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1 Bakgrund  

Sedan i september 2018 driver Bredbandsforum arbetsgruppen ”Infrastruktur för digitalise-

ring”. Syftet med gruppens arbete är att verka för robust och driftsäker bredbandsinfrastruktur 

för offentliga aktörers digitala tjänster. I arbetsgruppens uppdrag ingår tre områden; 

1. Beskriva, och vid behov och föreslå vad som bör förtydligas avseende, olika aktörers 

roller och ansvar för bredbandsnätens robusthet och driftsäkerhet.  

2. Öka medvetenheten hos offentliga aktörer med beställar- och planeringsansvar om 

behovet, nyttan och ansvaret för infrastrukturens robusthet. 

3. Föreslå åtgärder som ökar förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i alla delar av 

Sveriges bredbandsnät. 

 

Under arbetets gång har arbetsgruppen uttryckt ett behov av en förstudie av nät som drivs av 

lokala fiberföreningar/byanät inom ramen för område 3. Arbetsgruppen vill analysera om det 

finns särskilda utmaningar kring förvaltning, kvalitet och robusthet vad gäller byanäten och i 

så fall vilka de är samt om åtgärder behöver vidtas. A-focus AB har fått i uppdrag av arbets-

gruppen att genomföra förstudien.  

 

Syftet med förstudien kring byanäten/fiberföreningarna är att genom en probleminventering få 

en ökad kunskap och förståelse för om, och i så fall vilka, kvalitetsbrister som finns hos 

byanäten/fiberföreningarna. I det fall problem finns ska även förslag på åtgärder ges. 

 

Målet är att arbetsgruppen ska få ett underlag som stöttar den i arbetet med område 3 ”Föreslå 

åtgärder som ökar förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i alla delar av Sveriges 

bredbandsnät”. 

 

Viktiga aspekter i uppdraget är att betrakta byanäten utifrån: 

• Slutanvändarens perspektiv och grossistköparens perspektiv. 

• När i tiden näten byggts och hur stöden påverkat inriktning/teknik. 

• Vem som haft ansvaret för det praktiska genomförandet och vem som ansvarar för driften. 

• Hur näten administreras och av vem. 

• Omfattningen av antalet fastigheter/anslutningar. 

• Hur och om gällande lagstiftning påverkar kvalitet och robusthet. 

1.1 Uppdragets genomförande 

I överenskommelse med arbetsgruppen har: 

• Uppdraget inletts med intervjuer med 9 operatörer/kommunikationsoperatörer/tjänste-

leverantörer. Syftet var att ha med sig deras åsikter när samtal med byanäten tagits.  

• Därefter har 25 byanät från 13 län intervjuats per telefon. För att fånga upp så många olika 

aspekter som möjligt har vi sökt en spridning i byanäten vad gäller när de byggts, hur de 

byggts, geografi, storlek. Byanäten har hittats genom tips från regionala 

bredbandskoordinatorer samt slumpmässigt urval.  

• Bakgrundsfakta, reflektioner, slutsatser samt förslag på vidare åtgärder har kortfattat åter-

getts i denna promemoria. 



FÖRSTUDIE BYANÄT – KVALITET OCH ROBUSTHET 

  5 

 

A-focus har uppskattat det antal anslutningar som finns via byanät. Uppskattningen är gjord 

utifrån information hämtad från PTS Mobil- och bredbandskartläggning 20171, kännedom om 

genomförda samt pågående utbyggnadsprojekt inom ramen för gällande stödprogram samt in-

sikter fakta genom tidigare uppdrag. 

På arbetsgruppsmötet den 11 december gjordes en delrapportering av studien. 

Studien har genomförts under november 2018 – januari 2019. Under arbetets gång har 

löpande avstämningar skett med Bredbandsforums kansli. 

2 Byanät – flerdimensionellt arbete 

Den uppgift som byanäten har kan delas i olika faser, där varje fas består av olika områden 

och aspekter. Det är en uppgift som innehåller tekniska, juridiska, ekonomiska och admini-

strativa aspekter. Det är ett projekt som består av en uppstartsfas och en utbyggnadsfas för att 

därefter gå över i en förvaltande fas. Det är ett ansvar som inrymmer ägande av infrastruktur, 

tjänsteutbud till medlemmarna och administration. Det ansvar ett byanät har kan likställas 

med kommersiella infrastrukturägare, med skillnaden att byanäten är mindre. En konsekvens 

av att byanäten delvis finansieras med statligt stöd är att de dessutom likställts med en 

offentlig aktör i vissa hänseende, t.ex. att de omfattas av LOU i minst fem år.   

 

Bild 1: Exempel på olika områden, aspekter och uppgifter som ett byanät har ansvar för. 

                                                        
1 PTS-ER-2018:7 
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3 Åsikter – aktörer 

De nio aktörer, förutom byanäten, vi talat med ger en varierad bild av byanäten. Vissa anser 

att de flesta byanät har förläggningsbrister medan andra menar att byanätens förläggnings-

teknik och kvalitet är lika som andra nät. Vissa hävdar till och med att byanäten är bättre 

många gånger. De tyck emellertid vara överens om följande: 

• Variationen i förläggningsteknik, kvalitet och robusthet mellan byanäten är stor och även 

typ av problem. Aktörerna har uppfattningen att det i vissa byanät finns betydande problem 

medan det i andra finns sporadiska problem och i andra inga problem alls.  

• Att inte veta kvaliteten i näten upplevs som ett stort problem av aktörerna. De kan därmed 

inte i förväg bedöma riskerna, inte bedöma vilka åtgärder de skulle behöva vidta och inte 

heller uppskatta eventuella kostnader för dessa åtgärder.  

