna som är baserade på Genomförandekapitlet. 

4.1 Vilka möjligheter skapar höghastighetsbredband genom fiber? 

Under de närmaste decennierna förväntas behoven av digitala tjänster öka eftersom andelen äldre 

förväntas öka och därmed också behoven av vård och omsorg. Vård och omsorg kan 

kompletteras och effektiviseras med hjälp av digitala tjänster. När det gäller välfärdstjänster 

medför digital kommunikation via fibernät nya möjligheter till bättre livskvalité för främst sjuka 

och äldre då de kan förses med uppkopplade tjänster i hemmen. Detta kan även vara lösningen på 

ett ännu större problem, nämligen hur kommuner och landsting ska kunna begränsa stigande 

kostnader i vård och omsorg.
56

   

Idag finns ett begränsat antal läkare med specialistkompetens eftersom dessa är fördelade på ett 

fåtal universitetssjukhus och regionala sjukhus i de stora städerna. Med hjälp av 

höghastighetsbredband skapas nya möjligheter för mer avancerade digitala arbetssätt som 

möjliggör för läkare från olika sjukhus att bland annat granska och diskutera snabbrörliga bilder 

för att på så sätt kunna diagnostisera patienter. Genom möjlighet till anslutningar med hög 

bandbreddskapacitet och snabba uppkopplingar blir vårdkvalitén bättre samtidigt som 

resekostnaderna för läkare, patienter och deras anhöriga kan minimeras.
57

  

Utbyggnaden av fiberinfrastruktur utgör en mycket viktig samhällstjänst för mindre kommuner 

och landsbygdsområden dels för att motverka utflyttning och dels för att motverka ett digitalt 

utanförskap. Många verksamheter har tack vare bredbandsutbyggnaden kunnat skaffa sig en allt 

större kundbas genom att de kunnat följa utvecklingen av webbaserad försäljning.
58

  

Höghastighetsbredband skapar bättre möjligheter till distansstudier för många delar av landet och 

tack vare optisk fiber har ett antal skolor, gymnasium och universitet börjat använda digitala 

lösningar för att göra studenterna mer effektiva och aktiva under lektionstid. Fördelen med 

digitaliserad undervisning är att studier kan göras mer individanpassat och flexibelt, vilket är 

särskilt värdefullt för de studenter som är dyslektiker med läs- och skrivsvårigheter.  
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För att minska utsläppen av växthusgaser måste antalet onödiga transporter minskas och då kan 

digitala informationssystem ha en stor betydelse. När det gäller klimatpåverkan kan skillnaden 

mellan långa resor för fysiska möten och telefon- eller videomöten vara enorm.
59

 

4.2 Vilka utmaningar finns för fiberutbyggnaden? 

Det finns många utmaningar och hinder för att uppnå regeringens mål om att 90 procent av alla 

Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en kapacitet på 100 Mbit/s fram till 

år 2020. Enligt marknadsaktörer som äger fiberledningar och som driver utbyggnaden är deras 

intressen först och främst relaterade till befolkningstätheten i olika områden. Det är därför en stor 

utmaning för stat och kommuner att motivera marknadsaktörer att vilja satsa på 

landsbygdsområden och andra glesbebyggda områden som inte medför stora vinster.
60

 När det 

gäller Sveriges landsbygder finns stora behov av snabb och pålitlig IT-infrastruktur och det är 

viktigt att kommunerna tar tillvara på den stora efterfrågan. Det krävs ett bra samarbete mellan 

kommuner, fiberföreningar och övriga intressenter för att kunna teckna avtal som är gynnsamma 

för alla parter. Dessa avtal kan innebära omfattande och tidskrävande processer, men är 

nödvändiga för att kunna nyttja engagemanget som en stark drivkraft för utbygganden av 

höghastighetsbredband.
61

 Vidare upplevs regeringens bredbandsstöd i det så kallade 

landsbygdsprogrammet inte tillräckligt för att klara av det behov som finns och många framhåller 

finansieringen som ett problemområde.
62

   

Ett stort problem som många bredbandsaktörer belyser är bristen på samverkan med och inom 

myndigheterna. Olika kommuner inom samma region har ofta olika regler för exempelvis 

grävning och återställning. Kommuners samordning mellan olika interna funktioner samt i vilken 

grad organisationerna samplanerar infrastrukturarbeten är en viktig faktor för att uppnå ett 

hållbart samhällsbyggande. Det är många parter som har intressen och som påverkas/berörs av 

hållbar infrastruktur. Det rör sig såväl om kommunala förvaltningar som externa marknadsaktörer 

och kommuninvånare. Därför finns ett stort behov av informationsutbyten och samordning 

mellan kommunala planeringsavdelningar och de intressenter som finns. 

Finansiering och handläggningstider för markåtkomst är de mest dominerande problemen vid 

etablering av bredbandsinfrastruktur. När det finns en välfungerande koordinering mellan 

kommunens olika enheter kan kostnaderna för återställningar efter grävarbeten begränsas och 
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fördelas på flera parter utan att behöva ändra på villkoren. Detta kan i sin tur vara en viktig faktor 

för att påverka olika aktörers intressen av att utföra fiberarbeten i mindre attraktiva områden.
63

  

Kommunernas kompetens och engagemang är viktiga faktorer för hur effektiv och framgångsrik 

satsningen på höghastighetsbredband blir och här har kommunernas ledningsgrupper, tjänstemän 

och politiker en stor roll. Många marknadsaktörer betonar betydelsen av de kommunala 

politikernas ställningstaganden när det gäller beslutsprocesser som är relaterade till 

fiberutbyggnaden. Det kan finnas en okunskap bland de kommunala politikerna avseende 

utbyggnaden av höghastighetsbredband eftersom det finns en övertro på att alla utmaningar och 

problem ska lösas av marknaden.
64

            

4.3 Hur ska Sveriges kommuner arbeta för att underlätta 

fiberutbyggnaden och bidra till ett hållbart samhällsbyggande?  

