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Hagfors kommun kontakt 

 
• Göran Eriksson, handläggare 

0563-186 38, 070-190 47 92 

goran.eriksson@hagfors.se 

 

• Johnny Lövgren, administrativ chef 

0563-185 31 

johnny.lovgren@hagfors.se 

 

• www.hagfors.se/bredband 
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Vad är fiber? 

”fiberoptik, optiskt system där ljus leds genom en cylinder av 

ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot 

cylinderytan. I praktiken används ofta hårstråtunna cylindrar av glas 

eller plast…”  

Ur Nationalencyklopedin  

 

Två optiska fibrer kan transportera samma mängd informationsmängd 

som hela Sveriges kopparnät för tele- och datakommunikation gör idag. 

 

Fiber är okänslig för åska och den är svår att avlyssna. 
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Mål med utbyggnaden av stamfibernätet 

Regeringens mål är att fram till 2020 ska 90 procent av befolkningen 

ha tillgång till höghastighetsbredband om minst 100 Mbit/sek. 

 

Hagfors kommun ansluter sig till detta mål. 

 

Det innebär att stamfibernätet byggs ut av kommunen i första hand 

till de telestationer som idag saknar fiberanslutning. Ytterligare ett 

kriterium för att en station ska anslutas till stamnätet i denna 

omgång är att det finns ett någorlunda brett befolkningsunderlag i 

området runt stationen. 
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Investeringsbudget 

• Kommunen har beslutat om 

investeringsbudget på 17 miljoner kronor 

för stamnätet 

 

• 2014:    6 miljoner kronor 

• 2015:   6 miljoner kronor 

• ”längre fram”:  5 miljoner kronor 

2015-12-14 5 



Tidigare insatser 

• Kommunen har gjort insatser tidigare i 

eget fibernät för administrativa ändamål 

• Kanalisation Edebäck-Skoga, ca 8 km 

• Kanalisation Solbacka-Lidsbron, ca 6 km 

• Fibrering till Munkfors, ca 30 km 

• Totalt kommunala nätet ca 50 km 

• Grävning för VA eller annat = kanalisation, 

t ex Gjutarevägen i Hagfors tätort 
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Nedläggning av telestationer 

 

 

• Brunnberget (4 kunder)  

• Gräs (44 kunder) 

• Noretorp (64 kunder) 

• Värmlands Skoga (51 kunder) 
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ADSL-stationer, nedläggning 2015 

ADSL-stationer via radiolänk som kommer att 

läggas ned juni 2015 

• Sunnemo  

• Sörby 

• Geijersholm 

• Gustavsfors 
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Olika tekniker för bredband 
• ADSL - bredband via telenätet (ev. VDSL)  

– Relativt dyrt i förhållande till kapacitet.  

– Inte symmetrisk. (VDSL är symmetrisk) 

– Förutsätter att det finns fiber till telestationen.  

– Alla operatörer avråder från att bygga med denna teknik eftersom den inte 

är framtidssäker.  

 

• Mobilt bredband (4G/LTE)  

– Utbyggnad sker helt på marknadsmässiga villkor.  

– Förutsätter fiberanslutna master. 

– Användarna runt masten delar på bandbredden. Om en surfar är det 

snabbt, surfar alla blir det långsamt. 

– Klarar inte TV, telefon eller nya typer av tjänster för stor bandbredd. 

  

• Bredband via fiber  

– En storskalig utbyggnad är förknippad med stora investeringskostnader. 

– Marknadskrafter kommer inte att bygga ut fiber på landsbygden. 

– Samverkan nödvändig mellan föreningar/byalag och kommunen. 
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Fiber är en långsiktig investering 

för framtiden! 

• Höjer värdet på fastigheten 

• Gör områden mer attraktiva för inflyttning  

• Möjlighet att arbeta och/eller studera 

hemifrån  

• Vård i hemmet, en växande verksamhet 

• Offentliga E-tjänster, en växande verksamhet 

• Företagsamhet i glesbygden 
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Snabb utveckling 
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Aftonbladet på nätet 1996! 
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Aftonbladet på nätet nu! 
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Webb-TV och avgifter! 
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Minutuppdatering! 
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Samverkansavtal mellan 

kommunen och TeliaSonera Sverige AB 

och Skanova AB 
Avtalet omfattar hela kommunen, tätort så väl som landsbygd, privata 

fastighetsägare, kommunala bostäder och företag. I tätorten Hagfors 

bygger Telia själva ut fiber på marknadsmässiga grunder. Där är 

kommunen inte en part förutom i markupplåtelsefrågor. 