• Det är många byanät, det har lagts ner mycket tid och pengar på att anlägga dem och det är 

många anslutningar. Fibern kan inte anläggas på nytt och aktörerna inser att de har att 

förhålla sig till de nät som finns och istället hitta lösningar på eventuella problem när de 

uppstår.  

• Anläggningsteknik och kvalitet har blivit bättre med tiden. Robust fiber, krav i bidrags-

program, besiktning, dokumentation, bättre drift och underhåll, Ledningskollen samt högre 

kunskap hos de som anlägger fibernät, har förbättrat näten avsevärt. Byanätens 

tillförlitlighet upplevs därför som högre för de nät som anlagts på senare tid. 

• I Sverige finns det många nätägare och många företag som anlägger fibernät. De är många 

gånger samma leverantörer till byanät som till andra aktörer. Samtidigt som aktörerna upp-

lever att det finns problem hos byanät är de överens om att liknande problem även kan 

finns i andra nät. Det som blir mer utmanande vad gäller byanäten är att de är många, små 

och finns i glest bebyggda områden. 

• Det stora antalet byanät som inte är samordnade, som drivs ideellt men som samtidigt 

kontrollerar den fysiska infrastrukturen blir en utmaning för större kommersiella aktörer. 

De olika strukturerna passar inte varandra särskilt bra. 

• De svagheter som aktörerna lyfter som förläggningstekniska, osäkerhet att inte veta på 

förhand om det finns problem och organisatoriska genom att byanäten leds av ideella 

krafter är svåra att stärka upp på förhand. Därför behövs kompletterande 

beredskapsåtgärder som t.ex. en driftsorganisation med ändamålsenliga SLA-nivåer samt 

kvalitetsnivåer (QoS, Quality of Service) i tjänsteleveranserna.  

• Aktörerna poängterar samtidigt att det inte får ställas orimliga villkor på stärkande 

åtgärder. Dessa åtgärder måste ställas i relation till byanätens storlek. Ändamålsenliga 

upphandlingar blir viktiga. 

3.1 Typ av problem enligt aktörerna 

De problem som aktörerna tagit upp under intervjuerna är: 

• Anläggningstekniskt, t.ex. fel förläggningsdjup, dåligt genomförda skarvar/brunnar, brister 

i kapacitet och dimensionering av nätet. 

• Aktiv utrustning; t.ex. avsaknad av batteribackup och redundans, nodskåp av bristande 

kvalitet. 
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• Affärsmässigt; t.ex. kompetens hos de som hanterar avtal, juridiskt och i sakfrågan. Rimlig 

förväntan på vilka villkor ett byanät kan ställa. Det stora antalet byanät och dess olikheter. 

Personberoendet som blir i en liten organisation relativt en stor professionell organisation. 

• Administration; t.ex. brister i dokumentationen såsom fel eller form, nyckelhantering och 

behörigheter, kontaktpersoner och tillgänglighet, uppdatering av kundregister 

• Drift och förvaltning; t.ex. ansvar och villkor i eventuella avtal, avsaknad av avtal.  

 

Hur stora eller vanligt förekommande dessa problem är samt i vilken utsträckning dessa pro-

blem skiljer sig från de större aktörerna ger inte denna studie svar på. Vi har emellertid tagit 

med oss dessa problemställningar i diskussionerna med byanäten. 

4 Om byanäten 

Uppgifter om byanät finns samlat hos fler olika myndigheter och organisationer, t.ex. PTS, 

Ledningskollen, Byanätsforum, SCB, Jordbruksverket och Lantmäteriet. Ingen förteckning är 

dock komplett. PTS mobil- och bredbandskartläggning från november 2017 tycks, med sina 

630 byanät och 120 000 anslutningar vara den mest omfattande. Alla aktiva byanät finns inte 

dock inte med i förteckningen, vissa byanät finns med men har sålts, upphört eller är inte akti-

va längre. Det har dessutom skett en utbyggnad sedan PTS gjorde kartläggning vilket betyder 

att det finns fler byanätsanslutningar idag. En allmän uppfattning är att det finns ca 1 000 bya-

nät vilket stämmer relativt bra när vi inhämtar fakta om tidigare och befintliga stödprogram 

(knappt 400 projekt + drygt 500 projekt + icke stödfinansierade projekt). A-focus uppskattar 

att byanäten tillsammans har 150 000 – 200 000 anslutningar. Det skulle betyda att anslutnin-

gar i byanäten utgörs 4-5 procent av alla anslutningar med en kapacitet på minst 100 Mbit/s.  

I vilken utsträckning som 1 000 byanät är aktiva vet vi inte genom denna förstudie. Det vi 

noterat är att vi kontaktat många byanät via telefon eller mail som aldrig återkommit. Vi har 

dock inte gått vidare och gjort någon analys kring orsakerna. De byanät vi fått kontakt med 

har också varit tillmötesgående och nästan samtliga har ställt upp på en intervju. Vi noterar en 

stor variation mellan byanätens förutsättningar och geografisk spridning, något vi också aktivt 

sökt när vi valt ut dem. Samtidigt noterar vi att de 25 byanäten liknar varandra på många sätt 

och att de är välskötta med en fungerande organisation. Det kan vara ett resultat av att de 

byanät som vi fått möjlighet att tala med också är relativt välskötta, men det vet vi inte med 

säkerhet. För en mer täckande bild skulle en omfattande undersökning behövas. 

A-focus har stämt av sina iakttagelser och slutsatser med Byanätsforum, vilka till stor del 

bekräftar den bild som återges här. Byanätsforum har även noterat att byanät som haft 

organisatoriska utmaningar haft en tendens att överlåta nätet till annan aktör.  

Nedan följer en kort sammanställning över den information vi fått av de 25 byanät som ingått 

i förstudien: 

• 12 byanät har baserat sin utbyggnad på det gamla stödet, 8 på det senaste stödet, 2 har 

byggt ut med hjälp av bidrag från båda programperioderna, 3 byanät har byggts utan stöd. 

