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förkortningarochOrdförklaringar

för åtkomst tillorganisationer utnyttjarochanvändareNätaccessnät som
nät.annat

Line, xDSL.Digital SubscriberAsymmetric ävenADSL se
datacellermetod för överföringTransfer Mode,AsynchronousATM av

datorer.fast längd mellanpaket med
grundsignaler. Påför överföringanvändsFrekvensområdebandbredd avsom

frekvensområdetberoendeöverföringshastigheten äratt angesavav
överförda biti antalbandbreddendatakommunikationvid per

sekund.
ellerantingen 0siffra, kanBinärbit vara

dataöverföring.måttenhet vidsekund,Bitbit/s per
Mbit/s.2lika med ellerHastigheterbredband änstörre

bitar.bestående 8Dataenhetbyte av
kontrakttransaktioner ochklareringför clearingCentralclearinghouse av

rundradio.digital radioAudio Broadcasting,DigitalDAB
Telephone.CordlessDigital EuropeanDECT

trañkutbyteförknutpunktExchange,GlobalDistributed InternetD-GIX
mellan lntemetoperatörer.

påadresseringssystem Internet.Domain System,DNS Name
anslutna tilldatorer Internet.och ärdomän Ett sätt att somgrupperanamnge

från mindregåri domänerhierarkiskt uppdeladeNamnen är som
avdel-domänstruktur förvanligallt En ärtill större. engrupper

ning.organisation.land.
Mode.TransferDynamic synchronousDTM

Distansutbildningskommittén.DUKOM
Evolution.for GSMEnhanced Data RatesEDGE

Överföring meddelandetdärhjälp datorermeddelande mede-post avav
tidpunkt.vid valfrikan läsas

Standard för lokala LAN.Ethernet nät,
kopplingsutrustning,installerade kablar,fastighet etc.fastighetsnät I uttagen

myndighet i USACommission, federalCommunicationsFederalFCC
mellan datorer.datapaket framesöverföringMetod förRelayFrame av

datafiler.överföraprotokoll förProtocol,TransferFileFTP att
miljard bit/s.sekund:Giga bit 1Gbit/s per

informationssystem.GeografisktGIS
Radio Service.Generalised PacketGPRS

transmission.for MobileGlobal ServiceGSM



OrdförklaringarIO och förkortningar SOU 1999:85

HSCSD High Speed Circuit Switched technology.Data
InformationICT Communication Technology.

IETF EngineeringInternet Task organisation forForce, internationellten
samarbete kring med syfte samordnaInternet driften, ledningenatt
och utvecklingen Föreslår standardprotokollInternet.av nya m.m.
GlobaltInternet datornät med kommunikationsprotokoll.IP som

intranät datornät utnyttjarInternt teknik Internetsom samma som men som
inte åtkomligt från Internet.är

IP Internet Protocol, kommunikationsprotokoll handhar adresse-som
ring och vägval for datapaket i och i andra IP-baseradeInternet nät.

IP-adress Logisk adress tilldelas alla datorer Internet. Varje Inter-som
netansluten dator måste ha unik IP-adress, tillfällig elleren perma-
nent.

ISDN Integrated Services Digital Network.
ISO International Standards Organisation.
ISOC Society, föreningInternet med övergripande for Internet.ansvar
ISOC-SE Svenska avdelningen ISOC.av
ISP Internet Service Provider, erbjuder anslutning tilloperatörer som

Internet.
IT lnfonnationsteknik.
ITiS Delegationen for i skolanIT
Kategori 5-kabel Standardiserad kabel for datatrafik med hög hastighet i fastighetsnät.
kbit/s Kilobit sekund: 1 000 bit/s.per
KK-stiftelsen Stiftelsen for Kunskaps- och kompetensutveckling.
kretskoppling förbindelseEn uppkopplad mellan två användare under datasam-är

tal och förbindelsen kan endast utnyttjas dessa under pågåendeav
samtal.

kryptering Omvandling klartext till kryptotext med hjälp kryptosystemav av
och kryptonyckel i syfte förhindra obehörig åtkomst konti-att av
dentiell information.

KTH Tekniska Högskolan i Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan.
LAN Local Area Network, lokalt datornät.
LMDS Local Multipoint Distribution Service
lokalt LAN Local Network.Area med högnät Ett överföringskapacitet ochnät

begränsad räckvidd, vilket och sköts lokalt organisationen.ägs av
oftastEtt LAN begränsad till byggnad.är en

lokala Lokala används här i betydelsennät inom stad ellernät nät ortannan
jämför med stadsnät.

Mbit/s Megabit sekund: bit/s.l 000 000per
modem Modulation-demodulation, utrustning digitalaöversätteren som

signaler till analoga och vice så kan använda analogaattversa, man
medier for digital infonnationsöverföring. Normalt kopplas ett
modem mellan den datorn och telefonjacket, så kanattegna man
använda telenätet för digital kommunikation.
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antalmöjliggördataöverföringenhet förMultiplexor. En att ettMUX som
dataförbindelse, så varjedelardataströmmar atten gemensam

självständig kanal.tilldelasdataström egenen
förbindelse.överföringar påflerasammanslagningmultiplexering sammaav

Service.DistributionMicrowave VideoMVDS
Knutpunkt inod nät.ett

rekommendationinteniatioiiellInterconnection,Open SystemsOSl
olika datorsystem.datautbyte mellanfördefinierad ISOav

Överföring användarefrån olikapaket. Flera paketdata i formpaketfonnedlin avavg
förbindelse samtidigt.påförmedlaskan samma

teletrafik,teknik för överföringHierarki,DigitalPlesiokronPDH av
SDH.ersätts av

dessa.kombinationellerSpecifik datorutrustning,plattform avprogramvara
Network, GSM.Public Land MobilePLMN t.ex.

växelspel med andraför datorprogramsuppsättning reglerprotokoll En ett
program.

telefonnätet.allmännaNetwork, detSwitched TelephonyPublicPSTN
telestyrelsen.ochPost-PTS

län.exempelvis inomtill region,begränsadregionala Nät ettnät en
vilken tolkar adresseri datornätväxel"Kommunikationsdator ettrouter

för dem iväljer den bästadatapaket ochi inkommande nätet.vägen
datapaket.förvälja irouting Processen väg nätetnästa ettatt

teletrafik.överföringteknik förDigital Hierarki,SynkronSDH av
i andratjänster tillerbjuderi datorsystemProgram ett programsomserver

datorer.
beståendeinom ISOC-SEundergruppSwedish Operators Forum,SOF av

lntemetoperatörer.
teletrafikfor överföringNetwork, teknikOpticalSynchronousSONET av

optiskt fibemät.över
med lokala nät.jämförstad ellerbegränsad tillNätstadsnät ortannan

nättrafik.noder förhuvudledningar ochSamlingstomnät av
till ochinformation skickasvideo, dvs.Direktuppspelat ljud ellerstreaming

i realtid.förbrukas mottagarenav
universitetsdatanätet.SvenskaSUNET

definierad ändutrustning.Optisk fiberfiber utansvart
miljarder bit/s.sekund: 000Tbit/sek Terabit 1per

data i paketprotokoll delarProtocol,Transmission ControlTCP uppsom
felfri överföring.och garanterar

multiplexering.tidsdeladMultiplex,Time DivisionTDM
överföringmedgertal ochbestående i överföringTeletjänsttelefonitj änst somav

datakommunikation via låghastighets-telefaxmeddelanden samtav
modem.

telefoni.förmedling teletjänstenTelenät fortelefonnät av
förmedlas medinformation i övrigtellerLjud, bild, datatelemeddelande text, som

elektromagnetiska svängningarljus ellerhjälp radio ellerav genom
anordnad ledare.utnyttjar särskiltsom
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telenät Anläggning avsedd för förmedling telemeddelanden inkluderarav
data m.m..

telesektom Verksamheter inom området för tele- datakommunikation.och
teletjänst Förmedling telemeddelande för någon annan.av
transmissionsnät i vilket telefoni och data överförs.Nät

Se transmissionsnät.transportnät
Universal Mobile TelecommunicationsUMTS System.
Universal Service Obligation, krav samhällsomfattandeUSO ung.
tjänster.

WCDMA Wideband Code Division Multiple radioteknik kommerAccess, som
användas for UMTS.att

Division Multiplexing, våglängdsmultiplexering.WDM Wavelength
webb Se www.
virtuell verklighet Datorskapad miljö, ofta avsedd simulera fysisk miljö.att en

Wide Web, funktion eller intranätWorld Internet ettwww som
hämta information i formmedger enkelt kan sammanlänkadatt man

bild och ljud.text,av
Standard for datanät bygger på kretskoppling.X.21 som

for överföring datapaket mellan datorer.X.25 Standard av
Line, där kan Asymmetric,xDSL Digital Subscriber bytas Aut motx x

Singel line, highHigh data rate, S eller Very data rate.H V
definition används förxDSL teknikBegreppet är etten en som

Generellt för demodem modempar. alla xDSL-modem är att som
koppartråd.bärare signalen kan använda tvinnadav
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Sammanfattning

kart-uppgift har enligt direktiven varitIT-infrastrukturutredningens att
tekniska utvecklingeninfrastruktur, analysera denlägga befintlig samt

sig i samband medroll skall påförslag till vilken tastatenpresentera
näringspolitiskafor främja dels deavancerade teknikenden attnya,

för alla.tillgänglighetregionala och sociala målenmålen, dels de om
7-13,i del kapitelsammanfattas betänkandet med början B,Nedan

Därefter sammanfattas deloch analys. A,innehåller beskrivningarsom
forslagochkapitel med överväganden2-6,

Beskrivning och analysDel B

kapitel 7framtidsbedömningen urtekniskaDen

olikai antalfrån indelning infrastrukturenUtredningen utgår etten av
nivåer.

Överst användarensmedligger den s.k. tillämpningsnivån utrust-—
ning och nödvändiga och data.program

innehållerIP3-nivånUnder denna nivå finns den s.k. program,som-
olika använda-möjliggör mellans.k. protokoll, kommunikationsom

utrustning.res
visstransmissionsnätetUnder IP-nivån finns utrustning ensom ger-

överföringskapacitet.
Ledningen‘, utrustning, nivå.är nästautan—

finnsslutligen detledningen skall kunna dras förutsättsFör attatt-
den lägstaeller dvs.kanalisation, dvs. nedgrävda rör master,tomma

mvan.

sammanfattas inte.Författningskommentaren i kapitel 14
2 till utredningen, på cd-romskiva,minuters multimediaintroduktionEn 3-4

Bilagakan beställas kostnadsfritt så länge lagret räcker. Se
3 ProtocolIP Internet

överföring via radio.i utredning trådlösMed ledning denna ävenavses
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Utredningens fokus ligger de nivåerna, nämligen lednings-på två lägsta
och kanalisationsnivån.

definieras överfö-bredband i denna utredningBegreppet som
Mbit/s riktning-ringskapacitet på minst Megabits sekund i båda2 per

i förhållande till användaren. avgörande betydelseAv är nätetomarna
abonnenten, det s.k. har denna kapacitet, eftersomaccessnätet,närmast

kapaciteten vissa tjänster kan utnyttjas, bildöverföringavgör t.ex.om
kvalitet flera samtidiga användare.med god eller

flestaslutsats från teknikgenomgången de deEn är att av access-
former inte till den bandbredd utredningen defi-värderas nårsom upp

eller vilka accessmetodernierat. det inte självklart vilkenMen är som
dominera i framtiden.kommer att

kapitelRegelsystem och myndigheter 8ur
grundinställningSveriges regelsystem till EU, ärär attanpassat vars

ökad konkurrens i existerande och undvikamöjliggöra nät att atten
för införs. Samtidigt har några de nordiska län-hinder konkurrensen av

geografisk särprägel med mycketderna, däribland Sverige störreen
i övrigt. hur dessa glesaglesbygd EU:s länder Fråganän är stora om-

förses bredbandsinfrastruktur inom forråden skall med EU:sramen
lagstiftning.direktiv och svensk

Beskrivning IT-infrastrukturen ur kapitel 9av

Å dagens ledningsnät, särskilt stomnätsnivå,sidanena anses vara
frånomfattande. IT-infrastrukturen har fått i demycket nätett stort arv

modernisering telefoninätet, kabel-TV-årens utbyggnad ochsenaste av
fibernät kraftnäts och Banverkets regi, de kommunalai Svenskanätet,

pågående utbyggnaden det marksända digitalastadsnäten densamt av
Å ochandra sidan kräver behovet bredbandstjänster andraTV-nätet. av

vad in-och utökade tjänster med kapacitet dagensstörre ännätnya
institutionellafrastruktur kan erbjuda. finns marknadsmässiga ochDet

Särskilthinder begränsar konkurrensen och utnyttjandet näten.avsom
liggerkännbar i dvs. den delbristen nätet när-är accessnätet, av som

slutkunden.mast
alla skulle innebära visamordnat utnyttjandeEtt nätnätägares attav

god tillgång till överföringskapacitet.redan i dag i utsträckning harstor
utsträckning den existe-utbyggnad skulle inte behövas iEn samma om

infrastrukturen kunde utnyttjas effektivt.rande mer
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den regionala fördel-slutsats gäller dock inte påDenna om man ser
marknads-gjorts visarningen. De kartläggningar dagens nät attav som

landet medkrafterna genomgående prioriterar tätbebyggda delar av
befolkning.ungefär eller mindre landetsuppskattningsvis 70 procent av

centralortSveriges kommuners respektivenår allaEtt stomnätnytt som
kommersiella grunder, mindreinte kunna motiverastycks än ettrent

alla hushåll och företag.nåraccessnätnytt som

kapitel och 11Debatten IT-infrastrukturen ur 10om

grad präglatsDebatten IT-infrastrukturen har hittills i hög attavom
för det do-hand har varit angelägenhettelekommunikation i första en

IT-infrastrukturen har förstminerande, Telia. Frågorstatsägda om
Flertalet partipo-tid politiska dagordningen.kommit densenare upp

för alla,till målet tillgänglighetlitiska företrädare ansluter sig men
marknaden, möjligenvissa huvudsakligen kan klarasdettaatt avmenar

samhället skallmedan andra önskarmed visst stöd i glesbygden, att
behovetskala. Vidare diskuterassig i nätutbyggnad i stor avengagera

finns, symboliserat begreppetsamordning de statliga nät avsomav
Även roll diskuteras. KritiskaDatabanverk. kommunernasStatens rös-

sigkommunala bolagkommuner ochmånga engageratter attmenar
produktionframför allt ialldeles för nätutbyggnadmycket i avmen

kommunikationstjänster på näten.

kapitelbredbandstjänster ur 12Behov av

för illust-utredningendefinieratsanvändare harTre attgrupper avav
hushåll,nämligenbredbandstjänster,behoven tillgänglighet tillrera av

ochskolorna ochiföretag och skolor. Utbyggnaden IT statensav
nätkapacitetskolornaspunktkommunernas åtaganden denna gör att

bredbandskapacitetföretagens behovaktualiseras alltmer. De stora av
med hög ka-fasta förbindelserde hyrtillgodoses i dag ofta attgenom

kommunikationstjänst,pacitet eller de utnyttjar någon operatörsatt
Småföretagens behovmyndigheter.gäller i hög gradDetsamma även

begränsat,å sidanbredbandskapacitet i accessnätet är menena merav
användningökadi takt medkommer förmodligen ökaattsnart aven

Å band-halT-foretagsidan kan småolika tillämpningar. andra ett stort
bred-efterfrågan påf.n. ingenhushållen finnsbreddsbehov. Vad gäller

bredbandstjänsterantalvisasbandstjänster tala Exempel ettatt om.
refererasliv. Studierdagligafunktionshindradeskan underlättasom

IT-in-investeringar isamhällsekonomiska värdetbelyser det avsom
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allmänhet inteIT-infrastruktur ifrastruktur. påpekasDet ensamtatt
kombineras med utbild-regional utveckling måstestimulerar utan

för öka deninfrastrukturpolitik i övrigtnings-, närings- och att
ekonomiska tillväxten.

vilkengenomförts konsult visarräkneexempel harEtt somav en
kraf-det finns tillgång tillblir följdendatavolym antar attmansom om

utveck-framförallt i Omtigt ökad kapacitet accessnätet. antar attman
kapaciteten i existe-riktning ökninglingen framförallt går i mot aven

i Sverige inomdatakommunikationentelenät, kommer den totalarande
tillgång till medmedanår ha blivit 20 gånger accessnätstörre,tre att
denna kommunikation blirleda tillbredbandskapacitet kommer att att

respektive 1000 gånger Degånger inom år 100200 större.större, sex
bredbandskapacitet iutbyggnadregioner access-avsom gynnas av en

kraftigt försprång framför de regio-därför fåkommernätet snart att ett
förstnämnda ökning gångerdetta 20inte Detsätt.gynnatsner som

tidigareväl med vad sedan Inter-inom år stämmer vet atttre man
fördubblas nionde månad.nettrafiken i Sverige var

Utbyggnadsaltemativ kapitel 13ur
miljarder kronor år inärvarande investeras mellan och 2För 1 per

Utredningen försökt bild vilkai Sverige. hartransportnät att ge en av
innebära.olika utbyggnad skulle Eninvesteringskostnader typer av

skulle kostarespektive ADSL-utbyggnad hela landetISDN- över om-
miljarder kronor. alternativkring miljarder respektive 20-30 Dessa7

telefoninätetsexisterandeinnebär utvecklingar det nuav .
fiber, allabredbandsnät, baserat på optisk nåralternativtEtt som

och miljarder kronorfastigheter i Sverige, skulle kosta mellan 55 60
miljarder inklusiveutrustning och mellan 66 och 82på nätetutan

utrustning. Eftersom kabel-transmissionsutrustning ej användarnas
kraftigt ökad kapacitetmobilt telefonnät medoch framtidaTV-nätet ett

konstaterakan det intressetänkas täcka nättätortema, är att att ettav
definierat området utanför kom-landsbygden,enbart täcker somsom

landets befolkning,innehåller 35centralorter procent avmunernas som
miljarder kronor utrustning.skulle ochkosta mellan 40 45 utan

5 teoretiska beräkningar, eftersom det inte heltObservera dock detta ännu äräratt
sådan utbyggnad bl.a. grund bristerklarlagt det tekniskt går göraatt att aven

i de nuvarande telefonanslutningama.
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övervägandenDel och förslagA

avvägningar kapitel 2Allmänna ur
i den fram-tyngdpunktenhuvudfråga i övervägandekapitlenEn är om

eller markna-tida ligga den offentliga sektornutvecklingen skall
fungerandevisar det uppnåden. Ekonomisk analys svårtäratt att en

telekommunikationsmarknad beroendekonkurrens även mogenen
de starka inbördes samband uppstår näten.genomsom

ska eftersträvaavvägning aktualiserasEn är manannan som om
möjligteller detkonkurrens mellan nätägande äroperatörerstora, om

ledning,kanalisation,få konkurrens varje teknisk nivå, dvs.påatt
fungerande kon-och tillämpning, för sig.transmissionsnät, EnlP-nät

i glesareförutsätter, åtminstonekurrens enligt den modellensenare
alter-utnyttjastrakter, kanalisation och ledningar kan gemensamtatt

offentlignativt tillhandahållas kostnadsbasis Kommer-på ägare.enav
investeringskost-siell bli svår uppnå eftersomlönsamhet kan attannars

förbliantal abonnenter, skullenaden, utslagen begränsat stor.ett
sådan in-roll tillhandahållareStatens respektive kommunens avsom

frastruktur diskuteras.
tekniklösningarupprätthåller neutralitet mellanBehovet att statenav

särskilt fall,framhålls. den bästa tekniken i varjeinnebärDetta t.ex.att
upphandling, skall väljas.i samband med

marknadskraftemaSlutligen avvägningen mellan låtabeskrivs att
stimulerarsamhälletregionala fördelningen respektiveden attstyra

delarnaprioriteradekonkurrensen särskilt i de regionalpolitiskt av
landet kan innebäradelarSverige, till priset detta i vissaatt avmen av

behov,tidensförhållande till denöverinvestering i ledning, i närmaste
till obetydlig extrakostnad.dock ganskaen

kapitel 3-4förslag urVal mellan huvudinriktningar och

investeringslinjekonkurrenslinje,Tänkbara förslag har ordnats i enen
liksomvarandra,ställsoch efterfrågelinje. huvudlinjerDessa moten

Ävengörainågot generella åt-alls.nollalternativ, dvs. intemot ett att
ordnandetvidtagas,gärder bör, inriktning i övrigt, t.ex.oavsett enav

dettainsatser påför samordnacentral myndighetsfunktion bl.a. att om-
håll.fleraråde med splittradegörs resursersom nu

ochkanaliseringstimulanslegala förutsättningarna förDe ge-av
utvaltsdetta områdesådan analyseras. Attanvändandemensamt av

ikonstaterat detutredningensärskilt intressant beror attattsom
nedlagdaredan liggerflertalet landets kommuner rör,tomma somav
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borde kunna utnyttjas andra finns EU-direktivDetnätägare.av som
Ävenstadgar sådana skall kunna samutnyttjas. svensk lagstift-röratt

ning stöder sådan ordning, den tillämpas inte i dag, kanske be-en men
roende den ärjuridiskt besvärlig.att

För underlätta samutnyttjande diskuteras några lagändringar. Enatt
sådan möjliggöra ledningsrätt för starkström i vissa fallär att att auto-
matiskt skall innefatta ledningsrätt för Vidare bör kom-svagström. en

kunna kräva radio- och telemaster samutnyttjas.eller Till-att tornmun
synsmyndigheten skall kunna kräva antennplatser samlokaliseras.att

m.fl.Nätägare ledningar bör kunna få ekonomisk sti-gräversom ner
mulans till samtidigt lägga ned kan utnyttjas längreröratt tomma som
fram. sambandl med sådan bidragsgivning bör krav kunna ställas att
andra får utnyttja tillgängliga kanalisation.operatörer nätägarens

stimulera konkurrensen förFör bör ledningsrätt allmän kom-att en
munikationsledning i lagtexten i allmänhet till övervägandeanges vara

från allmän synpunkt. Vidare bör telelagens målformuleringarnytta
kunna betona värdet -konkurrens och telestyrelsen bör iPost-av mer.
instruktionen tydligt uppdrag främja utbyggnad nätkapa-ett attges av
citet i kommersiellt mindre attraktiva regioner. Slutligen kan instruktio-

för Svenska kraftnät verket möjligheter utnyttja sinastörre attnen ge
ledningsrätter.

Förslag ur kapitel 5

Vision och mål

väl fungerande IT-infrastrukturEn för bredbandskommunikation är en
förutsättning för Sverige skall ledande rollbehålla sin lT-na-att som
tion. lT-infrastrukturen har betydelse inom samhällsområden; föralla
företagen och tillväxten, for utjämna levnadsvillkor mellan männi-att
skor och mellan olika delar landet, för hushållen, för utbildningsvä-av
sendet och många andra områden.

Målet lT-infrastrukturen ledning och kanalisation för hög-är att
hastighetskommunikation skall dvs. till-väl utbyggd och öppen,vara

förgänglig alla helst till kostnadsbaserade priser i hela lan-operatörer
det. Syftet konkurrens och mångfald, vilket i sin vik-är äratt turgynna
tigt för utveckla såväl infrastruktur tjänster. Direkta statliga in-att som

inom preciserade områden skall understödja detta mål.satser
Lagstiftningen och regionalpolitiska statliga insatser skall medverka

till nationellt fungerande konkurrens i de glesare delarnaävenen av
Sverige. Målet tillgången lika i debredband skall bra gle-är att vara
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delarna, såväl omfattande cirkai södra Sverige, 30sare som norra pro-
befolkningen, i de kommersiellt lönsamma delarna och tillcent av som

för bredbands-ungefär likartade priser. Utbyggnad infrastrukturenav
från efterfrågan.kommunikation skall utgå behov och Följande punkter

lT-infrastruktur:föreslås ingå i politik fören

Sverige skall ha världens bästa IT-infrastruktur för uppnå ökadatt-
ökad internationell konkurrenskraft.tillväxt i hela landet och

förGod tillgång till ledning och kanalisation, allaöppen operatörer,-
till kostnadsbaserade priser, skall stimulera konkurrensen ihelst te-

priser förlesektorn och leda till låga slutanvändaren.
innebärandeskall stimulera horisontell marknadsstruktur,Staten en-

konkurrens finns de flesta de olika förädlingsstegen, dettapåatt av
inflytande vertikalt integrerademotvikt det starkamotsom som ope-

ihar.ratörer
skall ha beredskap för kraftig framtida stegring bred-Staten aven-

bandsbehov och -trafikvolym.
Säkerhetsfrågor olika slag uppmärksammas särskilt vidmåsteav—

med ochuppbyggnad månganät ägare operatörer.av nya
lT-infrastrukturen täckningsgrad, vilket börskall ha hög regionalen-

myndigheter hushåll.gälla såväl företag och som
möjligt för betalningssvaga bland hushållenbörDet göras grupper-

bredbandstekniken, bl.a. eftersom denna kan ha unikautnyttjaatt
funktionshindrademöjligheter förbättra levnadsförhållandena föratt

och äldre.

Förslag till utbyggnadsprogram

föreslås reformprogram medutbyggnadsprogramDet är ettett an-som
iför möjliggöra många och energiska mindretal startpunkter stegatt

särskilt förriktning visionen, innebär att staten tar ettmot ansvarsom
befolkade delarnatillgången till bredbandskommunikation i de glest av

principer förSverige. vägledning i denna krävsSom process ansvars-
och marknad finansiering defördelningen mellan kommun samtstat, av

föreslås åtgärder för generelltregionalpolitiska satsningarna. Vidare att
för medverka till priserna ochstimulera konkurrens bl.a. att att pressas

betydelsenjag framhållautvecklingen stimuleras. Vidare vill attav
behovet kompetens uppmärksammas.av

förnationellt strukturprogram bredbandsled-Staten upprättar ett-
målbild, inriktning och geografiskaningar. skallProgrammet ange

Uppgiften antingenlogiska principer för bredbandsnät. läggsoch ett



20 Sammanfattning SOU 1999:85

på statlig utredare eller myndighet. l planen bör bl.a. ingåen en
förslag till hopkopplingspunkter mellan och lokalastomnät nät.
överläggningar inleds med Svenska Kommunförbundet och Land--
stingsförbundet kommuner och landsting, frivilligt, åtar sigattom

för försörjning bredbandsledning inom sinaupprättaatt program av
gränser.
Staten initiativ till samordna kommunerna inför byggandettar att av-

med bredbandsledning i syfte förverkligastomnät öppenett att att
alla kommuners huvudorter förbinds med varandra och med om-

Öresund.världen bl.a. ledning tillgenom
En nationell myndighetsfunktion inrättas, förslagsvis inom PTS,-
med teknisk, juridisk, ekonomisk och näringspolitisk expertis
bredbandsinfrastruktur.
Regeringen uttalar det regionalpolitiska stödet. inklusive lands-att-
bygdsstödet också skall innefatta behövliga kostnader för investe-
ringar i lT-infrastruktur för företag inklusive bostadsföretag i stöd-
området och i glesa delar Sverige. Förutsättningen skall delsav vara

kan anslutas till allmänt tillgängligt bredbandsnätaccessnätetatt ett
via anslutningspunkt inom kommunen, dels nätet överens-atten

med de nationella och kommunala strukturprogrammen,stämmer
dels kapaciteten skall höjas väsentligt. Användningsområdetatt en-

förordningenligt regionalpolitiskt företagsstöd bör utökas till attom
omfatta kostnader för investeringar i IT-infrastruktur.även

Delar utnyttjas många, inte tillräckligt månganätetav som av men-
för finansieras kommersiellt, kan finansierasvårt med fö-att attvara
retagsstöd. Regionalpolitiskt motiverad upphandling nätutbygg-av
nad kan PTS med stöd telelagen och ändring PTS in-göras av av av
struktion.
Försöksverksamhet med förutsättningar slag före-av samma som—
tagsstödet skall bedrivas Hjälpmedelsinstitutet och lands-ovan av
ting eller kommuner i syfte subventionera investering i bred-att en
bandsledning nödvändig utrustning för funktionshindrade vil-samt
kas levnadsförhållanden väsentligt förbättrasskulle med hjälp av en
bredbandstjänst.
Staten, Kommunförbundet och Landstingsförbundet upprättar en-
samlad dokumentation den offentliga sektorns behov tjäns-över av

kräver bredbandskapacitet iter nätet.som
Incitament skapas för innehavare mark lämplig för kanalisering,av-

innehavare lednings-, främja kanalise-samt vägrätter attav m.m.
ring, första handI bör detta ske bidrag stimulerarettgenom som
kommuner, teleoperatörer och andra ledningsrättsinnehavare att
åstadkomma kanalisation exempelvis i formöppen rörtommaav
för framtida bruk, samtidigt grävning sker andra skäl. Ettsom av
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krav det finns kommunalt strukturprogram kanalisa-är att ett som
tionen med. Stödet skall förbundet medöverensstämmer vara en
skyldighet förupplåta kanalisation också andra vill dra framatt som
ledningar. Lagstöd för detta kan i telelagen. De närmaretas reg-
lerna bör i förordning.ges en

inledande handlingsprogram for utbyggnadEtt upprättas av rege--
ringen utredningen har föreslagit sådant.ett-

Kompetens

utbildning,Staten samlad bedömning vilken bl.a. hög-gör aven-
skolenivâ, behövs avseende lP-teknik lnternetteknik.som

Andra k0nkurren.sfiamjande åtgärder

Telelagen förändras innebärande konkurrensfrämjandeatt statens-
roll prioriteras Telias blir tillgängligttydligare i dag,än accessnätatt

kostnadsbaserade priser, s.k. local loop unbund-på ledningsnivå till
radio- telemaster möjliggörs.ling samlokalisering i ochsamt att

för möjliggöra krav samlokalise-Plan- och bygglagen ändras att-
i ändring i telelagen.ring enlighet med förslaget om

Ledningsrättslagen för främja utbyggnad bredbands-ändras att av-
nät.
Accessnätsdelen i Telia ombildas till särskilt bolag inom denett-
sammanslagna koncernen för underlätta analysen nätkostna-att av
derna och undvika diskriminering konkurrenter. Dettaexternaav

ägardirektiv till den svenska delenkan ske statligtett avgenom
Telia.

bör framtida monopolisering lokala skallutredas hurDet nätav-
undvikas.

förbättra utbudet lT-infrastruktur inrättas statligtFör öppen ettatt av-
kanali-marknadsbolag, SweNet AB, får utnyttja ledning ochsom

sation hos i första hand Svenska Kraftnät och, möjligt, Banver-om
Vattenfallsbolagen.ket, exempelvis hos Vägverket ochävenmen

skall inteSweNet operatör.agera som
ak-kraftnäts instruktion ändras så verketsSvenska att resurser mer-

Ävenbredbandsledning.tivt kan nyttjas för skapandet Banver-av
i detta syfte, liksomkets instruktion kan behöva förtydligas Vatten-

fallsbolagens bolagsordningar.
band-for handel med överkapacitetBehov kapacitetsbörsav en-

bredd bör utredas.
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Finansiering

del försäljningsintäkternaEn vid delprivatiseringen Teliaav av av--
till fond för finansiera de ovannämnda investeringarna isätts atten

bredbandsledning kanalisation, dvs. statliga garantilån för in-samt
vesteringar i kommersiellt olönsamma delar, ersättningar i samband
med upphandling och till de subventionerade nätinvesteringarna till
företag funktionshindrade.och

förslagMitt till lagändringar framgår kapitlet Författningsförslag.av

Konsekvenser kapitelur 6

Förslagens förkostnad har beräknats till omkring 12 miljarderstaten
kronor, spridas några år, femårsperiod. be-över Dettaatt ut t.ex. ären
tydligt mindre den totala kalkylerade investeringen cirka mil-än 57
jarder kronor för rikstäckande På vilket kan de 12 miljar-nät. sättett
derna tänkas bidra till tillgänglighetsmålet uppnås statligaDeatt
stödinsatserna gälla framförallt den glesast befolkade delenavses av
Sverige med ungefär 30 befolkningen. Denna del landetprocent av av

för cirkastår 40 miljarder kronor de miljarderna beroende57 deav
längre avstånden och den därmed högre kostnaden abonnent.per

Kostnaden för ledningsdragning kan reduceras betydligt, kanali-om
sation redan finns. Här reduktionen kan bli så hög 50antas att som pro-

dvs. miljarder20 kronor. Om företagen står förcent, antar attman
hälften de miljarderna,20 skulle detta resultera i statlig kostnadav en

miljarder10 för företagsstöd och upphandling miljarder för5samt
kankanalisationsstöd, totalt miljarder kronor.15 Kommunerna inte

reducera denna kostnad med någon betydande del.väntas
Mitt förslag till stödbudget har angivits till cirka miljarder,12 efter-

det statliga bidraget har räknats så lågt möjligt. Räkneexemp-som som
let visar bidraget inte säkert täcker bokstavligen hela glesbygden.att
Stödet till de glesare delarna bör åtminstone inledningsvis koncentreras
till där kan nå många till relativt låg kostnad abon-tätorterna man per

exempelvis kommunernas andra-, tredje- och tjärdeoiter.nent,



SOU 1999:85 23

örfattningsförslagF

Förslag till

ändring i ledningsrättslagenLag om

1973:1144;

Härigenom föreskrivs i fråga ledningsrättslagen 1973:1144 10attom
skall ha följande paragraf, följande§ lydelse 3samt att en ny a av

lydelse införs.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§3 a
Ledningsrätt, utrymmesom avser

§ förstaför ledning 2isom avses
stycket innefattar inomrätt att

anlägga ledningarutrymmet som
§ stycket2 förstaiavses

§10
Ledningsrätt får Ledningsrätt får upplåtas,upplåtas, omom

betydelseolägenhet betydelse olägenhet någonnågon avav
för allmänt intresse.uppkommer för allmänt intresse. uppkommer

stycket gäller ickestycket gäller ickeFörsta Första närnär
till övervägandeupplåtelsen till övervägande upplåtelsenär är

synpunkt.från från allmänallmän synpunkt. nyttanytta
teleledningUpplåtelse för som

telekommunikationssystemingår i
ändamål skallför allmänt anses

övervägande fråntill nyttavara
synpunkt, särskildaallmän inteom

föreligger.förhållanden
lydelse vid förrättningsin äldrel0 § andra stycket skall tillämpas i som

ikraftträdande.anhängiggjorts före lagens
lag träder i kraft denDenna

lydelseSenaste 1973:1144
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Förslag till

ändring i plan- och bygglagenLag 1987:l0;om

Härigenom föreskrivs i fråga plan- och bygglagen l987:l0 3attom
följandekap. § skall ha lydelse.14

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

på3 kap. Krav byggnader m.m.
14

frågaI anläggningar i 8 kap. första stycket2 § skallom som anges
föreskrifterna i och1-3 10-13 byggnader tillämpas.om

frågaI sådana skyltar och ljusanordningar omfattasom som av
krav på bygglov skall föreskrifterna i och byggnaderl 2 om
tillämpas.

frågaI radio- eller tele-om
eller huvudsak-master torn som

ligen användas förär avsett att
radiokommunikation eller
televerksamhet får kommunen
besluta villkor för bygg-att som
lov erfordras anläggningenatt
på begäran får upplåtas till
andra under anlägg-än ägaren

användningstid enligtningens
vad föreskrivet detta iärsom om
telelagen 1993:597.

Denna lag träder i kraft den
tredjeBestämmelsen i kap.3 14 § stycket tillämpas endast i ärende om

bygglov har anhängiggjons efter lagens ikraftträdande.som

‘ Lagen omtryckt 1992:1769
2 Senaste lydelse 1995:1197
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Förslag till

telelagenändring i 1993:597;Lag om

l993:597 ochfråga telelagen dels 2 3Härigenom föreskrivs i attom
paragraf, med fol-skall ha följande lydelse, dels 22att en ny e

införs föreinförs, rubrik 22jande lydelse dels närmastatt een ny

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2

syftartill Bestämmelserna i lagen tillBestämmelserna i lagen syftar
myndigheter skallmyndigheter skall enskilda ochenskilda ochatt att

få tillgång till effektiva telekom-få tillgång till effektiva telekom-
munikationer på likvärdiga villkormunikationer till lägsta möjliga

upprätthållakostnad. till skapa ochsamhällsekonomiska Häri samt att
en allaeffektiv konkurrensligger bl.a. inom
delar telekommunikationsom-av.

det främsta medletrådetoch skall få möjlighet attatt Somvar en
lagens syften.uppnåfrån stadigvarande bostadsinatt

bestämmelsernaSyftet medverksamhetsställe ieller fastasitt
bl.a. ochtelefonitjänst till rimligt lagen innefattarutnyttja attett var

tillgängligt möjlighet frånallmänt skall ha sinpris inom ett atten
telenät, bostad ellerstadigvarande sitt

llllgang lill telealla Skall få verksamhetsställeall fasta utnyttja
likvärdiga Vlllkañljanslerpa Samt telefonitjänst till rimligt prisett

telekommunikationerna skall allmänt tillgängligt telenätatt inom en
ulhalllga Och llllgangllga den samhällsomfattande tjänstenurlVara

der kriser och krlg- telekommunikationernasamt att
till-skall uthålliga ochvara

eller de" myndighetRegerlnge" ochikrig.gängliga underkriser
fårbestämmerregeringensom

enskilda och myndig-besluta att
tillförsäkras tillgång tillheter skall

nätkapacitetteletjänster eller
statlig upphandling.genom

omtryckt 1997:397Lagen
Z lydelseSenaste 1997:397
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3
Vid tillämpningen lagen skall eller den myndighetRegeringenenav som

skapa för bestämmer får beslutasträvan regeringenatt utrymme attvara
och upprätthålla effektiv konkur- enskilda och myndigheter skall till-en

alla telekommu-delar försäkras tillgång till teletjänsterinomrens av
medel eller nätkapacitet statlignikationsområdet såsom ett genom upp-

handling.de § syftena.uppnå 2i angivnaatt
eller den myndighetRegeringen

bestämmer får be-regeringensom
sluta bevilja statsbidrag föratt att
anlägga kabelkanaler för teleled-

enligt de föreskrifterningar som re-
bestämmer. Som villkor förgeringen

bevilja bidrag får uppställasatt en
skyldighet på begäran till tele-att

för ledningar ingår ioperatörer som
allmänt tillgängligt telenätett upp-

del sådanalåta ledig kabelkana-av
dessa behövsler, för inneha-inteom

nuvarande och rimligaegnavarens
förväntade behov. Den beviljassom
bidrag skall, villkor uppställtsom om
detta, skyldig tillse åta-att attvara
gandena enligt beslutet vid överlå-

kabelkanalernatelse övertasav av
förvärvaren. Föreskrifterna får inne-
hålla beviljat statsbidrag fåratt
återkrävas från den erhållit bi-som
drag eller den dennesövertagitsom
skyldigheter, villkorom som upp-
ställts samband med beviljandei av
bidraget uppfylls.inte

3 Senaste lydelse 1993:597
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antennplatserSamlokalisering av

§22 e

illsynsmyndigheten får, på ansökanT
beslutateleoperatör, att enav en

bedriver verksamhetteleoperatör som
anmälningspliktig enligt §4är asom

vilkenanläggning förskall upplåta en
uppställts enligt kap.villkor har 3 14

plan- och bygglagen§ tredje stycket
tillmed nyttjanderätt1987310

del sökan-sökanden till så stor som
förutsatt anlägg-den har behov attav

förbehövs anläggningsin-ningen inte
nuvarande ochnehavarens egna

förväntade behovrimliga
antennplatser.samlokalisering av

vadskall innehållaSådant beslut
skall omfatta ochnyttjanderätten

för upplåtelsen.villkoren Ersätt-
skall bestäm-för upplåtelsenningen

och skäligoch skall rättvisvaramas
till kostnaderna förmed hänsyn

upplåtelsen.
försöktSökanden skall ha nåatt en

frivilligöverenskommelse på väg.
ansökan så harFramgår inte attav

detskall ansökan Omskett, avvisas.
samlokalise-förhandlingpågår om

§antennplatser, skall 32ring aav
motsvarande tillämpning.äga

lag träder i kraft denDenna
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Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1997:401 med instruktion för ochPost-

telestyrelsen;

Regeringen föreskriver förordningen med instruktion5 § 1997:401att
följandeför och telestyrelsen skall lydelse.Post-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5

och telestyrelsen skall och telestyrelsen skallPost- Post- genom
upphandling upphandlinggenom

funktionshindrades funktionshindradestillgodose tillgodose
särskilda och tele-behov särskilda och tele- behovpost- post-av av

tjänster, tjänster,
totalförsvaretstillgodose totalförsvarets behov tillgodose behov

och teletjänster under höjdpost-av av
och teletjänster under höjd beredskap,post-

beredskap, och stärka samhällets beredskap mot
stärka samhällets beredskap allvarliga störningar telesystemetav

i allvarliga störningar ifred, ochmot av
och myndighetertelesystemet i fred. tillse enskildaatt

tillgång till teletjänstertillförsäkras
nätkapacitet med tillräckligeller

överföringskapacitet för bredband-
därsådanai regionerstjänster

utbyggnad fall kommeri inteannat
utsträckningske i iatt somsamma

delar landet.övriga av

Senaste lydelse 1997:401
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Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1991:2013 medom
instruktion för Affärsverket svenska Kraftnät;

Regeringen föreskriver Förordningen2 § 1991:2013 med instruktionatt
för Affärsverket kraftnätsvenska skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Svenska kraftnät skall därvid kraftnätockså Svenska skall därvid
också

bygga storkraftnätet baserat påut
samhällsekonomiska lönsamhetsbe- bygga storkraftnätet baseratut
dömningar, på samhällsekonomiska lönsam-

främja konkurrensen inom hetsbedömningar,
elöverföringsområdet, främja konkurrensen inom

främja forskning, utveckling och elöverföringsområdet,
demonstration teknik bety- främja forskning, utveckling3. ochav ny av
delse för verksamheten, demonstration teknikav ny av

for den operativa bered- betydelse for verksamheten,svara
skapsplaneringen inom sitt förverk- 4. den operativa bered-svara
samhetsområde under kris- eller skapsplaneringen inom sitt verk-
krigsförhållanden, samhetsområde under kris- eller

bedriva tjänsteexport inom sitt krigsforhållanden,
verksamhetsområde, och bedriva tjänsteexport inom5. sitt

främja dammsäkerheten i landet. verksamhetsområde,
främja dammsäkerheten i landet,

och
rättigheterutnyttja sina i

fastigheter och liknande rättighe-
för dra fram och bibehållater att

teleledningar upplåtasamt att
nätkapacitet dessa.i

1 lydelseSenaste 1975:1248
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Inledning1

Uppdraget1 1
.

behovutredningjuli tillsättaRegeringen beslöt den 23 1998 att omen
dir.infrastrukturkommunikationstekniskinformations- ochav

infra-befintligskulle kartläggaBilaga Utredningen1998:61, 1.se
föreslåoch slutligenutvecklingstendenserstruktur, analysera tekniska

skulle uppnånäringsliv och teleoperatörerhur stateni samverkan med
infrastrukturen.god regional och social täckning aven

1999,ha redovisats den 1Uppdraget skulle enligt direktiven mars
redovisnings-ändraderegeringsbeslut den december 19983ettmen

junidatum till den 11 1999.senast
prioriterades1996/972125nationella IT-strateginden seI treprop.
informationsför-samhälletsrättsordningen, utbildningen ochområden,

området försistnämndaframförallt detsörjning. utredning berörDenna
förinfrastrukturfungerandemålet att utforma välvilket sam-envar

till basin-tillgänglighethöghällets informationsförsörjning som ger
IT-politi-tillväxtbefrämjande referatseformation och verkar avsom

ken i 1997:98:TU7.
in-uppfattningaktörersIT-kommissionen har behandlat olika om

föl-1996°. harBl.a.alltsedani offentliggjorda hearingarfrastrukturen
tillfrågade:jande problem framhävts deav

digital in-breda användargrupperde reella behoven hos av en-
inte särskilt uttalade,frastruktur är ännu

särskiltteknikval,osäkerhet bland aktörernadet råder extrem om-
ekonomiochaffärsmodellerefterfrågan,det gäller accessnätet,när

infrastrukturen,det gäller utbyggnadennär av
regelverket otydligt,är-

tillräck-inteägarstrukturenbefintligaför den ärägaransvarstatens-
ligt tydligt utformat.

" information ochförhearing infrastrukturenIT-kommissionens om
hearingIT-kommissionensjuni 1996. Samtkommunikation. Rosenband 5-6

1998:20.oktober 1997. SOUmedier.infrastrukturen för digitala 24om
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Det område utredningen enligt direktiven skulle omfattasom var
avancerad informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur,
dvs. vad utredningen tolkat tele- och datakommunikation med vä-som
sentligt högre kapacitet vanlig telefoni, här sammanfattningsvis kal-än
lat bredband.

De huvudsakliga problem enligt direktiven skulle lösas ut-som av
redningen följande. Direktiven påpekade brister i den regionalavar
täckningen antal telekommunikationstjänster, mobiltelefoniett t.ex.av
och datakommunikation med höga hastigheter. Priset för s.k. ISDN-
anslutning med dubbel telefonihastighet varierade geografiskt, med
mycket höga avgifter små i glesbygd. Datakommunikationorter
mellan lokala nätverk LAN och videokommunikation med hög kvali-

kräver emellertid, enligt direktiven, högre hastigheter vad ISDNtet än
med dubbel telefonihastighet kan erbjuda. utbyggnadEn denav nya
tekniken i de befolkade områdena kunde skapa regionala obalan-mest

Det enligt direktiven, prioriterad uppgift för utredningen attser. var, en
klargöra hur mindre gynnade områden skulle tillgodoses. befaradeMan

en ökad klyfta mellan dem har tillgång till avancerade te-annars som
letjänster och dem inte har det. samhälleligJu betydelse destörresom

tillämpningarna får, desto bekymmersam skulle sådan ut-nya mer en
veckling bli. Utöver denna regionala dimension såg direktiven också

social- eller välfärdspolitisk: utredningen skulle klargöra hur mindreen
gynnade skulle tillgodoses. Funktionshindrade ochgrupper av personer
äldre nämndes särskilt i direktiven. Eventuella könsskillnader skulle
också identifieras utredaren. problemDe kan be-nämnsav som ovan
skrivas regionalpolitiska såväl socialpolitiska.som som

Direktiven anlade också närings- och sysselsättningspolitisktett
perspektiv. Den väntade utvecklingen tillgången till infrastrukturav
liksom behoven, och skillnaderna däremellan borde klarläggas, förav
såväl enskilda individer i olika kategorier, privata företag offent-som
lig sektor. Alltför kapacitetssvaga anslutningsmöjligheter ansågs av
direktiven tillväxthämmande faktor for främst de mindre ochutgöra en
medelstora företagen.

Telelagen alla till fast telefoni, behövde enligt di-rättger men man
rektiven vissa andra, mycket efterfrågade tjänster bordeöverväga om

tillgängliga för alla. Enligt direktiven det svårt avgöraattvara var om
justering telelagen skulle behöva Jag har uppfattatgöras. ävenatten av

de förändringar författningar, krävs for förslagen skall kunnaattav som
genomföras, bör utredningen.övervägas av

Några de områden enligt direktiven kunde dra nyttaav som av en
utbyggnad avancerad informations- och kommunikationstekniskav
infrastruktur var:
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rättsinfor-demokratiskt inflytande via spridningstärkt t.ex.ett av-
mation,

mindre ochnäringslivet regionerna, inte minstutvecklingen iav-
medelstora företag,
distansarbete,-
distansutbildning,-
skolor,-
folkbibliotek,-

för vilka redan bedriverfunktionshindrade och äldre PTSpersoner—
till teletjänster.fortlöpande arbete för tillgångett att garantera

framti-uppgift bl.a. dessa områden iUtredningens klarlägga hurattvar
datakommunikation medden skulle tillgodoses vad gäller behovet av

hastighet.hög
idirektiven direkt pekadeviktigaste problemDe är samman-som

fattning:

infrastrukturen ochkomplexiteten och de snabba förändringarna i-
svårigheter framtiden,bedömaatt

blir hämmandeför i eller alltför dyr infrastrukturrisken bristeratt-
ekonomisk tillväxt,för

okontrollerad utveck-för social och regional obalans vidrisken en-
infrastrukturen,ling av

mellan marknaden ochbehov förändringar i ansvarsfördelningenav-
och social balans.för tillgodose regionalattstaten, t.ex.

rollhuvudfråga egentligen vilkenkan direktivensMan ärsäga statenatt
avancerade tekniken församband med denskall sig i attta nya,

dels de regionalanäringspolitiska målen tillväxt,främja dels de om
sociala målen tillgänglighet för alla.och om

Arbetssätt1

rådslag i samarbeteinkluderande nioArbetssättet har varit öppet, som
myndigheter i Luleå,regionala eller lokalamed utredningen ordnats av

Östersund, Linköping, Ronneby,Uppsala, Stockholm,Borlänge,
inbjudna deltagare,ifrån till 80-taletMalmö och Göteborg med allt 5

företrädare förrådslag har deltagittotalt samtliga200. Iän myn-mer
företrädare föri växlande gradstatliga och kommunala,digheter, samt

syfte diskuterahögskolor och andra användare, iIT-branschen, att un-
utveckla arbetshy-viktigaste problemen ochderlag, klarlägga de attatt

Finland,har vidare besökt Norge,Företrädare för utredningenpoteser.
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Danmark, Storbritannien och Kalifornien Bilaga information11 ger
USA-resan antal företrädare för EU-kommissionen imöttsamt ettom

Bryssel. antal kontakterEtt har dessutom tagits med företrädarestort
för branschen, myndigheter och användare, bl.a. föredrag pågenom
Stadsnätsföreningens årsmöte den februari24 1999.

Utredningen har systematiskt webbplatsanvänt en egen
www.itinfrastruktur.gov.se kanal för kontinuerligt infor-attsom en

hur långt arbetet framskridit, bl.a. kon-att presenteramera om genom
sultrapportema. När utredningen avslutats har konsultrapportemanu
lyfts till webbplats,över www.naring.permanenten ny, mer
regeringen.se/it/infiastruktur.htm, Bilaga har därförDessa intese
tryckts särskilda bilagor.som

Inför presentationen betänkandet producerade Libro Time ABav en
cd-romskiva med 3-4 minuters multimediaintroduktion, Bilagaen se

Enligt direktiven skulle utredningen samråda med Statens institut för
kommunikationsanalys SIKA, konvergensutredningen, Närings- och
teknikutvecklingsverket NUTEK, Kommunikationsforskningsbe-
redningen, IT-kommissionen, Post- och telestyrelsen ansvariga församt
det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet’. Rättschefen vid PTS
har förordnats i utredningen. Samrådet med IT-kommissio-expertsom

har skett fortlöpande, bl.a. deltagande vid sammanträdeettnen genom
med kommissionens Infrastrukturobservatorium. övrigt harl kontakter
skett samråd kring utkast. Utredaren skulle vidare pröva detgenom
offentliga åtagandet", mycket central del min utredningsuppgiflen av

behandlas på flera ställen i rapporten.som
Under maj skickades preliminär version till 30-talut ett motta-en

inkluderande samrådspartema enligt direktiven, antal berördaettgare,
organisationer, flertalet anlitade konsulter i den offent-samt personer
liga och privata sektorn varit behjälpliga under utredningsarbetet. Isom

hänvisas till synpunkter från detta samråd under beteckningentexten
underhandsremissen.

Syftet med kartläggningen och analysen har varit visa deatt stora
dragen i den pågående utvecklingen. Betänkandet försöker besvara
framförallt följande frågor:

Vilka krav ställs idag på IT-infrastrukturen och dess kapacitet-
fördelarHur sig infrastrukturen landetöver-

telefoniteknikenVad innebär skiftet från den gamla till den nya-
bredbandstekniken

7 Se 1997/98:l36.prop.
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denanvända och behövahushåll viljaföretag ochVad kommer att-
informationsteknologin tillnya

företagenochför kommunernahuvudrollernaVilka bör staten, vara-
infrastrukturenframtidadet gäller dennär

nätägandefrämjasmarknadsutveckling börVilken operatö-stora——-
delmarknaderalla olikaaktörer påmindreeller många,rer

statliga insatsereventuellabli förskulle kostnadernaHur stora-
teknikskifte helasnabbt och enhetligteftersträva överBör ettman-

decentraliseratsuccessivt ochskifte skeSverige eller bör ett mer

blir ganskavarvid vissafrågor besvarats,dessa allmännaNär svar
frågorkonkretaställning tillförsöker jagosäkra, ta som:mer

direktivför EU:sinommöjligaVilka insatser göraär att ramen-
stödlägga pårealistisktmycketHur är attpengar-

tillavgränsning stödetvisionärförsiktig ellerväljaBör avman en-
iattraktiva områdenamindrekommersielltbredbandsteknik i de

Sverige
och beslutarområdenamindre attraktivadeHur avgränsat vemman——

stödom
nedläggning rörkanalisation ärstimulerarHur tomma somavman-

anläggningskostnademahållagrundförutsättning för näratt nereen
drar ledningman

funk-hjälpmedel förteknikendenintroducerarHur somnyaman-
och äldretionshindrade

förutredningen valtfokuseringbeskriver denOvanstående frågor som
Vi-utredningstiden.kortaden relativtresultat påkonkretakunna nåatt

Bilaga 2.konsultuppdrag setjugotallagthar utredningendare ut ett
vissa delarvaritutredningentidsskäl harAv atttvungen av upp-ge
uppmärksamhetnågot mindredirektiven, änbeskrivs idetdraget, som

analysermedhunnitsuppgifter inteExempel är närmareandra. på som
förvaltningspoli-regeringensteknikenställsvilka krav avsomav

vid kom-tillämpasfmansieringsformereller vilkatiska somprogram,
inteUtredningen harstadsnäten. änutbyggnad annatavmunernas

ochkundkategorierför olikabehandla priseröversiktligt kunnatmycket
studienhuvudoperatörema. Ierbjudstjänsteutbudregioner i det som av

huvudvikten vid detutredningen lagthartekniska utvecklingen,denav
forsk-inte studeratmarknadeninompågårutvecklingsarbete mensom

synpunkterharunderhandsremissenmedsambandningen Inärmare.
ochkonkurrensförbörocksåkabel-TV-näten attframförts öppnasatt

vilket be-Teliasviktig fråga accessnät,likadet öppnaattär somen
börkabel-TV-nätenhuruvidaFrågan öppnasutredningen.handlas i om
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har dock inte studerats djupare i denna utredning. Synpunkter har också
framförts affärsmässig analys nätutbyggnad i landet, underatt en av
olika förutsättningar, borde har inteDet gjorts inomgöras. förramen
denna utredning sannolikt något krävs inför deär upphand-men som
lingar föreslås i utredningen. Detta några exempel insatserärsom

visat sig kräva djupare vad utredningstiden medgivit.äntagsom
l nedan används omväxlande beteckningen utredningentexten

och vi. tydligtFör markera ställningstagande från min sidaatt ett an-
vänds subjektet utredaren eller jag.
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avvägningarAllmänna2

allmän diskussion2.1 En statensav

påverkansstrategi

huvudsakligen för-står inför två principiella huvudalternativ,Staten att
lita sig marknaden själv gripa styrandepå eller sättatt ett genom

investeringar Oberoende val kaneller dettasätt.annat statenegna av
få fungerande bred-gripa andra för till stånd väläven sätt att en

bandsinfrastruktur:

igångsättande utvecklingsprogram respektiveav-
reglering priser och villkor för och samtrafik.av access-

Inledningsvis skall något dessa olika tillvägagångssätt.sägas om
valtstället för systemförändringar har flera regeringarI göra attatt

projekts. finns Australien, Kanada,initiativ till och Sådana ita program
Storbritannien, andra länder. Sverige har KK-stiftelsenSverige och I

ihaft denna uppgift. Parallellt med utbyggnaden pågåraccessnätenav
de länderna forsknings- och utvecklingsprojekt för Internetstörre ett

och gånger snabbare dagens.100 1000är änsom
och EU-ländernaregleringsfilosoñ tillämpas OECD-Den som av
ska driva fram deförutsätter det efterfrågan och marknadenäratt som

bredbandskommunikation tillinvesteringar i infrastruktur medgersom
därför ofta förstaslaghushållen. Regleringslösningar olika är enav

framförallt främjautgångspunkt för agerande med fokus påstatligt att
kommunika-påövervakning prisernakonkurrens och utövaatt av

ochStorbritannien, Australientionstjänster. tydligt imycketDetta är
Zealand.Nya

möjligt.teknikneutrala EttRegleringarna dock hållitshar så som
vill låsaregeringarna inteskäl teknikutvecklingen snabbsåär är attatt

8 webbplatsenkonsultrapporten från ErikssonSe Arne
många exempelhtm med bl.a.regeringen.se/it/inflastruktzzr.naring.www.

projekt.internationella



1999:85Allmänna SOU40 avvägningar

mål fiberbestämt teknikval. praktikensig till något I är ett t.ex.om
fasta framför trådlösa där särskilttill valethemmen göra nät systematt

kan bli intressanta komplement.de lågtflygande satellitema Men även
med bas i kabelnätfasta innehåller flera val. Det kannät ut-vara som

kommunikationsnät, telenäten eller elnäten.till dubbelriktadevecklats
mål fiberför fortfarande har uttalatMed undantag Japan, ett omsom

har regeringama inga sådana klart uttaladetill hemmen 2010,senast
verkar har övergivitambitioner och i det det Japanäventysta som om

Beträffande telefonnäten finns tekniska möjligheterdessa planer. att
studerade ländema, dock till betydandeerbjuda överallt i deISDN

genomföra nationell utbyggnadpris. kanskillnader i Nästa steg attvara
Nordamerika, de europeiska länderna ochADSL. I Japan, störreav

bred spridning inomSkandinavien kommer sannolikt haADSL att en
femårsperiod.

IT-infrastrukturutredningens direktiv lyfter framMed hänsyn till att
definiera höghastighetstjänstermöjligheten i lagatt som

fram enhetligsamhällsomfattande tjänster och därmed reglera en
landet, kan det konstateras inget land gåttstandard helaöver att annat

för Danmark betraktar ISDNden med undantagvägen, som som en
samhällsomfattande tjänst.

det grundläggande problemetkorta beskrivningen antyderDen att
egentligen inte adresseratsmed uppgradering accessnäten som enen av

i Sverige, möjligen med undantagpolitisk fråga lika tydligt Ja-som av
land påtagligt gjort fråganheller har i något såInte annatman ompan.

till fält för kommunala initiativ iuppgraderingen lokala nät ett somav
förklaringen till detta regeringama inte hurSverige. Sannolikt är att ser

riktningen ska kunna genomföras inompolitiska initiativ i den ramen
för och konvergerande marknad.avregleraden

mycket tydligakan länder skaffat sigHär även nämnas tre som pro-
konsekvent bli före-filer, Irland, Israel och Indien. De har på attsatsat

område. Irland har väl allagångare och på sitt snart sagt storavar en
i landet. Israel årligen mångmiljon-datortillverkare etablerade satsar

belopp företagsutveckling teknik- och programsidan. Resultatenpå på
inte för i dag världsledande inomhar låtit på sigvänta är t.ex.man

världens bästa länder vadRadioLAN-tekniken. Indien är ett av avser
företag lägger sinOtaliga de idagär utprogrammerare. som pro-

gramuppbyggnad just till detta land.
den in-Vad Sveriges lämpliga profil Sverige har med tanke påär

fram-frastrukturuppbyggnad pågår möjlighet inta mycketattsom en
området datanät. Med på hur dettaskjuten placering inom rätt syn

infrastrukturenforum skall användas och ägarfrågan tillsamtav vem
potential till kraftfullt tillväxtmedel.finns mycket stor etten
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eller marknad2.2 Stat

Staten aktörsom

enbart får inga åtgärder vidtas förOm marknadskraftema ochstyra att
påverka marknaden kommer marknaden för höghastighetskommunika-

främst i storstadsområdena mellan dessa medtion ochväxaatt en mer
risken Teliatveksam utveckling i landet. Vidare ärresten stor attav

förbibehåller mycket dominerande ställning. Starka skäl talar atten
bör särskilda åtgärder för det finns ytterligarevidta säkrastaten att att

alternativ kan utnyttjas rimliga villkor.som
snabb tillväxt marknad för höghastig-Om önskarstaten en av en

hetskommunikation mångfald denna marknadaktörer påsamt en av
eventuellt imåste åtgärder vidtagas, både i form reglering och ävenav

form ekonomiska tillskott. Marknaden dock mycket komplex ochärav
marknad och tjänster, tilldet viktigt hänsyn till nuvarandeär samtatt ta

enstaka punktinsatsermåste ha strategi för helheten innanatt staten en
innehåller ekono-Själva definitionen bredbandskapacitetgörs. enav

Även demiskt viktig avvägningsfråga mellan kvalitet och kostnad: om
föredrarflesta hushåll vill bil det inte alla Mercedesäga är sagt att

framför Honda.
investe-väsentliga ställning till följande:Det Deäratt storamest ta

tillfredsställande nätin-ringar kommer krävas för etableraatt att ensom
frastruktur det regionala planet, s.k. stadsnät och accessnät, anses av

marknadskraftema, åt-många bedömare inte kunna finansieras av
genomföra omfattandeminstone inte inom de åren. Attnärmaste ut-

tämligen verknings-byggnader stadsnät dessutom mångaavav anses
lösningar förlöst det inte samtidigt etableras accessnätet.om

vid betrakta de gamla branschemasVi har ofta nätvant att somoss
liknandeinfrastruktur och statliga affärsverk ellerägssom opereras av

politiskt ställnings-delvis monopolliknande ställning. möjligtmed Ett
kan fortsatt utbyggnad och utveckling dessatagande nätatt avvara en

etableradei offentlig regi, endera inom de fyra redanbör göras stora
Kraftnät eller iTelia, Banverket, Svenskastatliga Teracom,nätägama

sigstruktur. liknande kan tänkasamlad På sättännu attmanen mer
statligdrivs i offentlig regi, antingen någonlokala anläggs ochnät av

kommunala bolag. innebär iorganisation, eller kommuner och Detav
vila statligt ellerfall infokomsektom i Sverige kommer påså attatt en

villkor till olikaägd infrastruktur upplåtes vissakommunalt som
analogi idag gäller inom järn-tjänsteproducenter, i med vadt.ex. som

vägsområdet.
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organisa-kring detta skall Vilkenuppkommer då hurFrågor göras.
för verksamheten Ef-tionsform lämplig Vilka mål bör ställasär upp

utvärderar denvilka principer bör verksamheten styras Hurter man
olika investeringsprojekt Vilkasamhällsekonomiska lönsamheten av

till olika tjänsteföretagvillkor skall gälla för upplåtelsen nätenav
dennaantal avgörande frågor måste besvarasDetta är stra-ett omsom

dem behandlas i detta avsnitt.tegi väljs. Några av

Marknaden alternativsom

i relativtOffentliga infrastrukturmonopol har i flera fall uppstått ett sent
utveckling, tjänster och marknader redanskede i dessa branschers när

skall utföras inom offentligtväl definierade. Om verksamheten ettvar
politiker ämbetsmän måste fattamonopol blir det i slutändan och som

kräver mycketbeslut kostsamma investeringar i nät som avance-om
risker för felaktigarade risk- och marknadsbedömningar. innebärDetta

incitamentsstrukturer förbeslut både grund avsaknad lämpligapå av av
marknadsinformation.sådant beslutsfattande och avstånd till relevant

politiskaprivatägd infrastruktur kan minska tvånget beslut iEn att ta
beslut vad skalldessa frågor. krävs dock omedelbartDet ett om man

med de existerande statligt kontrollerade näten.göra
därför bredbandsnätens utvecklingalternativ slutsats kanEn attvara

industriell angelägenhet, dvs. fråga för finansinstitut ochbör vara en en
offentligindustriella aktörer, och inte angelägenhet för skatte- fi-en

sådant krävernansiering och politiska beslut. val ställ-Men även ett ett
vilken konkurrens- och marknadsfilosofi skallningstagande till som

avsiktsförklaring frånväljas. Marknaden efterfrågar också statensen
klargör vilken konkurrenssida tydligare idagän typ statensom av som

önskar. exempel kan det från sida aldrig harSom nämnas att statens
nätinfrastruktur konkurrens viauttalats konkurrens eller samtra-om

fik Telias föredra. sammanhänger med denmed Detta störrenät är att
frågan vill ha konkurrens mellan vertikalt integrerade operatö-om man

ordnad konkurrensTelias eller horisontellt därtyp en mer enrer av
andra.flora tjänsteföretag arbetar Detnät ägs är t.ex. ettav som av

till det i Sverige sikt möjligt haproblem ställning på äratt ta attom en
väl fungerande i tjänsteledet sådana företagkonkurrens ävenattutan

ställningstagande i denna marknadsstrukturella frågaEttäger nät.egna
har efterfrågats branschen sedan några år.av

intensiv marknadsutveckling handikappas dock det finnsEn attav
betydande bl.a. grund den snabba tekniska utveck-osäkerhet,en av
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lingen vad gäller accesstekniken°. tekniska lösningarNya har börjatnu
utvecklas. baserar sig ñberoptikDessa på och radioteknik. Lösningarna
förutsätter tekniker samtidigt försöker lösa de ekono-nya som man
miska problemen för massmarknad. Komplexiteten hos tekniken ären

Vi har idag blandvärld med traditionell telekommunikations-stor. en
teknik designad för telefontrafik och parallellt med denna har Internet
byggts och andra tjänster varvid det behövs teknisk kompetens förstor
planering och drift infrastrukturen.av

marknadsstyrd investeringsvågEn dämpas också de underlig-attav
gande Förutsättningarna för investeringar inom tjänsteproduktionen en-
dast till vissa delar klara, exempelvis kanalisation, och fiberop-är torn
tiska kablar. Transmissionsteknik och Växelsystem befinner sig i en
mycket stark utveckling där traditionell routerteknik kan komma att

koncept med lP-routerar integrerar flera transmis-ersättas av nya som
sionsfunktioner tidigare uppdelade olika utrustning. kanHärsom var
kapitalkostnaderna komma sänkas kraftigt vilket påverkar investe-att
ringsviljan.

lnvesteringsbenägenheten hos aktörer osäker marknad ären
alltså avgörande påverkansfaktor. inte få intäkterKanen man som
täcker avskrivningar och drift satsning så kommer den inte atten

Telias skeddeFör del så för ISDN. Från början skulle dennagöras. ut-
byggnad ske risk med täckning. Resultatet har blivitstor attegen
utbyggnaden följer efterfrågan.

Mellanformer

Mellan de tvâ polära alternativen offentlig och privat infrastruktur finns
mellanformer. viktig sådanEn upphandling förlustbring-aväven är en

ande verksamhet eller utauktionering inkomstgivandeav verksam-en
het. Ett sådant tillvägagångssätt kompromissar mellan privat och of-
fentlig produktion så behåller offentlig kontrollsätt att man genom
utformningen förfrågningsunderlaget, produktionen förutsätterav men
konkurrens vid anbudstillfället. Upphandling eller utauktionering an-
vänds redan både i Sverige och utomlands lösning problemet attsom
finna lämplig avvägning mellan marknad och politisk styrning nären
det gäller tillhandahållandet mobiltelefoni, kabel-TV, lokalradionätav
osv..

9 konsultrapportenSe från Mats Brunell, webbplatsent.ex.
se/ it/ infrastruktur. htmnarin regerinwww. gen.
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sominäringspolitiskt redskapIT-infrastrukturen

nationellspeciellt framgångsriktinteKanalGötaBygget syn-urvarav
rolldenoch jämvägamasnabbt för litenpunkt. Kanalen blev övertog

byggdesverkstad,Motalahaft. blevkanalen skulle Däremot somsom
och avanceradför teknisk kunskapkanalbyggets behov,för centrumett

långt framnäringslivet i Sverigebetydelse förhafttillverkning storsom
heladatanät Sve-bredbandigautbyggnadi våra dagar. överMen aven

effekterinte få någrabedömningkommer enligt minrige störreatt om
Ökad IT-infrastruktur,tilltillgångisolerad åtgärd.det sker somsom en

eller tilltill fler företag,inte ledaåtgärd, tordeenda regionalpolitiska
till datanäträcker tillgångfinns. helleri de företagtillväxt somsom

verksamheter tillflyttaför de företagenda överväger attargument som
från storstäderna.Sverige eller ut

få helatid kanpå mycket kortföretag viavärld där InternetI etten
kompetentaför de allrafinns bara platssin marknadvärlden mestsom

kreativa kunskapernade djupaste ochland harföretagen. Det mestsom
nyföretagande kommerattityden tillkonstruktivaoch den attmest vara

industrihistoriavattenkraft ochframgångsrika landet. Råvaror,det mest
branschanpassadetillgång påmycket lätt.kommer Däremot ärvägaatt

marknadsföringjuridik,rekrytering,kringtjänster stortetc. avsom
kombinationdatakommunikation, isatsning påvärde. Därför kan en

första handeffekter.mycket positiva Itänkas fåmed andra åtgärder,
medier ochinomkvalificerad utbildning IT,satsning påkrävs ökaden

allmänna inställ-allmänbildningsnivå. Denunderhållning långt över
också avgörande.förändringrisktagande ochtill företagande,ningen är

bramedplats har kommunerpåförutsättningarOm dessa sätts
medkommunikationerledning, brakommunallivsmiljö, engagerad

möjlighe-läravilligbefolkningStockholm och är storaatt om,somen
nyföretagande.ochlocka till sig etableringarter att

uttalad vi-saknasdetnäringspolitisk aspekt ännuEn är att enannan
vidare påoch byggaskall tillvaratahur Sverigesion och strategi omen
via Teliabl.a. Ericsson,vi harde framgångar ävenmengenomsom nu

Intemetmarknadenföretag påsamt m.m.

° webbplatsenfrån Florén,konsultrapport PerSe
htmit/infiastruktur.se/naring. regeringen.www.
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IT-infrastruktur regionalpolitiskt medelsom

Tillgången till telefonitjänster hela landet har fönnodligenöver en oer-
hört betydelse för Sverige. God täckning mobila teletjänsterstor ärav

viktig förutsättning för exempelvis turistnäringen i glesbygd. Nuen
börjar haInternet betydelse och intresset för sprida Internetattsamma
och digitala tjänster till hemmen har digital-TV-accentueratsnya av

Ännudebatten. har inte hemmen börjat efterfråga tjänster kräversom
bredband i skala i båda riktningama istörre mycket be-accessnäten,
roende på kapaciteten i de nuvarande vanligen låg. Menatt näten är
både företag och skolor, lika geografiskt spriddaärgrovt settsom

hushållen, har idag uttalat sådana behov. Hur mycket skall densom
geografiska spridningen prioriteras i förhållande till den marknads-
styrda utbyggnaden i och mellan storstäderna det frågaYtterst är en

prioritering mellan regional- och näringspolitiken, besvärligtettom
avvägningsproblem sig i hur mycket regionalpolitiken fåryttrarsom
kosta och hur mycket omfördelning och geografisk styrning investe-av
ringamas fördelning marknad och skattebetalare bereddaär attsom
acceptera.

