Infrastruktur för mobilt
bredband 2023
17 december 2019

Agenda och mål med
dagens arbete
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Agenda för arbetsgruppsmöte 3
• 10:00 – 10:10 Välkomna: Agenda och målet med dagens arbete
• 10:10 – 10:30 Grunden för slutrapporten: Slutsats av gruppens arbete och vägen framåt
• 10:30 – 12:00 Grupparbete om samverkans – och samhällsmastmodeller
• 12:00 – 12:30 Lunch
• 12:30 – 13:40 Diskussion – Identifierade fördjupningar att arbeta vidare på
• 13:40 – 14:00 Summering och avslutning av mötet

2019-12-17
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Mål med dagens möte
• Att ha diskuterat samverkans- och samhällsmastmodeller
• Att ha identifierat fördjupningar att jobba vidare på

2019-11-15

Sammanfattning var vi är
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Min bild av vad som har framkommit:
• Bakgrunden till vårt arbete – Mobilitetsmålet 2023. Otydligt, svårtolkat, inget utpekat
ansvar
• Att alla har inte 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

2019-12-17

Hur beskriver vi vägen framåt?

Mobilmålet 2023
Mobiltäckning i
områden man normalt
befinner sig i med
kapacitet för att
hantera
grundläggande behov
och krav från
samhället
”Kommer vi någonsin
bli klara?”

Varför har vi inte
kommit längre?
Hur är situationen idag?
-

-

Täckning och kapacitet är
otillräcklig utanför tätort
(och kommer bli sämre,
relativt)
Förväntansbilden är
mycket hög, alla vill ha allt
överallt
Samverkan har inte gett
tillräckligt, roller och
ansvar oklart

-

Ej marknadsmässigt att
fortsätta utbyggnaden i
större skala
Problem med
bygglovsansökningar och
tillstånd
Avsaknad av el, fiber
Problem med hyresavtal,
offerter (el)
Nya frekvensband hjälper
inte
Höga förväntningar på
kommande utbyggnad
utanför tätort

Vad behöver vi göra för att
komma längre? Exempel:
-

-

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

2019-12-17

Grupparbete om
samverkans- och
samhällsmastmodeller
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Inledning
• Projektets direktiv:
– ”Beskriva förutsättningarna för förtätning av sändarplatser och vid behov föreslå hur
förutsättningarna kan förbättras genom samverkan”
• Kommentarer från tidigare arbetsgruppsmöten:
– För att identifiera nya typer av samverkan kan vi behöva identifiera olika
”businesscase”, i offentlig sektor, energisektorn, industrin.
– Finns många områden där samverkan skulle behöva förbättras.

2019-12-17
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Grupparbete – frågeställning 1(2)
1.

Lös ”casen”, två exempelområden per grupp
– Hur skulle en mobil infrastruktur (basstationer, söndarplatser) 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 utyttjas?
– Vad fattas för ett genomförande?
– Vilka aktörer och myndigheter skulle behöva involveras?
2019-12-17
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Grupparbete – frågeställning 2(2)
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?

2019-12-17

Exempel på områden i Värmland, där
det finns brister i mobiltäckningen
Erik Larsson
Regional bredbandskoordinator
0730-79 98 29
erik.larsson@regionvarmland.se

Fyra exempel på områden där det är känt att det finns
brister i mobiltäckningen.
Genomgående har samtliga operatörer svag mobiltäckning.
I rödmarkerade delar av respektive område har det
konstaterats att mobiltäckningen är mycket svag – i princip
obefintlig.
Täckningsmätningar med hjälp av verktyget TEMS utförd
av Rejlers Sverige AB, på uppdrag av Region Värmland.
Område 1, Torsby kommun
Rådom, Ganterud, Östmark
Område 2, Sunne och Kils kommun
Fryksdalsbanan
Viktigt pendlingsstråk mellan Karlstad-Torsby via Kil och
Sunne.
Område 3, Karlstad kommun
Ölmskog, Forsås, Väse-Backa, Väse-Mellby, Ölmhult
Område 4, Säffle kommun
Värmlandsnäs och i synnerhet Ekenäs

Område 1, Torsby kommun
Rådom, Ganterud, Östmark
Boende har klagar på dålig mobiltäckning.
Antal hushåll *: 314 st.
Antal arbetsställen (företag)*: 261 st.
Exempel på viktiga företag:
20 st. jordbruksföretag