Utbyggnad av höghastighetsbredband och annan infrastruktur underlättas avsevärt om frågan om 

kommunal markupplåtelse effektiviseras.
65

 Många kommuner behöver se över hur deras 

hantering kan bli mera enhetlig för att effektivisera sina processer och främst tillståndsprocessen 

för grävningsarbeten. När det gäller rutiner och tolkningsfrågor saknas samordning i landets 

kommuner och därför upplevs kommunernas arbetsprocesser som ineffektiva. Sammantaget finns 

det stora möjligheter för kommunerna att göra stora besparingar både tidsmässigt och ekonomiskt 

om arbetsprocessen för upplåtelse av allmän platsmark effektiviseras.
66

  

Idag utgör bristen på samverkan mellan kommuner ett stort hinder för ett mer effektivt och 

hållbart samhällsbyggande. Näringsidkare kan ibland behöva lämna in ett beslut från en 

avdelning i en kommun till en annan avdelning inom samma kommun för samma ärende. Vidare 

måste majoriteten av landets kommuner se över och förbättra sökvägarna på sina hemsidor för att 

relevant information om exempelvis bestämmelser och olika typer av tillståndsprocesser ska 

kunna hittas på ett enkelt sätt.
67

  

Handläggning av kommunala grävtillstånd är både en tidskrävande och resurskrävande 

arbetsprocess i många kommuner. Arbetsprocessen för upplåtelse av allmän mark samt 

grävtillstånd måste ses över och göras om till en mer hållbar, effektiv och överskådlig process. 

För att erhålla relevant information från entreprenörer samt olika typer av granskningar och 

godkännanden från andra enheter och förvaltningar krävs omfattande samordning i samband med 
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varje enskilt ärende. En digital process bedöms kunna ge stor effekt genom att länka samman och 

bidra till att information görs mer lättillgänglig.
68

  

Genom implementering av digitala system för hantering av upplåtelse på kommunal mark, TA-

planer och grävtillstånd kan hela processen effektiviseras för både kommunens handläggare samt 

berörda näringsidkare, kommuninvånare och övriga intressenter. Digital ansökan genom en så 

kallad e-tjänst kan leda till snabbare och effektivare tillståndsprocesser.
69

   

Visualiserad information leder till bättre medborgarservice och därmed säkrare arbetsmiljö. Med 

rätt system kan arbetsbelastningen för kommunens handläggare minskas avsevärt. Den största 

effekten blir minskad administration och mer tid för kvalificerad bedömning, tillsyn och kontroll 

ute på kommunala gator och vägar. Genom att visualisera information om pågående och 

kommande arbeten på kommunens hemsida kan varje enskild invånare se hur olika tillstånd 

påverkar framkomligheten på stadens vägar och gator.
70

   

Det är viktigt att all information som berör ansökan och andra typer av arbeten i kommunal mark 

kan skickas till en så kallad funktionsadress. Om den konventionella ansöknings- och 

handläggningsprocessen för arbeten i kommunal mark ersätts med ett digitalt system kan det leda 

till bättre ordning och spårbarhet samt minskad sårbarhet genom att det skapas en väg in för alla 

interna och externa intressenter.
71

 Ökad tillgänglighet till information kan även skapa bättre 

förutsättningar för mer hållbara beslutsunderlag.
72
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras examensarbetet utifrån de syften, mål och frågeställningar som har 

ställts upp. Diskussionen är uppdelad i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna rapport var att bidra med ökad kunskap om de möjligheter som kan skapas med 

hjälp av robust bredband genom fiber, samt att påvisa hur fiberutbyggnaden kan bidra till en 

hållbar utveckling. 

Målet med arbetet var att utreda olika lösningar för att uppnå hållbar samhällsplanering och 

samhällsbyggande genom digitalisering. 

5.1.1 Vilka möjligheter skapar höghastighetsbredband genom fiber? 

Precis som jag trodde innan jag påbörjade detta arbete öppnar utbygganden av fiberbaserat 

bredband en helt ny värld av möjligheter. Innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling har 

bidragit till en samhällsutveckling med ökad efterfrågan på kapacitetskrävande tjänster och ett 

beroende av digitala tjänster. Idag har forskning och utveckling av nya produkter och hjälpmedel 

kommit så långt att det finns obegränsad med möjligheter inom alla sektorer i samhället. 

Utbyggnaden av fiberbaserat bredband är därför en nödvändighet för att kunna tillgodose 

samhällets ökade behov av elektroniska kommunikationer. Det är dock viktigt att poängtera att 

ett alltmer digitaliserat samhälle även kan ha negativa konsekvenser om utvecklingen går för 

snabbt och stora förändringar sker med samhällsviktiga rutiner som idag inte är digitaliserade. 

Digitaliseringen kan utgöra ett stort hinder för bland andra äldre människor med bristande 

kunskaper om elektroniska tjänster, men kan även ha negativ social påverkan när det gäller 

integritet och privatliv vid exempelvis övervakning av sjuka och äldre.      

Med en ökad globalisering, åldrande befolkning och en allt större avfolkning i mindre kommuner, 

landsbygd och andra glesbebyggda områden krävs nya lösningar för att främja exempelvis 

livsmedelsproduktion, energi, lantbruk och skogsbruk. Med tekniskt uppkopplade maskiner för 

exempelvis livsmedels- och energiproduktion kan många nödvändiga verksamheter och 

bondgårdar ges nya möjligheter som kan få stor positiv påverkan för dagens och framtidens 

samhälle där intresset och behovet av närproducerade produkter ständigt växer. 

Genom robust och framtidssäker IT-infrastruktur skapas helt nya möjligheter för ett livskraftigt 

samhälle samtidigt som bättre förutsättningar för handel, företagande och konkurrens skapas för 

alla, oavsett var man bor ilandet.    

Ökad höghastighets bredbandstäckning kan bidra till att frigöra den enorma potentialen i Sveriges 

landsbygdsområden som finns samt bidra till mer likartade möjligheter i livet oavsett bostadsort 

och arbetsplats. Höghastighetsbredband genom fiber är nödvändig infrastruktur för dagens 

digitala ekonomi eftersom det skapar helt nya möjligheter för privatpersoner, företag och 
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institutioner att få tillgång till information, tjänster och produkter som hade varit helt omöjliga 

med konventionella bredbandstekniker. 