Sverige marknad likvärdigt med New York eller någraär störresom
städer i Tyskland, marknad utspridd geografisköver stor yta.men en en
Frågan därför hur länge vi kan investeringarär i telesektom i dense
takt vi de åren börjar marknaden nå till desett senaste gränsensnart-
glesare, olönsammare delarna Sverige.av

Ett problem gäller vad god regional och social täckning,ärsom en
det andra vilka medel bör väljas förär uppnå detta. Intressantatt ärsom

det inte verkar möjligt enbart på glesbygdenatt vill nåatt satsa om man
regionalpolitiska effekter. Nät hänger ihop, detoch måste därför finnas
kopplingar med rikstäckande och internationella för regional-nät att en
politisk nätinvestering skall bli meningsfull.

Horisontell eller vertikal organisation marknadenav

Ovan nämndes val står mellan två marknadsfilosofier: fortsattatt ett
dominans vertikalt integrerade eller tyngdpunkten lagd påoperatörerav
horisontellt skiktad konkurrens, dvs. inom och delmarkna-var en av
dema inom IT-produktionens förädlingskedja. Den linjen förut-senare

det finns tillräckligtsätter utbud fiberbaseradeatt stort nätresurserav
kan hyras i form fiber. sådantEtt utbud saknas f.n.ut svartsom av

nationell nivå. Fiber i inte ekonomiskt försvarbartaccessnätet är ännu
etablera i mångfald till varje fastighet eller hushåll.att Ingen aktö-av

marknaden har idag ekonomiska möjligheter storskaligtattrerna
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ellertill fastighetsgränseninvestering fiber ännuräkna hem aven
betal-tillräckligt underlaghahemmetmindre fiber till ettutan att av

fastighets-gällerbörjat vadutveckling harkunder.ningsstarka Denna
bostadsbe-IT-infrastruktur höja värdet påmedviljabolag och deras att

kanmångfald tjänsteleverantörersäkerställaståndet. För attatt aven
acceptablakommersiellttill kundernabredbandstjänstererbjuda
möjliggörinfrastrukturlandsomfattandekrävs förstvillkor somen

bred-efterfråganlandsomfattandeOch det krävsdetta. även en
bandstjänster.

Dåbredbandskravet.uppfyllertrådlös förbindelseheller ut-Inte
vidiversifierad kommerbliroch marknadenfortarevecklingen går mer

gällervadglesbygd ochskillnad mellantroligen tätortstörreatt se en
landeti helaGSM-nätkapacitet tjänster,kvalitet och ett me-genom
de mobilautnyttjakunnadelarna kommertättbebyggdadan de att
hastigheterinnebärande högreförväntas erbjuda,tjänster UMTSsom

utbyggtfastnätssidan välInfrastrukturennuvarande GSM-nät. ärän
lös-kostnadseffektivaerbjuderlokalstationerna hurfram till manmen

berohuset kommerödsligt belägnalokalstationen till detfrånningar att
andraochsatellit, LMDSnischlösningardåsituationen. Det är som

användbara.tekniker blirtrådlösa
kaninformationsnättillefterfråganeffektivaDen ett varaaccess
till. Sär-har tillgångkonsumenternavilka andraberoendestarkt nätav

fibernät kananslutning tillefterfrågan påbetyder dettaskilt ettatt vara
marksänd digital-TV,trådlösföravhängigt villkoren även ettomav

beaktarintealternativ. Omlikvärdigtintesådant attärnät ett enman
intedetnätkapacitethögre ävenefterfrågan påkundernasdel omav

kan tillgodosesriktningari eller tvåbredbandskapacitetuppnår en
kan dethushållensvarandramedkonkurrerarolika sätt pengar,omsom

investeringar.risk förfinns
frågandärför också leda tilltycksmarknadsfilosofiermellanValet

fiberledningar.byggandetsig iskallhur djupt staten avengageraom
förmod-marknadenpunkt, kommertveksamhet dennafinns pådetOm
domine-principermed olikakombination,utvecklasligen att som en

förutsättningardelar meddelar landet.inom olika Inomrande tätareav
principenhorisontelladentänka sigkanför intensiv konkurrens attman

fortsattkanvertikala. Möjligenandra delar dendominerar, inom en
sådantbrytautveckling stadsnäten mönster.ettav

i denfannseffektivitetsproblemskildring deFör närmare somaven
med konkur-finns i lägeoch denmonopolsituationengamla ettsom nu

hänvisasstarkt inslag nätmed ägeroperatörerett egnasomavrens men
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till Lars Hultkrantz grundliga analys". Han diskuterar exempelvis ar-
etablering ytterligare företaggumentet dupliceraratt vissa kost-ettav

nader. Det kan inte längre framstå tillräckligt, han, attsom menar en-
dast företag kan marknad.ett själval verket visarrymmas en en
analys Fölster 1997 detta förhållande karaktäriserar svensk till-attav
verkningsindustri i ändå får ökning produk-attgemen, men man en av
tiviteten sysselsatt med konkurrensen ökarnärprocentper sex genom
inträde ytterligare företag marknaden. tyderDetta alltsåettav att
ökad intern kostnadseffektivitet väl denän minskadeuppvägermer
branscheffektivitet beror vissa funktioner och därmed kost-attsom av
nader dupliceras. Till detta kommer monopolens problem med pro-
duktutveckling och marknadstillväxt.

Problem vid konkurrens mellan företag med eller utan
nät

Hultkrantz diskuterar vidare problem sammanhängande med företags
strategiska beteende vid konkurrens bedrivs i Några dessanät.som av
uppstår i inledningen konkurrenssituation där finnsdet företagettav en

har kontroll det enda distributionsnätöver finns ochsom mö-som som
konkurrens med andra företag villter leverera tjänster över nätet,som

och eventuellt bygga En andra kategori problemnät. förekommeregna
i utvecklingsstadium där det finns flera konkurrerandeett moget före-

medtag nät.egna
Kontrollen kan fleraöver användasnät etable-ett sätt ettsom

ringshinder. En nätmonopolist kan använda sin kontroll överensam
denna flaskhals för konkurrenter i tjänsteledetstänga och påatt ute
motsvarande kan nätklubb flerasätt företag driver näteten av som

eller åtminstone samutnyttjar det, integemensamt, är öppenmen som
Ävenfor alla andrastänga vanlig marknad inte bero-ute. ären som

ende unikt distributionsnät kan etablerade företag försökaett stängaav
företag etablera sig,ute överväger hota medatt t.ex. attsom genom

priskrig. Sådana hot emellertid inte alltid trovärdigaär eftersom de
kostar hel del för dem utdelaräven bestraffningen.en som

En nätmonopolist också producerar sluttjänster kan däremotsom
slippa billigare undan. kanDenne ihop konkurrentens marginalpressa
mellan två skänklar, nämligen priset tjänster i konsumentledet och
höga priser för konkurrentens tillträde till samtrafikavgifter.nätet
Istället för behöva sänka pris kan nätmonopolisten uppnå denatt ett

" Se Lars Hultkrantz konsultrapport, webbplatsen
se/ it/ infrastruktur.narin himgerinwww. re gen.
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förTröskelnpris.höjaavskräckningseffektenstrategiska ettattgenom
väsentligt lägre.därmedblirföretagvisaviuppträdandeaggressivt nya

förtalarmycketdetinte harkonkurrentföretaget nät ärOm ett eget som
Erfa-möjlighet.dennaanvända signätmonopolisten kommer attatt av

län-mångatelemarknadema iliberalisering90-taletsrenheterna avav
befogad.gradi högfarhågadennader ärär att

valföretagetsetableradedetblirharkonkurrenterna nätOm egna
fåsjälvtintresseetablerade harredan attsjälvklart. Denmindre ett av

strategi-dettaAnalysersamtrafik.förkonkurrentensutnyttja nät av
slutsatser,pessimistiskaövervägandeiemellertid hamnatharproblem

kontrollenanvända sig nä-överstarka skälhardominantendvs. att av
utestängning.förmedelten som

vid utveck-uppstårbehandlatskonkurrensproblemDe ovansom
monopoletableratfinnsdetbransch därikonkurrens ettlingen enav

distribution,ochtjänsteproduktionbådedominerattidigare mensom
såvältjänsteledet. Slutsatsenåtminstoneikonkurrensmöter avsom nu

libera-fram eftervuxiterfarenheterdeteoretiska analyser somsom av
detandra länderoch ärSverigetelemarknaden i är attliseringen av

distribu-kontrollanvänder sindominanten överriskmycket attstor
för-tjänsteproduktionen ochikonkurrensenbegränsaförtionsnätet att

etablerafrån nät.konkurrenternahindra att egna

nätmarknadpåregleringBehov även mogenenav

harkonkurrentföretagendärkonkurrenssituationiMen även en mogen
tillledaskallför dettaförutsättningarnakandistributionsnät attegna

nätinfrastrukturkomplicerade. Nymarknadslösningareffektiva vara
stadiumtidigti syfteoch reglertill lagarkopplasbehöva ettkan att

tjänsterochmellanintegrationvertikalmissbruk nätförhindra somav
lokalt.monopolsituationer,ledakan t.ex.nya

kan fiber-fiberbaserad pånätinfrastrukturlokalskillnadTill mot
ochmångfaldietablerasrikstäckandei störrenätinfrastruktur stomnät

fungerandevälförFörutsättningarnaför konkurrens.underlag enge
komplicerade pådock ändåkannätbranscherinomkonkurrens vara

krävaskanberoendeförhållanden. Detinbördesföretagensgrund av
gårutnyttjandeförvillkoren näten,reglering,särskild t.ex. somavav

enskildasäkerställaförkonkurrenspolitikenallmänna attden attutöver
myckethakommerdominerande. Internetalltförinte blir attaktörer en

höghastighetskommunikation. In-förmarknadenförbetydelsecentral

Tirole 1998.2 ochLaffont,1998, ReyArmstrong
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tervjuer tyder på Internetoperatörer och tjänsteproducenter befin-att
sig marknad där telelagen i praktiken inte tillämpas, vilketner en

innebär risker för de aktörerna dikterar villkoren för de små.att stora
Skälet for problemen nätexternaliteter, dvs. den kvalitet kon-är att som

erhåller beroende hur många andra konsumenterärsumenterna av som
kan nås nätet.genom

Vidare kan konsumenter låsas i inte tillåtas väljanätett attgenom
bland olika tjänsteproducenter bli beroende de producenterutan av som
levererar via hennes distributionsnät. Orsaken till denna form mark-av
nadsmisslyckande ligger produktionssidan. företagenFör har beslu-

sin produkter kompatibla effektermed andras produkter tvågöratet att
med motriktad verkan marknadsintäktema. grad kompatibi-Hög av
litet innebär det potentiella kundunderlaget ökar också kon-att attmen
kurrensen med andra leverantörer skärps.

Slutsatsen detta det finns konkurrens mellanär ävenattav om ope-
så uppstår problem redan det faktumratörer ocksåoperatörernaattav

och dessa har stark lokaläger monopolsituation. Därmednät nätatt en
har vissa drag i situationen i Sverigejust beskrivits också någranu men
drag kan tänkas få allt betydelse längre fram.störresom

2.3 Kommunernas roll

lagliga grunden förDen kommunala insatser

Regeringsformen innehåller bestämmelser den kommunala självsty-om
relsen. Principen finns också inskriven i kap.l § kommunallagen1
1991:900. Enligt andra stycket sköter kommuner och landsting den
kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter i lagensom anges
eller i särskilda föreskrifter. I 2 kap. kommunallagen regleras kommu-

och landstingens befogenheter. kap. § kommunerI 2 1 attnernas anges
och landsting själva får ha hand angelägenhetersådana allmäntom av
intresse har anknytning till kommunens eller landstingets område,som
eller deras medlemmar och inte handhas enbartskall staten,som av en

kommun, landsting eller någonett annatannan annan.
andraI 2 § stycket telelagen finns bestämmelse enligt vilken ut-en

byggnad telenät kan ske statlig upphandling. det fallFört.ex.av genom
kommun upphandlar nätutbyggnad for uppkommer intenätatt egeten

något problem i förhållande i telelagen. gällertill bestämmelsen Det
också anslutningsledning till detutanför kommunen Inätet.en egna

3 StelaconsSe konsultrapport, se/it/infrastruktur. htmregeringen.naring.www.
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upphandling däremotkommunalden mån operatöratt t.ex. enavseren
i kommunen,med anslutningbyggaför räkning skall nätut ettegen

upphandlingsverksamhetenstatligaverksamheten med denkonkurrerar
kommunal plane-fordra lagstöd.i så fall Enenligt telelagen. kanDet

hindras be-dock inteområderingsverksamhet inom detta avsynes
harså länge denlagstiftningi telelagen ellerstämmelserna an-annan

område.knytning till kommunens
kommunallagenii andra kapitletparagraferna och 8 sär-7l ges

frågaioch landstingens kompetenskommunernasskilda regler omom
inte någon klarsynpunkt finnsrättslignäringsverksamhet Frånm.m.

sektorn ochkommunalabrukar kallas denvadskiljelinje mellan som
kommunalla-näringslivet. kap. §1 2 7det normalt benämns somsom

landsting drivaochbefogenheter för kommunerallmänna attgen ges
vinstsyfte ochdrivsförutsättning denundernäringsverksamhet utanatt

eller tjänsteranläggningarallmännyttigatillhandahållagår påut att
och landstingkommunervedertagetallmäntmedborgarna. Det attanses

normaltområdenverksamhethar bedriva utgörarätt att ansessom
områdetinomkommunala befogenhetemadel näringslivet. Deen av

kap. § kom-regleras i 2 7affärsverksamhetför sedvanlig kommunal
bostadsföretag,bedrivervanligt kommunermunallagen. Det är attt.ex.

spårvägsföretag,ochrenhållningsverk, buss-oche1-, värme-gas-,
huvudsakligen till-Verksamheterflygplatserhamnar, avsersomm.m.
kollektivanordningarkollektivanläggningar ellerhandahållande avav

affärsverksamhet.vanligen kommunalsedvanligolika slag benämns
allmännyttiga anlägg-tillhandahållaskallVerksamheten ut att

faktumkommunmedlemmarna. Dettjänster deningar eller attegna
nyttjas andraocksåi praktikenanläggningarna eller tjänsterna änav

detVidarebetydelse.dock inte någonkommunmedlemmar har anses
bildarlandstingenochkommunernainte finnas något hinder attmot

eller landstinget.betjänar kommuneninterna företag endastsomegna
uttryck för denvinstsyfte. Dettaskall bedrivasVerksamheten är ettutan

spekulativabedrivaförbudkommunalrättsliga principen attmotom
företag.

be-och landstingskommunerkommunallagen regleraskap.1 2 8 §
egentliganäringslivet. Dettill det egentligafogenheter i förhållande

företagsamheten. Därvidden enskildaförbehålletnäringslivet anses
fåroch landstingkommunerförsta stycket i lagrummetgäller enligt att

i kommunennäringslivetfrämjaför allmäntgenomföra åtgärder att
kanåtgärdernäringsfrämjandeallmänteller landstinget. Såsom anses

sidkommunallagen 1993, 117.m.fl.,Paulsson Den nya
5 sid1993, 117.kommunallagenPaulsson m.fl., Den nya
f sid 117.kommunallagen 1993,m.fl.,I.Paulsson Den nya
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tillhandahållande mark och teknisk service till företag. kanDetav
ställa i ordning byggklara industriområden med den in-att t.ex.avse

frastruktur behövs för detta. andra stycketAv i 8 kapitel§som samma
framgår individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får läm-att

bara det finns synnerliga skäl för det.nas om
Förutom reglerna den kommunala kompetensen finns regler iom

konkurrenslagen 1993120 kan få betydelse för kommunal verk-som
samhet. Därvid finns förbud konkurrensbegränsande samarbetemot
mellan företag och förbud missbruk dominerande ställning.mot av

Reglerna i artiklarna 92-94 i Romfördraget statligt stödom
offentligt stöd omfattar regionala och kommunala stöd.även

Sammanfattningsvis finns det inget i lagen hindrar kommu-som
från ganska långtgående i uppbyggnad fram-ettnerna engagemang av

förallt infrastruktur telekommunikationens område, så länge den
tillhandahålls vinstsyfte och riktar sig till alla.utan

Konkurrens i Stadsnäten

Många kommuner redan aktiva i etablerande lokalaär Kommu-nät.av
har två olika förmotiv detta, i första hand anlägga för dennätattnerna

verksamheten, ofta har geografisk spridning mellanstoregna som en
olika stadsdelar, också i vissa fall tillförsäkra företag och hus-attmen
håll i kommunen Kommunerna har alltså flera skäl på-attaccess. vara
drivande, här förtjänar det påpekas detta inteäven att att automa-men
tiskt skäl för tjänsterna skallär produceras i offentlig regi.nätetatt

Möjligheterna erhålla lönsamhet i ansluta kund beror fram-att att en
Ävenförallt kundens storlek. i Stockholm, har väl utbyggtettav som

stadsnät, det svårt för alternativ få ekonomi ioperatör attanses en egna
företagskunder. Detta följd de höga kostnaderna förär accessnäten av

alternativ har. Stadsnäten kanoperatör sägas utgöra stommesom en en
kommer öka radikalt tillgången kostnadseffektivanytta attvars om

lösningar för ökar. Stadsnäten dock väsentlig förut-accessnät utgör en
försättning accessledningar skall bli så korta möjligt, vilket föratt som

alternativa accessnätstekniker positivt både kostnads- och teknik-är ur
synpunkt. kortareJu kopparbaserad accessledning desto val-är större
frihet mellan olika tekniska lösningar.

Kommer kommunala fibernät fram offentlig subven-växaatt utan
tionering eller reglering En svårighet med analys detta slag gi-ärav

7 l Paulsson m.fl., kommunallagenDen 1993, sid 117.nya
8 Pålsson, EG-rätten rättskälla iNy Sverige sid.1993, 213.
19 Se Lars Hultkrantz konsultrapport.
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efterfrågan till bredband inte har slagit igenomvetvis ännuatt access
från företagen. antal kom-från hushållen och endast i mindre grad Ett

finnas offentlig efterfrågan bred-har visat det kanatt enmuner
till skolor och sjukvård. Etablerandet stadsnätbandstjänster, t.ex. av

mellan det marknadsmässigt lönsamma och detligger i kanten som
stadsnät kan påverkamåste Existensen argumenta-staten.styras av av

offentligt i investeringar i bred-tionen för omfattandeett engagemang
investeringar samhälls-bandsnät: sannolikt det sådanaJu är ärattmer

fun-ekonomiskt lönsamma mindre desto sannolikt attorter, mera en
marknadskonkurrens kangerande uppstå större orter.

tillämpning svenska datasärskilt intresse här HultkrantzAv är av
modell, efter författarnasamerikansk här kallad namnFH somen

omkringbeskriver vilken konkurrens kan tänkas uppstå bred-ettsom
i fiktivt storstadsområde med miljoner invånare.bandsnät Dettatreett

tänks innehålla både citykärna, förortsområde och omgi-område en
med bebyggelse. Vi talar här väsentligtvande landsbygd gles ettom

utvidgat i förhållande till dem normalt förekommerstadsnät isom
beräknas för eller fiera fibernätsvenska kommuner. Kostnaderna ett

för den enskilde användaren.med kapacitet 10 Mbit/s Anlägg-en
abonnenterdessa medför kostnader beror antaletningen nätav som av

och hur de bor. komponent kommer bero delsDennatätt attav senare
hurbefolkningstätheten, dels anslutningsgraden, dvs. andelstorav av

väljer ansluta. fibemätetde potentiella användarna Förutomattsomav
finns emellertid extensivt alternativ, tänktäven ärett att ettsom vara

lösningar.satellitbaserat extensiva harFHrepresenterarsystem, som
för mellan nätföretag i dettakonstruerat modell fåtalskonkurrensen

område.
Öhrlings 1999 utfört finnsde beräkningarGenom som nu upp-

skattningar kostnaderna för fiberbaserade stadsnät i svenska stä-treav
der olika storlek, alla hushåll och företag i allamed kapacitet attav ge
kommuners centralorter tillgång till bredbandskapacitet. Hultkrantz gör

Öhrlingsförkalkyl svenska förhållanden utifrån kombinationen en av
och material. Beräkningarna bygger efterfrågesamband medFH:s på
USA-data eftersom efterfrågans utseende i dagsläget föga känt i Sve-är

2° Faulhaber och Hogendom Hogendom1997, 1998.
2 del anslutningskostnaden ungefär 000 kronor.Denna 6antasav vara
22 Satellitöverföring kosta drygt kronor månad och hushåll, vilket500antas per

med aktuella kostnader försvenska priser och parabol, mottagarutrustningutan
och ungefäruppkopplingsavgift uppkoppling på timmemotsvarar en en per
dag.
Öhrlings23 förkonsultrapport med kostnadskalkyler stadsnät- webbplatsense

se/ it/infiastruktur. htm.naring. regeringen.www.
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precis redogörelse för modell ochfullständigare ochrige. För meren
hänvisas till Hultkrantzresultat rapport.

studier- Hult-likheter med resultaten iResultaten har FH:sstora
optimistisk konkurrensbild.modell visarkrantz ännut.0.m. en mer

för privatbasfall tillräckligtefterfrågesamband i derasFH:s är göraatt
Medoch medelstora lönsamt.utbyggnad fibernät i både orterstoraav

efterfrågan utbyggnad i de mindreökning skerZS-procentig ävenaven
befintliga ledningarmöjligt använda redancentralorterna. Om det är att

krävs dåFörutsättningarna ytterligare.bostaden förbättras Deti en
för fåbasfall till-endast cirka 80 FH:sefterfrågenivå attprocent av

fibernät i denför utbyggnadräckligt intäktsunderlag största ortsty-av
ändå intres-schematisk illustrerarModellen givetvisär ytterst menpen.

samband.santa

principerallmännaBehov av

konkreta för-denna utredning,har visatGenomgången utöverattovan
förallmänna principer påföreslå vissaslag, böräven staten,synen

fortsatta hante-riktmärken för denmarknadenkommunerna och som
i följandeåterkommer till dessabredbandsområdet.ringen Jag ettav

förslagskapitel.

Sammanhållna refonnpaket eller2.4,

förändringsuccessiv

agerandeoch kommunernas på IT-förhar principernaOvan statens
självafrågan hurgäller i ställetmarknaden diskuterats. Här genom-om

organiseras.investeringsprojekt börförandet ettav
intervjuats det lämpligtansåg inteharteleoperatörerDe att varsom

till den andra. Deden situationenenda frånatt ett stort stegta ena
befint-början i dagenssinistället stegvisföredrog togprocess somen

politiskt spektakulärt,oklokt,marknadssituation. ansågsliga Det änom
heltäckande byggandesnabbt ochihop allt i paket.lägga Ettatt ett av

längst i glesbygdenmöjliggjorde tillgänglighetinfrastruktur utsomny
inte möjligtförmodligenmånga,till låga priser, ansåg att genom-var,

omfattning.projektetsföra redan grund av
statliga projekt förexempelnågrafinns skäl studeraDet storaatt

helhetsgrepp ellermellan snabbtunderlag för valetfå ettatt en mer
Vilka möjligheterutbyggnadsprocess.decentraliseradsuccessiv och

2 StelaconsSe rapport.
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finns genomföra projekt storleksordning på miljarder55-60att av en
i ledningsdragningkronor

och 70-talen brukar sammanfattningsvis beskrivas De1960- som-
tid. På bostadspolitikens område genomfördesstora programmens

år.det s.k. miljonprogrammet under dessa års riksdag1965 satte
mål miljon bostäder skulle byggas under perioden 1965-attsom en

vi jämför miljonprogrammets cirka lägenheter fler-74. Om 50 000 i
bostadshus år med det istället byggts 000 lägenheter20attper per
år, kan kostnaden för tillkommande bostäder beräknasprogrammets

penningvärdetill omkring miljarder kronor i och180 dagens ytter-
inkluderas".ligare miljarder småhusen100 byggdeProgrammetom

statliga utredningar under l960-talet. Staten stod förett par nor-
mering och finansiellt stöd, kommunerna för fysisk planering. De
allmännyttiga kommunalt styrda bostadsföretagen kom föratt svara
den delen produktionen flerbostadshus. Bostadsstyrel-största av av

förmånliga lån, lånestödet förändrades gångerettsen gav men par
under perioden grund svårigheter med återbetalningarnaav av
lånen. problem de stigande byggnadskostnaderna,Ett vilketvar
ledde till statliga försök dämpa kostnadsutvecklingen. Detatt var
med andra ord gigantiskt samhällsprojekt med samhällelig,ett en
ekonomisk och politisk mobilisering mått, bl.a. innebärandestoraav

styrning kapitalströmmama medi samhället påfrest-storaen av
ningar kapitalmarknad och andra angelägna satsningar.på på

samhällsprojekt något mindre gigantiskaEtt änstortannat om av-
byggkostnademalbelö-Öresundsbron.dimensioner beräknadeDeär

kronor.Z°,Detsig f.n. till drygt miljarder svenska finns få20 frå-per
här i landet varit föremål för så omfattande utrednings-ettgor som

arbete, uttalades i innehöll det slutligal990/91:158prop. som av-
talet. Redan 1952 uttalade den svenska riksdagen undersökningaratt
borde inledas. Därefter följde decennier utredningsarbetenågra av

framgångsriktinnan avtal kunde slutas. skall byggas ochBronett
konsortium ochbestår svenskt danskt bo-ägas ett ett ettav som av

lag. svenska bolaget, Svedab, ochDet Vägverket Banverket.ägs av
Förbindelsen skall finansieras med avgifter från trafikanterna så att

25 Se Wittrock, Lindström 1984
26 Se Sonja Vidén och Gunilla Lundahl red.: Miljonprogrammets bostäder.t.ex.

förnya förbättra. ByggforskningsrådetBevara 1992.— -
27 Skattningama bygger bl.a. uppgifter Bostads- och byggnadsstatistiskur

årsbok. 1985. SCB.
28 Observera dock kostnaden här skattats på mycket schematiskt sätt.att ett
2° l996/97:161. Bilaga SidProp. 24.
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ingen belastning på statsbudgeten uppstår. Byggandet, på-som nu
skergår, upphandling, uppdelad fem delentreprenader.genom

Ytterligare exempel omfattande statlig projekt medett ett en-
komplex och utdragen utrednings- och beslutsprocess JAS-pro-är
jektet. antal utredningar och propositioner underEtt 1970 och 1980-
talen föregick beslutet 1982 utveckling och beställning JAS-om av
39 Den totala anskaffningen skulle ske inom plane-systemet. en
ringsram 25,7 miljarder kr i dåvarande prisläge fram till år 2000.om
Under påföljande förseningarår rapporterades det grundom av
svårigheter med resursuppbyggnad och under åren följdesom upp-
kom ytterligare förseningar och kostnadsfördyringar jämfört med de
ursprungliga planerna. Riksdagen godkände 1993 projektets pla-att
neringsram skulle ändras från till drygt miljarder50 60 kr. Under
1990-talet har beslut fattats ytterligare delserier och helaom an-
skaffningen kommer avslutas bit 2000-talet. den1att en
granskning projektet genomfördes gjor-RRV 1995-1996av som av
des bedömningen utgiftsutvecklingen i JAS-projektet inte kanatt

anmärkningsvärd eller onormal för projekt dennaettanses som av
eller storlek. Större delen utgiftsökningen kan också förklarasart av
faktorer inte varit påverkbara från projektets sida såsomav som va-

lutakursförändringar och inhemsk generell inflation. Angående de
fyra förseningarnadrygt års skrev förseningamaRRV inte är större

vad vanligen uppkommer i denna och långsik-än typ storasom av
medutvecklingsprojekt3°.tiga Exemplet illustrerar svårigheterna en

omfattande investering löper under lång period. Förseningarsom en
fördyringaroch inte Handlingsfrihetovanliga. och bindsär pengar
för lång tid.upp

Enligt Wittrock Lindströmoch kännetecknades Destatsvetarna stora
tid en radikal rationalism. Idealet målmed-programmens av var en

planering och styrning, problemlösningsmodell bl.a.veten en som
krävde central, rationell aktör. Författarna menade denna bildatten av

samhällsprojekt inte stämde energiforskningsprogramdetstora som
de studerade, centralstyrdaidealbild. Bilden detnärmast utan var en av
idealprojektet dyker fibernätstundom diskussionenvidäven ettupp av

landet. i övrigaDet torde sammanhangi dettaöver änännu sämrepassa
nämnda projekt. IT-in-Förutsättningarna besvärligare ifleraär sätt
frastrukturfallet.

3° Riksrevisionsverket, Vad kostar 77,103-Gripen, bl.a.JAS 39 RRVl996:27, s
l04 Faktaboken Gripen utgåva Christofferson, L.Ahlgren, L.samt om
Jansson, LinnérA.

31 Se De tid, Stockholm 1994.stora programmens
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Öresundsbron, det minsta dessa projekt, statligt bolagägs ettavav
punktenkostnadsbaserade avgifter användarna. På den mot-tar avsom
statligtstrukturen det vissa förespråkare Data-ett stortsom avsvarar

IT-infrastrukturen. skillnadtänker sig det gäller Enbanverk när är att
förmodligen svårare bedöma användarnas betalnings-det är ännu att

IT-infrastrukturfallet,konkurrerande alternativ ivilja och effekten av
framtid. Användarnas efter-vilket försvårar bedömningen bolagetsav

bredbands-betalningsvilja oklar, beroende dels påfrågan och är att
dels tjänsternasaknas i delar landet, på ännuännu stora attavaccess

framförallt för hushållen, vilket tillsammantaget derassaknas gör att
Vidare räkna med svår-efterfrågan inte kunnat bedömas. måste man en

vidareutvecklingkonkurrens från tjänster baserasbedömd avsom
för telefoni, kabel-TV-näten och det mobila tele-det gamla accessnätet

användarnas behovfonnätet. kan tänkas hand delDessa nät ta om en av
frågaaccesskapacitet, det inte blir bredbandska-högre även omav om

riktningama.pacitet i vår mening i båda
ansvarsfördelning mellanBostadsbyggandet krävde tydlig staten

genomförandeinsatser.med mycket uthålliga kommunalaoch kommun
IT-infrastrukturen landsomfattande påparallell kan dras medEn ärsom

inte kan påräknaungefär bostäderna,sätt ännusom men somsamma
kraftfulla mobilisering miljonprogrammet.lokala politiska somsamma

initiativ, antingen själva ellerhar visserligen tagitKommunerna egna
de redan ivia bolag, det gäller fiberutbyggnaden vilketnär gör att -

kabellängd omkringförhållande till Telia 10äger är procenten som-
självklart alla kommunerTelias ñbemät. det inte allsMen är attav

för den lokala bredbandsförsörj-allmäntaccepterar ett ansvarmer
försörjning dock två exempelningen. Skolans och sjukvårdens är

för kommuner och landsting har starktanvändarbehov talar ettattsom
fråga.intresse dennaav

JAS-projektet jämföras mednäringspolitiska betydelsen kanDen av
underlättartänkta effekter lT-infrastruktur. Vad JAS-sats-somav en

försvarspolitiken, vilketningen den också kan delär att ses som en av
finansieringen, fördyringarna kommit.torde ha underlättat även när

Även brukar användasjämförelser med andra infrastrukturområden
brukar talai organiserandet lT-infrastrukturen. Manargumentsom av

tillhandahålla grundläggande infrastruktur statligtär ettatt an-om en
bör då observera detoch peka påjämvägsnät, Manvägnät attsvar m.m.

utvecklas från 1860-talets enstakaår för jämvägsnätet50 atttog
landsomfattande dettasträckningar till bli någorlunda stamnät,att ett

rådde allmän enighet åtminstonedet stamnätet etttrots att att varom
flera hundra innan efter andrastatligt fanns i årVägnätet statenansvar.

starkt utvecklingen.världskriget övertog ett grepp
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förverkligaFör snabb och målmedveten utbyggnadatt en av en ny
IT-infrastruktur hela landet torde behöva fram andraöver man

i alla de ovannämnda projekten. framkomligEn verkarvägar än väg
stimulera fram mängd olika insatser i olika delar Sverigeattvara en av

olikamed huvudmän initiativtagare, byggare och dock inomägare,som
för enhetlig förstruktur möjliggöra hopkoppling. inle-Ettattramen en

dande kunde bestå ytterligare rikstäckande upphandlatnät,steg ettav
marknaden, med ledning tillgänglig för alla aktörer, bl.a. stadsnäten,

for med Telia merjämlik spelplan, särskilt i de delar landetatt ge en av
inte kommersiellt attraktiva. Vidare kan till stadsnä-är attsom man se

lika villkor för alla och dessutom säkerställaär öppna operatörerten
flera kan samutnyttja enskilda ledningsnät medoperatöreratt egna

Jämsides medetc.. detta bör central bredbandsfunktionservrar en ar-
beta för förutsättningaruppnå for öppnande och integration exis-att av
terande och nybyggda bl.a. med hjälp ekonomisk stimulans tillnät, av

och kanalisation och telelagens krav god funktion ochgemensam ny
teknisk säkerhet.

2.5 Val teknisk plattformav

för och olika tekniskaArgumenten lösningaremot

tekniska utvecklingenDen och användarnas behov samverkar på ett
komplicerat användarnaNär de tekniska möjligheterna precise-sätt. ser

behoven och efterfrågan uppstår. Samtidigt medför bredareras en en
användning priserna nivåer inår sin ökar efterfrågan. Dennaatt tursom
mekanism naturlig i marknadsekonomi. här kan också finnasMenär en

offentlig styrning. Staten kan ha motiv vilja påskyndaett moment attav
utvecklingen i någon riktning.

finnsdet gäller utvecklingenNär högre kapacitet i accessnätet,av
förutsättningarna för fullständigsådan, dock med bredbandskapacitet
i vår mening, inom för flera olika tekniska lösningar: accessnätetramen
för telefoni kan, i begränsad utsträckning, högre kapaci-änom ges en

kabel-TV-nätet kan till Intemetanvändning, vilket på-tet, anpassas nu
framgårgår. Som jämförelserna fyller olika tekniker olika behovav

och har och olika förtjänster och svagheter, främstadenvar en varav
ofta inte fulluppnår bredbandskapacitet i båda riktningama.är att man
Framförallt hela detta tekniska område sjudande fält utveck-är ett av
ling.
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plattformtekniskMåste välja enhetligstaten en

inte marknadenvisade det påVår genomgång tekniken ännuattav
den spriddaför positionenfinns någon självklar kandidat mestsom

uppfattningmin denaccesstekniken i bredbandsnät. Det är att stat-ett
tekniker.undvika låsning till vissaliga styrningen så långt möjligt bör

situationen.Teknikvalet i hög grad beroendeär av
välja viss teknisk platt-utredningen i sådant läge skulleAtt ett en

föreller andra nätnivåer utgångspunktform för någraaccessnäten som
så konkret underlagstatliga åtgärder alltför djärvt. För att ettgevore

har utredningen valtmöjligt för statliga ställningstaganden attsom
för alternativt fiber-kalkyler kapitel 13illustrera förslagen med se ett

fiberoptiska ledningar kan motiveras dels medoptiskt Valet justnät. av
tillhandahåller i båda riktning-den kapacitet fiberkabelstora som en

flexibilitet, vilketdels med den möjliggör mycket måsteatt storarna, en
infrastrukturen.grundläggande kravendeett mestvara av

relativt lätt schematiska utbyggnadskalkylerhar gåttDet göraatt
förutsättning. Förhoppningen kostnaderna för fiberut-med denna är att

bild kostnaden vilkenbyggnaden i riktig oavsettstort sett ger en av
ambition har framförallt varitteknik används. Utredningens attsom .

för därmed undvika orealistiskakostnaden inte skall underskattas, att
förväntningar tillgången till bredband särskilt i glesbygden.om

helhetsbild strategiproblemet2.6 En av

RibrantNationalekonomen och förre generaldirektören Gunnar har på
delarna detutredningens uppdrag strukturerat de viktigaste övergri-av

strategiproblem direktiven ställt utredningen inför. Ribrantpande som
ledningen, ibygger sin analys indelning dvs. delar:nätet, treen av

Ledningsmarknaden uppvisar olikastadsnät ochaccessnät, stomnät.
accessnätgrad konkurrenshinder. Tillhandahållandet ledning iavav

och därförleder snabbt till faktisk monopolställning måste enligten
konkurrenshinderRibrant regleras. stadsnäten måste detI som mono-

polisering kanalisering innebär undanröjas. På stomnätsnivå börav en
kombination konkurrens och samverkan mellan de statligastoraav

däremot lättare kunna åstadkommas.nätägama
ställning till alla punkter i Ribrants framställning redovi-Utan att ta

utredningen tolkning hans slutsatser.sar en av

32 Elger 1998 diskuterade roll bland i valet teknisk plattform.statens annat av
33 Ribrants regeringen.se/it/infiastruktur.Gunnar htm.naring.rapport, se www.
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valt konkurrensaltemativet detta stödjas fulltHar måste ut.man-
Nyetablering få kostnads-måste kunna beredas ochutrymme samma
villkor Kostnadsstrukturen med fallandede redan etablerade.som
styckkostnader och odelbara kapacitetssprång vid nätinveste-stora
ringar skapar svårigheter för marknaden fungera friktionsfritt. Dettaatt

speciell hanteringkräver och kontinuerlig tillsyn.
effektivskapa konkurrens i slutledet måste undanta denFör att man-

del där konkurrens inte möjlig och i stället reglera den. Detnätet ärav
gäller i första hand Allas utnyttja detta tillaccessnätet. rätt nätatt

ingafinnskostnadsnivå måste säkras. Detnätets ägaresamma som
skäl sådan reglering skulle hämma vidare expansionanta att en en av
accessnätet.

tydliggöras.roll för sigKommunernas stadsnäten måste Det ter-
naturligt får specielltde samordnande roll, det gällernär nät-att en
dragning befintliga drifteni eventuell samordningrör även avmen
näten.

stadsnäten den centrala frågan undanröja alla hinder förFör är att nya-
företag komma åt befintliga rör.att

två utanför Telia, Banverket och Svenska Kraftnät, börDe stomnäten-
stärkas för de skall kunna marknaden snabb utbyggnadatt ge en av
behovet på fiber alla önskar skall kunna hyra.svart som som
Ett med lån och garantier för utbyggnad och stadsnätsystem stom-av~I

tillskapas.bör Syftet lyfta risk och kostnad föri är temporär över-att av
kapacitet. Stödet kan inkludera bidrag.l även

regionalpolitiska insatserna bör koncentreras till sysselsättnings-De-
bör omfattande insatserMan avvakta medstörre tätorter.svaga mera

för bygga i glesbygd. näringspolitisk satsningEnnätet nätut-att ut
dettabyggnad bör tänja långt till glesbygdens kant. Glesbygdensut

behov bör under övergångstid kunna tillgodoses med bred/smalen
| därifråndvs. bred i riktning slutkunden, smal i riktning kom-mot

munikation via telefonnätet. Satelliter i glesbygden kan öppna nyal
möjligheter för bred/smal kommunikation.l

l
l

schematisk resonemangskeajaEnl
i

försök samla komponenterEtt några dem diskuterats.att av som ovani

u och visa sambanden mellan dem i resonemangskedja. utgårDengörs
från den realistiska handlingsvägen så långt möjligtäratt mest en soml
3‘ Observera dock användningen begreppet bred i begreppet bred/smalatt av

inte nödvändigtvis innebär Mbit/s.2
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värdet detmarknaden och kommunernautnyttjar kraften hos samt av
redan investerade infrastrukturarvet.

handlingsalternativforFörutsättningar ochFigur resonemang

BA
infrastrukturenmonopolistisk DennuvarandeEn ----------------------------------- -

i siggrundstruktur många Iansesav som- vesterin ifigdninogöverskådligtid.tillräcklig underdominerande
E °tillräckligt utnyttjadaktörer. intesystem- men

"inlåsningarm.m.
D1

bådeökaFör att
andetutnyttj av

kapacitetenochöka
konkurrensenkanC ~ tillgångentill TeliasVilja ökaStatenkan accessnmÖppnaskapacitetsutnyttjandetoch

samtidigttillgodose
4Eregionalpolitiskabehov D2

infrastrukturenbyggs-‘F ökakonkurrensenFör att
istimulera särskiltkanstaten ut.

regionalpolitisktnätutbyggnadi dedelar
delarkonkurrensen prioriteradedär ärsvag

in-tänkbar konflikt mellan Bfiguren finns detframgårSom rutaenav
tillräcklig för dei signuvarande infrastrukturennebärande den äratt

deni vissa delar landet,åtminstoneårens behov ävennärmaste omav
konsekvensernabeskriverochutnyttjas dåligt E attruta aven avsom

särskiltinfrastruktur, ibör byggasförda detdet ärresonemanget att mer
Sverige.prioriterade delarnade reigonalpolitiskt av

för det existe-både verkafigurensbör enligtStaten attresonemang
och forkanalisation utnyttjas bättreledning ochrande utbudet attav

stimulerar sådankrävaförbättras vilket kankonkurrensen att merman
det önskadelandet. åstadkommavissa delar Förinfrastruktur i attav
och därmedstrukturen, konkurrensutnyttjanderesultatet, bättre av mer

och konkurrens-kombination utbyggnads-lägre priser, behövs aven
landet.tyngdpunkter i olika delar Dettamed olikastrategi, än avom

inom vissadubblering ledningaronödigkan ske till kostnaden avav
nationalekonomiskatillbl.a. detdelar landet. anknyterDetta reso-av

kankostnadsposterkonkurrensensattnemanget en avovan som anger
dennaparallella infrastrukturer,byggerbli olika aktörer attatt menupp

dynamiska effektbetydelsefull denmindrekostnad ofta änvaraanses
förväntas innebära.marknadensom
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finns marknadsstrukturer, horison-Ovan har talats det tvåatt enom
förädlingskedjan, verti-tell med konkurrens helst varje nivå av en

kal med konkurrens mellan vertikalt integrerade somoperatörer även
från detTelia. tankekedja visas utgårDennät,äger t.ex. attsom ovan

överskådlig tid kommersannolika utvecklingen underär att attmest
det bästainnehålla båda principerna samtidigt och måste göraatt staten

möjliga denna blandning.av

35 Med förädlingskedjan den indelning fem tekniska nivåerimenas som
i kapitelpresenteras
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3 Val mellan huvudinriktningar och
alternativa förslag

Framförda eller tänkbara lösningar har under Följande rubri-grupperats
ker:

Generella insatser-
En konkurrenslinje—

investeringslinjeEn—
efterfrågelinjeEn—
inte något alls nollaltemativAtt göra-

Nedan underlag för och diskussion dessa alternativpresenteras en av
och de förslag ingår i och dem. Utredaren dock slut-tarvart ettsom av
lig ställning till Förslagen först i kapitel

3.1 Generella insatser

påstatlig och ordningsmannafunktionutvecklings-En
bredbandsområdet

Intervjuundersökning

uppdragintervjuundersökning har gjortsrollEn statens avom
organisatio-myndigheter ochutredningen bland olika marknadsaktörer,

policysaknas uttaladframkom bl.a. ansåg detDet attattner. enman
avsiktsförklaring avseende vil-inom punkter,området olika t.ex. en

Är nätin-ken föredrog. det konkurrenskonkurrenstyp statenav
saknadesfrastruktur samtrañk med Telias näteller konkurrens via Det

3° www.naring.regeringen.se/it/infiastruktur.htmStelacons rapport, se
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Sverige skulle tillvarata ochstrategi huruttalad vision ochäven omen
företag i branschen.olikaframgångar vi harbygga vidare nu genom
saknades statliga in-uppfattningen detintervjuerna framkomI att

förhållan-övergripande frågorna. Statensarbetade med destanser som
tolkades kvar-telemarknadendevis tillbakadragna hållning till som en

för övergripande frågorfrån tid då Televerketleva den ansvarettog
förbi kompetensteleområdet. tidinom Denna statens egnamenvar nu

förändrats i takt medavseende telefrågor hadeoch bemanning om-
fåtalförlitade sig PTS,världen i huvudsak staten ett experterutan

statliga myndigheter.Näringsdepartementet och några andra Ingen
samlat hantera frågortycktes kontinuerligt ochstatlig enhet på sättett

intervjuadeinom detta område. Deframtidsinriktad karaktär perso-av
allmänhet inte heller dessai undersökning idenna tog upp as-nerna

industripolitiskt perspektiv fokuse-pekter övergripande och utanettur
alltför få hade intresse, incita-sakfrågor. tycktesrade på Det som om
fokusera den övergripandelyfta blicken och påoch förmågament att

för Sverige nation.frågan vad bästärsom somom
lämpligasti intervjuernaKonkurrensverket ansågsPTS attsamt vara

reglering kallade ordnings-och såhantera ärenden avseende statens
omfatta allansvarsområde bordemannaroll. Telelagen och PTS typ av

via ochdessutom viktigt PTSdatakommunikation. Det att staten,var
för snabbare undanröjaproaktiv rollKonkurrensverket, atttog en mer

för väl fungerande konkurrens.eventuella hinder en

lagstiftningenroblem med i sakDet egentli inte såär storten Problemet det går för lång-eller med ighetemas roller. är attmyn
alltför möjlig-de inte proaktivt. Teliaoch storasamt att gesagerar

det myndigheterna vill uppnåheter förhala, vilket näratt att som
för sent.väl uppnås det ofta delesär a

tuffare i framtiden.PTS idag lite för vek, behöver Detroll är vara
resultatfokuserat och inte åt-for långsamt och det måstegår vara

antalfaktiskt resultat i mätbara såsomgärdsfokuserat. Mät termer
skall skrivasinte lagen på detaktörer, priser Därmed sagt attetc.

möjligt.bara detgörasättet, utan

eventuellenligt intervjuerna, inget behovförelåg,Det av en ny myn-
Konkurrensverketdighet sammanslagning ocheller PTS avse-en av

finnas förende telefrågor. Eventuellt kunde dock behov ett gemensamt
hamna mellanforum för hantera frågor riskeras att sto-att annarssom

Konkurrensverket, ellerlarna, dvs. inte hanteras sig PTS, avav vare
m.fl.internationella organisationer eller ETSIITUsom
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myndig-skilt frånEtt forum behövs, kangemensamt ensom vara
kanunder kommunförbundet eller Statskontorethet, t an-somex
jämförerfarenhetsutbyte,föktgengar,kompetens, utbildningar,svara

med T’SU
.

bredbandsfunktionuppgifter för centralTänkbara en

eventuelltåtskild frånpolicy tillsynsrollen skall hållasStatens är ettatt
medåtskiljande hängerstatligt ägande sådantEttnät. av-sammanav

obero-kan upprätthållasregleringen och innebär myndighetsrollenatt
motiv till detta kravetstatlig eller privat.ende Ett ärägaren ärav om

Förutsättningarbörkonkurrensneutralitet, dvs. är ägareäven när staten
förhållande till andrasärbehandlas ifinnas för inteägareatt staten som

ägare.
stimuleraregel- och tillsynssystemet bör inriktasstatligaDet att
följa denmångfald förädlingskedjans olika nivåer,konkurrens och

säkerhet ochtillräckligregionala och sociala tillgängligheten, garantera
allastandardisering, överblickkvalitet, underlätta samordning, över

fasta mobilnät, radio- och TV-nätnät,nät ett stat-samttyper varaav
i all-inklusive bredbandligt forum för telekommunikationsfrågor- ~

tillåtminstonemänhet. central statlig funktion börEn även att, envara
policyfunktion.del, fullgöra utvecklings- ochen

helaf.n. ha överblickuppgift åligger PTSEn överär t.ex. att ensom
telefoninätet,finns alla områden, det fastadet inom såsomnät mo-som

kan kommaradio- och framdeles ocksåbila telenät TV-nät somsamt
och ställautvecklingteletjänster i syfte följa strukturensbäraatt att

optimalförslag till åtgärder förkrav aktörerna lämna över-samt en
Undersökningen aktualiserar behovetgripande struktur. attavovan

be-för möjliggörasamla statlig bredbandskompetens ställeett att
rollenvisionärahandling bredbandsfrågor från olika aspekter. Denav

näringspoli-kombineras medi intervjuerna kan även etttogssom upp
telekommunikationsom-ochtisk perspektiv då utvecklingen inom data-

internationellaochtillväxtrådet kan tänkas ha inverkan på Sveriges
därför medkandimensionenkonkurrenskraft. näringspolitiskaDen

verksamheten.framåtsyftandefördel samordnas med den visionära och
ställe-samladfinnsstatlig roll för närvarande inteEn ettsom—

marknadens aktö-påverkaregler och kravsätt änär att annat genom
direktStandardisering ellerExempel aktivt delta iär attattrer. mer

Även aktiv rollutvecklingen.ekonomiskt stödja den tekniska meren
sannoliktskullefrån användare och kravställare ägnatstaten varasom

upphandlingexempel direktdriva utvecklingen. Ytterligare ärettatt
varvid merkostna-inte kommersiellt lönsamma,inom områden ärsom

betalasutbyggnaddema för åtgärder, nät, staten.egett.ex. avav
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befintliga infrastrukturenuppgift tillse denväsentligEn är attatt an-
icke-diskrimi-vänds effektivt. kan ställas påKrav nätägare attt.ex.

till förfogande.rimlig utsträckning ställanerande villkor och i näten
lagstiftningen bedömning i vilka avseendenStaten gör enen avgenom

uppgift för myndighetenskyldighet skall finnas. sedansådan Det är en
och skyldigheterklar lagstiftning rättighetermed stöd göraatt av en om

i varjeintressen uppkommeravvägning de motstående en-somen av
samtrañk-fallet medfall. kan ske påskilt Detta sätt ärsamma som nu

Metoder för lösanummerportabilitetsfrågor.skyldighet och i att pro-
emellertidLagstiftningen börfinns redan etablerade.blemen överses

längre ned.nödvändigajusteringar häromoch Segöras. mer
och andrai ledningsrättslagenliknande kan ändringarPå sätt t.ex.

främjamyndighetsinstruktioner kunnalagar,fastighetsrättsliga m.m.
fysiskautnyttjandeutbyggnad kanalisation. Ett bättre resurseravav

beträffande ka-samlokaliseringtillgång,med begränsad master,t.ex.
änd-åstadkommas främstandra anläggningar kannalisation och genom

byggnadsrättslig lagstiftning.ledningsrättslagen ochringar i telelagen,
företrädare förforum därfinns behovDet även ett gemensamtav

och diskuterakanIT-branschen och myndigheterolika delar mötasav
standardiseringsfrågor ochproblem. sker redan iDettagemensamma

vissa andraoch isamarbete mellan PTS ITSnummerfrågor samtsom
myndighetsroll kanförsorg.frågor direkt PTS En att tavaragenom

initiativ till sådana organ.
arbeta medstatlig kanfråga centraltexempelEtt ett organen som

det finns behovhävdas inom branschenprisfrågor. Detär att av en an-
första handteletjänster, iprissättning dagensform än somav avnan

från bred-utgåroch tid. prissättningutgår från avstånd En attsom
skulle i ställetanvändningsmönsterharbandsanvändaren ett annat

möjliggöraflat för bl.a.kunna från fasta avgifterutgå rates, stän-att
uppgift.mycket centralPrispolicy därför Detdig uppkoppling. ärär en

bevakning marknadenfråga tillsyn ochdock här änavsnarare en om
prissättning.inblandning i marknadensdirektom

framförts tillsätta bred-underhandsremissen har idénI att enom
skulle kunnavarje kommun.bandstalesman i Dessa stöttas ettav na-

Idénbredbandsfunktionen.påminnande den centralationellt råd, om
kommunförslag IT-konsulenter i varjepåminner NUTEK:s omom

skulle sig åt kompe-version, framför alltdock, i NUTEK:s ägnasom
företagen.tenshöjande rådgivning i

centrala bred-placeringen denorganisatoriskaFrågan den avom
underhandsremissen. Omkommenterades ibandsfunktionen även man

Östberg,37 majfrån Statskontoret, 16 1999OlovBrev
38 1995NUTEK
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väljer lägga funktionen i skulle detta,PTS påpekades det, leda tillatt att
parallella byggdes flerapå håll inom förvaltningen, efter-resurser upp

både IT-kommissionen och Statskontoret redan har sådan kompe-som
kan tilläggasDet expertis finns inom NUTEK, Konkur-tens. ävenatt

rensverket, Kommunikationsforskningsberedningen, Glesbygdsverket
och Ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

synpunkter kan kommenterasDessa med för undvikaatt attman pa-
rallell och koordinerad kompetensuppbyggnad och bevakning flerapå
håll, borde inrätta något slags samarbets- eller referensgrupp för de
aktuella arbete med dessa frågor. Dessutom tycks det behövasorganens

central punkt inom förvaltningen. verkarPTS redan i dag ha denen
bredden bland myndigheterna i uppgifterde utförstörsta bred-man

bandsområdet, dvs. både tekniska, ekonomiska, juridiska, beredskaps-
mässiga och sociala funktioner.

Samordning nätenav

bör förberedaStaten sig inför den situation innebär ochattsom en
infrastruktur kan tillhandahålla olika tjänster. Konvergensutred-samma

ningen har i sitt nyligen publicerade betänkande beskrivit de olika
tendenserna till och i vilken grad det möjligtsammanväxt är att sam-
ordna den nuvarande lagstiftningen. Från sida harstatens ett natur-man
ligt intresse anlägga helhetsperspektiv och främja deatt ett att attav
olika långt möjligtså kan stödja varandra, det finnsnäten även om

beroende infrastrukturenpå har olika syften och olikagränser t.ex. att
statliga tillsynenDen bör därför innehålla kompetens bedömaägare. att

infrastrukturen helhet.ensom
behandlas i Bilaga författadKraven Anne-Marie Ek-näten av

Löwinderlund vid IT-kommissionens kansli. betonar de kravHon på
driftsäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet, tillförlitlighet, sekretess

mening,och beredskapsaspekter, dvs. säkerhet i vid bör ställas påsom
hela inklusive rikstäckande och lokala Syftetnätet, stomnät nät. är att
möjliggöra integration alla bredbandsnät. Vidare har näraliggandeav
frågor behandlats i konsultrapporter,två utredningen beställt:som
IT-infrastruktur i Sverige kriterier tillgänglighet Kai Simonav-
och Convergence ICT"and The Core Fitzpatrick.Greg Jag tarav
inte i detalj ställning till Bilaga och dessa7 konstaterarrapporter utan

39 SOU 1999:55. förändring.Konvergens och Samordning lagstiftningen förav
medie- och telesektorema. Betänkande från Konvergensutredningen.

4° Se se/ it/ infrastruktur. htmnarin gerinwww. re gen.
‘ definierasICT i Information Communication Technology.rapporten som
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integrationsbe-alla och dedet helhetsperspektivbara nätsystematt
huvudfrågabehandlas i måstehov och metoder texterna envarasom

inrät-jag nedan föreslår skallför centrala bredbandsfunktionden som
tas.

statlig uppgiftcentralunderlätta samordningen kanFör att varaen
geografisk ochbåde medutveckla nationellt strukturprogram,att ett en

framförtsfråndimension. underhandsremissen harlogisk l operatören
sådantutredningen inte kunnat motiverat behovet ettatt programav

för KommunikationsAnalysoch InstitutSIKA Statens säger:

i nuvarande skede börVi ställer tveksamma till att staten upp-oss
bredbandsledningar.för Dettanationellt strukturprogramrätta ett

det gäller teknikvalbakgrund det rådande osäkerheten närmot av
behovframtidaoch

statligförordats stark, central aktör förFrån andra håll har atten
Uppenbarligenstruktur. dettaskapa sammanhållen nationell är enen

oroliga för centralintressefråga. Vissa aktörer marknaden är att en
och hämma marknaden, medanstatlig inblandning kommer störaatt

för utbyggnadandra aktörer vill använda attstaten garant en avsom en
stånd.infrastruktur kommer tillöppenen

stadsnätenSamordning de kommunalaav

infrastrukturstrategiStadsnäten har givits central roll i den ut-somen
integrering med rikstäckanderedningen föreslår och deras ärnätett

sig i första handdärför nyckelfråga. vänderKommunernas nätegnaen
före-i allt utsträckning också tilltill den förvaltningen, störreegna men

datanäti och ibland till hushållen.kommunen Kommunernastag egna
mellanbehovet bättre kommunikationframväxte ettsom svar av

och Teliasolika delar den kommunala förvaltningen på att taxorav
för bred-utbyggd strukturupplevdes höga. Behovet bättresom av en

fått strategisk rollbandskommunikation har gjort stadsnäten haratt en
för.de ursprungliga kanske inte alltid tänktanäten varsom

uppfyllernätutbyggnad långt möjligtbidra till såFör att att en ny
kan varje kommuntekniska krav optimal struktur, upprätta ett

tillgängliginfrastruktur i formstrukturprogram vad gäller öppenav
kan användas förbredbandsledning. Observera sådana inteatt program

EU-direk-hindra näringsfriheten detta område vilket bryterpå motatt
beslutsunder-tiv framförallt syftar till tjäna kommunensutan att som

42 1999-05-18
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lag i samband med eventuell stödgivning. Till denna strukturplan kan
fogas information tillgänglig kanalisation.även om

Viktiga policyfrågor därför i vilken utsträckning kommunerna börär
infrastruktur respektive tillhandahålla tjänster, inte bara för denäga
förvaltningen, också för företag och hushåll inom kommu-utanegna
Exempel nationella krav kommunal infrastruktur är attnen.

kommun eller kommunala bolag sådan ledning skall hyraäger utsom
ledig kapacitet inte sig Andraoperatör.externmen engagera som en
exempel åtgärder i syfte underlätta sammankopplingar medär att ett
rikstäckande nät.

Kompetensfrågor

Utbildning för hantera IP-nätatt stora

utveckla och driva knapp i Sverige.Kompetens nät äratt stora en resurs
intresset för använda från offentligDet lP-nät Internet såvälstora att

sektor näringsliv, har medfört det råder brist på kompetentatt storsom
personal.

gAvsaknaden eller ofullständiga kunskaper lP-tekniken kanav om
de allvarligare hoten fortsatt utveckling Inter-ett motses som av en av

och andra i Sverige. Svårigheten hitta kompetent personalIP-nätnet att
går expansionen och andra baserasInternet IP-över nätut av som
protokollet och får konsekvenser bl.a. för kvaliteten den service som
tillhandahålls Bristen på kompetenta nätbyggareoperatörerna. görav

Sverige eventuellt inte lyckas bygga infrastrukturden in-att ettsom
behöver.formationssamhälle kommuner i nätlös-För satsarsom egna

ningar detta allvarlig fråga. Svenska kommunförbundet räknarär en
med det finns hundratal sådana i Sverigenågott.ex. att experter attmen

det förmodligen skulle behövas Offentlig sektor harl 000.änmer
också svårt konkurrera med näringslivets eller konsultbranschensatt
löner. bristen kompetens drabbar också data- och tele-Den påstora
kommunikationsföretagen hårt. Bristsituationen många organi-gör att
sationer mycket beroende nyckelpersoner.är av

problem vad gäller utbildning det råder bristEtt ärannat att stor
behöriga lärare inom området. efterfrågan lT-kompetensDen stora
har trissat lönerna högskolorna inte kan konkurrera medså nä-attupp
ringslivet. effektivt siktEtt lösa problemet på långsätt att attvore
statsmakterna kvalificerad utbildning. Utbildningen måstesatsar
emellertid för behoven.relevantvara
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Sverige finns bara utbildning högskolenivå gällandeI attnu en
Utbildningen genomförs mycketbygga P-nät. EndastI KTH.stora ett

begränsat antal i Sverige besitter de kunskaper krävs förpersoner som
ikunna lärare för sådan utbildning.att vara

NADAVi har förstått i samarbete medKTH våren 1999 näraatt
ISOC-SE, SOF SUNEToch har börjat planera för kompetens-ett

gällande Internetteknik IP-teknik. Bakgrunden behovetärcentrum att
forskning, utveckling utbildning inomoch såvälär stort utomsomav

Sverige, den nuvarande kompetensen samlad hos fåtalärsamt att ett
och behovet fler inom området ökar snabbt taktiexperterpersoner av

utbyggnad. första åtgärdmed Som planerarInternets atten man ge-
nomföra förstudie beräknas klar till den december1 1999.en som vara

förstudienSyftet med utreda förutsättningarna för skapaär att att ett
inom området lntemettekniken vidkompetenscentrum KTH. Med In-

ternettekniken bl.a. transmission, routing, DomainDNS Nameavses
säkerhetsfrågor.System och

Råd och rekommendationer gällande Internet och andra IP-nät

uppmärksammades Statskontoret i sammanhål-Som rapportav en om
IT-strategistrategi för samhällets varje fast anslutet ändsys-len utgör

vital del infrastrukturen och därför har de olika användar-tem en av
organisationerna också del driftsansvaret för IP-nätstoren av

gäller både situation ochInternet. Detta dagens vid allmänen mer
användning tillämpningar kräver kommunikation med storav som
bandbredd. Syftet i Statskontorets illustrera hur funktio-rapport attvar

fördelar sig mellan och användarorganisationensoperatörens nätner
vid telefoni respektive vid användning Vid telefoni viaInternet.av
telefonnätet ligger huvuddelen de funktionerna förså väsentligaav
användningen i teleoperatörens och där också drift-nät är operatören
ansvarig. fallet med ligger funktio-I däremot huvuddelenInternet av

i respektive användarorganisations dvs. nätfunktionemasystem,nerna
sträcker sig ända fram till och med användarens utrustning persondator
eller motsvarande.

Institutionen för Numerisk analys och datalogi.
ä4 Svenska avdelningen Society.Intematav
A Swedish Operator Forum.
46 Svenska universitetsdatanätet.
7A 1998: 8 Sammanhållen strategi för samhällets IT-säkerhet avsnitt1 9.1

Infrastrukturen förändrar ansvarsgränser
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I lnternetfallet hanteras del driften å nivån lokalstor använ-en av
darorganisation vilket i sin innebär dri totalt utförstur att en av

antal olika och användarorganisationerett stort operatörer
0 myndigheter, företag, skolor, m.fl.. således inteeratörer, Det ärtilliräckligt harInterneto nödvändig kunskap,eratöremaatt utan
kunskapen måste också till de för drift änd-öras ut som ansvarar av
systemen.

skillnadEn telefonfallet också de lokala datorerna ochärmot att
nätfunktionema ofta produkter maskin- ochär sammansatta av

från olika leverantörerprogramvara dessa rodukter harsamt att en
relativt hög förändringstakt, vilket innebär de okalaatt systemen
ofta för förändringar installation och konfigurerinär .utsatta
Likaså bestäms lokal användamivå vilka reservsystem som
finnas för exempelvis tillfällig lagring och förextern ostav e- orga-
nisationens domännamnssystem, sekunDNS DNS, Domaineget är

System.Name

erhållaFör hög driftsäkerhet bl.a. i den kommunikationenatt externaen
viktigtdet den lokala IT-personalen har mycket god kompetensär att

säkerhets-vad gäller IP-tekniken Intemettekniken, tillämpningar och
funktioner. Det också viktigt personalen fortlöpande kompe-är att ges
tensutveckling.

IT-personalen vid olika organisationer behöver konkreta och prak-
tiskt användbara råd och rekommendationer för det praktiska arbetetatt
ska underlättas. behöverDessa utarbetas, distribueras och underhållas

instans i syfte erhålla driftsäkerhethög vidattav en gemensam en ex-
kommunikation via Internet. De skall således inte respektivetern avse

organisations interna Råden och rekommendationerna utformasbörnät.
i samarbete med SOF och andra aktörernära inom områ-operatörer
det ISOC-SE m.fl..