• Anslutningarna varierar mellan 50 – 800 st, det är främst hushålls-/privatanslutningar och i 

de flesta byanät ingår vissa fritidshus. 

• I studien finns det med byanät som påbörjade sitt arbete i början av 2000-talet fram till 

byanät som precis kommit igång. 
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• Det är endast ett byanät som grävt helt själva, några få har kombinerat egen grävning med 

professionell grävfirma. Ca hälften har köpt in total entreprenad av utbyggnadsprojektet, de 

övriga har upphandlat olika delar från olika aktörer (t.ex. projektering, grävning och ibland 

även material). 

• Vi har flera exempel på när man har samförlagt delar av utbyggnaden med elleverantör och 

på så sätt fått ned anläggningskostnaden. 

• 18 byanät har lagt ut drift och underhåll av passiv infrastruktur på extern på leverantör. Det 

är vanligast att den aktör som byggt ut fibernätet också sköter drift och underhåll eller att 

byanäten outsourcat driften till ett stadsnät eller nationell operatör. Några få, fyra, sköter 

drift och underhåll själva. Endast två har inget avtal om drift och underhåll utan tänker lösa 

det när problem uppstår, i första hand genom att kontakta den leverantör som byggt nätet. 

Från ett av byanäten saknas svar. 

• Alla utom två byanät är med i Ledningskollen. Den ena är under utbyggnad och kommer 

att gå med, det andra har försökt komma med (har problem med att få tillgång till den 

dokumentation som gjorts och som behövs).  

• Alla utom två har besiktat sina nät av extern part. I regel har det gjorts en slutbesiktning av 

fiberanläggningen tillsammans med den som utfört anläggningsarbetet. Skälen de angett 

för detta är att det är särskilt viktigt för framtida ansvar och garantier vid fel. Det har också 

gjorts en besiktning av länsstyrelserna för att byanäten ska få projektet godkänt och stöden 

utbetalda. Det är också vanligt att en KO besiktar nätet, med utgångspunkt i framförallt den 

aktiva utrustningen. I ett fall har besiktningen gjorts av styrelseledamot då denne innehar 

sådan kompetens. Av de nät som inte är besiktat ska den ena göra det när nätet är färdig-

byggt, det andra nätet byggdes för över 15 år sedan när regler och rutiner var andra. 

• Samtliga byanät har KO som i sin tur ansvarar för den aktiva utrustningen.  

• De flesta byanät har tecknat gruppanslutning till internet??för samtliga medlemmar, men 

det finns variationer t.ex. gruppanslutning och öppen fiber eller endast öppen fiber.  

• Samtliga nät är dokumenterade och alla utom ett nät har dokumentationen digitalt. Dock 

har ett byanät inte fått sin dokumentation från den grävfirma som lagt ner fibernätet och 

mätt in det. 

• Nästan alla har dimensionerat nätet med tanke på ökat behov i framtiden, både som tillväxt 

i anslutningar och som tillväxt i ökad användning (fler och mer krävande tjänster). Ca hälf-

ten har byggt anslutningar fram till samtliga fastigheter. Noteras bör att bidragets storlek 

baserats på en uppskattning av hur många som kommer att ansluta sig och att det funnits 

begränsningar i utrymmet för överdimensionering. 

• Antalet markavtal har som regel varit många, i linje med antalet medlemmar. De flesta bya-

nät uppger att det uppstått problem med något enstaka markavtal. Det har oftast rört sig om 

markägare som inte själva ska ha någon fiberanslutning. 

• Det är vanligt att byanäten behövt tillstånd från Trafikverket, det kan rör sig om tillträde till 

vägren, tillstånd att gå under en väg eller en järnväg. Det är en situation som byanäten inte 

varit förberedda på, framförallt inte på den långa handläggningstiden. För byanät har 

processen lett till förseningar i projekten.  

• Ett tiotal byanät anger att de säljer svart fiber i viss utsträckning. Det har handlat om 

försäljning av ett fåtal förbindelser till stadsnät eller nationell aktör. 

• Byanäten i denna studie har haft 1 – 4 nodskåp. Vanligast är att de har skåp som motsvarar 

vad andra nätägare har. Det finns dock några få exempel på byanät som har placerat sin ak-

tiva utrustning i någon byggnad, t.ex. i källaren på en bygdegård eller i en kyrkobyggnad.  

• Redundans från nodskåpet är vanligt, dock inte redundans inom själva byanätet. Tre byanät 

har inte redundanta förbindelser, två av dessa har diskuterat och planerar att anlägga sådana 

t.ex. genom att bygga samman sitt fibernät med närliggande byanät.  
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• Samtliga byanät har haft expertkompetens för projektering av utbyggnaden, antingen 

genom att den finns tillgänglig i föreningen eller genom att de hyrt in sådan kompetens. 

• I genomsnitt har det tagit två år från det att de bildat föreningen till dess att nätet har varit 

färdigt. Variationer finns och vanliga orsaker har varit storlek på byanät, om tillgängligt 

stöd funnits eller inte samt hur smidigt ansökningsprocessen gått. 

4.1 Byanäten om sin uppgift 

Åsikter om arbetet och hur byanäten betraktar sin roll är i de flesta fall lika. Samtliga byanät 

upplever sin uppgift som mycket krävande, arbetet har inneburit många timmar, ett stort 

ansvar och höga kompetenskrav. Många säjer att om de hade vetat vad de gav sig in på hade 

de nog avstått. Under arbetet har byanäten sökt hjälp och rådgivning i olika informations-

källor och hos olika aktörer; Byanätsforum, PTS, Jordbruksverket, Länsstyrelser, Regioner, 

kommunen, privata kontakter, egna medlemmar. De flesta anser att de hade behövt mer hjälp 

och att de ofta fått olika svar från olika aktörer, till och med olika svar från en och samma 

aktör. Ett par stycken har framfört att det finns mycket information men att det är utspritt på 

många olika aktörer och svårt att få en överblick av vad som gäller. Vilket stöd byanäten fått 

från kommunerna verkar variera, där vissa fått hjälp med allt från marknadsföring, avtalsut-

formning och sakkunskap till ekonomiskt stöd/lån medan vissa anser att de inte fått någon 

hjälp. 

