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Grupparbete om samverkans- och samhällsmastmodeller
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Öppnande av möte

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Presentationsrunda

Kort presentationsrunda, Johan Falk ersattes på mötet av Cecilia Sjödén.
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Grunden för slutrapporten: Slutsats av gruppens arbete och vägen framåt
Kansliet sammanfattade vad som arbetsgruppen hittills diskuterat och hur
arbetsgruppens slutrapport kan byggas upp:
– Bakgrunden till arbetet – Mobilitetsmålet 2023 – är otydligt och
svårtolkat, inget utpekat ansvar
– Att alla inte har tillgång idag – dagens mobila infrastrukturtekniker måste
kompletteras med nya sändarplatser – annars kommer klyftorna att öka
– Alternativa infrastrukturer för mobilitet inte ett alternativ i dagsläget
– Hög förväntan på mobilnäten – ”rimlig” förväntan, 5G, uppkopplade
saker ska fungera
– Samverkan kring utbyggnad fungerar inte – nya samverkansmodeller
krävs, hinder, finansiering
– Kommunerna och regionerna - behöver stöttning
Exempel på slutsatser och förslag som kan beskrivas i slutrapporten:
– Regioner/kommuner sammanställer vita områden och jfr med
operatörernas utbyggnadsplaner
– Identifiera nya samverkansmodeller
– Samhällsmaster
– Utbilda kommuner/regioner
– Uppdatera lokala bredbandsstrategier
– Informera om förutsättningar och om de krav och behov som är rimliga
att ställa utanför tätort
– Samverkan har inte gett tillräckliga resultat men det finns flera bra
exempel.
Kommentar: Samverkan har gett resultat, men inte tillräckliga resultat. Man kan
samverka mer och på flera plan.
Kommentar: Internationell utblick i rapporten, vi ligger bra till men många
riskerar att köra om oss.
Kommentar: Beskriv att vi har legat och ligger i dagsläget bra till i internationella
jämförelser, det är inte nattsvart.
Kommentar: Vissa frekvensband används inte i dagsläget för att uppnå
mobilmålet.
Kommentar: Intressant för slutrapporten att beskriva scenarier. Hur välja
scenarier, vem sorterar fram de?
Kommentar: Geografisk spridning, topplistan av problemområden. 8 olika
exempel.
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Kommentarer: Operatörerna har bra koll på vart vi har problem. Några exempel
från olika perspektiv.

Grupparbete om samverkans- och samhällsmastmodeller
Grupparbetet utgår ifrån fyra exempelområden från Värmland där den regionala
bredbandskoordinatorn fått signaler om att det finns brister i mobiltäckningen.
Läs mer om exemplen i presentationen från mötet.
Målet med övningen var att:
1. Lös ”casen”, två exempelområden per grupp
– Hur skulle en mobil infrastruktur (basstationer, sändarplatser) kunna
byggas i exempelområdena på ett för alla parter ekonomiskt hållbart
sätt
– Kan vi få med något till rapporten?
2. Utifrån exempelområdena, skulle en samverkans- eller samhällsmastmodell
kunna fungera? Hur skulle den kunna se ut? Förslag på frågor i ert arbete:
– Ta med i beaktning omkringliggande industrier, lantbruk,
turistområde, järnvägar som kan innebära nya ”affärscase” för
mobiloperatörer
– Betänk driftskostnaderna på sikt.
– Hur skulle befintlig infrastruktur (el, fiber) kunna utnyttjas?
– Vad fattas för ett genomförande?
– Vilka aktörer och myndigheter skulle behöva involveras?
3. Är det här ett bra sätt att arbeta med verkliga fall, är det framkomligt?
– Kan vi ”hitta fram” till scenarier som är lämpliga för slutrapporten?
– Är den arbetsmetoden applicerbar i ett större sammanhang? T.ex. vid
diskussioner hos kommuner/regioner?
– Hur skulle den kunna utvecklas?
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Lös ”casen”, exempelområdena
Kommentar: Försvarsmaktens riktlinjer är ofta stora hinder, och i många
exempelområden är det där som knutarna finns.
Kommentar: I vissa exempelområden är faktiskt inte heller nätet utbyggt, det sker
fortfarande en viss utrullning i exempelvis 4G-bandet.
Kommentar: Det är långa avstånd till masterna i flera exempelområden.
Kommentar: Det finns definitivt mer resurser att plocka ut i befintliga master.
Kommentar: Är exempelområdena de mest angelägna i Värmland, eller finns det
många fler? Hur många områden och hur ska vi prioritera?
Exempelområde 1:

