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Source: IDATE for FTTH Council Europe  

The European Ranking 
includes countries of more 
than 200k HH where the 
part of FTTH/B subs in the 
total number of HH is at 
least 1%  



 
     

”Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.  
 
 

Bredbandsstrategi för Sverige, http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/33/61e77df0.pdf 
 
     



290 kommuner - 290 olika förutsättningar 

 
 Förutsättningarna ser 

olika ut i kommunerna  
 290 kommuner -   

290 olika förutsättningar  
 Vägen till målet 2020 ser  

olika ut 



Lokalt 
engagemang 
från kommunen 

Underlätta faktorer 
som grävtillstånd, 
samförläggning med 
el- och vattennät 

Framtidens fibernät i dialog med kommunerna 



Fiber – en strategisk fråga  

 Kommunal IT-strategi som 
stimulerar till ökat 
användande av ny teknik och 
tjänster 
 Inkludera planerna för 

fiberutbyggnad i kommunens 
totala stadsplanering 
 Tänk igenom alternativen  

egna investeringar eller 
partnerskap med marknadens 
aktörer  
 



En långsiktig 
nätägare  
 

Öppet nät  Ansvar för drift 
och underhåll  

Tillsammans med kommunerna  bygger 
Skanova ut fibernätet på kommersiella 

grunder och erbjuder företag och hushåll i 
kommunen att ansluta sig. 

Skanova – en partner för kommunerna 



Vi har Sveriges största öppna  
nät på infrastrukturnivå 



Öppet nät - på riktigt 

 Vi är operatörsneutrala -  alla operatörer kan hyra  
fiber och koppar från oss på lika villkor. 
 
 



Skanova tar ett helhetsansvar för nätet 

Bygga 

Äga 

Driva 

• Planera 
• Beställa 
• Kontrollera 

• Förvalta 
• Re-investera 

• Underhålla 
• Felavhjälpa 



Skanova satsar för framtiden 

 Investerar i långsiktiga relationer 
med Sveriges kommuner 
 Vi har en produktportfölj för alla 

behov i din kommun 
 Säljer nätkapacitet till 160 

operatörer i Sverige 
 Omsatte drygt 6 miljarder SEK 

(2012) 
 530 anställda på 8 orter 

 
 



Genom att samarbeta med kommunerna kan vi tillsammans skapa  den 
breda rörelse framåt som behövs om Sverige ska komma i mål 2020  
 
- så att Sverige kan fortsätta vara en av världens ledande IT nationer. 
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