Uppstartsfas 

Det mest utmanande området har varit uppstartsfasen där föreningen ska bildas, utformas och 

stöd ska sökas; myndigheters regler har ändrats under arbetets gång t.ex. skatte-/momsregler, 

ansökningsreglerna, bedömningskriterierna för vilka som ska få eller inte. Framtagandet av 

budgeten i ansökan är en kritisk process genom att stödets omfattning baseras på den och kan 

inte därefter ändras/kompletteras. Tre byanät har uppgett att små formaliafel i upphandlings-

underlagen lett till betydande ekonomiska konsekvenser. Två byanät har inte fått sin ansökan 

godkänd och byggde därför utan stöd. Två byanät fick inte sin ansökan godkänd under första 

stödperioden, när de ansökte i nästa omgång hade ett antal regler ändrats och de fick göra om 

stora delar av ansökningsarbetet. Upprättande av markavtal med markägare görs vanligtvis i 

ett tidigt skede, en omfattande hantering i dessa områden genom att antalet markavtal är stort. 

Till detta ska läggas att byanäten haft som krav på sig att upphandlingar ska ske enligt LOU.  

Flertalet byanät upplever att utformningen av bredbandsstöden varit för komplicerat för att det 

ska vara lämpligt att ge till ideella krafter samt att den information och det stöd som funnits 

inte varit tillräcklig. Det är förståeligt med tanke på att de uppgifter som läggs på byanäten 

motsvarar vad företag och organisationer har anställda specialister för. Det ska samtidigt 

noteras att de flesta byanät (i befintliga program) är igenom denna fas.  

Utbyggnadsfas 

Utbyggnadsfasen tycks ha varit mer organiserad och strukturerad, om än inte problemfri. Bya-

näten har vanligtvis tagit in expertis för projektering och grävning, i vissa projekt har det 

funnits expertis inom föreningen medan det i andra projekt upphandlats expertis. En avgöran-

de skillnad från uppstartsfasen är att denna expertis inte varit ideell utan att ekonomisk 

ersättning har utgått för arbetet.  



FÖRSTUDIE BYANÄT – KVALITET OCH ROBUSTHET 

10 

Förutom i undantagsfall och för vissa kortare sträckor har grävfirmor med erfarenhet utfört 

arbetet. Några få byanät har också brutit avtalet med den upphandlade projektören eller gräv-

firman då ansett det blivit för dyrt eller att de varit missnöjda med det arbete som utförts. Hos 

en handfull byanät har även viss samförläggning skett med elbolag som markförlagt sina el-

ledningar. En notering vi gör är att det tycks som att de grävfirmor som anlitats fått allt bättre 

kompetens kring fiberanläggning med tiden. En annan notering vi gör är att det ofta är samma 

grävfirmor som används av andra fiberägare. 

Exempel på problem som dykt upp har rört oplanerat/oväntat tillstånd från Trafikverket för att 

passera en väg, bro eller järnväg, markägare som lett till att annan väg fått tas, steniga och 

svårgrävda områden, ledningsrätter på vissa ledningar. Problemen har medfört tidsfördröjning 

och högre kostnader.  

Alla byanät vi talat med har känt till Robust fiber men tiden när anläggningsarbetet skett har 

avgjort om Robust fiber följts eller inte. Dessa byanät har haft enstaka avbrott främst orsakade 

av att annan leverantör grävt av ledningen eller av strömavbrott. Samtliga byanät anser att de 

har ett bra nät av god kvalitet. Några har nämnt att de gjort några förbättringsåtgärder när 

brister noterats. Dessa brister har framförallt visat sig vid besiktning av nätet eller i samband 

med att en KO anlitats.  

Byanäten har ansvaret för det fysiska nätet medan det är KOn som får ansvaret för den aktiva 

utrustningen när avtal träffas och att tjänster kan levereras till slutanvändaren. Det blir därmed 

också KO:s ansvar att säkerställa att tjänsteleveransen görs på ett tillförlitligt sätt, t.ex. att det 

finns tillräcklig strömförsörjning, kapacitet och redundans.  

Byanäten anger att de har ordning på sin dokumentation, förutom i ett fall, den finns förvarad 

på flera ställen och vanligtvis både digitalt och i pappersform. Majoriteten har också ett avtal 

om drift och underhåll där villkor om åtgärdstider och jourverksamhet finns med. Ett problem 

vid avbrott är dock den långa kedjan av inblandade aktörer. Som första steg anmäler slut-

kunden till tjänsteleverantören som, om inte felet är hos dem, anmäler till KO, som går vidare 

till byanätet som i sin tur kontaktar leverantören för drift och underhåll. Beroende på avtal och 

upplägg kan det här ta sin tid.  

Den samlade bedömningen är att det finns inget i denna förstudie som tyder på anmärknings-

värda tekniska brister i dessa nät jämfört med andra nät. Återigen vill vi understryka att denna 

slutsats baseras på de 25 byanät vi haft kontakt med, det är möjligt att en fördjupad studie 

skulle ge ett annat resultat. Vi vill också lyfta att om och när tekniska problem uppstår i bya-

nät så finns det en större risk att konsekvenserna blir relativt större. Det beror på det faktum 

att näten ligger på landsbygden vilket ofta ger längre åtgärdstider och/eller dyrare åtgärder. 