Dr Leif Måwe AB, privatläkare

2 st. lantbruk, mjölkproduktion

Nordstaven Bygg

Lennart Larssons Åkeri AB

Sörmarks grävtjänst

Torsby städservice AB

Kjell-Inges gräv i Rådom

Torsby event och camp

VVS-Boa

Woodlooks

Fix-IT i Torsby

Pendlingsstråk mellan Torsby och Norge.
Godstrafik från Norge går genom området.
Lokalbefolkningen har föreslagit en lämplig placering av ny
mast på Billingsåsen i sydvästra delen av området.
SWEREF 99 TM (nord, öst): 6669303, 383529

Fibernätet är utbyggt i området av Rådom fiberförening.
Eventuellt kommer fibernätet att överlåtas till Telia.
* Uppgifter om hushåll och arbetsställen har hämtats
från PTS bredbandskartläggning 2018 och SCB

Område 2, Sunne och Kils kommun
Fryksdalsbanan
Viktigt pendlingsstråk mellan Karlstad-Torsby via Kil och
Sunne. Regionaltåg ägs av Region Värmland, via Transitio AB.
Wifi finns på tågen, men fungerar dåligt eftersom det inte finns
någon tillräckligt stark signal att hämta.
Antal hushåll: 291 st.
Antal arbetställen (företag)*: 111 st.
Några viktiga företag:
Bäckebrons sågverk AB

Kontorshjälpen i Fagerås

Fryksdalens Fårfarm AB

Delar av området utpekat av PTS i 700 MHz-bandet, men
kommer att utgå p.g.a. att det av PTS utpekade området är
mindre än 20 km2
Fibernät finns utbyggt i området.
-

Fiberföreningar i samarbete med Kils stadsnät AB (Kils kommun).
Telia (Sunne kommun)

* Uppgifter om hushåll och arbetsställen har hämtats
från PTS bredbandskartläggning 2018 och SCB

Område 3, Karlstad kommun
Ölmskog, Forsås, Väse-Backa, Väse-Mellby, Ölmhult
I området finns flertalet företag, bl.a. lantbruksföretag och i
entreprenadbranschen som är beroende av mobilitet.
Stora brister i mobiltäckningen. Kopparnät och ADSL
avvecklades 2017.
Antal hushåll: 145 st.
Antal arbetsställen (företag)*: 78 st.
Några viktiga företag:
Forsås Grävmaskiner AB

John-Erik Nybergs Åkeri AB

Tomas Andersson,
mjölkproduktion och lantbruk

Kjell Nybergs Åkeri AB

Johan Rydberg, lantbruk

Thord Henrikssons Åkeri AB

Södra Älgånäs Gård AB

Johns Maskinstation AB

Hudkontakten i Väse

Wiringe Lantbruk

Vimyren Skog & Markkonsult AB

Biogas Värmland AB

Fibernät kommer att byggas i området, av Karlstads El- och
Stadsnät AB
* Uppgifter om hushåll och arbetsställen har hämtats
från PTS bredbandskartläggning 2018 och SCB

Område 4, Säffle kommun
Värmlandsnäs och i synnerhet Ekenäs
Viktigt område för besöksnäringen i kommunen.
I området finns på vår, sommar och höst ett relativt stort
antal turister bl.a. camping, frilutftsturister och båtturister.
Antal hushåll: 289 st.
Antal arbetsställen (företag)*: 176 st.
Några viktiga företag:
Södra Näsets Agrar & Maskin AB

Eskilsäters Gård

Luröbåten, Örnvalds Fisk och
Turism AB

Rosenborgs Juridik AB

Rikard Lurén Bygg

Anna och Anders Ekologiska HB

Södra Älgånäs Gård AB

Fredrik Andersson Bygg

Ekenäs Gård

LEGJ Automation

Ekenäs Restaurang AB

Ekenäs Gästhamn & Camping

Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt har varit ett
hinder för utbyggnad.
Fibernätet är utbyggt i området av Säfflebygdens fibernät
Ek. För i samarbete med Säffle Kommunikation AB.
* Uppgifter om hushåll och arbetsställen har hämtats
från PTS bredbandskartläggning 2018 och SCB

Bilaga 1:
Täckningsmätningar utförda av
Rejlers AB på uppdrag av
Region Värmland

Täckningsmätningar
Område 1
Rådom, Torsby kommun

Täckningsmätning Rådom
 Mätning av mobiltäckning kring Rådom med mobiltelefon i bil 191017 191018
 Bilderna visar täckningen för de olika teknologierna för respektive operatör
 Om det är delat nät så anges båda operatörerna i rubriken