Robust och framtidssäkert bredband är också nödvändigt för att kunna hantera de utmaningar 

som kommer med en ständigt växande befolkning och därmed ökade behov av boende, 

utbildning samt vård och omsorg. Det krävs nya möjligheter och bättre förutsättningar för 

distansstudier för att tillgodose behovet av bristyrken såsom exempelvis läkare och 

sjuksköterskor. Det är även viktigt att det finns nödvändiga samhällstjänster i alla delar av landet 

för att undvika en ohållbar samhällsutveckling där alla flyttar in till storstadsområden.       

Resultatet är helt i linje med vad tidigare publicerat material och utförda forskningsstudier har 

kommit fram till. 

5.1.2 Vilka utmaningar finns för fiberutbyggnaden? 

De utmaningar som har tagits upp i denna rapport är enbart ett urval av de utmaningar som finns 

för att uppnå uppsatta målsättningar med fiberutbygganden. Det finns med all säkerhet lösningar 

på majoriteten av de nämnda hindren. Dock är det viktigt att känna till alla eventuella svårigheter 

och problem med satsningen på ett digitaliserat samhälle för att därefter kunna tydliggöra dess 

orsaker och risker för att sedan kunna lösa utmaningarna.  

Mina utförda litteratur- och fallstudier har visat att en stor utmaning är att det behövs stora 

investeringar för att bygga eller utöka bredbandsinfrastruktur på landsbygd och i avlägsna 

områden med mindre befolkning. Bredbandsleverantörer kan inte generera en god avkastning på 

investeringen för att utvidga tjänsten i glesbebyggda delar av landet och därför ligger det inte i 

deras intresse att investera i mindre attraktiva områden ur ett ekonomiskt perspektiv. För att lösa 

dessa utmaningar krävs det att staten stöttar fiberutbygganden med offentliga medel för att stödja 

konkurrens, valfrihet och tillgänglighet av samhällsviktiga tjänster för att därigenom kunna 

främja en stark investeringsmiljö för bredbandstjänster att hålla Sverige i framkant av den digitala 

ekonomin. 

Kommuner har som samhällsplanerare, samhällsbyggare och markägare en viktig och central roll 

för hur effektiv fiberbyggnaden blir i Sverige. Många entreprenörer belyser det faktum att det 

idag saknas tillräcklig samverkan och samordning mellan olika kommuner och dess interna 

funktioner, samt i vilken grad organisationerna samplanerar infrastrukturarbeten. Det är dock 

viktigt att påpeka att det är ett stort fel att tro att allt ansvar ska ligga på kommunerna. En stor del 

av kommunernas arbeten är beroende av de privata entreprenörernas olika projekt och med bättre 

planering från entreprenörerna sida kan bättre samordning och samverkan uppnås. 

5.1.3 Hur ska Sveriges kommuner arbeta för att underlätta fiberutbyggnaden 

och bidra till ett hållbart samhällsbyggande?  

Kommuner har många olika roller och funktioner i dagens samhälle och det är därför inte alltid så 

lätt att uppnå goda resultat vad gäller samverkan och samordning. När det gäller kommuners 

olika avdelningar inom samhällsplanering samt bygg- och anläggning finns redan det mesta av 
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den totala informationsmängden i digitaliserad form, men det är först nu i samband med den 

omfattande fiberutbygganden som många kommuner har kommit fram till att det finns ett stort 

behov av nya effektiva arbetssätt för att kunna klara av den ökade arbetsbelastningen. 

Idag anses kommunernas arbetsprocesser vara ineffektiva med följden att det blir långa 

handläggningstider för olika tillståndsprocesser. För att bli effektivare krävs implementering av 

digitala system med en digitaliserad geografisk lägesbild som kan användas av både interna och 

externa intressenter. 

Med rätt verktyg och hjälpmedel kan kommunernas olika handläggare minska mängden 

administration och lägga ned mer tid på kontroll och tillsyn ute på kommunens gator och vägar. 

När en kommun har en välfungerande koordinering, ständiga kontroller och tillsyn leder detta till 

ökad säkerhet för alla som vistas på vägarna. Detta innefattar utförande entreprenörer, 

kommuninvånare och alla andra trafikanter.   

Kommunerna behöver bli bättre på informationsutbyten både internt och externt till entreprenörer 

och allmänheten. Med visualiserad informationsspridning kan kommunerna bidra till mer 

hållbara beslutsunderlag eftersom detta bidrar till bättre förutsättningar för samordning av olika 

projekt som i sin tur bidrar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.             

5.2 Metoddiskussion 

Genom mina litteraturstudier har jag upplevt att det har funnits en hel del information som varit 

relevant för det ämne som mitt examensarbete har behandlat. Det har funnits ett stort antal 

svenska rapporter som har kunnat användas. Det som jag anser har fungerat bra är att det har 

funnits väldigt mycket material som jag har haft nytta av och som jag kan använda utanför 

studierna. 

 

Det har även varit bra att jag har haft möjlighet att kunna ladda ned en hel del publikationer från 

utgivarnas hemsidor, samt att jag har fått ta del av en del nya publikationer. 

 

Det som jag kunde ha gjort bättre hade varit att ha krävt lite mer ingående/detaljerade svar på 

mina ställda frågor till de olika personerna som jag varit i kontakt med samt att jag borde ha 

kontaktat olika marknadsaktörer/entreprenörer för att få en bättre inblick i deras verksamhet när 

det gäller fiberutbyggnaden. Detta märkte jag i slutet på examensarbetet då det visade sig att de 

olika personerna bidrog med en hel del information som jag inte hade kommit fram till genom 

mina litteraturstudier. Då de intervjuade personerna hade olika roller och arbetsuppgifter fick jag 

ta del av flera olika synvinklar och detta var bra enligt min uppfattning. 

 

Jag anser att tillförlitligheten hos mina använda källor har varit mycket hög eftersom 

jag nästan enbart har tagit hjälp av material och publikationer från olika myndigheter och 

branschorganisationer. Jag har även tagit hjälp av en del forskningsrapporter som har framställts 

genom vetenskapliga undersökningar och forskningar. 
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6. Slutsats och rekommendationer 

6.1 Slutsats 

De slutsatser som kan dras utifrån arbetets resultat är att dagens och framtidens samhälle är 

beroende av välfungerande elektroniska kommunikationer. För att uppnå en ekologisk, 

ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling krävs framtidssäker IT-infrastruktur.  

