UBit-möte 2018-06-13 hos Länsstyrelsen Göteborg
Deltagare:
Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Per Augustsson, Skaraborg
Johannes Adolfsson, Borås, Sjuhärad
Per Persson, Bredbandssamordnare för Ale, Tjörn och Lilla Edet
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Burim Berisha, Coompanion
Pernilla Olsson Frost, VGR kl 13-14
Jörgen Haglund kl 10-11
Roger Dahlén, Rala kl 15-16
Karin Ahl, Rala kl 15-16

Agenda:
Tid

Ämne

09:30 - 10:00

Bordet runt.

10:00 - 11:00

Vänersborgs kommun om tjänstekoncession och välfärdsbredband

11:00 - 12:00

Rapport om beslutsprocessen för Kontrollstation.
Indelning av upphandlingsområden, hur göra?

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Pernilla Frost om beräkning av kostnader för utbyggnad av bredband

14:00 - 15:00

700-auktionen, stödområde i Färgelanda. Allmänt om samhällsmaster. Intresse
från Mariestad att vara pilot, gäller område Brommö.

15:00 - 16:00

Besök från Rala angående effektiv bredbandsutbyggnad och deras syn på den
förändrade byggmarknaden. Roger Dahlén och ev Karin Ahl.

Anteckningar:
1. Bordet runt
a. Eric
i.
Tog upp frågan om deltagande i UBit-gruppen från kommunalförbunden Skaraborg
och Fyrbodal. En synpunkt som kom fram var att de som ingår i UBit bör ha dels
sakkunskap och dels förankring i kommunerna. Och då är det förmodligen bättre
med någon som är anställd i en kommun istället för på ett kommunalförbund.
ii.
Rapporterade att BHU och RUN nu formellt antagit en uppdaterad
bredbandsstrategi samt kontrollstationen för bredbandsstrategin. Nu återstår för
oss att färdigställa handlingsplanen och jobba för att uppnå de nya målen. De
viktigaste punkterna som har förändrats är:
1. Nya regionala bredbandsmål som i stort sett följer de nationella, men med
vissa skärpningar.
2. Ny tidshorisont, 2025 istället för 2020 med en vilja att anslå samma årliga
budget för VGRs bredbandsstöd, ca 20 Mkr per år.
3. Tre nya ändamål för VGRs bredbandsstöd. Dessa är, i prioriteringsordning:
a. Göra upphandlingar för att bygga bort vita fläckar

iii.
iv.

b. Upphandla tillhandahållande för samhällsmaster för att förbättra
mobiltäckningen
c. Upphandla tillhandahållande av redundansstråk för att koppla ihop nät
på tvären.
Planeringen har börjat för att genomföra nästa års nationella bredbandskonferens i
Vara i januari 2019. Första mötet med programrådet är på fredag, den 15/6.
Bredbandsforums kommungrupp är i stort sett klar med sitt arbete och slutrapport
kommer inom kort. (Rapporten kom ut strax efter mötet och innan detta protokoll
hade skrivits färdigt, den bifogas därför här).

b. Per A
i.
Det byggs mycket i kommunerna. De kommuner som låg efter tidigare har i många
fall kommit ikapp nu, för det är där det händer mest.
c. Monica:
i.
Nya riktlinjer från Jordbruksverket: sammanslagningar av fiberföreningar räknas
inte längre som försäljning av nät, med allt det regelverk som följer av det.
ii.
Handläggarnätverket fortsätter sin verksamhet med telefonmöten varje fredag, det
fungerar bra äntligen. Hittills har Monica varit drivande, men från och med augusti
tar Jordbruksverket över ledningen av gruppen vilket är bra, det visar att gruppen
är viktig och behövs.
iii.
Jordbruksverket kommer i fortsättningen att göra besiktningar av att projekten
uppfyller stödvillkoren istället som tidigare Länsstyrelsen. Det kommer att frigöra
tid för Monica och göra att hon får mer tid över för utbetalningsärenden, vilket är
efterlängtat eftersom kötiden för det är väldigt lång, vilket i sin tur göra att många
föreningar får höga kostnader för räntor på tagna lån.
iv.
Länsstyrelsen i Jämtland har haft besök av EU's revisorer utan att få någon
anmärkning. Mycket positivt.
v.
Länsstyrelsen ser en del överlåtelser av ansökningar till större aktörer.
vi.
Det kommer inte in så många nya ansökningar längre. Lite oklart varför.
vii.
Bredbandsforums landsbygdsgrupp, där Monica har ingått är klar med sin
slutrapport, bifogas anteckningarna.
d. Tore:
i.
RUN har gett pengar till att stödja Fyrbodals process för automatisering av
stödansökningar.
ii.
Tore har upphandlat testlicens och förstudie för gemensam öppen data i länet.
iii.
DA-rådet lanserar ”Future place”, en visualisering av hur det ser ut på andra sidan
digitaliseringen. Någon som redan gjort detta är Oslo kommun med ”Historien om
Tim”. Vi försöker antingen köpa konceptet eller låter oss åtminstone inspireras av
det.
iv.
Vi har fått en förfrågan från Telia om hjälp med inplacering av mobilsajter, särskilt i
Härryda. Eric tar kontakt med dem för att boka in ett möte.
e. Johannes:
i.
Det är problem med IP-Only i alla kommuner i Sjuhärad. Det går långsamt och de
har börjat dras sig ur en del områden, ibland säljer de av till andra intresserade
nätägare. Vad kan vi göra åt detta?
f. Pelle P:
i.
IP-Only har kommit igång med arbeten på Tjörn. Men de har inte haft koll på sina
underleverantörer, vilket har lett till bristande kvalitet. IP-Only organiserar också
om. Fokus flyttas från sälj till leverans vilket är bra.
g. Burim:
i.
Coompanion har inte så mycket bredbandsfrågor längre. Det rör sig mer om VAfrågor.