Bandbreddsbörs

konsultrapportI gjorts för förutsättningarutredningen fören som om en
bandbreddsbörs Sverigei hävdas bandbreddsbörs förmodligenatt en

positivt kan bidra till vitalisera marknaden för olikasättett att
datakommunikationstjänster i Sverige till utlandet. En band-samt
breddsbörs skulle enligt författaren kunna verka olikapårapportenav
nivåer, kan fungera oberoende varandra.som av

S Swedish Operators Forum.
4° Svenska avdelningen SocietyInternetav
5° Gustaf Rosells konsultrapport, se

se/ it/ infrastruktur. htm.naring. regerinwww. gen.
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Bandbreddsbörs för rikstäckande stadsnät.stomnät samt-
möjligheter förClearinghouse för lokal sätt öppnaett attaccess, som-

lokalaccessförbindelser villkor.alla aktörer handla påatt samma

skullemålsättning med nationell bandbreddsbörs kunnatänkbarEn en
bland datakommunikationstjänsterna ochöka konkurrensenattvara

infrastruktur. börs kunna ha för-stimulera till investeringar i börEnny
och billigareökad konkurrens skapa bättreutsättningar att genom

tjänster.
viktigaste konkreta effekterna skulleDe vara:

öka genomlysningen och öppenheten i marknaden,att-
i marknaden med möjlighet till fler och kortareöka rörlighetenatt-

affärer och med fler aktörer.

finnasi till nationell stomnätsbörskan det anslutningDärutöver renten
bandbredds-kommersiella möjligheter för internationellt verksamen

internationellaeventuellt i samarbete med någon de befintligabörs, av
aktörerna.

vid bemärkelse marknadsplatsMed bandbreddsbörs ien menas en
affärer i olika former. dess enklaste och tidi-där med bandbredd sker I

mellan säljare och kö-fonn fömiedlas endast kontaktanonymgaste
form fullföljs affärensedan fullföljer affären. utbyggdlsom merpare

sker i befintliga börserbörsens försorg, vilket i dag endastegengenom
för telefoni.

antal nivåer nationell bandbreddsbörspekarRapporten ett som en
utföraskulle kunna handel på:

Svartfiber—
WDM-kanalerisvartfiber—
Transmissionsnivå, SDH—
IP-transport-

det rimligtMed den utveckling och samordning sker IP, ärmot attsom
den viktigaste delen handeln i slutändan kommer använ-att attanta av

fördas för lP-trafik. bör därför kunna nivåIP-transport även vara en
handeln, vid sidan oförädlad bandbredd. Nivåerna skulle då kunnaav
bli förfinade.ännu mer
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Befintliga och planerade bandbreddsbörser omvärldeni

finnsDet några börser i olika länder och de viktigaste är:

Band-X i London många originalet till de övrigasätt ärsom-
bandbreddsbörser bildadesDe 1997 och har sedansättssom upp.
dess fått pressuppmärksamhet. Handeln telefonimi-ärstoren en ren
nuthandel. Sannolikt kommer de försöka etablera liknande di-att
rektkontrollerad handel med bandbredd hårdvara. Degenom egen
diskuterar införa ofQuality Service iäven att parametersom en
denna handel.
Arbinet i York driver sedanNew 1997 börs för Överskotts-en egen-
kapacitet i huvudsak teleförbindelser.
RateXchange i Francisco har i vissa fall kommitSan längre än t.ex.—

inhemskaBand-X i och med den marknaden i harUSA. Destörre
lP-telefoniminuter.handel iäven en

InterXi0n i Nederländerna bygger omfattandeupp en-
switchningskapacitet för internationella telefoniminuter enligt en
modell liknande Band-X. har dock högre utbyggnadsambitionerDe
och planerar switchar i London, Paris och Frankfurt. Ingaegna
tecken finns de planerar motsvarande tjänster for band-råatt
bredd eller IP.
Min-X i Melville, York, har mäkleri för telefoni- ochNew IP-rent-
telefoniminuter.

bandbreddsbörs synvinkel önskvärt de nationellaDet är nätenattur en
så heltäckande och samordnade möjligt.är pass som

Tekniska förutsättningar

finns ingen given och enkel lösning för hur bandbreddsbörsDet en
skulle kunna utvidga sitt verksamhetsområde till handel berör IP-som
trafik. grundläggande problemet routingen, dvs vägvalen, iDet är att

förändrasmåste vid varje affär påverkar nätarkitekturen, vil-nätet som
ket dagens helt enkelt inte byggt för. finns flera tänkbaraDet sättnät är

lösa detta på, inget i etablerat eller standardiserat.dagäratt men
Konsultrapporten förutsättningarpekar också antal andraett som

for fungera,önskvärda bandbreddsbörs skall kunna bl.a. olikaär att en
regleringar. möjliga handlingsalternativ föreslås bl.a. ytterli-Som att

utreda möjligheterna och eventuellt kompletterande satsningar,gare
skapa diskussionsforum med olika begränsadoperatörerett samt starta
försöksverksamhet.
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Konkurrenslinj3.2 en

konkurrenslinje och investerings-valet mellanFörknippat med enen
mindre direkt statligtval mellan ellerlinje finns också störreett enga-

efterfrågan IT-tjänster.investeringar ellerför stimuleraattgemang
ökad konkurrensgjorda analysenslutsats den tidigareEn är äratt enav

sigkan därför behövafor sänkta priser. Statenförutsättning engagera
därförkan lika väl talareglera fram konkurrens. Mani syfte attt.ex. en

avreglering.omreglering omom som
denna omregleringsprocess uppleverLänder befinner sig i avsom

för marknadens organisation,grundläggande tendensertvå helt olika
mellanformer:det också finns mångaäven om

integrerade företag Telias dvs.mellan vertikaltkonkurrens typ,av—
tjänster denna,ledning och producerarföretag både ägersom

produktionskedjanhorisontell nivåkonkurrens på varje av-
fram-utrustningar, tjänster, vilket innebärkanalisation, kabelnivå,

sig vissa delar produktions-företag specialiserarväxt avav som
olika slag.bredbandsledning eller tjänsterkedjan, t.ex. av

denna utredning efter-konkurrensmodell har intresse iValet ett stortav
marknadssystem meddet kan påverka regionalpolitiken. Ettantassom

marknadsstyrt, kunna ledahorisontell konkurrens, skulle, det heltärom
infrastrukturför glesbygdens tillgång exempelvis itill risker tillstörre

Ärföretag.modellen med vertikalt integreradejämförelse med operatö-
i glesbyg-vertikalt integrerade kan möjligen ledningsnät ävenettrerna

för ingår i riks-den rimligt lönsam nätetoperatörengöras ettattgenom
och blir lättare tjänatäckande leveranssystem det attatt pengargenom

enbart uthyrningledningen produktion tjänster än genomgenom av
förslagutredningens ligger påoförädlad ledning. Om tyngdpunkten iav

vertikala företags-tillgänglighet för, bokstavligen, alltså denalla, skulle
stimulera framfonnen föredras, inte bereddärstaten attom en geogra-

horisontell konkurrens möjliggörs,fiskt spridd bredbandsledning, så att
befolkningsområden.i glesareäven

behandlas öka konkurrensen.Nedan några metoder för att

5 Conflictingm.fl. network industries: priorities.Se Bergman Europest.ex.
Stockholm, SNS, 1998.
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Statens Databanverk

Vad med databanverkmenas

det förslagl Statens Banverk IT-området väcktesettom som av
vänsterpartiet i riksdagen Motion 1998/99:T803 Schyman m.fl.av
inkluderades inte bara infrastruktur utvecklingsverksamhet,ävenutan
konsulttjänster Staten borde sig ettåt aktivt ägande iägnam.m. mer
branschen för till tillgängligheten till de olika inte för-nätenatt attse
behålls informationsteknologisk elit alla kan använda denutan atten

tekniken till rimliga kostnader. skulleStaten köpa merävennya
samhälleliga delar infrastrukturen.av

En tolkning förslaget Databanverk är att staten attav om genom
samordnat bjuda telekommunikationsnäten i första hand inom Ban-ut
verket och Svenska Kraftnät lättare skulle kunna dem till-göra mer
gängliga. statlig bredbandsmyndighet, StatensEn Databanverk,
skulle bl.a. kunna bestå IT-infrastrukturdelen i Banverket, Svenskaav
Kraftnät och, eventuellt, Teracom. Telias har inte bedömts realis-nät
tiskt diskutera i detta sammanhang, eftersom den planerade fusionenatt
med Telenor och efterföljande delprivatisering bl.a. bygger på helaatt

följer med.nätet

"SweNet "AB

Både Svenska Kraftnät och Banverket har ursprungligen sinaupprättat
i övervakningssyfte och de utnyttjas i dag i detta syfte.nät Iäven

Svenska Kraftnäts fall skulle gränsdragningsproblem, kunnatrotsman,
huvudmannaskapet för uthyrning optofibern och för övrigasära av

ledningar. bådaDe ledning ligger vilkettyperna master,av samma
kan det svårt redovisningsmässigt skilja dem åt, rörelsere-göra att men
sultatet från optoförbindelser redovisas i särskild i resultaträk-posten
ningen, 13,6 miljoner kronor affársverkets totalresultat 907,2 miljo-av

kronor ur 1997 års årsberättelse. Banverket hyr inte själva led-utner
ningen säljer kapacitetstjänst, dvs.‘ förädlad nättjänst. Verketutan en en
kan i dag inte särredovisa den delen resultatet härrör från för-av som
säljning till kunder det klart den i hög grad bidrarärexterna attmen
till hålla nettokostnaderna för teletjänster till jämvägsdriftenatt nere
ur årsberättelsen från 1997.

sammanfattningsvisDet inte helt lätt skilja teleledningamaär att ut
från de övriga verksamheterna i dessa verk, förmodligen framförallt av
organisatoriska skäl. harJag svårt vilket enbart organi-sättatt se en
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för telekommu-huvudmannaskapsatorisk reform, med ett gemensamt
ökadskulle bidra tillde båda myndigheterna,nikationsledningarna hos

tillgänglighet.
handlingsfri-myndigheternasökabordeDäremot överväga attman

försituation det svårtmarknad. dagenshet och slagkraft denna I är
telekommunika-utbudetaktivt bidra tillde båda myndigheterna att av

kärnverksam-del inte tillhör derastionsinfrastruktur dennaattgenom
bredbandsnätslagkraften detta statligaför ökahet. alternativEtt att av

förinte utnyttjaskapacitet i ledninglåta i första hand denär att som
ochKraftnäts, Vattenfall, Banverkets Tera-verksamhet i Svenskaegen

rättsligendär detkanalisation hos dessaoch ärnätägarenät ge-coms
intevilket dockbolag,nomforbart marknadsföras gemensamtettav

kana-med andra.de bedrev affärer Betonarskulle hindra ävenatt man
värdefullt bidrag.Vägverket kunnalisationen skulle även ettge

och aktivare rolldelvis samlat utbudåtminstoneGenom ett en
slagkraft markna-kunna öka sinde statligamarknaden skulle näten

ochorganisationen hos Nätbehövde ändraden nätägarna.attutan man
marknadsbola-utnyttjasdelvis kunnakanalisation skulle åtminstone av

AB. skulle kunna ståSweNet Dettahär givits arbetsnamnetget, som
kanali-uthyrningoch Denfor marknadsföring, kundkontakter nätet.av

utnyttjas forkundeoch stolparsation finns i form master o.s.v.avsom
befint-skulle med denMarknadsbolagetinfrastruktur.byggaatt ut ny

och planera den utbygg-samordnaliga kanalisationen bas kunnasom
risken förekonomiskakan också denefterfrågas. På detnad sättetsom

och renodladså enkelaffär börnyinvesteringar minskas. Bolagets vara
for omfattande.inblandning skall blimöjligt för inte statensattsom
oforädlade led-hyra denuppgiften börHuvudaffären och att utvara

Förkanalisationsamordna tillgången tillfiberningen, dvs. svart samt
dåfiber kaninte har eller hyraktörernyinvesteringar. De ut svartsom

nyinvesteringarutnyttjas förkanalisation samordnas ochändå låta sin
fiber.optiskinte enbart behöver varasom

skill-med denoch Danmarklösningar finns iLiknande Norge men
ochoförädlad fiberuthyrningaffären inte enbart gällernaden att av

elbolagtvåDanmark finnskanalisation. PowercomI ägs storaavsom
transmissionskapacitet iA/S och hyrA/S och Eltra 409NES ett egetut

teletransmissionsnät. EnitelharI Norgelandstäckande rätten attägt
Enitels tele-helafrån energiverk Norge.använda infrastruktur 48 över

kraftledningarna. Energi-har tvinnatsfiberkabelbestårnät runtsomav
viktigskiljer sigledningen. Eniteldock fortfarandeverken äger en
ocksåEnitelSweNetmodell, nämligentänktpunkt från attgenomen

med Enitel kundekapacitetsmarknaden. likhetItjänste- ochverkar

52 .dkwww.powercom
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inleda samarbete med kraftbolagen, nationellt och regio-SweNet även
nalt.

bolagets skulle inriktat mark-svenska verksamhetDet attvara
nadsföra hyra optisk fiberkabel rikstäckande och regionaloch ut
nivå samordnat utnyttja de statliga myndigheternassättsamt att ett

för nyinvesteringar. förlängning det tänkbartkanalisation I är atten
övrigabolaget kan utvecklas olika Andra aktörersätt. t.ex.som

kraft- och energibolag eller de kommunala stadsnäten, kan vilja gå
eller med bolaget. bolaget skulle kunna finan-samarbeta Det ävennya
siera nyinvesteringar framtiden.i

Underhandsremiss

idé varie-Uppfattningarna bland de olika aktörerna värdet dennaavom
vilket framkom i underhandsremissen.rar,

handlingsfri-Svenska Kraftnät menade sig ha intresse både ökadav
het och bolag köper överkapacitet i docknätet, utan attatt ettav upp
detta bolag i så fall får monopol Svenska Kraftnäts utbud.

Banverket kritiserade utredningens antagande behovet bred-att av
bandskapacitet i mellankommunalt enbart skulle kunnastomnät,ett

Teliastillgodoses med utbud fiber. Både exempelvis ochett svartav
rikstäckande fiberoptiskaBanverkets kundstyrda och ökade ka-nät var

allteftersom kundernas efterfrågan ökade. Kapaciteten i fiber-paciteten
optiska obegränsad kapaciteten, ytterli-nät närmast att utanvar genom

ledning, kunde ökas med våglängdsmultiplexering. Utredningengare
fokuserade, Banverket, allt för fibrer, efter-menade mycket på svarta

kundernas behov kunde tillgodoses hyra den kapa-även attsom genom
Banverket tillhandahöll.citetstjänst som

Vad gäller SweNet-idén byggde den på felaktiga förutsättningar, en-
ligt Banverket. ytterligare stimulansBanverket behövde ingen att ut-
nyttja kapaciteten, eftersom Banverket redan hyrde all kapacitetut man
har. ville inte hyra fiber därför hade alltför få fib-Man ut attsvart man

Hyrde fibrer till kund, enligt telelagen dessutomutrer. man en var man
hyra till Därför valde Banverket inte hyratvungen att ut att uten annan.

fiber alls. inte fiber, därförDessutom kunde hyrasvart ut svart attman
teletrafiken då kunde i konflikt med tågtrafiken. fickråka Om ettman

fiberkabeln,kabelbrott i kanske tågtrafiken skulle behöva förstoppas
åtgärda felet. Banverket menade:att

53Se brev till utredningen 1999-05-27.
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vikt, Banverket helt idet fundamentalI själva verket är att egenav
uthyrningen kapacitet i vårtmarknadsföringen ochsköter avregi

den kom-endast då, kan vifiberoptiska Då,nät. garantera, attmen
till kun-uthyrningen kapacitetmersiella verksamheten, externaav

och vida-huvudverksamhet,der, kan ske, vår att garanterautan att
äventyras.konkurrenskraftig någotreutveckla järnväg, sätten

punkter beskäras torde verketfrihet dessaSkulle Banverkets
för järn-vidare uthyrningsannolikt helt upphöra med att garantera att

inne-äventyrades. skulle SweNetbehov inte Dessutomvägens egna
som inte har någonkostnadsfördyrande mellanhand,bära motsva-en

för duopol och färreland. skulle uppstå riskirighet något Detannat
infrastrukturer.oberoende

Överenskommelsen tillhör Högskoleverket in-med SUNET som
högskolor ochuniversitet och 25Banverket knyter ihop 26nebar att nu

under-lokala energibolaghar de flestaBanverket orterorter. som
järnvägsstationen till universitetet.biten frånleverantörer för sista

möjlighet knytaredan i dag fannsaffär visade detDenna attatt sam-
nät ochlokala stadsnät till större attettman

behöver tillgripas.statli initiativdetta sker utan att a
sammankopyplingskeroch nödvändigNödvändig ka acitetstil växt

finnsefterfrågannadsmässiga villkor,således närmar .

stimulera efterfråganborderekommenderadeBanverkets att staten
för utbudet.istället

underhandsremissen det inte de statligaStokab menade i att var
deras kanalisationsresur-viktigast,verkens fiberinnehav utansom var

ser.

Diskussion

principiella synpunkter. Banver-någraInledningsvis kommenteras mer
utifrån bedöm-fiber marknadenutbudet påket diskuterar svart enav

kapacitetstjänsterutbudetbehov.ning kundernas Man att avmenarav
betvivlas,kunderna. behöver inte allsintresse för Dettaavär stort

liksom ka-behandlar utbudet ledningutredningenskälet att avavmen
långsiktigautredningenshuvudfråga berornalisation mersom en

förädlingsnivåer, delsallafrämja konkurrensenintresse dels attav
regionalpolitiskoch kanalisationanvända ledningatt resurs.som enav

ställetutbud iinte bör stimuleradockBanverket utanatt statenanser
såvälIdén bakom Statens Data-vissa förädlade tjänster.efterfrågan

5" 1999-05-18



SOU 1999:85 Val mellan huvudinriktningar och alternativa förslag 79

banverk innebär har för de myndig-SweNet att statensom ansvar egna
heternas utbud. går därför inte komma ifrån ställningsta-Det ettatt
gande till vad skall med sina och sin kanalisation.göra nätstaten

mellanBanverket vidare bör slå vakt konkurrensattmenar man om
Även fram-de statliga samordning. från andra håll harnäten änsnarare

förts det konkurrens mellan de statliga aktörerna, inte samord-äratt
ning, borde vilket Banverkets linje.det behovet, stöderstorasom vara

konsultrapportGunnar Ribrant har i sin utvecklat borde stärkaatt man
dessa aktörer och få dem fungera bra för sig, så de lättareatt attvar
kunde utvecklas alternativ till Telia.som

Stokabsdetta står exempelvis det behov företrädareMot som
framhållit

av aktör det sammanhållande planeringsmässiga, struk-taren som
turella och operativa Enligt Stokabs uppfattning kommeransvaret.

sjpännvidden intressede olika kommunernas ochengagemang un-l
lång fortsatt i sig kunna flaskhalstid och utgöraatt storer vara en

för utvecklingen.

frågorenbartkunde enligt Stokab inte lösa nationella strukturellaMan
samarbete aktörer kombinerat med olika enstakamellan lokalagenom

kraftregionala kapaciteter. Behovet nationellt sammanhållandeav en
framhölls starkt framgick hur den skulle utformas ochdet inteäven om
vilka befogenheter skulle funktionen. tanke kundeingå i En varasom

försöka förena sammanhållande kraft medbehovetatt en sam-av en
led-ordnande nätutbud, särskilt det gällerroll det gäller närnär statens

ning och kanalisation.
affärs- ochprincipiella synpunkter till deHär övergår vi från de mer

underhandsremissen.myndighetsvisa framskymtar iintressen som
Önskemålet liggerdet statliga utbudet ledning,samordnaatt av som

svå-bakom Databanverk,propåerna Statens stöterett som synesom
förhindrar detta.righeter. Telias och Banverkets policy Teracomsegen

utredningen ställt Seruppfyller inte bredbandskravdenät upp.som
Teliasi vilken utsträckningkanalisationen, det fortfarande oklartär

tillgänglig,bli allmäntkanalisation i praktiken kommer kunna ävenatt
tek-tyderden formellt det. Banverkets uttalandeär att man serom

Svenskabanvallarna. Endastniska problem får utnyttjamed andraatt
samordning.Kraftnät för positiva möjligheter idel enser egen

utnyttjandetökastatligt intresseOm det övergripandeär attett av
Kraftnät innehar,och Svenskaden kanalisationsresurs Banverketsom

55 narirzg.regeringen.se/it/infiastruktur.htmwebbplatsenSe www.
56 tillBrev utredningen 1999-05-18.
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utredningfårutgångspunkt,regionalpolitiskfrån närmaret.ex. enen
till detta.tekniska möjligheternadepröva

syf-följandekunna fyllaSweNet-idénskulleSammanfattningsvis
ten:

ledningsnätet,det statligakapacitet iutnyttja tillgängligatt—
kanalisation,utnyttja statligt tillgängligatt-

kraftbolagsregionalanationella ochutnyttjasikt kunna ävenatt-
kanalisation,

haskulleoperativa statliga aktörenendafylla rollen denatt somsom—
huvudverksam-kanalisation sintillgänglig ledning ochallmänt som
nätfrågan.statligadenhelhetsgrepphet och skulle ta ettsom

förutsättningarnade juridiskaNärmare om

kanalisation.lämplig för Ban-till markVägverket har tillgång ärsom
såinstruktioner börVägverketsKraftnäts ochverkets, Svenska vara

bidra till utbyggnadenmöjligheterverkenutformade de attatt avger
börbolagsordningarVattenfallbolagensochIT-infrastruktur. Teracom

möjligheter.ge samma
erhållit be-sina instruktionerbåda iVägverket harBanverket och

bedrivakärnuppgifter,respektiveförutom sinamyndigande att, upp-
medförenligforsäljningsverksamhetuthymings- ochdrags-, ärsom

instruktion. Svenskarespektiveiverkets uppgifter i övrigt, 5 §se
ochförvalta, drivaaffärsmässigtuppgiftKraftnät har till sättettatt

kraftöver-och miljöanpassatdriftsäkertkostnadseffektivt,utveckla ett
verk-bedrivai övrigtöverföringskapacitetföringssystem, sälja samt

kraftöverföringssystem. Kraft-Svenskaanknutna tillsamheter ärsom
indi-Kraftnät direkt ellerSvenskaoch de företag därnät staten genom

affärsverks-tillsammansbildarbestämmande inflytanderekt har ett en
nödvändigt meddetKraftnät kanBeträffande Svenskakoncern. envara

bedriva uthymings-verket fårinnebärändring i instruktionen attsom
uppgifter i övrigt.verkets Enförenlig medverksamhet är annansom

kanalisa-utnyttja sinaförformulering verken,tänkbar är attatt
delöverföringskapacitet i telenät ellertionsmöjligheter, får upplåta

samtligaHärigenom skullei sådantupplåta kanalisationdärav nät.samt
optokablarkapacitet i verkensledigverk kunna antingen hyradessa ut

57 förordninginstruktion för Banverket ochmedFörordning 1998: 1392
för Vägverket.med instruktion1997:652

58 instruktion för Affärsverket svenskamedförordningen 1991:2013§I
kraftnät.
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till SweNet eller upplåta kanalisation. SvenskaAB Banverket ochFör
Kraftnäts vidkommande skulle detta innebära tillhandahåller för-deatt
hyrda förbindelser i form s.k. fiber enligt telelagens termino-svartav
logi till SweNet AB. Vägverket däremot, skulle inte komma bedrivaatt
televerksamhet i formnågon så länge de inte etablerar ledningar.egna

med hänsynDet till ledningsrätterna dock viktigt beakta regelnär att
i ledningsrättslagen35 § överlåtelse för vilken led-ledning,attom av
ningsrätt upplåtits, giltig endast överlåtelsen omfattar led-är ävenom
ningsrätten. kan,Detta särskilt med hänsyn till utredningens föreslag
till ändring ledningsrättslagen, för ledningarnaskäl låtautgöra attav

kvar i verkens och istället hyra fiber.ägo ut svartvara
Enligt nuvarande bolagsordning har till föremål för sinTeracom AB

verksamhet bedriva utsändning och ochöverföring radio- TV-att av
Bolaget skall vidare marknadsföra och utföra andra tjänsterprogram.

med stöd de har byggts för radio- och TV-verk-av resurser som upp
samheten eller förenliga verksamheten inommedsätt ärannatsom
radio- och TV-omrâdet.

förexempel Vattenfallkoncemen förEtt bolagsordningen Vatten-är
fall Enligt denna har bolagetNormät AB. till föremål för sin verksam-
het distribuera ledningsbunden inomenergi, utföra entreprenaderatt
eldistribution och idka därmed förenlig verksamhet. Vattenfallbolagets
bolagsordning måste ändras för bolaget fåskall hyraatt t.ex. ut svart
fiber till SweNet AB.

tillgångFörbättrad till Teliasi första handaccessnät,

de viktigaste medlen för telekommunikatio-Ett effektivauppnåattav
innefattande mångfacetterat tillutbud och låga priser, ärett attner, se

konkurrens etableras inom fält telemarknadenbrettsåatt ett av som
möjligt. Sedan telelagen infördes har konkurrensen1993:597 1993
utvecklats positivt på vissa delar telemarknaden såsom exempelvisav
internationell telefoni och tillmobiltelefoni. Konkurrensen har lett nya
tjänster och i vissa fall lägre nivå har där-priser. telefoni lokalFast

inte varit föremål för starka konkurrens.emot samma
Svårighetema i dessa delaråstadkomma effektiv konkurrensatt en

sammanhänger Telia har.med den kontroll Kon-accessnätetöver som
kurrensen inom vissa telefoni i detrörande fast är närmastesegment
obefintlig den gäller framförallt inomsvenska marknaden. Detta
tjänsteområden spelar avgörande roll.där tillgången till accessnätett en

varitNya har etablerat sig marknaden har hittillsoperatörer som mer

5° 1992/932200, sidProp. 80.
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vad gällerberoende Telias samtrafiktjänster bådeeller mindre av
närsamtalstaxa ochoch termineringstjänster. Skillnaden mellanaccess-

bedömtssamtrafiktaxan for lokalsegment har många operatörer varaav
satsning lokal telefoni.alltför låg för möjliggöra lönsam påatt en

for framtida utveck-inom viktigt denKonkurrens accessnätet är
nyckel-effektiva telekommunikationer dålingen accessnätet är enav

Ökad for-inomkomponent i alla teletjänster. konkurrens accessnätet
telefoni och lång-leda bl.a. till ökad konkurrens inom lokalväntas

vad gäller utvecklandedistanstelefoni, uppfinningsrikedomstörre av
bandbreddaccessnätsteknologier och tjänster dessa Dåöver nät.nya

telemarkna-få för framtidens tjänsteutbudförväntas betydelsestor
monopol det befintligaden, innebär Telias hittillsvarande access-

till sinainte kan tillhandahålla dessa tjänsterövriganätet operatöreratt
kunden

olika alternativTillgången till kan lösas på Detsätt.accessnätett
in-för byggahittills varit aktuellt operatörer är att egensom nya

fördet optimala alternativetfrastruktur. infrastruktur kanEgen envara
ikvalitet och funktionalitetdå detta full kontroll överoperatör ger

alternativ infrastruktur med-viktiga Uppbyggnaddenna del nätet.av av
infrastrukturfor gäller just byggandeockså ökad konkurrens vad av

innovationsrikedom. Flereffektivitet ochvilket i sin leder till ökadtur
reglering.också mindre behovalternativ till Telias accessnät ett avger

hittills inteantal fördelar harTrots operatörer satsatett upp-nya
nämnvärdinom i någonbyggnad infrastruktur accessnätet ut-egenav

oerhörtfrämsta sådana investeringarsträckning. orsakenDen ärär att
innebär risktagande.kostsamma samtidigt de ett stortsom

tillgång tillEtt accessnät ärsätt operatörer attettannat att ge nya
ske bl.a.befintliga kanhyra delar det Dettaaccessnätet.ut genomav

abonnentsidanLocal loop unbundling där omkoppling sker påLLUB
ijanuariTelia harTelias kopplingsutrustning till den operatören.av nya
lagänd-till sitt1999 hand tillgången accessnät,öppnat men enegen

kost-ring krävas for möjliggöra denna kunde hyrastycks utatt att
pris liggernadsbas istället för marknadsbas. kostnadsbaseratEtt

tillämpar ochförmodligen marknadspris Telia f.n.lägre detän som
därmed innebära intäktsförlust för Telia.en

har uppmärksammats EU-Frågan konkurrensen i accessnätet avom
publicerade studien Accesskommissionen i november 1998 net-som

hurbehandlar dels förslagworks and regulatory measures. Studien om
uthyrning ochbefintliga fasta bör hanteras avseendedet accessnätet

alternativ infrastrukturuppbyggnadhinder för detta och dels hur av
Även har LLUBskall antal andra studier presenteratuppmuntras. ett

konkurrens inomtänkvärt alternativ för ökad accessnätet.ettsom
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möjliggör för teleoperatör kunna utnyttja befintligLLUB attannan
infrastruktur kopparkabeln,i dvs. kablar t.ex.operatörs accessnätet,

s.k. koppar, transmissionsutrustning, överföringskapacitetrå Detosv.
finns dock flertal faktorer, både tekniska, regulativa och förhand-ett
lingsmässiga, kan påverka anslutningsmöjligheterna. En ut-som mer
vecklad beskrivning finns i BilagaLLUBav

fåenkelt och billigt alternativ för till-LLUB är operatörett atten ny
gång till Fler med tillgång till inne-accessnät. operatörer accessnätett
bär förutsättningar för bättre inom dettakonkurrens tjänsteren seg-

såsom lokal telefoni, abonnemang, bredbandstjänster, ISDNment,
Vid förhyrning koppar den också frirå är operatören attm.m. av nya

sitt tjänsteutbud vilket ökad innovativitet ochpåverka leder tilleget
tjänstedifferentiering. attraktivt alternativ där det tek-LLUB är ärett
niskt möjligt för tillhandahålla bredbandstjänsteroperatörer attnya

snabb kommerMångaInternetaccess. operatörert.ex. attsom nya se
eftersomLLUB till bygga sittvägen accessnät,ett attsteg egetsom

alternativet innebär möjlighet bygga kundbas med lågtatt etten upp en
risktagande. skall lönsamt måste dock haFör LLUB operatörenatt vara

viss kundbas för täcka de fasta kostnaderna. totala kund-Denatten
stocken vid varje lokalstation därmed för hur mångagränsutgör en

kan tjäna på i lokalt område.LLUBoperatörer ettpengarsom
Utifrån dynamiskt perspektiv har LLUB-modellen dock vissaett

begränsningar. Tillgång till befintligt kan innebäraaccessnät attett
infrastrukturuppbyggnad alternativ inte bedöms lönsamtettvaraav

färre alter-alternativ för På lång sikt kan detta leda tilloperatör.en ny
inom konkurrensmöjligheter.nativ och därmed Omaccessnätet sämre

den kan dettadominerande åläggs hyraoperatören accessnätetatt ut
inte har incitament till uppgradera det be-leda till denneatt attsamma

fintliga Uthyrning exempelvis koppar i längre avtalade perio-nätet. av
der kan också medföra uppgraderingar fördröjs. inte hellerLLUB äratt

möj-lönsamt för alla det kan ifrågasättas dettaoperatörer,typer omav
telefonitjänster till hus-liggör lönsamhet vid tillhandahållande fastaav

sker.hållskunder ombalansering slutkundstaxornaens avom en
inflytande beteendetPrissättningen har avgörandeLLUB ettav

Telia Eftersom det svårtsåväl hos hos övriga äroperatörer. attsom
ianspråktagandet infrastrukturentydigt vadavgöra av en gemensam

kostar för kommer kostnadsprincipenenskild aktivitet, även atten
prisnivå för balans mel-skapa problem. optimal börEn LLUB vara en

beslut hyralan åstadkomma minimal inverkan på operatörs attatt en ny
tillräckligaeller bygga infrastruktur samtidigt det kvarståregen som

incitament för uppgradera det befintligaTelia accessnätet.att
Även för kortbra alternativLLUB operatörerär ett attnyaom

sikt få tillgång till eget det viktigt längre siktaccessnät är attett
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iFlera alternativalternativ infrastruktur.främja uppbyggnadockså av
möjlighet tillinnebärdet lång siktalla delar störstnätet ärav som

för konsumenterna.villkorutveckling och konkurrens och därmed bäst
alternativ infrastruktur kanMöjligheten och lönsamheten i byggaatt

land Sverige därspeciellt ivariera inom land,dock avsevärt ettett som l
liten andelbor i ochrelativt andel befolkningen tätortstor avenaven

kan därförbefolkadbefolkningen utspridd glest Detär yta.stor,en
uppbyggnadmöjliggörvälja prismodelllämpligt att avsomenvara

kommersiellt möjligtområden där dettaalternativ infrastruktur i är men
tillhandahållande tjänster iavseendemöjliggör konkurrens avsom

områden.andra
ärende dragiti frågan slut-i samband med prövningharPTS ettav

;enligt nuvarande lag-inte kan ställasnågot krav LLUBattsatsen
och vill användaprioriterar konkurrensstiftning. statsmakternaOm i

enligt den lagtolkningredskap, måste,tilltillgången accessnätet ettsom
gjort, lagen ändras.PTSsom i

alternati-framgår bl.a.Värdet tillträde till Telias accessnät attavav
bredbandsacess, färdigutveckladeinte ochdet gäller ärännunärven,

Åtkomstkonkurrenskraftiga. tillfinns inte tillräckligtde äratt som itelefonibandbreddskrävande tjänster kom-förTelias länaccessnät mer
övergångstid tillsåtminstone under andradärför behövasatt enmer

kapacitet kunnat introduceras. Dennaaccesstekniker med större access-
ADSL-teknik, Teliaspåskynda spridningenkan även atträtt genomav

på ADSL-markna-försteg denna punkt minskar konkurrensen även
den.

öppnandet Teliasavslutningsvis framhållas fråganbörDet att om av
från frågan öppnandet allaprincipiellt kan hållas isäraccessnät om av

medSkälet problemen Teliasandra operatörers accessnät. är att
monopolliknande situationhänger med denaccessnät somsamman

Även efterhand få liknande lo-fått. kandetta andranät operatörers nät
dock inte något problem,kal monopolliknande ställning. Detta är ännu

varfördet kan bli i framtiden,det bör uppmärksammas sär-att enmen
ställa sig till sådana så-skild utredning bör hur ska närgöras om man

dana framtida monopoltendenser uppträder.

Organisationen Telias nätav

ocksåTelias kanstödja öppnandetFör övervägaaccessnätatt manav
skall beräknas.för bedömningen hur dess prisåtgärder underlättaatt av
bestämmashuvudaltemativ, det låta prisethar tvåMan attena

°° vidare i Bilaga Konkurrens i LLUBSe 8 accessnätet genomom
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marknaden, med möjlighet för myndigheten gripa vid oskäligatt
prisnivå, reglera priset direkt bestämmadet andra detatt att attgenom
ska verkliga kostnaden. det fallet har prob-baseras på den l senare man
lemet Telias kostnadsfördelning kan igenom försvår trängaatt attvara
utomstående, varför det kan uppstå misstankar prissättningen inteatt

och Teliainterna operatörskunder.sker helt neutralt gentemot externa
fråga framförallt l996-97°.diskussion fördes denna under årenEn om

Riksdagens beslut blev då nöja sig med kostnaderaccessnätetsattatt
bl.a. med motiveringen övriga konkurrerandeskulle särredovisas, att

sådantelebolag i inte belastades med krav separeringEuropa en av
accessnätet.

konkurrensneutraliteten, bl.a. inför eventuellprioriteringEn av en
telefonnätet, motivera frå-utbyggnad i skulle dock kunnaADSL attav

separering fördes framaccessnätet nytt.gan om av

det mobila telenätetKonkurrens i

gäller inte det mobila telenätet eftersom det inte finnsLLUBTermen
går avskilja. Konkurrenssituationen dennågot accessnät attsom

finnsför mobila teletjänster det inneha-svenska marknaden är att tre
betydande i den mening i §mobila telenät 5är som avsesvare av som

telelagen. för tillhandahålla mobila teletjänster mycketIntresset äratt
Även finns mobilteleområdet haftden konkurrens harstort. somom

för tagit sig uttryckeffekter användare har den inte sammagynnsamma
skett för fast telefoni.i form priskonkurrens inom segmentetsomav

mobiltelefoni inte föremål för bestämmelserMarknaden för är samma
kostnadsorientering fast telefoni och har också etablerats ochsomom

förhållandenmarknadssituation. kanutvecklats i Dessa antasen annan
för mobiltelefoniorsaker till marknadsutvecklingenbidragande attvara

åstadkommafast telefoni. Svårigheternaannorlunda förän attsett ut en
det endasteffektiv konkurrens sammanhänger vidare med äratt tre

enligt telelagendominerande innehavare mobila telenät. Någon rättav
samtrafik kunnaför tjänstetillhandahållare sätt änannatatt genom

utnyttja befintliga föreligger inte.nät
syftar till främjautifrån de samhällsintressen telelagenSett attsom

förbehållen fåtal före-tillfyllest televerksamhetdet inte viss ärär ettatt
utveckling ochminst stadd i snabbgäller inteDet ärsegmenttag. som

teletjänster. Enligt vissa bedömare kommervolymtillväxt såsom mobila
samtalframför allt för vanligai framtiden mobila telenät användasatt

6 Bertil Andersson 1999.
62 BilagaSe även
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under det fasta telenät används för datakommunikation i allt störreatt
utsträckning. Med utveckling och etablerandetGSM UMTS kom-av av

emellertid i allt utsträckning datakommunikation kunnastörre attmer
förmedlas i mobila telenät med allt hastigheter. finns då riskDetstörre
för det sikt skapas oligopol tjänstemarknaden där de fåatt som
enligt nuvarande ordning tilldelats frekvenser för mobila teletjänster
befäster sin ställning telemarknaden i vilket kan hämmapå stort en

marknadsutveckling tilldelats frekvensersund i konkurrens. De som
och tillhandahåller tjänsterna i vertikalt integrerade företag.äger nätet

Telelagen återspeglar i sin nuvarande lydelse ordning med-en som
mellan nätbyggnad och tjänstetillhandahållande.koppling Denger som

förbehålla tillhandahållabygger kan sig tjänsternät rättenett att ensam
har lett till mycket begränsad mängd aktörerDettaöver nätet. ävenen

tjänstesidan. begränsning har inte sin grund i någonDenna motsva-
rande begränsning vad gäller mängden tillgängligt spektrum. De tre

starka ställning marknaden och de fördelar skulleoperatörernas man
innebära ingen nytillkommandeha sina GSM-nät kan mycket väl attav

skulle kunna konkurrera framgångsrikt med dessanätoperatör om nu-
tillämpas nuvarandevarande modell bl.a. UMTS. bristernaDe vad

skulle riskera få betydelsegäller konkurrens i takt medän störreatt att
för mobila teletjänster ökar i omfattning.marknaden

hemställt hos regeringen telelagen skallPTS har ändras iattom
förslagetvissa avseenden. Enligt skall leveransplikt mobil nätka-en av

befintliga tillståndsvillkoren.pacitet införas ändring degenom en av

Kanalisation

kostnaden för dra ledningar i markenDen grävningsarbetet.ärstora att
kommuner och andra ledningsdragare andra skälNär detgräver ärav

mycket marginell kostnad lägga med eller ledning,rör,att utanen ner
för framtida ledningsbehov. Enligt uppskattning vi fått från Elleve-en

förening finns det i cirka två tredjedelar kommunernarantörernas av
i viss utsträckning. återstående tredjedelenDen kommu-rörtomma av

förmodligen mindre och glesare kommuner. Telia, denär störstanerna
förmodligentelenätägaren, har också i utsträckning lagt ned kana-stor

framtidalisation för bruk. ligger det kapital tillSammantaget ett ett
betydande potentiellt värde nedgrävt i marken, värde det finnsett som

samhällsintresse utnyttja i detta sammanhang. Till kanalisationett att
skall räknasockså på o.dyl. kan användas för led-utrymme master som
ningsdragning.
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Såväl i EU-direktiv i svensk lagstiftning finns redan lagligasom
förutsättningar för betrakta existerande kanalisation där det äratt som,
teknisk möjligt, egendom.en gemensam

Man bör undersöka hur där det lämpligt, kan stimuleraman, anses
innehavare mark lämplig för kanalisation eller ledningsrättsinneha-av

kommuner, kommunala bolag, vägverk, energiföretagStatenst.ex.vare
m.fl., i samband lednings-med och anläggningsarbeten åstadkommaatt
kanalisation formexempelvis i för framtida bruk. Vi-rörtommaav
dare bör möjligheterna stimulera användning kana-att gemensam av
lisation undersökas. följande förutsättningarna förI kapitel beskrivsett

förändringsådan lagen.en av
StokabUtredningen har i underhandsremissen fått kritik från

idén stimulera och utnyttja kanalisation ovanstående Stokabsätt.att
framhöll kanalisationsresurserna hos de statliga infrastrukturinneha-att
varna var

en nyckelfaktor för snabbt och till rimli kostnader få till ståndatt a
och kunna underhålla nationell fiberstru mångfalt större änturen
dagens, med kapacitet och sträckning i takt med den framtida ut-
vecklingen.

lokal nivåMen utnyttja existerande kanalisationsresurser,att var
dock, enligt Stokab, betydligt svårare:

Under 1994/95 bedrev samförläggning föråren Stokab kommande
behov med andra infrastrukturä i relativt omfattning. Denstorare

betydligt mindre, då bedömavisar svårtär et attnumera vara
den framtida samförläggningar. förstinsten kommernyttan av
lång sikt och lär inte ha marginella effekter för deenbartänannat
åtgärder vi står inför. kanalisation i den bemärkelsenOppensom nu

skall få lägga kabel i den god tanke dock inte gåräratt envar somen
i praktiken. Sambyggnad emellan konkurrerande funge-operatörer

dåli såväl säkerhetsmässiga kapacitets- struk-ochturskäLgVemrar av som av
för min kabel inte skadas andranärt.ex. attansvarar

drar kabel i skador inträffar sällan har till deninte Vemrören rätt
sista platsen i ekonomisk risk för komp-röret Vem ochtar ansvar
letterande utbyggnad eller flyttning hanteras skadorHur

Utredningen har, bl.a. med erfarenheter Danmark, fått informationfrån
de praktiska problemen förenade kanalisation.med Menom gemensam
det ekonomiska möjligt ka-värdet så långt prövaattom av gemensam

nalisation tillräckligt problemen kunnabör praktiskade över-är stort,
vinnas. invändning gälla idén med samlokali-Stokabs tycks framförallt

lägga nedsering och träffar inte på idén rörsätt att tommasamma om
möjligheternasamtidigt med också sågrävning. kanDet attvaraannan

63 brev Comstedt, till utredningen.Se 1999-05-l8, undertecknat Anders
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samhällsekonomiska vinster kanalisationsåtgärder idra är störreatt av
trängseln iglesare trakter med längre avstånd, där också marken är

mindre.

målformuleringTelelagens

står det:telelagens 2 §I

enskilda och myndigheterBestämmelserna i lagen syftar till att
effektiva telekommunikationer till lägsta möjligaskall få tillgång till

samhällsekonomiska kostnad.

målformulering politiska avtaletkan jämföra med i det 1995Man en
liberaliseringen den danska telemarknaden:om av

framMålet fortsättningsvis danska användare år 2000är att mot
konkurrens skall världens bästa och billigastereell säkrasgenom

samtidigt med de danska verksamheterna förteletjänster att rustas
EU.°den bredare konkurrens inomär vägmötaatt som

skulle klarare idagLiknande formuleringar i den svenska telelagen än
telepolitiken. för-markera valet konkurrenslinje i den svenska Iav en

konkur-fattningsförslaget början betänkandet beskrivs hur dense av
lyftasrensskapande effekten kan framhävas redan i lagensattgenom

§2:

Bestämmelserna i lagen syftar till enskilda och ndigheteratt m
få tillgån till effektiva telekommunikationerpå ikvärdigaskall til effektiv konkurrensvillkor ska och rätthållasamt att a up en
alla delar ekommuni ationsområdet det främstainom teav som

medlet uppnå lagens syften. " Andringen kursiveradatt

föreslagna lagtexten visar tydligare tidigare sambandet mellanDen än
de telepolitiska målen allas tillgång likvärdiga villkor och konkur-

respektive andra metoder uppnå detta mål, upphandling,t.ex.attrensen
behandlas i följande paragraf. följdändring framhävandetEnsom en av

konkurrensen begreppet till lägsta möjliga samhällsekono-är attav
Ändringenmiska kostnad med på villkor. innebärlikvärdigaersatts

framför lägsta samhälls-lagförslaget prioriterar likvärdiga villkoratt
profilkostnad, vilket kan motiveras den regionalpolitiska ut-somav

redningens förslag har. skäl för ändringen iEtt ärannat att staten en

° Principavtale totalliberalisering aftelesektoren i Danmark medio 1996.om
Tillaegg til den politiske aftale telestrukturen.4. Urnr om
Forskningministerens tidsplan, l8juni Vår översättning.den 1998.
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konkurrensmiljö inte det statsägda Televerketsätt närsamma som
helt kontroll hand-dominerade telekommunikationema, har deöver

för skall kunna levereras till lägstalingsmedel krävs tjänsternaattsom
samhällskostnad. kravet lägsta samhälls-kostnadinnehållerDessutom
analys- och mätproblem försvårar utvärderingar måletsom av om upp-
fyllts.

Sammanfattande kommentar till

konkurrenslinj en

förtjänst dynamikenKonkurrenslinjens främsta denär att uppmuntrar
marknaden. Konkurrenslinjens främsta nackdel, från statsmakternas

indirekta resultat, inteutgångspunkt, denär att attger mer genom man
Framföralltsäker och hur investerare affärsmöjligheter.är när ser

marknaden, särskilda incitament, kommerkan anta att utan attman
och betalningssvaga slutkundermissgynna de glesare delarna landetav

och detta förstärks i takt med bredbandsmarknaden utvecklas.attatt
Telias nuvarande smalbandskaraktär, liksomaccessnät är även enav
del Telias övriga vilket uppgraderingnät, gör accessnätetattav en av
dels leda till trängsel i delar distributionsnätet, dels kostnads-kan ärav

för med litet antal abonnenter.krävande områden ett

Investeringslinj3.3 en

investeringsinriktningarAlternativa

eventuellaFöljande alternativa inriktningar har definierats för statens
medverkan i direkt investeringsverksamhet inom området.

ledning form gles bygd, såväl Norr-a Investeringar i ii i stomnätav
södraland Sverigeisom

tillgaranterade lån skulle kunnaStatligt stöd i någon form t.ex. ges
utanför dvs. gles bygd i hela Sve-bredbandsinfrastruktur större orter,

infrastrukturen skallrige. Lånevillkoren kan innehålla krav på att vara
somtillgänglig marknaden. alternativ ingentingpå Detta säger om vem

utbyggnadskalkyl gjort påska infrastrukturen. EnatorAväga en som
framgår den totala investe-utredningens uppdrag kapitelse 13 att

bred-för fiberkabel möjlighet erhållaringskostnaden läggaatt som ger
innehållande cirkabandskapacitet utanför kommunernas huvudorter, 35
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sammanfattningsvis kanbefolkning, dvs. vadSverigesprocent somav
miljarder kronor.kallas landsbygd, skulle bli cirka 40 Begränsar man

landsbygden, in-delarnaden statliga insatsen till de glesare t.ex.av
minskarbefolkningen, något.kluderande enbart 30 procent summanav

första enbartnätutbyggnaden till ikan också begränsaMan att ett steg
vilket också begränsarförse företagen med nätkapacitet, Isumman.

statlig totalfinansieringhandlar det vidare intedetta alternativ om en
varvid del finansieras medhälftenfinansieringexempelvisutan enom

intäkter från uthymingen.
marknaden så litet möj-insats kan vidare, förStatens störaatt som

därinvesteringsrisken kan minskasgarantilån,ligt, utformas ettsom
förlust.finansiering drabbasgår med nätetatt staten avomgenom

belastningen de statliga anslagen.ytterligare begränsaDetta kan

ledningsstrukturb offentligt ägd,En ny
kombination offentliga bygger ochSkillnaden a ägareärmot att aven

ledningen, ungefär Vägverket Accepterarvägnätet.ägeräger mansom
konsulterna kapitel gjortde skattningar de anlitade se 13som av oss

omkring miljarder kronor iskulle rikstäckande fibernät kosta 55nyttett
sådan investering kan bli, harinvestering. intäkternaHur stora enav
bakom detta alternativ intedock inte kunnat beräknas, tanken ärmen

kostnadsfritt till marknadens förfogande.ledningen skall ställasatt
beskriva hur statlig investe-kostnadKonsumentens är sättett att en

kan tänkas finansieras på lång siktring denna storleksordning ge-av
avgifter läggs abonnenten. problem dockpå Statens är större,nom som

för utbyggnadennämligen tillhandahålla själva kom-att somresurser
sikt. Inledningsvis kanekonomisk återbäring endast på långattmer ge

storleksordningen miljarder kronor beskrivasstatlig insats 55en av
andra förjättestort branschstöd, måste ställas åtgärdermotettsom som

ekonomi. behöver självfallet inte skestimulera svensk Investeringenatt
Till skallspridas antal detta läggas deår, år.överett utan t.ex. ett

miljarder kronorytterligare investeringar i utrustning minst 10 sepå
kapitel för kunna produceras13 behövs tjänster skall nätet.attsom

förväntas och konsumen-Dessa kostnader dock bäras operatörernaav
också sikt kan betydande del in-terna, på bära ävenantassom en av

vesteringskostnaden i ledningen.

65 från de s.k. regionfamiljemamöjlighet detta utgå se kap 12,En göra äratt att
Företag och undvika de centrala regiontypema. möjlighetEn ärtre mest annan

utgå från kommunernas befolkningstäthet och välja de glesaste. tredjeEnatt
möjlighet välja indelning målområden.iEU:satt
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Ett rikstäckande sammanbindningsnät mellanc eller allavissanytt
stadsnät

ÄgandeDetta alternativ begränsas till viss del ochnätet.en av ansvar
kan läggas nationell eller regional offentlig instans. konsul-Aven

kalkyler framgår den totala kostnaden for sådantternas att ett samman-
bindningsnät miljarder2-4 kronor. Kostnaden för transmissionsut-är
rustning beräknas konsultema till högst miljarder kronor.3av

Även detta kan delas i olika i de de-nät Ett nät tätareetapper.upp
Öresundlarna Sverige, från Stockholm, borde kostat.ex. motav

mindre hälften de angivna talen och torde inteän några svårig-av vara
heter finansiera med hjälp vanliga banklån.att av

d Stimulans till investeringar för påskyndai nationellutrustning att
täckning med alternativtISDN xDSL
Abonnenter Telias kan höja kapaciteten ISDN-abon-nät ettgenom

den dubbla telefonhastigheten från 64 till kbit/s.128nemang, som ger
finnsDet angivna för flertalet täcker omkring 80-90tätorter,taxor som

befolkningen, utanför dessa gäller offertpris, vilketprocent av men
återspeglar sådan anslutning kan kräva investering i ochatt nätextraen

Ävenutrustning. ADSL°°, åtminstone riktningeni till abonnentensom
kan hög hastighet Mbit/s,2-3 kan hyras. möjlighetDenna finnsge
dock så länge bara i Stockholm, Göteborg,än Malmö, och vissa orter
längs Norrlandskusten, Västkusten och i band mellan Stockholmett
och Göteborgf. återstodenI landet krävs särskilda investeringar.av
lnvesteringskostnadema for täcka hela Sverige har i kapitel be-13att
räknats till omkring miljarder7 kronor for ISDN och 20-30 miljarder
kronor för ADSL.

För stimulera slutanvändarna i glesbygden skulle kunnaatt staten
subventionera ledningsutbyggnad bidrag till abonnenten. Detettgenom
finns val mellan investering i ledning med hög kapacitet ellerett attny
investera i utrustning för möjliggöra ellerISDN ADSL. Vadatt ärsom
det bästa valet dels investeringskostnaden, dels vilketstyrs av av re-
sultat uppnås. Eftersom i synnerhet ISDN ADSLävensom men ger

°° Beteckningen xDSL används ibland for markera det finns olika varianteratt att
DSL-tekniken och den befinner sig under utveckling. T.v. i förstaattav avses

hand ADSL.
67 Källa: Nätverk Kommunikation, 5/1999. Red. Fredrik Bemsel,nr

fredrik.bemsel@idg.se
68 Observera dock detta teoretiska beräkningar, eftersom det inteäratt ännu är

helt klarlagt det tekniskt går sådan utbyggnad bl.a. påatt grundgöraatt en av
brister i de nuvarande telefonanslutningama.
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å sidandetfiberaccess,kapacitetbetydligt lägre än enasenaregeren
omfat-sidanandrakräver åbetydligt för merenpengarna, menmer

tande nyinvestering.

investeringslinjentillkommentarSammanfattande

Skäletinvesteringar.förutsätteralternativ ärovannämnda attAlla nya
mark-oförädlad ledningtillhandahållsutsträckningi alltför litendet

förlinje behövsför dennaföreträdarnavilketnaden, garanteraatt enav
lT-marknaden.utvecklingflexibeloch avtillräckligt snabb

utveck-forcerariskerardenproblemlnvesteringslinjens är attatt
längrevisar sigkanskelösningar sämretekniskalingen enligt varasom

flexibeltsåinvesteringar börgjordaförfram. talar görasDetta att an-
överka-leda tillinvesteringslinjenkanVidaremöjligt.vändbara som
först påinvesteringarinledningsskede, dvs.pacitet i görattett somman
kostnadinvesteringensgrundläggandeavkastning. Densiktlängre ger

överkapacitet.grund dennalitetdock mycketökar av
iinvesteringinvestering i ledningalternativenkan ställaMan mot

dockvarandra. harDeledningexisteranderedanutrustning mot
fiber ellerformbredbandsnät iByggandetinnehåll.olika avnyaav

kapacitetshöjning imedaninvestering,långsiktigandra media är enen
särskilt itidsperiod,kortarelösningledningexisterande överär enen

bedömsmångaföretagenkapacitetskraven hosISDN-fallet eftersom av
kanledningöverskrida ISDN-gränsen. Byggertämligen snart man ny

realis-tillämpningarförrestriktionerundvika ärsidanå somenaman
sidanandrariskerar å över-årenidag eller detiska närmaste men man

tillförhållandeialltför kostsaminte behöverdockkapacitet som vara
vis-ledning, kommerexisterandedäremotUtnyttjarbehoven. manman

vilketbehoventakt medutbyggnaden ijämn ärkunnaserligen göraatt
vilket kananläggningaravskrivnaanvändastrategi,nuvarandeTelias

vissaefterfrågan,därmedpris ochlågtmöjliggöra ett mengenererar
restrik-ledningenupplevakanbehovslutanvändare med attstora ger

tioner.

Efterfrågelinj3.4 en

bi-ekonomiskaellerregleringarkännetecknasEfterfrågelinjen attav
stark ellervarit likainte hadeefterfrågandrag skapar annarssomen

ingetinvesteringslinjen,frånskillnadligger, tillefterfrågelinjentidig. I
från konkur-Till skillnadhuvudman.ellerteknikvissutpekande av en

öka konkurren-direkt tillefterfrågelinjen intedockrenslinjen syftar att
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det ofta blir effekten inträdesbarriärernaäven tillräckligtärsen, om om
låga, vilket vanligen dock inte kan denna marknad.sägaman om

En Ökning bandbredden ändringa successiv kraven förav genom av
Universal Service Obligation USO
Denna metod innebär åläggande successivt allt högre hastighet,ett att

till ISDN-standard, skall tillgänglig i hela landet. Omt.ex. vara
marknaden inte kan tillgodose detta, sker upphandling. Detta är sättett

via myndigheters styrning öka den regionala tillgängligheten. Såatt
länge medlemsstaterEU:s håller sig till den normala definitionen av
USO, telefoni, fax och låghastighetsmodem, kan finansieringen av
underskott i olönsamma delar landet ske med hjälp avgifter frånav av

Vidgar USD-definitionen det dock oklartoperatörerna. ärman om
finansiering står till buds eftersom EU-direktiv begränsarsamma

möjligheterna låta bära sådan utjämnande avgift.operatörernaatt en

b Särskilt stöd till slutkunder, framförallt småföretag, gles bygdi

Bakgrund
IT-investeringar i de delar landet inte kommersiellt lön-ärav som

har hittills huvudsakligen finansierats utveckling Te-samma genom av
lias infrastruktur för telefonin. 1997/98 års budgetpropositionI nämn-
des möjligheterna använda olika stödformer, framförallt EU-stöd,att att
utnyttjas aktivt Telia i samarbete med länsstyrelser för under-attav
lätta utbyggnaden tillISDN låga priser. Vidare nämndes Teliasav
arbete med uppgradera telenäten så alla hushåll inom några åratt att
kan erbjudas bredbandskommunikation, varmed enligt kontakt med
Telia kombination ochADSL kabel-TV.menas en av

ochI med behoven särskilt utvecklad infrastruktur för bred-att av
bandskommunikation ökar, kommer Telias infrastruktur inte att vara
tillräcklig. Dessutom måste former utvecklas för andra aktörerävenatt

Telia skall kunna utnyttja lättillgängliga stödfonnerän för regionalpo-
litiskt motiverade investeringar. Nedan kommenteras några alternativa
stödformer.

69 Utgiftsområde sid22, 57

l

L
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-avdragROT

för draROT-avdragmedgei debattenFörslag ofta väcks är attattsom
ROT-avdragmedoch hem. Systemettill företagbredbandsförbindelser

återupplivandeavveckling. Ettunderför reparationer i hemmen ärär
behov hittaprimärautredningsförena med dennasvårt attatt enav

ROT-avdragsme-regionalt, eftersomdifferentieraskanstödform som
landet.tillämpning helagenerellförtoden särskilt lämpat överär

Regionalpolitiskt stöd

betänkande Konkurrens-sittövervägde iTransportbidragsutredningen
investeringstöd tillfrågantransportbidrag SOU 1997:94neutralt om

riktades tillbidrag,sådantfannsdatakommunikationer. 1986i ett som
skulle subventioneralän ochi Norrbottensoch PajalaGällivare, Kiruna

från området.till ochdatakommunikationstjänsterförtaxoma
detta:Transportbidragsutredningen säger om

fann företa-frånbetänkande 1990teleutredninPost- och attens
överskred 0,2sällanommunikationerkostnader för tele pro-gens

befann sigdataintensiva företagenomsättningen, De mestcent av
ochmotsvarande mellantelekommunikationer 1kostnadsnivå fören

blev där-Utredningens slutsatsomsättning.företagets4 procent av
rikstäck-stödjaangelägetionalpolitisktför det attäratt enmerre

telekommunikationerförinfrastrukturen änande utbyggna av
med be-tillsammansockså,betonadesdriften.själva Detta synsätt

Sid 311991.avskaffadesstödetsparingsskäl, när

slutsatsUtredarens var:

idagdatakommunikationerutnyttjaoch förmåga ärTillgång till att
med marknaderinteraktionefterviktigt för företag närasträvarsom

däremot inteUtredningen harinternationellt.nationellt såväl som
Istället bördatakommunikation.driftbidrag tillmotiv förfunnit ett

företagen riorite-kompetensuppbyggnad inominfrastruktur och åid 80ras.

regionalpoli-denframgickfrågauppfattning i dennaRegeringens av
1997/98:62:propositionen,tiska

prioriterat områdedatakommunikationRegeringen är ettattanser Fråomfattning.tillräckliganalyserasfrågan kunnatatt inte an1men
Sid 12ytterligare.beredasdärförkommer att
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Vi har enkätlåtit till slumpmässigt urval företag dels be-göra etten
stående företag från branscherantal kallas här den all-ett stortav

gruppen, dels lT-branschen".slumpmässigt urval frånmänna Svarett
har kommit från båda dessa ungefär hälften från vardera.grupper,

Det visar sig telekostnaden i den allmänna motsvaradeatt gruppen-
ungefär 0,2 medianvärde omsättningen och flertalet lågprocent av
mellan och0,1 0,5 Enligt vad nämndes gälldeprocent. som ovan
1990 0,2 sällan överskreds.att procent
IT-företag med mindre anställda betalade100 1än procent av om--

E sättningen i telekostnader och flertalet låg mellan och0,3 1,3 pro-
Eftersom medianföretaget hade miljoner i25 omsättning,cent. var

IT-kostnaden 250 000 kr.
Bland IT-företag med 100 anställda eller fler hade medianföretaget-

l 260 miljoner kr i omsättning, 0,8 drygt 2 miljoner kr,procent,varav
gick till telekostnader. Flertalet låg mellan 0,3 och 2,3 procent.

IT-företagen, de två förmodligen data- ochärsenare grupperna, mer
teleintentensiva genomsnittliga företag och har också högreän

Åtminstonetelekostnadsandelar dessa, vilket bör uppmärksammas.än
den första ovanstående dock i representativärtre stort settav grupper
för alla större företag. 1990 telekostnadsandelen sällanuppgavs vara
högre 0,2 för genomsnittliga företag. Vår enkät tyder påän procent att
medianen sig 0,2 dvs. ökning har skett sedannärmar procent,nu en
1990. Det finns därför anledning börja datakommunika-taatt
tionskostnaderna för genomsnittliga företag allvaräven större än
tidigare.

finnsDet olika regionalpolitiska finansiella stöd, regionalt utveck-
lingsstöd, landsbygdsstöd, småföretagsstöd, sysselsättningsbidrag

transportbidrag. driftbidrag för extrakostnaderEtt sammanhäng-samt
ande med datakommunikation skulle teoretiskt förena medt.ex. att

7° Enkäten, innehåller från har214 företag, 99 dennasvaratsom svar varav
fråga, har utförts Exit Marketing.av

7I Ett slumpvis urval har från Sverige, från tillverknings-,gjorts de företag i447
bank, finans- och försäkringsbranschema, har 100 anställda ochänsom mer
minst arbetsställen.3 på minst arbetsställen skapar visst interntKravet 3 ett
kommunikationsbehov, vilket den undersökta företagsgruppengör att
förmodligen har kommunikationskostnad genomsnittet.större änen

72 Ett slumpvis urval bland förekom i Veckans Affärersde 800 företag som
förteckning IT-branschen 1998/99.

73 Förordning 1990:642 regionalpolitiskt företagsstöd.om
74 Förordning stöd till kommersiell service.1994:577 landsbygdsstöd ochom
75 Förordning 1994:773 småföretagsstöd.om

;EL
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andrasutredningens ochenligttransportbidraget. dock synsättDet är
i framtiden,problemetdet ävendriftkostnadernainte är stora omsom

engångsinveste-stöd tillbehovetväxande,de kan utanantas avvara
dockföretagsstöd tycksregionaltförproblemetringar. Det varastora

utanför företa-liggerhuvudsakligenlT-infrastrukturinvesteringar iatt
ellerföretaget nätägarenormalt inteoch externägs utanget enavav

operatör.
huvudtypernanuvarandedestödregionalpolitisktInget gerav sex

enligtanslutningsavgift skulle,investeringar. Entill ut-bidrag externa
rättighet,investering ibetraktasmening, kunnaredningens enensom

regionalpoli-i dag intebeviljasNormaltskaffar sig.företaget settsom
bedömning frånpreliminärenligtIT-investeringar,stöd tilltiskt enmen

sådantstödförordningeniformellt hinderfinns det inget motNUTEK,
detanvändarimligtmeningmindärför enligt prövastöd. Det attattär

IT-infrastruktur kaninvestering ii de fallstödetregionalpolitiska en
utvecklingsförutsätt-regionersföretags ellerbidra till förbättraatt

detregeringen uttalarutvecklaspraxis kanningar. En attattgenomny
iinvesteringaranvändas tillskall kunnaföretagsstödet ävenregionala

IT-infrastruktur.
utfomiasskulle kunnadatakommunikationergällerbidragEtt som

nödvändig lokalförinvesteringskostnaddeldetså ersätteratt enav en
finnsredani kommunendet nätdet förutsättsnätdragning, dvs. ettatt

alla kom-förbindertill,kan skeanslutning stomnätettt.ex. somsom
stöd så-förutsättning förmed varandra. Encentralorten är attmuner

nätdragningenden överensstämmerdet övergripandeväl nätet som nya
inte fårplanenObserverastrukturplan. utgöramed godkänd att enen

användasområde, baranäringsfriheten inom dettabegränsning utanav
väsentlig kapa-Syftetstödgivning. skallvillkor för att engevarasom

kapacitetshöj-högredvs. normalt förutsättsföretaget,citetshöjning hos
medledningframförallt,eller,vad ADSLning ISDNän t.ex. enger,

riktning-Mbit/s i bådabredbandskapacitet 2möjligheter till mer än
stödgrundandekapacitetshöjning skallVilken accepteras somsomarna.
långsiktiga be-kort- ochmed hänsyn till företagetsdock beslutasbör

i region.företagfleratill samutnyttjandeoch möjligheterhov enav
kommunikationsbe-medföretagettill det anslutandeStödet bör ges

abonnemangsavgiftmöjliggöra överensstämmerhoven och bör somen
marknad.fungeranderiksgenomsnitt påmed ettt.ex. en

7° transportbidrag.regionalpolitiskt1980:803Förordning om
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Infrastrukturmedel

alternativ möjlighet IT-infrastrukturEn på sättär att samma somse
fat-i budgetsammanhang och järnvägar. 1997på lvägarman ser mars

tade riksdagen beslut inriktning infrastrukturinvesteringar förom av
10-årsperioden Sammanlagt skulle miljarder kronor1998-2007. 190
under nyinvesteringartioårsperiod användas för drift, underhåll ochen

åtgärder".i och järnvägar för vissa infrastrukturanknutnavägar samt
Vi har i utredningsarbetet kommit fram till regionalpolitisktatt mo-

tiverade investeringar för bredbandsom-grundläggande strukturen
rådet handlar betydligt lägre exempel kanSom nämnas attom summor.
investeringskostnaden för bredbandsnät ñberledning,ett utan utrust-
ning till alla skulle kosta högstkommuners huvudorter, i hela Sverige,
omkring miljarder kronor, landsbygdsnät, utanför kommunernas4 ett

osv..centralorter, skulle kosta omkring miljarder kronor prob-40 Ett
lem dock hitta fmansieringsformer för dennaoch huvudmänär att typ

investeringar, vill marknads-de ska genomföras i så liteattav om man
former struktur-störande möjligt. Hittills har framförallt EU:ssom

fondsmedel utnyttjats i vissa utsträckning. länsstyrelsemas pågåendeI
arbete med tillväxtavtal beskrivs antal olika ñnansieringsmetoder.ett

metod och telestyrelsen uppdrag upphandlaEn Post-är att ett attge
regionalpolitiskt motiverad infrastrukturuppbyggnad, på sättsamma

funktionshindrades totalförsva-PTS handlar teletjänster ellersom upp
behov infrastruktur. Syftet upphandling kanmed sådanrets av en vara

förse regionalpolitiskt prioriterad infrastrukturregion medatt en en
företagsstöd företag.minimerar behovet för ledning till enskildasom av

Särskilt stöd till funktionshindradec
Exempel på bredbandsstrukturens värde för de funktionshindrade har
givits tidigare i utredningen. Tillgång datainfrastruktur med högtill en
kapacitet skulle kunna värdefull tillgång för många funktions-vara en
hindrade. Marknadskrafterna har svårt tillgodose behovet i den månatt
det handlar dyrbara med nätdragninginvesteringar i ledning överom
långa sträckor. tillkommer förDessutom kostnader operatörens utrust-
ning och abonnentens tillämpning, vilketdator och nät-gör attegen
dragningen bara löser del Särskilda krav kanproblemet. somen av
ställas IT-anslutning funktionshinderperspektiv anslut-i ärett t.ex.
ningar medger kostnad inte volymbero-omedelbar ärsom access, vars
ende och fasta den delas många. Vi-kostnad lågär attvars avgenom
dare fasta mobila enheter.skall anslutningen kunna såvälske från som

77 sidårs utgiftsområde 22,Ur 1997/98 budgetproposition, 14.
78 Se kapitel 13.
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för funktions-tillämpningsutrustningnätinvestering ochStöd till
tilldet gäller stödlämnas påhindrade skulle kunna närsättsamma som

till bred-tillgånglokaliseradeför företagnätinvesteringar är utansom
lämpligfinnsdet redanskulleförutsättningbandsnät. En att envara

nätdragningenden överensstämmerledning i kommunen attsamt nya
funktionshindrade skulledet gällerstrukturplan.kommunal Närmed en

lev-till sådanakunnafall inledningsvisi så avgränsa varsgruppenman
bredbandsförbin-skulle underlättasväsentligtnadsförhållanden enav

försöksverksamhet förtillinskränka siginledningsvisdelse attsamt en
med effekterna.komma underfund

finns i vilkaosäkerhetdenförsöksverksamhetskäl tillEtt är som
utsträck-i vilkenstöd,dettaskulle ha bäst samtnytta avsomgrupper

Försöksverksamhetenmarknaden.användbara tjänster påfinnsning det
Hjälpmedelsinstitutethandcentralt i förstaadministrerasföreslås av

övrigt påminnerVillkoren ilandsting eller kommuner.lokaltoch omav
detöverensstämmelse medvad gäller kravföretagsstödet ovan

variera bi-möjligheteninfrastrukturprogrammet,kommunala att
kapacitetmöjligtskall omdetkravetdragsandelen liksom att vara

tilli ledningkapacitetfinns hyra ledigatt ut annan.
till Hjälpme-uppdragmedbör inledasFörsöksverksamheten ett

krite-utvecklaSocialstyrelsenochsamråd med PTSidelsinstitutet att
arbetsfördel-fram tillkommaför ansökan,utforma förfarandetrier, en

beslutochbedömningvad gällerkommunerlandsting ellerning med
kanbeloppbedöma hurpreliminärtansökningar stortsamt somom

iskulle krävavad detförsöksverksamheten ochfördelas undertänkas
förutformasmetodVidare böradministrativaform attenresurser.av

funktionshindrade.for deinneburitvad stödetoch utvärderafölja upp
fråntjänstebaserad, dvs. utgåbör rimligenFörsöksverksamheten vara

har, varifunktionshindradedenviss tjänsthela det behov somav en
stödunderlagetdel.bara Ii forminfrastrukturbehovet ärnät enavav

assi-utbildning ochutrustning,därför ingå denförsöken börför även
for dentillkommaskallför insatsenkan behövas nyttaattstans som

funktionshindrade.
frånutgångspunktmedgivetvis utformasstödform börframtidaEn

sjuk-Hälso- ochi övrigt.organiserasfunktionshindradestödet tillhur
sjukvårdslagenochfinns i hälso-regleringgrundläggandevårdens
kommunernasrespektivelandstingensbl.a.regleras1982:763. lagenI

goderbjudaskalllandstingsjukvården. Varjeochfor hälso- enansvar
§landstinget. l 3inombosattademoch sjukvårdhälso- är asom

erbjuda demskalllandstingensjukvårdslagenhälso- och att somanges

Landstingsförbundet och79 Hjälpmedelsinstitutet ägs gemensamt staten,av
Kommunförbundet.Svenska
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bosatta inom landstinget vissaär och andra bl.a. hjälpmedel för funk-
tionshindrade.

finnsDet lag 1993:387 stöd och serviceäven till vissaen om
funktionshindrade. De insatser lagen omfattar finns uppräknade isom
9 Lagen rådgivning och personligt stöd, personlig assi-annatavser

ledsagarservice, biträde kontaktperson, avlösarservicestans, av m.m.
Landstingen skall för rådgivning och personligt stöd medanannatsvara
kommunerna för övriga insatser för särskilt stöd och service.svarar

Beträffande hjälpmedel for funktionshindrade kan exempelsom
texttelefoner. För texttelefoner finnsnämnas förordning 1992:621en

statsbidrag till texttelefoner. Enligt denna förordning lämnas stats-om
bidrag för texttelefoner till landsting eller kommuner inte ingår isom
något landsting. Bidrag lämnas för anskaffningskostnader för texttele-
foner, service och reparation. Statsbidraget beviljas och betalas ut av
Socialstyrelsen.

Den utredning borde inför utformningen försöksverk-görassom av
samheten kan undersöka tillgång till datakommunikationäven medom
möjlighet till bredbandstjänster i vissa fall kan sådana hjälpme-utgöra
del for funktionshindrade i hälso- och sjukvårdslagen. såIsom avses
fall det landstingen skulle beviljas statsbidragär for kostnader forsom
utrustning och eventuella nätkostnader. Beslut statsbidrag skulle dåom
kunna fattas Socialstyrelsen. Också kanPTS med stöd telelagenav av
och sin instruktion upphandling tillgodose funktionshindradesgenom
behov särskilda teletjänster.av

d Systematisk utveckling och kommunernas efterfrågan påstatensav
bredbandstjänster
På särskilt stöd till abonnenter stimulerarsätt nätbygg-ettsamma som
nad kan systematisk efterfrågan från och kommun bidra tillstat etten
efterfrågetryck skapar investeringsincitament. Den norska linjensom
har varit lägga tyngdpunkten vid den efterfrågestimulansatt som upp-
nås offentliga och halvoffentliga i bruk bred-att tarav organ
bandstjänster. En utgångspunkt for delSveriges finns i för-statens
valtningspolitiska handlingsprograms och de regelbundet förekom-
mande lT-propositionerna och skrivelserna från regeringen, som ger en
omfattande bild de olika politikområdenas lT-behov. Dessaav genom-
gångar bör kunna systematiseras så de blir till vägledning förstörreatt
marknaden.

Även Kommun- respektive Landstingsförbundet bör intresseras för
motsvarande for sina medlemmar.ett program

8° St meld 38, 1997-98 St 1998-99.samtnr prp nr
s Se l997/98:136.prop.
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Sammanfattande efterfrågelinjenkommentar till

Efterfrågelinjens förtjänst teknik- och konkurrens-denär ärstora att
neutral och den, i full överensstämmelse med EU-direktiv, kanävenatt

efterfrågan vissa regioner och betalningssvagastyra mot grupper.
Nackdelen ha relativt detaljerad bild vilkamåste målär att staten en av

har det nackdelgäller användningen. Ennär är ävenattman annan om
efterfrågelinjen innebär ändåkonkurrensneutral, så den störningar iär
marknaden efterfråganframförallt i den formen del kan bliatt aven
beroende fortsatt statligt stöd. Eñerfrågelinjen kan dock väljaav en mer
eller mindre konkurrensfrämjande form. upphandlingsformPTS anses

främja konkurrens.t.ex.

Finansiering3.5

särskild fmansieringsram skapas grundEn måste storleksord-av
ningen önskvärda insatser. lånegaranti med fondstatligEnav en som
möjliggör visst risktagande kan behöva inrättas. Fonden kan finansieras
med delar intäkterna från den pågående delprivatiseringen Telia.av av
Enligt pressuttalanden i samband med avtalet i 1999 skulle aktiermars
för cirka miljarder kronor100 tillgängliga för privata placerare.göras

omkring beräknadeDetta tredjedel det marknadsvärdetmotsvarar en av
på det företaget, vilket Teliadelen enligt överenskommelsen ut-nya av

hälften.gör änmer
del dessa medel förEn skulle kunna användas underlätta in-attav

frastrukturinvesteringar i de delar landet där IT-marknaden fungerarav
dåligt. framgåttSom avsikten inte gratis tillhandahålla in-är attovan

Öresundsbronfrastruktur, lika litet tillträde till blir gratis, utansom
framförallt använda medlen fåstimulans för igång funge-att attsom en
rande marknad i regionalpolitiskt prioriterade områden.

Bakgrunden kan beskrivas förså här. hinder den företag-Ett nya
samheten inom datakommunikationssektorn har varit osäkerheten om

intentioner. del denna osäkerhet har minskat iEn och medstatens av
beslutet börja privatiseringen Telia, vilket företagetsgöratt sär-attav
ställning statligt telepolitiskt instrument upphör och företaget blirsom

aktör marknaden bland andra. exempel hinder endastEtten som

82 Enligt Sundqvist iS-I 21 bedömde analytiker marknadsvärdetDN, 1999,mars
det fusionerade företaget till 300 miljarder kronor. Enligt pressmeddelandeav

30 från1999 Näringsdepartementet skulle svenska 60ägastaten procentmars
det fusionerade företagets aktier, vilket skulle miljarder180motsvaraav

kronor och tredjedel aktierna skulle sedan säljas ut.en av



SOU 1999:85 Val mellan huvudinriktningar och alternativa förslag l0l

successivt eliminerats Telia i praktiken, avregleringen, harär att trots
delenmonopol på den ledningsnätet går den sista biten iett av som

hemmet, den s.k. koppartråden. har hindrat konkurrenterDetta som
velat erbjuda bredbandstjänster från utnyttja koppartråden. Mycketatt
energi har gått för konkurrenterna denuttolka pågående avregle-att
ringsprocessen hitta ioch regelsystemet. storstadsregionerna bör-lrätt

framjar det konkurrens IT-marknaden, landets glesareväxa men
delar domineras fortfarande Telia. Eftersom marknaden så längeav
legat för fäfot, finns risken de kommersiellt lönsamma delarnaatt av
Sverige snabbt kommer invaderas kapitalstarka internationellaatt av
företag.

