
It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige



Vision Västra Götaland

Vision Västra Götaland – det goda livet

• Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland.

• Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i Västra Götaland, 
näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor och statliga 
organ.

• Visionen förverkligas genom att aktörerna genomför åtgärder inom sina 
ansvarsområden.



Strategi för tillväxt och utveckling 

i Västra Götaland, VG2020

• Den regionala digitala agendan bör vara ett underdokument 

till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i 

Västra Götaland, VG2020.

• Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett 

underdokument till den regionala digitala agendan.



Smart Region Västra Götaland
Enklare, Öppnare, Effektivare och Hållbart
En regional Digital agenda för Västra Götalands län
www.vgregion.se/digitalagenda

IT i människans tjänst



Tre övergripande mål

 Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag

 Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer 

innovation och delaktighet

 Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten



Bredband där du  

bor, verkar och vistas 

 

 



Västra Götaland är fortfarande inte ikapp övriga Sverige!

Men vi är bättre på landsbygden! Och lika vid 30Mbit/s.
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Bredbandsutbyggnad
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Fiber

XDSL

Mobil

PTS i 250 m ruta.

Med fiber menas

att det finns minst en(1)

adress med fiber i rutan



Norra Bohuslän-DalslandLBP beslutat

LBP med PTS

Kanalisationsstöd

Ansökan VGR-stöd

Färdig fiberförening



Offentligt stöd i siffror
• Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Slutresultat syns hos PTS 2016.

– Antal projekt: 107 st

– Antal mil: 765 mil

– Antal nådda hushåll: 25.900 hushåll

– Projektkostnad hos Lst: 550 Mkr. 

– Totalt: Ca 710 Mkr inkl privat finansiering av fiberinstallationen.

– Snittförening: 242 hushåll

– Snittkostnad: 80 kr/meter exkl fiberinstallationen. Innebär ca 100 kr/meter komplett.

– Snittavstånd per hushåll: 353 meter.

• Kanalisationsstödet

– Antal projekt: 63 st

– Antal nådda hushåll: ca 1.900 hushåll

– Projektkostnad hos VGR: Ca 40 Mkr. Totalt ca 55 Mkr.

– Snittförening: 30 hushåll

• VGR´s bredbandsstöd

– Antal kommuner med ansökningar: 26 st

– Antal nådda bristområden: 103 st( av 154)

– Kostnad per bristområde: 1,4 Mkr.  Mer fiber till lägre kostnad än grundkalkyl.

– Projektkostnad: Ca 150 Mkr inkl kommunernas och VGR´s insats.
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Bredbandstrategi VG-län

 Mål och strategidokument

 Bilaga 1: Underlag av olika slag, statistik, marknad, teknik etc

 Bilaga 2: Samhällsekonomisk analys av fiberutbyggnad

 Bilaga 3: Dagens bristlista över VG-läns sämsta bredbandsområden

Strategin och bilagorna kommer att finnas för nedladdning på 

www.vgregion.se

http://www.vgregion.se/
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Syfte med bredbandstrategin

1. Verka för ökat samarbete mellan bredbandsaktörer. 

2. Förtydliga och samordna de offentliga aktörernas agerande för att 

stimulera och underlätta både utbyggnad och nyttjande av 

bredbandstjänster hos företag och hushåll. 

3. Beskriva åtaganden och aktiviteter som är lämpliga för att nå de 

framtagna målen. 
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Mål 1: Tillgång till 100 Mbit/s symmetriskt

Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 1:

8.1   Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad

8.2   Utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter

8.3   Fiberutbyggnad genom fiberföreningar 

8.4   Kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer

8.5   Välfärdsbredband

8.6   Robusthet och redundans

8.7   Efterfrågeskapande aktiviteter



Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 2:

8.5   Välfärdsbredband

8.6   Robusthet och redundans

8.7   Efterfrågeskapande aktiviteter
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Mål 2: Abonnerar på 100 Mbit/s symmetriskt



Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 3:

8.5    Välfärdsbredband

8.9.1 Utreda mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk

8.9.3 Samhällsmaster
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Mål 3: Yttäckning av mobilt bredband med 30 Mbit/s



Den regionala visionen

• Den regionala visionen med denna bredbandstrategi är 

inte att uppnå Sveriges bästa bredbandtäckning utan 

att skapa förutsättningar för att vara bäst i Sverige på 

att nå målet med den svenska digitala agendan, det vill 

säga att vara i världsklass på att använda 

digitaliseringens möjligheter



Vision och affärside

Vision

Netwest skall främja en hållbar och framtidssäker 

bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för 

kommuninvånare, näringsliv och offentligverksamhet. 

Affärside

Netwest är det självklara alternativet i Västra Götaland som 

erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet 

för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som 

kommunicerar via fiber.



Netwest AB: syfte och mål

 Gemensamt politiskt uppdrag om utredning av samverkan gällande 

stadsnäten i januari 2013.

 Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag.

 Samverkan syftar till

Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland

Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland

Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv

Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät

Öka kvaliteten i befintliga fibernät

Tänkbar hemvist för ”fiberföreningarnas förening” i VG-län
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Delägarna i försäljningsbolaget Netwest

Netwest AB, ett renodlat försäljningsbolag för VG-län.
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Planering för fiberföreningskonferens

1. För fiberföreningar i alla stadier

1. Inspiration

2. Information

3. Implementation

2. Medverkan från 

1. Bredbandsforum 

2. Post- och Telestyrelsen

3. VGR

4. Länsstyrelsen 

5. Kommunrepresentation

6. Exempel från genomförda fiberföreningsprojekt

3. Tid: en söndag i September

4. Lokal: troligtvis i Göteborg 



Tack för idag!

Max Falk

Ansvarig

Infrastruktur & IT/Bredband

Koncernstab – Regional utveckling