Många tjänster inom hälsovård och omsorg som idag utförs på landets sjukhus kan med robust 

och tillförlitligt bredband genom optisk fiber utföras av patienter själva genom digitala tjänster. 

Transporter med olika typer av fordon står för en betydande del av dagens totala utsläpp av 

växthusgaser i Sverige. Många av dessa transporter kan ersättas med telefon- eller videomöten, 

förutsatt att det finns tillgång till pålitliga internetbaserade lösningar. 

Höghastighetsbredband kan bidra till och skapa möjligheter för Sveriges framtida kompetens- 

och arbetskraftsförsörjning genom digitaliserad utbildning och ökad tillväxt. Tillgång till 

höghastighetsbredband är en viktig faktor ur tillväxtsperspektiv då det skapar bättre 

förutsättningar för mindre kommuner, landsbygd och små företag att motverka utflyttning till 

större kommuner/städer. Många verksamheter kan genom bredbandsutbyggnad skaffa en allt 

större kundbas genom att följa utvecklingen av webbaserad försäljning. När det gäller 

digitaliserad utbildning kan höghastighetsbredband skapa helt nya möjligheter till distansstudier 

och mer individanpassade studier. 

Offentliga myndigheter såsom kommuner har en viktig och central roll i form av förvaltare och 

markägare när det gäller utbyggnad av alla typer av infrastrukturer. Finansiering och långa 

handläggningstider för arbeten i kommunal gatu- och parkmark utgör två stora hinder för 

utbyggnaden av höghastighetsbredband och annan typ av hållbar infrastruktur.  

När det gäller finansiering är grävnings- och återställningskostnader de mest dominerande 

problemen. En lösning kan vara ökad samordning mellan kommuner och marknadsaktörer samt 

olika interna funktioner. En annan lösning är att implementera digitala system för hantering av 

kommunala tillståndsprocesser för att främja en hållbar samhällsutveckling. 

6.2 Rekommendationer 

För vidare studier och fördjupning rekommenderar jag forskning om digitaliserings konsekvenser 

och sårbarhet för samhället som skapar ett stort beroende av elektroniska kommunikationer. 

Vidare bör det undersökas i vilken omfattning digitalisering kan påverka konsumtionen av 

produkter och naturresurser när utvecklingen underlättar för ökad webbaserad försäljning 

internationellt. 



36 

 

Referenser 

Bestämmelser för arbeten i gatu- och parkmark i Mölndal- Fastställda av gatunämnden 2012-11-

01, Mölndals stad tekniska förvaltningen, Mölndal, 2012. 

Björn Bodin, Charlotte Eckerman, Regeringsuppdrag – Bredband Markåtkomst i samband med 

bredbandsutbyggnad Delrapport Hinder vid utbyggnad av bredband ur ett 

markåtkomstperspektiv, Lantmäteriet, 2013. 

Björn Risinger, National Inventory Report Sweden 2017- Greenhouse Gas Emission Inventories 

1990-2015, Naturvårdsverket, Stockholm, 2017. 

Bredbandsforums Kommungrupp, BREDBANDSGUIDEN- En handbok för kommuner, Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och Bredbandsforum, Stockholm, 2012. 

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävleborg, 2012. 

Bredbandsstrategi för Sverige, Artikelnummer: N2009/8317/ITP, Näringsdepartementet och 

Svensk Information, Stockholm, 2015. 

C. Hedlund, T. W. Ahlin mfl, Utbyggnad av bredband på landsbygd Exempel på samverkan, 

erfarenheter och förslag till åtgärder, Post- och telestyrelsen, Stockholm, 2010. 

Crister Mattson, Kommunerna – nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät, Acreo Swedish ICT 

AB, Stockholm, 2016. 

EKOLOGISKT HÅLLBAR TILLVÄXT, Naturvårdsverket & NUTEK, Stockholm, 1999. 

ETT KOMPLETT DIGITALT ARBETSFLÖDE GÖR SKILLNAD-GEOSECMA 

GRÄVTILLSTÅND, S-GROUP Solutions, http://www.sgroup-

solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Gravtillstand (Hämtad 2017-04-13). 

Ewa Gruber, Linnéa Emanuelsson, VIDEOKOMMUNIKATION INOM VÅRDEN- EN 

OMVÄRLDSANALYS AV REDAN TILLGÄNGLIGA VIDEOTJÄNSTER INOM VÅRDEN, SICS 

East Swedish ICT, Linköping, 2015. 

Fakta om Mölndal, Mölndals stad, http://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/fakta-

om-molndal.html (Hämtad 2017-05-06). 

Gigamedia produktkatalog 2017, Rexel Sverige AB, Älvsjö. 2017. 

http://gigamedia.se/userfiles/files/Gigamedia_Produktkatalog_2017(1).pdf (Hämtad 2017-04-14). 

Gro Harlem Brundtland, Report of the World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future, Världskommissionen för miljö och utveckling, Oslo, 1987. 

Hamid Rezaie, Planeringsingenjör, Mölndals stad (Intervju 2017-04-25). 

ISY Case – Schakt Trafikanordning, Markupplåtelse, Trafikföreskrift, Norconsult Astando AB, 

Stockholm.u.å. 



37 

 

J. Agardh, E. Gunnesson, M. Aust, E. Leeuw, L. Axelsson, Rapport om fiberutbyggnaden till 

enfamiljshus, Post- och telestyrelsen, Stockholm, 2016. 

J. Hellman, F. Johansson, C. Winroth, J. Borenstein, E. Westin. Fiberrapporten- EN INBLICK I 

FIBERUTVECKLINGEN I SVERIGES KOMMUNER. Telia Sonera Sverige, Stockholm, 2015. 

Joseph Borenstein. Lennart Håkansson. FIBERRAPPORTEN 2016 INSPIRATION OCH 

INSIKTER PÅ VÄG MOT DEN DIGITALISERADE KOMMUNEN. Telia Sonera Sverige, 

Stockholm, 2016. 

Kerstin Elias, Hållbarhetsmodeller - vad är hållbar utveckling?, Göteborgsregionens 

kommunalförbund, Göteborg, 2009. 

Kommunala grävtillstånd: Har ni koll på vem som gräver i er mark?, Geomatikk, 2016. 