• Landsbygd – utbyggnad av ett lokalt nät sker i föreningens område 

som kopplas till det stamnät som kommunen avser bygga 

• Villaområden i Hagfors– enklast att bilda samfällighetsförening 

eller ideell villaägarförening för snabbare hantering, 

samordningsfördelar. Går också utan förening. 

• Företag och industrier – kan gå med i fiberförening för gemensam 

finansiering. Företag kan även kontakta Telia för offert. Företaget 

står då själv för kostnaden.  

• Fiberföreningens roll – att förlägga och äga kanalisation. 

• Skanovas roll – att förse kanalisationen med fiber. 
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Rollfördelning 
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Vad kostar det med fiber? 

Investeringskostnad: 10 000 Skr – 30 000 Skr inkl 

anslutningsavgift till tjänsteleverantör och kommunen. 

Statsbidrag är medräknat. 

 

Anslutningsavgift till kommunen 

Kräver beslut av Kommunfullmäktige, för närvarande finns 

inget sådant beslut i Hagfors kommun 

 

Månadsavgift till operatör 

Mycket varierande, från ca 160 kr beroende på tjänster och 

hastighet 
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Vad betalar du idag? 

• Utan fiber, prisexempel från Telia (maj 2014) 

- Telefon:  165 kr 

- Bredband:  252 kr 

- TV Start  49 kr 

Totalt 466 kr/mån 

 

 

• Med fiber, prisexempel från Telia (maj 2014) 

- Telefon, TV och Internet 

Samma tjänster som ovan 

Totalt 388 kr/mån 
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Steg 1 – kartläggning 

• Bestäm område  
T ex telestationsområdet enligt kommunens förslag  

Kommunen tillhandahåller kartor och fastighetsregister  

 

• Inventera intresse  
Bjud in till möten, bilda arbetsgrupper 

  

• Bilda ekonomisk förening  
Kommunen tillhandahåller mallar för stadgar  

Viktigaste posten i styrelsen är kassören!  
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Tänkbara föreningsområden 

30 

Tänkbara 

förenings- 

områden 
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Steg 2 – hur och var 

• Nätdesign  

Görs med hjälp av Skanova 

 

• Markupplåtelseavtal (Obs! detta måste ske tidigt  i arbetet med 

nätdesign)  

 

• Samråd, tillstånd, ev fornminnen mm (Lsty, TrV, kommunen)  

 

• Ansök om kanalisationsstöd hos Länsstyrelsen  

 

• Begär in offert på kanalisation  

Skanova hjälper till med upphandling av entreprenör  

Eget arbete kan minska kostnader  
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Steg 3 – bygga eller ej 

• Teckna anslutningsavtal mellan föreningen och 

medlemmarna 

 

• Besluta om att bygga nätet eller inte  

Kalla till årsstämma i föreningen och besluta om insatsen i 

föreningen  

 

• Teckna avtal med:  

Skanova (fiber, utrustning/elektronik, drift och underhåll samt 

tillhandahållande av operatörer)  
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Hur går det till? 
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Inne i bostaden 
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När nätet är byggt 

• När byanätet (accessnätet) är driftsatt beställer respektive hushåll 

de tjänster (Internet, TV, telefoni) som man vill ha.  

• Alla kontakter avseende support och abonnemang, sker mellan 

abonnenten (medlemmen) och tjänsteleverantören.  

• Drift och underhåll av kanalisation och fiberkabel i accessnätet sköts 

av Skanova från dag 1 utan kostnader för föreningen.  

• Föreningen måste äga accessnätet i minst 5 år för att inte bli 

återbetalningsskyldiga för det kanalisationsstöd man beviljats. 

• Föreningen kan överlåta accessnätet efter 5 år till annan. 

 

37 2015-12-14 



Mer information 

www.hagfors.se/bredband 

www.lansstyrelsen.se/varmland 

www.pts.se 

www.bredbandivarldsklass.se 
Handbok för fibernätsföreningar 
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fiberivarmland.se/ 

www.jordbruksverket.se 

http://www.pts.se/sv/
http://www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.html


Tack för din uppmärksamhet! 

Johnny Lövgren 

Administrativ chef 

0563 - 185 31 

johnny.lovgren@hagfors.se 

 

 

Göran Eriksson 

Bredbandssamordnare 

070-190 47 92 

goran.eriksson@hagfors.se 
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