De flesta näten är klara eller i utbyggnadsfasen, vilket betyder att de flesta utmaningarna i 

denna fas är lösta för många. 

Förvaltningsfas 

De flesta byanät går nu in i en förvaltande fas och med det nya utmaningar. Samtliga byanät 

vi talat med bedömer att arbetet blir lättare eller har i alla fall en förhoppning om det. En fråga 

som samtliga byanät uttrycker som viktig men också problematisk är hur efteranslutningar ska 

hanteras. Vissa byanät har en tydlig plan för efteranslutningar både tekniskt och ekonomiskt. 

De flesta har förberett nätet genom anslutningar till fastighetsgränsen, dock inte alla. Få bya-

nät har haft en ekonomisk plan för efteranslutningar. Antingen betalas efteranslutningarna 

baserat på de faktiska kostnaderna, samma anslutningsavgift som för övriga medlemmar eller 
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samma anslutningsavgift men tillsammans med ett uppskattat tillägg. Respektive byanät 

utformar sin ekonomi utifrån sin egen bedömning, dvs vad som anses vara rimliga avgifter 

och vad som anses vara rimlig buffert.  

Andra uppgifter i förvaltningsfasen är fakturering, medlemsavgifter och upphandlingar. Det 

förekommer även byanät som säljer svart fiber i begränsad utsträckning till annan operatör.  

Flera byanät försöker hitta samverkan med andra byanät och på två ställen har kommunen 

och/eller regionen tagit initiativ till gemensam plattform och paraplyorganisation. Syftet med 

dessa initiativ är att utbyta erfarenheter men också att se om byanäten kan dela resurser. Vissa 

har nämnt utmaningen med att få tag på ideella krafter, än så länge har de emellertid löst det 

men det är en farhåga. 

Byanäten har bildats med framtiden för ögonen. Det är de framtida offentliga tjänsterna, fram-

förallt vårdtjänster, som varit ett starkt införsäljningsargument för fibernätet. Fiber ses som en 

förutsättning för att vara delaktig i det samhälle som nu utvecklas. För vissa har det argumen-

tet förstärkts av att kopparledningarna nedmonteras och att mobilnäten inte anses räcka till. 

Hos de flesta byanäten finns också en om att framtidens tjänster kan medföra högre krav som 

i sin tur kan få en påverkan i hur de driver sina nät. 

En annan stark drivkraft för byanäten har varit en övertygelse om att de kommersiella aktörer-

na inte kommer att bygga näten åt dem, någonsin. Det i sin tur leder till en stor tveksamhet i 

att överlåta ansvaret av byanätet till någon annan aktör. Tveksamheterna kommer från en 

misstanke om att drift och underhåll blir eftersatt, efteranslutningar görs inte eller blir för 

kostsamma, avgifterna höjs och tjänsteutbudet blir sämre.  

Här följer några citat från intervjuerna: 

• Vi är väldigt nöjda och stolta över vårt nät. 

• Förändrade förutsättningar under arbetet, det har gjort det onödigt svårt och tidsödande.  

• Upphandlingar är utmanande, vi förväntas vara experter på upphandlingsregler och LOU. 

• Vi behöver ett ekonomiskt upplägg som håller över tiden, men vad är rimligt? 

• Trafikverket var ett oväntat problem, långa handläggningstider, påverkade och fördröjde 

projekten med ca ett halvår. 

• Staten har lagt ansvaret på amatörer men som sen behandlas och kravställs som proffs. 

• Allt är nytt hos myndigheterna och varje fråga blir prejudicerande. 

• Myndigheterna kan inte regler och olika handläggare säjer olika saker 

• Vi bygger en infrastruktur som vi ska bygga vår välfärd på. Varje byanät måste förstå att 

man har ett samhällsansvar. 

• Visst är det positivt med ett lokalt engagemang kring en fråga, men det här står inte i 

proportion till bördan. Vore bättre om en nationell aktör skötte detta.  

• Hela systemet är en utopi. 

• Vi är nöjda att vi fått fiber, vi är klara! Vi hade en stor fest i bygdegården när vi var klara. 

• Måste medvetandegöra byanäten om alla insatser, självskattningsformulär kunde vara en 

hjälp. 

• De som arbetar med detta borde kunna göra det snabbare, bättre och billigare. 

• Nu kommer vi in i en förvaltningsfas, inga problem. 
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• Ja, vi kommer att fortsätta äga nätet. Vi vill ha egen makt och kontroll för framtiden. Vi 

litar inte på de kommersiella aktörerna. 

• Vår intention var redan från början att kommunen skulle ta över nätet. Fiberföreningen 

bildades för att vi skulle kunna söka stöd. Kommunen hade inte pengarna som krävdes. 

5 Slutsatser  

Nedan sammanfattas slutsatserna från denna förstudie, vilka baseras på de 25 byanät som vi 

intervjuat. Som nämnts tidigare finns det en möjlighet att de byanät vi fått kontakt med är 

relativt aktiva och välorganiserade byanät. För att få en fördjupad bild av byanäten kan det 

finnas skäl att genomföra en mer omfattande studie.  

De flesta byanät är klara med sin utbyggnad eller på gång. Det senaste stödprogrammet har 

haft fler ansökningar än vad det funnits medel för, vilket givetvis begränsar tillkomsten av 

nya byanät. Det är möjligt att vissa byanät ändå kommer att startas upp, men utan finansiering 

kan de antas bli få. Enligt information från Jordbruksverket i augusti 2018 fanns det ungefär 1 

femtedel kvar av det senaste stödet att bevilja (900 mkr). Av de som beviljats stöd (3,3 miljar-

der kr) hade endast 16 procent betalats ut dvs var helt färdiga och besiktade. Med hänsyn ta-

gen till både det gamla och det nya stödprogrammet så har majoriteten ändå gått igenom de 

mest betungande faserna, dvs planeringsfasen och är i slutet av utbyggnadsfasen. Det innebär 

att de flesta befinner sig i en förvaltande fas. Frågan arbetsgruppen ställer är om denna 

infrastruktur är robust och driftssäker i relation till framtidens offentliga digitala tjänster.  