Situationen påminner den effekt de gruvbolagen hadestoraom som
näringsklimatet i de nordligaste landskapen. det fallet kundel man

inte hel landsända blev beroende fåtal före-acceptera att ett storaen av
detta skäl inrättades Norrlandsfonden. Dit vinstmedelAvtag. avsattes

från gruvföretagen. hjälp fonden sedan småföretagsam-Med skulleav
het och utveckling stimuleras.

Inför bolagiseringen Telia fördes i början 90-talet l0närmareav
miljarder kronor från Televerket till statlig infrastrukturfond,en som
skulle finansiera infrastrukturuppbyggnad i bred mening, bl.a. järn-

Ävenvägsbyggande. den fond föreslås här, utnyttjar Telias acku-som
mulerade värde, skillnaden enligt denna idé skulleär att pengarnamen

kvar i tele- och datakommunikationssektorn.stanna

någotinte alls nollalternativet3.6 Att göra -

linje betyder varken särskilda statliga insatserDenna göratt man nya,
för stimulera investeringar eller för förbättra förutsättningarna förattatt

fungerande marknad. Skälen välja sådan linje kanär attatt manen en
förhävda dagens lösning goda förutsättningar både rimligatt enger

marknaden.utveckling investeringar och för utvecklingen Manavav
hittills dominerande ak-kan det tillräckligt med denärt.ex. att attanse

därmed definitivtTelia, fusioneras med Telenor ochtören, tar stegetnu
bland den ställningtelemarknaden, aktör andraut utan extraensom

Telia haft och understatligt helägande givit. dominansDenettsom
tillräckligt balanseradöverskådlig tid kommer ha kan bedömasatt som

beslutpositionden reglerande myndigheten, nått starkarePTS,att enav
tidigare i och med ändringarna telelagen.än av

33 Stockholm SidReferat från Kaijser: fädrens spår.... Carlssons, 1994.Arne l
237-9.
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huvudlinjemamellanVal3.7

analy-huvudlinjerna kandiskuterademellan deSambandet tre ovanav
utifrån följande schema:seras

Efterfrågelinje

Konkurrenslinjelnvesteringslinje

huvudlinjerutredningensSamband mellanFigur. tre

komplicerat Förhållande, i vissai delvislinjerna stårDe etttre avseen-
och förstärkande, markerat i figurenömsesidigt motverkandeden både

med och+ —.

konkurrens ellerEfterfrågan kontra investering

respektive konkurrens komplette-stimulera efterfråganförInsatser att
efterfrå-synnerhet den statligavarandra motverkar, iän omrar snarare

preciserarkonkurrensneutralt Omgelinjen utförs sätt. statenett en
förmarknad, åtgärderskall tillgodosesefterfrågan, sedan ärensom

efter-redskap förkonkurrensen värdefulltfrämja att garantera attatt ett
kostnadseffektivttillgodoses påfrågan kan sätt.ett

komplementkan ocksåStatliga efterfrågefrämjande insatser ettvara
förutsättningarfall där investeringentill investeringslinjen i deäven ger

utformasbåda insatserna kanför tillgodose efterfrågan. De ettatt som
bredbandskommunikation.stödja viss lkompletterande paket i syfte att

innebär ekono-enligt efterfrågelinjenutsträckning statliga insatserden
samtidigt insatserföretag ochstöd till abonnenter hushåll ellermiskt

bi-själv investerar ellerinvesteringslinjen innebärenligt statenatt ger
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drag till investeringar icke-kommersiella grunder, så destår två lin-
jerna varandra i den meningen de båda statliga medel iemot att tar an-
språk och därmed konkurrerar givetett utrymme.om

Sammanfattningsvis kan vi efterfrågelinjen i sig inte iståratt ettse
motsatsförhållande till de båda andra linjerna, möjligen detnärutom
gäller konkurrens statliga medel. Slutsatsen detta prin-är attom av en
cipiell motsättning framförallt kan finnas mellan konkurrens- och in-
vesteringslinjerna.

Konkurrens kontra investering

Inledningsvis bör konstateras dessa två linjer också kan stödjaävenatt
varandra. En statlig ledningsinvestering kan Förbättra konkurrensvillko-

för dem erbjuder tjänster utgående från ledningen eller dessren som
kapacitet. finns därförDet intresse hos såväl företag i allmänhetett som
tjänsteproducenter IT-området förorda statliga investeringar iatt ny

Ävenledning. kommunerna, har intressenätägare, in-t.ex. att statenav
i vissa delar för öka värdet den nätinveste-vesterar nätet attav egna

ringen.
framföralltMen står dessa två inriktningar i principiell motsats-en

ställning i det avseendet går med stöd till investeringaratt statenom
eller själv investerar så omöjliggörs marknadsmässig konkurrensen
just ledningsmarknaden, konkurrens åtminstone delvis dess-en som

ha små förutsättningar i glest befolkat land Sverige.utom ettanses som
dockDet inte denna motsatsställningär verkar den grundläg-som vara

gande, det faktum de båda linjerna förstår två olikautan att synsätt
grundläggande roll. Detta framgår de förstatens ochargument emotav

nedan refereras.som
Argument för investeringslinjen staten investerare i bred-som

bandsledning

Om bandbredden finns kommer förmodligen tjänsterna nätet att-
utvecklas snabbare. dagl det bandbredden iär accessnätet ärsom

hinder. Det ska dock konstateras tjänsterna inte finnsett ännuatt
och det kan dröja innan de kommer.att ett tag
När väl efterfrågan kommer bredband kan Sverige ligga långt-
framme grund god tillgång till ledning. Detta kan ha högtettav
nationellt prestige- och attraktionsvärde för investerare.
Sverige homogen marknad och har hög datorpenetration.är Sve-en-
rige kan därför fungera testmarknad för företag,stora t.ex.som
Ericsson och Cisco. Det kan bli testmarknad för nationellaäven en
företag sedan kan bli världsledande bandbredden ökar inärsom
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Åtminstone de små-den tjänsterna.och i takt medomvärlden ett av
har sådan vision.nätbranscheninomföretag mött en

högre skattein-tillväxtfaktor medbandbredd kanHög storvara en-
gles bygd.till tillväxt ikan bidragaföljd.komster Det ävensom

investeringslinjen:Argument mot

bli prob-varför det kandirektiv ochföljer inteLinjen EU:s synsätt,-
betraktar statligt ägande ochgenomföra den. EUför Sverigelem att

marknads-får inteoch åtgärdernamed misstrosubventioner störa
konkurrensen.krafterna och

finns.initiativde privataslårMan ut som—
sig tilllåserteknikutvecklingalternativkan slåMan ut enom man-

Alternativenistorskalig investeringiteknik accessnät.ett nytten
vadkomprimeringsteknik ellerradioaccess ellerkan änsomvara

komma.kan
finns ingastatsbudgetenbli dyrt.Subventionering kan Inom out--

ompriorite-fall förmodligenhandlar i såmedel, detnyttjade om
bli aktu-omprioriteringar kan dåVilkastatsbudgeten.ringar inom

i dagdetmöjlighet kankan det gå Enella snabbtHur att somvara
eller fonder används. Detstöd och EU-stödregionalpolitisktillgår
används till.medeldessadocktränger ut annat nusom

kunna upphandladet kostarbetala det prisfårOm utan attstaten-
det blir dyrare. Notanteknik så kankonkurrensutsatt attantaman

telereformerna har varitMålet medstå för.får skattebetalarna att
beroendefastna iinteöka konkurrensen, ett nytt stortnyttettatt av

statligt företag.
till subven-ställer sig tveksammaantalEtt operatörerstörre storen-

accessnätetl. händer ingenVadinvestering ition till operatörom
ändutrustning till deninvestera idet ekonomiskt lönsamt attanser

tillhandahållaskullefiber statensvarta som
statligmycket kritiserat. Endigital-TV-nätetstatligaDet är storny-

komma betraktasområde kaninvestering detta sätt.att samma

4 stället förbredband till folket ierbjudaenkeltEtt attsätt attatt vore,
tillgängligt för allakoppamätetmedfibersubventionera görastora pengar,

negativatolkasskall intemed likartade villkor. Detta ärattoperatörer som
fårfiber,infrastruktursubventionertill ettatt attutan tror mansnarareav

siktfolket-lösning på kortbredband tilloch billigaresnabbare attgenom
från Telia. generelltkopparbaserade Rentockså bryta den acessnätetut anser

Tele2, Telenordia,likställas. brev frånaccessmedia bör Urolikaockså att
februari 1999.till utredningen, 8och WorldcomGlobalOneSonera,
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satsningar i Sverige tele-Omvärlden kan misstänksamt undvika om—
och datakommunikationsmarknaden uppfattas monopoliseradsom
och statligt styrd.
Enbart bredbandsledning räcker inte för tillväxt ska komma tillatt-

i krävs bra service och in-stånd glesbygden. Det även sortsannan
för flyttar dit.frastruktur för dem bor där och dem somsom

för konkurrenslinjen:Argument

låser sig vid viss teknik.Staten inte någon—
från eventuella offentligtkostar inte något bortsettDet staten-

stödda investeringar i glesbygd
följer konkurrensneutralitet, marknaden skalllinjeDen EU:s attom-

få verka fritt långt det går, avreglering så långt möjligtså osv.
Teknikutvecklingen konkurrensen innebär förmodligen in-och att-
vesteringar blir allt billigare.

sigTillgänglighet till för kan innebära de skaparoperatörernät att-
kundunderlag i sin innebär nyinvesteringar blirett eget tur attsom

osäkra för längre fram.mindre operatörerna
priser ellerKonkurrensen bland kan innebära lägreoperatörerna—

kanske flat kanförändring dagens vanliga prismodeller, Detrate.av
framåt.efterfrågan högre bandbredd skjutsge en

Sverige likadant de flesta andra länder.gör som-

konkurrenslinjen:Argument mot

marknadens villkor kommerUtbyggnad bredbandsledningav en—
statligt investeringsalternativ, och kanlängre tid vidänatt ta ett man

sker alls. utbyggnad skall ske därinte säker på den Omattens vara
incitament efterfrågan kanske den ald-det finns ekonomiska och så

eftersom det inte finns tjänster kräverrig kommer till stånd som
utvecklas inte, därför det inte finns till-bredband. tjänsternaMen att

till 22-situati0n.gång bredband, dvs. Momenten
local loop unbundling med prisregle-Om accessnätet öppnas en-

incitament för nyinvesteringar försvinner kanring innebär attsom
sin nivå. öppnandeledningsstrukturen nuvarande Ettstagnera av

medföra detta till-kan också andra aktöreraccessnätet att anser vara
räckligt varefter utbyggnad konkurrerande accessnät avstannar.av

Sverige förmodligen för liten utanför demarknadenl störreär or--
marknaden aldrig kommer byggavilket kan innebära attattterna,

efterfråganinte investeringskostnadema sjunker ellerdär, om
stiger kan mycket lång tid.bredband kraftigt. sådan utvecklingEn ta

Telias dominans fortsätter under längre tid.-
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stimulans kanalisering4 Om av

l Inledning4.1
E
}

Förutsättningen for telekommunikation inte bara ledningar olikaär av
slag vid trådbunden kommunikation sändnings-eller och motta-
garutrustning vid trådlös kommunikation också infrastruktur iutan en
form plattform för ledning eller utrustning. infrastrukturen förav en
teleledningar kan bestå i mark för kabelgravar eventuelltutrymmeav
med i vilka ledningarna dragna. Kanalisationen kan också bestårör är

och ledningsstolpar, kraftledningsstolpar. Kablar kantunnlar ävenav
vidare läggas sjö- och havsbotten. teletrafik och TV-utsänd-För
ningar via radio rundradioutsändningar utnyttjargäller desamt att

och Sådana kan anläggningar ellermaster antenner. separatavara an-
bringas befintliga byggnadsverk. samtliga dessa fall fordras till-på I
gång till den mark där kanalisationen skall anbringas.

teleområdetEU-direktiven framförallt inriktade möjlig-är att
till samtrafik och till sammankopp-göra operatörer rätt rättatt nya ges

ling förhyra förbindelser. Härigenom möjliggörsnät rätt attsamt attav
bedrivakan trafik inte endast inom sinaoperatörer nät utannya egna

bedriva samtrafikockså skyldighet förrätt attges annan opera-genom
befordra telemeddelande från eller till hopkopplingspunkttör att enil eller utnyttja förbindelser och därmed fram-förhyrdarätt rättatt attges

föra trafik befintliga tillhör redan etableradeöver operatö-nätegen som
möjliggöra finns vissanyetablering i direktivenFör nätattrer. av av

regler ledningsrätt samlokalisering och delning utrustning.ochom av

4.2 EU-regler

tjänstedirektivet°Kommissionens direktiv 96/ i punktenl 19/EG anges
tredje stycket i ingressen följande. väsentliga särskilt23 Om krav, vad

35 Observera EU-direktiven i detta betänkande har enligt vadatt numrerats
gällde före den majl 1999.som
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skulle hindramiljöskydd eller mål för den fysiska planeringen,gäller
ledningsdragning till aktörer påbeviljandet liknande tillrätt nyaav

infrastruktur, bör medlemsstaternamarknaden inte redan har egensom
fårdetta tekniskt möjligt,åtminstone säkerställa de där äratt senare,

eller telestolpar, teleorga-tillgång till existerande kanalisation som
ledningsdragning, rimliga vill-nisationen tillrättenupprättat genom

för de skalli förutsättningar nödvändigakor det fall där dessa är att
artikel 4d första stycket i direktivetkunna placera sina telenät. lut an-

mellan olika företaginte skall diskrimineramedlemsstaternaatt somges
beviljandetillgängliga telenättillhandahåller allmänt avser avsom

andra stycketledningsrätt för tillhandahålla sådana Inät.att samma
for företagi de fall ytterligare ledningsrättartikel vidare att somanges

tillgängliga telenät inte kan beviljasönskar tillhandahålla allmäntatt
skall medlemsstaterna säkerställagrund tillämpliga väsentliga krav,av

enligt dennaexisterande infrastrukturtillgång till den upprättatssom
Väsentligarimliga villkor kan dubbleras.ledningsrätt och inte påsom

skälde icke-ekonomiskadefinieras i artikel punktenkrav l avsom
ställa villkor förkan få medlemsstatallmänt intresse attatt uppsom en

tillhandahålla teletjänster.driva telenät eller for Dessaochsätta attupp
integritet och,vid drift, upprätthållandeskäl säkerhet nätetsär nätets av

dataskydd, miljöskydd ochmellan tjänster,i berättigade fall, samverkan
frekvensutnyttjande ochfor planering såväl effektivtmål fysisk som

radiobaserade telesystem ochstörningar mellanundvikande skadligaav
markbaserade, tekniskaandra, rymd- eller system.

finns artikel regler samloka-samtrafikdirektivet 97/33/EG i lll om
första stycketlisering delning utrustning.och I att or-anges om enav

tillgängliga telenät eller allmänttillhandahåller allmäntganisation som
installeranationell lagstiftning hartillgängliga teletjänster enligt rätt att

mark eller fårunder offentligt ägd eller privatutrustning ellerpå, över
använda mark, skall deutnyttja förfarande for expropriera ellerattett

för delning sådanregleringsmyndigheterna verkanationella ut-en av
all-tillhandahållerrustning eller mark med andra organisationer som

väsentligaframför allt där detillgängliga telenät och teletjänster,mänt
al-organisationer utnyttja andradet omöjligt for andrakraven gör att

skall,delning utrustningternativ. Avtal samlokalisering eller avom
affärsmässigaslutasi andra stycket, normaltdet vidare genomanges

nationella reglerings-mellan berördaoch tekniska avtal Denparter.
enlighet med artikelfår for lösa tvister imyndigheten ingripa att som

skyldigheterregleringsmyndighetemas allmännade nationellaavser

8° tjänstedirektivet med avseendedirektiv 90/388/EEGOm ändring av
för teletjänster fullkonkurrens marknadernagenomförande fullav

konkurrensdirektivet.
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enligt direktivet framförallt tillsynen samtrafikskyldigheteröver att
iakttas. tredjeI stycket artikel föreskrifterll delningattav anges om

utrustning eller delning mark inbegripet fysisk samlokaliseringav av
får meddelas först efter skälig tid med offentligt samråd under vilkenett
alla berörda måste tillfälle sig. Föreskrifterna får,parter att yttrages

det slutligen, innehålla regler fördelning kostnaderna föranges om av
delning utrustning eller delning mark.av av

4.3 Svenska departementsutredningar

Sverige diskuterades fråganI införa regler samutnyttjandeattom om av
anläggningar i departementspromemorian Ds 1996:38 Moderna tele-

Översynkommunikationer alla i 1996/97:61 telelagensamt prop. av
varvid behovet samutnyttjande anläggningar""av underströks.m.m. av

Men lagstiftning för få samutnyttjande till stånd avvisades Somatt t.v.
skäl framfördes bl.a. "att olika har olika strategier ochoperatörer nät-
strukturer och de därför inte alltid klarar samlokalisera" sidatt attav
83.

ÄndringardepartementspromemorianI Ds 1998:63 i telelagen m.m.
lämnades förslag samlokalisering teleledningar sid. f..43 Omom av

teleoperatör dra fram teleledning inte kan beviljasatten som avser en
ledningsrätt fastighet där sådan rättighet redan upplåtenären en

teleoperatör med betydande inflytande på marknaden, skulleetten en-
ligt förslaget lantmäterimyndigheten under vissa förutsättningar upplåta

Ändringari den befintliga ledningen. 1998/99:92I iprop.utrymme
telelagen inte förslaget eftersom det ansågs behöva be-togsm.m. upp,
redas ytterligare sid. 26. denI remissammanställning finns isom
ärendet N1999/793/ finns1 beträffande förslaget ändring i led-om
ningsrättslagen LL yttrande från Lantmäteriverket LMV. LMVett
ansåg förslaget skulle komma bryta systematiken iatt LLatt mot genom

teleledning normalt lös egendom. denOmatt utgör tryggatsen genom
ledningsrätt, ledningsrätten nämligen oftast inteär anknuten till led-
ningshavarens fastighet jfr andra1 § stycket LL, gäller tillutan
förmån för innehavaren. Förrättningslagstiftningen bygger idag på fas-
tigheter objekt för olika åtgärder. LMV ansåg syftet med direk-attsom
tivet 96/ 19/EG borde kunna uppnås via med samtrafik.systemet

Förslaget till ändring i gickLL ledningsförrättningut att genom
upplåta i ledning dragits fram fastighetpå med stödutrymme som av
redan upplåten ledningsrätt. I LL talas allmänt för ledningutrymmeom
jfr 1 § 1 st.. I 1 § andra stycket ledningsrätt omfattar enligtattanges
vad bestämmes vid förrättningen befogenhet inom fastighetenattsom
vidtaga de åtgärder behövs för framdraga och begagna led-attsom
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ningen. talas "mark och för ledning".l 12 § LL Förutrymme attom
kunna tala i först klarläggas vadledning måste detutrymmeom som

härmed. Bilaga framgår överföringen information10Av attavses av
via teleledning innebär komplext i olika hierar-ett sammansatt system
kiskt uppbyggda nivåer nätfunktioner som.fungerar visst,ettav

specifiktmycket Fördelning i teleledningsätt. utrymmeav en som avser
fast-del i överföringskapaciteten i ledningen måste innefatta ettt.ex.

ställande gränssnitt för ledningen. Sådan bedömning lämpar sig inteav
för lantmäteriförrättning göra.atten

Om fast och lös egendom

förOm med i ledning istället och liknanderör,utrymme trummoravses
däri dra fram teleledningar sig invändning led-LMV:sgör attatt om

ningsrätten kan komma lös egendom gällande. andra1 §latt avse
stycket ledningens förordnaspå begäran innehavare kanLL attanges av

fastighetledningsrätt skall höra till dennes eller inskrivna Itomträtt.att
kap. jordabalken vad tillbehör till fastighet.2 Av 1 §utgöranges som

andra stycket kap. framgår till fastighet hör sådanävenattsamma
byggnad eller anläggning uppförd utanför fastigheten,ärannan som om
den avsedd för stadigvarande bruk vid utövning servitut till för-är av
mån för fastigheten och icke hör till den fastighet där den finns. Det-

gäller i fråga ledning för vilken beviljats ledningsrätt, omsamma om
vid förrättning enligt förordnats skall höra till fastigheten.LL Irättenatt

samma fastighetkapitel finns regler industritillbehör.3 § För enom
för vilket i all-helt eller delvis inrättad industriell verksamhet,ärsom

mänhet fallet fastighet telestation, gällermed användsär en som som
vad följer allmänna reglerna tillbehör till fas-deutöveratt, som av om

tighet och byggnad i och i kapitlet, maskiner och1 2 §§ utrust-annan
ning tillförts fastigheten för i huvud-användas verksamhetenattsom
sakligen denna hör fastigheten. Sådan egendom hör dock inte tillpå till
fastigheten, har förklaring härom och förklaringenägaren äravgettom
inskriven i fastighetsboken. kap. vidare föremål4 §l attsamma anges

nyttjanderättshavare eller eljest fastighetsägaren tillförtänsom annan
fastigheten hör till denna, icke föremålet och fastigheten kommit iom

hand. gäller i fråga föremål enligtDetsamma 3 §ägaressamma om som
kan höra till fastigheten tillförts denna fastighetsägarenoch utan attav

föremålet förbehåll gjorts. kap.han ägde eller återtaganderätt 2Iom om
andra stycket särskilda bestämmelser finns bl.a. verkan7 § att omanges
ianspråktagande föremål hör till fastighet expropria-av av som genom

expropriationslagen finns regeltion. 6 kap. 9 andra stycketl § en om
tillbehör till fastighet exproprieras med äganderätt, tillbehöretatt, om
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upphör efter fullbordan till fastigheten,expropriationens höra ävenatt
det inte skiljs från denna. Bestämmelserna tillbehör till fastighetom om

motsvarande tillämpning i fråga inskrivits, 13äger tomträttom som
kap. 9 § andra stycket jordabalken.

Ledningsrätts- och expropriationslagama

Under överväganden och förslag i fastslogs bestämmel-Ds 1998:63 att
saknas ide krav uppställs i direktiv 96/19/EGmotsvararser som som

fore-och i plan- och bygglagen. heller i telelagen finns sådanaLL lnte
skrifter.

förBeroende vilket fall för handen kan således rörär m.m.som
ledningsdragning ledningar höra till fastighet tillbehöroch såsomanses
till idenna eller lös egendom. sid. 129I 1973:157utgöra prop. anges
specialmotiveringen till lagens tillämpningsområde be-l § LL äratt

till enligt gällande fastighet. Anknytningenvadgränsat rätt utgörsom
till fastighetsbegreppet anspråkinnebär det möjligt iäratt att ta ut-

i eller sådan byggnad eller anläggning enligt lag utgörrymme som
tillbehör till fastighet. torde i och for sig inte föreligga något prin-Det
cipiellt hinder erhålla Iedningsrätt i den fastighet i vilkenmot att ny
Iedningsrätt upplåtits. befintlig Iedningsrätt hinder för led-Om utgören
ningsdragningen kunna åberopa reglerna verkanbör operatören ny om

ändrade förhållanden i Däri inträder, sedan led-33 § LL. attav anges
väsentligtningsrättsfråga avgjorts, ändrade förhållandenslutligt som

inteinverkar frågan, denna vid förrättning. Finnskan prövas ny
blimöjlighet lokalisering borde lagrummet således kunnatill annan

skertillämpligt. Iedningsrätt ändras, upphävas och, detDärvid kan om
med anledning upphävandet, upplåtas.av

tillhörEnligt får fastighet,1 § expropriationslagen 1972:719 som
medexpropriation enligt lageni anspråkän staten, tasannan genom

expropriation fåräganderätt, nyttjanderätt servitutsrätt. Genomeller
rättighetensärskild till fastighet upphävas eller begränsas,även rätt om

intetillkommer Med särskild 2 § 1vågrätträttän staten. avsesannan
med särskildlag. lagen förstås enligt första stycket2 §I rättst. samma

elektrisk kraft lik-till fastighet och tillnyttjanderätt, servitut rätt samt
bestämmelsernanande lagrumEnligt andra stycket ägerrätt. omsamma

byggnad ellerfastighet tillämpning i frågai lagen motsvarande om
iExpropriationsändamålenanläggning mark.på angesannan annans

beredaexpropriation får ske förkap. i därvid2 lagen. 2 §I attattanges
samfárdsel,allmänt behovför anläggning tillgodoserutrymme avsom

kommunikationeller kommunikation. Medtransport avsesannanannan
Enligtbl.a. sid. 199. 12 §telekommunikationer, 1972:109 sammaprop.
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ändamålet lämpli-meddelas,skall expropriationstillstånd intekap. om
expropriationenoch olägenheternabör tillgodoses på sättannat avgen

vin-de fördelar kanenskild synpunktfrån allmän eller överväger som
finns i kap. §Regler förhandstillträde 5 17den. expro-genom omnas

lednings-omständligareExpropriationsförfarandetpriationslagen. änär
dock, eftersom denexpropriationslagen finnsrättsförfarandet. Genom

mark, möjlighetanläggninggäller byggnad ochockså annansannan
inteför ledning i sådana fall därfå tillgång till LL äratt utrymme

uppfylldaexpropriationsändamålentillämplig förutsatt äratt m.m.
lagstiftning uppfyllermedföra befintligbör dettaSammantaget att

ledningsrättmöjlighet tillenligt ovannämnda teledirektivkraven om
samlokalisering teleledningar.och av

ellerför starkströmLedningsrätt4.4

svagström

ledningsrätter för elek-fråga elkraftleverantöremasEn ärannan om
för teleledningar.starkströmsledningar får användas ocksåtriska

fordras enligtstarkströmsledning för vilken koncessionElektrisk utgör
för vilken ledningsrätt kanförsta stycket sådan ledning§ 2 LL2

istarkströmsledningar stadgaskoncessionsplikt förupplåtas. Om
anläggningar indelas enligt kap. 3 §Elektriska 1ellagen l997:857.

ii starkströmsan-till farlighetsgradenförsta stycket ellagen med hänsyn
bestämmelseroch svagströmsanläggningar.läggningar Närmare om

’den myndighetindelning meddelas regeringen ellerdenna somav
fårstycket. kap. § ellagenregeringen bestämmer andra Enligt 2 1 ien

tillståndanvändasstarkströmsledning inte byggas ellerelektrisk utan
pdelegerafår i allmänhetnätkoncession regeringen. Regeringen gav

stycket ellagen.till nätmyndigheten andra Enprövningen 2 kap. §1
kap.nätkoncession skall enligt första stycket2 § avse ensamma

för linjenätkoncessionledning med i huvudsak bestämd sträckning
för område.nätkoncession Ieller ledningsnät inom visst områdeett ett

nätkoncession.vilka villkor förenas med Detskall11 § anges som en
och nyttjandevillkor för anläggningens utförandebl.a. somavser

kapitelsäkerhetsskäl. Nätkoncession skall enligt 13 §behövs sammaav
för tjugofem år, denmeddelas för fyrtio den linje, ochår, omom avser

skäl sökanden begär det,område. det finns särskilda ellerOm omavser
giltighetstid fårfår tid bestämmas. Nätkoncessionenskortare ansö-

fyrtio i konces-koncessionshavaren förlängas med årkan taget, omav
den område.linje, och med tjugofem år isionen taget om avseravser

får tidskäl eller sökanden begär det, kortaredet finns särskildaOm om

1
l
i
lz
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bestämmas kap. ellagen.2 14 § En nätkoncession får inte överlåtas
tillstånd regeringen eller nätmyndigheten efter delegation, 2utan av

kap. 16 ellagen. koncessionshavare§ En får tillfälligt ledningta en
omfattas nätkoncession för linje bruk. Ledningen får docksom av ur

inte bruk längre tid sammanlagt tillstånd.år Sådantän tre utanvara ur
tillstånd skall meddelas för viss tid, kap. Enligt2 § ellagen. 18 §17 1

kapitel skall nätkoncession återkallas helt eller delvissamma en om en
ledning eller ledningsnät inte längre behövs for säker elforsörj-ett en
ning. nätkoncessionOm upphör gälla, forstaenligt 19 § stycketäratten

kapitel den haft nätkoncessionen skyldig bortsenast att tasamma som
ledningen med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för
återställning, det behövs från allmän eller enskild synpunkt. 1om
samband med nätkoncessionen fast-upphör skall nätmyndighetenatt
ställa koncessionshavarens skyldigheter enligt första stycket.

ellagen finns förordningUtöver elektriska1957:601 stark-en om
strömsanläggningar. denna vadI starkströmsanlägg-utgöranges som
ning.

praxis finnsI antal avgöranden fall där ledningsrätt förett som avser
starkströmsledning har kompletterats med ledningsrätt for teleledning
enligt första2 § stycket l LL. Det dock endast avgörandenp. avser av
tingsrätt eller hovrätt. Något prejudikat från Domstolen finnsHögsta
inte. samtligaI de avgöranden utredningen har tagit del harsom av
ledningsrätt för teleledningsådan beviljats ersättning för upplåtel-utan

markägamatillsen .

Förslag till utvidgad omfattning ledningsrätt förav
starkströmsledning

Med hänsyn till teleledningar, svagströmsledningar, iatt utgörsom
förhållande till starkströmsledningama underordnad betydelse börär av
det fastighetsägares synvinkel i allmänhet ringaendastur en vara av
betydelse starkströmsledning kompletteras med eller fleraatt t.ex.en en
fiberoptiska kablar inom for befintlig ledningsrätt forutrymmet en en

87 ÖSvea hovrätts utslag mål Skåne1998-05-15 i 2047-97, Hovrättens över
Ö Örebrooch Blekinge utslag 1998-06-08 i mål 1067-97, tingsrätts utslag

i mål1998-06-22 iF 1627-97, Vänersborgs tingsrätts utslag 1998-10-20
mål F 44-98, Jönköpings tingsrätts målutslag 1998-11-25 i 1978-97,F
Jönköpings tingsrätts utslag mål för1999-12-1 i F 1654-97, Hovrättens1

ÖÖSverigeVästra utslag och i mål1999-02-24 i mål 1029-98 1999-03-11
156-99.
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eller flera starkströmsledningar. kan anföras saken ändåDet äratt
beroende förhållandena falleti det enskilda och särskilt lednings-attav
rättsbeslut därför förändå behövs vilket antal ledningaravgöraatt av
viss får hittills förekommandeanbringas. de ledningsrättsbe-Ityp som
sluten har i ledningsrätten för starkströmsledning ingått harätt atten en
teleledning tillbehör för driften verksamheten. hadeEn varitvägsom av

vid lagstifta ledningsrätt för starkströmsledningatt stanna att attom ger
utnyttja sådan teleledning omfattas befintligt led-rätt att ettsom av

ningsrättsbeslut den delvis används ledning enligt 1även om som en
i 2 § skulle dock i praktiken begränsa omfattningen tillLL. Detta
överskottskapaciteten i fiberoptisk kabel. Med hänsyn till ävenatten en
enda starkströmsledning betydligt intrång flerautgör större änett
svagströmsledningar bör svagströmsledningar för tele under alla
omständigheter underordnad betydelse för fastighetsägarensåanses av
och andra sakägare någon förrättning sådana kompletterandeatt ny om
teleledningar inte behövs. begränsning beträffande starkströmsled-En
ningar till vilka erfordras ligger i anläggningens utfo-koncession att

får för därförrande inte strida villkoren nätkoncession. börLLmot
kunna kompletteras med bestämmelse ledningsrättatten om en som

för ledning i första stycket innefattar2 § 2utrymmeavser som avses
inom ledningar i första stycketanlägga 2 §rätt att utrymmet som avses

1
Någon för upplåtelse enligt med anled-ytterligare ersättning 13 § LL

ning lagändringen skall inte inlösensskyldighetutgå. Någon medav
anledning lagändringen uppkommer inte och ersättning förnågonav
detta aktualiseras därför inte. Beträffande ersättning för skadaannan
och intrång i samband sådana kompletterande teleledningarmed som
förslaget blir b tillämplig. På gäller för13 § LL sättavser samma som
starkströmsledning anbringats med stöd gäller ledningsrättenLLavsom
enligt förslaget för teleledning komplementanbringats etten som som
till ledningar för vilka koncession fordras endast länge koncessionenså
gäller. Upphör denna, skall ledningsrätten för teleledningenäven
upphöra. Beträffande starkströmsledningar för vilka koncession gäller
finns regler skyldighet bort dessa i ellagen, kap.2 19att taom
Beträffande teleledning anbringats tillsammans med starkströms-som
ledning finns motsvarande stadgande eftersom den inteinte något
omfattas faktum upphörkoncessionen. det ledningsrättenAv att attav

får ledninggälla dock följa skyldighet bort sådanävenatt taanses en
inte överenskoms och det förenligt med lagstiftning.ärannatom annan
villkor intagits i ledningsrättsbesluten förDe borttagandeom som

omfatta komplette-starkströmsledningen bör kunna också sådanaanses
rande teleledningar.
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elektriskaFör starkströmsledningar behövs för sådana ledningarsom
i första stycket2 § finns undantag1 LL beträffande kravsom avses

koncession.
Den vill försäkra sig teleledningen skall kunna finnasattsom om

kvar koncessionen upphör måste ansöka ledningsrätt föräven om om
Ändradeledning enligt första2 § stycket förhållandenl LL. enligt 33

§ LL kan dock uppkomma eller det kan ha förordnats i lednings-anses
rättsbeslut sådan prövning skall ske for teleledning ledningsrättatt om
med stöd koncession upphör. finnsl l l § LL regel i avsnittetav en om
villkor for upplåtelse ledningsrätt vad i konces-attav m.m. om som
sionsbeslut eller eljest den meddelar koncession föreskrivitsav som om
ledningens framdragande skall lända till efterrättelse hinder 6-utan av
10 i lagen. Eftersom enligt förslaget sådana ledningar i 2som avses

första§ stycket omfattas ledningsrättl enligt 2 lagrumav samma
blir regeln i tillämplig forl l § också dessa. ankommerDet inneha-

ledningsrätt enligt 2 § första stycket 2 att egetvaren av en ansvar
bedöma ledning sådan i Eftersom överlåtelseärom en som avses

ledning för vilken ledningsrätt upplåtits giltig endast överlåtel-ärav om
omfattar ledningsrätten 35 § bör det påpekasLL någonäven attsen

överlåtelse optokabel i ledningsgata för stark-separat t.ex.av en en
strömsledningar inte kan ske med hänsyn till ledningsrätten äratt

Ändringenavhängig koncessionsbeslutet. bör omfatta redan vid ikraft-
trädandet existerande ledningsrätter.

4.5 Skyddet i ledningsrättslagen för

allmänna intressen

Kommunerna och Banverket kan såsom upplåta förägare utrymme
kanalisation åt sak gällerSamma naturligtvis föroperatörer. även

ÄrVägverket i den mån vägmarken. vägmarken upplåtenägerstaten
med enligt disponerarväglagen Vägverket regelvågrätt översom
markens användning i fastighetsägarens ställe väglagen.30 §

intar härvidlagKommunerna särställning det i 8 § LLatten genom
stadgas inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbe-att
stämmelser får ledningsrätt inte upplåtas i strid med planen eller be-en
stämmelserna. Mindre avvikelser får dock regel Planmäs-göras.som
siga överväganden skall ske enligt Eftersom9 § LL. kommunernaäven
har planmonopol enligt plan- och bygglagen kommer de i särställ-en
ning.

Stockholm har StockholmsI stad och landstinget särskildprövat en
lösning för upplåtelse kanalisation. Stockholms stad har till ABav
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Stokab enligt upplåtit nyttjanderätt till för existerandeavtal utrymme
ledningar, framtida ledningsdragningar på stadensoch förutrymme
mark avseende allmänna platser. Staden förbinder sig enligt avtalet att
inte för framtiden ingå upplåtelseavtal för motsvarande rättigheternya

förmed Bolaget förbinder sig- alla stadensnågon att svaraannan.
upplåtelser i kanalisation och bandbredd i nedlagda kablar, då det är
tekniskt möjligt, konkurrensneutrala villkor.till alla operatörer

för erlägga årlig avgift tillBolaget skall ianspråktaget markutrymme en
staden. Enligt särskilt kanalisationsavtal skall Stokab ha totalansvarett
för stadens upplåtelser och utveckling för all form kabelbun-nätav av
den kommunikation inom data- och telekommunikationsområdet i de
kablar, den kanalisation och de tunnlar staden Också enligtäger.som
kanalisationsavtalet utgår avgift till staden för nyttjanderätten. Genom

avtal med erhåller Stokab nyttjaSL Bansystem AB SLBA rättett att
kanalisation och exklusiv förlägga och bibehållaSLBA:s rätt atten

fiberoptisk och kabel för data- och telekommunikation iannan m.m.
spåranläggningar. Nyttjanderätten har upplåtits denSLBA:s uttalade

förutsättningen Stokab skall tillhandahålla fiber konkurrens-att
neutrala villkor.

Efter ansökan underställde Stokab avtalen med Stockholms stad och
de Standardavtal användas KonkurrensverketSLBA avsågssamt som

för prövning enligt 20 § konkurrenslagen icke-ingripandebesked.om
Sådant Därvid framhållasbesked erhölls. bör dock denna prövningatt
såvitt mark- och kanalisationsavtalet grundades på staden ochattavser
Stokab ansågs ingå i ekonomiska enhet. Avtalen stred därförsamma
inte förbudet konkurrensbegränsande samarbete mellan företagmot mot
i 6 konkurrenslagen eller reglerna förbud missbruk§ domi-motom av
nerande ställning i 19 Standardavtalen ansågs innehålla regler främst

ordningskaraktär och därför innehållaansågs sådana inte någraav som
villkor något märkbart begränsar konkurrensen. Beträffandesättsom
avtalet med framhöll Konkurrensverket effektSLBA avtaletatt en av
blir Stokab stärker sin ställning och får mycket stark ställning påatt en
ifrågavarande marknad. förutsätter StokabAvtalet dock skallatt
tillhandahålla fiber till telekommunikationsmarknadens aktörer på
konkurrensneutrala, dvs. icke-diskriminerande villkor. Tillämpar
Stokab avtalet på detta samtidigt Stokab inte tillämpar oskäligasätt som
priser eller oskäliga affärsvillkor prisernai övrigt ochsamt att
affärsvillkoren Konkurrensverketansåg Stokabsär transparenta att
starka ställning inte behövde till från konkurrenssyn-anledningge oro
punkt. Avtalet sådant därför inte förbuden istred 6 och 19motsom
konkurrenslagen. Icke-ingripandebeskedet intehindrar Konkurrensver-
ket från i det särskilda fallet förfaranden intepröva överens-att som



stimulans kanaliseringSOU Om l l71999:85 av

från i sitt beslut ellermed de förutsättningar verket utgåttstämmer som
i de prövade avtalen.ligger utanför vad som anges

utförd all-Konkurrensverket har gjort enligt deprövningDen ärsom
konkurrensrättsliga reglerna i konkurrenslagen.männa

telelagstiftningen ochfinns särskilda regler i iteleområdetFör ge-
teleområdet, främst i direktivform. den månmenskapsregleringen l

Stokab detta inte televerksamhet.kanalisation tillstaden upplåter är
överföringskapacitetstaden eller Stokab dettaTillhandahåller utgör

förhyrd förbindelse. Upplåts nätkapacitetnätkapacitet och kan utgöra
verksamheten anmälningspliktiginom allmänt tillgängligt telenät ärett

telelagen. omfattning medsådan verksamhetenligt Har4 § en soma
jämför-antalet användare elleravseende utbredningsområde, annat

§"°.tillståndspliktig enligt Enligtförhållande betydande den 5bart ärär
anmäla de företagtelelagen finns regler skyldighetb4 § att somom

inflytandeoch har betydande denbedriver televerksamhet ett
kommissionen.marknaden till Europeiskasvenska

ändring i direktiv 90/388/EEGi direktiv 96/19/EGartikel 2.l a om
marknaderna förgenomförande full konkurrensmed avseende av

medlemsstaterna skallfull-konkurrensdirektivetteletjänster attanges
tillhanda-beviljar exklusiva rättigheterupphäva alla åtgärder attsom

tillhandahållande deupprättande ochhålla teletjänster, inklusive av
medlemssta-tjänster. artikel 4d,telenät krävs för dessa För attomsom

företag tillhandahållermellan olikainte skall diskrimineraterna som
beviljande ledningsrätt, harallmänt tillgängliga telenät avsom avser

Direktivet stöds särskiltkapitel under EU-regler.redogjorts i dettaovan
i artikeln Kommis—Romfordraget. Punkten 3artikel 90.3 i attavser

i artikeln tillämpas.säkerställa bestämmelserna lsionen skall att
offentliga företag ochbeträffandemedlemsstaternapunkten 1 attanges

rättigheter inte skallsärskilda eller exklusivaföretag de beviljarsom
strider reglerna ibibehålla åtgärdoch inte heller någonvidta motsom

förbudi artiklarna 6 85-94fördraget, i synnerhet reglerna motsamt
konkurrensreglerna.°nationalitet ochdiskriminering grund av

reglerna teleområ-inte i stridbör i allmänhetDet motanses vara
uppgrävningar ochför undvika ständigadet kommun, gatorattatt en
kanalisation i formoffentliga platser, anordnaroch andra rörtorg av

vill dra fram ledningaroch liknande till vilka teleoperatörer översom
sker rättvis och skäligförutsatt upplåtelsemarken hänvisas, att

88 omnumrering enligt 1998/99:92.telelagen efter5 § prop.
89 omnumrering enligt 1998/99:92.telelagen efter7 § prop.
90 l998/99:92.efter omnumrering enligttelelagen6 § prop.

betänkande har enligtRomfördraget i dettaartiklarna iObservera angettsatt
majgällde före den 1999.numreringen lsom

lol
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grund. Reglerna i kap. kommunallagen verksamheten skall2 7 § attom
vinstsyftebedrivas måste iakttas. kan naturligtvisKommunen görautan

kommunalt bolag.sådana upplåtelser ägtt.ex. ettgenom
Saken förhålla sig annorlunda det fråga televerksam-kan när är om

fiber televerksamhet. Telelagenhet. Redan upplåtelse s.k. utgörsvartav
verksamheten. därföroch direktiven blir då tillämpliga Det synes

allmän tillämpning modell där anläggaensamrätt attensom om en av
telenät inom områden omfattar betydande del landets tele-avsom en
marknad kan komma i konflikt med reglerna i teledirektivet fullom

förbud speciella rättigheter.konkurrens exklusiva och En sådanmotom
kanaliseringenlösning bör därför inte modell för hur i allmänhetutgöra

kan ske i kommunerna. bör dock i sammanhanget i vissaDet nämnas att
mycket speciella fall i där det myckettrånga ärt.ex. ontpassager om

det olämpligt fleraeller där olika skäl skallär operatörerutrymme attav
få fördel fördelartillträde, kan det med trafikenoperatörattvara en en
för samtliga kablarandra kablarna så utnyttjasoperatörer över att
effektivare och behovet tillträde minskar.av

såväl kommunal statlig mark. går i dettaLL Denavser som avse-
ende längre expropriationslagen. förhållande till andra rättigheterIän

fjärde framgårfinns regler i § stycket dessa12 LL. Av intevågrättatt
ledningsrätt.rubbas av

Bestämmelser skydd för och enskilda intressenallmänna finns iom
ledningsrätt får upplåtas6-10 §§ LL. I 6 § LL ändamå-attanges om

let lämpligen bör tillgodoses eller olägenhetemasättannat av
frånupplåtelsen allmän eller enskild synpunkt de fördelaröverväger

kan vinnas den. i beträffandeUndantag 6 § lednings-görssom genom a
beslutats med stöd bestämmelser härom i fastighetsplan. I 8rätt som av

första stycket detaljplan,§ inom område med fastighets-LL attanges
plan eller områdesbestämmelser får ledningsrätt inte upplåtas i striden

planen eller bestämmelserna. syftet med planen ellerOm bestäm-mot
melsema inte motverkas, får dock mindre avvikelser Vidaregöras.
stadgas i inom omfattas9 § LL område inte detaljplan, fåratt som av
ledningsrätt inte upplåtas upplåtelsen skulle försvåra områdetsom
ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller
motverka lämplig planläggning området. 10 § stadgas avslutnings-Iav
vis ledningsrätt fårinte upplåtas, olägenhet någon betydelseatt avom
uppkommer för allmänt intresse. dockgäller inte upplåtelsenDetta när

till övervägande från synpunkt.allmän Sammantaget innehållerär nytta
rad bestämmelser försvåra för teleoperatörer6-10 §§ kan fåatten som

ledningsrätt framförallt kommunal mark.över
främja möjligheterna framföralltFör till kanalisation allmännaatt

platser enligt plan- och bygglagen kan ändring i 10 § LL. Detgörasen
kan i fallså ske förtydligande upplåtelse för ledningett attgenom av
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i första2 § stycket och teleledning ingår isom avses som avser som
telekommunikationssystem för allmänt ändamål skall tillanses vara
övervägande från allmän synpunkt, inte särskilda förhållandennytta om
föreligger. Förhållandena i det enskilda fallet kan naturligtvis visa att
sådan övervägande med föreslagen ledningsdragning intenytta en
föreligger. Presumtion skall dock gälla för sådan ledning tilläratt
övervägande från allmän synpunkt.nytta

Skäl skulle kunna anföras för också tydligare markering igöraatt en
6 § LL. De överväganden skall enligt den bestämmelsengörassom av-

bl.a. det alternativ beträffande sträckningen ledningen skallattser av
väljas vållar minst skada. Bestämmelsen får i praktiken främst be-som
tydelse för skydda motstående enskilda intressen. kanDen dockatt
komma användas också skydd för allmänna intressen. inne-LLatt som
håller dock, redovisats flera andra bestämmelser till skydd försom ovan
allmänna intressen, bl.a. villkoret upplåtelse ledningsrätt inomatt av
område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser inte
får ske i strid planen eller bestämmelserna. När paragrafen infördesmot
i samband med tillkomstLL:s åsyftades bl.a. för beaktaett utrymme att
naturvårds- och miljövårdssynpunkter. Naturvårdsföreskrifter m.m.
regleras särskilt i 8 § andra och tredje styckena finnsLL. Detnumera
dock andra sådana överväganden alltjämt inom 6 § LL.som ryms
Endast de andra bestämmelserna lämnar för olikautrym-meom
lösningar, kan det dock bli aktuellt tillämpa 6 Paragrafenatt är
således tillkomplement övriga bestämmelser skydd för allmännaett om
intressen. denna bakgrundMot saknas skäl föreslagnadenutöveratt
ändringen i också10 § ändringLL också i 6göra

4.6 Samlokalisering

Redogörelsen har tagit sikte få använda mark för led-rätten attovan
ningsdragning. har beträffandeDet LL handlat irättenytterst om
förhållande fastighetsägaren.till sidaEn saken hur samlo-ärannan av
kalisering och delning utrustning i förhållandet mellan operatörernaav
skall kunna underlättas. Att också expropriationslagen kan få tillämp-
ning i detta avseende har redan framgått Regler härom skulleovan.
också kunna införas i telelagen. Dessutom kan plan- och byggrätten och
miljölagstiftningen intresse. kan påpekas förslaget iDet Dsattvara av
1998:63 ändring i LL åstadkomma Samlokaliseringavsett attom var av
teleledningar.

92 Jfr Prop. 1973:157, sid. 132.
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lagligt till-lagändringDanmark föreslåsI operatörergeren somnu
förslaget till bygglov ochanläggningar.och liknande Iträde till master

radiokommunikation ingår reglerförsamutnyttjande master omav
Finland har teleföretag enligt 8 §expropriationsrättsliga förfaranden. l

teleföretag på derasskyldighet till andratelemarknadslageni4 atten
byggs försådana kabelkanalerledig delbegäran hyra ut somaven

radio-lediga antennplatser påteleverksamhet ochutövande allmänav
gäller under förutsätt-allmänna telenätet.hör till det Dettamaster som

intekabelkanaler eller radiomasterparallellaning byggande äratt av
medsammanhängermiljövårdsskäl eller orsakerändamålsenligt somav

ochoch kabelkanalernaeller regionplaneringplanläggning antenn-om
användares nuvarande ochför teleföretagetsinte behövsplatserna egna

framtida behov.rimliga
Även samlokalisering. Bredbandsnätförs diskussioni Sverige omen

och konkurrensenbörjar byggas alltkanalisation för sådanaoch ut mer
lagd infrastruk-utnyttja redanintressenmellan olika rätten attt.ex. om

därförblir hårdare och kanoch bostadsområdeni stadskärnortur
Även samlokaliseringlandsbygden harregleras.behöva storen

och för sigbetydelseekonomisk operatöreratt annars var engenom
grävningar.kostnadskrävandetvingas till

kommunala företag,kommuner,Kanalisationsarbeten bedrivs av
kabel-TV-Vägverket, Banverket, teleoperatörerenergibolag, samt av

markenregelBanverket och kommunernabolag. ägareär av somsom
markavtal medStokab i Stockholm harför kanalisation.de använder

vägmärken vanligastVägverket kankommunen. är väg-äga attmen
elkraftbolagen harochinnehas med Teleoperatörernamarken vägrätt.

för kanalisation.till mark användsframförallt ledningsrättidag som
berörs fastighets-alltjämt.förekommer dock IServitut accessnäten

framdragningtomträttsinnehavare i allmänhetoch störstaägarna av av
nyttjan-eller mindre uttryckligaofta skerkanalisation mersom genom

derättsupplåtelser till ledningsinnehavama.

kanalisationfrämjandemöjligheter tillStatens genomav
avtal

fått vissslutit avtal med Telia och andraVägverket har rätt att motsom
Banverket ochledningar iersättning km själva lägga vägrenen.nerper

ledigledningar i vilka de hyrKraftnät har anlagtSvenska utegna
form till teleoperatörer.kapacitet i olika

stolpar parallelltfå använda Teliasfråga gällerEn rätten attt.ex.
medsamäganderätt i Telias fastigheteroch förvärvamed Telia själv att

och servitut. stolpartillhörande ledningsrätter Dessa representerar
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sedan skulle hakanalisationsmöjligheter för som rätt attstaten staten
avtal medvidareupplåta, vilka skulle kunna tillförsäkras ettgenom

framför landsbygden, gäller iTelia. de stolpar Telia har alltFör
uppfördesfall inte särskild ledningsrätt. Stolparnamånga någon mesta-

skulledels under televerkstiden under avtal med markägama. Om staten
främst i glesbygden,vilja komma åt Telias ledningsrätter sättettvore

Telias fastigheter i sådanförvärvade samäganderätt iatt staten en
glesbygd där det kan tveksamt det finns kommersiellt intresse,vara om

fall fram ledning. Ledningsrätterna ii varje kort sikt, i dra äratt ny
allmänhet knutna till fastigheterna eller Sedan skulletomrätterna. staten

valfri etablera ledning med stöd ledningsrättenkunna låta operatör av
vissa fall dess-inom för gällande ledningsrättsbeslut. kan detlramen

nödvändigt med statlig upphandling för etableran-tänkasutom vara en
förhandlings-det sådan ledning och då skulle det bättrestatenge enav

befintligaposition inte endast Telia hade tillgång till Iedningsrätterom
m.m.

med innebörd har inte lagts framNågot särskilt förslag denna av
finns hinder för sådanautredningen. eftersom det inte några legalaMen

mellan och Telia, harjag velat peka denna möjlighet.avtal staten

på samlokalisering i plan- och bygglagen ochKrav

telelagen

hälften, iförmodligen betydligtdel kommunernaI änstor av meren
ikommunerna, lägger nedsynnerhet de rörstörre tommaav man

vanligtledningsdragning. dock mindresamband med Dettaannan anses
fåkommuner. möjlighet försöka alla kommuneri mindre En attvore

fastighetsägare lednings- ochandra berörda innehavareoch samt av
drarfrämja kanalisering i medgerrörvägrätter attatt man nysom

för ledningar ikostnaden draledning grävning. Den attutan storany
andra ledningsdragaremarken grävningsarbetet. kommuner ochNärär

marginell kostnad läggaandra skäl mycketdetgräver är att nerav en
ledningsbehov. kanmed eller ledning, för framtida Manrör, utan

delsbehöva undersöka dels det behövs ekonomiska incitament, omom
möjlig för ålägga fastighetsägare, innehavarelagändring är att aven

bolag,dvs. kommuner, kommunalalednings- och vägrätter osv.,
energiföretag, teleoperatörer m.fl., i sambandBanverket, Vägverket, att

åstadkomma kanalisationmed lednings- och anläggningsarbeten
åtgärderform för framtida bruk. Sådanaexempelvis i rörtommaav

enligt kap. plan- ochkan regleras i genomförandebeskrivningen 6 1 §
mark elleri det åtgärder kommunalbygglagen PBL den mån avser

avsedd bli kommunal. övrigamark enligt exploateringsavtal Iär attsom
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uppställas fram-fall fordras för krav rördragning skall kunna attatt
med bygglovsplikt eller reglerna idragning teleledningar beläggs attav

Ändringarmarklov ändras. kan också i miljöbalken.PBL görasom
bygglov och marklov finns i kap. Enligt 8 kap.Regler 8 PBL. lom
bygglov bl.a. för uppföra byggnader. Enligt 8 kap.fordras 2 §§ PBL att

för vissa uppräknade anlägg-gäller bygglovsplikt ocksåPBL typer av
gäller bygglovspliktningar. Beträffande radio- och telemaster eller torn

för skildaenligt kap. första stycket kan användas vitt8 2 § 5 PBL. Tom
främst används för radio- ellerändamål. intresse härAv är torn som

beträffande i vissateleverksamhet. Undantag från bygglovsplikten 5
fall finns i stycket lagrum.andra samma

finns i kap. stadgasRegler krav byggnader 3 PBL. I 1 §om m.m.
bl.a. byggnader skall placeras och utfonnas på sätt äratt ett som
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till ochnatur-
kulturvärdena Enligt kap. skall byggnaderpå platsen. 3 3 § PBL

i tekniskauppfylla de krav 2 § lagen 1994:847som anges om egen-
utsträckning följerskapskrav byggnadsverk i denm.m. som av

föreskrifter utfärdade med stöd § den lagen. Regler andra21 omav
anläggningar byggnader finns i kap. lagrummet3 14 § PBL. Iän anges

förstai fråga anläggningar i kap. 2 § stycket skall8att angesom som
bl.a. föreskrifterna i byggnader tillämpas.1-3 §§ om

samlokalisering åstadkommasfall där bygglov krävs skulle kunnaI
för beviljande uppställs innefattadekrav bygglovatt ettgenom av som

förbinder sig vissa villkor upplåta ledigt förägarenatt att utrymme
andra sådant krav kan således införas beträffande radio-Ettoperatörer.

Ävenoch telemaster. huvudsakligen används för sådanatorn som
omfattas. införas ändring iändamål bör bör såsom 3 kap.Kravet en

Därvid föreslås ändring tredje styckePBL. 14 § ettatten av genom
läggs till i fråga radio- eller telemaster eller huvud-att tornom somom
sakligen användas för sådana ändamål får kommunenär avsett att
besluta villkor för bygglov erfordras anläggningen påatt attsom

får till föreskrivetbegäran upplåtas andra enligt vadän ägaren ärsom
därom i telelagen Också radiokom-1993:597. lagen 1993:599 om
munikation skulle kunna innehålla motsvarande reglering telela-som

skulle i så fall radioverksamhet inte televerk-Detgen. avse som avser
samhet, utsändning till allmänheten, sista stycket telelagen.l §t.ex.
Behovet samlokalisering för dock för utred-masterav en m.m. synes
ningens del i första hand sig gällande för televerksamhet. börDetgöra
därför i varje fall inledningsvis räcka införa bestämmelseatt en om
samlokalisering för i telelagen. förklaring villkoretEnmaster attom
kommer uppfyllas skall för godtas vederbörligen tillstyrktatt att vara av

till fastigheten, denne sökanden eller,ägare är änom en annan om
fastigheten upplåten med innehavare till ellerär tomträtt, tomträtten
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motsvarande bestämma markens använd-sätt äger överannan som
förklaringning. villkoret kommerEn uppfyllas respektiveatt attom en

eventuell tillstyrkan härav får inte för kunna godtas innehållaatt
förbehåll rättigheten inte skall få inskrivas i fastighet respektiveattom

sådant förbehållEtt i avtal upplåtelse skulle nämligentomträtt. ett om
enligt kap.23 2 § första stycket jordabalken8 hinder för inskriv-utgöra
ning och detta skulle försämra det sakrättsliga skyddet föravsevärt
rättigheten.

telelagen börI samlokalisering beträffande åstad-masteren m.m.
kommas bestämmelse införs. Bestämmelsen kan förasattgenom en ny

under rubrik samlokalisering antennplatser och placerasegen av
efter bestämmelserna nummerplanering. Regeln bör anknyta tillom

så vis den endastPBL sådana anläggningar för vilka villkoratt avser
uppställts enligt förslaget till ändring i 3 kap. Tillsynsmyn-14 § PBL.
digheten bör i telelagen bemyndigas, vid framställning frånatt en en
teleoperatör i förhållande till teleoperatör bedriver verksamheten som

anmälningspliktig enligt telelagen efter föreslagna4 § §5ärsom a
ändringar i 1998/99:92, besluta anläggning enligt kap.3 14attprop en

tredje för§ stycket vilken sådant villkor förPBL upplåtelse samlo-om
kalisering uppställts i samband med beslut bevilja bygglov skallatt
upplåtas med nyttjanderätt till sökanden till delså sökandenstor som
har behov förutsatt antennplatsema inte behövs för anlägg-attav
ningsinnehavarens nuvarande och rimliga förväntade framtidaegna
behov. Sökanden skall innan ansökan ha försökt nå frivilliggörs att en
överenskommelse samlokalisering. beslutet skall vadIom anges
nyttjanderätten skall omfatta och villkoren för upplåtelsen. börT. ex.
tiden för upplåtelsen preciserad och hur förlängning upplå-vara en av
telsen skall komma till stånd vad skall hända upplåtelsennärsamt som
upphör. Omfattningen får inte gå vad kan ha tillstyrktsutöver som av
fastighetens eller med motsvarande i samband medägare rättannan
bygglovsprövningen. Ersättningen för upplåtelsen skall rättvis ochvara
skälig med hänsyn till kostnaderna för upplåtelsen. Ersättningen skall,

inte kan den, bestämmas myndigheten. Reg-parternaom enas om av
lema i 32 telelagen efter§ 59 § föreslagna ändringar ia prop.
1998/99:92 skall motsvarande tillämpning inteäga parternaom
kommer Myndigheten skall få förhandlingöverens. avgöra när är
avslutad, kunna medla och ha besluta vad skall gälla mellanrätt att som

Förfarandet enligt telelagen implementera artikelärparterna. avsett att
i samtrafikdirektivet1 l vad radio- och telemasteravser m.m.
Beträffande beslut samlokalisering enligt förslaget till 22 §om ny e

telelagen skall beträffande överklagande och verkställbarhet vadm.m.
i telelagen37 § 64 § enligt förslagna ändringar isom anges

prop.l998/99:92 gälla.

l
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myndigheten få iEfterkoms beslut samlokalisering skallinte ett om
förelägganden, för-enlighet med vad gäller i övrigt meddela ävensom

verkställbarhet myndighets beslut finns regler ienade med vite. Om av
Förvaltningsmyndighets beslut enligtkap. utsökningsbalken.3 l § som

exekutionstitel.särskild föreskrift får verkställas verkställbar Enutgör
skall kunna verk-bestämmelse i telelagen måste därför densådan om

åtföljas särskilt stadgande härom. Alternativetställas är attett om enav
enligt förslaget till telelagenuppfylla beslut 22 §vägrar ettpart att ny e

kunna fåfår vända sig till allmän domstol för därigenommotparten att
enligt telelagen bör då rättsfakta iexekutionstitel. Beslutet utgöraen

nyttjanderättsavtal, det förfa-målet. Eftersom fråga kanär senareom
föredra framför fattar verkställbara beslut irandet PTSattattvara

sådana frågor.
föreslås tillämpas endastRegeln i kap. tredje stycket på3 14 § PBL

bygglov inlämnats efter ikraftträdandet.ansökningar om som
bygglov förhållandet annorlunda.åtgärder inte fordrarFör ärsom

form statsbidrag försig ekonomiskt incitament iHär ettter ett av
framkomligetablering kanalisation för teleledningar en meraav som

statsbi-regeringen får meddela bestämmelserregelEnväg. att omom
för kanalisation för teleledningar kan i telela-drag etablering tasav

innehålla sådant bidrag får villkoratkanDen att ett vara av engen.
itill teleoperatörer för ledningar ingårskyldighet begäran ettatt som

ledig del sådana kabelkanalerallmänt tillgängligt telenät hyra ut omav
rimliga för-för innehavarens nuvarande ochdessa inte behövs egna

enligtkan läggas sist i vadväntade behov. Regeln 3t.ex. som, som
innehållerföreslås i betänkandet, inledningsvis reglerövrigt i om

reglerna kanupphandling flyttats från telelagen.2 § De nämnaresom
erhållit bidrag inte uppfyllersedan läggas i förordning. Om den somen

andra tvångsme-villkoren bör bidraget kunna återkrävas. Någraytterst
skyldigförespråkas erhållit bidraget skalldel inte. Den attvarasom

kabelkanalerna kantillse den till vilkenåtagandena övertasatt av
marken ellerkomma överlåtas. förhållande tilll ägarenatt av annan

fordras tillstånd enligtmed motsvarande bestämmanderätt kan separat
ingå i skyldighetenvad redogjorts för tidigare. bör dock inteDetsom

tillstånd.för den erhåller bidrag skaffa också sådantattsom
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Förslag5

Grundläggande5.1 principer

väl fungerande IT-infrastrukturEn flera främja kon-är sättett att ettav
kurrenskraftigt svenskt näringsliv. Mina förslag därförhar tydligtett
näringspolitiskt fokus. Tillväxt och bra näringsklimat nämligenärett en
förutsättning för i längden skall ha råd med regional rättvisa,att
jämlikhet, insatser för funktionshindrade Vad gäller näringsklima-osv.

tyckerjag det viktigt betona konkurrens lika villkor, bl.a.ärtet att att
metod få låga priser och snabb teknisk utveckling.attsom en en
villJag betona vikten tydlig statlig politik IT-infrastruk-påav en

turområdet. alls inte detDetta skall lösa allaär att statensamma som
frågor eller hur helst. Mensatsa statenensam enorma summor som
måste förhålla sig till och registrera det sker. där-Man måstenya som
för vad sker och ha referensram för snabbt kunnaveta attsom en rea-

det sker och då ha tillräckliga redskap i händerna. för-Detgera som
i sin har tydlig och sammanhängande IT-politikutsätter tur att staten en

i vilken infrastrukturfrågoma ingår viktig del. dag kanIsom en man
konstatera den officiella linjen infrastrukturfrågan.oklar i Ocksåäratt
här tyckerjag tydligt måste ha tillväxtperspektiv.att ettman

viktigt förhållaDet sig till den dynamiska marknadär IT-att som
branschen i vid mening finnsDet mycket i sektorn ochutgör. pengar
därmed starka drivkrafter Staten skall självfallet inte lösa allt. Markna-
den klarar och skall klara mycket själv.

Mina förslag framtidsorienterade, beslut behöver fattas i dag.är men
Från utredningens studiebesök i Silicon Valley, hos utrustningsföreta-

Cisco, har jag tydlig bild diagram visade telefon-get ett atten av som
trafiken ökar obetydligt, medan datakommunikationen ökar i mycketen
brant vinkel. i sigDetta bra för förhållamåsteär ett argument att staten
sig på till frågorna IT-infrastrukturen. helt förlitaAtt sigsättett nytt om
till marknaden, dvs. inte något alls håller inte längre.göratt staten

bakgrundMot ovanstående allmänna riktningsangivelse har jagav
prioriterat kriterium för val inriktning och förslag valtnärings-som av

politiska värderingar kan användas riktmärke för den fort-som som
bredbandspolitiken. Viktiga sådana är:satta
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Sverige ha världens bästa IT-infrastruktur för uppnå Ökadskall att-
konkurrenskraft.tillväxt i hela landet och ökad internationell

förGod tillgång till ledning och kanalisation, allaöppen operatörer,-
stimulera konkurrensen ihelst till kostnadsbaserade priser, skall

för slutanvändaren.telesektorn och leda till låga priser
skall stimulera horisontell marknadsstruktur, innebärandeStaten en—

finns de flesta de olika forädlingsstegen, dettakonkurrensatt av
inflytande integrerademotvikt det starka vertikaltmot som ope-som

har.ratörer
för kraftig framtida stegring bred-skall ha beredskapStaten en av—

bandsbehov och -trañkvolym
lSäkerhetsfrågor olika slag måste uppmärksammas särskilt vidav-

ochuppbyggnad med månganät ägare operatörer. ‘nyaav

finnssamtliga dessa näringspolitiska mål krävs detuppnåFör attatt
lsommÖjliggör bredbandskapacitet, marknaden,tillgång till ledning,

fri konkurrens. kan uppnåsolika företag kan utnyttja i Detta ge-som
effektivare ochexisterande och utnyttjasnät öppnas attatt genomnom

byggs. bör välja båda dessa inriktningar.Jagnät attnya anser man
möj-näringspolitiska kravet fokuseras småföretagarnasOm det

täckningsgradanvända betyder det dels hög regionalligheter ITatt en
kostnadenfor tillgodose småföretag möjligt, delsså många attatt som

inte får för för slutabonnenten, för inte avskräckahög att exem-vara 4kan dock ipelvis småföretagare. täckningsgrad och låg kostnadHög
därför formulerakomma i konflikt med varandra. måste ocksåMan

lfor möjliggöra avvägning.tydliga regionalpolitiska värderingar Iatt en
prioriteras här kravetenlighet med direktiven till denna utredning len

l
täckningsgrad, vilket bör gälla såväl företag ochhög regional myn--

digheter hushåll.som

Öhrlingskonsultföretaget gjort på PTSden kartläggningAv som upp-
IT-infrastruktur kanframgår täckningsgradendrag tele- och attom

utifrån befolkning eller geograñn eftersom Sverige sådefinieras är-
ändåbefolkat täckningsgrad flertalet invånareojämnt innebär atten av
kraftfullmindre landets täckt med tillräckligtendast del ärytaen av

valt med successiv utbyggnad medinfrastruktur. strategi jagDen en
kommuner kommer möjliggörabörjan i skall nå allastomnät attett som

sikt.mycket hög täckningsgrad på längreen
fördelningspolitiska värde-Vidare bör det finnas socialpolitiska och

för bredbandspolitiken, dvs.underlagringar attsom

93 webbplats,Se PTS www.pts.se
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lösningar skall väljas möjliggör för betalningssvagasom grupper-
bland hushållen utnyttja bredbandstekniken, eftersombl.a. dennaatt
kan ha unika möjligheter förbättra levnadsförhållandena föratt
funktionshindrade och äldre.