Oscar Holmström, Andreas Wigren, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 (PTS-

ER-2016:17), Post- och telestyrelsen, Stockholm, 2016. 

Mats Henriksen, Gatuningenjör, Mölndals Stad (Intervju 2017-04-27). 

Patrik Sandgren, Bredband i hela landet- Slutrapport från Byanätsgruppen, Bredbandsforum, 

Stockholm, 2013. 

Regeringskansliet, Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21), Elanders Sverige AB, 

Stockholm, 2014. 

Regeringskansliet, För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, 

N2017/03643/D, Näringsdepartementet, Stockholm, 2017. 

Robust fiber. Anvisningar för robust fiber Bilaga 5: Dokumentation (Ver. 1.1). Svenska 

Stadsnätsföreningen, Stockholm, 2016. 

Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna, Uppföljning av de regionala 

bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016, Bredbandsforum, Stockholm, 2017. 

Socialt hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt, Boverket, Karlskrona, 2010. 

Stefan Gistvik, Handbok i praktisk fiberoptik, Fiberson, Hudiksvall, 2010. 

Stelacon, Kommunernas bredbandsstrategier och modeller för bredbandsutbyggnad (rev 2), 

Bredbandsforum- Post- och telestyrelsen, Stockholm, 2016. 

TA-planer, trafikanordningsplaner, Trafikverket.  

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-

vag/Trafikanordningsplaner/ (Hämtad 2017-04-10). 

Tekniska förvaltningen, Grävning och schaktning, Mölndals Stad, 2017, 

http://www.molndal.se/startsida/arbete-och-naringsliv/foretag-och-naringsliv/tillstand-regler-och-

tillsyn/gravning-och-schaktning.html (Hämtad 2017-05-14). 



38 

 

Trafikkontoret, Ny start för NYSTART Vi byter till nytt system som är enkelt, smart och 

överskådligt. Kom igång med det nya nu, Göteborgs Stad, Göteborg, 2015. 



39 

 

Bilagor  

Bilaga 1. Olika system för tillståndsprocesser i Sveriges kommuner. 

------ = oklart om kommunen har något system eller inte. 

Inget = kommunen har inget system och ansökning sker via blankett. 

E-tjänst = elektroniskt webbformulär. 

 

Ale kommun- inget  

Alingsås kommun- e-tjänst 

Alvesta kommun--------------------------- 

Aneby kommun---------------------------- 

Arboga kommun- inget 

Arjeplogs kommun------------------------ 

Arvidsjaurs kommun- inget 

Arvika kommun- inget 

Askersunds kommun- inget 

Avesta kommun- inget 

Bengtsfors kommun- inget 

Bergs kommun---------------------------- 

Bjurholms kommun----------------------- 

Bjuvs kommun- inget 

Bodens kommun- ISY Case 

Bollebygds kommun- inget 

Bollnäs kommun- inget 

Borgholms kommun----------------------- 

Borlänge kommun------------------------- 

Borås stad- Infracontrol 

Botkyrka kommun- ISY Case 

Boxholms kommun------------------------ 

Bromölla kommun------------------------- 

Bräcke kommun--------------------------- 

Burlövs kommun- inget 

Båstads kommun- inget 

Dals-Eds kommun- inget 

Danderyds kommun- ISY Case 

Degerfors kommun- inget 

Dorotea kommun-------------------------- 

Eda kommun------------------------------- 

Ekerö kommun- RoSyWeb 

Eksjö kommun----------------------------- 

Emmaboda kommun- inget 

 

Enköpings kommun- ISY Case 

Eskilstuna kommun- webbtjänsten Schakt-Evry 

Eslövs kommun- inget 

Essunga kommun------------------------- 

Fagersta kommun- inget 

Falkenbergs kommun- RoSyWeb 

Falköpings kommun- RoSyWeb 

Falu kommun- inget 

Filipstads kommun- inget 

Finspångs kommun------------------------ 

Flens kommun- inget 

Forshaga kommun- inget 

Färgelanda kommun---------------------- 

Gagnefs kommun-------------------------- 

Gislaveds kommun- inget 

Gnesta kommun- inget 

Gnosjö kommun- inget 

Region Gotland- inget 

Grums kommun- inget 

Grästorps kommun- inget 

Gullspångs kommun- inget 

Gällivare kommun- inget 

Gävle kommun- Geomatikk 

Göteborgs stad- Nystart 

Götene kommun- RosyWeb 

Habo kommun- inget 

Hagfors kommun- inget 

Hallsbergs kommun- inget 

Hallstahammars kommun- inget 

Halmstads kommun- RoSyWeb 

Hammarö kommun- e-tjänst 

Haninge kommun- ISY Case 

http://www.ale.se/
http://www.ale.se/
http://www.alingsas.se/
http://www.alvesta.se/
http://www.aneby.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arjeplog.se/
http://www.arvidsjaur.se/
http://www.arvika.se/
http://www.askersund.se/
http://www.avesta.se/
http://www.bengtsfors.se/
http://www.berg.se/
http://www.bjurholm.se/
http://www.bjuv.se/
http://www.bjuv.se/
http://www.boden.se/
http://www.boden.se/
http://www.bollebygd.se/
http://www.bollnas.se/
http://www.borgholm.se/
http://www.borlange.se/
http://www.boras.se/
http://www.botkyrka.se/
http://www.boxholm.se/
http://www.boxholm.se/
http://www.bromolla.se/
http://www.bromolla.se/
http://www.bracke.se/
http://www.burlov.se/
http://www.bastad.se/
http://www.bastad.se/
http://www.dalsed.se/
http://www.danderyd.se/
http://www.degerfors.se/
http://www.dorotea.se/
http://www.eda.se/
http://www.ekero.se/
http://www.eksjo.se/
http://www.emmaboda.se/
http://www.enkoping.se/
http://eskilstuna.se/
http://www.eslov.se/
http://www.essunga.se/
http://www.fagersta.se/
http://www.falkenberg.se/
http://www.falkoping.se/
http://www.falun.se/
http://www.filipstad.se/
http://www.finspang.se/
http://www.flen.se/
http://www.forshaga.se/
http://www.fargelanda.se/
http://www.gagnef.se/
http://www.gislaved.se/
http://www.gnesta.se/
http://www.gnosjo.se/
http://www.gotland.se/
http://www.gotland.se/
http://www.grums.se/
http://www.grastorp.se/
http://www.gullspang.se/
http://www.gellivare.se/
http://www.gavle.se/
http://www.goteborg.se/
http://www.gotene.se/
http://www.habokommun.se/
http://www.hagfors.se/
http://www.hallsberg.se/
http://www.hallstahammar.se/
http://www.halmstad.se/
http://www.hammaro.se/
http://www.haninge.se/