Byanäten är många, har byggts vid olika tidpunkter av olika aktörer och på olika sätt. Förut-

sättningarna ser olika ut teknisk, organisatoriskt och ekonomiskt. Huvuduppgiften för bya-

näten har varit att se till att hushållen får fiber. Tanken att bygga bredbandsnät på lands-

bygden med hjälp av den lokala kraften måste anses ha varit god och gett förväntat resultat. 

Totalt har ca 5 procent (ca 150 000 – 200 000) av alla anslutningar tillkommit genom byanät 

och enligt våra uppskattningar är ytterligare ca 30 000 – 50 000 anslutningar under uppbygg-

nad. Det här har gett landsbygden goda förutsättningar att följa med i den digitala omvand-

lingen. Fördelarna med att utnyttja ideella krafter är att det ofta blir mer pragmatiskt, sam-

manhållande och utifrån de lokala förutsättningarna. Vad gäller byanäten så har dock den 

ideella kraften och fritidssysselsättningen fått en juridisk, teknisk och byråkratisk pålaga. 

Samtidigt betraktas de som en offentlig aktör i många situationer, där bland annat kraven att 

följa LOU blivit betungande. Med de krav som ställs på ett byanät behövs kompetens inom 

områden som: 

• Juridik; Markavtal, tillstånd från TRV, LOU, ledningsrätter,  

• Ekonomi; Budget för fiberanläggningsprojekt, soliditet, likviditet, medlemsavgifter, moms, 

faktureringsrutiner, ekonomisk uppföljning 

• Organisation; Styrelsearbete, medlemsförteckning 

• Nätägande; Drift och underhåll, vidareutbyggnad, redundans, robusthet och säkerhet  

 

Dessutom tillkommer frågor som rör den framtida utvecklingen, efteranslutningar och even-

tuellt ytterligare krav som följer av tillväxt i framtida tjänster. 
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De flesta byanät som byggts/byggs med hjälp av de stödprogram som funnits har gått igenom 

uppbyggnadsfasen och är färdiga eller mitt i utbyggnadsfasen. Allt övergår i en förvaltnings-

fas. Samtliga byanät i vår studie känner en stolthet och tillfredsställelse i att de åstadkommit 

fiber till sina medlemmar. De konstaterar samtidigt att det varit enormt betungande och att de 

förväntar sig att det blir lättare när de går in i en mer förvaltande fas. Denna förväntan om 

enklare arbete sak särskilt noteras. Om ökade krav i den förvaltande fasen kommer utan mot-

svarande lättnad i form av stöd (kompetens, ekonomiskt etc.) är risken att många inte mäktar 

med. Baserat på att inget nytt program finns på plats och att det förslag PTS presenterade i 

november 2017 föreslår ett mer centralt stödprogram bedömer vi att eventuella ytterligare 

åtgärder bör ha sin tyngdpunkt på den förvaltande fasen. Det finns behov av stöd även i den 

fasen, men precis som byanäten är olika så är också behoven av stöd olika. 

Ett möjligt alternativ för byanäten är att överlåta nätet på en större aktör. Långt ifrån alla över-

väger en sådan överlåtelse för närvarande. Farhågan om att bli nedprioriterad, få högre avgif-

ter, nekas efteranslutningar, sämre tjänsteutbud är stor. Kraften i byanäten har varit en över-

tygelse om att kommersiella aktörer inte kommer att bidra till bredband i landsbygden, och 

motsvarande övertygelse om att det skulle bli bättre att överlåta det färdigbyggda nätet på 

kommersiella krafter saknas.  

Vi behöver också fundera på om det är möjligt att ha små nät med relativt få anslutningar som 

vi inte ställer lika höga krav på som större nät samt om de framtida kraven kommer att bli be-

tydligt högre än idag. Om svaret är nej på första frågan och ja på den sista måste förhöjda 

krav utformas med eftertanke och där lämplig aktör träffas av kraven. I det fortsatta arbetet 

och i framtagandet av eventuella åtgärder måste hänsyn tas till att byanäten drivs av ideella 

krafter med begränsade resurser och att de samtidigt befinner sig i områden där kommersiellt 

intresse är svalt.  

Aktörerna anser att det stora antalet byanät med relativt få anslutningar, som styrs på olika 

sätt och genom ideella krafter är problematiskt. Det får konsekvenser på aktörernas intresse 

för byanäten. Det är också en svaghet att det saknas en förteckning över byanäten, vi har bara 

uppskattningar om hur många de är och hur många anslutningar de har. I denna studie kan vi 

också bekräfta att många byanät har vi inte fått kontakt med det och i flera fall har lämnade 

kontaktuppgifter inte varit uppdaterade.  