Exempel på sådana lösningar begränsningar kostnaderär av genom
samutnyttjande infrastruktur och fungerande marknadav en som pres-

priserna.sar
Kostnadsfrågan viktig, eftersom andra IT-tjänster konkurre-är även

hushållens abonnemang kabel-TV och digitalt.ex.rar om pengar,
marksänd TV. kanpvälja den ambitionsnivå diskuteras inomMan som
IT-kommissionens lnfrastrukturobservatorium innebär till-och attsom
gången till bredbandsnätet inte skall behöva kosta busskort,än ettmer
dvs inte hundra kronor busskort i Stockholm kostarnågraän ettmer -
omkring för400 kr månad. Problemet denna utredning ligger dockper
inte framförallt i formulerandet eller mindre ambitiösa mål, utanav mer
i vilken grad målen möjliga med de handlingsmedel stårnåär att som
till förfogande. har varit för följande vision.styrandeDettastatens

Vision måloch

väl fungerande lT-infrastruktur för höghastighetskommunikationEn
förutsättning ledande rollför Sverige skall behålla sinär atten som

lT-nation. IT-infrastrukturen betydelse samhällsområ-har inom alla
den; för företagen för levnadsvillkor mellanoch tillväxten, utjämnaatt
människor för hushållen, för utbild-och mellan olika delar landet,av
ningsväsendet områden.och andra

Målet IT-infrastrukturen ledning och kanalisation för hög-är att
hastighetskommunikation utbyggd och dvs. till-skall väl öppen,vara
gänglig för kostndsbaserade priser, i hela landetalla helst tilloperatörer
för mångfald, vilket i sin viktigt förkonkurrens och äratt attturgynna
utveckla såväl infrastruktur tjänster. Direkta statliga insatser inomsom
preciserade detta mål.områden skall understödja

Lagstiftningen regionalpolitiska statliga insatser skall medverkaoch
till i de glesare delarnanationellt fungerande konkurrens även aven
Sverige. bredbandskommunikation skallMålet tillgångenär att vara
lika bra cirkai de glesare delarna Sverige, omfattande 30 procent avav
befolkningen, och till ungefärkommersiellt lönsamma delarnai desom

bredbandskommuni-likartade infrastrukturen förpriser. Utbyggnad av
kation skall utgå från behov och efterfrågan.
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hurkontinuerligt följadet möjligtbegreppenDefinieras är att upp
deförändringarförfå underlagoch därmedmål förverkligasdetta att av

åtgärderna.statliga

för tillväxtbredbandspolitikFörslag till5.2

i hela landet

Bakgrund

ledningsstrukturriksomfattandetelefonnätet SverigevanligaDet enger
Internettjänst. 80-90grundläggandetillanvänds för pro-access ensom

måttligföroch hushåll kan dessutomalla företagcent summaenav
telefonledning-ikapacitetenden dubblautrustning möjliggörhyra som
uppskattnings-Sverige,i20-tal deISDN. I största orternaett avarna

kanbefolkningen,tredjedelmotsvarande någotvis än manavenmer
hyramåttligför relativtinom framtid,redan, eller ensummaenen snar

bredbandska-medtelefonihastighet,motsvarande flerdubbelkapacitet
erbjudandeTeliasåtminstone i riktningen ADSL. Ipacitet avena
datavolym. In-för Överfördrörlig kostnadtillkommerdenna tjänst en

antaltelefonnätet. Ettalltid åtkomst viaförutsätter dock inte stortternet
tilluppkoppling Inter-kabel-TV-nätet Internet.hushåll erbjuds viat.ex.

uppring-tillgänglighet,ständigtillhandahållas medkan utanävennet
fastanslutningsformuppkopplingsförfarande,ning eller annat an-en

organisationer.och andrafrämst företaganvändsslutning avsom nu
hushållen och företagendelbara mindrefortfarandeDet är aven

bred-sigtillgång till någotoch billigt kan fålätt närmarsomsom
hushåll ochAllt flerkabel-TV.viabandskapacitet i accessnätet, t.ex.

efterfråga olikaefter handmed all sannolikhetföretag kommer typeratt
snabbtmöjlighetkvalitet,bilder med godöverföring rörliga attavav
klararnätkapacitetomfattande dokumentskicka och samtta emot som
kapa-ökade krav pådvs.utnyttjas samtidigtflera tjänster nätet,att

betänkandetkapacitet.på Avställer redan ökande kravcitet. Skolorna
datatillämpningaroch hushåll finnsdet både för företagframgår att

till-bredbandskapacitet finnsväxande grad kommer krävai attattsom
statsmakterna harviktdärförigänglig Detaccessnätet. är attstor enav

åstadkommas.kapacitet skalltillför hur tillgången sådanpolicy en



Förslag 129SOU 1999:85

Utbyggnad

bred-förledningsnätbör utgå fråntillväxtpolitiksvenskEn att ett
gångerför omkring 1000förutsättningarbandskommunikation, med

Sverige°i Detsnabbt kan byggasdagens, ärkapacitetstörre än ut en-
internatio-behåller sinförutsättning för Sverigeligt min mening atten

såvälinformationskommunikation, dvs.det gällernella tätposition när
massmedier.telefoni data ochsom

i huvudsakTelia hyrfinmaskigtSverige medTelia täcker nät.ett
producerafiber, vill självs.k.själva ledningen,inte trans-svart utan

bredbandskapaci-harSveriges statligamissionstjänstema. Inget nätav
dock harfinns andratill fastighetsgränsen.fram Det nätäventet som

kanvidarede inteolika slag, vilketbegränsningar gör utanatt an-av
alla.bredbandskommunikation förtillgång tillför skapavändas att

kommermarksända digital-TV-nätet,statligt ägdadetTeracom, att
i riktningbredbandskapacitet baraSverige hartäcka hela mot an-men

broadcasting. Ka-hand fördet i förstavändaren, eftersom är ämnat
bredbandskom-utveckling i riktningunderbel-TV-nätet, är motsom

Mobiltelefoninätet,hushållen.endastmunikation, täcker 70 procent av
smalbands-befolkningen, hartäcker omkring 95 ännuprocent avsom

Mobiltele-öka inom år.kommerkapacitet kapaciteten att ett parmen
Detkommer först år 2002.sig bredband, UMTS, ärfoninät närmarsom

tillgång tillfåSverige kommerdeldock oklart hur attännu stor av som
kanvilket pris. Detoch tillmobilsystem UMTSgenerationsnästa

lokalaförutsätterutbyggnad sådanttilläggas nät master,ettatt aven
markbundet kommu-bredbandigtanslutas tillsin behöveri etttursom

nikationsnät.
telekommunikationer byggerförpolitikEU:s att avreg-ensynen

investeringarför tillräckligatillräcklig stimuleramarknadlerad är att
FinlandsochSverigesbredbandskommunikation.ledning föriäven

EU-ländersfrån övrigadock väsentligtgeografi skiljer sig attgenom
glest bebyggtbetydligteller öv-omkring hälften änärytan mermer av

åstadkommasjälvvidare sigMarknaden kan interiga EU. utan enav
påharvilkenför alla. Oavsettbredbandsstruktur tillgänglig syn man

främstmarknadenförnekaeffektivitet, det intemarknadens går attatt
södraframförallt ilandet,delarnatillgodose dekommer tätare av

EU-län-övrigasigtäthetSverige, dvs. de delar har närmarsomsom en
förstärkasförmodligenSverige kommerders. sådan skiktningEn attav

målkonfliktfinnsutvecklas Härbredbandsmarknaden ännunär enmer.

94 kapitelräkneexempel, 12.LundströmsKalkylen bygger Göran se
95 dockkanverkliga abonnentertäcka, antaletså många det kanDvs. vara

mindre.
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måste lösas i första hand allvar med till-statensom av om man menar
gänglighet för alla.

Staten har näringspolitiskt för det uppstår konkurrens iett attansvar l
olika delar telekommunikationssektom och det finns ledning ochattav
kanalisation tillgänglig för alla utnyttja denna i fri kon-operatörer att

jikurrens, dvs. den tillgångenFör närvarande ledningär öppen. äratt
möjliggör bredbandskommunikation på marknaden för uthyrningsom

alltför knapp. Tillgång till sådan har betydelse för skapa konkurrensatt ;
mellan Stora i likhet med Telia, ocksåoperatörerna. operatörer 1som,

del landets har mycket dominerande position.äger nät,storen av en
Möjligheterna hyra ledning iökar USA och inom Skall SverigeEU.att
kunna hålla jämna med omvärlden denna marknad måste så-steg
dana möjligheter finnas också här.

Samordning nätstatensav

Grundvalen för svenska beslut grundsynEU:s undvikautgörs attav om
statlig intervention, åtminstone i de delar landet där marknaden kla-av

sig själv. Staten dock redan några konkurreraräger stomnätrar som
med Telia, nämligen KraftnätsBanverkets och Svenska dess-nät samt

förTeracoms marksänd digital under utbyggnadTV,nät ärutom som
och bredbandskapacitet åtminstone i riktningen abonnen-motsom ger
ten.

har andra huvuduppgifterDessa uthyrning. förbättraFörnät än att
utbudet IT-infrastruktur föreslår jag inrättandet statligtöppen ettav av
marknadsbolag, SweNet AB, får utnyttja ledning och kanalisa-som
tion hos i första hand Svenska Kraftnät och, möjligt, Banverket,om

exempelvis hos Vägverket och Vattenfallsbolagen. SweNetävenmen
skall inte operatör.agera som

Ett förbinder alla kommunerSverigesöppet stomnät som

För möjliggöra snabb utbyggnad bredbandsledning i deatt ävenen av
glesare delarna landet, jag bör stimulera utbygg-att statenav anser en
nad där. ärEn utgångspunkt för sådan utbyggnad den inte baraatten

tillgång till höghastighetskommunikation också priset liggerutan attger
på rimlig nivå. räcker dock byggsDet inte med det i dennätatt etten

ävenglesa delen detSverige, måste också finnas i övriga delarnätav 1
landet möjliggör riksomfattande och internationell kommuni-av som

lkation. Därför måste utbyggnad ske i balans mellan de och glesatätaen
delarna landet. riksomfattande regionalpolitisktEtt äröppet nät ettav
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utbyggnad.för sådan Ettfinns några olika startpunkterintresse. Det en
minst med hän-med omvärlden, intebörja välja kontaktensätt äratt att

periferi, bl.a. led-geografiska läge itill Sveriges Europas genomsyn
Öresund.ning till

Sverige anknyta tilldessa kablar imöjlighet ledaEn är attatt upp
visat för byggakommuner redanintresse antaldet att utstortettsom

skett för denhar i första handi respektive kommuner.bredbandsnät Det
kommunala verksamhetersskolornas och andraadministrationens,egna

och hushåll.för företag Detbehov också i vissa kommuner mestmen
högbredbandsnät med mycketfiberoptiskautbyggda nätet, ett

StockholmsStokab, bolagkapacitet, ägtägs gemensamtett avav
Stockholmsområdet, ochlandsting.kommun och Stockholms läns Att

Öresundsområdet och in-EuropaStokabzs förbinds meddärmed nät,
jagomvärlden bedömerPetersburgsområdet, ochklusive Szt resten av

intresse.näringspolitisktstortvara av
täcker helaför bredbandsnätskapa basFör öppetettatt somen

kommuners hu-förbinda samtligamålsättningenSverige bör attvara
därmed fram-sådantByggandetvudorter med varandra. nät ärettav

heltäckandeden månregionalpolitiskt värdefullt projekt. Iförallt ett en
skulle kunna gåkommersiellt lönsamutbyggnad inte skulle statenanses

efter offent-ersättninggarantilån eller med särskildantingen med en
sigåtarutbyggnadsâtgärderlig upphandling operatörer att ut-somav

modell har tillämpats PTSiföra och upprätthålla Denna närnät.eget av
tillhandahållatotalförsvaret och förupphandling fördet gäller sär-att

samhällsåtaganden. Telelagenför behövandeskilda tjänster grupper
telesystemet.för andra kompletteringaröppnar även av

förhandlings- och upphand-investeringenFinansieringen är enav
eventuelltkommun ochde intressenlingsfråga och avgörs stat,somav

eftersträvahand börtänkas ha. förstaandra intressenter kan l attman
sig gå, kandetta inte visarmarknaden.infrastrukturen etableras Därav

få igångeller Förför kommunendet angelägenhet staten. attenvara
förhandlingsmanstatlig utredare ochbör snarast utsesprocessen en

med intresserade kommu-samarbeteuppgiften inledabl.a. med ettatt
ner.

nationellt strukturprogramEtt

för detstrukturen ochöversiktligaför denhar inte baraStaten ansvar
övervakande ochockså hainitiativet börregionalpolitiska ettutan

tillgängligt till priserochsäkertsammanhållande för ärnätetattansvar
syften.näringspolitiska Jagregional- ochmedöverensstämmersom
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återkommer nedan behovet myndighetsfunktionpermanentom av en
inom detta område.

vill jag understrykaHär behovet strukturprogram. Denettav ovan-
nämnda förhandlingsmannen bör inleda arbetet med sådantett pro-

Beteckningen strukturprogram beror minpå grundsyn att sta-gram.
så långt möjligt bör undvika etablera sig investerare ochten att som

Ävendetta område. tillgång tillägare bredbandsledningar ärom en
förutsättning för dynamisk bredbandsmarknad, bör det möjligten vara

låta marknadsmekanismerna, där de fungerar, och den kommunalaatt
initiativkraften verka i utbyggnaden bredbandsledning.även Menav

har viktig roll i formulera principer bör styrandestaten atten som vara
för utbyggnaden, såväl vad gäller den geografiska strukturen andrasom
krav kan ställas på Exempel inslag i sådantnätet. ärettsom program
förslag till knutpunkter, regionalt och lokalt, för underlätta hop-att
kopplingen lokala till rikstäckande Förslagetnät struk-nät. ettav om

innehåller ingen precisering vilka befogenheterturprogram t.v. av som
skulle kopplas till detta får uppfattasutan programmetprogram, som en
metod vägleda myndigheter och marknadsaktöreratt än styrasnarare
dem.

kommunalt försörjningsansvarEtt

Men det räcker inte med de rikstäckande förbindelserna. Som har
framkommit i riksdagsdebatten det lokala perspektivet minstär lika
viktigt. Bland förslag framkommit i debatten finns lyfterettsom som
fram för dvs. den delenstatens accessnät,ett nätet äransvar av som

slutanvändaren ungefär framnärmast till fastighetsgränsen. Enligt
min mening bör det lokala framförallt bäras kommunerna.ansvaret av

innebär inteDet kommunerna nödvändigtvis byggamåste elleratt äga
sådant kommunerna skall kännanät, förett att ett att ettmen ansvar

sådant åstadkoms bästapå möjliga Enligt min mening detsätt. är t.o.m.
olämpligt kommunerna utsträcker sitt så långt ocksåatt attansvar som
erbjuda tjänster på vilket förekommer idag, enligt denätet, enkäter vi
haft tillgång till. Statens och kommunernas framföralltbör kon-ansvar

till den del infrastrukturen omfattar ledning ochcentreras kana-av som
lisation, inte till sig i marknaden för tjänster.att ge

inteJag kommunerna bör åläggas bygga ledning föratt attanser
bredbandskommunikation. bör frivilligt,Däremot de, upprätta program
för bredbandsförsörjning, vägledning för eller andras nätbyg-egetsom
gande och förutsättning för eventuellt investeringsstöd. Dess-ettsom

kan sådana öka möjligheterna till regionalutom samverkanprogram
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exempelvis beredskapsas-Vidare kanupphandlingar.samordnadeoch
beaktas.länsstyrelserna, behövamedi samarbetepekter,

kommunala strukturprogrammenoch derikstäckandedetGenom
bör observe-infrastruktur.utbyggnad Detförgrund lagtshar enaven
Fiberoptiskasärskild teknik.pekarutredninginget i denna utatt enras

till kapa-med hänsyn dendominerande teknikenden f.n.ledningar är
ochinfrastrukturtrådlös mastererhållas,citet kan antenner,mensom

bi-den allra sistasituationer.i vissa Förföredrasatelliter kan attvara
fastighetsgrän-ungefär frånförbindelseslutanvändaren,till nätetsten

konkurrerande tekni-finns flertalföretaget,ellertill hemmet ettsen
i detalj pekadetta slag inteutredningiDärför börker. utstaten aven

lösningar.tekniska

grävningsarbetevidkanalisationStimulans till annat

m.fl.ledningsrätterinnehavareoch andrateleoperatörerKommuner, av
inedläggningkanalisation, dvs.åstadkomma rör,stimulerasbör att av

möj-alltid praktisktinteledningsarbeten. Dettamed andrasamband är
åstad-billigtdetlämpligtdeti de fall där sättligt, är attär ettmen

kostnadbetydligt lägresedan till änkanalisation,komma annarssom
förslagsvisfördelasbörledningsdragning. Stödetmöjliggörakan av

med desådan kanalisationgradutifrån i vilken överensstämmerPTS
regio-underlätta dentilloch kan bidrastrukturplanernaoffentliga att

bredbandsledning jagutbyggnadmotiveradenalpolitiskt ovansomav
föreslagit.

företagsstödregionalpolitiskttillStöd IT-investeringar som

bredbandskapacitetmedtill utbyggnadenbidra accessnätFör ettatt av
Särskiltefterfråganökadutnyttjasframförallt det tryckbör ger.ensom

hämmasnormalteftersom denstimuleras,glesbygdenefterfrågan ibör
ihögreoftaochkommunikationför ärgrund prisetpå transportattav

i riksdagenIT-debattendeldelar.glesbygden i Entätareän stor av
blimed kananslutning ISDNför vä-prisetexempelvishandlar attom

utanförhamnatkundernaför de 10-15sentligt högre procent somav
föreslårskett.utbyggnaden redan JagvilkentillTelias s.k. ISDN-orter

nätutrustningi ledning ochinvesteringarstöd möjliggördärför ett som
landet.delarnaföretag i de glesareförbredbandskommunikationför av

stöd.skulle berättiga Ka-för vadproblemEtt sätta gränsenär att som
finnsinnebärnivåbör läggas påpacitetskravet att ett utrymmesomen

för bidrag börförutsättningframtiden. En attbehov iför ökade vara



134 Förslag SOU 1999:85

investeringen kapacitetsökning väsentlig och därmedärger en som
långsiktigt intressant för företaget. har inteJag tagit ställning till om
någon viss teknik föredra eftersom jagär det bör bedömasatt attanser
från fall till fall.

Det regionalpolitiska stödet sällan ha för bidrag tillanväntsanses
investeringar i lT-infrastruktur. Ett sådant stöd kan inrymmas i förord-
ningen regionalpolitiskt företagsstöd regeringen bör uttalaom attmen

utvidgning användningsområdet jämfört med nuvarande praxisen av
måste ske. börDet observeras bland de stödberättigade företagen iatt

lT-stöd skulle ingå bostadsföretag,även villaföreningarett och lik-
nande sammanslutningar. Som exempel sådana företags behov av
nätkapacitet kan tiotal SABO-företagnämnas redan har bred-att ett
bandsnät i bostadsområdet eller planerar byggandet sådana. För-av
modligen kräver utvidgning användningsområdet det regio-en av av
nalpolitiska stödet särskild finansiering då investeringar i IT-in-en
frastruktur snabbt skulle den ganskaspränga för detsnäva ramen nuva-
rande regionalpolitiska stödet, f.n. 3 miljarder kronor.ca

Som villkor för stöd bör gälla kommunens huvudort anslutenatt är
till minst rikstäckande bredbandsnätöppet denett önskadesamt att
nätinvesteringen med såvälöverensstämmer det nationella detsom
kommunala strukturprogrammet.

Projektstöd och upphandlingsstöd

Man kan inte lägga hela bördan utbyggnad accessnäten attav en av
enskilda företag ansöker regionalpolitiskt stöd. Den delen måsteom
begränsas så mycket möjligt. Man kan investeringsstödetsom se som

del länsstyrelsernas regionala tillväxtavtal. Förslagen till avtalen av
våren 1999 inlämnats till regeringen innehåller mycket värdetsom om

IT-infrastruktur. De medel normalt fördelas länsstyrelsenav ny som av
desammaär nämnda regionalpolitiska företagsstöd isom ovan men

samband med tillväxtavtalen det meningenär andra medelävenatt
skall diskuteras för finansiera projekt. I dag finansierasatt uppbyggnad

IT-infrastruktur utnyttjande bl.a. EU:s strukturfondmedel.av genom av
En möjlighet fårPTS medelär upphandla regionalpolitisktatt att en

motiverad nätutbyggnad i vissa delar landet, sedan bl.a. ledningav som
byggd med företagsstöd kan anknytas till. Genom ändringen av
telelagen och instruktionPTS kan sådan upphandling genomförasav
se avsnitt Författningsförslag.

9° Se Budgetpropositionen för 1999, 1998/99:1, volym 10, utgiftsområde 19
Regional utjämning och utveckling
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funktionshindradeT-stöd tillÖrsöksverksamhet med IF

socialpolitisk bety-också harbredbandsnätmin uppfattningDet är att
landsting ellerHjälpmedelsinstitutet ochföreslår därfördelse. Jag att

medförsöksverksamhetfunktionshindradesfår medel förkommuner
anslutning tillmedtill huvudortledning, anslutenutrustning och stom-

levnads-funktionshindrade vilkastillstödet skulleTanken ärnät. att
bredbandskom-tillgång tillskulle förbättrasförhållanden väsentligt av

tillämpningaråtskilligafinns detvisatsmunikation. Som somovan
Eftersom detfunktionshindrade.förha betydelse ännu ärskulle stor
kostnadskrävande deochoch hurvilka målgruppernaosäkert är stora

bör få iHjälpmedelsinstitutetförsöksverksamhet.föreslås härär, t.v.
utreda formernaSocialstyrelsenmed ochtillsammans PTSuppdrag att

sådan försöksverksamhet.för en

efterfiågeprogramOffentliga

offentligadeåtgärd efterfrågesidanpå stat,En är även att organen,
sin efter-offentliggörasystematisera ochlandsting, börochkommuner

nätbyggareföri särskildabredbandstjänsterpåfrågan attprogram, ge
investe-planeringen sinainforrnationsunderlag föroch operatörer av
Lands-Kommunförbundet ochmed SvenskaKontakter börringar. tas

tillbör initiativsyfte och regeringeni dettatingsförbundet att ettta
efterfrågeprogram.motsvarande statligt

bredbandsfunktioncentral statligEn

funktionstatlighärutvecklingen föreslåsövervakaFör även attatt en
främjas,skall konkurrensentillsepå bredbandsområdet. Deninrättas att
förverk-förförändringar i dettaföreslåövervaka regelsystemet och att
närings-utredning, såväli dennaintentioner forrnuleratsliga de som

aktörerbranschens olikaunderlätta förregionalpolitiska. skallDensom
sådana frågor däröverenskommelser iträffas och sluta ettatt gemen-

tekniskaskall bidra till denförhållningssätt måste skapas. Den attsamt
inblick i markna-den hasyfte måsteutvecklingen underlättas. dettaI

förståochtekniska utvecklingenfölja denfunktionssätt, kunnadens
bredbandskommunika-föraktuellainfrastruktursystemalla de ärsom

näringspolitiska ochdeförverkligandebidra aktivt tilltion samt re-av
och IP-området.gionalpolitiska bredbands-målen

ochinomförmodligen Post-funktionenbästa placeringenDen ärav
börochområdetfunktioner inomtelestyrelsen, redan har flera somsom

uppgift.denna bredarekompetensuppbyggnad förtillföras förresurser
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Myndighetsfunktionen skall, förutom regeltillämpning, samordning
for beredskapsfrågor innefatta aktiv utvecklings-ävensamt ansvar en

Ävenroll. frånexpertis IT-kommissionen och och kompetensNUTEK
från Kommunikationsforskningsberedningen KFB kan ak-t.ex. vara
tuella föras eller finnas stödjande referensgrupp till dennaatt som
funktion. Ytterligare kompetens från olika områden kan finnas i en re-
ferensgrupp företrädare frånmed Konkurrensverket, Glesbygdsverket,
Statskontoret Ingenjörsvetenskapsakademien Referens-IVA.samt

bör kunna knyta till sig företrädare för ochäven operatörernagruppen
företagandra marknaden.

Finansiering

Vad får i bredbandsnät kosta hypote-staten Eninvesteringsinsatsen
utgiftsramtisk har här till minst miljarder12 kronor. sådanHursatts en
kan fördelas mellan de olika förslagen framvisas längre i sambandram

med konsekvensanalysen. Siffran kan jämföras med de nuvarande år-
liga investeringarna i byggande mellan och 2 mil-ltransponnätav
jarder kronor. 12 miljarderna måste spridasDe antal år.överut ett

för efterfrågestöd gles bygdEn bör relateras till kostna-övre gräns i
derna för regionalpolitiken och småföretagspolitiken och ses som en
del dessa politikområden. förDen totala kostnaden regionalt ut-av
vecklingsstöd till företag landsbygdsstöd, småföretagsstöd,m.m., sys-
selsättningsbidrag och transportbidrag l997 något mindre 2änvar
miljarder kronor. Huvuddelen den på minst 12 miljarder kronorav ram

bör gå till gles bygd i någon mening, definie-nämnts t.ex.som ovan
befolkadeden glesare delen Sverige innehåller omkringrat som av som

befolkningen.30 hushållens efterfråganInnan bred-procent av
bandstjänster utvecklats kommer bredbandsnät utnyttjas huvud-ett att
sakligen företag och offentlig verksamhet, skolor.t.ex.av

Hur kan detta finansieras planeradeDen försäljningen Telia tillav
privatkunder beräknas den svenska statskassan intäkter på flera tio-ge
tals miljarder kronor. behovDe beskrivits riskkapital,som ovan av er-
sättning vid upphandlingar och stöd i de glesare delarna Sverige börav
tillgodoses medel från köpepenningen. Mitt förslag därförär attgenom

del köpesumman i särskild fond för användas försätts atten av av en
investeringar i bredbandsledning. Fonderingen kan uppfattas som en
stimulans till den konkurrens inte kunde utvecklas i skuggansom av
Televerket. I samband med Televerkets omvandling till bolag tog staten
10 miljarder kronor verkets kapitaltillgångar för användas iattur en
allmän infrastrukturfond. fonderingDen jag föreslår skulle i ställetsom
inriktas infrastruktur för informationskommunikation och skulle
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direkt Telia tilldärmed komma såväl det andra operatörernya som
godo.

Förslag till handlingsprogram för utbyggnad

Sammanfattningsvis föreslår jag följande aktiviteter. Efter kontakter
berörda statliga myndigheterna kan följande insatsermed de närmast

igång omedelbart.sättas

direktaOmedelbara insatser

Initiativ till förhandlingar med kommunerna stomnätetttas om
mellan kommunerna. exakta finansieringen och huvudmanna-Den

för blir resultat förhandlingarna.skapet det Ut-nätet ettnya av
förgångspunkten de kostnader utbyggnaden intenätetär att av som

finansieras med kommunala medel, bör kunna lånas påkan upp
vissa delar nätutbyggnaden måstekommersiella villkor. Om av

upphandling,stödjas måste beslut sådanastaten, t.ex.av genom om
förfinansiella insatser avvaktas dessa delar nätet.av

parallelltUpprättandet nationellt strukturprogram bör inledasettav
eftersom geografiskamed förhandlingarna med kommunerna den

utifrånstrukturen i sina huvuddrag sig själv målsättningen attger
medtäcka alla kommuners huvudorter. Arwänder tekniken ettman

maskformigt vilket hög grad redundans, kommer ävennät ger en av
lätt få rikstäckandeandra inom kommunerna tillträde till detattorter

Arbetet med strukturprogrammet kräver centralnätet. en resurs som
till i detta avseende börpreliminärt kan förläggas PTS, men som

Glesbygdsverket andrasamarbeta med Nutek, ochStatskontoret,
myndigheter med sakkunskap.

inleda förhandlingar medRegeringen eller bör omedelbartPTS
för undersöka deras intresseoch LandstingsförbundenKommun- att

själva initiativ till upprättandetkommuner och landsting tarattav av
gäller bredbandsnät.försörjningsprogram detnäregna

länsstyrel-Regeringen medverkar i samband med beredningen av
föreslagna investeringsprojekt iförslag till tillväxtavtal till attsemas

IT-infrastruktur särskilt i regionalpolitiskt prioriterade områden sna-
igång.sättsrast
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Förberedande insatser

införFöljande kräver överläggningar och beredningområden enmer av
föreslås.kommande IT-proposition. Följande förberedande insatser

igång för bilda det föreslagna marknadsbola-Förberedelser sätts att
för kunna få igång verksamhetenSweNet AB, det skaattget,

gång efter eventuellt riksdagsbeslut.etten
inleds inom regeringskansliet förslaget delBeredning attav en av

delprivatisering kan läggas i riskka-köpepenningen från Telias en
regionalpolitisktpital- och stödfond för IT-investeringar i priorite-

områden.rade
Hjälpmedelsinstitutet få tillsammans medVidare bör i uppdrag att

försöksverksamhetenoch Socialstyrelsen utreda formerna förPTS
med bredbandsstöd till funktionshindrade.

till författningsförändringar bereds inom regeringskanslietFörslagen
förändringen praxis i samband med regionalpolitisktliksom om av

företagsstöd.

Kompetens

viktig fråga bör beaktas bristen på kompetent personalEn ärannan som
begränsatför bygga och underhålla Endast mycketIP-nät.att stora ett

Sverige besitter de kunskaper krävs för kunnaantal i attpersoner som
lärare vid utbildning gällande Bristen på kompetentIP-nät.storavara

effektivtpersonal drabbar såväl offentlig sektor näringsliv. Ett sättsom
målmedvetetlösa problemet på lång sikt statsmakternaäratt att satsar

kvalificerad utbildning. Med hänsyn till den användningenstora av
IP-baserade jag regeringen bör låta samlad be-nät göraattanser en
dömning vilken utbildning IP-tekniken behöveravseendeav som ge-
nomföras bl.a. på högskolenivå för detta fylla bristernasättatt upp

kompetent personal.
hög driftsäkerhet bl.a. i kommunika-erhålla denFör att externaen

tionen det viktigt den lokala IT-personalen har mycket godär att en
kompetens vad gäller IP-tekniken, tillämpningar och säkerhetsfunktio-

underlätta det praktiska arbetet för IT-personalen vid olikaFör attner.
organisationer behöver konkreta rekommendationer utarbetas, distribu-

och underhållas. viktigt dessa rekommendationer kon-Det är äratteras
kreta och praktiskt användbara. detta bör sådana rekom-För uppnåatt
mendationer utformas i samarbete med SOF ochnära operatörer
andra aktörer inom området m.fl..ISOC-SE arbete kan för-Detta
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slagsvis samordnas centrala funktion på bredbands- ochden IP-om-av
rådet jag föreslår, Statskontoret eller i samverkan.som av

konkurrensfrämj åtgärderAndra ande

ledningar infrastruktur bredbandsområ-Utbyggnaden ochav annan
den fullstän-det handikappas marknaden inte har uppnåttännuattav
Sverigediga konkurrens varit målet för reformsträvandena i ochsom

1990-talet. problem de kommersiella driv-andra länder under Ett är att
regional- och välfärdspolitiskakrafterna kort sikt kan missgynna det

för denna utred-mål tillgänglighet för alla direktiven ställt uppsom
föreslagits iMin bedömning dock de åtgärderning. är att som ovan

förutbyggnad infrastruktur skall kompensera desyfte stimuleraatt av
få de glesare delarnanegativa effekter ökad konkurrens kan påsom av

Ökad sikt helaSverige. konkurrens leder till lägre priser påsom gynnar
ökarMöjligheterna snabbt introducera de teknikernalandet. att nya om

främjas vilket vämandet Sveriges konkurrens-konkurrensen gynnar av
regionalpoli-kraft, det näringspolitiska mål jämsides med detdvs. som

tiska målet prioriteras i utredningens direktiv.

Ändring telelagens målformuleringav

målfor-lyfta fram roll for konkurrensen bör telelagensFör att statens
och konkur-mulering ändras så hävdandet mångfald, dynamikatt av

prioriteras.rens

Tillgång till Telias accessnät

kan hävdas Telias för kon-Konkurrensen accessnät öppnasattgenom
lagändring allakurrerande kan skeDettaoperatörer. genom en som ger

kostnadsbaserat pris, s.k. localtillträde till tilloperatörer accessnätet ett
i praktiken monopol, åtminstone iloop unbundling. Accessnätet är ettl underlagdelar landet inte täcks kabel-TV. Ytterligarede av som avl for närvarandefinnas i samband med den genomgångkommer att som

l hos PTS.görsl undvika diskrimi-underlätta analysen nätkostnadema ochFör att av
ombildas tillnering konkurrenter bör Telias accessnätsdel ettexternaav

statligtbolag inom koncernen. kan ske det iDetta att ettgenom
ägardirektiv till föreskrivs den svenska nätdelen TeliaTelia att om-av

inom planerade sammanslagna koncer-bildas till särskilt bolag denett
nen.
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Utredning framtida monopoliseringsriskerav

dominerande ställningdet den dominerande aktörens, Telias,F.n. är
Efterhanddet hindret för fungerande konkurrens.är stora somsom en

övriga får allt kommer tillträdet tillstörre nät, även öv-operatörer egna
värdetriga aktualiseras problem. måste dockHär väganät att som man

fritt nackdel för investeringsincitamenten dettillträde denmot somav
får förfoganderätt sina nätin-innebär inte övernätägareatt en ensam

i detalj kunnat ställning till denna svåravesteringar. har inteJag ta av-
föremål för särskild utredning.vägning föreslår den blirutan att en

kanalisationTillträde till

förkanalisation och stolpar- bör säkerställasTillträdet till rör, master—
EG-direktiv och svenskalla i enlighet med regler härom ioperatörer
Förändringar i lednings-lagstiftning. säkerställa detta föreslåsFör att

Författningför-och plan- och bygglagen avsnitträttslagen, telelagen se
slag.

utnyttjandeutveckling i riktningstimuleraFör gemensamtmotatt en
kanalisationsstimulans,kanalisation bör villkor kopplas till denettav

teleoperatör,jag föreslog innebärande kommun,att annanensom ovan,
ocksåsådant stödinnehavare ledningsrätt eller mottagareannan avav

tilltekniskt möjligt, bereda tillträdeförbinder sig där det ävenäratt,
ikanalisation. föreslår telelagen ändrastidigare nedlagd Jagöppen att

stimulans till kanalisation avsnitt För-syfte möjliggöra seatt
fattningsförslag. regler bör i förordning.Närmare ges en

handlingsfiihet på marknaden för de statligaStörre nätägarna

kraftnät få sin instruktion ändrad för aktivtSvenska bör sättatt ett
ändring i instruktionenkunna bredbandsmarknaden. Förslag tilldelta i

Banverketsfinns i avsnittet Författningsförslag. Eventuellt behöver in-
ochstruktion förtydligas i detta syfte. nämnda myndigheterna Tera-De

ledning för allmänandra huvudsyften tillhandahållahar än attcom
Även statligatelekommunikation. myndigheternadata- och ärom

tillaffärsverk huvudinriktning, anserjag de kan bidramed att attannan
förbättrabredbandsområdet. ytterligareöka konkurrensen För att

ledning för uthyr-samordningen inom det statliga tillhandahållandet av
SweNet AB,ning kanalisation föreslår jag statligt bolag,och ettatt

teknisktsamordning, där dennabildas skulle möjliggöra ärensom
kanalisation.möjlig, utbudet marknaden för ledning ochpåav
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Utredning bandbreddsbörsom

Tillgången till bredbandskapacitet längeså outvecklad, förär ännu men
den lättöverskådlig och stimulera marknaden dettagöraatt mer om-

råde, föreslår jag utredning behovet och utformningenen av av en
bredbandsbörs dit och andra kan erbjuda överkapacitet och fånätägare
den noterad till marknadspriser. bandbreddsbörsEn skulle kunna vitali-

marknaden för olika datakommunikationstjänster i Sverige.sera

5.3 Alternativ avvisatssom

Den filosofi kännetecknar mina förslag kan beskrivassom som ener-
giskt initierande. vill bidra tillJag utbyggnad ledning med högatt av
kapacitet stimuleras med olika medel och igång olikapå punkter isätts
landet, understödda statliga och kommunala strukturprogram. Dettaav

bättre metod forcera fram kolossalt utbyggnadsprogramär än att etten
kortpå tid, med störningar marknaden och risker för tekniskastora av

felval. också bättreDet total passivitet från sida.är än statens
klargöra deFör avvägningar gjorts skall här kortatt ävensom

kommenteras de alternativ i kapitel 3 jag inte lägger fram för-som som
slag.

det gäller idénNär Statens databanverk, så förutsätter den, såvittom
jag kunnat bedöma, delar ledningar inom Svenska kraftnätatt man upp
och Banverket mellan dessa å sidan och Statens databanverk åena
andra sidan. En sådan uppdelning förefaller opraktiskt ochettvara
onödigt ingripande ljuseti samordningen på marknaden enklareattav
kan uppnås dessa myndigheter och eventuellt andra iställetattgenom
kan upplåta ledningar och kanalisation till marknadsbolag.ett

har inteJag heller lagt fram något förslag skulleatt statenom enga-
sig direkt och bred frontpå åstadkomma nationellt heltäck-att ettgera

ande harJag bedömt kan dela för led-accessnät. att ansvaretman upp
ningsinvesteringar på på andra områden delarsättsamma som man upp

och kommunernas nämligen i nationell och lokalstatens ansvar, en en
del. heltäckande ledningsinvesteringEn mycket omfattande in-är en
vestering, enligt konsulternas beräkningar på mellan och miljar-55 60
der kronor. investeringEn denna storleksordning bör ske med såav

medverkan marknadens aktörer möjligt, inte minst medstor av som
tanke på tekniken fortlöpande utvecklas. finns därför skälDetatt att

utbyggnaden successivt och i växelverkangöra med marknaden ochatt
tekniken utvecklas. har förJag bidra till sådan successiv utveck-att en
ling föreslagit utbyggnaden strukturprogramstomnät,ett ett samtav
stödformer för olika punkter bidra till lokala och regionalaatt nät.
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bör kommenteras något eftersom denna tjänst i dag verkarISDN
kapacitet vanlig telefoni,den spridda tjänsten med högre änmestvara

småföretag. relativt del Sverige nås fortfa-åtminstone bland litenEn av
standardpris. Telia dessutom, pårande inte ISDN-tjänster till anserav

för långt bort förvår förfrågan, 12 kunderna boratt procent attav
transmissionsteknik, denkunna nås med dagens motsvarandeISDNav

befolkningsandel bor utanför med minst invånare. ISDN50ortersom
debatten utvidgaaktualiseras bland i samband med EU-attannat om
samhällsomfattande tjänsterbegreppet Universal Service Obligation

för skapa allmän regional tillgänglighet till tjänstermetod attsom en
svensk utvidgning kanmed högre kapacitet telefoni. ensidigEnän en-

ligt EU-regler inte kan finansieras med hjälp Enoperatörerna. ut-av
därför bäras alla skattebetalare. verkarvidgning skulle behöva Detav

föra de förbättringar dendärför inte någon mening med att avvara
USO-begrepp.regionala tillgängligheten jag föreslår under EU:ssom

priserdärför heller bör reglera fram enhetligainteJag attanser man
infrastruktur för datakommunikation.hela landet det gäller Enöver när

betraktade datakommunikationsådan inriktning naturlig om manvore
förverkliga kravtelefonin.på Lättastsätt att ettvore en-samma som

först främsthetligt pris för hela landet. tycks dock ochISDN Dettaöver
sig kunna för-tekniska problem, eftersom Telia intestupa anser

bor utanför denmedla till den andel abonnenternaISDN stora somav
tekniska iminsta något oklart denna gårDet är gränsortstypen. var

skäl skulle upplevaslandet, varför enhetligt pris redan dettaett av som
denna fönnån.orättvist, eftersom bara vissa skulle kunna dra nytta av

uppbyggnad prisreglering,Vidare skulle enhetligt pris krävaett av en
och med finansieringmed prisnivå godkänd myndighet överav enen

för kostnaden hos leverantören. byrå-skattsedeln den täckta Denna
redangälla teknik många beskrivskrati skulle dessutom somen som av

överföringskapacitet.föråldrad med hänsyn till framtida behov av
regionalpolitiskt motiverad utbyggnadvill i stället förordaJag en av

möjliggör tillgång och prisnivå i de glesare trak-infrastruktur attsom
Via denmöjligt med de områdena.håller såjämna tätareterna steg som

till allaregionalpolitiska stödapparaten kan beslut fattas stöd slagom av
till företag ochväsentligt högre kapacitetnätinvestering som ger en
teknik. Tankensärskilt behöver detta, valetandra oavsett avsom

näringspolitisk hel-i regional- ochbakom denna metod är att man en
hos företag, region ellerhetsbedömning stödbehovet ett en en-enav

mellan liten insats förskild användare kan avvägninggöra atten en
insats förbegränsad kapacitetshöjning ellersnabbt nå större atten geen

kapacitetshöjning påanvändarestörre större nyttaavgrupp enen
regel enhetspris på visslängre sikt. med stelDet svårtär att en om en

lokala anpassning.teknik uppnå samma
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Jag har slutligen avvisat skall förhållaalternativet sigatt staten pas-
siv till kravet skynda eller regionalt utjämna bredbandsut-påatt
vecklingen. Det helt uppenbart marknaden, lämnad i fred, priori-är att

tätbefolkade och centralt belägna regioner högre glesare områ-änterar
den, liksom betalningsstarka kunder prioriteras framför Efter-svagare.

detta sker område efter område inom telekommunikationssek-som
skulle den effektenackumulerade bli alltför påtaglig för kunnatorn, att

Ävenutifrån ambitiös regionalpolitisk frånsynpunkt.accepteras en
näringspolitisk synpunkt bör försöka främja den svenska utveck-staten
lingen, eftersom investeringar i landsomfattande liggernät nära ett na-
turligt statligt för de nationella kommunikationerna skallattansvar varaEl ändamålsenliga eftersomoch, glest befolkat land, ligga ivtätenär ett
på den internationella utvecklingen. Risken Sverige halkarär attannars
efter tättbefolkade länder med kommersiella möjligheterstörre attmer
bygga infrastrukturen.ut
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Konsekvenser6

regionalpoli-beakta:konsekvenserantalhar pekatDirektiven attut ett
brottsförebyg-detkonsekvenser förjämställdhetspolitiskatiska, samt

statsfman-förkonsekvensernabehandlas härgande arbetet. Därutöver
hurbedömaförsöker jagVidarecivila beredskapen.och för denserna

på förslagen.kommermarknaden att reagera

konsekvenserAllmänt om

utbyggnadsnabbfrämja såreforrnema kommerföreslagnaDe att en
Sverige,ibredbandskommunikationförinfrastrukturmöjligt ensom av

påkravenspelutrymme,marknadskrafternashänsynstagande tillunder
utveck-tekniskaokända framtidadelvisförhållande till denflexibilitet i

ansvarsfördelning mellannaturligeftersträvandetlingen statsamt av en
förfåroch kommunbas skapasoch kommun. En att stat ansvargenom

harinnebärandestrukturplaneringen,sin del ettstatenattavvar
tilltillgångför allasförutsättningar skapasförövergripande attansvar
be-glesaresärskilt demed vilketbredbandskommunikation, menas

lokalaför denSverige, medan kommunernasfolkade delarna ansvarav
markeras.bredbandstillgången

konsekvenserStatsñnansiella6.1

intäkternadelskeföreslåsFinansieringen förslagen att avgenom enav
och lånegaran-för tänkta bidragdelprivatiseringTeliasfrån reserveras

utgiftssum-beräknadeocholika ändamålendetier. Nedan presenteras
mor.

bidragstatsñnansielltkräverförslag är:De som

Företagsstöd i gles bygd-
funktionshindradeFörsök för-

kanalisationStimulans av—
glesbygdUpphandling i-
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Beräkningarna bygger underlag från konsultrapporter avseende
kostnader för bygga fibemät Sverige. redovisadeDessaöveratt ut nytt
två alternativ med lite olika förutsättningar. Vidare har den företagsun-
dersökning gjorts utredningens uppdrag del ianväntssom som en
uppskattningen medelsbehov.av

Företagsstöd

uppskattningDen har gjorts frånhar utgått de i företagsen-som svar
käten Öolika företag utanför storstäderna har angivit frågansom om
kapacitetsbehov år. Resultaten2-3 har överförts det totalaom
antalet företag Sverigei för få uppskattning hur mångaatt en grov av

Iföretag skulle efterfråga anslutning med högre kapacitet. Ensom

itolkning resultatet efterfrågan på högre kapacitet kommerär att attav
stiga kraftigt och antal företag kommer i behovatt ett stort att vara av
ökad kapacitet några år. Beräkning investeringskostnadenom av
motsvarande sådant behov ligger miljard kronor. Antaletett runt en
företag i undersökningen dock mycket litet, vilket resultatengörvar
osäkra.

En beräkning kan utifrån vilka företag i dag fårgörasannan som re-
gionalpolitiskt stöd. drygt arbetsställenDet 3 000 300 000är nästanav

får någon form idag.regionalpolitiskt stöd regionaltDet är ut-som av j
vecklingsstöd, landsbygdsstöd eller småföretagsstöd. Om beräkningen
istället bygger på detta antal företag och antalet anslutna till bredbands- I
ledningen ganska lågt ökar investeringskostnadenantas vara per
anslutet företag. Medelsbehovet uppskattas i detta fall till mellan 150-

lmiljoner200 kr. företagAntalet och antalet arbetsställen dockär
betydligt högre och efterfrågan har förmodligen inte kommitännu
igång. totaltEtt medelsbehov för företagsstöd uppskattas bakgrundmot .

detta till miljardl kronor. Behovet och efterfrågan dock endastär ‘av ca
skattningar vilket innebär utfallet bör följasatt noggrant upp.

97 kostnadskalkylerEnator, för utbyggnad höghastighetsnät i landsbygd ochav
Öhrlings,glesbygd, maj 99, beräkning investeringskostnaden förav en

utbyggnad och stadsnät, maj Exit99, Marketingsstomnät samtav
undersökning behov bandbredd, april 99, särskild bearbetning.av av

93 Enligt uppgift från SCB finns det drygt företag200 000 med någon anställd
3 har000 100 anställda och resterande under 100.övervarav ca

99 Enligt uppgift från finnsSCB 280 000 arbetsställen med någon anställd.ca

liVl
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Försök för funktionshindrade

personer°° funktionshindrade ifinns i Sverige antalDet ärett stort som
avseende. Ungefär mellan 16 och 84 år sånågot 220 000 ärpersoner

Antaletsvårt rörelsehindrade de måste ha hjälp med förflytta sig.attatt
synskadade till 13 000 heltuppgår 175 000 ärpersoner ca varav ca

heltblinda och nedsatt hörsel har 780 000 14 000 ärpersoner varavca
till mellan ochdöva. Antalet dyslektiker uppskattas 300000vuxna

språkskadorungefär har så svåra tal- och500 000 och 40 000 personer
förstådda. finns flera exempel på olikade har svårt sig Detgöraatt att

och där hjälpmedelfunktionshinder där antalet mycketär stortpersoner
medform datorutrustning, och tjänster kräver anslutningi rätt somav

underlätta det dagliga livet.hög kapacitet i skulle kunnanätet
schablonmässigtBeräkningarna bygger nätkalkylerna samt ett

genomfö-belopp kr för användarutrustning. Försöken50 000 antasom
Kalkyleneftersom anslutningskostnaden lägst där.i centralorter ärras

kan bli föremål för försöksverksam-bygger cirka 200att personer
och miljoner kronor. Sum-heten till total kostnad mellan 2015en

kvalificeratindivid kan verka tanken IT-ärstora, att ettmenmoma per
livskvaliteten och sänkningarstöd innebära både höjningarkan av av

för vissa han-kostnader för kommunala och andra insatser grupper av
dikappade.

kanalisationStimulans av

redovi-utredningens konsulterKalkylen utgår från den grävlängd som
alternativa kosta 15vid sina beräkningar Tomma rörnät. antasavsar

vilken nivåunderlag. kan diskuteraskronor enligt Detmeterper samma
önskad effekt.skall för stimulansen skall nåersättningen ligga på att

andra skäl, kostarKanalisationen, marken redan öppnatsäven avom
behövabara det Bl.a. kan grävaröret.än samttomma mermanmer

kostna-ligger, vilket kan förorsakadokumentera de rörentommavar
hög 100 kronorder. Extrakostnaden skulle kunna så per me-vara som

kanalisation börde framtida möjligheterna,viktigaste dockDet ärter.
Därför börfinnas framtida ledningsdragning.ske där det kan behov av

ersättning förläggas nivå där vissden ekonomiska stimulansen en
inci-ledningsdragaren också fårextrakostnader utgår där ett egetmen

för planering inför framtiden.tament
Sverige, såväl i utanförledningsdragning i helaDen tätorter,som

Öhrlings för fram till allaoch gjort kalkylerkonsultema Enatorsom

°° StockholmHandikappinstitutet Hjälpmedelsinstitutet, 1997.numera
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fastighetsgränser, cirka mil kabel.30 000 Ommotsvara antar attman
lyckas lägga förvägi längs hela denna kabelsträck-rörtommaman ner l

ning skulle det kostat miljarder4,4 kronor i statsbidrag vid 15staten
kronors ersättning respektive miljarder29 kronor vid kronors100 er-
sättning. Detta skall ställas värdet redan nedlagda rörmot att tommaav
vid ledningsdragningen i bästa fall mycket läggs deär stort- tomma

frånredan början rätt ställe, kan den totala kostnaden förrören
ledningsdragning minskas med avsevärda belopp, kanske i storleksord-
ningen 75 hela kostnaden. sådanEn reduktion skulleprocent av ge

utslag vid total kostnad för ledningsdragning miljar-55-60stora en
der kronor, dvs. cirka miljarder kronor45 attjämföra med den betydligt j
lägre kostnaden för statsbidragen.

lOvanstående kalkyl frånutgår kanalisation skall överallt.görasatt
Idag finns redan vissa kanalisation gjord. Enligt uppskattning fåttvien

jfrån Elleverantöremas förening finns det i cirka två tredjedelar kom-av
li viss utsträckning. återstående tredjedelenDenrörtommamunerna av

kommunerna förmodligen mindre och glesare kommuner. Telia, denär
telenätägaren, har förmodligen också i utsträckningstörsta lagt nedstor

kanalisation för framtida bruk.
Om vår kalkyl enbart håller sig till Elleverantöremas skattning och

statsbidragskalkylen enbart omfattar tredjedel de minsta och gle-en av
kommunerna skulle kostnaden för statsbidragstomnätetsaste samt

ländå bli betydande, eller3,6 24,5 miljarder kronor, beroende på om å
ersättningen blir eller kronor15 100 kostnadenAtt blir högmeter.per lberor på den glesare befolkade tredjedelen kommunerna ocksåatt av

lhar de längsta avstånden. Förmodligen det också i sådana trakterär som
förberedd kanalisation och enklast genomföra,nyttan är störst attav

eftersom ledningssystemet i kan för komplicerat förtätortema ‘attvara
skall kunna hålla reda allmänt tillgänglig kanalisation.man

Utgångspunkten för kostnadsberäkningen tills vidareär att man
väljer den lägre ersättningssumman, kr.15 Om kopplar subventio-man

till kanalisationsägaren aktivt verkar för äldre kanalisa-att ävenattnen l
tion i enligheten lagen och EU:s direktiv, kan högreöppnas, ersätt-en
ningsnivå motiveras eftersom detta förorsakar del besvär.en

l
om
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Upphandling

Stomnät

led-för upphandlingbehov medeleventuellaVid beräkningen avavav
skall bindadelar detutgångspunktenningsdragning nätär att somav

och osäkert både kommer-olönsamtkommunerna kan urvarasamman
Upphandling kan då ske med hjälpperspektiv.kommunaltsiellt och av

finansieringsform.igaranterade lån eller någon annan
mellan kommu-sammansbindningsnätetförlnvesteringskostnaden

mil-till mellan och 3,7kalkyler gjorts 1,7enligt deuppgår somnerna
för passivtjarder nät.ett

marknadenjämföra med vadantagande kanEtt ärgöras att an-som
ungefärvilketandrai utbyggnadenlönsamt nät motsvararavser vara
passivtantagandeVidbefolkningen.70 att ettettprocent omav

resterande behövermiljarder° 30ochkostar 3,7 procentstomnät att
bli cirkai någon form 1,1medelsbehovetkommerupphandlas att

garanterade låni formdetta kanFinansieringenmiljarder kr. avvaraav
står förbygger därdenkapitalkostnaden betalasdär statenmensomav

ibör därförmiljardUppskattningsvisrisken. avsättas t.ex.runt enen
ändamål.fond för detta

Lokala nät

till punktnärstadsnät,lokalaUpphandling nät, uttypen ensomavav
marknadeni områden därkan behövasslutanvändare ärantalnära ett

ledningsdragning tillutgångspunkt förkanlokaltEtt nät vara ensvag.
företagsstöd för denregionalpolitisktfårkanskeenskilda företag, som

total beräkningNedan finnsdem.liggerdel nätet närmast avensomav
centralort ochkommunensför inom andrakostnaden än utan-nät orter

ihar dragitsslutanvändarendelför En nätet närmastorter. av, ge-av
glesare trakter.andel ihälften, medomkringnomsnitt störreen

nätutrustning, för deninklusiveinvesteringskostnaden,totalaDen
beräknas tillcentralort,utanför kommunernasnätdelengemensamma

bedömsdennacirka 30miljarder kronor. Om22 procent somavca
skulle det handlaupphandlaskommersiellt olönsam och måste om en

härförutsättningenObserverakronor.cirka miljarderkostnad 6,6 att

° maskor landet i Enatorsibyggtalternativ två medEnligt överstomnätett
ihöghastighetsnätutbyggnadkostnadskalkyler förkonsultrapport med av

landsbygd och glesbygd.
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lokala inne i kommunernas centralorter, vadär i dagnätatt som nor-
malt kallas stadsnät, inte räknas här eftersom sådana antas ettvara
kommunalt eller kommersiellt intresse. finnasDet kan dock regional-
politiska skäl för upphandling där, vilket skulle öka upphand-även
lingskostnaden.

Sammanfattning utgifter i statsbudgeten iav

Tabell Sammanfattning utgifter i statsbudgetenav

Ändamål Tusental kronor
Företagsstöd 1 000 000
Försök för funktionshindrade 20 000
Stimulans kanalisation 3 600 000av

IiUpphandling 1 100stomnät 000av
Upphandling regionala och 6 600 000av
lokala nät
Summa 12 320 000

fortsatta behovetDet för funktionshindrade svårt bedöma innanär att
formerna har klarlagts och försöken genomförts. Ytterligare medel an-

dock behöva för detta ändamål. totalaDet medelsbehovetavsättas-tas
för genomföra förslagen uppgår till drygt 12 miljarder kronor.att Det
totala beloppet kan delas i årliga anslag och andra finansierings-upp
former.

Leder det statliga stödet till tillgänglighet för alla

stödsystemDet konstruerats och beräknats kostasom ovan som om-
kring 12 miljarder kronor beräknat total investeringskostnad ärsom
betydligt mindre den totala investeringskostnad på cirka miljarderän 57

ikronor för passivt eller 66 miljarder för inklusivenät utrustningett nät
kalkylerats för täcka hela Sverige.nätet Pâ vilketatt sättsom ovan

kan de miljarderna12 tänkas bidra till tillgänglighetsmålet uppnåsatt
För det första koncentreras de statliga stödinsatsema framförallt till

vad tidigare kallats den glesaste delen Sverige, omfattandesom av un-
gefär 30 befolkningen. innebärDet dock inte kostnadenprocent attav
reduceras särskilt mycket begränsar sig till de glesare delarna.om man
Investeringskostnaden för heltäckande stadsnät, gäller 65 procentsom

befolkningen, beräknades till cirka miljarder kronor11 passivt nät,av

l:l
ll

ma;
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medan de återstående skulle kosta miljarder kronor.35 40procenten
avstånden ochSkälet de glesaste delarna också har de längstaär att

därmed får mycket högre kostnad abonnent.peren
skall främst till miljarder kro-miljarderna relateras de 40De 12

för ledningsdragning kan reduce-har påpekats kostnadenDet attnorna.
till cirka eller lägre det redan finns ned-25 rörprocent tommaras om

förses med ledning. ldealt skulle alltså led-grävda kan settsom en
ningsdragning för miljarder kronor40 utan rör motsvarastomma av

kostnad miljarder kronor det fanns10 rör störretommaen om
Äveninte realistiskt från detta. detdelen sträckan. utgåDet är attav om

framföreslagna statliga stödet kan stimulera römedläggning och rörut-
nyttjande i delar landet, kommer det tid innan det liggerstora att taav

Sverige. intehuvuddelen de glesa delarna Detrör över ärtomma av av
heller säkert den lägsta bidragsnivån, kalkylema utgåttatt ovansom
från, räcker för åstadkomma detta resultat sikt. Låt iställetatt ens oss

kanalisationsstödet kan bidra till kostnaden några års siktanta att att
hälften miljarder kronor.kan reduceras till 40 miljarder, dvs. till 20av

miljarderTill detta skall läggas behovet kanalisationsstöd minst 5av
kronor, förmodligen högre.

förVi i kostnad minst miljarder kronor25är nu uppe en
ledningsdragning i de glesare delarna Sverige. Tanken bakomav

ochföretagsstöd och upphandling kostnadsdelning mellanär stat
förföretag. statliga bidragen ska så små möjligt,De attsomvara

undvika alltför snedvridningar konkurrensen. Om antar attstora manav
för riskende miljarderna delas så företagen står 5020 att procent av

kostnad bli miljarder.och för skulle 10 För50 attstaten procent, statens
iviss del stödet blirfå det statliga tillskottet så lågt förutsättes att en av

kostnadförlustgaranterade i statlig 10form lån. Vi är enav nu nere
miljarder förmiljarder för företagsstöd och upphandling 5samt

kanalisationsstöd, totalt miljarder kronor.15
kommunerna. har tilldel kostnaden bäras DeEn kommer attav av

ioch miljarder kronoridag uppskattningsvis investerat mellan 1,51
inteStadsnäten. befolkade kommunernakan de glesastMan anta att

genomsnittligaden kommu-har ekonomiska möjlighetersamma som
IT-infrastrukturin-varför vi de glesaste kommunernasantar attnen,

marginella.vesteringar under de kommerårennärmaste att vara
för utbyggnad i dekostnadenSom vi kommer den statliga enser

miljarder föromkring kronorglesare delarna behöva 15 attatt vara

03 Stadsnätsföreningen gjortenkätbygger skattning utifrån denDetta somen
kostnad 200-300cirka mil långa.1999. Stadsnäten 600 Antarär man en

miljarder kronor. kommu-totalkosmaden 1,2-1,8 Harkronor blirmeterper
detta sänkt kostnaden.kanalisation, harkunnat utnyttja redan gjordnerna
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bredbandsnät, varvid skattningarna på några punktertäcka dessa med
till stödbudget angi-ganska optimistiska. Förslaget hardessutom varit

eftersom bidraget har räknatsmiljarder, det statliga såvits till cirka 12
inte säkert täckermöjligt. Räkneexemplet visar bidragetlågt attsom i

bör iglesbygden. Stödet till de glesare delarna åt-bokstavligen hela
till där kan nåminstone inledningsvis koncentreras tätortema man

exempelvis kommunernasrelativt låg kostnad abonnent,många till per
fjårdeorter.andra-, tredje- och

delarnakommunala huvudonerna, inklusive de Sve-De tätaste av
befolkningen, i detta räkneex-rige, innehållande 65 antasprocent av

ledning direkt statligt stöd, vilketempel i förses med utanstort sett an- l
långt möjligtmodifieras i verkligheten. Så hartagligen också måste

till redan existerande stadsnät, övrigatotalkalkylen tagit hänsyn men
lvissa områden kankapacitet har inte kunnat beaktas. Imed högrenät
‘utnyttja sådana vilket åtminstone underdet finnas möjlighet nät,att en

investeringsbehoven.övergångstid kan dra ned
mitt förslag dimensione-Sammanfattningsvis har det statliga stödet i

prio-vilket kräver åtminstone inledningsvismycket snävt, attrats man
landsbygdensriterar investeringar i tätorter.

Regionalpolitiska konsekvenser6.2

passivtUtbyggnaden för alla tillgängligt nätoperatörer stomnätettav
möjligt, hartill alla kommuner, bör inledas så nä-snart ett 2somsom

‘fyller framför regionalpolitiskt behovringspolitiskt intresse allt ettmen
i ställs nivå.alla kommuner detta avseende på Deatt sammagenom

fört fram leder till successiv utbyggnadförslag jag i övrigt en un-som rframförallt i de glesare delarna Sverigeder olika huvudmän av som
bredbandskommunikation till-under överskådlig tid inte får behovet av

godosett kommunal eller kommersiell väg.
intresse fortsattutgår från det finns kommunaltJag ett stortatt av en

bredbandsinfrastruktur inom kommu-utbyggnad, där det möjligt,är av
infrastrukturtillgångvilket bör motverka alltför avstånd iett stortnerna,

byggsmellan och glesa delar landet. Om det tänkta stomnätettäta av
fin-enligt maskformiga princip beskrivits, blir det tillräckligtden som

för för åtskilliga kommuner förbindamaskigt underlätta ävenattatt
med rikstäckande Förbindel-andra centralorten det stomnätet.änorter

prioriteradeinom framför allt de regionalpolitiskt kommunernaserna
kanalisation,de föreslagna stöden tillkommer kunna draatt nytta av

regionalpolitiska företagsstödet.upphandling lokala och detnätav
decentraliserade utbyggnadsprocessen dock inteDen gör att man nu

realiseras.kan hur, och utbyggnaden kommernärsäga attvar
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kommer marknaden reagera6.3 Hur att

Mina förslag tillväxtperspektiv det prioriterarhar tydligtett attgenom
konkurrensen förslagen fokuserar vad kanoch göraatt statengenom
för kan också vändaunderlätta för och stimulera marknaden. Manatt
på perspektivet. Vad förväntar vi marknaden Hur vitror attoss av
marknaden kommer förslag genomförs Vi varkenvåraatt reagera om

dess reaktionkan eller ska intervenera, i onödan, i marknaden. Men är
helt för Sverige kan behålla positionen värl-avgörande om som en av
dens ledande IT-nationer.

analys i förväg marknadens reaktioner svårEn Denär göra.attav
inledningsvis drabbasmarknadsaktören, Telia, kommerstörsta att av

dettaförslaget och särskilja bolagöppna accessnätet att ettatt somom
inom konkurrerande kommer å andra sidankoncernen. De operatörerna

varför helhet inte drabbasfå motsvarande fördelar, marknadenatt som
dynamik Efterbör den ökade uppstår.drautan nytta somsnarare av

hand börjar utgår jag frånandra bygga accessnätäven nätägare utsom
för lokal monopolisering kommerbehoven åtgärder undvikaatt attav

vad gälleruppmärksammas från statsmakternas sida dessaäven nät-att
ochägare operatörer.

efterfrågeprogrammet och de stödåtgärderDet strukturprogram, som
jag föreslår starkt marknadsfrämjande karaktär, där denhar storaen

i vilken utsträckning konkurrens verkligen kom-osäkerheten dock är
glesare delarna landet. kontakter medskapas i de I operatö-attmer av

förde framförallt uttalat farhågor eventuellamarknaden har attrer
förstöd åtgärder inte skall bli konkurrensneutrala ochoch andra statliga

gjorda investe-insats till sänka värdet redanleder attatt statens
möjligt begränsa detringar. Därför har min varit så långtsträvan att

de kommersielltstatliga stödet till omfattning och inrikta detatt mot
minst attraktiva områdena.

Jämställdhet6.4

Ökad indirekt och diffus verkantillgång till infrastruktur har mycketen
människor. Konsekven-den olikapå relativa positionen av grupper av

människorgynnande den eller andrai form ärgruppen avser av av
funktionshindrade, för vilka minasvårbedömda, med undantag, deett

betydelse för vissa kate-förslag, de genomförs, kan få mycket storom
gorier funktionshindrade.av

förslagens konsekvenser för jämställd-allmänt konstateradeEtt om
dels främjaheten utifrån det faktum mina förslagkan göras attatt avser

leda till låga priser, delskonkurrensen mellan operatörer, attsom avses
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infrastrukturuppbyggnad och konkurrens särskilt i deattavser gynna
glesa delarna landet. Särskilt kan betonandet det kommunalaavav an-

Ökadför tillgänglighetbredbandsinfrastrukturen in-nämnas.svaret av
frastruktur täckningsgradökad geografisk och låga pri-genom genom

reformer allmänt betalningssvaga iär settser, som gynnar grupper
samhället. vilken mån förslagen därmed också främjar jämställdhetI
mellan och kvinnor osäkrare.män är

Under jämställdhetsrubriken det skälkan påpeka i deatt attvara
rådslag utredningen medverkat till och dit cirka delta-220 externasom

kom, det kvinnliga inslaget inte omkring 13större än procent.gare var
framtiden.Detta allvarligt problem införär ett

6.5 Brottsförebyggande arbete

Utredningens förslag handlar bl.a. utbyggnad fysiska led-om av nya
ningsnät. belysa några brottsförebyggande aspekter refererasFör att
nedan några de Ann-Marie Eklund Löwinder, IT-av resonemang som
kommissionen, för i Bilaga

Tillträdesskydd

kunna samhällets kommunikationsbehovFör god och all-möta äratt en
tillgång till kommunikationsnät vital betydelse. ökad till-Enmän av

gång till IT-infrastruktur bidrar dock också till ökad komplexitet och
risker. Avbrott och andra störningar kan uppstå bl.a.större genom

brand och intrång det gäller fysiskt skyddaNär infrastruktu-attm.m.
alla delar, kabelförbindelser,med kopplingspunkter och centralarens

kan vi utgå från det intill omöjlig uppgift, främstär nästattresurser en
på grund omfattningen lokala Spridningen datorkraftäven nät.av av av
och utnyttjandet avancerad kommunikationsteknik för sigmedav
säkerhetsproblem. Dock måste antalet punkter minimeras,svaga genom

analys och åtgärder vid utbyggnad och utveckling.noggrann
grundläggandeDen uppgiften för IT-infrastruktur föraär överatten

alla former information telelinjer eller kablar direkt mellan tvåöverav
eller flera datorer. För utredningens vidkommande handlar det främst

beakta säkerheten på den fysiska nivån ledning och kanalisa-attom
tion och möjligen transmissionsnivân. Det viktäven är stor att ut-av
byggnaden IT-infrastruktur i Sverige, optimerad för datatjänster,av en
sker på sådant sårbarhet minimeras. sådantEttsätt nätetsett att nät

jämställasmåste med andra samhällsviktiga funktioner, och fungera
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samhället, både i fred, kris ochinom landet vid svåra påfrestningar på
krig.

den grundläggandeför driftenleverantörerDe avsom ansvarar
tillhandahållerinfrastrukturen har, tillsammans med de operatörer som

påverkan,tjänster för skydda IT-infrastrukturennätet, motattansvar
modifiering.avlyssning eller

incidenter beror dålig säkerhet iflesta exempel idagDe an-
inte förändrasvändarnas ändsystem. situationen kommerDen attatt av

säkerhetsmekanismer införs på nätnivån.bra
fåricke auktoriserademåste vidta åtgärderMan mot att personer

eller ellermöjlighet funktionen i infrastrukturen,störa att avtappaatt
bedöma behovetförändra information under överföring. kunnaFör att

driftsäkerhet,först ställa preciserade kravåtgärder måsteav man
tillförlitlighet och sekretess.framkomlighet, tillgänglighet,

Tillgänglighet

finnasutrustning finns placerad ska detTill alla lokaler där vital sär-
driftpersonalför förhindraskilda anordningar andra änatt att personer

för driftanvänds för vital utrustninghar tillträde. Lokaler nätetssom
Till sådana lo-funktion inte användas till verksamhet.och ska annan

för drift ochbara den personal ha tillträdekaler ska ansvarar un-som
försedda med inbrottslarm.derhåll. Lokalerna ska låsta och Sär-vara
lokalerna har fönster i markpla-skilda larm kan behöva installeras om

åtkomliga från angränsande byggnader eller påeller lättär annatnet
sätt.

för fysisk åverkan. förhållan-Kopplingspunkter sårbara Detär t.ex.
ansvarsområdenutrustningen befinner sig i mellandet gränszonatt en

till det uppstårnätleverantör, tjänsteleverantör kan också leda att
missförstånd skall erforderligtoklarheter eller upprättaom vem som

tillför utrustningen. tjänster levererar slut-skydd De operatörsom en
transmis-kund ofta i något led beroende andra, operatörer,är t.ex.av

därför beroende säker-sionsleverantörer slutkund ocksåEn äretc. av
förutsättning för kunna samordnahetsåtgärder i hela kedjan. En att

klarläggs.flera aktörer är ansvarsgränsemaatt

Sekretess

kommunikationNormalt överförs information på i klartext. Allnäten är
i flexibla, samtidigt de det möjligtgrunden osäker. Näten görär attsom

meddelanden och skicka meddelanden i andrasavlyssnat.ex. namn.



1999: 85Konsekvenser SOU156

säkraoch allmännaAnvändarna kan inte förvänta sig nät äröppnaatt
för skydda sin informationdärför vidta åtgärderoch måste själva att

från avsändare tillockså få säkerhet helaoch därmed vägen mottagare.
själva och deåtgärder också applicerasdel måsteEn nätet gemen-

drift och underhållstödfunktioner har med nä-göraatt avsamma som
infrastrukturen led-den fysiska medinfrastruktur, bådeInternetstet.

infrastruktu-och den logiskaning, transmissionsutrustning och routrar
knutpunkter, tidstjänster, vägvalsre-katalogsystemmed DNS,ren,

förvanskningavlyssning, intrång,gister måste skyddas mot avo.s.v.
data och manipulation.annan

information användametoden för skyddaenda säkraDen är attatt
säkert via krävs användningkryptering. kommuniceraFör nätatt av

flera olika nivåer och i skala.olikakryptering många sätt, stor
för hantering nycklarbl.a.Krypteringsteknik inklusive stödsystem av

infrastruktur.del logiskautgör nätetsen av
krypteringstekniken enbart för skapa elek-fall användsmångaI att

ochför säker identifiering komponentertroniska signaturer och av an-
elektro-kan avsändarevändare. Genom elektroniska signaturer en av

in-identifieras och det går inte förvanskanisk information säkert att
Med stöd elektroniska signaturerformation det upptäcks.utan att av

handling.transaktion elleravsändare inte heller förnekakan enenen
förhindras.hållas hemlig, och insynkryptering kan informationenMed

6.6 Beredskap

för den civila bered-konskevenserallmän bedömning förslagensEn av
gäller nätinfrastrukturmångfald detskapen till resultat ökad närattger

alltid positivt.är
med ansvarigatillsammansfinns behovDet nätoperatörenattav

IT-infrastrukturenför hur den nationellamyndigheter planupprättar en
för centralaattack viaska drivas vidare i händelse nätetnätet motav

kunna bibehållakontroll. Syftet med dettautanför svensk är attresurser
driften nationellt.

därtill anslutna bestårIT-infrastruktur ochdagensMerparten nätav
främst baserade ifåtal företag USA. Han-utrustning tillverkad ettavav

restriktioner påeller andradelshinder, distributionsproblem typer av
utrustning får direktadennaimport eller användning typexport, av av

viss utrustning dyrnätinfrastrukturen.konsekvenser på För är ärsom
begränsad.landetslagerhållningen inom gränser

Även°3 Bilagadetta avsnitt bygger
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Beroendet nyckelpersoner for viktiga funktioner i driften IT-av av
infrastrukturen ökar med den snabba utvecklingen och den hårdnande
konkurrensen. nyckelpersoner måste krigsplacerade i sinaDessa vara
befattningar för kontinuitet i driften i kris- ellerävenatt garantera en
krigssituation.
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Något tekniken7 om

nivåerInfrastrukturens olika7.1

relativt, dvs.Infrastruktur omfattande dessutombegrepp, ärär ett som
infrastrukturen eller bakom vaddet befinner sig underär som upp-som

ifattas leverantören tjänst eller produkt. Om nätett stortmansom av en
ochsammankopplade datorer betraktar datorn tjänsteleverantörav som

följande komponenter inne-allt infrastruktur, kommer bl.a.annat som
infrastrukturen:fattas i

kanalisation‘° och master,-
ledningar och antenner,—
utrustning ledningar och ocksåpå master men-
varierande delar procedurer och regelsystem.av gemensamma-

vilka delar infrastruk-Problemet det inte givetkompliceras äratt avav
ligger utanför, eftersom dei datorn och vilkaskall liggaturen som som

denna punkt. Huvudämnetvalda tekniska lösningarna kan variera på
bredban-infrastruktur möjlighet tillför denna utredning denär som ger

dig överföringskapacitet.
mångtydigt i vanligt språk-näraliggande begreppEtt Detta ärär nät.

led-sammankoppladebruk. enbartDet ömsom systemett avavser
tek-ledning inklusiveningar vid trådburen kommunikation, ömsom

kommunikation. Inisk utrustning olika möjliggörslag textenav som
iblandallmänt begrepp,talas ibland infrastruktur nät,ett omom som

utrustningen, iblandibland med den betydelse inkluderar även av-som
tillprecisera innebördenviktigtseende enbart ledningen. detNär är att

används ordet ledning. Denenbart kabeln,ledningen, vanligenatt avse
dvs.fiber eller rå koppar,den oförädlade s.k.ledningen, svartavser

överföring medgällerledning utrustning.någon påkopplad Dettautan
trådlös överföringtråd koppar, gällerav fiber detetc.. När motsvaras

ledning antennen.av
oegentliga be-skull, det liteIbland används i for korthetenstexten,

ledning sigingenbredbandsledning. verklighetenI ärgreppet avvare

° kablar.i marken kan fleraT.ex. rör rymmasom
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bredbands- eller smalbandskaraktär, det först utrustningenär närutan
kopplas på kapaciteten bestäms.som

Nivåindelning

För konkretisera nätstrukturen skall här nivåindelning föreslås.att en
Nivåindelningen kommer återkomma vid diskussionen längre framatt

kostnads- och ansvarsfördelningen mellan slutanvändare,om opera-
törsmarknadens aktörer och inteDet helt lätt pånätägare. är att ett en-
kelt och enhetligt beskriva hur flera olika nätnivåer förhåller sig tillsätt
varandra vid elektronisk kommunikation mellan två användare iparter
bred bemärkelse. försvårasDet hela det i litteraturen förekom-attav

olika benämningar för de olika nivåerna och har olikaattmer personer
uppfattamingar vad och vad infrastruktur omfattar.nätettom en

förklaraFör principen med de olika nivåerna och hur de förhålleratt
sig till varandra med syftet förstå vad behandlas i dennaatt som rap--

används här exempel. För exemplet förutsätts IP-arkitektu-port ett att—
utnyttjas bl.a. beroende på byggerInternet på denna arkitekturattren

vad lP-arkitekturen omfattar förklaras iBilaga för10. IP, stårsom
Internet Protocol, har valts då bedömningen det den kommuni-är äratt
kationsarkitektur kommer grunden för olika elek-att typersom vara av
tronisk kommunikation under den tid kan överblickas. Det börsom
dock påpekas utredningens förslag inte begränsas till IP-arkitek-att att

utnyttjas. olikaDe nivåernaturen är:

Tillämpningsnivän

Pâ denna nivå finns användarens utrustning med bl.a. tillämpningspro-
och data nödvändig eller protokoll, dvs. reglersamtgram programvara

för kommunikationen och anslutningar för kommunikation.
Denna nivå består i sin flera nivåer där olika protokoll bl.a.tur av

utnyttjas beroende på tillämpning exempelvis för ochtyp e-postav
webb. delnivåerDessa behandlas inte i detta avsnitt.