Kommentarer från arbetsgrupp om exempelområde 1.
Finns en brist i form av långt område där det saknades mobilmaster.
– Finns ett område utpekat av markägaren för mobilmastplacering, men det
ligger för långt söderut och med för mycket hinder. Skulle istället behöva
vara på andra sidan sjön för att skjuta hela vägen. Men en ny sajt på en
annan plats med bra höjd (mast 72 meters höjd) )skulle kunna lösa
problemet.
– Ingen vetskap om elen men då det finns en väg och hushåll finns
möjligheten att få tillgång till el.
– Går inte att få reda på den affärsmässiga anledningen till varför det inte är
byggt idag utan att prata med ansvarig radioplanerare och ta in det i en
SA-process. Kan vara olika anledningar till varför det aldrig blivit någon
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fortsatt utbyggnad i området men troliga orsaken är att fallet har varit låg
prioriterat.
Exempelområde 2:

Kommentarer från arbetsgrupp om exempelområde 2:
– Diskussion med den regionala tågoperatören, varför tar inte tågen upp bra
signaler? Finns många sajter som ligger längs rälsen och som skjuter 90
grader mot tågen vilket medger bästa möjliga signalnivå.
– Kommentar: Kan behövas repeatersystem, eller dylikt, i tågvagnarna som
även kan hantera de lägre frekvensbanden. Materialet i tågvagnarna
dämpar radiosignalen ~30db. Finns ett forum för repeater på tåg. Det
finns tillgängliga repeatrar hos operatörerna som man kan installera på
tåg, men det förutsätter att tågoperatörer har ordnat med antenner etc.
Kan sätta krav på tågoperatörerna på regional nivå.

Exempelområde 3:
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Kommentarer från arbetsgrupp om exempelområde 3:
– Fanns tio olika skyddsområden i de inringade områdena, allt från
Försvarsmakten, vindkraft till naturreservat. Det i sig gör att det finns
stora utmaningar att bygga.
– Det finns möjligheter genom de vindkraftverk som finns. Inte smidigaste
lösningen men bra om man kan titta på andra infrastrukturer att sätta
master på.

Exempelområde 4

Kommentarer från arbetsgrupp om exempelområde 4:
– 10 olika riksintresseområden i området, gör det mycket komplicerat. Vad
betyder ”riksintresse för vindkraft”. Det finns ju fiber runt området, via
en paraplyförening för fiberföreningar. Kraftledningar går även självklart
i området, går teoretiskt att sätta antenner i de höga stolparna.
Vindkraftverk kan vara ett alternativ för inplacering, men det finns ofta
inte fiber dit. Det borde finnas ett stort värde även för vindkraftoperatörer
att få bättre mobiltäckning eller fiberanslutning.
– Samhällsmaster skulle inte tillåtas i området. Vilka andra
samverkansmodeller skulle vara möjliga.
– Om Net4Mobility inte har några fler planer, vi har så bra täckning vi kan
erbjuda, men man behöver hjälp med de ekonomiska bitarna. Kommunen
blir en viktig aktör för att förankra hos elbolag, vindkraftverk, andra
möjliga inplaceringar.
– Kommunen eller regionen har lite mer kunskap om de lokala
förutsättningarna, och kan vara en kontaktyta mot andra aktörer.
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– Utbyggnadsplaner sker över flera år för mobiloperatörerna, och det kan
ibland gå lite för fort när man får en fråga om inplacering.
– Samhällsmaster skulle inte tillåtas i området. Vilka andra
samverkansmodeller skulle vara möjliga.
– Sannolikt fanns det med resurser i de befintliga näten, en viss
uppgradering som inte skett.
Utifrån exempelområdena, skulle en samverkans- eller samhällsmastmodell
kunna fungera? Hur skulle den kunna se ut?
Täckningsprocessen –Förslag på standardiserad process för att underlätta
anläggningen av nya mobilmaster