5.1 Förslag på åtgärder 

I den här studien visar sig behovet av stöd som ganska lika mellan olika byanät. De byanät 

som vi talat med har ett behov av stöd som är mer kopplat till organisatoriska utmaningar än 

till tekniska och robustrelaterade. De uttrycker ett behov av stöd och information kopplat till 

var i processen de befinner sig. De uttrycker också ett behov av att ha någon att ställa frågor 

till och som kan föra deras talan i olika sammanhang. Som vi nämnt är de flesta byanät inne i 

en mer förvaltande fas. Det betyder frågor som ekonomi, drift och underhåll, efteranslutning, 

eventuell försäljning av svart fiber eller kanalisation, upphandling av KO/tjänsteleverantörer, 

faktureringsrutiner och medlemsregister och framtida ägande. Samtidigt är flera byanät kvar i 

utbyggnadsfasen. Det som nämns i de olika faserna är följande: 

Behov av stöd i planeringsfasen: 

Ansökan: Enklare ansökningsmodell för stöd??med stabila och förutsägbara regler 
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Ekonomiskt upplägg: Möjlighet till ekonomiskt stöd i utbyggnadsfas, antingen genom lån 

eller genom stöd som betalas ut tidigare. Budgetarbete. Behöver även finnas en acceptans och 

därmed lösning för att en budget är en uppskattning och att verkligheten kan bli en annan. 

Karta över tillstånd och intressenter: Det är många inblandade och olika typer av avtal/till-

stånd som ska upprättas, respektive byanät har inte koll på detta. T.ex. markavtal, lednings-

rätter, åtkomst till väg/bro/järnväg. 

Behov av stöd i utbyggnadsfas: 

Upphandlingsförfarande: LOU är en krävande upphandlingsform som i andra sammanhang 

förutsätter särskild personal med särskild kompetens. LOU i detta sammanhang motverkar 

tanken med lokal förankring och ideella krafter. Om man ändå måste ha LOU behövs stöd för 

detta. 

Robusthet och säkerhet: Redundanta förbindelser, batteribackup, drift och underhåll, hur ska 

de tänka och vilket ansvar ska byanätet ta. 

Behov av stöd i förvaltningsfas: 

Långsiktighet, kontroll och lättnad i arbetsbörda: Fakturering, administration, framtida 

tjänster, organisation, försäljning eller ej, modell för försäljning av svart fiber. 

Efteranslutningar: Hur hantera detta, vilken policy, planera med förutsägbarhet, ekonomiskt 

upplägg, utbyggnadsplan. 

Rådgivande funktion: Olika problem och frågor i olika byanät och vid olika tidpunkter.   

Samverkan med andra byanät: Utbyta erfarenheter och resurser. Någon skulle behöva hjälpa 

till att samla oss, skapa en plattform. 

A-focus förslag på åtgärder till arbetsgruppen att fundera vidare på blir följande. 

5.1.1 Mindre byråkrati 

En fråga som behöver ställas är om den byråkrati och det regelverk som lagts på byanäten är 

proportionerligt i relation till dess storlek och utformning och med det faktum att upplägget är 

utformat för ideella krafter. En möjlig åtgärd är att se över om det går att lyfta bort ansvar och 

administrativ börda från byanäten, t.ex. kraven på att de ska följa LOU. Samtidigt kan det av 

flera skäl finnas ett värde i att ha större kontroll över vilka byanät som finns genom att en mer 

komplett förteckning börjar föras, inte minst för att kunna följa utvecklingen i relation till 

nationella, regionala och lokala bredbandsmål. Att lägga på krav om anmälningsplikt enligt 

LEK ter sig dock orimligt. 

5.1.2 Självskattningsverktyg/Checklistor 

Flera byanät har nämnt att det finns mycket information men att det är mycket och tidsödande 

samtidigt som det ändå dykt upp en hel del överraskningar under arbetets gång. Det har efter-

frågats enkla men kompletta checklistor över vad som ska göras i de olika faserna och tydlig-

het i vilka frågor som behöver besvara. Checklistorna behöver vara så utformade att det ger en 

insikt i vad arbetet innebär, olika arbetsuppgifter och vilken kompetens som behövs. För att 
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bli ett verkligt hjälpmedel skulle ett självskattningsverktyg kunna vara ett alternativ till tradit-

ionella checklistor, som ställer vad som behöver göras i relation till byanätens förmåga och 

resurser. Utifrån svaren skulle byanäten själva kunna avgöra vad de har kapacitet för, vad de 

ska komplettera med och om de klarar av uppgiften. Byanätsforum har en hel del information 

på sin hemsida, som skulle kunna kompletteras med checklistor. 

5.1.3 Rådgivande funktion 

Vår studie visar på att det finns en stor variation i vilken typ av fråga som byanäten vill få be-

svarade. Det kan vara allt från avtalsfrågor, upphandlingar, ekonomisk rådgivning, tjänste-

utbud, val av leverantör och för- och nackdelar med att äga nätet i framtiden mm. Variationen 

beror ofta på vilken typ av kompetens som finns hos byanäten. Flera byanät efterfrågar en 

neutral och kunnig part som de kan vända sig till för rådgivning i specifika frågor. De flesta 

byanäten beskriver ett praktiskt behov, dvs. hjälp att göra ansökningarna, utforma avtal och 

sköta upphandlingar. De söker också samarbete med andra byanät. Vår bedömning är att be-

hovet i stor utsträckning överensstämmer med det som idag erbjuds via Byanätsforum (ett 

projekt som drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF). Samtidigt tyder den här 

studien på att information om den hjälp som finns antingen inte når fram, att behovet är något 

annat eller att begränsat med tid och resurser gör att funktionen ändå inte används. Enligt 

Byanätsforum är det här ett område de arbetar med just nu och de planerar ett flertal 

aktiviteter, bland annat ett utskick till medlemmarna för att sprida information, utbildning av 

11 specialiserade rådgivare spridda över landet som ska vara färdigutbildade till sommaren 

2019, en referensgrupp med 8 byanät som ska bistå Byanätsforum i ökad förståelse för 

behoven samt en plattform för att testa lösningar. De planerar även att ta fram en serie 

webinarer där robusthet och driftsäkerhet kan vara lämpliga områden, bland annat överväger 

de webinarier kring konceptet Robust fiber och Ledningskollen. Stöd i utformning och 

innehåll från arbetsgruppen kan vara en god idé.  