2. Besök av Vänersborgs kommun, Jörgen Haglund, IT-chef i Vänersborg och Fredrik Carlsson,
bredbandssamordnare och kundansvarig mot förvaltningarna. Deras presentation bifogas
anteckningarna.
3. Kontrollstation av regional bredbandsstrategi
a. Områdesindelning, hur göra? Vi diskuterade detta och kom fram till att vi måste
diskutera med kommunerna via någon slags hearing med hela marknaden efter
semestrarna, gärna även grävare och entreprenörer, sen får vi prova oss fram. Målet är
bästa möjliga konkurrens.
b. Det vore bra om VGR kunde gå in med stöd även till vita prickar, detta måste ligga
utanför upphandlingen eftersom stödet skulle rikta sig till befintliga nätägare. Flera av
nätbyggarna har indikerat att de gärna skulle se ett stöd på tex 10 000 kr per hushåll i
dyra områden för att få en bättre anslutningsgrad. Detta ingår inte i vårt förslag som det
är presenterat för politiken.
4. Pernilla Frost om beräkning av kostnader för anslutning av hushåll
a. Pernilla visade bilder på var ofibrerade hur fanns 2016 och 2017, det syns en mycket
tydlig skillnad.
b. Statistiken över antalet byggnader som inte har fiber är inte helt korrekt. En felkälla kan
enligt Per A vara att kommuner med eget fibernät inte har rapporterat in. Kolla detta
med Jens och Oscar på PTS!
c. Pernilla visade sin kostnadsberäkning och hur den är uppbyggd. Den behöver justeras för
att inte bli orimligt hög. Pernilla gör om modellen enligt våra önskemål. Vi vill också att
Pernilla räknar ut kostanden per hus.
d. Hur kan modellen anpassas till att hjälpa till att beräkna vad det kostar att ansluta husen
i röda fyrkanter enligt bredbandskartan? Och i gröna rutor kan man räkna på vad det
kostar att ansluta vita prickar.
5. Samhällsmaster
a. EÅ presenterade idén. Det finns två konkreta case att jobba med.
i.
Dels det område i Färgelanda kommun som pekas ut i PTS arbete som ligger till
grund för auktionen för 700 MHz-bandet.
ii.
Dels Brommö i Mariestads kommun för att bättre täcka skärgården utanför.
b. Vi tittar på dessa två fall för att se var ett stöd skulle göra mest nytta.
6. Rala, besök av Roger Dahlin och Karin Ahl.
a. Företagspresentation, se bifogad fil.
b. Karin berättade om en ny rapport från EU-kommissionen om konnektivitet, DESI index
2018.
c. Nätbyggarna ligger på 20 % av sina byggvolymer nu jämfört med tidigare. Marknaden har
stannat upp. P4 Halland har gjort en del inslag om att nätägare drar sig tillbaka.
d. Det är viktigt att jobba med de vita fläckarna.
e. EU lade ett nytt Telekompaket i tisdags. Öppna nät gynnas liksom fiber och kabel-TV.
Spektrum för 5G är viktigt.
f. Produktnytt:
i.
Mer fiber i kablarna. Det går nu in 192 fiber i en 6,3 mm kabel!
ii.
Standarden Robust Fiber har betytt mycket för byggkvaliteten.
iii.
G.PON används alltmer. Men det funkar bra i Sverige när man ändå bygger en p-tp-struktur i grunden. Men det är inte givet att det blir bra när kapacitetskrävande
ökar. Netflix har dragit sig ur flera PON-nät i Europa där de får för dåligt kvalitet.
g. Metodnytt:
i.
Längre blåsningar
ii.
Fler nollmetersanslutningar
iii.
Ibland är det lättare att bygga nytt än att dra ur gammal och i med ny kabel
iv.
Planering av mer fiber till varje anslutning framöver. Mest för IoT.
/ Eric Åkerlund