IP-nivån

Infrastrukturen för slutanvändaren kan den underlig-sägas utgöras av
gande IP-nivån IP-nät, vilken exempelvis kan erhållas tjänst frånsom

eller företaget interna intranät.operatör utgöras nätav
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utrustningar ska kommuni-IP-protokollet finns installerat i de som
utrustningama för-mellanliggandemed varandra, likaså i de somcera

kanIP-protokolletmedlar trafiken mellan ändpunktema. utgörasägas
underliggande transmis-tillämpningen och detgränssnittet mellan

sionsnätet.

Transmissionsnivån

transmissionsnät somInfrastrukturen för IP-nätet ävenutgörs av
fall kani mångakallas för bäramät eller transportnät,ibland er-som

vissa fall omfattasnätkapacitet från lhållas tjänst operatör.ensom en
ledningsnivån.infrastrukturen för IP-nät även av

multiplexering, dvs. överföringska-transmissionsnivån sker bl.a.På
mellan olikamellan olika kommunicerandepaciteten delas parter

transmission,olika tekniker används församtal. antalEtt exem-nu
princip IP-ni-tekniskpelvis Ethernet, och ATM. EnSDH är attannan

fibem,fiberoptisk förbindelse, IPutnyttjasvån direkt överöver en
för IP-nivån utför funktionerutrustningenvilket betyder ävenatt som

ñberoptisk kabel kantransmissionsnivån. Påvanligen utförs även
bör här påpekas utred-våglängdsmultiplexering utnyttjas.s.k. Det att
vilken teknikförslag inte eller begränsarningens typ av somanger

transmissionsnät.förskall användas

Ledningsnivån

fall kanledningsnivån. vissaför transmissionsnivån lInfrastrukturen är
oförädlad ledning fråntjänst hyraeller företagoperatör ett somen

hyrñberoptisk kabel kallas detsamband medIoperatör. att manannan
svart fiber.

fy-inte barapassivaMed ledning här det utgörsnät ensom avavses
radioför-trådlösförbindelsen det kan ocksåsisk ledning utan vara en

finnsledning.omfattas därför här begreppet Detbindelse. Antenner av
ba-exempelvis sådanledningar kablar,antal olika ärtyperett somav

eller optisk fiber.serad på koppartråd

Kanalisationsnivån

kanalisation exempel-ledningsnivån kanInfrastrukturen för utgöras av
ochvis i form rör master.av
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Tillämpningsnivån

lP-nivån

Transmissionsniván

Ledningsnivån

Kanalisationsnivåni

Figur Hur de olika IT-infrastruktumivåema förhåller sig till varandra

7.2 Vad bredbandär

Definition

Begreppet bredband används i denna utredning i speciell meningen
vilken måste definieras. TeldoksI årsbok 1997 används bredband
broadband för kommunikation vid hög hastighet med höga kapaci-
tetskrav. För definiera bredbandskapacitet precist i utrednings-att mer
arbetet har vi valt verklig överföringskapacitet minst Mbit/s°52 i en
ledning trådburet eller bärvåg trådlöst, i båda riktningama. Obser-

andra förekommeräven i debatten.gränser I dennaatt utredningvera

‘°5 1 megabit sekund, Mbit/s, kilobit/s1000 eller kbit/s, två vanligamotsvararper
mått talar överföringskapacitet inär ledning.man om en

om
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deli dvs. denkapaciteten nätet är närmastaccessnätet, av somavses
inte något vilkenanvändaren. Observera detta närmaresägeratt om

ianvänds.speciell teknik som
förhar dock betydelse alladefiniera bredbandsbegreppetAtt stor att

skrivelse 1997/98: 19 beskrevssak. regeringensska tala I attom samma
skulle komma att innebära tvåsatsning under 1998Telias ADSL att
bredbandskommunikation.kan erbjudas Menmiljoner abonnenter

definition, i riktningenbredbandskapacitet, med vår baraADSL enager
användaren, och betyd-förhållanden, dvs. i riktningunder vissa mot
därför samband medriktningen. Definitionen harligt mindre i andra en

utredning.bedömningsfrågoma i denna När talarde centrala omav
oegentligt, eftersom ledning i sig inte harbredbandsteknik det liteär

applicerar utrustning.får denna förstkapacitet,någon närutan man

bredband användas tillVad kan

ökar, förbättras tillämpning-särskilt ibandbredden,När accessnätet,

arna.
DUKOM:s°° betänkandeutvärdering i 1998exempel. EnligtEtt en

och dålig bild- ochdistansutbildningen ibland avbrottstördes av av
inte hade tillräckliggrund kommunikationsnätenljudkvalitet attav
Jämförelserljud. gjordesöverföring rörlig bild ochkapacitet för av

bildkonferenser medsidan ochvideokonferenser åmellan vanliga ena
sidan.högre överföringskapacitet å andradirektkommunikation och

handledningsmöjlighe-medgav helt andradeSlutsatsen att senarevar
från lärare:i följande kommentarentusiasmenter. kännerMan en

Video-On-Demand Efter blod,fun eradeAntligen, äntligen svett
samtidigt. Fortfa-bild fungeralyckades vi få jud ochoch tårar att

ljudet, därsaker kan bli bättre,rande finns det störst.ex. mansom
gånger.få upprepade Enalltid orden störresä ettatt parman erav ocEså i lusetförbättring.flimmerfri bild bra Menoch avenvore

strulfläckarhändelse dessa smådagens äntär samt annat som un-
allting goSt§;80Slutetsnöflinga i universum....der året gottsom en

l

sannolikhet efter handmed allhushåll och företag kommerAllt fler att
med god kvalitet,rörliga bilderöverföringefterfråga olika typer avav

dokumentomfattandeskicka ochmöjlighet snabbt nät-samtemotatt ta
dvs.utnyttjas samtidigt påflera tjänsterklararkapacitet nätet,attsom

kapaci-ökande krav påställer redankapacitet. Skolornaökade krav på
tet.

°° sid 58.SOU 1998:84,
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konsult°7En har vårt uppdrag analyserat effekter bredband påav
företagsamheten. beskriverRapporten bl.a. antal tillämpningars be-ett
hov bredband i Det påpekas och fax sannoliktaccessnätet. att e-postav
inte kommer påverkas ökad bandbredd, dagens kapacitet fulltatt ärav
tillräcklig. avancerade tjänster,Mer överföring video- ljud-ocht.ex. av
filer kan draInternet, ökad kapacitet. Möjligheter finnsöver nytta attav

den lokala videouthyraren får konkurrens digital videouthyr-t.ex. av
ning. Möjligen kan marknad for privat filmerproducerade ochen mu-
sik uppstå. Elektronisk handel kan fungera mycket bra med dagens ut-
rustning, främst vid försäljning standardiserade cd-skivort.ex.av varor,
och böcker. Efterhand kunden kan få allt bättre uppfattningsom om
produkten kommer fler och fler varukategorier handlas viaatt
webbplatsen. Redan i dag kunder nöjdamånga med handlaär att mat

dessa tjänster,Internet. Ingen med undantag överföringöver av av av
Videofilmer, har behov speciellt bandbredd. Bilden blirstorav annor-
lunda också med de tekniker kan komma. IP-tele-när tarman nya som
foni kan bli viktig tjänst i framtiden och resultera i omfattande för-en
ändringar inom telefonibranschen och kraftigt ökat behov bandbreddav

grund belastning.på av
Videokonferenser mellan företag eller mellan privatpersoner kom-

sannolikt kraftigt skälav mobiltelefonin harväxaattmer samma som
kraftigt bara tekniken blir tillräckligt enkel använda.växt Företagatt

kommer både internt kunderoch med oftare i dag.mötas Speci-att än
ellt kanviktigt videokonferenser komma bli i de företagatt satsarsom
på distansarbete. Många arbetsresor skulle kunna in barasparas om en
del alla kunde genomföras digitalt istället.mötenav

Redan i dag erbjuder företag möjligheter lagra säkerhetskopioratt
filer på framtiden finnsInternet. I möjligheterstora attav servrar

och datorhanteringen centraliseras och den enskilde,attmer mer av
antingen hemma eller jobbet, i princip bara har bildskärm elleren
varför inte glasögon och tangentbord. Vi har då chans fåett ett attpar
de stabila, enkla, billiga flexiblaoch datorer många efterfrågar.som
Kraven bandbredd kommer då bli mycket omfattande.att

virtuellVR, verklighet virtual reality, ställer mycket krav påstora
beräkningskapacitet och datalagring. Genom centralisera datakraftenatt
och bara distribuera bilder, ljud och användarens input kan VR göras
tillgängligt i flermånga sammanhang. förutsätterVR bandbredd.stor

datakommunikationKraven kommer bli mycket harVRatt stora.
många spännande tillämpningar, visning hus, både existerande ochav

Ännuplanerade, utbildning och träning, och arbete. har vi baramöten
början utvecklingen.sett av

°7 Floréns konsultrapport,Per regeringen.se/it/infrastruktur. htmnaring,se www.
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funktionshindrades datoran-defaktorerna ide begränsandeEn av
de elektroniskapåfartema påkapaciteten ivändning utgörs ut mo-av

tillaccessförbindelsema Internetkapaciteten pådvs. utgörtorvägama,
mängd sakerbegränsadändåfinnsbegränsning. Det stor, menenen

de begränsningarnakbit/s-modem, ochmedgår 28.8göraatt ettsom
i basutförande.kbit/smindre med ISDN 128mycketblir inte ens

för hurkodningsalgoritmerhitta slugaenergi går tillMycket att
videosignal den gårsåkomprimera ihopskall kunna att taattenman

Ökad nå-därför mångabandbreddmodem.hem över ett av somanses
funktionshindrade.önskvärt förmycketgot

medtillvarit ansluten Internetvid datorAlla suttit ettsomensom
det harmodemet påståruppkopplingshastighetdenmodem, attvet att

nedladdningshastighe-den faktiskasällanleverantören, motsvararmot
det irriterandebekvämlighet,frågaMånga gånger det ärärten. omen

särskilt detladda hem,håller påoch något närsitta vänta attatt man
realtidsapplikatio-detmaterial, ellersaker, grafiskt när ärär stora t.ex.

finnseller video.streaming ljud Detdirektuppspelattypenner av
idirektuppspelat ljud ochladdaklararapplikationer att nersomnumera

acceptabelkankvalitetfall video, medvissa sägas manvara omen som
högre kapa-tillämpningar kräverkrav. andraMeninte har några större
för rörelse-mycket specielltReality, någotS.k. Virtual VR,citet. är
sådantvirtuella världen kande i denhindrade göraattatt somgenom

fysiska.inte kan i dende
förflytt-elektrisk rullstol för sinanvänderexempel:Ett En man som

Spanien.beställa tillvillochringer tillning researrangör en resaen
handi-det finns någraoch frågarsitter i rullstolberättar hanHan att om
hotelldet finns påhonomkappanpassade Man ettatt rumsvararrum.

med rullstol.komma in Hanbrabottenvåningen, där det gårpåX, att
vis-handit upptäckerkommeroch hanbeställer att rummetnärresan

förfinns hög kantdetligger bottenvåningenserligen på attatt enmen
aktuellainstallerad och detVR-teknikenpå området. Medsigta

skärmen ochfölja sin påhade han kunnatresmålet avbildat i datorn väg
fanns, föreupptäcka hindren resan.var

funktionshindradeförbredbandbehandlas frågankapitel 12I om
utförligt.mer
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7.3 Teknikläget jämfört1999 med 1995

illustreraFör vad hänt de åren utgåryi från kartlägg-att senastesom en
ning och bedömning 1995°"gjordeNUTEK och användessom som

underlag för den första IT-politiska propositionen,storasom prop.
1995/96:125. NUTEK-rapporten beskrev på tydligt behoven hossättett
såväl privatpersoner, dvs. vanliga konsumenter eller allmänheten

mindre och företag och organisationer. Ettstörre rapportenssom par av
slutsatser ingen kommunikationssituation för sig krävdeatt tagenvar en
momentankapacitet högre 25 Mbit/s och de flesta tillämp-än attca
ningar klarade sig med mindre Mbit/s.2än

Tagna tillsammans kan de dock till bandbreddskrav långtsummera
detta, både enskild abonnentaccess och framföralltöver över en gi-

vetvis i där trängsel till fördröjninleder och fördröj-stamnäten, ar
nin stidsvariationer.... Men trängseln itetsfrågakvaär en som

kan bygga bort i takt med behoven successivnät everantören genom
ökning antalet länkar och överföringskanaler länk i nätet.av per
Detta kan på många och den svenska in-göras sätt tror attv1
frastrukturen väl utbyggd för klara detta motorvägamaär att
finns. sid.NUTEK, 1995, 30

ISDN°" bedömdes tillräcklig för många tillämpningamavara av men
otillräcklig för de avancerade, bl.a. videokonferenser fullgodmedmest
kvalitet. Enligt bedömning kunde tillräckligNUTEK:s 1995 ISDN vara
för mindre företag med lokala, interna datornät, det ansågsäven om
bero på situationen. företag i kommunikationsbranschen bedömdesEtt
ha betydligt behov"°. Problem finns uppenbarligen hur tillstörre man

rimligt pris täcker behoven främst från datakommunikation i has-ett
tigheter Mbit/s,2 menade i NUTEK-skriften från 1995.över man

På vårt uppdrag har författarna till NUTEK-skriften gjort1995 en
förnyad bedömning. preliminära bedömningenDen idag deär att
tillämpningar och applikationer diskuterades fortfarande1995 harsom

°" "Teletjänster och IT-användning i Sverige"
‘°" Basic Rate Accesstypenav
"° Idag används filer och ofta lagras på för organisationenstörre program som en

vilket kräver intern bandbredd. Ethernet, normaltstorgemensam server, som
ianvänds har vanligen kapacitetLAN, 100 Mbit/s, vilket ISDNgören

otillräckligt for motsvarande kommunikation.extern
Se webbplatsen www.naring.regeringen.se/it/infrastruktur.htm
Bakom står enskilda handläggare Anders HedinNUTEK,rapporten samt
Barbro Atlestam och Karl-Einar Sjödin. Författarna understryker att man
grund uppdraget kom har kunnatinte fältarbete elleratt görasent,av
kontrollerat sakuppgifter.
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aktualitet.samma

Några kanske inte har infriat förväntningarde hade, det ällerman
distansarbete och olika former telemöten, har lats,någrat.ex. utvecav

det gäller teleshopping i dag kallas elektronisk handel. Medt.ex. som
några undantag gäller slutsatsen de inte särskilt mycketkräveratt

rapportenbandbredd i kallad momentan bithastighet och dettaatt
inte har ändrats med tiden. Undanta skulle underhållning, te-en vara
lemedicin och datorstött samarbete formertenninalutrustning ochär
utvecklats Distribuerat konstruktörssamarbete.t.ex.

Slutsatsen ingen kommunikationssituation för sig skulleatt tagen
kräva 25 Mbit/s står ingen talar idag HDTV,änmer om snarare
kan siffran.minska den nderhållning, och gestaltning, iman annan
form virtual reality skulle dock kunna andra exempel.av ge

Slutsatsen de flesta eller många tillämpningar klarar sig med 2att
Mbit/s står sig också enligt den rapporten.nya

Den tekniska utvecklingen, där börar vinna åtminstonexDSL mark i
medvetandet, har gjort 64 kbit/s SDN-kanal börjar kän-att som en ger,

litet. tillämpning inteEn i ochnämns rapportennas som som ger
bakom snabba utbredning, -surfning.Internets webbsöknmg ochär en

sitter med 56 kbit/s-modem och surfar, vill detgärnaett attsom nog
gick snabbare.---

slutsats detta återbesök förvånansvärtEn lite hänt underär attav
dessa tekniskaår. Några genombrott inte skall räknasom xDSL som
sådant radikalt förändrar förutsättningarna har inte gjorts. s.k.Densom
WDM-tekniken, våglängdsmultiplexering, har kommersiellnått mog-
nad och har ytterligare utökat fiberkabelns denkapacitet. Slutsatsen att

infrastrukturensvenska i sina kämdelar räcker till, kvarstår och den kan
lätt utökas vid behov.

skillnaden mellanDen och dagens bedömning1995största rapporten
gäller, enligt författarna, förekomsten överensstämmande föreställ-av
ningar framtida teknik. fanns tidigare samstämmig bildDetom en om

ATM-tekniken nyckeln till integrerat, enhetligt bredbandigtatt ettvar
tjänsteintegrerat nät. Dagens uppfattning splittrad, för-är sägermer
fattarna, det finns vanlig uppfattning kommerIP-nätäven attom en

sikt traditionella förpå dagens kretskopplade allaersätta nätatt typer
trafik.Man kan för-tala genombrott för IP, sägerrent ettav av om

fattarna idag.
Författarna fonnbeskriver det strategiska problemet, i koncissom

beskriver del denna utrednings kämfråga:en av

Vad det gäller frågan befintligtkan utnyttja kablageär om man
TV-kabel eller börja kabel§ISDN,xDSL, skall draom man ny

fiber till ändpunktema eller radiogränssnitt kan till-ut ettom ge
räcklig kapacitet.

"2 från 1995
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bred-genombrott förtänkbarttidigare taladesdenI ettrapporten om
hemmet. Om dettaskulle flytta fibembandstjänster vilket sägsnämnare

idag:

sig,låter dock allfämt påför bredbandstjänsterGenombrottet vänta
örefallerinkrementell utbyggnad fortfarandevarför envaraen

lämplig strategi.

författarna, i tätbe-alternativ,Fiber till hemmet kan ett menarvara
ihop och delas många.områden där fibem kan drasbyggda av

traditionelltfortfarande delad mellanbeskrivsTelekomvärlden som
telefoni och datatrafik, dvs.

realtidstrafik dvs.kretskop lade förmellan traditionellt nätnät
ördröjnin stider och fördröj-ningsva-överföring trafik därför av

paket opplade datanät. IP-proto-riationer hållas ochmåste nere,
effort dvs. jagbaserat principen bestkollet i själva verketär pa

ingenting.jag kansågör gott garanterarmen

marknaden aldrig kom-tydligt, författarna,blir alltmerDet attmenar
problemet löses förfat-för alla. strategiskaDetatt ansvaretta avmer

kostnads-sig sidan framväxtende tänker å ettatttarna avenagenom
medborgamät, andra sidanlandstäckande åfritt, lågkvalitativt, ett

trafiken prioriteras och kva-betalar förkommersiellt där ärnät attman
i fokus bör iställetlitetssäkrad. ISDN-utbyggnaden1995 sattes nu-

frånmålet minst kbit/suppgraderingen medborgamätet ha 128av
föreslåsabonnenten. Finansieringabonnenten och minst Mbit/s till2

medel fråninvesteringsfond, exempelvis medske med hjälp enav en
privatisering Telia.eventuell av

accessfonner för anslutningVärdering7.4 av

till Internet

utredningen ochföljer bedömning gjorts inomNedan som om-en som
accessformer för anslutning tillvärdering antalfattar ett en ope-en av

olika accessformerna hänvisasInternettjänst. förklaring deFörratörs av
möjligt, den kapacitetBilaga Värderingen bygger, så långttill som

den nominella kapaciteten.användaren beräknas erhålla och inte på
anslutningen tillsamtliga accessfonner gällerFör operatörensatt

anslutning sker med olikadelas flera användare.tjänst nät Dennaav
fall, det gäller i principkapacitet och varierar från fall till dvs. samma

ansluts tillförhållande organisations lokala LANnätnär ensom en

"3 stegvis
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via hyrd fast förbindelse nedan.tjänst nät seoperatörens en
vid kommunikationPrestanda användare i praktiken erhållerensom

beroende flertal faktorer, bl.a. följande: Anslut-via Internet är ett
antalet belastningen iningskapaciteten, samtidiga användare, operatö-

prestanda och belastning dator varifrånpå den serverstomnät,rens
hämtaexempelvis skall information från.man

finns det andrade nedan redovisade accessformemaFörutom även
gällerlösningar kan utnyttjas för nå Speciellttekniska Internet.attsom

radiobaserade lösningar.det olika

anslutning förFast uppkopplad access

ofta tillorganisations lokala LAN ansluts IntemetoperatörsEn nät en
förbindelse. antaltjänst via hyrd fast Utgående från behov, använ-en

fall.dare varierar anslutningskapaciteten från fall tillm.m.

Positivt Negativt
kostnad för anslutningen.hastighet kan erhållas, delas fastHög Hög

dock samtliga användareav
inom organisation.en

uppkopplingstid.Ingen

kommunikation.Symmetrisk

Tjänsten erbjuds flera opera-av
törer.

tids- eller volymsbaseradIngen
taxa.
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via telefon och modem förUppringd anslutning access

Anslut-den vanligaste för privatpersoner.anslutningsformDenna är
Användarenvia modempool.ningen till skerInternet operatörs er-en

telefontaxa.uppkopplingen kan ske till lokalbjuds vanligen att

Positivt Negativt
telefonförbindel- kapacitet, maximalt kbit/stillgång till Låg 56Stor

hastighet.alla bostäder och nominellfinns iser,
kontor.

uppkopplingstid.Lång
Tjänsten erbjuds mångaav opera-

båda vad gäller uppkopp-Taxan,törer.
förtill modempoolen ochling

tillanslutningen Internet, är
tid.baserad uppkopplad



SOU 1999:85 Något tekniken 173om

ISDN för accessl

Anslutningen till skerInternet vanligen via ISDN-pool.operatörsen
Användaren erbjuds vanligen uppkopplingen kan ske till lokaltaxa.att
Bedömningen nedan gäller vid användning eller två kanalerenav om
vardera 64 kbit/s.

Positivt Negativt
Snabb uppkoppling ISDN-for- tillgänglig i hela SverigeInte tillav
bindelsen. avgift engângs- och kvar-samma3

talsavgift.
Flera erbju-Intemetoperatörer
der anslutningsformen. Maxkapaciteten kbit/s.128l är

båda vad gällerTaxan, uppkopp-
ling till ISDN-poolen och för an-
slutningen till baseradInternet, är

uppkopplad tid.på uppkopp-För
ling dubblagäller vid 128taxan
kbit/s.
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ADSL för access

tele-befintligaanvända denmöjligtdetteknikADSL gör attär somen
Kommunika-överföra data.kapacitetmed högfonförbindelsen för att

använda-Mbit/s tillcirka 2-3och kapacitetenasymmetrisktionen ärär
tele-Avståndet tillanvändaren.kbit/s från närmasteoch några 150ren

några km.får högstmotsvarandestation eller vara

Positivt Negativt
kommunikation.Asymmetrisktelefonforbindel-tillgång tillStor

bostäder ochi allafinnsser,
tjänstenerbjudakunnaFörkontor. att

sinkompletteramåste operatören
växeln.tillanslutetväxel ochförbindelse.uppkopplad nätetFast

till-förstAnslutningsfonnendatakommuni-och ärSamtidig tal-
igängligmöjlig. tätorter.kation

hastighetenverkligaDen som an-
beroendeerhållervändaren är av

kvaliténväxeln ochtillavståndet
telefonförbindelsen.på

inomellerFinns snarennu,
ifrån Teliatjänstframtid som

Volymbaseradvissa större orter.
för tjänsten.tillämpastaxa
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Kabel-TV för access

överföringsteknikDen används vid kabel-TV-nät vanligen Et-ärsom
hernet. Kabel-TV-operatören vanligen viss hastighet tillgaranterar en
varje hushåll, 512 kbit/s vid kabelmodem avsedd för Mbit/s.10t.ex.
Kommunikationen asymmetrisk.är

Positivt Negativt
befintligaKan utnyttja den Delar kapaciteten med andra an-

föranslutningen kabel-TV-nätet, vändare inom hus, områdesamma
dock krävs mindre komplette- eller liknande fram till anslutningen
ringar anslutningen i bosta- till graden delningInternetav av
den. varierar vid kaskadkopplade res-

pektive stjämkopplade nät.
tids- eller volymsbaseradIngen

Asymmetrisk kommunikation.taxa.

Vissa äldre kabel-TV-nät måste
byggas med koaxial-typom ny av
kabel

Begränsad tillgång utanför tätorter.

försaknas standardNu gemensam
kabelmodem.
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kategori 5-kabel eller optiskFastighetsnät med anslutning via
fiberkabel för access

kategoribaserat på kabel 5astighetsnätet eller motsvarandeF är typav
Ethernetoptisk fiberkabel. Vanligen användseller version ellersenare

för denna accessform.

Positivt Negativt
Symmetrisk kommunikation med kabel och utrustning måsteNy

hastighet.hög i hus, områden ellerinstalleras
liknande.

liknandefastigheten ellerInom
dyr anslutningsutrustning hosinte kapaciteten med andradelas Nu

för optisk fiber.användarenanvändare.

volymsbaseradtids- ellerIngen
taxa.
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GSM för access

befin-användarnadelarVid mobil kommunikation GSMtypen somav
sändare/mottagare påtäcksi cell områdesig ensom avner samma

datatjänstervad gällertillgänglig kapacitet. Utvecklingen GSM om-av
i Sverigekommersiell tjänst finnsfattar antal olika Ingen ännuett steg.

bilaga 4. Nurespektive EDGE. Sebaserad på HSCSD, GPRSärsom
tekni-användning dessagälla vidoklart vilka kommertaxor att avsom

ker.

Positivt Negativt
nuvarandekapacitet för denLågMobiliteten.

data.datatjänsten GSM
täckning i Sverige.Stor

Ökad ikapacitet realiseras ett
beräknasantal Förststeg.

teknikkretskoppladHSCSD att
sedan tjänsterbli tillgänglig, som

paketfonnedlande tek-bygger på
sedanochnik, först GPRS

kompletteringEDGE. Kräver av
infrastrukturen för GSM.

bandbredd medDelar tillgänglig
cell.andra användare i en

relativt lågKommunikation med
paketfönnedlinghastighet, vid är

asymmetrisk.kommunikationen

varjetelefon krävs förNy ny
teknik.
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UMTS för access

UMTS tredje generationens för mobil kommunikation.är ett system
Vid användsUMTS teknik och mindre celler vid varvidGSMänny en
omfattande utbyggnad befintlig infrastruktur måste Vidgöras.av
UMTS delar de användare befinner sig i cell på tillgängligsom samma
kapacitet. Se bilaga oklart vilka4. Nu kommer gälla vidtaxor attsom

Beräknas bliUMTS. tillgänglig omkring år 2002.

Positivt Negativt
Mobiliteten med relativt hög UMTS kräver infrastrukturen ny
kapacitet. och kommer troligen endast att

tillgänglig i storstäder.vara

Asymmetrisk kommunikation.

Delar tillgänglig bandbredd med
andra användare i cell.en

telefonNy krävs.
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trådlös radioteknik förPunkt till multipunkt access

Broadcastfor dessa accessteknikergenerella BWADet ärnamnet
bl.a. omfattar mikrovågssystemen LMDSWideband ochAccess som

och MVDS.
med användning LMDS och MVDSanslutning tillFör Internet av

i Sverige. pågår medfinns inga kommersiell tjänster Provännu nu
i Sverige.frekvenstilldelning gjortsdock har ingenLMDS, än

Positivt Negativt
celler krävsrealiseras uppbyggnadkapacitet kan FörHög av
infrastrukturlokalkommersiellt, dock oklart hur en nynu

realiseras antenner.tjänsten kommer master,att
och prissätt-vad gäller kapacitet

Kommunikationenning. är asymmet-
risk.

uppkoppling.Fast
friBegränsad räckvidd, kräver

mellan sändare ochske inom siktSnabb utbyggnad kan motta-
förekommastörningar kanbegränsat område.ett gare,

vid regn.

Standarden inte klar.

användarutrustning, prisetDyr
sjunka.dockväntas att
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Det markbundna nätet för digital TV för access

markbundna digital förDet TV-nätet används distribuera TV-sänd-att
ningar broadcasting. första sändningarnaDe inleddes den aprill

bygger vad1999. Teracom planeras bli rikstäckandeut att ettsom
markbundet och vilket bedöms uppnås år 2001. Se bilaga 4.nät att

tillFör Internet pågår vid används returka-access prov, proven som
nal anslutning via telefonnätet eller GSM.

Positivt Negativt
Möjlighet finns för hög kapacitet Vid kommunikationenärproven
till användaren och med mobilitet. asymmetrisk. Telefonnätet eller

dock oklart hur tjänstenNu GSM används returkanal.som
kommer realiseras kommer-att
siellt kapacitet, prissättning och
täckningsgraden i Sverige när
tjänsten klar.

DAB Digital radio för access-

förDAB utsändning digital rundradio broadcasting.är ett system av
Se bilaga 4.

tillFör Internet pågår vid används returkanalaccess prov, proven som
anslutning via GSM.

Positivt Negativt
ÄnnutäckningStor och mobilitet, dock finns inga kommersiellanu

oklart hur tjänsten kommer terminaler.att
realiseras kommersiellt hastig-het
och prissättning. Asymmetrisk kommunikation.

returkanalSom används vid
framtidenGSM. Iproven

kommer troligen GPRS att
användas.



teknikenNågot 181SOU 1999:85 om

Satellit för access

alla platser i Sverige. KommersiellAccesstekniken kan användas
kbit/skapaciteten till användare 200-400finns i Sverige ochtjänst ärnu

erhålls tillfilöverföring. kapacitetvid webbtrafik och Högret.ex. an-
direktuppspelning ljud och video.vändaren vid överföring för An-av

tillha parabolantenn och kort för satellitmottagning PC.vändaren måste
används telefon.returkanalSom nu

Positivt Negativt
telefon.Returkanal viahela Sverige.Täcker

kommunikation.Asymmetrisk

baserad på utnyttjad tid.Taxan är

Sammanfattande kommentarer7.5

infrastrukturen.framförallt den fysiska delenUtredningen behandlar av
utredningens in-fem olika nivåer, därdelas inledningsvis iDenna upp

ledningsnivån och kanali-nedersta,framförallt inriktas de tvåtresse
sationsnivån.

informations- och kom-talade avanceradUtredningsdirektiven om
utredning tolkatsinfrastruktur, vilket i dennamunikationsteknisk som

bredbandskommuni-ellermöjliggör höghastighets-infrastruktur som
överföringskapacitet pådefinieratsBredbandskapacitet harkation. som

accessformerflesta deminst Mbit/s i båda riktningarna. De2 av som
för bredbands-praktiken tilli kapitlet når ivärderats inte gränsenupp

flertal de värderadetill Mbit/s.kommunikation 2 Ettär satt ac-avsom
intebild detutveckling. allmäncessformema under En ännu ärärär att

dominera ikommervilka accessmetodersjälvklart vilken eller attsom
nackdelar.vanliga metoderhar allaframtiden. framgåttSom ovan nu
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och myndigheten"Regelsystem8

Europeiska unionen8.1

telekommunikationsmarknadEn gemensam

grönbok avseende utvecklingen den1987 årsGenom gemensammaav
föreslogtelekommunikationstjänster och utrustningmarknaden för

tele-ytterligare konkurrens inomkommissionen introduktion aven
fullharmonisering.marknaden i kombination med högre grad Enaven

genomfördes i deliberalisering marknader inom detta områdeEU:sav
1998. beskriv-medlemsländer fram till januariflesta 1 För nämnare

till Bilagadefinitioner grundläggande begrepp hänvisasning och av
bestämmelsernagäller telekommunikation de viktigastedetNär är

följande:

avskaffas.Exklusiva och speciella rättigheter skall-
från rollen reglerings-roll skallStatens ägare separeras somsom—

myndighet.
telemarknaden skallTillstånd erbjuda infrastruktur på öppnaatt vara-

ålagddominerande aktöroch icke-diskriminerande. En är att upp-
fylla vissa villkor.

all-tillhandahållerSamtrafikskyldighet förgäller operatörer som-
tillgängliga telenät.mänt

förutbestämdaskall erbjuda vissadominerandeDen operatören-
samhällsomfattande tjänsterna eller USObastjänster, de s.k.

Universal Obligations.Service

audiovisuella frågorlagstiftningIfråga markbundna T V-nät är omom
gäller kabel-TV-nät initi-Vadhuvudsakligen medlemsstaternas ansvar.

enligti detta betänkande harRomfördragetObservera artiklarna i numreratsatt
vad gällde före den maj 1999.lsom

"5 Televerketutförts från dåha 1993,Sverige kan liberaliseringsarbetetI sägas
ändringenträdde denjuli 1997ombildades till Telia lAB. Den störresenaste

liberaliseringen i kraft.telelagen med avseende påav



och myndigheter184 Regelsystem SOU 1999:85

liberalisering marknaden direktiv frånerades oktoberetten av genom
1995.

kanalisation, dvs.Frågan med plats förrör,tomma masterom osv.,
ledningar och har redan behandlats i kapitel och därförantenner tas
inte här.upp

Ekonomisk stimulans

EU-kommissionen kan vidare påverka utbyggnaden infrastrukturav
och tjänsteutbudet sker bl.a. denDet Euro-även sätt.annat genom

regionala utvecklingsfonden fyrapeiska ERUF, EU:s struktur-en av
fonder. Finansieringen från skall kompletteras med offentligaEU me-
del från medlemslandet, i Sverige med minst lika mycket EU-som

Användningen"° strukturfondensmedlen. medel i de nordeuropeiskaav
har hittills varit ringa vid byggandet infrastruktur för tele-staterna av

kommunikation. Sveriges del har Telia PubliComFör beviljatsAB EU-
strukturfonderbidrag från och andra totaltEU:s EU-program 110,5

kronor.miljoner Syftet har vanligen varit försöka jämställa lands-att
bygdskommunema med storstadsområdena vad gäller IT-infrastruktu-

ren.
Kommissionen har också utbyggnaden transeuropeiskastött av

nät, frågaprioriterad och de viktigaste åtgär-som anses vara en en
för främja tillväxten, konkurrenskraftenderna och sysselsättatt

ningen. få igång olika projekt lämnasFör inom området visst bi-att
från kommissionen, det förstudierdrag kan sig och kostnaderröra om

Ävenför få projekt operativt. här bidrar kommissionen endastatt ett
med del totalkostnaden.en av

"6 Alf Lindqvist. PubliComPM 10 1998. Telia AB.mars
7 påFördelade nio projekt i Jämtland, Norrbotten, Bergslagen, Bohuslän

,
Värmland, Västernorrland, sydostlänen, länen kring yrstadsregionenF samt
Tingsryds kommun.

"3 Romfördraget, Artikel 129 b-d
"9 Yttrande från regionkommittén Förslag till rådets förordning ändringom om av

förordning EG 2236/95, l999/C93/05nr
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och leased-linedirektivenmtjänste-ONP-,

marknad för teletjänsterRamdirektivet upprättande inreatt ge-avom
ONP-direktivet syftartillhandahålla 90/387/EEGöppna nätattnom

snabbtfrämja marknad för teletjänstertill ettatt genomen gemensam
tillhanda-principer och betingelser förinförande harmoniserade attav

tillhandahålla måstehålla Förutsättningarna för nätöppnaöppna nät. att
förhindra tillgång tillvissa principer och får intemedöverensstämma

allmänintressen, vilka betecknasoch tjänster hänsyn tillännät annat av
sammanhängande tele-Avsikten skapaväsentliga krav. är ettattsom

infrastrukturenalla kan få tillgång tillinom gemenskapen, därsystem
lika villkor och upplåter denna.på ägeroavsett vem som

KOM‘90/388/EEG ålades medlemssta-tjänstedirektivetGenom
alla exklusiva ellermed vissa speciella undantag, upphävaterna att,

tele-för tillhandahållande andra teletjänsterspeciella rättigheter änav
för säkerställa alla teletjänst-foni och vidta nödvändiga åtgärder attatt

liberaliseringtillhandahålla sådana teletjänster. Denföretag har rätt att
emellertid in-genomfördes till följd grönboken blevinom EG avsom

data-omfattade i princip endastledningsvis relativt inskränkt. Den
tillhandahållandei viss utsträckningkommunikationstjänster och av

tjänstedirektivet sålunda ursprungligenhyrda förbindelser. I un-var
infrastruktur nätkapacitet ochdantagna tillhandahålla rättenrätten att
mellan fasta nätanslutningspunkter.tillhandahålla telefonitjänstatt

telefonitjänster undantogs från liberalise-Skälet till såväl nätatt som
med-angeläget för tillgodosedet ansågsringen attstatenatt varavar

liberalise-Efterhandbehov detta.borgarnas synsättet övergavs,somav
da-andra marknader tillhandahållanderades under 90-talet även än av

telefoni allt-Eftersom monopol på ochtakommunikationstjänster. nät
tilltillgodose behovet tillgångjämt tilläts, blev det angeläget nätatt av

icke-diskriminerande villkor.på
får enligt lea-förhyrda förbindelserTillgång till och användning av

väsentligased-line-direktivetm vid tillämpningendast begränsas av
speciella rättig-skydda exklusiva ellerkrav enligt direktivet och för att

proportiona-objektivt motiverade, följaheter. Begränsningar skall vara
tillomfattande i förhållandelitetsprincipen och inte alltför avsettvara

säkerställerändamål. fastslås nödvändigt medlemsstaternaDet attvara

° vadi betänkande har enligtObservera EU-direktiven detta numreratsatt som
före majgällde den 1 1999.

‘Z’ den inrejuni upprättandetRådets direktiv 90/387/EEG, 28 1990 om av
ONP-direktivettillhandahållamarknaden för teletjänster öppna nätattgenom

m 90/3 88/EEG
23 94/44/EG
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harmoniserat förhyrdautbud förbindelser med definieradeett nätan-av
slutningspunkter harmoniserat minimiutbud. för förhyrda för-Taxor
bindelser skall grundade objektiva kriterier och följa principenvara

kostnadsorientering.om

USO

Medlemsstaterna taltelefonidirektivetmskall enligt säkerställa varjeatt
rimlig begäran anslutning till det fasta, allmänt tillgängliga telefon-om

via fast anslutning tillgång fastaoch till allmänt tillgängliga tele-nätet
fonitjänster tillmötesgås åtminstone Vidare skall denoperatör.av en
tillhandahållna anslutningen det möjligt ringa ochgöra att ta emot
samtal med tal-, telefax- eller datakommunikation. krav med-Dessa
lemsstatema kallas UniversalUSO, Service Obligation, krav påung.
samhällsomfattande tjänster. fast allmänt tillgängliga telefonnätetDet
definieras i bilaga till samtrafikdirektivet. bl.a.I Där det stö-attanges
der dataöverföring inom talbandet via modem med hastighet lägsten av
2400 bit/s.

slutsats hur utformat i taltelefoni-En USO respektive leased-ärav
lines-direktivet det till varje land själv definiera vadär äratt attupp

skall innefattas i USO-begreppet det får inte innebära kravettsom men
bidrag frånpå andra och liknande. har hittills inte funnitEUoperatörer

det nödvändigt för sin del utvidga definitionen övrigtUSO. Iatt av
finns det inget direktiv tydliggör hur regional utbyggnad in-som en av
frastruktur skall ske och vilken infrastruktur bör finnastyp av som vare
sig inom telemarknaden inklusive dataöverföring eller börTV. Det
dock anmärkas bilagan till ONP-direktivet ONP-standarderatt om
fortlöpande omarbetas. undersöker f.n. konsekvensernaEU den s.k.av
konvergensen mellan telekommunikation, medie- och informationstek-
nik.

Konkurrens

den grundläggandeInom EU tele- och datakommunikationär attsynen
marknad och marknadens krafter i konkurrens bör få verka såär atten

fritt möjligt. Reglerna grundas på konkurrensregler i Romfördrasom
get. eller kommunernaOm på telemarknaden måste detstaten agerar

24 98/1 O/EG
25 Romfordraget, kapitel artikel 90.
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givetvis ske inom de EU-reglema Relevantasätterramar som upp. re-
gelverk bl.a.:är

Artikel 90.1 i Romfördraget lyder:-

Medlemsstatema skall beträffande offentliga företag och företa
de bevilar särskilda eller exklusiva rättigheter vidtaintesom oc

inte heller bi ehålla någon åtgärd strider dettareglerna imotsom
fördrag, i synnerhet reglerna i artiklarna 85-94.6 samt

Enligt artikel i2.1 full-konkurrensdirektivet 96/19/EG gäller med-att
lemsstatema skall upphäva alla åtgärder beviljar exklusiva ellersom
speciella rättigheter tillhandahålla teletjänster, inklusive upprättandeatt
och tillhandahållande telenätde krävs för dessa tjänster.av som

Artikel första2.2 stycket i full-konkurrensdirektivet lyder:-

Medlemsstatema skall vidta nödvändi föråtgärder säkerställaatta
företagalla har tillhandahål de teletjänster irättatt att a som avses

punllåteller eller1 tillhandahålla de telenät iupprätta som avses
l.tpun

Artiklarna i Romfördraget innehåller92-94 regler angående statligt
stöd. artikel 92 huvudregelI attanges som

är stöd medlemsstat eller med hjälp statligasom ges av en av me-
del, vilket slag det snedvrider eller hotar snedvridaän är, attav som
konkurrensen företavissa eller viss produktion, ärattgenom gynna
oförenligt den markna i den utsträckning detme gemensamma en
påverkar handeln mellan medlemsstatema.

artikelnI också vilka stödforrner förenliga med denäranges som ge-
marknaden. Godtagbara såvitt här intresse stödär ärmensamma av av

social karaktär till enskilda konsumenter, under förutsättningsom ges
stödet diskriminering med avseende påatt utanges varomas ursprung.

kan förenligtDärutöver med den marknadensom gemensamma anses
bl.a. stöd för främja den ekonomiska utvecklingen i regioner däratt
levnadsstandarden onormalt låg eller där det råder allvarlig brist påär
sysselsättning och stöd för underlätta utveckling vissa närings-att av
verksamheter eller vissa regioner, det inte handelnpåverkar inär nega-
tiv riktning i omfattning strider det intresset.moten som gemensamma
Kommissionen skall enligt artikel i93 samarbete med medlemsstaterna
fortlöpande granska alla stödprogram. Kommissionen kan besluta att en
medlemsstat skall upphöra med stödprogram.ett
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Accessnätet

problemet för den fort-flaskhalsen och detDet storavarasom anses
fortsatta utvecklingen ochavregleringen och den är accessnätetsatta

monopolföretagen och dis-tillgången till det. de gamlaDet är ägersom
få tillgång tilltillgången till Andra kanaccessnätet. operatörerponerar

får Eftersom utvecklingen går tjänster krä-det då betala. mot sommen
för andra ochallt högre kapacitet blir det allt dyrare operatörerver

konkurrensen tjänster kräver högre kapacitet Fråganpå avstannar.som
till det andra kanfriare tillgång på operatöreraccessnätet sätt attom en

använda utrustninghyra kopparkabeln Bilaga ochden råa se 8 egen
stationer, s.k. local loop unbundling dis-vid sidan LLUB,ägarensav

och olika medlems-kuteras därför och har kommissionenutretts av av
närvarande inom områdeden frågan för dettaländer. Detta är största

trådlös också pågår.viss diskussionäven om accessom
kommissionens telekommuni-Vid utredningens besök hos GD XIII

till mycketkationsfrågor i Bryssel, framkom inställningen LLUB äratt
deneftersom efterfrågan kan drivaspositiv att genomman anser

mellan olika Därmed kanökade konkurrens kan uppstå operatörer.som
för ökad kapacitet i uppstå.ekonomiskt incitament utbyggnad nätenav

medlemsland själv bestämma huruvidadock till varjeDet är attupp
inte. Medlemsländema kan också,skall införas ellerLLUB menar

införa eller kostnadsbaseradevissa, välja mellan medLLUBatt utan
priser.

olika långt med denna fråga.Medlemsländema har kommit Dan-
Österrike kopparled-infört och där hyrsmark, Tyskland och har LLUB

redankostnadsbaserade priser. Finland infördesningen till LLUBIut
i form ökadpriset förhandlingsfråga. Effektendär1996 är avenmen

priset.beroi har uteblivit, vilket kan på Ikonkurrens accessnätet
frågan,diskuteras liksomFrankrike, Nederländerna och Storbritannien

kommit telelag intefram till nuvarandei Sverige. har nyligenPTS att
kopparledningför Telia tillhandahålla råomfattar skyldighet att men

Utanför harbör ändras i detta avseende. EUutreder telelagenPTS om
priser.infört med kostnadsbaserade Ka-bl.a. och Kanada LLUBUSA

oförädlade led-tidsbegränsning för hyra dennada har år5 attomen
fram införaAustralien har förslag lagtsningen i städema. l attett om

Även från införaLLUBm. behandlat frågan avståttharNorge attmen
hyrs och vill i ställetform den råa kopparledningeniLLUB utattav

26 febr.Finland, intervju 1999.intervju 1999 TAC lOVUM, 24 samtmars
27 and marketlocal loop, regulatoryOVUM, Unbundling the samtassessment,a

OH-material, 1999.mars
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vidareutveckla s.k. fast omfattas reglerna för-access som anses av om
förbindelser.hyrda

pågår för närvarande förInom EU regelverket tele-översynen avr
kommunikationer skall identifiera huvudprincipema för fas inästasom
utvecklingen regelverket för Införperioden 200l till 2006. översy-av

sades den snabba marknads- och tekniska utvecklingen göratt attnen
regelverket stimuleramåste kunna teknisk utveckling att reste-genom
rande hinder för konkurrens bort, osäkra områden klarare ochgöratas
skapa incitament for investeringar och tillväxt. Marknadens aktörerrättl
behöver förutsebara regler med uppsättning basregler istället fören av

i detaljerade bestämmelser. Så långt möjligt skall tek-översynen vara
niskt neutral med beaktande marknadstrender kon-vissamen av somL

inom olika tekniker, globalisering tjänster, digitalisering,

i vergens av
bredbandstjänster, tillväxt datatrafik jämfört medInternetöverstor av
den traditionella telefonin integrering fasta och mobila tjäns-samt av

V term.

Sammanfattning EUom

Bryssel°Från utredningens besök på kommissionen i kan sammanfatt-
ningsvis interventionstatlig inte önskvärd eftersomsägas att anses
marknadskraftema förväntas åstadkomma utbyggnad den infrastruk-av

behövs. marknaden inte fungerar fulltOm i glesare be-tur ut t.ex.som
Åtgärderbyggelse så kan dock ingripa. i fall tänkasså kanstaten som

vidtas skall konkurrensneutrala. Eventuella subventioner bör läm-vara
till slutanvändare sedan skall kunna vända sig till vilkennas som opera-

Öppenhelst. upphandling kan också ske generellttör ärsettsom men
subventioner till slutanvändare föredra.att

Statligt ägande bekymmer eftersom marknadens aktörerär störsett
och nyetableringar kan också konflikt mellan rol-Detträngas ärut. en
len och reglerare. lösa detta upphand-Ettägare sätt ärattsom genom
ling och för inte hindra den framtida handlingsfriheten kan tidsbe-att
gränsade licenser utfärdas.

28 Stortingsmelding enkelte regulatoriske24, 1998-99, Om sporsmål inr
telesektoren, 20f.s

29 Review of the Telecommunications1999 Regulatory Framework.
30 Intervjuer, GD GD GDXIII, IV, XVI.

D
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Något8.2 det svenska regelsystemetom

rollPTS

olika marknader berörs:Tre

Datamarknaden utifrån närings- och konsumentpolitiska inci-som,-
den marknadsrättsliga lagstiftningen. gällerDettament, styrs av

dock inte datatransmission televerksamhet och i vissutgör ut-som
sträckning bestämmelser prissättning och kontroll.styrs av om
Telemarknaden liberaliserats och omregleras med syfte fåattsom-
till stånd konkurrens och uppfyllande telepolitiska målsätt-en av
ningar i övrigt.
Radio- och TV-marknaden demokratiska och kultur-styrssom av-
politiska målsättningar varvid påtagit sig särskilt publicstaten ett
serviceansvar på radio- och TV-områdena.

och telestyrelsen statlig myndighetPost- PTS central med sektors-är
för marknaden för televerksamhet och lT-frågor. skallPTS ut-ansvar

tillsyn avseende efterlevnaden telelagen, lagen radiokom-öva av om
munikation teleterminallagen påverkaroch därmed förhållandenasamt
inom alla de ovannämnda marknaderna. detta sammanhang detI ärtre
dock de förstatvâ särskilt intresse.ärsom av

Tillhandahållandet traditionella teletjänster, fastsåsom telefoni,av
mobila teletjänster andra telefoni och andra tjänsteräven krä-än som

tilldelning för telefoni i högrenummerplan gradärver av resurser ur
Ävenreglerat tillhandahållande andra teletjänster. tillhandahål-än av

lande nätkapacitet vad denna används till relativt de-är oavsettav - -
taljerat reglerat. gäller däremot inte datakommunika-Detsamma rena
tionstjänster. tillhandahåller endast datakommunikationstjäns-Den som

eller hyrd nätkapacitet behöver sålunda inget tillståndter t.ex.egen
och inte anmälningsskyldig enligt telelagen. gällerDäremotär exem-
pelvis regler tillsyn, samtrañk, kvalitet, funktionalitet, integritet ochom
tystnadsplikt i telelagen. viktig bestämmelse i telelagen skyldig-En är
heten bedriva samtrañk. Sådana avtal handlaratt som samman-om
koppling fasta telenät kan framtvingas PTS på begäranav av av en ope-
ratör.

det fråga mobila teletjänster eller teletjänst förOm är om om annan
vilka för telefoninummerplanen behövs, gäller te-nummerresurser ur
lelagens bestämmelser för sådan verksamhet fullt vilka tjäns-ut oavsett

telelagens bestämmelserDetsamma gällerär.tema sagtssom ovan om
tillhandahållande nätkapacitet. Härtill kommer regler i lagen ra-av om
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diokommunikation och för utrustningens del teletenninallagen. I--
bakgrund.samtliga bestämmelser på området har EG-rättsligstort sett

anmälningsplik-kan tilläggas varken tillståndsskyldigheten ellerDet att
tillstånds-innebär någon begränsning antalet Endast ioperatörer.ten av

fallet företas någon förhandskontroll den tilltänkta verksamheten.av
ingående endast ansökan mobila teletjäns-Kontrollen är mer om avser

Allt det sagda gällerbegränsat frekvensutrymme i anspråk.närter tas
traditionell teleteknikteknik tillämpas ivilken näten,oavsett som

ellerPSTN, ISDN, xDSL-, ATM- FRAME RELAY-PLMN, X21-,
Skälet tills vidare lämna data- och kommunikationstjänsternät. utan-att

för exempelvis 1996/97:61 38:tillståndsregleringen framgår i s.prop.

elek-Frågan datafänster tillhandahållsär separat, t.ex.om som
deandra ntemettjänster, sådan betydelsetronisk och är attpost av

för endastbör med tillståndsplikt generellt i stället som nu,reg eras
telefonitjänsten delde erbuds tillsammans med såsomnär aven

år och allt pekar pådenna. har vuxit lavinartat åntemet viljctigtsenare--- infonnations- och kom-mycketdetta kommer bliatt att ett
den starka tillväxtenmunikationsnät i det framtida samhället. Just

användning emellertidoch den snabba föränderli heten i dess är ett
okomplice-reglering. inte heltskäl avvakta något Det äratt me en

skulle behöva inteidentifiera vilka Internettjänsterrat att som resp.
behöva tillståndsbeläggas.

prioriterat i första handi tillsynsverksamhetInledningsvis har PTS sin
fick i julianmälningsskyldiga. PTStillståndshavare och i andra hand

Under desektorsmyndighet IT-området.1997 i uppdrag att se-vara
aktualiseratenlighet med detta uppdragåren har myndigheten inaste

till-gäller förde bestämmelserytterligare flertal IT-frågor, b1.a.ett som
datakommunikationstjänster.ochhandahållande nätkapacitetav rena

den statliga tillsyns-varit bedöma hurDärvid har utgångspunkten att
nödvändig.lagändringrollen skulle och huruvida någon ärutövas

överblick den tillgäng-uppgift skaffahar också tillPTS överatt en
används effektivtliga radioinfrastrukturen och denochnät- samtom

närvarandeinte förlämna förslag har PTStill åtgärder. Däremot som
ekonomiskt.utvecklingen Iuppgift för generellt stödjaeller attresurser

hänseendevetenskapligtviss utvecklingen iutsträckning stödjer PTS
har dockstandardiseringsarbete.deltagande i Detta ansetts varagenom

finansierakan ocksåför marknaden. PTStill allra delen sakstörsta en
samhällsâtagandenm.förutbyggnad det krävs vissanätav om

3 Kraftnätledningsdragning Svenskafinansierar delvis planeradPTS somen
Örebro.Östersund ihopLedningen byggsochEnköping, Sollefteå,utför mellan

Stockholm-Göteborg-Malmö-mellanmed den befintliga i Södra Sverige
Stockholm.
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.

samhällsåta-tillämpar metod för upphandling åtgärderPTS aven av
följandePTS-modellen. kan beskrivasganden kallas Densom

sårbarheten inom funktionerna Telekom-Avsikten minskasätt. är att
förmunikationer Postbefordran för tillse viktiga tjänsteroch att attsamt

möj-funktionshindrade teleområdet finns tillgå.inom och Omattpost-
ofta upphand-ligt upphandling i konkurrens måstegörs öppen menen

eftersom endast dennelingen genomföras riktad viss operatör,mot en
före-har möjlighet tillhandahålla tjänster. Tillståndsvillkoren elleratt

skrifterna skall få bedriva sin verksam-gäller för operatörernaattsom
till pri-het, bestämmer upphandlingen skall kostnadsbaseradegörasatt

betyder affärsmässig uppgörelse i varje enskilt fall. AvDettaser. en
framgår merkostnader den kommer-PTS beställning vad är utöversom

vissa fall reglerassiella kan ha åtgärden. Ioperatörennytta avsom
nyttjandevillkoren i särskilda avtal.

Andra regelsystem

Främjandet ökad tillgång till avancerad informations- och kom-av en
munikationsteknisk infrastruktur kan beröra rad olika rättsområden.en

övergripande rättsområden berörs torde radio- och telerätt,De som vara
konkurrensrätt, fastighetsrätt med plan- och byggrätt reglersamt om
kommunal kompetens. beskrivning de i dettaEn närmare av samman-
hang viktigaste delarna finns i Bilaga

verkskall bemyndigande för statligadock någotHär nämnas om
statligtoch statligt ägda aktiebolag. Möjligheterna för statliga verk och

förägda aktiebolag bidra till snabb utbyggnad infrastrukturatt aven
avhängigt hur derasbredband etablerande infrastruktur ärgenom avav

gällerinstruktioner respektive bolagsordningar utformade. Dettaär
eller innehav nyttjanderätter,utnyttjande deras markinnehaväven av av

servitut, ledningsrätter, främst Vägverket, AffarsverketDetm.m. avser
Svenska Kraftnät, Banverket, bolagen inom Vattenfallskoncemen och

till förväntadTeliakoncemen har med hänsynTeracom AB. samman-
aktieinnehav inteslagning och planerad delvis utförsäljning statensav

tagits i dettamed sammanhang.
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Diskussion8.3 Sverige och EU-reglemaom

EU:s komplex. Grundinställningen fortså långt och såär är attsyn som
möjligt existerande för främja konkurrensen. kanDessaöppna nät att
då komma utnyttjas olika aktörer för sälja tjänster på dessaatt attav

innebär konkurrensDetta med de och etablerade, vertikaltnät. stora
integrerade Företagen utnyttjar ledningar. det inomMen ärsom egna
branschen känt faktum det bygga fi-svårt ledning ochärett att att ut
nansiera detta med uthyming, eftersom det lönar sig säljaattmera
tjänster, dvs. förädlade produkter, ledning.bara hyraän att utmer
Affärslogiken talar därför för de företa-det vertikalt intregreradeäratt

framför allt marknaden.gen som gynnas av
EU:s politik och regelverk motverkar statliga subventioner på tele-

marknaden. Följden blir ledningsutbyggnaden framförallt kommeratt
iske vertikalt integrerade företag, dvs. sådana företag både ägeratt som

ledning och producerar tjänster och därmed har finansieraråd attsom
utbyggnad. Huvuddelen dessa företag har sitt dei stat-en av ursprung

liga teleorganisationema med monopolställning. leder alltsåEU:s syn
både till missgynna och de etablerade, vertikalt integreradeatt gynna
företagen. effekten detta svår bedöma.Den Frå-ärsammantagna attav

hur glesbefolkade områdenade i Nordeuropa skall försesstoragan om
med bredbandsledning löses emellertid inte regelverk.EU:sgenom

målkonflikt skulle delvis kunnaDenna hanteras PTSattgenom ge-
nomför upphandling där alla vill, på lika villkor,operatörer som ges
möjlighet bygga infrastruktur i glesbygden. § andraI 2att ut t.ex.

telelagenstycket regleras PTS-modellen. stadgas regeringenDär att
eller den myndighet regeringen bestämmer får besluta enskildaattsom
och myndigheter skall tillförsäkras teletjänster nätka-tillgång till eller

instruktionpacitet statlig upphandling. Genom PTS hargenom rege-
ringen förordnat upphandling skall: tillgodose funk-PTSatt genom
tionshindrades behov särskilda och teletjänster, tillgodose to-post-av
talförsvarets ochbehov teletjänster under höjd beredskap,ochpost-av
stärka samhällets störningar iberedskap allvarliga telesystemetmot av
fred upphandling skullesamhällsåtaganden. Denna möjlighetav
kunna utökas till infrastruktur i glesbygden. Tillbehovävenatt avse av
upphandlingen skulle vissa kopplas, krav kapacitetkrav kunna påt.ex.
och tillgänglighet. instruktion ändras för skall kunnaPTS måste PTSatt
genomföra sådan upphandling.

avsnitt har regler statligt stöd iI 3.1 redogjorts för EUzsovan om ar-
tiklarna i Romfördraget. regionalpolitisk synvinkel be-92-94 Ur är
stämmelserna i artikel viktiga. Därvid det kan92.3 a och c attanges

m Förordning 1997:401 för och telestyrelsen.med instruktion Post-
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förenligt med den marknaden stöd föratt attanses gemensamma ge
främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden

onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning ochär
stöd för underlätta utveckling vissa näringsverksamheter elleratt av
vissa regioner, det inte påverkar handeln i negativ riktning inär en en
omfattning strider det intresset. Om PTS-mo-motsom gemensamma
dellen skall tillämpas för utbyggnad ledningar i glesbygd måstet.ex.av
det ske i överensstämmelse regler.med dessa
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Sverige ochIT-infrastrukturen i9

några länderandra

IT-infrastrukturSveriges9.1

Allmänt

konsultföretagetdelar hämtad frånbeskrivning tillFöljande är stora
Öhrlings årsskiftet 1998/99, på PTSkartläggning gjordes kringsom

gäller, ingetuppdragm. sifferuppgifter redovisasDe annatomsom
bredbandskommunikation. Teliasmöjliggörinfrastruktur nätsägs, som

Öhrlingseftersom kart-andrahär något utförligareredovisas nät,än
Telia.saknade kartor beskrev Föri utsträckningläggning öv-stor som

Öhrlings kartläggning.hänvisas tillriga nät
for tolka nedan-inledningsvis framhållasskall redanDet att attman,

informa-ytterligarekapacitetstermer, behöverbeskrivningar istående
sträckningensräcker det inte meddet gäller fibemätettion. När att ange

till-fibrer lagtsockså hur mångalängd behöver vetautan somman
olikainnebär våg-utvecklingpågårDessutom attsomensammans.

signaländamål,användas för olikakan ochlängder i ljuset separeras
leder tillmångfaldigar kapaciteten.vilket Detta ävenatt manman, om

fiber, koaxialkabel,sig dennaolika ledningamas storlek,de ärvet vare
eftersomkapaciteten,kan bedömaeller jämtråd, därav intekoppar-

Medtill ledningen.utrustning kopplatsbestäms vilkendenna somav
telefon-parkoppartråd för vanligexempelvistillräcklig utrustning kan

kortadock endasti bredbandskapacitet,komma över av-uppaccess,
stånd.

Rikstäckande nät

sedantelekommarknadenden svenskaflera aktörer verkar påTrots att
privat aktörinneburit någonhar detta inteomregleringen 1993, ännu att

Öhrlings,33 PricewaterhouseCoopers.redovisatsMaterialet har insamlats och av
och lT-infrastruktur. Mars 1999. SeKartläggning tele- www.pts.seav
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byggt någon rikstäckande ledning, det finns teckenännu ävenegen om
på sådana privata initiativ ärpå gång. Antalet sådan ledningägareatt av

denpå svenska marknaden begränsar sig i huvudsak till följandeännu
fyra f.n. till hundra statligt ägda:är procentsom

Tabell nationellDe bredbandsledningstörsta ägarna av

eller myndighetFöretag Antal mil optisk

Banverket mill 000

Svenska kraftnät mil planerat180 ytterligare mil120+

Telia AB 1999"Drygt 5 000 mil

Teracom RikstäckandeAB radiolänknät

övrigaAv Tele2 cirka 10 miloperatörer ägastora äruppges som upp-
delade på fyrtiotal platser i landet. Andra såsomett större operatörer
Sonera, Telenordia, Global m.f,One innehar inte heller någon sub-
stantiell ledningsstmktur har avtal med ovanstående led-utanegen
ningsägare. finnsDet tecken på det kan tillkomma nyaatt nätägare.

Stadsnät

Öhrlings kartläggningI har vidare definierat nivåman en som man
förkallar stadsnä , huvudsakligen kommuner och kom-ägssom av

Öhrlingsmunala bolag. enkät kom fram till sådana fanns i minst 138att
kommuner. Enligt Stadsnätsföreningens totalenkät, blev färdig isom

1999,april antalet 173 och den totala kabellängden i kommu-var
cirka mil,600 mil i Stokabs200 når Stockholmsägo,nerna varav som

läns alla kommuner och alltså regionnät stadsnät.är änett ettsnarare
Till detta kommer de stadsnät med bredbandskapacitet ägssom av
framförallt Telia hyrs till kommunerna. mångaI kommunerutmen
finns det både stadsnät båda dvs. både ägda och hyrda. To-sorterna,av
talt finns det ägda eller hyrda stadsnät i minst 190 kommuner.

3‘ 4 mil redovisas500 i The Teldok Yearbook 1997 G-M Holst, ed. Enligt
uppgift från Telia längdenNät 1999-01-01 i drygt 5 000 mil.är nu uppe

3‘ redogörelseFör för enkäten, utförts Hedberg,Lars Stokab, ochen som av
Berndt Karlsson, Svenska Stadsnätstöreningens kansli, Stokabs webbplatsse
www.stokab.se
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stadsnät används framförallt för den för-Kommunernas egnaegna
totalenkäti Stadsnätsföreningens 28valtningens behov uppgavmen

beskriv-upplåts till Föräven operatörer. närmarenätenprocent att en
Öhrlingshänvisas till kartlägg-de kommunalt ägda stadsnätenning av

Stadsnätsföreningens enkät.innehåller kartor, Härning också samtsom
framhållas den särställning Stokab harskall bara ytterligare genomsom

jämförelse med andra stadsnät, med sinhelt dominerande storlek isin
kommuner med sin tyd-täckningsgrad ledning till 25regionala samt

möjligheter hyraoch användareliga affärsidé operatörer attsom ger
fiber hela länet.översvart

Lokala accessnät

de längdupp-kartläggningen också lokalaSlutligen ingår i Iaccessnät.
förekommandestadsnäten ingår igifter redovisats för även,som ovan

erbjuder fastfinns fyra huvudgrupperfall, Det ägareaccessnät. som
lokal iaccess:

kommuner——
kabel-TV-bolag—
Telia—
övriga aktörer.-

Öhrlings endast kommunerenkät 15dem påAv attsvarat uppgavsom
hushållen till godo.somkommerde hade lokala accessnät

ha tillgång till kabel-TV,hushållen bedömsRunt 70 procent somav
ledandeförmed telefonnätet står det Dejämsides accessnätet.största

StjämTV-nätetTelevision, Kabelvision,Telia Infomediaföretagen är
harcirka företagen 17Line. övriga 65och Sweden De procent avon

hushåll.totala antalet anslutnadet
för telefoni Teliakretskopplade koppamätMed sitt rikstäckande är

accessmarknaden. Telia nårlokaladen aktören denstörsta genom
in i alla svenska hushåll.sitt telefoninät i princip

Mobil telefoni

för mobil telefoni:driver rikstäckandeaktörerTre nät

Comviq-
Europolitan-
Telia—-

4
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Telia den enda i Sverige både driver analoga mobilaär NMTnät,som
och och digitala450 900, dessa har deAv mobiloperatöremanät. tre

såväl GSM 900 GSM 1800. har TelenordiaDessutom bo-som genom
laget Tele8 Kontakt tillstånd erbjuda tjänsterett att nätett egetgenom
via GSM dock inte i1800. Detta drift. bör observerasDet GSM-är att

visserligen digitala inte har bredbandskapacitet. någranäten är Ommen
år fr.o.m. år bedöms2002 generation mobila finnas mednät atten ny
bredbandskapacitet, UMTS, bredband dock i den begränsade meningen

användaren måste i sin cell för kunna utnyttja helaatt attvara ensam
bandbredden Mbit/s.2

förI mobil kommunikation sker överföringen mellan denätett mo-
bila terminalerna telefonerna till basstationen i respektive cell via
trådlös radio. Kommunikationen i mobilnätets dvs. överför-stomnät,
ingen mellan basstationema liksom med samtrafikutrustningen med
andra sker dock via kabelbaseradenät nät.

1998/99 hade innevånama50 i Sverige mobiltele-nästan procent av
fon.

Allmänt den svenska geografin ochom

befolkningsfördelningen

Vi lämnar den översiktliga nivån och till frågorövergår denrörnu som
geografiska fördelningen IT-infrastrukturen.av

svenska kartan befolkningstäthetenDen nedan visarseöver att
denna i de storstadskommunema Stockholm, Göteborg ochär störst tre
Malmö, med eller fler500 kvadratkilometer landareal.personer per

Svealand och Götaland består i övrigt täthetstyper,tvåav

dels område med eller fler50 kvadratkilometer iett ettpersoner per-
brett bälte från Mälardalen Svealand till Västra Götaland,genom
och vidare hela västkusten och sydkusten inklusivenästanrunt

delen Blekinges kustområde,större av
dels område med mindre kvadratkilometer50ett än personer per-
bl.a. i Bergslagen och i delar Småland.stora av

Stora delar Norrlands inland glesare med färre 15 invå-är ännu änav
kvadratkilometer, och har därmed förutsättningar försämrenare per

lönsamhet vid kommersiell bedömning investeringar i IT-in-en av
frastruktur.
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- km’0-l4 personer/ landareal
kmllandareal15-29personer/
km30-49personer/ landareal
km‘50-99personer/ landareal

kmlpersoner/ landarealI00-499
km’500-999personer landareal

kmzlandareall 000-4000personer/

Källa: SCB

lönsamheten.inte stråken Re-det bara deMen avgörär tätastora som
kabel-TV-nät lönsamma ochtätortsbildningardan små kan göra t.ex.

i södra Sverige ökakan glesa områden mellan tätorter ävenomvänt
visasalla Nedananslutningskostnaden abonnent för nät.typer avper

befolk-och hur andelsambandet mellan storlektätortemas stor av
ningen dessa täcker.
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Tabell: Andel befolkningen bor i minst givenorter stor-av som av en
lek.

Antal med följande andelär större änorter som
rikets befolkningav

antalet invånare procent
Hela landet inklusive glesbygden lOO

4 694 50 87
160l 500 81
732 0001 77
340 3 000 70
226 0005 65
109 10 000 56

19 00050 35
5 100 000 24
1 1 000 000 13

Läsanvisning: Tabellen ackumulativ läser den nerifrån, dvs. varje inklu-radär när man
derar underliggande rader. finnsDet 109 med 10 000 invånare, in-änLex. orter mer
kluderande de har 50 000, 100 eller miljon invånare.000 1 I allaäven orter ortersom
med 000 invånare10 bor 56 landets befolkning.än procentmer av
Källa: bearbetning befolknings-En av Göran Lundström SCB:s och ortsstatistikav
för 1995-98.