40 

 

Haparanda stad- e-tjänst 

Heby kommun- inget 

Hedemora kommun- inget 

Helsingborgs stad- Geosecma 

Herrljunga kommun----------------------- 

Hjo kommun------------------------------- 

Hofors kommun- e-tjänst 

Huddinge kommun- ISY Case 

Hudiksvalls kommun---------------------- 

Hultsfreds kommun----------------------- 

Hylte kommun----------------------------- 

Håbo kommun- e-tjänst 

Hällefors kommun- inget 

Härjedalens kommun---------------------- 

Härnösands kommun---------------------- 

Härryda kommun- inget 

Hässleholms kommun- inget 

Höganäs kommun- Geosecma 

Högsby kommun-------------------------- 

Hörby kommun---------------------------- 

Höörs kommun- Geosecma 

Jokkmokks kommun- inget 

Järfälla kommun- ISY Case 

Jönköpings kommun- Greta 

Kalix kommun- inget 

Kalmar kommun- inget 

Karlsborgs kommun- inget 

Karlshamns kommun- inget 

Karlskoga kommun------------------------ 

Karlskrona kommun- inget 

Karlstads kommun- e-tjänst 

Katrineholms kommun- inget 

Kils kommun- inget 

Kinda kommun---------------------------- 

Kiruna kommun- inget 

Klippans kommun- Geosecma 

Knivsta kommun- inget 

Kramfors kommun------------------------ 

Kristianstads kommun- inget 

Kristinehamns kommun- e-tjänst 

Krokoms kommun- inget 

Kumla kommun- inget 

Kungsbacka kommun- inget 

Kungsörs kommun- inget 

Kungälvs kommun- inget 

Kävlinge kommun- inget 

Köpings kommun- inget 

Laholms kommun------------------------- 

Landskrona stad- inget 

Laxå kommun- inget 

Lekebergs kommun----------------------- 

Leksands kommun- e-tjänst 

Lerums kommun- inget 

Lessebo kommun-------------------------- 

Lidingö stad- ISY Case 

Lidköpings kommun- RoSyWeb 

Lilla Edets kommun- inget 

Lindesbergs kommun--------------------- 

Linköpings kommun- inget 

Ljungby kommun- inget 

Ljusdals kommun- inget 

Ljusnarsbergs kommun------------------- 

Lomma kommun- inget 

Ludvika kommun- inget 

Luleå kommun- ISY Case 

Lunds kommun- inget 

Lycksele kommun------------------------- 

Lysekils kommun- inget 

Malmö stad- Greta 

Malung-Sälens kommun------------------ 

Malå kommun----------------------------- 

Mariestads kommun- inget 

Markaryds kommun- inget 

Marks kommun- inget 

Melleruds kommun- inget 

Mjölby kommun- inget 

Mora kommun- inget 

Motala kommun- ISY Case 

Mullsjö kommun--------------------------- 

Munkedals kommun----------------------- 

Munkfors kommun------------------------ 

Mölndals stad- inget 

http://www.haparanda.se/
http://www.haparanda.se/
http://www.heby.se/
http://www.hedemora.se/
http://www.helsingborg.se/
http://www.herrljunga.se/
http://www.hjo.se/
http://www.hofors.se/
http://www.huddinge.se/
http://www.hudiksvall.se/
http://www.hultsfred.se/
http://www.hylte.se/
http://www.habo.se/
http://www.hellefors.se/
http://www.herjedalen.se/
http://www.harnosand.se/
http://www.harryda.se/
http://www.hassleholm.se/
http://www.hoganas.se/
http://www.hogsby.se/
http://www.horby.se/
http://www.hoor.se/
http://www.jokkmokk.se/
http://www.jarfalla.se/
http://www.jonkoping.se/
http://www.kalix.se/
http://www.kalmar.se/
http://www.karlsborg.se/
http://www.karlshamn.se/
http://www.karlskoga.se/
http://www.karlskrona.se/
http://www.karlstad.se/
http://www.katrineholm.se/
http://www.kil.se/
http://www.kinda.se/
http://www.kiruna.se/
http://www.klippan.se/
http://www.knivsta.se/
http://www.kramfors.se/
http://www.kristianstad.se/
http://www.kristinehamn.se/
http://www.krokom.se/
http://www.kumla.se/
http://www.kumla.se/
http://www.kungsbacka.se/
http://www.kungsor.se/
http://www.kungalv.se/
http://www.kavlinge.se/
http://www.koping.se/
http://www.koping.se/
http://www.laholm.se/
http://www.laholm.se/
http://www.landskrona.se/
http://www.landskrona.se/
http://www.laxa.se/
http://www.lekeberg.se/
http://www.leksand.se/
http://www.lerum.se/
http://www.lessebo.se/
http://www.lidingo.se/
http://www.lidkoping.se/
http://www.lillaedet.se/
http://www.lindesberg.se/
http://www.linkoping.se/
http://www.ljungby.se/
http://www.ljusdal.se/
http://www.ljusnarsberg.se/
http://www.lomma.se/
http://www.ludvika.se/
http://www.lulea.se/
http://www.lulea.se/
http://www.lund.se/
http://www.lycksele.se/
http://www.lysekil.se/
http://www.malmo.se/
http://www.malung-salen.se/
http://www.mala.se/
http://www.mala.se/
http://www.mariestad.se/
http://www.markaryd.se/
http://www.mark.se/
http://www.mellerud.se/
http://www.mjolby.se/
http://www.mora.se/
http://www.motala.se/
http://www.mullsjo.se/
http://www.munkedal.se/
http://www.munkfors.se/
http://www.molndal.se/
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Mönsterås kommun- inget 