En process som består av fyra steg. Processen är ett erbjudande till kommuner
och regioner och det är först när/om en kommun eller region väljer att delta i
processen som vi kan utgå från att kommuner och regioner kommer att delta.
Steg 1 - Underlaget på lokal nivå behöver vara väldigt detaljerat (vilka företag
finns, hur många människor bor här, kartläggning om vägar, järnvägar,
grönområden).
Ett bra exempel på vikten av lokalkännedom var ett tänkt mastbygge för att täcka
en väg men där mastplaceringen ändrades till att täcka in även en populär
fiskesjö som kommunen informerade om. Men därtill krävs regional
projektledning och expertis i kartläggningsfasen i form av bredbandskoordinator
som kan vara med och driva på kommunen (t.ex. i kartläggningsfasen trycka på
vad vilken information som behövs).
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Steg 2 - Operatörerna får materialet till sig och då finns det processer för hur de
undersöker var det är möjligt att bygga och vad det skulle kosta. Operatören vet
hur man tittar på markområdet, var de har sökt tillstånd förut samt var de har
nekats tillstånd och då får de fram kostnaden för ett mastbygge.
Steg 3 - Materialet skickas tillbaka till lokal nivå där t ex lokala företag med
behov av mobiltäckning eller kommunen själv som då får ansvara för att titta på
finansieringen. Kanske är företaget berett att skjuta till 50000 kr för att få
mjölkroboten att fungera och kan man då få ihop tio företag i området som är
beredda att skjut till pengar är kanske halva investeringen klar för
grundinfrastrukturen. Och då är det en fördel att det sker på lokal nivå så man har
en återkoppling och därmed kanske får in lokala intressenter som är intresserade
att investera.
Steg 4 - Genomförandefas, här över ligger den regionala nivån som har en viktig
roll. Angeläget att hitta olika mätpunkter i processen för att se vad
misslyckanden beror på, varför går det inte igenom? Kanske en markägare som
vägrar släppa till mark eller p.g.a. Försvarsmakten eller att elen kostar för
mycket.
Kommentar: Resultatet kan sedan aggregeras upp till en nationell opartisk aktör
som kan beskriva det samlat, identifiera de områden som kommer att vara svåra
att bebygga (målkonflikter som inflygningsområden).
Kommentar: Även att samverka med andra aktörer för att försöka hitta en möjlig
lösning som inte har med radioplanering att göra.
Kommentar: Skära ut områden kopplade till lågflyg och stoppområden i första
varvet och sen i varv två ”hur hanterar men dem?” och då ha Försvarsmakten vid
bordet.
Kommentar: Därefter meddela om den igångkörda processen fungerar eller om
den faller och skälen till detta i så fall. Då kan det i sammanfattningen
konstateras att det inte faller på en extern finansiering utan att allt faller på t.ex.
bygglov eller att elen är för dyr.
Kommentar: Processen kan bli fyrkantig men tack vare det kan man som elbolag
eller operatör som kommer in senare i processen (t.ex. fas 2) se att en
behovsanalys är gjord. Denna kan då efterfrågas på ett standardiserat sätt varvid
en operatör då kan ta den till sina radioplanerare och visa hur processen ser ut så
att de ska kunna skapa ett gränssnitt mot det för att kunna använda
behovsanalysen som inkrementell del av operatörens egen process.
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Kommentar: Andra fördelar med en sån här modell är möjligheten för lokala t ex
företag att komma upp på agendan hos operatörerna, med hjälp av denna typ av
koordinering.
Kommentar: Genomförandet aggregeras sedan upp här med meddelandet att
mobilmasten byggdes med den här processen.
Täckningsprocessen – Vad kan arbetsgruppen göra?
Hur detaljerad och hur vägledande ska en sån här process vara? Vad ska vara
arbetsgruppens roll? Att beskriva idén och tanken eller vara riktigt detaljerade?
Att beskriva scenarierna i samband med processbeskrivningen i slutrapporten?
Vilket scenario iså fall och vad ska de representera? geografisk spridning?
Viktigt att konstatera då det är skillnad i arbetsinsats på en sån detaljerad mall