Med hjälp denna tabell kan tolka olika täckningsgrad. Mannätsav man
kan exempelvis observera den anmärkningsvärt höga andel befolk-av
ningen, bor i gles bygd i meningen13 den de borprocent, attsom
utanför den minsta invånare.50även tätorten,

Vad med gles- och landsbygd framgår Glesbygdsver-som menas av
kets skrift Fömyelsens landskap-bygdepolitik for 2000-talet°. för-I
ordningen landsbygdsstöd stöd serviceoch till kommersiell defi-om
nieras glesbygd stora sammanhängande områden med gles be-som
byggelse och långa avstånd till sysselsättning och servicestörre orter,
8 §. Med landsbygd i förordning områden med lik-menas samman
nande förhållande i glesbygd enligt 8 § med kortare avståndsom men
till och service. 2,3 miljoner invånare, dvs. Inträdet i harEUstörre orter

ytterligare indelningar. Mål åtgärder för de glest6gett mestoss avser
befolkade områdena, med mindre invånare kvadratkilometer8än per
och omfattar delar Norrlands inland med 5 Sverigesstora procentav av
befolkning. Mål 5b for landsbygdsområdenåtgärder i både södraavser
och Sverige med totalt Sveriges befolkning.8 Inomprocentnorra av
OECD definieras landsbygd områden mindremed 150 invånareänsom

° Glesbygdsverket, 1997.
m SFS 1994:577.

m4
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be-skulle det 43kvadratkilometer. Sverigel procentmotsvara avper
utanförofta områdeneuropeiska sammanhang bedömsfolkningen. I

landsbygd, vilket i Sverigeinvånare3 000större än mot-tätorter som
analysbefolkningen. Förungefär 30 närmareprocent avenavsvarar

till Glesbygdsverketsområden hänvisasdessa rapport.
fördelad mellanbefolkningenlän för län hurNedan visas tätortär

och landsbygd.

glesbygdi landsbygd ochTabell Befolkningen

Befolkning i med VaravLän orter
medinvå- befolkning imindre 3000än orter

mindre invånare50ännare
Andel AntalAntalAndel avav

invånareinvånare länetslänets
befolkning tusentalbefolkning tusental

6 107178Stockholm 10
96 17 50Uppsala 33

14 3632 82Södermanland
Östergötland 13 5427 l 11

20 6638 125Jönköping
3787 21Kronoberg 49
40107 17Kalmar 45
2062 36 34Gotland

16 2461Blekinge 40
123302 1127Skåne

46131 17Halland 48
208432 14Götaland 29Västra

21 5839 108Värmland
Örebro 4191 1533

2870 11Västmanland 27
12 341 19Dalarna 42

4219 15Gävleborg 42 1
4316 17Västernorrland 46 1

25 3379Jämtland 60
44126 1749Västerbotten
291 l38 99Norrbotten

1 1632 674 13Riket totalt 30

bearbetad Göranortsstatistik för 1995-98,befolknings- ochKälla: SCB:s av
Lundström.



-infiastrukturen och några andra länder SOU 1999:85202 IT Sverigei

tabellen framgår betydande del befolkningen iAv ävenatt aven
södra Sverige bor i landsbygd och glesbygd. Man kan observeraäven

från de övriga norrlandslä-Norrbotten har struktur avvikeratt en som
befolkningen tillsin relativt höga koncentration tätorteravnen genom

invånare. Tabellen däremot inget avstånden3 000än sägerstörre om
mellan vilket missgynnar samtliga norrlandslän.tätortema,

Telias geografiska struktur

utredning från beskrevs Telias med ka-1997 ISDN-nätI atten mars
vanlig telefonihastighet täckte knapptpacitet på två gånger 000l orter.

Telia valt de vilket enligtOm 1 000 störstaantar att orternaman man
uppgift dock inte gjort systematiskt, skulle cirka 80 befolk-procent av
ningen täckas denna tjänst. bekräftas i huvudsakDetta attav av en ny-

kartläggningsstudiem ISDN-tjänsten omfattarligen gjord 80-attanger
vidare uppgivit°Sveriges befolkning. Telia har cirka90 procent attav

landets företag ingår i ISDN-området.95 ISDN-ortemaprocent av
framgår nedanstående karta.av

Inträdesavgiften till juni kr på ochISDN 1 975 1999 ISDN-orterär
offert övriga enstaka användare på ickepå För ISDN-ortorter. en en
kan det innebära tiotusentals kronor.

3‘ Glesbygdsverket. Service i gles- och landsbygd. Mars 1997.
Öhrlings39 kartläggning, 1999. PTSmars

14° l997/98ZTU7, SidSe 28
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i SverigeFigur ISDN-ortema

Källa: Telia

glesast förekommande ikartan ISDN-ortemaMan ärattser av
Norrland, särskilt i inlandet, delar Bergslagen, Småland ochsamt av
sydöstra Sverige.
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ÖstergötlandNedan visas för illustrera ävenseparat att att om
här ligger finns områdenISDN-ortema det ändå däremellan ärtätt, som

tillgodosedda.sämre

ÖstergötlandFigur ISDN-orter i

ISDN-utbyggnadÖstergötlands Betlän Standardpns
ISDN-utbyggnadBetISDN 1998 engángsavgiftHögre

ISDNUtb i EU-projektav
Standardpris

områdenISDN-onInomsvartaochrutigaerbjudsISDNüllstandardpris.inomövrigaområdenerbjudsISDNtillolfertpris,vilketiengångsavgift.detestafallinnebarförhöjden
Källa: Telia Nät

Vi till Telias geografiska fördelning ADSL-kapacitet.övergår nu av
orter,bedöms tillgänglig i vilket maximalt kanDenna 20nu vara

ungefär tredjedel befolkningen, valt de störstamotsvara en av om man
först. inte gjort det, blir täckningsgraden lägre- TeliasOmorterna man

bedömning med nuvarande utbyggnad når ungefär 2är attegen man
miljoner invånare.

" Dock inte nödvändigtvis inom hela orten.
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Figur ADSL-utbyggnaden i Sverige

ADSL i Sverige
Juni 1999

ulei

"°‘Ca 20 orter-
Ca 125 noder Sundsvall°
2 miljoner kunder0
nábara idag

Fortsatt snabb utbyggnad- p.äi s°""""kundefterfråganefter KW -

Jönköping/Växjög
Helsingborg‘
Malmö

Källa: Telia

Telias hela kabellängdm.3" 000 mil, i dettaAvnät är nästan mätt upp-
cirka 25 000 mil och cirka 6 500accessnätet utgöra transportnätetges

mil. Telias rikstäckande fiberoptiska drygtnät är nämntssom ovan
000 mil långt, vilket innebär ka-5 75 transportnätetsatt procent av

bellängd består ñberledning. nationella delen ñbemätetDenav av
visas nedan detaljerad karta region. regionalaDetöversamt en mer en
och lokala kan, enligt våra uppskattningar, hälftenomkringnätet utgöra
eller två tredjedelar kabellängden i ñbemätet. Telias optoñber nårav
alla Sveriges kommunhuvudorter, bl.a. för sammanbinda telefon-att
växlar. Omkring kommunhuvudortema förbinds80 medprocent av

ledningarminst två eller mindre skilda säkerheten ökarmer mer
framdragningsvägama skiljs åt. Fibemätet har Telia beräknatsNätav
nå stationer med omkring 90 alla kunder och omkring 95procent av

alla företagskunder, vilket belyser kapacitet.nätetsprocent av

z Enligt Telia Kabellängden ungefär densammaNät. i de alternativaär nätsom
Öhrlingskostnadsberälcnats i ochEnators konsultrapporter se kapitel 13.som

3 Information från Telia Nät.



206 -infiastrukturen ochIT Sverige några andra länder SOU 1999:85i

Figur. Telias nationella optonät

Källa: Teldok 116. The Teldok Yearbook sid1997, 106. Kartan ärreport
i aktuell bortsett från linjerenstaka kan ha tillkommit.stort sett att

ÖstergötlandNedan visas karta bl.a. framgår huröver etten varav re-
gionalt ñbemät kompletterar det nationella.
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ÖstergötlandTelias optofiber iFigur:

Östergötlands län

Optokablar

BeñnlligaZ
Planeradei

Källa: Telia nät

funktionssätt framillustration till hur marknadens driverEn en geogra-
erbjudande Link Di-fiskt differentierad tillgänglighet Teliasges avav

huvud-gitel-tjänsten. gäller digitala höghastighetsförbindelserDet som
hög kapacitet,sakligen för sammankoppling lokala medanvänds nätav

prislista, medtillgängliga enligt internLAN. Digiteltjänstema är un-en
dantag tabell.enligt nedanstående

Tabell Telias Digiteltjänster

34/45 140/155kbit/s .Mbit/s64 2
Mbit/s Mbit/s

Stockholm, Göte- xx
borg, Malmö
Orter 20 000 inv xx

offert000 inv5orter xx
offertoffert2 000 invorter xx

offert offertoffertövriga orter x
Finns alltid fåattx

offert.Förutsätter fiber finns dragen fram till kund,att annars

normalt do-storlek och eftersom smâorterHär prisetstyrs ortemasav
Norrland ellerligger iminerar befolkad bygd, sig dennai glest vare

högre i dessa delarprisetsödra Sverige, så kommer också att avvara
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i Norrland,landet. områdena med gles bygd ligger dessutomDe största
därmed i dessa sammanhang alltid blir relativt missgynnat.som

Omfattningen det underliggande ledning i kombinationnätetav
med utrustning kan illustreras nedanstående karta, i vilkasomav anger

Telia har installerat särskild ATM-utrustning. visar högKartanorter en
andel i Götaland och Svealand, också i NorrbottensATM-orter men
län. övrigt bl.a. inlandet, och delar SmålandNorrland, särskiltI är av

ÖlandGotland och dåligt försedda.samt

Sverige med 73Figur Karta ATM-orteröver

73 befintliga stadsnät:
Rött ansluten till det nationella nätetortsnamn

SkillingarydArboga Katrineholm
Arvidsjaur SkövdeKiruna
Arvika StockholmKristianstad
Boden SundsvallKristinehamn

SäffleBorås Landskrona
SöderhamnEskilstuna Lerum SödertäljeEslöv Lidköping TorsbyFalköping Linköping TrelleborgFalun Lindesberg- TrollhättanGällivare
UddevallaGävle Lund UmeåGöteborg Malmö UppsalaHalmstad Mariestad Vaggeryd°P°.°° MotalaHelsingborg VisbyNorrköpingHässleholm VänersborgNorrtäljeJokkmokk VästeråsNyköping

Jönköping/Hush. VäxjöN näshamn
Kalix YstadO ofström
Kalmar ÄlvsbynPajala
Karlshamn ÄngelholmPu
Karlskoga ÖrebroRonneby

ÖstersundK3|"Sk|’°"a Simrishamn
ÖverkalixKarlstad Skellefteå
ÖvertorneåBeställda stadsnät

Filipstad:

Observera beteckningen stadsnät gäller hyrda Telia och alltsånätatt av
innefattar ägda kommun eller kommunalt bolag.inte nät av

Källa: Telia 1 januari 1999
tillKommentar figuren: De enda kommuner markerats med i originalkartanrött ärsom

Skillingaryd och Vaggeryd.
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Kabel-TV

Öhrlings tillgänglig förKabel-TVkartläggning 1999I ärattanges
tidigare visadebefolkningen, vilket enligt vårungefär 70 procent av

invå-alla med 3 000och befolkningstabell änmotsvarar orterorts- mer
1998, urval knappt 30studie från byggd påEn procentett avavnare.

beroendetäckning starktförsamlingar, visar kabel-TV:sSveriges äratt
mått utsträckningkabel-TV-nätetstätortsgrad. Om tarman somav

i hela landet,täckningsgrad denna 58TV3:s är procent varav

Stonnalmömoch har 63-75Storstockholm, Storgöteborg procent,
mellanbygdenmstäderm haroch Södra 46-57Större procent.

tätbygdenm 48Norra procent,
glesbygden 40Norra procent.

glesbygd, varvidtätbygd ochalltså väsentlig skillnad mellanDet är en
Sverige.framförallt finns mellan södra och Dennaskillnaden norra

blirkabel-TV-nätkostnaderna för etableringskillnad beror på att av
möjlighethar hushållen självai glesare bygder. Däremothögre att ta

lika i helavia satellit, möjlighetkabel-TV:s kanaler äremot somen
installationskost-befolkningstäthet. Normalt blirlandet oberoende av

vid kabelanslutning,enskilda abonnenten något högrenaden för den än
missgynna områdenhur extrakostnaden kanvilket, beroende på är,stor

kabelanslutning,utan

Övriga nät

geografm-svenskatydligt särdrag i denMobiltelefonin illustrerar ett
nödvändigtvisinnebär intebefolkningen täcks i hög grad attatt man

Telia den mobiloperatörgeografisktäcker andel den ärytan.stor aven
befolkningen i Sverige, 99täckningenhar den procent,största avsom

96uppgår tillEuropolitans och Tele2:s täckningmedan överstrax pro-

"4 SkandinavienMediamätning i AB,Gunilla Wigren. Basundersökning 1998:2.
Stockholm.MMS,

S kabel-TV-kanaler,täckningsgraden allaenkät har den högstaI MMS TV3 av
följd kanaltätt av

’ H-region och8 9
7 H-region
s H-region
‘° H-region
° H-region 6.

m
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räckercent5. Telias höga täckning befolkningen dock bara till attav
täcka den geografiska80-90 och de två andra bolagensprocent ytanav
geografiska täckning lägre, uppskattningsvis 40-60är ännu procent.

generations mobiltelefonnät, tillNästa UMTS kommer början inteen
tillgängligt utanför storstäderna, detta beroende på UMTSatt attvara

kräver omfattande utbyggnad dagens GSM.en av
bör planer för utbyggnadenDet Teracomsäven nämnas nätetatt av

för marksänd digital television enligt års årsredovisning byggde1997
på rikstäckning vid utgången Huvuduppgiften broadcasting1999. ärav
vilket innebär kapaciteten hög i riktningen, medanäratt returenena
sker exempelvis via telefonnätet eller GSM.

Vid oförändrad täckningsgrad kabel-TV inte någonger som synes
lösning på glesbygdens bredbandsbehov, liksom under överskådlig tid
inte heller eller marksänd digital television denUMTS bero-senare
ende bl.a. på returkanalens begränsningar.

Fördelningen de IT-sysselsattaav

sysselsättningspolitisk fördelningen IT-fö-En aspekt kan läggas på av
nya koncentreradeHypotesen de IT-företagenär ärretagen. att mer

till storstadsområdena exempelvis Telias anställda. tabellen nedanIän
har länen efter Teliaanställdahur andel de lä-utgörgrupperats stor av

tjänsteföretag.IT-relateradenets

Öhrlings5 kartläggning, 1999. PTSmars
52 Alla Teliaanställda har förts till IT-relaterade tjänsteföretag" vilket gör att

andelen Teliaanställda kan överrepresenterad i vissa län där Telia harvara
tillverkning.
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tjänsteföretagi IT-relateradeTabell sysselsattaLänens

SörmlandUppsalaSkogslänenStockholm,Län
Östergötland BlekingeNorrland,Göteborgs

KronobergVärmland, Jönköpingoch Bohus-
HallandKalmarlän, Dalarna
SkaraborgGotlandSkåne
ÄlvsborgÖrebro
Västmanland
procentprocent procentprocent3

103121 35Telias andel av
å de länetIT-syss. i
i 2020 18alla 42Länens sys-

i selsatta som an-
del rikets syss.av

1998. SCB ochtjänsteföretag i Sverigeoch IT-relateradeKällor: Elektronikindustri
från Telia, februari l999.särskild statistik1996. SamtNutek uppgifiema gäller

Skåne harBohuslän ochGöteborg ochStockholm,Storstadslänen
kraftigdvs.rikets IT-anställda,omkring 65 procent enav

läns totalalT-anställda eftersomöverrepresentation sammaav
Teliaanställdasysselsättningsandel riket 42 De utgörär procent. enav

Norrlandi skogslänenIT-sysselsatta särskiltandel derelativt stor av
Sverige.län i södra Dettai vissaVärmland och Dalarna ävensamt men

glesbygdslänen.representerad ipersonal någotTeliasinnebär äratt mer
ökad konkurrensriktningIT-marknaden ifortsatt utvecklingEn motav

antalet Teliaanställdadärför innebärakanoch operatörer attnya
glesbygden.minskar särskilt i

Kommentar

konsultföretagetden kartläggningbl.a. byggt påBeskrivningen har som
Öhrlings Stadsnätsföre-uppdragm, bl.a. medkompletteratgjort på PTS

vissaopinion och påfå secondenkät.ningens För attsenaste svaren
konsultföretagettill Ena-sig utredningenkompletterande frågor vände

Öhrlings samtidigtochutvärderinggjorde rapporttor, gavavensom
kapacitet.frågor det nuvarandeutredningensunderlag till nätetsom

Öhrlings:53 IT-infrastruktur. 1999. Setele- och MarsKartläggning av
www.pts.se

Öhrlings15" webbplatsutredningensSe1999-04-27.VärderingEnator. rapport.av
se/ it/ infrastruktur.naring. regeringen. sewww.

la
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Bedömningen i konsultrapportEnators är

"att behovet bredbandstjänster och och utökade tjäns-andraav nya
kräver bredbandsnät med kapacitet vad dagens in-större änter g

frastruktur i form Telias, Banverkets, Svenska Kraftnäts och Te- jav
idag kan erbjuda utformningmed nuvarande ochnät iracoms sys-

temstorlekar. Störst kapacitetsbristen i koppamätetär accessnätet
fram till slutkunden vilket behöver kompletteras.

Vidare sägs:

Telia idag i princip har outnyttjade eller laneradenätetattanger
li omfattning i form svartfiber och elia, istörre attresurser av nu

första hand, utöka kapaciteten med den tekniken medatt iavser nya
istället förWDM by fiberkabel i omfattning.störreatt uta mer jBanverket, Svenska aftnät, Stokab m.fl. kommer ökaäven att 1kapaciteten i med hjälp teknik, byggernäten även utav ny men nya

lfiberoptiska kablar, liksom till viss del Telia. Kraftnätvenskaäven akommer hänga fiberoptiska kablar den beslutadeatt upp ny nu
slingan andra sträckor söderut ... Sid 6.ävennorra men pa

samtligaEnator tidigare nämnda har dubbleradestomnätattmenar
framföringsvägar vilket nödvändigt driftsäkerhets- och tillgäng-är av
lighetsskäl och drar följande slutsats:

Tekniskt skulle vid integrering dessanäten, reservvägarsett en av
kunna utnyttjas på så utnyttjade isätt nätoperatör reservvägatt an-

vilket således skulle kunna innebära kapa-nätoperatörs nät, attnan
citet friställdes utnyttjas för det nätet. Sid 6att nya

tilläggerMen det finns nätadministrativa,många nätdriftmäs-attman
siga, affärsmässiga och juridiska frågor hänsyn till for sådanatt ta en
lösning. sådan optimal användningMen skulle intres-nätenen av vara

4ekonomisk synvinkel. påpekar ocksåMan utbyggnad eller 1sant attur en
ekonomiskt utnyttjande skulle behöva gå hand iett stomnätenmer av

hand med dimensioneringen eftersom det måsteaccessnätetav vara
behovet bandbredd utbyggnaden.styrav som

Sammanfattningsvis slutsatsen ledningsnätet omfattandeär äratt
det kan utnyttjas bättre, såväl förses med effektivareatt attmen genom

utrustning samordnat utnyttjande. utbyggnad skulleEnettsom genom
inte behövas i utsträckning den existerande infrastrukturensamma om
kunde utnyttjas ekonomiskt.mer
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Internationellt9.2

för-omfattning,grundöversiktNedanstående ämnetsär, enormaav
nödvändig-information, medfå exaktsvårigheterändringstakt och att

intematio-bild denallmändet ändåfragmentarisk.het Men avenger
position.Sverigesbakgrund tillsituationen ochnella en

bandbreddenfor ÖkaHuvudstrategier att

konkurrenskraft skiljerbrittiska ekonominsdenI rapport manomen
bredbandstekniken:imellan fem olika vägar

informationstekniskadenutvecklingenförsta går viaDen vägen av
persondatorer I USA, Ka-utveckladealltmerhårdvaran dvs. m.m.

hälften hushål-harskandinaviska ländernaoch denada uppemot av
snabbtAndelen ökar ocksåmodem.medtillgång till PClen egennu

Frankrike ligger andelenTyskland ochStorbritannien,i Japan. I
lägre kring 15-20betydligt procent.

fastakapaciteten i deutbyggnadengår viaandraDen vägen av
varit telefoninät.dessaTraditionellt harkommunikationsnäten. nät

telenättillkommerbandbreddbehovMed ökade typernya avav
finns tvåuppgraderas. Dettelenätende äldre sättsamtidigt som

ledninginvesteringar iviaske.uppgradering kan Detvarpå ärena
Så-ledningens kapacitet.ökarutrustningandra viaoch det somny

kabel-telefoninäten ochbåde påkan skekapacitetshöjningardana
endastkabelnätenBegränsningen för de ärTV-näten. attsenare

hushållstäckningen omkringSverigeochi i USAfinns ärtätorter;
och inteStorbritannien Japanden i änmedan är70 procent om-mer

kring 10 procent.
innandröjerkommunikation. DetmobilviatredjeDen ärvägen

definitionenligt denbredbandstjänsterbäramobila kanvanliga nät
Lâgtfly-riktningama.Mbit/s i bådaminstanvänder 2utredningen

f.n. inte bred-alternativ,satelliter kangande ettsnart men gervara
riktningama.bandskapacitet i båda

underlag från55 delar på Arnetillavsnitt byggeroch några följandeDetta stora
se/it/webbplatsen regeringen.konsultrapport, naring.Erikssons se www.

infrastruktur. htm
WhiteCompetitiveness55 till The GovernmentsDigital BilagaThe Economy.

of TradeDriven DepartmentKnowledgethe Economy.1998: BuildingPaper
http://www.dti.gov.ukIndustry, London.and
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fjärdeDen den fortsatta utvecklingenvägen är Internetgenom av
och IP-tekniken förväntasIP. bli den helt dominerande framöver.
Mycket forsknings- och utvecklingsresurser i främststora satsas
USA, Kanada och Japan utveckla kommande generationeratt av
Internet.

femteDen går via television och innehållsproduktion.vägen annan
Med digitalisering television följer möjligheter till interaktivitet iav
varierande grad. Infrastrukturen för television sig den mark-ärvare
sänd, via kabel eller satellit utformad för skicka signaler frånär att

lsändare till betyder investeringarDet måste till förmottagare. att att
kommunikationen ska kunna ske dubbelriktat med hög bandbredd.

Nedan behandlas framförallt den andra förbättringar de fastavägen, av
ledningssystemen, dels ADSL och därmed besläktad teknik,genom
dels utbyggnad fiberledning. fylligare informationFör hänvi-genom av

Öhrlingstill fallstudiema i kartläggning och utredningens kon-sas
sultrapporter.

Inledningsvis något ADSL. många länder ellerI pågårnämns om
planeras investeringar i xDSL-teknik ökar kapaciteten hos be-som
fintliga kopparledningar i de fasta telenäten. Av sammanställningen

införandet i världen,ADSL gjord 1999 ADSL-forumöver av mars av
internationell sammanslutning teleoperatörer, framgårär attsom en av

kommersiellt införande iADSL USA påbörjades under i1998 störreav
städer med förutsedd vidare spridning till antal abonnenterett stort un-
der 1999 och 2000. Införandet i andra länder inom femårspe-väntas en
riod. Telia i sammanställningen alla hushåll i Sverige ska haattanger
denna anslutningsmöjlighet 2004, mål enligt uppgift från Teliaett som

inkluderar bredbandsanslutning via kabel-TV. Tysklandäven I ska
hushållen ha möjlighet ansluta sig till 2003. IJapanmerparten attav

påbörjas införande i skala under år 2000 angivande slut-större utan av
punkt. Enligt dansk utredning pågår Danmark xDSL-försök iutöveren
i Belgien ADSL, Tyskland och Irland. HDSL-tjänster finns i Frank-

l
l

Öhrlings:57 Kartläggning tele- infrastruktur.och Mars 1999. Se PTSav
webbplats Fallstudiema gäller Danmark, Frankrike,www.pts.se.
Storbritarmien, Tyskland, Zeeland,Nya USA.

5‘ Beteckningarna xDSL används för beteckna tillämpningar,att en grupp av
ADSL den f.n. förekommande.är mestvarav

59 Källa: http://www.adsl.comADSL Forum.
° Baggrundsnotat vedrörende indtörelse af de digitale höjhastigheds-nye

teknologier xDSL herunder saerligt ADSL i det danske telenet. Telestyrelsen
Danmark. Teknisk Kontor. 21. Januari 1999.
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antal län-ytterligareEngland.Schweiz och IGrekland, Irland,rike, ett
och godkänts.xDSL-utrustning definieratsder har

bredbandskommunika-gällerplanervissa hållVidare finns på som
tillämpning-krävandeeftersom dethe home,tion fiber mesttogenom
ljuderbjuda CD-kunnadetta. Dåi dagsläget kräver att avavsesarna

behandlasTV-kvalitet. Nedan Japanbilderoch rörligakvalitet somav
exempel detta.

Japan

hushåll skamål allafortfarandeofficielltfinns detI Japan attett om
uppgår2005". närvarandeoptisk fiber år Förmedanslutna senastvara

deprocentenheter årmedprocent och har ökat 3andelen till 20 per
marknaden i detäcksfemtedelåren.3-4 Den motsvararsenaste som nu

i städerfiberoptiktäckning erbjudsstäderna. Vid 60största procents
skaEnligt planeninvånare.100 000befolkning medmed änmeren

procent skaåterstående delen 40täckning uppnås till 2005. Desådan
för den delår8fem år vilketalltså nås under procentmotsvarar avper

uppgradera. Dettaoch sannolikt svårastkostsam attärnätet mestsom
planema‘°’.i de japanska Detrealismenifrågasättaantyder kanatt man

liksom ikommer sannoliktregeringen talartotala digitala attnät om
nuvarande koppar-uppgradering detill delar bygga påandra länder av

också kom-och sannoliktbetyder ADSLlokalnäten.baserade Det som
den japanskatekniksatellitöverföring vilketplement är rege-somen

täckning.av""‘. mycket lågKabelnät harintresseradtycksringen envara
iJapan‘°5.

appli-spridningutveckling ochingårjapanska planendenI även av
myndigheter. Dettaochmellan departementsamarbetekationer genom

använd-informationssystem GIS,geografiskasamarbete t.ex.avser
ochtillståndsgivningutbildningssektom, nätetning inom över system

pilotprojektocksåingårplanenbistå handikappade. Iför att avse-en

från det japanska6 telekommunikationerårsEnligt 1998 rapport om
kommunikationsministeriet.

vitt62 uppgift, sådennaunderhandsremissenifrågasätter iTelia Nät men
kan definitionenmöjligenkorrekt;förstå så denutredningen kunnat är av

osäker.begreppet fiberanslutning vara
63 OECD-sekretariatet i ParispåtelekommunikationsexpertmedSamtal

redovisning64 www.mpt.go.jp/whatsnew/info21-report-e.html ärSe avsom en
ochdet japanskaPolicy frånof Info-communicationsProgress post-

telekommunikationsministeriet.
66 hämtats frånInfo-Communications har Internet,forMaterial Vision 21om

http://www.mpt.gp.jp/policyreportslenglish/
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ende stadsbyggnad och urban utveckling med hjälp multimedia. Inteav
minst arbetar i Japan med intelligenta Planentransportsystem.man om-
fattar grundläggande forskning storskaligaäven ingår i denätom som
statligt finansierade behandlas nedan vad ochUSAprogram som avser
Kanada och Europa.

USA

Januari 1999 presenterades i förslagUSA ökning bidragenom en av
till IT-forskning med 366 miljoner dollar vilket ökningmotsvarar en
med 28 Programmet kallas Information Technology for theprocent.
Twenty-First Century. Inom för detta kommer stöd attramen program

till områden. dessaEtt långsiktig forskning informa-tre ärges av om
tionsteknik syftar till fundamentala genombrott det gälleratt närsom
datorer och kommunikation. dettaInom finansieringen detryms av som
kallas GenerationNext Internet. detta ska forskningInom utföras och
testbäddar anläggas for Internet 100 respektive 1000 gångerärett som
snabbare dagens. Målet sammanbinda åtminstoneän NGIär 100att
sites, dvs. forskningsinstitutioner och myndigheter med end-to-end
performance 100 gånger snabbare och minst 10är 1000ärsom som
gånger snabbare. Försöken handlar således utveckla all teknikattom

drivabehövs för med dessa prestanda och dessanätatt nätattsom
utveckla och avancerade applikationerm.testa

Förutom det stöd till forskning NGI regeringen anvisat på-om som
går också i USA universitetslett projekt kallas för Internetett som

dettaInom höghastighetsnät, Abilene.testas ett

Kanada

I Kanada bedrivs utvecklingsarbete liknande det amerikanska inomett
projekt benämnas CANARIE‘°" icke-vinstdrivandeett är ettsom som

industrilett konsortium. I konsortiet ingår den federala regeringen och
forskningssamhället tillsammans med den privata sektorn. Konsortiet
har betalande120 medlemmar. Uppgiften för detta är attprogram un-
derlätta utvecklingen Kanadas infrastruktur inom kommunika-av
tionsområdet, stimulera utvecklingen generations produkter,nästaav

6‘ Information Technology for the Twenty-First Century: A Bold Investment
Americas Future. January 24, 1999. Working Drañ.

67 Utforliga uppgifter finnsNGI http://hpcc.g0v.pubs/blue99/lsn.htrnl.om
‘ Infonnation CANARIE, http://www.canarie.caom
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infonnationssamhällets för-framföraochtjänster och applikationer att
delar.

februari 1998iregeringen tillkännagavkanadensiskaDen att
optisktnationellt Internet-uppgift byggaskulle iCANARIE att ettges

allt-för forskningtestbäddaravancerade byggsDe nätennät. mensom
med dehar skettkommersiell användning. Såtilleftersom förs de över

optiskatillkommit. Detgenerationerna nätettvå tidigare nät nyaav som
samtidigt erbjudaindustri ochkanadensisktestbädd förtänktär som en

hör tillutveckling.forskning och Detförkvalificerade tjänstermycket
telekommunikationsindustri ochstarkfinns mycketbilden detatt enen

särskilt i Ontario.programvaruindustri,framväxande

iLedningsmarknaden Europa°°

handeln mellanlivaktigare ifiber bedömsför svartMarknaden som
efterfråganväxandedem. finnsinom Deteuropeiska ländernade än en
Någrabredbandsförbindelser itransnationella Europa.särskilt på ex-

empel på är:operatörerstora

länder,städer imed anknutna 10Railtel 19Hermes Europe-
mellannationella medhar detf.n.Esprit Telecom, nätetstörstasom-

fiberoptik,kabelmil1 200
ochmil ñbemät 22med drygt 200idag 1Global Telesystem, an--

knutna städer,
medi Europabli detfr.o.m. 2000bedöms nätetBT Euronet, största-

städer i länder,200 7
länder.städer i 16Telecom, 40och FranceDeutsche Telekom-

täckerländer ocheuropeiskautvecklats i alla störreBredbandsnät har
medi områdenframföralltfinnsstäderna. Undantagdelen de storaav

vissaSpanien,Finland ochSverige,befolkningstäthet ilåg Norge, men
investeringsaktivitetintensivområden.finns i dessa Enledningar även

Intemetexpansionen,länderna, drivnaeuropeiskapågår i de stora av
nytill-antalmultimedietillämpningar. EttIP-telefoni ochinklusive stort

ochgamlainnehavhindrasfinns, inte nätkomna företag av avsom
teckenfinns ingatekniker. Detdärmed lättare kan satsa ennya

och69 Allenhämtats från PortershuvudsakligenharUppgiftema Europaom
regeringen.se/webbplatsenkonsultrapport, naring.Howard Lowdays se www.

infrastruktur. htmit/
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rå ñber-marknad°koppar-marknad, medan däremot svart finnsen
mellannationell bas, de europeiska ländernastvärs över gränser.en

Enbart i de städerna finns konkurrens mellan flera påoperatörerstora
ledningsmarknad. europeiska städerna träder alltmerDe på tele-en

kommunikationsmarknaden och också tjänsteproducen-nätägaresom
ter.

Tyskland

Deutsche Telekom, monopolföretaget,det tidigare har fortfarande 90
i

q
hela telekommunikationsmarknaden. Företaget harprocent ettav sepa-
för bredbandig Intemettrañk. företagEtt antal konkur-stomnätrat stort

höghastighetstrañken inom och mellan de städerna.störstarerar om
Beroende intensiva lpå det uppbyggnadsarbetet i landets delar,östra
efter återföreningen, östtyska modernareDT:s detär stomnät än väst-
tyska. Eftersom Tyskland så tätbefolkat räknar med markna-är attman
den skall klara förse praktiskt hela landet med bredbandsnätatt tagetav

utbildningsministemmtyska forsknings- ochDen tillkännagav vid
CEBIT-mässan i slutet i år Tyskland ska sig in i kapp-attav mars ge
löpningen med generationsUSA ska skeInternet. Dettanästaom ge-

Master Plan 2005" kommerInternet delutgöraattnom som en av re-
geringens Innovation och Arbetsplatser i Informations-program om i
samhället. Ett de viktigaste målen med planen ska till årattav vara 1

åtävla med2005 USA utveckla överföringshastigheter ärattom som
högre för1000 närvarande.änggr i

l

Storbritannien

Regeringen har lagt fast målet landet ska världsbäst på elektro-att vara
nisk handel år 2002 i vilket ingår offentliga uppträder påatt nä-organ

2Storbritanniens avreglering, inleddes kännetecknades1984, tilltet. 3som
lbörjan duopolsituation. Från 1995 har abonnenter be-rätt atten av en

hålla sitt de byter från det tidigare statliga företagetnär BT,nummer
British Telecom. fiberoptiska beräknasBT:s längre 80 000nät änvara

7° Observera, vilket påpekades tidigare i rå koppar eller fiber intetexten, att svart
i sig bredbandskapacitet sådan förutsätter utrustning förstutan attger en en en
appliceras på ledningen.

7 Enligt pressmeddelande tillgängligt på Internet,
http://www.iid.de/aktuelles/presse/pm220399.html
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SDH-näti BT:smilm; domineraroch koaxialkabelkoppar accessnäten.
landet.har accesspunkter400 över

Frankrike

ganska iprivatiserades 1997. FöretagetTélécom attFrance sentvar
000"’ milberäknades till 130längdledning,i fiberoptiskinvestera vars

vid slutet 1996.av

Spanien

slutetVidmonopolföretaget.det tidigareheterTelefonica de Espana av
fiber. företagethadekabelmil med 1997 än1996 hade det 3 600 mer

nationella el-denfiber. Red Electrica de Espana,mil optisk115 000
fiberoptisktdenTelefönicaproducenten, efter ägarenstörsta ettär av

geografiskt mått.med mil kabel670nät

Italien

monopol-tidigarevarför deti Italien,Liberaliseringen har sentstartats
ställning.dominerandefortfarande harItaliaföretaget Telecom en

fiberoptiskbestårdistributionsnätetochNästan 60 procent stom- avav
harmil°. projekt, Wind,fiberlängd på 000 Ett294kabel harsom en

ledning underfiberoptiskstäder medförbindaplanerats skall 59som
Telecom.ochDeutsche Telecom Francebl.a.projektet ingår1999. I

7’ med begrep-jämförbartfiberoptiska intepå detObservera längden ärnätetatt
avstånd, medangeografiskaKabellängdkabellängd. motsvararpet snarare

därförochoch antalet fiberpargeografiskt avståndfunktionfiberlängd är aven
Även präglasstatistikkapacitetsinfonnation. OECD:svissäven avger

1997, sid 55.punkt, OECDjämförbarhet på dennaoch bristandeosäkerhet se
7’ längdmått tilldettaFörmodligen hänför sigovanstående fotnot.Se även

kabellängd.fiberlängd änsnarare
4 fiberlängd. Teliaskabellängd, intehandlardet i detta fallObservera att om

uppskattningsvis mil.5 000fiber i Sverigekabellängd medmotsvarande är
"5 fiberlängdermåttjämförbart med defiberlängd ochmåttDetta ärär som

Storbritannien.Finland ochFrankrike,angivits för Italien,
76 inte kabellängd.Sarmolikt totalt fiberlängd,
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Danmark

Den danska avregleringen har lagt vikt vid allmän tillgänglighet tillstor
infrastrukturen, framförallt till Tele Danmarks Det pågåraccessnät.
arbetet med för bruk77.allmänt Våren 1999 lanse-öppnaatt master etc.

Tele Danmark ADSL-tjänst beskrivs det första ettrar en som som som
telebolag i har riktatEuropa till hushållen.stort

Finland

Finland rankas tillsammans med Sverige och Storbritannien som en av
de avreglerade telekommarknadema i Europa. Finlands strukturmest är
annorlunda de övriga nordiska ländernas med 46 lokala telefonbo-än
lag. marknadenNär avreglerades med bl.a. möjligheter till fri anslut-
ning till allmänna öppnades också möjligheterna för konkurrerandenät
nationella Eftersom de lokala då kundenät. operatörerna samman
och bilda komplett telenät vid sidan statliga Tele/Telecom Fin-ett om
lands tidigare monopolskyddade nationella innebar det goda förut-nät,
sättningar for konkurrens. Konkurrensen har begränsats de lokalaav
abonnentföreningamas samtrafiksvillkor i i storstäderna.accessnätet

jämförtMen med Sverige har situationen i Finland dock präglats av en
bättre maktbalans, eftersom delen den svenska infrastruktu-större av

både lokalt och nationellt, kontrollerades Telia vid avregle-ren, av
ringen" På den finska marknaden konkurrerar operatörer,tre stora
Finnet, Sonera9,de lokala telefonbolagen, Telivo Oy, denägt samtav

ägd statliga kraftföretag och Telia.senare av
Biblioteken spelar central roll i Finlands IT-politik. tillhan-1996en

dahöll alla60 bibliotek kostnadsfri tillgång till Internet.procent av
Vid slutet hade Finland fiber‘°.1997 28 mil Finland500 är ettav av

Sonerade första länderna erbjuder ATM-tjänster till listpris ochsom
Helsinki Telephone berorCo. Detta på så del befolk-att storen av
ningen bor inom begränsad geografisk nå 80yta att procenten av-
befolkningen ganska lätt.är

77 Sannolikt fiberlängd,totalt inte kabellängd.
78 byggerTexten delvis på uppgifter från Hallin,G. 1999
79 Tidigare Tele/Telecom Finland
"‘° Observera detta mått gäller ñberlängder, inte kabellängder.att
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Norgem

innebarochi januari 1998avregleradestelemarknadennorskaDen en
nätfn-till generellresterandeTelenorsavveckling ensamrättav

taltelefoni.offentligfrastruktur och
gällerdetöverföringskapacitet ochmarknad förfinns närDet en

Jembaneverketockså aktörerTelenorfinns förutomtransportnät som
Eniteltelesällskap,etableratharelektricitetssällskap. Dessaoch egna

ochinternt brukförbyggtsutvecklar deoch Eltele nät uppsomsom
faktisk kon-finnsteletjänster. Detkapacitet ochhyr ävenut ennuegna

ochdvs. Oslo-Bergen-Stavangerhuvudtransportsträckoma,kurrens på
utlandet.Trondheim samt mot

fiberoptiska kablarbyggeriHögkapacitetssystemet transportnätet
1998-2000periodenUnderradiolinjesystem.med digitalakombinerat

fasta telenäteti detinvesteraungefár miljarder kr8Telenorplanerar att
möjligt få ISDN-an-imiljard år Det1 accessnätet, är attpervarav ca

utvecklingenden fortsattalandet, Ihela 97knytning i nästan procent.
vidoch 991999tillgängligheten 98planeras procent ut-procentvara

gången 2002.av
erbjudas ADSLkunnaenskilda kunderUnder kommer1999 t.ex.att

fiberoptiskautbyggnad medske gradvisdetoch på sikt kommer att en
förradiosystemförutsesi dessutomaccessnätet, typersystem avnya

avstånd.tjänster kortarekapacitetskrävandeöverföring av
och användsmarkbundnatill fastakomplementSatellitnät nätär ett

returkanalmedbyggasbroadcast håller påföridag utattmest men
fast markbundet Detsamverkan medmultimedianät ibli nät.för ettatt

kabel-TV-mobiltelefoninätetidagenda alternativa äraccessnätet men
alternativkunnanätet väntas access.ge

8 1998-99stortingsmelding meld 24från Stpå uppgifterAvsnittet bygger nr
frånpå uppgiflerspörsmål i telesektorenregulatoriskeenkelte samtom

med Telenor.telestyrelsen ochnorska ochintervjuer med departementet, post-
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9.3 Sveriges internationella position

Sverige i förhållande till andra och OECD-länderEU-

konsultrapportm harI Sveriges tillgång till infrastruktur för höghas-en
tighetskommunikation jämförts med andra EU-länders. l rapporten
framförs Sveriges infrastruktur för tele- och datakommunikationatt
generellt bland världens avancerade, det omfattande ochärsett ärmest
pålitligt och håller teknisk position i världsklass. Detta återspeglasen
inom rad olika områden, penetration telekommunikations-en som av
applikationer, användning ochPC Internet ligger mycket högreav som

i de flesta andra länder. Merparten telekommunikationstjänstemaän av
billigare i andra OECD länder, prisjämförelser svåraär än är attmen

genomföra. En orsak jämförbarhet svår åstadkomma mellanär äratt att
olika prisstrukturer fördelning mellan fasta och periodiska avgifter, en

marknaderna fortfarande har inslag monopolpris-är att storaannan av
bildning och korssubventionering. Vidare måste också hänsyn tilltas
köpkraften i respektive land. Utredningen har inte inärmare trängt
detta.

det gällerNär utbyggnad bredbandig infrastruktur för tele- ochav
datakommunikation har jämförelse mellan antal länder i Europaetten
på antal olika områden lett fram till slutsatsen Sverige tycks liggaett att
bra till det gäller tillgängligheten. framgåttDettanär trots, som ovan,

utbyggnad bredband inte alltid når till områden med låg be-att utav
folkningstäthet. Sverige riskerar dock bli marginaliseratatt p.g.a. geo-
grafisk placering och Sverige idag har bra ledningartrots över grän-att

till grannländer och andra europeiska länder kan detta ettsen vara po-
tentiellt problemområde kan behöva utredas nämnare.som

Områden med hög ekonomisk aktivitet har generellt också högsett
andel trafik och utgifter för telekommunikationer.av

m Konsultrapport Allen och Howard Lowday,Porter MaceCorp Ltd,av se
se/ it/ infrastruktur. htmnaring. regeringen.www.
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Tabell Jämförande statistik

elekom.- BNPTelekom. TLand Invånare per-,
km capita,iutg.utg. perper

EC Ui capita, procent
ECU BNPav

2,21 23,891528Tyskland 230,32
12,6612,4877,81 314Spanien
21,7092,34508Frankrike 107,54g

l 22,6732,17492Italien 190,44
22,0782,55563Storbritannien 241,29
21,2742,59Finland 15,22 551
29,4742,4772813,58Norge
23,392662 2,8319,78Sverige

Infrastructure, 1999TelecommunicationsKälla: MaceCorp Ltd, European

befolkningstäthetdet gällerjämförande dataTabellen visar några när
i utgifternavariationertelekommunikationer,och utgifter for även om

bero påockså kanbefolkningstätheteninte enbart har med göraatt utan
harSverige ochtrafikfrekvens. Norgevarierandeolika prisnivåer och

ocksåcapita och hartelekommunikationerde högsta utgifterna for per
befolkningstäthet liknar Sve-Finlandsbefolkningstäthet.lågmycketen

Övriganågot lägre.telekom liggerutgifterna förriges och Norges men
varierarutgifternatäthet medanhögreländer i harstudien avsevärten

något.
1999Forbesm presenterade iaffárstidningenamerikanskaDen mars

iantal länder EuropablandIntemetutvecklingenundersökning etten av
telefoner, kva-innevånare,antal datorerdär jämförelser gjordes perav
företagsklimat.arbetslösheträntenivå,litet inkomst,på BNP, samtnät,

Till-on-line.sigkopplaförVidare jämfördes bl.a. kostnaden att upp
resultatenundersökningen. Aviintebredband redovisasgången på
infrastruk-gäller kvalitetdettillframgår Sverige ligger bäst näratt

högoch haricapita Europatelefonlinjerantalet datorer ochtur, per
kost-bland de lägstadessutomSverige harandel Internetuppkoppling.

Övriga fårländernordiskasig.kopplanaderna i förEuropa att un-upp
län-skandinaviskadeslutsatsgefär omdöme attvarmen ensamma

omskalfördelar. Mennågraerbjudafor kunnaderna för småär att

påm publiceradundersökning Internet,från Forbespå uppgifterStycket bygger
Sverigesammanfattande artikel, 99-03-31www.forbes.com och SvD:s

Europa".ledande lntemetland i
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Sveriges befolkningstäthet lika hög i Tyskland skulle detvar som nog 1
den intressanta marknaden i för elektronisk handel.Europamestvara llStorbritannien däremot har tillräckligt befolkning och blevstor un-

dersökningens vinnare. Storbritannien beskrivs det intres-mestsom
landet för elektronisk handel, det har nytänkandesanta ett som gynnar

innovationer och har dessutom stark teknologisk infrastruktur ävenen
den inte lika bra i Skandinavien. På delad andraplats iärom som un-

dersökningen kom Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna. Sve-
riges ekonomi beskrivs inte i positiva ordalag den tekniskasamma som
infrastrukturen vilket också drar ned det sammanfattande omdömet.

Tyskland har bra infrastruktur ligger inte långt framme i In-en men
temetanvändningen, vilket kan bero på höga anslutningskostnader. Inte

Österrikeheller Frankrike, Belgien, eller Italien ligger särskilt långt
framme i Intemetutvecklingen. utvecklingen iAtt Frankrike lång-går

bl.a. bero på det s.k. Minitel infördes på 80-samt systemetanses som
talet. Spanien, Portugal och Grekland inte ha tillräckligt välanses en
utbyggd infrastruktur för klara utbyggnad Internet. Detatt störstaav
hindret för ökad användning i anslutningskostna-Internet Europa ärav
den.

ordnar deHur nordiska länderna tillgängligheten i
glesbygderna

Telekommunikationsmarknadens kommersiella villkor bestäms i stor
utsträckning befolkningstäthet, eftersom så del investerings-storav av
kostnaden består linjedragning och under marken och kostna-överav
den för dessa investeringar sjunker abonnent flera kan dela påper om
denna kostnad. Som framgår kartan nedan har de nordiska länderna,av
bortsett från Danmark, ojämförligt glesbefolkade delar allastörre än
andra EU-länder.
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Befolkningskartan EuropaFigur över
konsultrap-Hämtadhttp://www.ciesin.org/datasets/gpw/euafr.htmlKälla: ur

Tel-Ltd: EuropeanHoward Lowday, MaceCorpochAllen Porterporten av
April15th 1999.Infrastructure.communications

ländernametoderdebefolkningstäthet präglarSkillnaderna i an-som
landet. Dettatillgänglig i helatelekommunikationenförvänder göraatt

nedanländerna-nordiskadefrågan löststydligt hurillustreras avav
Island.fråndessa kort, bortsettbeskrivs

Danmark

principiländerde flestaomfattar iobligations USOUniversal service
höjt USO-ochsålängredock gåttDanmark har äntelefoni.vanligt
USO-kravDanmarks höjdanivå. Finansieringentill ISDNgränsen av

Teledanska OmdenochDanmarkmellan Telei avtalet staten.regleras
USO-kra-grundunderskott påmedverksamhet skulle gåDanmarks av

iUSO-kravetfinansieraskalloffentlig upphandling. Vemskervet som
viaFinansieringförhandling.forföremålblir dåaktuella områdetdet

vanligUSO-kravtill högre änavgifterbetalarallafond där operatörer
befolkningstäthetDanmarksdirektiv.enligtinte tillåtet EU:stelefoni är

USO-nordiska länderna.övrigadejämföras medstorlek kan inteoch
i Dan-lika högaintehelleroch SverigeFinland,kraven i Norge är som

mark. -
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Sverige

Bestämmelserna i den svenska telelagen syftar till enskilda ochatt
myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. USO-kraven innefattar att

och skall få möjlighet från sin stadigvarande bostad eller sittattvar en
fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänst till rimligt pris inomett

allmänt tillgängligt telenät. Medett telefonitjänster teletjänstmenas
bestående överföring tal och medger överföring telefax-av av som av
meddelande datakommunikation via låghastighetsmodem.samt Alla
skall få tillgång till teletjänst på likvärdiga villkor.

lNorge

Målet för norsk telepolitik grundläggandeär tjänster hög kva-att ge av
litet till lägsta möjliga pris. De grundläggande landstäckande tjänsterna

idag offentlig taltelefoni,är hyrda förbindelser till 2 Mbit/s samtupp
anslutning till det digitala, fasta Taltelefoni skallnätet. tillgängligtvara
för alla hushåll, bedrifter och verksamheter och hyrda förbindelser
skall tillgängligt för alla bedrifter och verksamheter. Anknytningvara
till digitalt skall omfatta alla abonnenternät i det fasta markbundna nä-

Kraven innefattar också texttelefontet. och upplysningshjälp till funk-
tionshindrade offentliga telefonautomater med ordinariesamt Detaxa.
landstäckande tjänsterna ingår del Telenors koncessionsvill-som en av
kor. För försäkra högre priser ochatt prisskillnadermot istora mer
konkurrensutsatta delar landet infördes maximalprissättning på tal-av
telefoni och hyrda förbindelser i januari 1997. Priset på taltelefoni skall
enligt prissättningen genomgå realprissänkning de åren.närmasteen
Andra Telenor bliroperatörer på dettaän indirekt också försätt utsatta
maximalprissättning då det svårt konkurrera medär högre priseratt än
konkurrenten.

Finland

Den finländska telelagens syfte främja effektivitetenär på telemark-att
naden i Finland så de tillbuds stående möjligheterna till telekommu-att
nikation medöverensstämmer användarnas rimliga behov telekom-av

3" Telelag 1993:597 2
85 Stortingsmelding 24 1998-99, Om enkelte regulatoriske sporsmål inr

telesektoren, 12-13, 16.s
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godhållerutvecklade,teknisksinsemellan,konkurrerar ärmunikation,
tele-förmånliga priser. Ettharochdriftsäkrakvalitet, samtär trygga

förtill budsstårmöjligheterdessaförskall sörjatjänstföretag an-att
tillanslutningarfåteleföretagenfrånoch harvändarna. Var rätt atten

ochVidare harde önskar.punkterdetelenätenallmännade envarf
telenätetsallmännaför detinomtelenätföretagen gränsernarätt att av

förbindelserfastaochabonnentförbindelserhyraförmedlingskapacitet~
telenätet.°anvisar ianvändarenpunktermellan som

tillgångtillSammanfattande kommentar9.4

fördelningregionaloch

fy-denframhölls1995/96:125 attIT-propositionen prop.s.k.denI
andramångamedjämförtutbyggdvälSverigeiinfrastrukturen ärsiska

beskrivning.vårbekräftasländer. Detta av
delardelsbeskrivningenframgått storadet attSamtidigt har avav

hyraalla kanmeningeni dentillgängligatillräckligt attinte ärnäten
deninfrastrukturen,delenkvalificeradedels denledning, att avmer
Vadlandet.fördeladojämntbredbandskapacitet, överärmöjliggörsom

förändringarframföralltökasdennakantillgänglighetengäller genom
gällerdetoch,kapiteli 8behandlats närfrågalagstiftningen,l somenav

kapitelikanalisation,
del-dennakanfördelningengeografiskaojämnadengällerdetNärr

kommu-Ungefär 2/32/3-Sverige.i harbeskrivasvis ett avattsom
bredbandskapacitet nätet-ägahyreller attstadsnät utanhar egnanerna

delsundantagetdetStokabmedallmänheti storastadsnäten är som
begrän-övrigt såidelshuvudorter, äventill kommunernasbegränsade

V utnyttjakanoch företagbefolkningdelmycket litenbarasade‘ att aven
kabel-TV-nätetsighyrakanbefolkningendem. 70 procent av;

program.tillfå tillgångviadessutomkanalla antenn samma
det arbetevilketalla,i däremot görtelefoninät når attTelias nusom

till2/3flerkommasikt kan ändettauppgraderingmed nätpågår av
och ADSL,ISDNutbyggnadenpågåendedendel. gerMen somav

fas-tillframnårdetaccessdeltelefoninätetshastigheterhögre än som
10-15Dealla abonnenter.nåsiktpåintekommertigheterna, attens

landet be-delarnaglesastei deborbefolkningen avprocenten somav
tillgångfågäller,principermarknadsekonomiskaså längeinte,döms

iåtminstoneOchoch ADSLISDNkapacitettill den större ger.som

april 199786 15,Telemarknadslag §Finlands
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inledningsskedet ADSL tillgängligt för mindreär 25 be-än procent av
folkningen.

kapitelI 13 kalkyler visar det går tydlig kost-presenteras attsom en
nadsgräns mellan tillgodose de 65-70 befolkningenatt procenten av j

bor i exempliñeratstörre tätorter, med kommunernas huvudortersom
eller med minst 3 000 invånare, och de 30-35orter bor därprocent som
utanför. För planeringen den framtida tillgängligheten till IT-in-av
frastruktur blir det därför viktigt ställning till frågan 2/3-sam-att ta om
hället.
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IT-infrastrukturpolitik10

regeringens IT-iHuvuddragen10.1

infrastrukturpolitik
regeringensiIT-politikenfördadensammanfattningkortEn gavsav

be-2000-talet. DärinförInformationssamhället1998/99:2skrivelse
planerade åt-ochvidtagnaIT-områdetutvecklingenskrevs samt

förhandlingsprogrammetnationellaför det attinomgärder ramen
natio-informationsteknik. Denanvändningenutvecklaochbredda av

områden:prioriteradeIT-strateginnella tre

rättsordningen,-
ochutbildningen-

informationsförsörjning.samhällets-

infrastruk-påställa kravi sinområden kundedessaoch turVart ett av
underpunktviktigframhölls direktdennakapacitet, ensomturens men

skulledeninfrastrukturenpåområdet. Kraven attsistnämndadet gevar
tillväxtbefrämjande. Ioch verkabasinformationtilltillgänglighethög

infrastruk-utvecklingmarknadsmässigbetonadesskrivelsen att aven
förvalfrihet använ-informationssystemochtillämpningar samttur,

informations-mål för hurfastställdapolitisktmedskulle förenasdarna
möjligheterlikaskulle haalla attMåletfungera.skulle attsystemen var

demokrati ochkunskap,ökad rätt-förinformationsteknikenanvända
utnyttjas förkorthetiinformationstekniken attskulleVidarevisa.

konkurrenskraft,Sverigesoch ökasysselsättningochtillväxtskapa-
livskvaliteten,ochvälfärdssamhälletutveckla-

och kunskap,delaktighetökadoch skapaklyftoröverbrygga-
kulturen,ochutveckla språket-

ochbehovsärskildamedstödja grupper-
service.offentligförbättra-

de libera-regelverk förframhölls vidareskrivelsen gemensamtI att ett
påutvecklingenförbetydelseväsentligtelemarknademaliserade var av
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IT-området. Den svenska målsättningen skulle fortsättningsvisäven
påverka regelverketatt överskådlig och generell regle-vara mot meren

intering hämmade den tekniska utvecklingen samtidigtsom som an-
vändarna garanterades tillgång till grundläggande tjänster.

beskrivnaDen inriktningen IT-politiken lades fast redan i denav
IT-propositionens.k. 1995/96:125. I IT-propositionen fanns även mer

specifika synpunkter på den fysiska infrastrukturen. Det grundläggande
arbetet skapa marknad föratt öppen telekommunikationstjänsteren

bygga den fysiska infrastrukturensamt att ut bedömdes redan vara ge-
nomfört i Sverige gällde det framförallt stimulera använd-attnu-
ningen den tekniken. Behoven överföringskapacitet skulleav nya av
komma öka följd iatt alltnäten utsträckningatt störresom en av an-
vänds för överföring Ävendatamängder, ljud ochstora bilder. deav om
svenska väl utbyggda,stamnäten konstaterades lokalnäten i all-var att
mänhet inte anpassadeännu för kraven frånatt motsvaravar nya an-
vändningssätt. Kommunikationspolitiken borde inriktas på främjaatt en
god IT-användning säkerställa infrastrukturenatt utveckla-attgenom

till väl fungerandedes allmänna plattformar för stödja produktion,att
konsumtion, rekreation och utveckling tjänster. Måletm.m. av nya var

flexibilitetskapa och frihet i tillämpningama.att Staten ansågs ha det
slutliga för den fysiska infrastrukturenansvaret att effektiv, rikstäc-var
kande och allmänt tillgänglig, det olämpligt statsmakternaattmen var
låste fast sig i bestämda uppfattningar vilken teknik skulle ut-om som
nyttjas för stödja olika funktioneratt och tjänster. Statsmaktema borde
därför inte ställning till utbyggnadenta specifika överiöringstekni-av
ker ISDN.t.ex.som

Bilaga 6 följerI kort genomgång några politikområdenen av som
har anknytning till frågan bredband: iom

distansutbildning,-
universitet,-
folkbibliotek och länsmuséer,-
skolor,-
företag,-
demokrati och samhällsservice,-
telemedicinska tillämpningar,-
insatser för funktionshindrade och äldre personer,-
kultur.-

Sammanfattningsvis kan områdena delas i huvudgrupper:tre
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betydelse pågårinfrastrukturens tydlig.första DetI den ärgrupper
infrastruktur utifrånuppbyggnadsystematisk och intensiv aven

delar distansutbild-betydelse föraktör,SUNET även avavsom
det skolorna, iutifrån ITiS gällerkultursektom,och närningen samt

Även finnstelemedicindet gällerkommunerna.medsamarbete när
vil-infrastruktur,kvalificeradkoppling till behovetuppenbar aven

eftersom det hu-skildras i regeringsdokumenteninteket nämnare
landstingsfråga.vudsakligen är en

för ochvissa förutsättningari dokumentenandra2. I angesgruppen
bety-infrastrukturförsörjningensinfrastrukturen,krav även om

otydligarehar delvismed den förstajämförelseidelse gruppen en
funktionshind-för företagen och deHit kan insatserproblembild.

föras.rade
detfasta hållpunkterområden saknartredje närännuEn avgrupp

framförallt di-betydelse,grundläggande infrastrukturensgäller
myndigheternas medborgarkon-distansutbildning ochstansarbete,

innefattar denkan målgruppenFörklaringentakter. storaattvara
blirinfrastrukturproblematikenvilkethushållmängden gör att en

kostnadsfråga.samhälls- ochstor

Riksdagspartiema10.2

Telias nä "7

diskus-och 1992bolagisering intensifierades under 1991Inför Telias
Televerketoch ställning. Förslag delaTelias desssionen nät attomom

tele-Näringslivetstjänstedel fördes fram redan 1987nätdel ochi aven
antalRiksdataförbundet, någotochkommitté NTK ett myn-senare av

fördes kravkonkurrensverk. 1991 dessaPris ochbl.a. Statensdigheter,
drogtill riksdagen.i motioner Manoch moderaternafolkpartietfram av
ochjämvägstrafikeninomgjortsuppdelningparalleller med den som
sigTeleverketelkraftförsörjningen.aviserades inom motsattesom

imed socialdemokraternaUtskottsmajoritetensådana tankar.kraftfullt
med motiveringenbl.a.frågaTeleverket i dennastödde att ettspetsen

telekom-position inomledandeSverigesskullesärskiljande äventyra
Vänsterpartietindustri.ochvad gällde teletjänsterbådemunikationer,

centerpartiet ochBådeTeleverket.uppdelninginteförordade aven
dennai riksdagenvoteringenned sina vidmiljöpartiet lade röster om

fråga 1991.

m 1999.Bertil Anderssonavsnitt byggerDetta
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borgerligaEfterden regeringens förklaradetillträde fyrpartirege-
ringen 1992 prop. 199/93:l32 inte avsåg dela Televerket.att attman

de årenUnder diskuteradesnärmaste frågan bl.a. i Riksrevisionsverkets
skrift "Två år med telelagenm, menade exempelvis åtskil-attsom ett

och tjänsterjande skulle godo för konkurrensen.nätav vara av
frågan politiskt aktualiseradesNär gång det med den vik-nästa var

tiga förändringen saken inte gällde i sin helhet framföralltatt nätet utan
bakgrundEn till diskussionenaccessnätet. Telia och Tele2 1994attvar

kostnaderna för samtrafiken enligt Telia också skulleoense omvar som
bära förluster i I utredning utgivenaccessnätet. ESO, "Nästa stegen av

telepolitikenmi föreslogs, med förebild i elsystemet, inteaccessnätatt
bedrivasskulle få tillsammans med övriga nätverksamhet eller tele-

tjänstproduktion. Man föreslog accessnätsbolag skulle bildasatt ett
inom Telia koncernen. Konsekvenserna sådan reform bl.a.av en var

möjligheter till enhetlig prissättningstörre tjänster, oberoendeav av
utnyttjades Telia själv ellernätet I Kommuni-operatörer.externaav av

kationsdepartementets promemoria Modema telekommunikationer åt
alla°° föreslogs istället redovisningsmässig separationen samt en
striktare reglering priset och andra villkor för samtrafiken. ef-Denav
terföljande propositionen följde promemorians linje. Ett av argu-

i propositionen inget europeiskt telebolagmenten att annatvar som var
konkurrenter till Telia hade behövt sina accessnät.separera i.riksdagsdebatten föreslogI moderaterna särskilt bolag förett

Äveninte nödvändigtvis utanföraccessnätet, Teliakoncemen. kristde-
mokraterna ville ha särskilt bolag. Folkpartiet,ett centerpartiet och
miljöpartiet betonade framförallt särredovisningen. Vänsterpartiet ut-

intetalade sig motionsvägen i denna fråga, drev frågan inrät-men om
tandet banverk på IT-området. Riksdagsbeslutetett statens gick påav
propositionens linje. Trafikutskottets majoritet menade föreslagnadeatt
skärpningama telelagen tillräckliga för säkerställaattav var
konkurrensneutralitet.

Aktuella frågor

Trafikutskottets betänkande l998/99:TU04 god och aktuellgav en
överblick de politiska skiljelinjemaöver just går i infrastruktur-var nu
frågor. Utskottet behandlade bl.a. den beskrivna regeringsskrivel-ovan

l" RRV 1995:31
9 författadDs 1996:29, Maria BergendahI-Gerholm och Lars Hultkmntz.av
9° Ds 1996:38
9 l996/97:6l.Prop.
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1998/99:2 och motioner anslutning Nedan refererasi till den. kortsen
motionärers infrastruktursynpunkter för bredbandskommuni-några

kation.
Bildt m.fl. framhöll i detCarl m motion T818 måsteatt vara en

huvuduppgift informationsteknikensstatlig infrastrukturatt garantera
snabba kommunikationsmöjligheter fannstill i hela landet.och attse

Bredbandsuppkoppling skulle för företag imöjlig och hushåll helavara
rimlig uppbyggnadSverige till Denna skulle i första handen summa.

villkor.marknadens Staten hade dock särskilt drivaske ett attansvar
inom områden, nämligen skolan,utvecklingen vården och gles-tre
samtligabygden. Landets grund- och gymnasieskolor borde vara upp-

bredbandsförbindelsermedkopplade 2000. För glesbygd, sär-senast
Norrland, kunde det bli nödvändigt lämna förskilt i särskilt stödatt

Stödet skulle i falluppkoppling. så begränsat till nödvändig in-vara
F den tekniska lösningenfrastruktur och skulle bestämmas lokalt.

Gylling m.fl. framfördekd i motion T223 cirkaJohnny 15att pro-r
Telias kunder inte hade tillgång till ISDN-anslutning till rimligcent av

ISDN-anslutningkostnad. 35 km från Visby kunde kosta krEn 40 000
Stockholmpriset i mindre 000 kr.medan 2änvar

Även centerpartiet utgick motion m.fl. frånSven Bergström attav
informationstekniken skulle komma delalla till och bordeatt staten Ia

alla fick tillgång villkor.för på lika Detta talade enligtatt cen-ansvar
för snabb utbyggnad fibernät till hemmen. skulleterpartiet Statenen av

fmmaskigaför den delen infrastrukturen, "de elektroniskaansvara av
hemgrusvägama, och arbetsplats. centerpartimo-Inärmast en annan

m.fl., förordades enhetligtion Daléus N337 ISDN-taxa.
m.fl. fpBargholtz framhöll i motion K231 visserligenHelena att

satellit-TVmöjligheterna kunna använda kabelnät, och digitalaatt
markbundna signaler mycket betydelsefulla dockatt statenmenvar

avstå från storskaliga planer bredband för alla eller välja någotborde på
bland tillgängliga medsärskilt alternativ. Detta väl vadstämmersystem

i sin programskrift IT för demokrati Staten börfolkpartiet säger
för särskilt särskild förnågot eller ha planinte gå system atten ge

bredband. Statliga misslyckas.alla brukar
Gudrun Schyman m.fl. föreslog motion N335 skullev i att staten

utreda tillTelia i uppdrag att vad optiskt ñbemät alla företag iettge
liksom till stimuleralandet skulle kosta, alla hushåll. utbyggna-För att

borde införas. motionden till hushållen ROT-avdrag I T803 föreslogett
m.fl. vidare IT-området bordeGudrun Schyman på skapaatt staten en

till Banverket, databanverk förmotsvarighet Statens möjliggöraett att
tillgänglighet.allmän

Am.fl. lika förKristina Zakrisson s menade det naturligtatt attvar
övergripande kommunikationdet för med högre ka-har ansvaretstaten



-infiastrukturpolitik 999:85234 IT SOU

telefonitjänsten harpacitetskrav sådant förän staten ettattsom ansvar
Ävenjärnvägar. i Beritoch motion T23l Andnor m.fl. svägar av

det förframfördes viktig hömpelare det svenska samhälletatt attenvar
grundläggande service flyg,järnvägar, och telekommu-vägar, postsom

erbjöds i hela landet likvärdiganikationer villkor. Staten borde
utbyggnaden höghastighetsnätdärför för datakommunikationstyra av

hela landetsådant likvärdiga utvecklingsmöjligheterattett gavs
majoritet ansåg i sittUtskottets motionerna attsvar

nationell utbyggnad digital infrastrukturen för höghastighets-av
framtidsfråga.förbindelser viktig En samordnad nationellär ut-en

byggnadför bredbandig digital kommunikation aktualiserar dock en
såväl teknisk, lagstiñningsmässig,rågor ekonomiskavra som or-

ganisatorisk natur".

marknadsledda utbyggnad medförde, enligt utskottet,Dagens
"ofrånkomligen" investeringarna i första hand gjordes inom före-att

och satsningar skeddetagssektom inom tätbefolkade områden. Deatt
såväl motionärerna förde framproblem liksom utskottetssom syn
tillgänglighetenregionala lågden alla inom det uppdrag den pågå-som

utredningen IT-infrastrukturutredningenende skulle behandla.
tillkännagav dockUtskottet att

cket vikti"det avancerad infoimations- och kommuni-är attm en
infrastrukturisk digitakationste snabbt byggs landet med godut i

regional och social täckning.

motionärer frånkan alla partier ingenMan motion från miljöpar-attse
redovisadeshade under betänkandetstiet inledande rubriker betonade
tillgänglighet för alla,vikten sedan drog olika slutsatserattav men man

grad direkti vilken skulle sig, alltifrån Vänsterpartietsstaten engagera
förslag Databanverk och centerpartiets önskan djuptett ett stat-om om
ligt i till de övriga partiers marknadsinrik-accessnätetengagemang mer

värderingar. kan docktade Det konstateras moderaterna taladeävenatt
statligt stöd till glesbygdens IT-infrastruktur.om

digital allemansrättEn

särskilt utförlig analys infrastrukturfråganEn har gjorts i Centerpar-av
"En digitaltiets allemansrätt digital infrastruktur förrapport etten-
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samhällem.decentraliserat skriftenI kalkyl bl.a. påpresenterades en
miljarder kronornivån 50 och beräkning årligavad den kostna-en av

skulle bli, utslagenden på 40 år. kom framMan till intervall 360-ett
kr abonnent100 och år.1 I denna kostnad ingick inte utrustningper
liksom naturligtvis inte heller abonnentens datorkostnad ochnätet, egen
utrustning.övrig Statens roll skulle inledningsvis uttalande iettvara

och riksdagregering ambitionen bygga finmaskigt fibemät iatt ettom
landet. Vidarehela skulle utredning tillsättas för klarlägga deatten

förutsättningarna,tekniska ägarförhållandena kostnaderna ochsamt
skulle förstå dem. Tre alternativ direkt statligtvem som angavs:

i byggandet, investeringsbidrag eller riktade insatser.engagemang
förhållandeUtbyggnadens till befintliga ägda kommunala bolagnät, av

fastighetsbolag, skulle belysas.eller Slutligen framfördes att ut-
bordebyggnaden påbörjas så möjligt och marknadenssnart attsom

borde inbjudas tillaktörer samtal "för förankra utbyggnaden ochatt
brett partnerskap förskapa den.ett

Kommentar till10.3 IT-infrastrukturpolitiken

intryckEtt allmänt de tekniska infrastrukturfrågoma påär IT-områ-att
det, huvudämnet för vår utredning, inte har varitär rikspolitisksom en
förstarangsfråga under l990-talet. Organisationen Telias respek-nätav
tive partiskiljande löstes utifrånaccessnät praktiska änvar men snarare
ideologiska utgångspunkter. Regeringen lade i IT-propositionen från

tyngdpunkten användningen1996 och de olika politikområdenas be-
hov IT de allmänna tekniska förutsättningarna i formänsnarareav av
infrastrukturen. riksdagenI det framförallt centerpartiets krav påär
digital allemansrätt lyft fram infrastrukturfrågan.som

Även det råder allmän politisk enighet tillgänglighetattom en om
för alla viktigt politiskt mål, kan ideologiskaär skillnader iett man se
vilken vikt partierna respektive marknaden för uppnåstaten attger
detta mål. Avvägningen mellan offentliga insatser och marknadens fri-
het central del utredningens uppdrag belysa.är atten av

92 Daléus och AndreasLennart Carlgren, december 1999, under medverkan av
bl.a. Hjalmar Hesselbom, t.f. professor i elektronikproduktion vid
Mitthögskolan.
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11 bredbandRöster om

Utredningens rådslag1 1.1

Utredningen har i samarbete med lokala och regionala företrädare del-
Öster-tagit i s.k. rådslag nio platserpå i Sverige. Ortema Luleå,var

sund, Borlänge, Uppsala, Stockholm, Linköping, Ronneby, Malmö och
Göteborg med allt ifrån till 80-talet deltagare,6 beroende hur öppen

Äveninbjudan sammansättningen växlade. samtligaI rådslag harvar.
deltagit företrädare för myndigheter, dvs. länsstyrelser, landsting och
kommuner, i växlande grad företrädare för IT-branschen såvälsamt

andra företag, högskolor, organisationer och andraoperatörer som an-
vändare.