Mörbylånga kommun- inget 

Nacka kommun- ISY Case 

Nora kommun- inget 

Norbergs kommun------------------------- 

Nordanstigs kommun- inget 

Nordmalings kommun--------------------- 

Norrköpings kommun--------------------- 

Norrtälje kommun- e-tjänst 

Norsjö kommun--------------------------- 

Nybro kommun- inget 

Nykvarns kommun- inget 

Nyköpings kommun- inget 

Nynäshamns kommun- inget 

Nässjö kommun- inget 

Ockelbo kommun-------------------------- 

Olofströms kommun----------------------- 

Orsa kommun- inget 

Orust kommun----------------------------- 

Osby kommun- inget 

Oskarshamns kommun- inget 

Ovanåkers kommun- inget 

Oxelösunds kommun---------------------- 

Pajala kommun---------------------------- 

Partille kommun- inget 

Perstorps kommun------------------------ 

Piteå kommun- inget 

Ragunda kommun------------------------- 

Robertsfors kommun---------------------- 

Ronneby kommun------------------------- 

Rättviks kommun-------------------------- 

Sala kommun------------------------------ 

Salems kommun- ISY Case 

Sandvikens kommun---------------------- 

Sigtuna kommun- inget 

Simrishamns kommun-------------------- 

Sjöbo kommun---------------------------- 

Skara kommun- RoSyWeb 

Skellefteå kommun- inget 

Skinnskattebergs kommun- inget 

Skurups kommun- inget 

Skövde kommun- RoSyWeb 

Smedjebackens kommun- inget 

Sollefteå kommun- inget 

Sollentuna kommun- inget 

Solna stad- inget 

Sorsele kommun-------------------------- 

Sotenäs kommun-------------------------- 

Staffanstorps kommun-------------------- 

Stenungsunds kommun- inget 

Stockholms stad- Eget system "Gatuarbete webb" 

Storfors kommun-------------------------- 

Storumans kommun----------------------- 

Strängnäs kommun- e-tjänst 

Strömstads kommun- inget 

Strömsunds kommun- inget 

Sundbybergs stad- inget 

Sundsvalls kommun- ISY Case 

Sunne kommun---------------------------- 

Surahammars kommun------------------- 

Svalövs kommun- inget 

Svedala kommun- e-tjänst 

Svenljunga kommun- inget 

Säffle kommun- inget 

Säters kommun- inget 

Sävsjö kommun- inget 

Söderhamns kommun--------------------- 

Söderköpings kommun- inget 

Södertälje kommun- ISY Case 

Sölvesborgs kommun- inget 

Tanums kommun-------------------------- 

Tibro kommun----------------------------- 

Tidaholms kommun----------------------- 

Tierps kommun- inget 

Timrå kommun- inget 

Tingsryds kommun- inget 

Tjörns kommun---------------------------- 

Tomelilla kommun- e-tjänst 

Torsby kommun- inget 

Torsås kommun--------------------------- 

Tranemo kommun- inget 

Tranås kommun--------------------------- 

http://www.monsteras.se/
http://www.morbylanga.se/
http://www.nacka.se/
http://www.norberg.se/
http://www.nordanstig.se/
http://www.nordanstig.se/
http://www.nordmaling.se/
http://www.nordmaling.se/
http://www.norrkoping.se/
http://www.norrtalje.se/
http://www.norrtalje.se/
http://www.norsjo.se/
http://www.nybro.se/
http://www.nykvarn.se/
http://www.nykoping.se/
http://www.nynashamn.se/
http://www.nassjo.se/
http://www.ockelbo.se/
http://www.olofstrom.se/
http://www.orsa.se/
http://www.orust.se/
http://www.osby.se/
http://www.osby.se/
http://www.oskarshamn.se/
http://www.ovanaker.se/
http://www.oxelosund.se/
http://www.pajala.se/
http://www.partille.se/
http://www.perstorp.se/
http://www.pitea.se/
http://www.pitea.se/
http://www.ragunda.se/
http://www.robertsfors.se/
http://www.ronneby.se/
http://www.rattvik.se/
http://www.rattvik.se/
http://www.sala.se/
http://www.salem.se/
http://www.sandviken.se/
http://www.sigtuna.se/
http://www.simrishamn.se/
http://www.sjobo.se/
http://www.skara.se/
http://www.skelleftea.se/
http://www.skinnskatteberg.se/
http://www.skurup.se/
http://www.skovde.se/
http://www.smedjebacken.se/
http://www.solleftea.se/
http://www.sollentuna.se/
http://www.sollentuna.se/
http://www.solna.se/
http://www.sorsele.se/
http://www.sotenas.se/
http://www.sotenas.se/
http://www.staffanstorp.se/
http://www.stenungsund.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.storfors.se/
http://www.storuman.se/
http://www.strangnas.se/
http://www.stromstad.se/
http://www.stromsund.se/
http://www.sundbyberg.se/
http://www.sundsvall.se/
http://www.sunne.se/
http://www.sunne.se/
http://www.surahammar.se/
http://www.svalov.se/
http://www.svedala.se/
http://www.svenljunga.se/
http://www.saffle.se/
http://www.sater.se/
http://www.savsjo.se/
http://www.soderhamn.se/
http://www.soderkoping.se/
http://www.sodertalje.se/
http://www.solvesborg.se/
http://www.tanum.se/
http://www.tibro.se/
http://www.tidaholm.se/
http://www.tierp.se/
http://www.timra.se/
http://www.tingsryd.se/
http://www.tjorn.se/
http://www.tomelilla.se/
http://www.torsby.se/
http://www.torsas.se/
http://www.tranemo.se/
http://www.tranas.se/
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Trelleborgs kommun- inget 