med cool webtjänst med häftig grafik eller beskriva det som en process i text för
någon annan att ta det vidare
Kommentar: Vad ska man titta på? Följer man en mall så är det mycket enklare.
Man sätter rätt nivå och då kan det lika gärna vara ett exempel .
Kommentar: Vi knäcker inte processen i arbetsgruppen. Inte nere på den nivån så
att det går att följa upp på ett bra sätt. Behövs en hel resurs för det.
Kommentar: Pilot med någon region, man kan inte göra allt samtidigt.
Kommentar: Implementera riktlinjerna i ett test, göra det praktiskt och skarpt
någonstans.
Kommentar: Koppla det till tidigare diskussionen om Bredbandslyftet för
regioner 2.0?
Kommentar: Att arbetsgruppen föreslår att det ska finnas en process är en sak,
hur den ska se ut är föremål för vidare diskussion
Kommentar: Koppla på det mobila lagret på idén om ett nationellt forum från
arbetsgruppen Infrastruktur för digitalisering.
Kommentar: Inte diskuterat fiberförsörjningen i detalj, nu har vi möjlighet. Då
kan man koordinera de små byalagsnätens fiber.
Kommentar: Operatörer, tänker ni bara mobilt när det är en sån här fråga k
master eller tänker ni både fast och mobilt samtidigt? Frågan är för att se vilka
personer från olika aktörer man behöver ha kontakt med i en planerings-regionalloop och för att få fram en effektiv arbetsmodell. Viktigt att kunna vara
transparent i såna möten trots att man kommer väldigt nära affärskänsliga frågor.
Kommentar: Olika verktyg, radioplanering sker ju för sig, sen får man fundera på
hur man ska ansluta masten. Man vet inte hur man ska ha anslutningen förrän
man vet var man vill ha masten.
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Är det här ett bra sätt att arbeta med verkliga fall, är det framkomligt?
Kommentar: Underlaget från Värmlands region, samarbete på regional nivå i
samarbete med kommunen, är ett bra exempel på vilket underlag som behövs.
Kommentar: Komplettera beskrivningen av användarsituationen med
anledningarna till varför utbyggnaden inte skett.
Kommentar: Bra att jobba med konkreta exempel, rätt ordning,
användarperspektivet --> operatörperspektivet --> sammanfatta. En modell som
kan fungera på regional eller kommunal nivå.
Kommentar: Hur få olika aktörer att inse vikten av samverkan kring
mobiltäckningen? Det kan vara allt ifrån kommuner som kan behöva upplåta
plats, till ägare av vindkraftverk eller Svensk vindkraft
Kommentar: Hur förklara ett stoppområde eller ett lågflygningsområde för
intressenter, och är det relevant att förklara?
Kommentar: Beskriva modellen för hur man skulle kunna lösa ett område,
förläng det till att kunna appliceras på flera områden kommuner/regioner. Men
använd specifika fall.
Kommentar: Komplettera med information om avslagna bygglov eller om det är
ekonomiskt case.
Kommentar: Kommunen eller regionen har lite mer kunskap om de lokala
förutsättningarna, och kan vara en kontaktyta mot andra aktörer.
Kommentar: Det finns inte ett egenintresse för operatörerna att bygga på vissa
platser, men på vissa finns det. Hur kan man sålla mellan dessa exempel? Att
hitta de som inte alls är gångbara, oavsett kommersiell situation, är viktigt.
Särskilja mellan dessa i rapporten.
Kommentar: Bygglov som fått avslag en gång behöver inte det betyda att man
aldrig någonsin kan få bygga.
Kommentar: Försöka samla och sortera bort det som inte är nedprioriterat eller
att det inte finns ekonomiska förutsättningar, natura2000-områden m.m. i en
samlad bild av hur det ser ut i Sverige och sen jobba aktivt med de andra
områdena.
Kommentar: Men att beskriva de här fallen som målkonflikter mellan
bredbandsmålet och målkonflikt med andra strategier (skydda arter, växter m.m.)
och kanske be regeringen vara tydlig med att man ska inom ramen för sitt
uppdrag mot andra myndigheter med andra ansvarsområden också ska bidra till
uppfyllandet av bredbandsmålet.
Kommentar: Länsstyrelser arbetar mycket olika om vad som är naturskyddsvärt,
var man får bygga eller inte bygga då behöver man en oberoende part som kan
peka på vikten av att bredbandsstrategin uppfylls. Viktigt att få med i rapporten