2G
Telia

Telenor/Tele2
Täckning
Ingen
Svag
God
Mycket god

3G
Telia/Tele2

Telenor/Tre
Täckning
Ingen
Svag
God
Mycket god

4G
Telia

Telenor/Tele2

Tre
Täckning
Ingen
Svag
God
Mycket god

Telefonen har landat i
Telenor/Tele2s nät pga
ingen täckning för Tre
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Grupparbete - indelning
Lokal Loke

Lokal Oden

OMRÅDE 1 och 2

OMRÅDE 3 och 4

• Maria

• Cecilia S

• Cecilia R

• Elisabeth

• Peter

• Jan

• Hanna/Ericsson

• Joakim

• Patrik

• Michaela
• My

2019-12-17
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Redovisning
• Skulle en samverkans- eller samhällsmastmodell av något slag kunna fungera i
exempelområdena? Hur skulle den kunna se ut? Vilka aktörer skulle vara
involverade?
• Är det en framkomlig väg att arbeta med exempel ”från verkligheten” för
arbetsgruppen?

2019-12-17

Diskussion –

Identifierade fördjupningar
att jobba vidare på

Återblick

Mobilmålet 2023
Mobiltäckning i
områden man normalt
befinner sig i med
kapacitet för att
hantera
grundläggande behov
och krav från
samhället
”Kommer vi någonsin
bli klara?”

Varför har vi inte
kommit längre?
Hur är situationen idag?
-

-

Täckning och kapacitet är
otillräcklig utanför tätort
(och kommer bli sämre,
relativt)
Förväntansbilden är
mycket hög, alla vill ha allt
överallt
Samverkan har inte gett
tillräckligt, roller och
ansvar oklart

-

Ej marknadsmässigt att
fortsätta utbyggnaden i
större skala
Problem med
bygglovsansökningar och
tillstånd
Avsaknad av el, fiber
Problem med hyresavtal,
offerter (el)
Nya frekvensband hjälper
inte
Höga förväntningar på
kommande utbyggnad
utanför tätort

Vad behöver vi göra för att
komma längre? Exempel:
-

-

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

2019-12-17
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Identifierade fördjupningar att jobba vidare på

Slutmålet med fördjupningarna

Vad behöver vi göra för att
komma längre? Exempel:
-

-

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

Identifiering av ”vita
områden”

Lista geografiska områden där framtidens krav och behov
inte möts idag

Lista nya
samverkansmodeller

Sammanfattning av nya samverkansmodeller som kan
användas för inspiration

Utbildning –
kommuner/regioner
Lokala
bredbandsstrategier

Sammanfattning av åtgärder för att förbättra kommunernas
utsikter att ta del av digitaliseringens möjligheter

Mobiloperatörernas
förpliktelse

Sammanfattning under vilka villkor mobiloperatörer kan
överväga att bygga ut sina nät i områden med utmaningar

Mobilitet för skogsbruk

Sammanfattning av de högst ställda kraven och behov som
är rimliga att ställa utanför tätorter

”Vision”

Underlag som beskriver tydliggör kopplingen mellan
mobilmålet och att Sverige ska vara bäst i världen.
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Identifierade fördjupningar att jobba vidare på 1(2)
• Behöver förslagen på fördjupningar kompletteras?
• Greppa tag i en penna, gå runt bland förslagen, diskutera och
korrigera

2019-12-17
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Identifierade fördjupningar att jobba vidare på 2(2)
• Diskussion - Vilka fördjupningar ska vi arbeta vidare på?
Lista geografiska områden där framtidens krav och behov
inte möts idag
Sammanfattning av nya samverkansmodeller som kan
användas för inspiration
Sammanfattning av åtgärder för att förbättra
kommunernas utsikter att ta del av digitaliseringens
möjligheter
Sammanfattning under vilka villkor mobiloperatörer kan
överväga att bygga ut sina nät i områden med utmaningar
Sammanfattning av de högst ställda kraven och behov
som är rimliga att ställa utanför tätorter
Underlag som beskriver mobilmålet och mobilitetens roll
på ett sätt som kan ligga till hjälp andra
2019-12-17
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Mål med dagens möte
 Att ha diskuterat samverkans- och samhällsmastmodeller
 Att ha identifierat fördjupningar att jobba vidare på

2019-12-17