5.1.4 Förlängt uppdrag för Byanätsforum 

Grunderna för den rådgivande funktion som beskrivs ovan och främjande av ekonomiskt 

upplägg för framtida utveckling samt samordning/samarbete nedan, finns idag genom 

Byanätsforum. Deras uppdrag sträcker sig över 2019, men denna studie visar på att behovet 

av Byanätsforum finns betydligt längre än så. Det är många byanät kvar i utbyggnadsfasen 

och behöver stöd i denna samtidigt som det uppstår en mängd nya frågor för byanäten i 

förvaltningsfasen. Vi anser att Byanätsforum har en viktig roll att stötta byanäten under en 

längre period.  

5.1.5 Ekonomiskt upplägg för framtida utveckling 

Fibernäten har i de flesta fall byggts ut med framtiden för ögonen. Det finns en medvetenhet 

om att det är en förutsättning för att medlemmarna ska kunna följa med i samhällets utveck-

ling och för områdets överlevnad. Vad det exakt innebär i form av ökade säkerhetskrav, upp-

handling av fler tjänster/leverantörer, utökad drift och underhåll, förstärkning/utbyggnad i 

nätet, efteranslutningar är ovisst. Flera inser dock att det kan medföra högre kostnader för 

byanäten. Det kan bli svårt att realisera ekonomiskt. Det ekonomiska upplägget skiljer sig 

mellan byanäten där vissa har byggt upp reserver för framtida utveckling medan andra har 

ambitionen att avgifterna ska vara så låga som möjligt. Det finns olika sätt att hantera en eko-

nomisk utmaning. En möjlighet är att påverka byanäten till att bygga upp en underhållsfond i 
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respektive förening eller att det utformas ett kompletterande stöd för framtida utveckling. Ett 

kompletterande stöd har flera byanät efterfrågat under samtalen, framförallt för efteranslut-

ningar men även för oförberedda kostnader och framtida krav på utökad drift och underhåll. 

Att stötta byanäten i ett mer långsiktigt ekonomiskt upplägg skulle vara en viktig uppgift för 

Byanätsforum.  

5.1.6 Samordning/samarbete 

Det finns flera exempel på att byanäten börjar söka samverkan med varandra, både som löst 

sammansatta grupper och juridiska sammanslagningar. Behovet tycks uppstå av flera anled-

ningar t.ex. dela resurser, utbyta erfarenheter, dela leverantör, bygga redundans. Även aktö-

rerna lyfter fram problem med det stora antalet byanät. Att bidra till en ökad samverkan tycks 

vara en lösning som skulle var positiv för de flesta och som kan främjas i större utsträckning. 

Det kan ske på olika sätt och nivåer; lokal, regional, nationell. Att främja till utökad 

samverkan/samarbete mellan byanäten skulle kunna göras genom Byanätsforum och de 

regionala bredbandskoordinatorerna. 

5.1.7 Utökad övervakning  

Det stora antalet aktörer som är involverade i tjänsteleveransen skapar en särskild utmaning 

när det kommer till robusthet och driftssäkerhet. Vid avbrott startas kedjan normalt med att 

slutkunden anmäler till tjänsteleverantören, som anmäler till KO, som anmäler till byanätet, 

som anmäler till leverantören för drift/underhåll. I varje steg avgörs det om problemet ligger 

hos vederbörande eller om det ska gå vidare i kedjan. Precis som för andra infrastrukturer går 

det inte att undvika att avbrott sker, därför behövs det effektiva processer när så sker. En cen-

tral punkt i byanäten är nodskåpen, det är där den fysiska infrastrukturen och aktiva infra-

strukturen möts och även ansvaret fördelas på olika aktörer. En händelse i nodskåpen drabbar 

dessutom relativt många anslutningar. En tanke som kan te sig rimlig och proportionerlig är 

att arbetsgruppen föreslår utökad övervakning i nodskåpen. Det finns aktörer som redan idag 

har övervakning i nodskåpen, både för avbrott men också för andra händelser som temperatur, 

fukt, brand etc.  

5.1.8 En annan roll 

En fundering som denna förstudie väcker är om det finns en avgörande skillnad i byanäts-

modellens styrkor/svagheter och samhällets förväntningar.  De nuvarande byanäten ges ett 

stort ekonomiskt, tekniskt och administrativt ansvar inom ett samhällsviktigt område som till-

tar i betydelse. Å ena sidan kan det finnas tveksamheter i att ansvaret för en så viktig infra-

struktur läggs på 1 000 små olika aktörer utan någon större kontroll och samordning. Å andra 

sidan är antalet anslutningar per byanät få. Vår bedömning är att ytterligare krav och ansvar 

på byanäten kan vara mer än vad många av dem klarar av. I så fall kan det behövas ett nytt 

upplägg och roll för byanäten där vissa delar lyfts bort från byanäten och läggs på annan ak-

tör. Ur ett nationellt perspektiv kan en sådan lösning vara intressant men samtidigt är det bya-

näten som gjort allt arbete och att tvinga fram en annan roll kommer troligen inte att tas emot 

positivt. Frågan är också om de tecken på ökad samordning och förvaltning leder dit på sikt. 
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Bilaga 1 - Kontakter 

Aktörer 

• Byanätsforum 

• IP-Only 

• Open Universe 

• Region Västra Götaland 

• Rala  

• Skelleftekraft 

• Skanova 

• SSNf 

• Umenet 

• Zitius  

 

Byanät från följande län 

• Blekinge län 

• Jämtlands län 

• Jönköpings län 

• Kronobergs län 

• Skånes län 

• Stockholms län 

• Södermanlands län 

• Värmlands län 

• Västmanlands län 

• Västerbottens län 

• Västernorrlands län 

• Västra Götalands län 

• Östergötlands län 

 