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att olika länsstyrelser behandlar samma fråga på olika sätt då det skapar så olika
förutsättningar i delar utav landet. Ett generellt hinder för att bredbandsmålet ska
uppnås.
Kommentar: Utbyggnadsplaner sker över flera år för mobiloperatörerna, och det
kan ibland gå lite för fort när man får en fråga om inplacering.
Kommentar: Kan man beskriva gemensamma master på något sätt? Beskriva
processen i slutrapporten. Hur den utvecklats över tid och hur kan man utveckla
den processen? Hur beskriva vem som håller ihop det och vem som driver det.
Behövs en koordinator hos en operatör. Koordinatorsroll på Bredbandsforum/
PTS, vara en hubb. Det behövs en part som driver och äger frågan.
Kommentar: Identifierar var luckan finns i nätet, var skulle en mast passa in och
sen sätter en radioplanerare en punkt där en mast skulle vara idealisk ur deras
synvinkel, därefter en kontroll av området på plats så man ser var det är möjligt
att sätta masten och var man kan dra fram fiber, markägare som är villiga att
släppa mark, fungerar med nätet i sig etc.
Kommentar: Behövs en samordnare hos operatörerna men även hos regionerna
för att minimera antalet personer som den nationella nivån skulle behöva ha
kontakt med.
Kommentar: Så länge man befinner sig på relativt lokal nivå / områdesnivå så är
det inte jättekänslig information det handlar. Information finns att hämta hos
kommuner på tidigare bygglovsförfrågningar.
Kommentar: Det borde gå även från operatörernas håll att ha en rätt transparent
diskussion om utmaningar och hinder.
Kommentar: Väga samman användarperspektiv/medborgarperspektiv,
operatörsperspektiv, LST/tillståndsgivarperspektiv.
Kommentar: De kommande fem åren är ett bra fönster, då operatörerna går in i
en fas där näten behöver stora uppgraderingar. Modernisera basstationer.
Kommentar: Operatörernas nät kommer behöva moderniseras inom fem år och
då skulle det vara bra att hänga på en sån här modell de måste ut på plats vilket
gynnar såna här modeller
Identifierade förslag och produkter att arbeta vidare med
Samverkansmodeller
Kommentar: Viktigt med nedifrån och upp- perspektiv.
Kommentar: Beskriva processen
Kommentar: Få det offentliga och marknaden att hänga ihop
Kommentar: Processen för operatörer att få bättre kunskap om lokala
förutsättningar och problem.
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Kommentar: Ta avstamp i konkreta exempel, flera olika miljöer. En sådan
beskrivning kan lyftas ut som en separat produkt. Viktigt att poängtera att
myndigheter och andra aktörer behöver involveras, inte bara vi i branschen.
Kommentar: Konkretisera riktiga fall och dra generella lärdomar av det.
Kommentar: Hur dessa sänker kostnader i form av tid och pengar.
Högst ställda kraven och behoven utanför tätorter
Kommentar: Använd drönare och räddningsinsatser som exemplifiering.
Kommentar: Vilken typ av mottagare är det rimligt att kunna använda –
inomhustäckning vs mottagare.
Vision
Kommentar: Beskriva mobilitetens roll för de sju samhällskritiska sektorerna –
koppla till krisberedskap.
Kommentar: Vi behöver sätta målen en bit framför, de flesta stora vinster vet vi
inte var de kommer att realiseras.
Kommentar: Koppla ihop bredbandsmålet med digitaliseringen, detta kan visa
hur de samhällsviktiga sektorerna behöver mobilitet. Kan väga tyngre för
politiken om man kan koppla det mobila bredbandet till de övergripande
politiska målen på många områden.
o Vad händer efter 2023 efter att bredbandsmålet kanske inte
uppnåtts?
Övrig kommentar
Kommentar: Piloten som identifierats i dagens diskussion är också en möjlig
fördjupning.
Summering och avslutning av mötet
Att göra innan nästa möte

Underlag kommer att skickas ut inför nästa möte.
Kommande möten

Arbetsgruppens kommande möten hålls;
•
•
•

Arbetsgruppmöte 4. 14 februari 2020
Arbetsgruppmöte 5. 17 april 2020
Arbetsgruppmöte 6. 26 maj 2020

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.
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