Trollhättans stad- e-tjänst 

Trosa kommun- inget 

Tyresö kommun- ISY Case 

Täby kommun- ISY Case 

Töreboda kommun- inget 

Uddevalla kommun- inget 

Ulricehamns kommun- inget 

Umeå kommun- e-tjänst 

Upplands Väsby kommun- inget 

Upplands-Bro kommun- ISY Case 

Uppsala kommun- inget 

Uppvidinge kommun- inget 

Vadstena kommun- inget 

Vaggeryds kommun- e-tjänst 

Valdemarsviks kommun- inget 

Vallentuna kommun----------------------- 

Vansbro kommun- e-tjänst 

Vara kommun- inget 

Varbergs kommun- inget 

Vaxholms stad- inget 

Vellinge kommun- inget 

Vetlanda kommun- inget 

Vilhelmina kommun----------------------- 

Vimmerby kommun- inget 

Vindelns kommun------------------------- 

Vingåkers kommun------------------------ 

Vårgårda kommun- inget 

Vänersborgs kommun- inget 

Vännäs kommun- inget 

Värmdö kommun- inget 

Värnamo kommun- inget 

Västerviks kommun- inget 

Västerås stad- inget 

Växjö kommun- e-tjänst 

Ydre kommun----------------------------- 

Ystads kommun- inget 

Åmåls kommun- inget 

Ånge kommun- inget 

Åre kommun------------------------------- 

Årjängs kommun- inget 

Åsele kommun----------------------------- 

Åstorps kommun- inget 

Åtvidabergs kommun---------------------- 

Älmhults kommun- inget 

Älvdalens kommun- e-tjänst 

Älvkarleby kommun- inget 

Älvsbyns kommun------------------------- 

Ängelholms kommun- inget 

Öckerö kommun- inget 

Ödeshögs kommun------------------------ 

Örebro kommun- inget 

Örkelljunga kommun- inget 

Örnsköldsviks kommun- inget 

Östersunds kommun---------------------- 

Österåkers kommun- RoSyWeb 

Östhammars kommun- inget 

Östra Göinge kommun-------------------- 

Överkalix kommun- inget 

Övertorneå kommun---------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trelleborg.se/
http://www.trelleborg.se/
http://www.trollhattan.se/
http://www.trosa.se/
http://www.tyreso.se/
http://www.taby.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.uddevalla.se/
http://www.ulricehamn.se/
http://www.umea.se/
http://www.upplandsvasby.se/
http://www.upplands-bro.se/
http://www.uppsala.se/
http://www.uppvidinge.se/
http://www.vadstena.se/
http://www.vaggeryd.se/
http://www.valdemarsvik.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.vansbro.se/
http://www.vara.se/
http://www.varberg.se/
http://www.vaxholm.se/
http://www.vellinge.se/
http://www.vetlanda.se/
http://www.vilhelmina.se/
http://www.vimmerby.se/
http://www.vindeln.se/
http://www.vingaker.se/
http://www.vingaker.se/
http://www.vargarda.se/
http://www.vanersborg.se/
http://www.vannas.se/
http://www.varmdo.se/
http://www.varnamo.se/
http://www.vastervik.se/
http://www.vasteras.se/
http://www.vaxjo.se/
http://www.ydre.se/
http://www.ystad.se/
http://www.amal.se/
http://www.ange.se/
http://www.are.se/
http://www.arjang.se/
http://www.asele.se/
http://www.astorp.se/
http://www.astorp.se/
http://www.atvidaberg.se/
http://www.almhult.se/
http://www.alvdalen.se/
http://www.alvkarleby.se/
http://www.alvsbyn.se/
http://www.engelholm.se/
http://www.ockero.se/
http://www.odeshog.se/
http://www.orebro.se/
http://www.orkelljunga.se/
http://www.ornskoldsvik.se/
http://www.ostersund.se/
http://www.osteraker.se/
http://www.osthammar.se/
http://www.ostragoinge.se/
http://www.overkalix.se/
http://www.overtornea.se/
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Bilaga 2. Kalkyl för digitalisering av tillståndsprocesser i kommuner. 

 
Vi antar följande: för ett grävtillstånd krävs handläggning av minst en trafikingenjör och en gatuingenjör. 

Lön 30 000 kr/mån= 360 000 kr/år ---> lön + avgifter* = 496 800 kr/år.  

*Arbetsgivaravgifter = 31% , kalkylerade pensionskostnader = 7%. Dvs. totalt 38 % (baserad på siffror 

för år 2016) som alltså ska läggas på ordinarie lön ----> lön 360 000 x 1,38 = 496 800 kr/år.  

Arbetstimmar 2008 h/år.**   ----> lön 496 800 / 2008= 247 kr/h. 

** http://www.arbetstimmarpermanad.se/ 

Antal ärenden 300 st/år. 

Kostnad för ett komplett system: 132 00 kr/år. 

Besparing: 

Trafikingenjör: besparing 20 min på varje ärende: 247/3= 82 x 300= 24 600 kr/år. 

Gatuingenjör: besparing 20 min på varje ärende: 247/3= 82 x 300= 24 600 kr/år. 

Handläggares lön/tid för fördelning och andra frågor räknas inte här. 

Finansiering:  

Avgift för starttillstånd/grävtillstånd höjs från 500 kr till 900 kr ----> 400 x 300=120 000 kr/år. 

Ett system hjälper kommuner genom att: 

1. Kommuninvånare ringer och tipsar om schaktintrång utan tillstånd genom att de kan se alla 

beviljade och pågående arbeten på en karta på kommunens hemsida. 

2. Ett system minskar behovet av administration som leder till att fler kontroller kan utföras ute på 

kommunala gator och vägar. 

Om vi antar att ovanstående leder till 5 förseningsavgifter per år: 5 x 12000***=60 000 kr/år. 

***Förseningsavgift inkl index för år 2017 i Mölndals stad. Förseningsavgift debiteras bl.a vid 

schaktintrång (grävarbeten utan tillstånd). 

Kostnad för ett komplett system för arbeten i kommunal gatu- och parkmark: 132 000 kr/år. 

 

Om vi tar hänsyn till besparingar och intäkter: (24 600 + 24 600 + 120 000 + 60 000) = 229 200 kr/år. 

Resultat: + 97 200 kr/år. 

 

Om vi bortser från alla förseningsavgifter: 

Avgift för starttillstånd/grävtillstånd höjs från 500 kr till 950 kr ----> 450 x 300=135 000 kr/år. 

Resultat: + 3 000 kr/år. 

 

Om vi bara tar hänsyn till administrationskostnader: 

Avgift för starttillstånd/grävtillstånd höjs från 500 kr till 900 kr ----> 400 x 300 =120 000 kr. 

Administrationsbesparingar: 24 600 kr + 24 600 kr = 49 200 kr. ----> Summa = 169 200 kr/år. 

Resultat: + 37 200 kr. 