Nedan refereras antal uttalanden, ordnade ämnesvis. Rubrikemaett
avsedda beskriva problemområdet uppifrån ochär ned, med början iatt

övergripande mål och värderingar. allmänhet inteI sagtanges vem som
vad, i vissa fall har sammanhanget krävt regional ellermen en annan
ursprungsbeteckning.

Övergripande mål och värderingar

Vad behövs för stärka Sveriges konkurrenskraftatt

Sveriges nuvarande internationella position beskrevs olika. Någon me-
nade vi internationellt har försprång det måste ökas, nå-att ett attmen

Sverige ligger mitt i fältet, inte speciellt långt fram. Viattgon annan
måste väldigt aktiva vi skall kunna hänga med. Ett exempel påvara om
det omkring 85 den europeiska Intemettrafi-att procentsenare var av
ken gick tidigare Sverige, denna positionatt avsevärtgenom men nu

i kanten.naggats
fannsDet många på vad borde för den intematio-görarecept man

nella konkurrenskraften. rådslagetI i Malmö talades mycket effek-om
Öresundsbron, och det i denna skulle komma ligga fiberterna attav

i slag kanske tredubblar kapaciteten sundet. Bron har ska-ett översom
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Stockholm och hela Sve-dra ända tillmöjlighet Europapat att uppen
södertill Ryssland går idagmenade Och Europa,rige, övervägenman.

Östersjön, Sverige.till bygga iinte att utserom om man
behövdes väl-andra inriktningar.andra rådslag prioriterades DetI

krävs:menade någon, ocksåmycket fiber i marken,digt annatmen
reglerkryptering, kompetens, lagar ochjämlika villkor,konkurrens på

ställa höga krav på säker-verkligheten. bordetill Manmåste anpassas
den elektro-trovärdighet och säkerhet kommerheten. Uppnår vi inte
inte tidigareeftersom fårfungera,niska handeln inte parteratt man som

spjutspetskompetensframhölls det. Behovetträffat varandra, av
internationellasig i dettillgodoses. bordemåste Staten stan-engagera

Vårt näringslivdet blir generellt.dardiseringsarbetet så äratt oer-
åtkomsten.behöver den härhört intemationaliserat och

Sveriges hushållhann allaTidsaspekten framhölls. Om man ge
ochförst i världen. Stadsnätblir Sverigebredband relativt stomnätsnart

har betydelse, detSnabbheten i beslutenskulle bra grund. storge en
börjar bygga.får inte innan2 årta man

Tillgänglighet för alla

hela landetrådslagen idénriksdagsdebatten prägladesLiksom attomav
såvälrimlig kostnad. detta fannstill till Iskulle ha tillgång IT, enen
kommerVi vill utredningensocial dimension.geografisk attsom en

infrastruktur för allatillgång tillkännetecknarfram till vad det är som
funktionshindrade, framhöll deltagare.deäven engrupper,

bordefrågor. Utgångspunktenställdes också kritiskadetMen vara
Tillgång för allavad betydde detkundbehovet, menade någon. Men

alla kunna nås detvilket avseende skulle VarVad egentligen det lär
vilken kostnadmenades Och tilleller bara tal eller vadtal och bild

regionala tillgångenDen

regionala frågan ITinlägg i denUtgångspunkten för mångas ärattvar
företrädare för Göta-regionalpolitisk förutsättning. Västraviktig Enen

fundera hur kundedet viktigt ITlandregionen framhöll attatt var
Tåget rullar.Vi har inte tid Istödja tillväxt i regionen. vänta.atten

medutvecklat IO-punktsprogramhadeden regionen ett enman
tillgänglighet både för denökadIT-politik handladeregional omsom

företag och medborgare.sjukvården och förförvaltningen,egna

detpris, längst börbör detFör kunden ut vara sam-sammavara
för det.Samhället måste ståhällsansvar.
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uttalandenfrån mångarepresentativt uttalandeDetta är ett ett omav
enhetlig kom igen,Behovetden regionala tillgängligheten. taxaav en

generellellerantingen i fonn enhetlig inom regionen,taxa enenav
vilkaöverallt. Exakteller lågutjämning mellan olika taxaortstyper en

Fönnodligen taladeframgick inte alltid.tjänster då talade manman om,
förbindelser.och fastai första hand Teliatjänster ISDN, ADSLom som

i Uppsala:En röst

offertpris fastaråderUtanför radie km från Stora3 Torgeten av
tätortema.förbindelser. vill ha prislistaV1 1

den jämt-tillgodosedd,IT-infrastrukturen glesbygden intei är var
glesbygdens behovmarknaden klaradeländska linjen. inteDär av

kritiserades:borde upphandla nätutbyggnad. Telelagenstaten

storstadsperspektiv med sitt kraviTelelagen delvis skrivenär ett
menligt in-vilket ocksåhushållstelefoninpå affärsmässighet utöver

konkurrensvillkor.verkar glesbygdens

verksamhetbyggahade fullt medKonkurrerande operatörer att uppupp
inte iexempelvisfanns i Gävle,i Stockholm. Konkurrens även men

periferin.ilocka fleraJämtland. svårtDet ansågs operatörerutatt
få bred-dyrtsituation. ansågsBorlänge belystes Dalarnas DetI att

Telia. Måletfrånhyrabandskommunikation till många attorter genom
avgörande.fånätbristen inte skallför Borlängeprojektet att varavar

finnas ibordefinns i Borlängetillgång bredbandsnätDen på som nu
ibefolkningen Da-menadehela Dalarna. linje 65Telias procentatt av

bredbandsin-kundeñerfrågan påutifrånlarna lönsamhetsgränsenvar
planeradesdessavesteringar, innebärande 25-30 10-15 orterorter. av

få fiberaccess inom år.5

visionerIT-användning, behov och

uttalandenMångauttalanden refererats.allmänpolitiskaOvan har mer
hur utred-kundbehovet ochochIT-användningenanknöt direkt tillmer

punkt.dennaningen borde läggas påupp
påpekades.fiber, Manintetjänst,Slutanvändaren vill köpa svarten

ha.slutanvändaren ville Menvadborde i utredningen börja med en an-
och uti-viljeinriktningbordediskussionslinje att staten ange ennan var

gjortkravbild.nationell Förstfrån ochden skapa strategi när manenen
Också dentalare.menade dennesig,detta kunde börja bestämmaman

linjen invändningar:väckte
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för attkunna komma dit Skall viMåste skallveta vartman man
möjligheterna möjligapå eller skallvänta görareceptet v1

nå-itrodde inte ellerFöreträdare för den inställningen att statensenare
med höghastigheten:organisation kunde bestämma syftetgon

kommunikationsin-Alla attvi behöver mycketär överens merom
om.frastruktur kan drömmaän v1 nagonsm

under år, vil-exempel Fritt till ungdomar 18Ett Internetrecept var
förket skulle efterfrågan IT-infrastruktur. Från företrädaregenerera

funktionshindrade framfördes förhoppningende

får iatt utredningen skall innebära vi bara rad slu-än attmer en
de funktionshindradesmåste också hänsyn tillRegeringentet: ta att

behov till vara.tas

Behov infrastrukturbättreav

Värdet infrastrukturinvesteringarav

rådde vid rådslagen allmän inställning infrastruktursatsningarDet atten
historiskt alltid bra avkastning och ökad tillväxt. En procentsett gav en

skulle, in-och brobudgeten till IT-investeringar ansåg någon,vägav
nebära förändringar. rimligt med överinvesteringDetstora t.0.m.var
i infrastruktur bandbredd då kostnaden för detta jämförelsevisoch var

Övriglåg. det räckte inte med detta. infrastruktur måste följa: tåg,Men
ingenflyg spelade rollinte detta eller det dåligt detFannsetc. om var

hur bra IT-infrastrukturen Mänskliga kompetens och bristresurser,var.
begränsande utveck-på organisation och överblick ocksåangavs som

lingsfaktorer.

Bredband

Diskussionen önskvärda prioriteringen kan delas i de-den tvåom upp
lar, dels den handlar bredband i dels behovetaccessnätet,som om om

ökad nätkapacitet i allmänhet, grund allmänt behovpå ettav av av mer
kapacitet. Vi börjar med bandbredd i Stockholm höllIaccessnätet.

Wallberg från och IT-kommissionen inledningsanfö-Hans SUNET
rande. målsättningen minst Mbit/sdebattör höll med honomEn 5om

fem år till alla hushåll, ville kunden ha det hänvisade tillHanom men
den japanska fibersatsningen till hemmet, övergivits.som nu
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bred-behövdemenadeför kommunföreträdareEn attstor manen
byggabehövdekanske inteuppåt, utMbit/s ochfrånband 10 men man

varjetill stuga:

räcka iskall kunnasådantochmed ISDNdet härVi intetror att
telefonibild ochkommergår in i Detavtalsperiodden att varanu.

tillända frambredbandhaVi behöverIP-telefoni ochoch annat. ar-
vägen.Helabetsplatsen.

kommerDetlyftes fram.behovdistansutbildningensochSkolornas
vad viförbyggaMbit/s. Vi kommer snävtskolorna på 100krav från att
grundföll påundervisningenkvalitetenansågbygger. Manän att

distansutbild-iinteraktivitetbehovbandbredden. Nyadåligaden avav
övrigtförpåpekadestill behov Det attledde framningen nät.avnya

ingendetfanns,sådanadistansutbildning viadet gällde nät,när varom
sig ibefannbredvid elleri ort.skillnad eleven rummetsatt annanom
menadeuniversitetsortPådet intressanta. attAvståndet inte manenvar

till sinaMbit/sEthernet 10ville hastudenter rum.nu
kvalitets-hade högasjukvårdenLandstingsföreträdare framhöll att

kunnabandbredd. måsteMankrav och krav på garantera att opera-en
godfárgåtergivningengenomföras, etc.,tion skulle kunna att en ga-var

ledning-tillgängligaallmäntanvände defannsranti inte när mansom
arna.

företagsmåVidRonneby.ibelystes bl.a.behov startFöretagens av
utveck-hinder förförbindelsenför den fastakostnadenkunde ettvara

med denförbindelserråd hyrahade inteföretagen. Manlingen attav
bildöverföring ibehovökatfannsbehöver. Detbandbredd ett avman

generellt behovmenade någon, attnäringslivet, också, ett manavmen
bildsekvenserrörligaskulle kunnaenkeltlika tatextatt ta uppuppsom

mycketofantligtbandbreddsbehovetplötsligtblevmed hög kvalitet. Då
större.

Nätkapacitet

be-Sverigenätkapacitet.påframhöll bristenrådslagenFlera inlägg på
Intemet,trångtdetdag t.ex.snabbt Ihöver ha ärsupemät. saett

starka ökningenpågående oerhörtdenbakgrundnågon an-avmot av
kunnahögskolemiljöni bl.a.krav attIntemetkunder. Dettalet ettvar

nätkapacitet. Mo-behovtilllederuppkopplad, vilketständigt avvara
kabelkrävande.oerhörtbiltelefoni ansågs vara

leda till.skullebehovdettavadisärstarktgick dockMeningarna
framfördes ined,redanned har grävtsbehöverfiberDen grävassom
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Luleå. Det viktiga utnyttja det redan fanns, menade nå-nätattvar som
i rådslag:ett annatgon

Varför bygga finnsnät Det u Varför går inte ochnät.det man av-
talar åtkomst med Telia låter kommer ytterligareattom som nu

med kablar och villkor. Snart vi prisnivågäng ingenett är en som
kan hantera. Att nationella investeringar vadgöra stora utöver som
finns i infrastruktur tycker jag låter konstigt.

Ett förbättra utnyttjandet anslutasätt de olikaatt näten attav vore
stadsnäten till varandra, menades det. viktigtDet knyta ihopattvar
kommunerna. pågickDet intensivt samarbete mellan kommunerna.ett
Det skulle troligen ske det gäller de kommuner ligger efternär som
stambanan. LinköpingI påpekades det inte går hyra fiberatt att svart
till Stockholm. företrädareEn för Stokab, den kommun- och lands-
tingsägda i Stockholm, uttalade vid rådslag:nätägaren ett

Vi vi får flera ringer på Stokab ochatt operatörerser nu som oss
här:så OK i Stockholm kan vi hyrasäger kan vi fåutav er men var

fiber Finns det på andra ställen inästa Sverige Vi villsvarta upp
Oresundsbron, vi vill vidare och det finns inteöver idag. finnsDet

ingen fiber hyra ida Aldrig har väl norrlännin varit såsvart att ar.intresserade ch ligger väldigt i fokusetav oss som nu. nu myc
vad händer i Malmö.som nere

Det dock ingen självklarhet detta borde leda till investeringar iattvar
ledning från Malmö, menade göteborgare. inteOm det finns någonen
höghastighetskapacitet köpa mellan Stockholm och Malmö kan detatt
bero på ingen trodde det lönade sig byggaatt operatörerna att att utav
kapaciteten. Man tjänade bättre på hålla kapaciteten lite snålt.att

Statens roll

Allmänt

Vid rådslagen återfanns företrädare för alltifrån tämligen passiv staten
till höggradigt ingripande företagsamoch tendensEnstat.en grov var

kravet på statlig aktivitet ökade intresset för statliga in-att norrut, men
i rådslaget i Malmö. andra menadeMen lös-satser ävenstort attvar

ningen inte skulle gå och lägga fibrer hålla sig tillatt staten utanvar
stimulera marknaden och efterfrågan. Förmodligen kommer detatt att

ordna sig, menade någon de olika delarna skulle självmant komma att-
koppla ihop sig på eller för intresset så fannsDetsättett annat stort.var

självdynamik i Den kommer snart. Någon sade:sortsen processen.
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någotskall gå ochinte på det härJag göra stort.att statentror
här.för få ihop det Jagandra formervi måste hittaJag troratttror

viktigaeller Detdet här initiativet på ärregionen sätt.annatetttar
kontaktmed för nåskall jobbaförutsättningar vivi vilka attvetatt

fungera.och få detmed andra att A

forumrollefterlysteroll mångaexempel statligEtt var ensomen
kommaolika måstetill överenskommelser. Dekunde leda parternasom

regler, in-vissaför kommatill med varandra.,tals överensattt.ex. om
medskulle kunnaredan fannsalla delarnebärande prataatt var-som

sig.nöjer Ettprotokoll. Sedanandra enligt stat-gemensamtett man
med andra kommu-kommunicerakundekrav kundeligt attvara man

kommunicera medkunnadet, skalloch ansågsDTM,ATM var-ner.
förkrävdestjänsterexemplifierade medandra. Man atttyp somen av

och lik-förvaltningskatalogkatalogtjänster,varandraskulle hittaalla -
nande.

vi kan nådet först dåkataloger såsamverkan mellanOm vi har är
med behovetockså ihopteknikvarandra. Den storapassarenDetav

mark-intresse. Klararnationelltinfrastruktur. måste ettvaraav
naden det

behörighet isäkerhet ochförbehov reglerregelsidan nämndesPå av
känsliginfonnation icirkuleraroch näten.samband med sompengar

specifiktocksånämndes i allmännaStandardisering termer men mer
policy föringen nationellfannsinom telemedicin. Dettillämpningarför

framhöllsjukvårdsföreträdaretillämpningar.telemedicinska En att
först löstnationelltkunde användasjukvården inte nät utan attett man

byggdesjukvården därförså vital, nätsäkerhetsfrågan. Den att egnavar
före-egentligenfastänandra,släppte inte in någraidag och inte man

kunde använda.alladrog nätett som
skallför marknaden"spelfördelarebehovettaladesDet attom av

mellan Mensamverkanordningsregler förfungera eller operatörer.
statligviktigmöjligt.teknikneutrala krav Enborde ställa såstaten som
skullemonopolställningar.onödiga Menmotverkauppgift statenattvar

utvecklingsar-viktigt bedrivaordningsman. Detinte bara attvarvara
också.bete

kommunikations-övergripandeframfördes behovetLuleåI av en
struktur:det gälldestrategi, nätensnärt.ex.

fragmenterathelt, fårlös nätbyggandet nät.Släpper ettmanman kund-återspeglarstrukturmarknadenskaparGör inget, somenman
ehov.’strukturens

landet.helai rådslagensamordning framfördessådanBehovet överav
knutpunkter,antal noder,borde sigochStaten ettoperatörerna omena
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där de olika ansluter till varandra. Kommunhuvudorternäten borde ha
sina knutpunkter. Avsaknad ordningsmannafunktion i någonvar av en

form ledde till väldig ineffektivitet i investeringar redan gjorts,som
menade någon. Det skulle finnas tydligt regelverk hur vi knyterett om

Det inte behövdes i första hand utan attoss samman. var pengar som
talade hur den nationella strukturen skulle En frånröstut.man om se

Göteborg, lika kunde varit Malmö eller Uppsala:gärnasom

Det väl roll det finnsär tillgång och detstatens att arantera att
finns rimlig prissättning. sådana garantier behövs.äreten som
Att det finns backbonenät tillgängligtaranterar att ett ärman som
för alla justa villkor.pa

I
Ägandet ointressant, menade några, bara såg till blevnätetatt Ivar man

ltillgängligt till rimlig kostnad. Det potential framåten som ger var
lfunktionen och erbjuda tjänsterna, menade Denatt ägeren annan. som

kabeln för mig ointressant. gällerär Det få ihop enhetattsom var en
kunde samverka till nå detta.attsom upp

Staten ochinvesterare ägaresom

Frågor den nationella strukturen ledde dock många till förordaattom
statligt investerande och ägande. Vi har rådslagen isett attovan norra
Sverige ofta handlade för investeringar i glesbygden.statensom ansvar

fleraMen vid rådslag i södra Sverige enade sig det braett attom var
med statlig inblandning och vi samhället måste stödja med braatt
infrastruktur. Telenät kunde jämföras med Staten hadevägnät. ett na-
turligt sådan infrastruktur.ägareansvar som av

jIdén statligt databanverk där alla statliga samlades fram-ett nätom
fördes. Telia hade varit utmärkt banverknät göra Menatt ett Iav. om

valde banverksmodell, kanske den inte behövde lika överman en vara
hela landet. Ett glesbygdsbanverk eller länstrafikbolag, kanskeett
skulle lämpligt det framfördesMen också tvivel: Kunde sådantvara ett
Statens datanätverk bli expansivt eller bara förvaltande Svenska
Kraftnät kunde inte med och bygga fiber på spekulation, påpeka-vara
des det, eftersom dess styrelse med undvika detta. Någonattvar noga
menade försvaret har trådar och borde kunna sälja kapacitet.att egna

Ytterligare synpunkter på det statliga kundeengagemanget t.ex.
gälla det inte högskolan skulle ordna bandbreddenatt tillvar som
hemmet för distansutbildningens behov. Statens satsning på Teracom

felaktigt eftersom Teracom låste strukturen alltför högt i värde-var upp
kedjan. Staten inte konsekvent, framhöll talare, eftersom denvar en
avhände sig inflytandet i Telia samtidigt byggde Teracom.utsom man

1

ll
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finansierandetstatligai detproblemfannsdetmenadeNågon ett avatt
de kommunermedsammanhängande satsatinvesteringar, att som nu

feltycka detmåste ärmednätbyggande pengaregnastora pengar
gratis.detkanske fårandraom

rollKommunens

Allmänt

ikommunalaväxandedet engagemangetkringprincipiell debattNågon
påpekadesliten kommunFrånrådslagen.vidfördes intenätägande en

ikommunenmarknad ochfungerandenågonfanns attdär intedetatt
lokala stadsnätendeansågManmarknad hade nät. attbrist på egetett

kommunaldvs.Stokab-modellen,konkurrensmedel.viktiga somvar
kontrollcentraliseradmedkombineratfiberuthyrning avsvart enav

förvidarebyggaviktig attframfördesi attgrävandet ge-gator, som
till hemmen.tjänsternyanerera

i sko-datorhanteringenförlärare30tidigarekrävdesBorlängeI
ochbygga nätminskaskunde egetantal ut ettattlorna. Detta genom

centraliseradinföra server.en
köpa så-iställetellersin operatörkommunenskulleMen egenvara

ochägdeelbolagennågon,menadebra,inte atttjänster Detdana var
företrä-menadeidag,problemVårafiberledningar.förvaltade stora en

installationemadeinte storatypkommun,för storadare stor varen
och kommahuvudkontorkommunala bolagens attdeochstadskansliet

hadekommundennaMbit/s. Menoch 10Mbit/smed 2till demut
ytterli-det fannsochville nåställenoch 0006mellan 0004 mansom

kostnadsskäl.kunde nåsinteantalett avsomgare
kom-framfördes,utbyggnad, attstadsnätensförhinderEtt varsom
in tillbetalaslippaförverksamhetsinhållaförsöker attneremunerna

igång.kommadembegränsadetelestyrelsen. Detoch attPost-

Kanalisation

kab-derasgällerdetmed Teliatill tals närkunde kommainteOm man
kom-menadekanalisation,det i deraskunnaskullelar så göra enman

fickEllertyckte han.räcka,borde attmunföreträdare. Det sam-man
förvärdefulltoerhörtDetmed dem.samutnyttjaochprojektera vore

samord-lämpligexemplifieradesrådslagVidkommunen. annatett en
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ning med leverantörer byggernär bredvid varandra.tre Dessamaster
kommuner hade tvingat fram samarbete i dessa frågor.nu

Förhållandena i stad beskrevs det fanns mycket kul-stor atten som
lersten och måste ställa tillbakastatyer I de litenär grävt.som man man
mindre städerna hade betydligt enklare för exempelvis plöjaattman ner
och dra fiber fram till hela kommunen.nästan

Stokab-företrädareEn beskrev målande hur kanalisationsfrågan
lösts i Stockholm:

Vi använder i Stockholm alla hål finns, sådana inte näm-som man
med ord och sådana Vi ordeär så i Stockholmner som mig are.
vi beslutade alla hål al föratt telekomkablar,att använsom s as

förutom Telias, samordnas Stokab. Avtalet med Telia två år.toav
Kunderna ville inte alltid kabeln skulle liggaihop Telias.att me
Många kunder kräver absolut säkerhet och vil redundanta väa ar
och de inte ligger ställe, kannär vi det.garanterasamma nkund kan vilja köpa vissa linjer och hyra ledningar Teliaav oss av
på helt olika Skulle det ske brand ivägar. kulvert hos såen en oss,
skulle det fungera i alla fall.

Marknadens roll och funktionssätt

Allmänt

Synen på konkurrens och marknaden behandlades i många inlägg.
Skillnaden mellan Sverige och Europa i övrigt påpekades i Europa-
fanns det fler hyr fibernätägare i konkurrens och mång-ut svartsom
falden hade blivit så de måste fusionera sig telebolagenstor attnu som
har gjort.

Vad gällde konkurrensen på det nationella menade någon,nätet,
fanns det redan stycken gå till, Telia, Svenska Kraftnättre ochatt
Banverket, alla råkade statligt ägda. ingenDettre meningmen vara var

försöka öka konkurrensen däratt bygga ytterligare statligtatt ettgenom
Ävennationellt det gälldenät. när saknades konkurrens.accessnätet

Dessutom ägdes ibland fastighetsnäten fastighetsägarna själva, vil-av
ket gjorde Telias iaccessnätsmonopol de fallen gjordeatt halt åtmins-

vid fastighetsgränsen. Och ocksåtone med kabel-TV i be-togom man
dömningen, så kunde inte hävda Telia hade monopol påattman
accessnät.
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Öppna nät

markna-ändra strukturenbordehandladeinläggMånga att manom
bordeinfrastruktur. Manverka förochinfrastrukturden för öppenen

deåtborde kommaAlla ävennätet,och tjänsternaskilja nätet.nät
intematio-behovleda tilli sintillgänglighet skulleAllmänsmå. tur av

bordeinfrastrukturegenskaper äga,Bland destandard.nell me-som en
krävainteanvända,enkelskulledenforskare,nade attatt varavaren

akti-olikastöd förskall finnasdetinlämingsinsatser,väldigt attstora
föranvändainte bara gåochinfrastruktur ettviteter att spe-samma

ändamål.cifikt
kännedomriktighade någonintebeklagadesrådslagI attett man

kommunenhadeUniversitetetgick. ettledningarna nät, ett,ettom var
detdragningen. Varintekända,punkterVissaprivat bolag ett. menvar

skullenedgrävdesdentill Detkännasamhällsintresse att rap-ett som
TeliaGIS-system,byggavilleKommunen var un-porteras. menupp

dantaget.
hemlighetsmakeriet kring nätendet allmännamenadeNågon att var

det mycketDanmarksig.blotta Ivill intedragsvensktett varman——
öppnare.

infrastrukturidag finnsmenade detTeliakonkurrent tillEn att men
därdel fråntill alltförkornTelias vinst nätet,fel prissatt.den storvar

tjänsterna,frånegentligen kommabordeVinstenmonopol.hademan
kundeprisnivåemade internaGenomkonkurrensutsatt.där man var

konkurrenterna,missgynnaochhålla låga priser tvungnaTelia som var
be-monopolnäten. Detutnyttjaförprisernabetala de höga storaattatt

den sistaTelia påkoppartråden.Teliaoperatörerför icke sattkymret var
försvårade andra aktörershushållen vilketianslutningsenheten in ar-

kommuntill Enpris anslutning accessnätet.för högtbete. Det var
till-avtaltill ståndfåår,tagit tid,det hade långtyckte ettattett omatt

till Teliasträde accessnät.
invänd-väckteproblemTeliasUppfattningen accessnät ettatt var

ochmellanstridenimenade operatörentalarehosningar attsomen
denoch prisetTelia accessnätetom

risetvadtalar deoch sedantill slutsig till PTSså vänder omman irektjämfört medskillnadenvadkan inte ärskall Jag ensevara.
reglering.statlig

deltagare:fråninvändningarsinväckte iDetta tur en

fi-från dentvåroblemvi harhar fiber och meterStan sammaen den härfrånNågraiber.har någonintekommuner meterbem i som
Tleverantörerandraberoendeñbem så viär omaccessen. exavav

iFibem gårsjälvkostnadspris.förtill Telias accessnätöppnarman
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ring, bara fysisktär väldigt den ringen, det handlarnäraen men man
bara några centimeter, ärom situationsa man l samma som om manhar fiber. Då beroendemte är andra.nagon man av

Tekniska frågor

Branschlogiken

Rådslagen handlade i första hand samhällsstrategier åtskilligom men
information teknisk och branschmässig förmedla-annan naturav mer

des också. terminologiskEn fråga intresse för utredningen nå-är attav
pekade på många och användareatt operatörer de hargon säger nätatt
de kan då lika de hyrgärna varandra.attmen mena av

En talare framhöll det viktigt i diskussionenatt skilja påattvar na-
tionella och lokala Det gick inte samtidigtnät. ha diskussionatt en om
investeringar i nationell infrastruktur alternativt satsning på kommunala

olikaDe hadenät. olikanäten roll i sammanhängande Deett system.
hade också olika ekonomi: Backbonenäten stod för 10 procent av
kostnaden, medan den kostnaden låg istora accessnätet.

Det påpekas vidare möjligheterna tjäna påatt ledningatt pengar en
ökade högre kom i förädlingskedjan, vilket bakgrundupp man ger en
till exempelvis antal kommuneratt säljer tjänsterett på Ledning-näten.

kapacitet och därmed värde påverkades dessutom vilkenens utrust-av
ning användes, vilket i sin rörlig eftersomtursom post utmst-var en
ningsutvecklingen gick snabbt och därmed snabbt kunde göra utrust-en
ning omodern.

eknikvalT

Värdet olika tekniker diskuterades ofta på rådslagen. Ett antal talareav
pläderade för inte skulle försumma trådlösatt teknik. Det inteärman
lika självklart med fiber, radiolänk har ryckt fram, menade talare.nu en
Nätet för mobil telefoni viktig del infrastrukturen. En talarevar en av
förordade fri konkurrens mellan teknikerna:

Vi håller på få mobil distribution data ochatt i sigen annatav som
oerhörd konkurrensutgör och jag undrar skall läggaen som om mansig i eftersom det mobila både ökar i bandbreddnätet och kapacitet

så kommer de fasta ledningarna hitta roll. Redanatt ären annan nudet så många ungdomar ansluter sig aldrigatt till det fasta Denätet.

9’ börHär dock tilläggas olika skattningar förekommer iatt denna fråga.
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de fast för sinkör sina mobiltelefoner och då behöverpå nätett pc.
och ochlänge dröjer det innan de lägger ihop två tvåHur säger att

formobiltelefonen och arbetsplatsen lovarjag med atttar svaramig
datakostnader.°mobilamina

samtidigt detpåpekadeville betona radiolösningar,Någon attmen
mycket kunde lösakunde finnas frekvensutrymmesproblem. Hur man

i Stockholmöverföring mycket trådlös LANmed trådlös Det såvar
ieftersträvade ändå kommamed mikrovågor. Men attt.ex. nerman

marken, påpekade någon.
lokaliseringsmöjligheter,desstalade for kabel-TVDet me-varsom

bodde hurviktiga inte allsnade talare. Det tättutanvar man manen var
hade alla kabel-TV, eller till 96hade byggt. lerfamiljsboendeF procent.

hade de säkert kabel-fort bodde hyreslägenheter såSå det 100änmer
han, deinte hade kabel-TV, menadevillaägarnaTV. Det mensomvar

inteProblemet kabel-TV-nätenlöste det själva med parabol. attvar
lokala med några undantag.hängde ihop. De var

skulle det händadark horse, därSatellitkommunikation var en
slåinte klart vad kommerinommycket två år. Det ännu attvar som

Även dis-ändå för kostsamt. elnätetigenom. Satellit tills vidareansågs
användas for enklare tjänster, förkunnakuterades och ansågs t.ex.

alternativ ha data-dock inte någotövervakning. ansågsDet attsom
kommunikation på elnät.

upphandlade tele och datautvecklingen såNågon beskrev att man
ihop ganska snabbtdet skulle komma glidasamtidigt och trodde attatt

få snabbt genomslagIP-telefonin skulle ganskatroddeHan ettattnu.
IP-protokollets regler kommenterades med detdär det lönsamt.är att

har fördelen de ochinte bra i alla avseenden ärär att gemensammamen
enkla.

de alternativ för övervägandenSlutligen nämndes något ut-somom
regio-där bl.a. stöd tilltidigt offentliggjorde,redningen på stadiumett

håll.väckte opposition på någratäckning fanns med.nal ISDN Detav
menadeinte mycket,Tittade tjänster i framtiden klarar ISDNpåman

yttrade kämfullt:någon. En annan

betecknin ISDNMan blir mörkräddnågot när som somser arman
scenariotfasans ullakommer död två år. Det mestatt vorevara om

stiftelse ochihär och stoppadedå deatt tog enpengarnaman
pumpade pengar.ut

94 framtidens mobilatekniken for dagens ochbör dock påpekasHär att
detaccessteknik beroendekommunikation kan betraktassom är attavsom

med hög kapacitet.finns markbundna stomnät
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och sektornIntervjuer med branschen11.2

intervjuer med bl.a.i sammandrag resultatetNedan redovisas ettav
flesta tillhördeföretag och organisationer.20-tal De stora ope-gruppen

Kommunikationsforskningsbe-i Sverigeoch ävenratörer nätägare men
och Kommunför-Kraftnät, Konkurrensverket, PTSredningen, Svenska

domineradesintervjuuttalandenabundet intervjuades. kanMan säga att
Huvudämnet för intervjuernabransch- och sektorsynpunkter. varav

till marknaden.förhållandestatens

rollStatens

särskiltde intervjuade företagen i grundenReglering inget varvar som
förutsättningar fanns marknadenpositiva till med de an-sommen

reglering i viss mån behövdes försågs Telia så dominerande attattvara
Telia från utnyttja sin ställning.jämna spelplanen" och hindra attut

i fri mark-släget för telemarknaden har inte sittUtgån ursprun en
för uppnå fredsställandenad ärför behövs regleringar att en- marknaden.konkurrens på

jämbördigaoch därför behöverMarknadens aktörer är staten
fall finns risken Teliaverka för jämna I attatt ut annatspe anen.p

skaffar sigsin överlägsna styrka på dagens marknad motsva-genom
för höghastighetskommunikation,rande styrka på marknad t.ex.en

slutkundema.baserad fiber tillpå

fanns reglering framförallt inomområden där det behovDe ett av var
avseende nätkapacitet och samtrafik. Framförallttillgång och villkor

kommunikationshastigheter ochdriva behovet högreansågsInternet av
central betydelse för denna marknad. kunde därfördärmed Detvara av

också föreligga behov reglering samtrafiken på Internet.ett av av
ha lägre prioritet. tidenRegional tillgänglighet ansågs just Närnu

problem lösas med riktade stöd från regeringen.kunde dessavar mogen

När tiden för etablera höghastighetskommunikation iär attmo en
upphandlas det finns etableradeglesbygdenbör etta statenav -örfaringssätt för detta redan idag. variant kanEn attannan vara ge

för datakom till respektive företag.riktade stöd eller bidrag

95 konsultföretagetMaterialet i sin helhet redovisas i från Stelacon,rapporten
Annika Järvebro och Hedström. webbplatsenGöran Se www.naring.

it/ infrastruktur. htmse/regerin gen.
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marknads-första skedet därUtbyggnad i bör prioriteras itätortema
täcknin kan inte åstadkommaskrafterna fungerar. Denregâonala en

stimulermgsåtgär-och sannolikt ehövs någonöver natt orm aven
rotbidrag.for kander glesbygden. Detta uppnås genom

bordebehövs i glesbygd såI de fall kompletterande infrastruktur
borde inte låsastöd. härdet innefattas regionalpolitiskt Men manav

region välja den tek-in dem i särskild teknik. Låt respektivenågon
situation.nik dem bäst i nuvarandesom passar

statlig styrning tillallmänna uppfattningen gradenDen storatt avvar
marknaden for hög-del beroende i vilken takt önskade attstatenvar av
mångfald aktörerskulle vilkenhastighetskommunikation utvecklas, av

utsträckning och tjänsterpå marknaden önskades, i vilken nätsamtsom
inte snabbskulle täcka de Därmedän tätortema.stora sagt attannat en

nödvän-aktörer och geografisk täckningutbyggnad med många storen
lämpliga valet.digtvis ansågs det mestvara

det inte lämpligtteleoperatörer intervjuades ansågDe attattsom var
till den andraenda från den situationen utanta stort stegett manena

befintliga marknads-föredrog stegvis med början i dagensprocessen
efterfrågade avsiktsförklaring frånsituation. Marknaden också sta-en

konkurrenssida tydligare klargjorde vilken statentens typ av somsom
från sida aldrig uttalats kon-önskade. Exempelvis hade det statens om

Teliaseller konkurrens via samtrafik medkurrens nätinfrastruktur
efterfrågatsställningstagande i denna fråga hadeföredra. Ettnät attvar

saknadessedan konkurrensen telemarknaden sin början. Detpå tog
Sverige skulle tillvarataockså uttalad vision och strategi huren omen

viaframgångarna bl.a. Ericsson,och bygga vidare på ävenmengenom
företag IntemetmarknadenTelia påsamt m.m.

behovMarknadens

central bety-behov höghastighetskommunikationKundernas var avav
nätinfrastruktur eller tjänsterdelse for de företag skulle investera isom
tveksamhet inför kundernaspå denna marknad. det råddeMen storen

faktiska utvecklingen därav framöver.behov och betalningsvilja samt
applicationfortfarande s.k. killersaknadesDet görsomsom var en

kommunika-individer både företag och i hushåll kändepå attatt en
tionshastighet Mbit/s skulle dem någotpå 2 och vä-som varmer ge

kbit/sfå kbit/s modern eller 128sentligt de kunde med 56änmer
ISDN.
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motiverar Mbit/sEftersom utbudet på ida inte 2Internet per an-
bredband. Nuvarandevändare finns heller inget be ut-stort ov av

fås medmotiverar kanske kbit/s, vilket kanbud tänster 512av
accesstekniker, Kabel-TV, och Satellit.andra be intliga ADSLt ex

effekt investe-efterfrågan hade hämmande påOsäkerheten avseende en
för höghastighetskommunikation.ringar i infrastruktur

investeringar in-förespråkama förDe ivrigaste göraatt stora
de självafrastruktur för höghastighetskommunikation är intesom

skall affärsrisk. ’någonta

betydelseInternets

Även kundbehovet och betalningsviljandet rådde tveksamhet omom
utvecklingentydigt det och dessdet dock Internetatt som an-varvar

höghastighetskommu-drivkraften till behovsågs den starkaste avsom
kommu-drev behovet högrenikation. användningsområdenDe avsom

bilder, ökningnikationshastigheter främst rörliga även avmen envar
påverkade. etablerafilöverföringar också blev allt större Attsom nät-

sin påfartshastighet tillmedför användarna ökar Inter-attresurser som
skulle leda tillkbit/s till Mbit/s ellerfrån dagens 56-128 2net, mer, en

denna ökning skulle blitrafiken iökning Internet. Hur storenorm av
det påverkadeförutse uppenbart Internetkunde dock ingen attvarmen

Intemettrafiken från användare iutbyggnad. deloch dess Då stor aven
hel-kunde detta problemtill utlandet främst till USASverige gick

ikunde lösas det nationclla planetfråga heltler anses vara en som
Sverige.

motsvarandetill slutkundema måste matchasEn snabb avaccess
rådande omständig-inte bara i Sverige. Underprestandapå Internet,

kunna ske i delarjag inte hur detta skulle än nätet, teter avmerser
egentligen inte iDå talar vi Internetinom operatörs nät. omex en

dess egentliga betydelse.

kapaciteten i på-genomföra radikal utbyggnad InternetViljan att aven
avkastning investeringenmöjligheter tillverkades också de somav

påverkades i sigbedömde trolig. DettaInternetoperatörerna avsom
styrde hur kostnadernasamtrafiken till delvillkoren avseende storsom

inte allsfördelades. Samtrafikenmellan olika aktörer Internet var
före-gällde för telefoni. Påuppbyggd enligt principer Internetde som

peeringsamtrafikfall. Vid s.k.för tvåkom närvarande enbart typer av
de olika aktörernaavräkningar mellansamtrafiken fri ingaoch görsär

andratrafik till från varandrasskickar eller Detoch nät.emottarsom
betalar och den andraberörda aktörernafallet deenbart attär att aven
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aktören inte betalar alls. fanns, menade inget skrivet regelverkDet man,
för samtrafikmodellen skulle användas.den eller andranär ena
Principen jämbördiga används peering ochtvå aktörer ärattvar om om

behöver vice får den behövandeaktör den andra än mesten mer versa
kostnadema°°.för fasta Några skrivnadem stå de och löpandeav reg-

ler vilka grund för dessa bedömningarför kriterier skall ligga tillsom
fanns de inblandadebedömning skedde från fall till fallutan av par-

förtelelagen fanns regler för samtrafik och ersättning sådan.Iterna. om
regler idag inte tillämpas IntemettrafikenDessa verkade på även om

°7.den inte undantagenvar
idag gynnades samtrafikreglema så deDe Internet, somsom av

allmänt tillämpas, de stora, dvs. Intemetleverantörerstoravar gynna-
des Intemetländer gynnades på be-på bekostnad de små och storaav
kostnad de små. hade bl.a. medfört Intemetleverantörer iDetta attav
USA har väsentligt lägre kostnad för sin verksamhet Intemetleve-änen

i Sverige.rantörer
införa liknande ömsesidiga minutbaserade eller volym-Att typer av

baserade samtrafiksystem fanns telefoniområdet dock, ipå vartsom var
fall för närvarande, inte realistiskt. Delvis för de IP-protokollatt som
idag användes inte hade de inbyggda mätmöjligheter många andrasom
datakomprotokoll hade, förfinaX.25. Att änsystemett.ex. mer nuva-
rande borde dock fullt möjligt, dock med det förbehåll någraattvara
exakta mätningar trañkströmmar och volymer i praktiken inte lät sigav
gora.

IP-baserat det gäller. Samtrafikfrågan blir i paketför-nät är ettsom
medlande helt i kretskopplat Flera knut unk-nät än nät.etten annan

Sverige. med iskaD-GIX behövs i Samtrañk lo börnätter unna
ske på villkor på telefoni. råga i vilkenEn ärstor ut-samma som
sträckning avståndet skall påverka kostnaden. Givetvis kostar fiber

därav inte trafiken.så visst avståndsberoende, dock Dennameterper
situation måste kunna skilja sig i utsträckning från Teliasstor nuva-
rande situation.

Samtrafiken mellan fråga tycktes på-Intemetoperatörer var en som
verka eventuell framtida höghastighetskommunikation på iInternet

96 kommentar tillPTS detta för samtrafiköverenskommelser gäller i principär att
avtalsfrihet, vanligdvs. avtalsrätt, marknadsrätt och konkurrensrätt. lederDetta
till i intervjuernadet angivna resultatet.

97 kommentar vissaPTS’ Telelagen innebär skyldighet i fall bedrivaär: att
samtrafik på marknadsmässiga villkor. samtrafik i dessa fall kanOm vägras

ingripaPTS på begäran Någon sådan begäran har hittills 12 majparten.av ena
1999 inte framställts. har hittills i sin tillsynsverksamhet prioriteratPTS
tillsynen tillståndshavare.över
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praktikenallra högsta grad. Eftersom lagreglema i inte tillämpades på
det omöjligt vilkasamtrañkvillkoren på Internet avgöraatt somvar

skulle i samtrafikflöden. kundebli de framtida vinnarna DetInternets
Intemetleverantörer, teleoperatörer eller debli accessnätsägare, som

står för innehållet.

Nätinfrastruktur

väsentlig betydelse för mark-tillgängliga nätinfrastrukturenDen var av
situation därnaden for höghastighetskommunikation. uppnåFör att en

Mbit/s och med mångfaldhastigheten till 2Internet samt avvar mer, en
befintliga regionnätaktörer, krävdes uppgradering accessnät,aven

enbartnationella och nätutrustning inklusive Internet. Attnätsamt
förvissovissa enskilda delar kundefokusera på åtgärder löste an-som

konkurrensskäl avseende marknaden för tele-motiverade avses vara
för etablera marknad förfoni det inte lämpligtPSTN, att enmen var

detta hän-höghastighetskommunikation i skala. måsteFör görastor att
dess ingående delar.till helheten och allatassyn

allabeträffar höghastighetskommunikation ansåg såVad gott som
för hur mark-central betydelsede intervjuade accessnätenatt var avav

transmis-höghastighetskommunikation skulle utvecklas.naden för De
kopparkabel,för dagens teletjänster, dvs.sionsmedier användessom

i huvudsak också defiberkabel, radio och satellit,koaxialkabel, var
Rikstäckandeframtidens teletjänster.skulle bli bärare stomnätsom av

byggas medskulle i allt väsentligt kommaoch regionala stadsnät att
fiber.

uteslutande består koppar,idagI nästanaccessnätet, varavsom
aktuella, allt beroende kunder-dock mångfald olika teknikeren av

fåtal fiber denoch betalningsvilja. Endast ansågbehov ett att varnas
framhöll också viktenenda lösningen. Flera de intervjuade att,avav

fiber i först utredainnan finansierar utbyggnad accessnätet,staten aven
få andra potentiella och lös-vilken påverkan det skulle på accessnät

ningar.
följande kategorier:delas här iNät treupp

nätinfrastruktur mellanRikstäckande Ban-tätorter,stomnät t.ex.-
verkets nät,

Stockholmsområdet,Regionala Stokabs inät typt.ex. av-
förbindelse till abonnenten.Accessnät -

mycket betydelse för såSamtliga delar nätinfrastrukturen storvar avav
i Vad be-och Intemetleverantörer Sverige.alla teleoperatörergott som
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goda förutsättningar förträffar och stadsnät fanns relativtstomnät en
ikonkurrens och mångfald, inte hade nått dit.vi Detäven ännu varom

väsentligadet verkligt komplexa, svårlösta ochaccessnätet mestsom
deproblemet ligga. iansågs Det även accessnätet merparten avvar som

finns.totala nätkostnadema r

Rikstäckande stomnät

lämplighuvudsak finns förutom Telia fåtal aktörer med tillgång tillI ett
stimu-kanalisation Banverket, elkraftbolagen och Teracom. För att-

alternativa aktö-lera utbudet och därmed konkurrensen behövde dessa
utöka sina i form kapa-betydande restriktioner, kunna nätutan avrer,

citet och täckning.

skall finnas underTillgången till nationell fiber statenssvart an-
vinstkrav.affärsmässig ledningdock drivas under utanensvar,

infrastruktur såsomidag tillhandahållerkan säljas deDetta av som
detta kan hanterasBanverket, Svenska Kraftnät Tillsynenetc. av

finns, och RRV.de myndigheter idag PTSt.ex.somgenom

mark-nationell infrastruktur kommer kommaEtt ökat utbud attav
kundernas behovnadens tillgodo utvecklingenaktörer oavsett avav

högre bandbredd.

denför fiberkabel ochKraftledningar beprövad kanalisationvar en
natio-för etableratäckning mycket lämpligdessa harnät att ettvarsom

eller stad. Följandefibernät ändpunkter i varje kommunnellt med var
alternativa nationellade främsta till utbyggnadtvå orsakerna nät-att av

förhållandevis långsamt:gårresurser

ledningsrättsvillkor,elkraftbolagensDet rådde oklarheter avseende
avsåg el-Oklarhetenledde till konflikter med markägare.vilket bl.a.

kanalisationi sinkraftbolagens fiberkabellägga utan atträtt att
skulle ha ytterligaregårtill där kraftledningamamarkenägarna er-

för eventuell skadade fickförutom den ersättningsättning för detta,
skörd.förstördinstallationstillfállet,på mark vid t ex

till-fibernät någotetablerandetFör elkraftbolagen inte somavvar
elkraftbolagen hittillshörde fiberderas kämverksamhet. Den som

bruk.använda för Dettasyftehade etablerat hade de lagt i egetatt
önskadeteleoperatörerhade kunnat finansieras att er-somgenom

fiber.formöverkapacitet ihålla hade köptnätkapacitet svartavegen
telemarknadentillräckligt insatta iElkraftbolagen ansåg sig inte vara

allspekulationfiber påför affärsrisken etableravilja utanattatt ta
innan denfinansierad till 100fiber de etablerade redan procentvar
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ochutbyggnaden gick långsamtlades. medförde givetvisDetta att
finansiella köpahade behov ochenbart aktörer attatt resursersom

elkraftbolagens infrastruktur.fibrer hade20 st. nyttat.ex. svarta av

tadsnätS

kommun eller stad med fiber, ellernationell nivå nåAtt på an-en enen
och billigare nå ändanätkapacitet, dock betydligt enklare än attnan var

detta behövdes s.k. stadsnätåstadkommatill slutkundema. Förut att
ifå fall stadsnäten inte etableradeoch i någraFörutomaccessnät. var

nätinfrastrukturaltemativ kommersiell basis.syfte på Förutgöraatt ett
marknaden för höghastig-skulle fylla funktion påstadsnäten någonatt

förenatbyggas väsentligt, vilkethetskommunikation måste de ut var
också kommunmed investeringar. Värt är attatt noterastora om en

kunde de komma fåetablerade mycket väl utbyggt stadsnät attett en
nätkapacitet, vilket medförde kon-dominerande ställning lokalt inom

enligt telelagen.sekvenser

tankendet bygger stadsnät,I dag många ävenär men omsom egna
bristande erfarenheter och kom-god de fel sakergör tyvärrär p.g.a.

förädlingskedjan och erbjudaförsöker för högt iDe gåpetens. upp
invånare färdiga tjänster, detta bör läggas påommunens ansvar

kompetens.andra aktörer innehar dennasom

karaktäriserades dagensEnligt de alternativa operatörerna accessnäts-
kostnader vid användning för-situation antingen höga löpande avav

förförbindelser från Telia eller investeringar etablerahyrda stora att
lösningar.egna

lönsamhet i direktansluta kund be-Möjligheterna erhålla attatt en
till anslutningspunktrodde kundens storlek, avståndet närmastesamtav

Även hade väl utbyggt stadsnät, ii stadsnätet. i Stockholm, ettsom var
för-endast mindre del företagskundema ekonomisktdagsläget en av

direktansluta. följdsvarbara för alternativ Dettaoperatör att var enen
alternativ hade.de höga kostnaderna för operatöraccessnät som enav

skulleStadsnäten kunde därmed sägas utgöra nyttastommeen vars
tillgången på kostnadseffektiva lösningar föröka radikalt accessnätom

utgjorde dock väsentlig förutsättning förökade. Stadsnäten göraatten
accessledningama korta möjligt, vilket för alternativaså access-som

positivt både kostnads- och tekniksynpunkt -ju kor-nätstekniker var ur
accessledning desto valfrihet mellan olika tekniska lös-störretare

ningar.
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Att öka kapaciteten i motsvarande ökning istamnätet utan access-
har effektingen på möjligheten använda applikationernäten att som

kräver höghastighetskommunikation. detAccessnäten är största pro-
blemet nätkapacitetssynpunkt.ur

Accessnät

Aktörema på marknaden trodde i allmänhet främst successiv ut-en
veckling kundernas behov högre kommunikationshastigheter. Deav av
såg därför infrastrukturer tillgängligade idag fanns måste görasatt som

likapå villkor. Primärt gällde detta Telias koppamät, kabel-ävenmen
Följande citat tydliggör komplexiteten i situationTV-näten. samt speg-

lar den mångfald åsikter fanns beträffande accessnät.av som

En förutsättning alla får till fang till Telias Avenär accessnät.att därmedgandra måste ha tillgång och möjlighet få teknik.att testa n
detGenom det idag så har ocksåör örsämratatt utser som minåre, man

för andra aktörer, särskilt kunna utvecklas och kommaatt
med tjänster.nya

"Accessnäten kommer basera sig fiber,på många olika tekniker;att
mobilt, kop sistnämnda kommer det viktigaste åDet attochar. vara
kort sikt därför bör Telias tillgängligt. Grundinstänät göras
ningen till skapa mångfald och dänned får de inteaccessnäten är att

operatörema.styras av

Svart fiber bra lösning enbart förutsättningdetunderär atten men
finns reglerad samtrafikmöjlighet fleradet möjligtgör ören som
tjänsteleverantörer nå kundema.att

Till viss del kan nationellaccessnätet anses vara en emensam re-
ha flera konkurrerande kabel.Att aseradeaccessnät ärsurs. l

praktiken ochorealistiskt ekonomiskt försvarbart.inte

Om acitet i form radio, kopparkabelden nätkaman summerar av
hushållen egentlig bristnår råder i dagslägetetm.rn. som ingen

nåliltiáifrastruktur.Problemet i dagsläget hur fri tillgångenär snarare
är.en

På lång sikt, sannolika behovet kom-det15 år,säg är mest att av
kanmunikationshastigheter den kapacitetkommer översatt som

det lika brauppnås fiberkabel. Frågan blirän ärannat intel a om
fiberpå redan nuatt satsa -

I lämBlåoch väldet korta perspektivet, cirka år, det3 är mest a
spridda koppamät, och d kTelias befintliga Aaccessnätet teen -nik där kan användas.som
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Det viktigt det blir marknad för ochär nätoperatöreratt en en
förmarknad teleo skilda från varandra. aktörerDeeratörer som-skall juda tjänstema.äger nät er

Radiofrekvenser ändlig och den enda tekniken förär en resurs mo-
bil kommunikation. grundlä gande principen därför fre-Den är attsEallkvensutrymmet således enbart användas för mobila tillämp-
ningar för fasta anslutningar.-

Telias nät

Telias nätinfrastruktur ansågs den f.n. attraktiva. Vid sidanmestvara
samtrafik, kunde detta i huvudsak utnyttjas alternativnätom av en ope-

två hyra förädlad nätkapacitet i multiplar kbit/s64ratör sätt om-
eller hyra kopparkabel.rå

förstaDet alternativet ansågs i allmänhet for dyrt för änannatvara
direktansluta företag med. Vad också ansågsstörreatt ettsom vara

problem inom detta område Telias priser dessa förhyrda for-påattvar
bindelser inte stod i direkt förbindelsemasproportion till längd, dvs. en
förbindelse på 500 åsattes inte halva priset på l 000 Jum av en m. mer
väl utbyggt stadsnät desto kortare blev den genomsnittliga längden på
de accessledningar används for nå stadsnätet. Med Teliasattsom nuva-
rande prissättning förhyrdapå förbindelser hade dock detta endast en
marginell påverkan på kostnaden för accessledningen.

andra alternativetDet hyra rå kopparkabel Telia. Dettaattvar av an-
sågs de alternativa mycket intressant och deoperatörernaav vara av-
vaktade information från Telia angående priserna och villkoren runtnu
detta. För de alternativa det dock inteoperatörernamerparten av var en
kämfråga vilken kapacitet de fick hyra Telia det pri-typ utanav av var

och villkoren. Telia tillämpade idag marknadsmässig prissättningset en
på denna tjänst.

Många de alternativa teleoperatörerna marknaden ansåg ocksåpåav
Telia lite långsamma och försiktiga med sin lansering bred-att var av

bandstjänster via ADSL. Om de alternativa skulle få till-operatörerna
gång till rå kopparkabel från Telia på for dem kommersiellt godtagbara
villkor skulle de kunna erbjuda ADSL-tjänster, vilket skulleäven
kunna vitalisera denna marknad. Vad avsågs med kommersielltsom
godtagbara dock oklart.var

Nyetablering fiberav

samlade uppfattningenDen hos kundernasoperatörerna attvar nuva-
rande behov och betalningsvilja inte motiverade investeringen för ny-



bredband 259RösterSOU 1999:85 om

ända tillfiber fiber skulle etablerasetablering i Omaccessnätet. utav
fastigheterna, de intervjuadeslutkunder, eller åtminstone till ope-var

fiber. Vilka villkorintresserade erhållaratörerna att svartmest somav
klaremellertid inte någonskulle gälla för denna fiber hade de ännu

uppfattning om.

Radiobaserade mobila accessnät

intebeträffar höghastighetskommunikationVad operatörernatog spon-
attraktiv lösning.radioaccesstant som enupp

Debatt ADSL11.3 om

via e-mail, utred-initierade i april 1999 debattBrunellMats somen
inläggroll ADSL. Kortaningen fick del gentemotta statensomav,

Gauffin ochLöthberg, Matskom från Torbjörn Johnson, Peter Lars
Ämnet berördeinom IT-branschen.Engelmark, välkända ettexperter

inriktas påeventuella statliga insatser skallkämproblem, nämligen om
eller kon-med ADSL-utrustning,uppgradera Telias accessnät, t.ex.att

bredbandskapacitet.stånd medfå tillpå accessnätnyttatt ettcentreras
statligtargumenterade inledningsvisBrunellMats mot ett engage-

grunder:bl.a. följandepåmang

på marknaden,skulle förstärka snedvridningensådan satsningEn
iskulle kunna investeraenbart Teliaeftersom det idag är som

Telia förfogarmed tankeADSL, accessnätet.överatt
glesbygden.inte tillADSL når2. ut

via kabel-erbjudandenkan inte konkurrera med InternetADSL3. om
TV.

bli ödesdigert- detanvändning kanUtfallet storskalig ADSL4. avav
parallellamellan flerakan bli överhöminginte klarlagt detär om

kabel.xDSL-användare på samma

intebedömning,instämde i medTorbjörn MatsJonsson stort men var
få abon-startskede medtill i glesbygd, speciellt ilika negativ ADSL ett
de kun-bandbredder tillsnabbt erbjuda högreDet sättnenter. ett attvar

teknikkonkurrens meddet fannsder efterfrågade sådan. Men ensom
Ochväl kostnadseffektiva.radiolösningar, kunde så statenomvarasom

fiber, eftersommedinsats borde det dockskulle någongöra vara
mellanmöjliggjorde konkurrensdenna, vägnätetsätt somsamma
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olika generell accessteknik återvänds-Som ADSLoperatörer. var en
gränd grund de tekniska osäkerhetema.av

principiella inställning den allmänna princi-Peter Löthbergs attvar
borde för flera binda sig vid vissplats Attoperatörer.attpen vara ge en

teknisk lösning fiber eller plaströr, "är bara vansinne".änannat tomma
frågan dra koppar eller fiber till landsbygden, är detOm attvar ny ny

väl ingen det fiber gäller. flestadiskussion De ADSL-ärattom som
utifrån Mbit/slösningar enligt Löthberg oanvändbara målet 5var om

IT-kommissionens vision till alla abonnenter med godtycklig trafik-
blandning.

Torbjörn hadeJohnson svarade Peter med hanatt

rätt tekniska begränsnin och jagföreslointe hellerADSLsom ar
ADSL skulle det generella temativet entligöratt sats-vara a en o

ning i glesbygd, olika kommersiella aktörer kannågotutan som an-
vända under örutsättning affärsmässighet vilket inte så lättärav
och equal Fiber i kombination med radio fönnodliaccess. är en
den bästa lösningen både tekniskt och affärsmässigt allom man s

och publik infrastruktur.på öppensatsa en

Gauffin refererade i företrädarexDSL London, därLars möteett om en
för Telia hade inte kunde erbjuda kunderna ADSL närmenat att man
konkurrenterna kom med eller megabits Ethernet. Enligt10 100

försökaGauffin huvudproblemet inte rädda värdet på koppar-attvar
istället försöka erbjuda tjänster på den möjliga bandbred-nätet utan att

den.

"Marknadskraftema vill video och räknar hem sina affärer medse
hjälp videotjänster.--- vi kan lösaBygger nät tjänsternaav nu v1 som
kanske Sverige försprång IT-marknaden.påettger

Engelmark formulerade huvudproblemetMats det handladeattsom om
överbrygga kostnad ochför kontroll lokalaccessen be-överatt samt att

Ihoven borde inte tillgänglig teknologi. alternativ fannsDetstyra, som
till telefonins kabel-TV-nätet, dock inte utbyggtaccessnät, var som var
i glesbygden. bedömde hanDär radioaccess den snabbast fram-att var
komliga Engelmark formulerade följande generella mål:vägen.

skall"Om åstadkomma något rimli sikt kommerpå attman som ge
långsiktig fördel för Sverige, fobör det byggaatten usera upp

tillräckligt antal teknik- och organisationsoberoende accesspunkter
utför konvertering till för närvarande befintlig infrastruktur ochsom

försöka utveckla tjänstegränssnitt inte teknikbegräns-ett gersom
nmg .
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lämplig tek-finnaskommerframtidmenade det iHan attatt enen snar
sig vid målborde låsadärför inteochför varje behov,nik ettatt man

spridning ADSL.total t.ex.avom

till debattenl 1.4 Kommentarer
l
I rådslagen rördediskuterades påsamhällsmål nä-övergripandeDe som

tillgång framföralltallasIT—infrastruktur,l ringspolitikens behov samtav
i utläsasociala. kanden Manregionala dimensionendeni även avmen

målkonfliktfinnasdet kanmålnivå,högadiskussionen på denna att en
regionalpolitiska behoven.näringspolitiska ochmellan de

efterfrågan, be-IT-användningen,frågoråterfinnsnivåPå nästa om
varitharutveckling. Dettaanvändningenseller visionerhov enav

Utredningens rekommen-för utredningen.metodfrågagrundläggande
iha grundatsbredbandskapacitet bordeförinsatserdationer statensl om

vad harbehov,framtidabedömningomfattande änmycket‘ somavmer
I Behovsbedöm-utredningsarbetet.genomföra ipraktisktmöjligtvarit att

klar behoven,första överdock bara ärningen stegär etti om man-
utnyttjande dagenseffektivtnämligenproblem,kommer ettnästa avom1

I investeringar.skedet måsteräcker ellerbredbandsledning nyaom
Även hari utredningsarbetetvarit svår lösa,fråga hardenna att men

i i kapitelanalysenexempelvisvissadock kunnat sesvar,ge
detverkadeuppfattningallmändebatterades. Enroll attStatens vara

samordnings- ochstatlig ordningsmanna-,behov ut-fanns ett av en
konkret skullei fråganvecklarroll, medan statenomvar oenseman

Även roll dis-kommunensinfrastruktur.bygga ochsig åt ägaägna att
denförsta handikonsekvenskommunalakuterades. De näten är aven
be-Några inläggbehovadministrationens nät.kommunala avegna

skalasig ietableraskulleverkligen störrekommunenhandlade enom
omfattandedetStokab,och mestoperatörer.nätägare ex-somsomi nätägande, framfördeslandstingskommunaltkommunalt- ochemplet på

utredningen.inomharmodell,tänkbar övervägtssom nogaensom
statligtsåväli förslagenfilosofi återfinnsStokabsdelarViktiga omav

betoning värdetutredningensliksom ikommunalt avengagemangsom
hyra.till ledningtillgångmarknaden har attattav

samhälls-påteknikeninte pårådslagen lågTyngdpunkten i utan
önskadeMångadiskuterades.teknikval att statenaspekterna, ävenmen

oftaventilerandetintehindradedetteknikneutral,borde avmenvara
uppfatt-teknikvalet. Attdetuppfattningarpassionerade rättaganska om

teknikutvecklingen gårkan bero pådeladefrågorningar i dessa attär
kommervadbildsäkerhar någoningensnabbt ochmycket att somav

mediertrådbundnaochtrådlösamellanValetnågra år.bästatt vara om
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exempelvis het diskussionsfråga. kommentarEn till detta är attvar en
de alternativentvå i verkligheten sällan står i konflikt med utan snarare
förutsätter varandra, bl.a. det skälet i luften generelltatt utrymmetav

Ävenknappare i framförallt fiberkabel.är änsett utrymmeten resurs en
det praktiskt sända trådlöst skulle all kommunikationattom vore mer
kapacitetsskäl ändå inte i detta medium. förEtt nätav rymmas

mobilkommunikation består dessutom till del fiberkablar.stor av
Frågan fiber i marken eller inte, behandlades vid rådslagenom mer

på vilken övergripande nivå diskuterade. Tillgång till fiberoavsett man
framställdes många generellt och grundläggande infrastruk-ettav som
turkrav. Fibems goda egenskaper kunde för mark-ett stort utrymmege
nadens aktörer producera tjänster, under förutsättningen det fannsatt att

Ävenhelst offentligt försökerÖppet, ägt nät.ett om man, som ovan,
skikta debatten i mål-medel-tenner, återkommer behovet ställ-av
ningstagande till fiberfrågan. Utredningen har detta valt fort-trots att

linjen från IT-propositionen 1995/962125 innebärandeprop.sätta att
bör undvika tekniska ställningstaganden.staten

Intervjuerna med branschen och sektorn innehöll förord för steg-en
utbyggnadsfilosofivis och för hänsynstagande till marknads-ett stort

krafterna. framhölls dockDet det fanns brister Intemetmarknadensatt
funktionssätt beroende på obalans mellan och leverantörer.småstora

påpekades i intervjuernaDet det fanns goda förutsättningar för kon-att
kurrens både i och stadsnät, det istomnät accessnätetattmen var som
både marknadsproblemen och huvuddelen kostnaderna låg. Tillav
detta kan läggas utredningen observerat för förse de gle-att ävenatt att

delarna Sverige med bredbandskommunikation kan det finnassare av
skäl främja konkurrensen i både byggaävenatt stomnätet, att utgenom

ganska finmaskigt rikstäckande sådant och fördet uthyr-ett öppnaatt
ning.

Debatten ADSL, slutligen, illustrerar i sin korthet den besvärligaom
avvägningsfråga, utredningen brottats med, mellan å si-ävensom ena
dan uppgradering det existerande andra sidanå investering inätet,av
helt kapacitetsstark ledning, och roll i detta sammanhang.statensny,
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och behov12 Nytta

efterfrågananvändarkategoriersolikadiskuteras någradet följandeI
i denkan finnasmöjligheterbredband och deoch behov nyasomav

tekniken.

Hushåll12.1

bostadsnätochFastighets-

försöker ibehov,särskilt kartlagt hushållensinteUtredningen har men
möjligheterna.tekniskautifrån de framväxandedemförsta hand belysa

IT-brukstimuleras till aktivthushållen allvarpåharDet ettattsagts
bredbandsledningarm. teckenSommedharbostädernanär utrustats

kommunala bo-landets 302utveckling kan 141sådan nämnas att aven
skallbredbandsnätdag huri utreder eller redan harstadsföretag utrett

storskaliginföras°°, de fattat beslut44 redanföretagen har141av om
till-utbyggnad. De i kommuner,141 bostadsföretagen finns 125 som

två har 79har och företagentredjedelar befolkningen, pro-sammans av
bostäder kom-samtliga Blandsamorganisationen SABO.inomcent av

finns delandet,spriddaganska väl storstä-över treärmunerna, som
Malmöstorstäderna liggerBlandresidensstäder.alladerna, intemen

Stockholm.därefteroch förstföljt Göteborgförst, av

9 medborgarkontor,från Arbetsgruppenutkast tillSe rapportt.ex. om
Inrikesdepartementet

bostäder99 Sverigesaugusti 1999,IT-del 12enkät redovisas iSe DN:ssom
de 302satsning. 85förupp och "Malmö ikopplas procenttäten av

artikeln hurdock inteframgårbostadsföretagen svarade på enkäten. Det av
till minst 2få tillgångfår ellerhushålldefinieras, varjebredband dvs. avsesom

använder.utredningvårMbit/s, vilket den definitionär som
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Enligt konsultrapport utarbetats uppdrag2°°på utredningensen som
har hemmen, precis arbetsplatserna, i framtiden behov nätsom av egna

sammanbinder det vi idag har i olika och kabelsystem.uttagsom egna
Exempel sådana telefon, radio,TV, dator olika hus-är stereo, samt
hållsutrustningar och och energisystem. Stor osäkerhet finnsstyr- ännu

teknik och lösningar. finnsDet dock företagredan marknadenpåom
har intresserat sig for denna marknad. En uppskattningsom som

gjorts2°‘ 100 000 hushåll kan komma få Ethernet ochär In-att snart att
i Stockholm och likaminst många i övriga Sverige.ternet

lösningarNya konsulten baserar sig på fiberoptik ochnämnssom av
radioteknik. tekniskaDessa förutsätter i de flesta fall tekni-system nya
ker samtidigt möjliga tillhandahålla massmarknad, dvs.är attsom en
metoderna måste bli tillräckligt billiga för få allmän spridning iatt
hemmiljö. Enligt konsultens bedömning infrastrukturen för dennaär

tillämpningar helt otillräcklig, eftersom den tekniken kom-typ av nya
behöva exempelvis kopparkablar.attmer nya

exempel projektEtt på kan visa utvecklingen påär väg ärvartsom
Bofills Båge. samarbeteDetta mellan Telia, Ericsson Medialabär ett
och samfällighetsförening på Södrastationsområdet i Stockholm.en
Målet med projektet hur bredbandsö, lokalt medatt nätettvar se en

Mbit/s,lO skulle hyresgästerna. kabelsystem installera-Etttas emot av
des för ändamålet och Ethernet,LAN dvs. lokalt skapades.ett nät,ett

harMan lokal for tjänsteräven inom före-en server gemensamma
ningen. räknar medMan inträdesavgift på kr2 000 och månads-en en
avgift på 200 kr. Andelen hyresgäster anslutna idag cirka 40är ärsom

Enligt uppgift från Telia delade i början cirka1999 130procent. av
kunder på anslutningsförbindelse kbit/s,Internet 256moten en
tjänst majoritet kunderna upplevdes tillräcklig. Mansom av en av som
kan därför inte efterfrågan på höghastighetstjänstersäga att ännu är
fullt utvecklad.

4framtidsscenarioEtt i konsultrapporten visar utveckling in-en som
nebär IP-routerfunktion inom lägenheten eller villan. Tekniska lös-en
ningar kommer finnas både för fastnätsteknologi och radiobaseradeatt
lösningar. frågaEn central hur de lokala kommer kunnaär näten att
integreras till nationellt nät.ett

2° Brunell,Mats konsultrapport, webbplatsen naring. regeringen.se www.
se/ it/ infrastruktur. htm

2°‘ Gauffin,Lars Netinsight ABav
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Funktionshindrade och äldre

tekniskakonsult särskilt studerat deUtredningen har med hjälp av en
höghastighetskommunikation kan funktionshindra-möjligheter gesom

de och äldre.

Allmänt behovet bredbandom av

funktioner förtillgängligheten till flera samhälleligapåverkarInternet
funktionsnedsättningar.människor med olika former Som ett exem-av

frånsnabbt hämta hem blanketter RSVpel kan t.ex.man numera
dem kan fylla i direkt på da-Riksskatteverket; de vanligaste av man

deklarationsbilagai sin printer få utskrivenoch sedan snyggttorn en
alltförhusforsäljning. inteför reavinstbeskattning Inomt.ex. en av-av

kunna skicka tillbaka blan-lägsen framtid kommer dessutom attman
den Vadoch inte behöva skriva påketten Internetöver ut papper.ens

egentligensamhällsinstitutioner med dem,och många andraRSV, gör
iblanketter på deltarlägger den här nätet, ärnär attut sortens manman

tillgänglighetsreform för människor med olikaaldrig tidigare skådaden
inte detta den huvudsakligaformer funktionshinder. Förmodligen ärav

resultaten lika positiva i allaanledningen till varför det,gör ärmenman
fall.

förvid Reha-Bodil biträdande professor Certec, CentrumJönsson,
Lunds tekniska högskola, har uttrycktbiliteringsteknisk Forskning, vid

de förstadet de elektroniskaså vägarna över-motorvägama äratt som
fimktionshinder.framkomliga för människor med Påhuvudtaget fulltär

människor sigkunde fullt friskade gamla knaggliga grusvägama ta
fast.människor körde hjälplöstfram, funktionshindrademen

tillbaka i tiden ochexempel. flytta något årEtt Låt attponera enoss
med bara lite funktion ifunktionshindrad tetraplegiker ena armen,man,

nämndablanketten till denhade sålt sitt hus. behövde dåHan ovan
till skatte-kunde han ringadeklarationen. det inte för bråttomOm var

det bråttom och han måstekontoret och beställa blanketten. Om var
Efter antallängre historia....hämta den själv, blev det mycket etten

kuverttilldagar blanketten kom, fick han ha någon sprättanär att upp
läsa instruktionerna åt ho-fram blanketten honom,åt honom, plocka

hel del åt honom.blevfylla i blanketten honom Det ennom, osv.
dator, ochsjälv, omedelbart, i sinskulle han kunna alltihopNu göra

det honom.människa åtslippa ha någon göraattannan

m från konsultrapportavsnitt i huvudsak hämtat PeterFöljande är aven
se/it/infrastruktur. htmAnderberg. webbplatsenSe naring. regeringen.www.
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på ganska miltDetta exempel påempowerment,är sättett ett men
på det väldigt starkt. börjar läggaFörsätt är närett annat man samman
alla dessa små vardagliga saker, läsa eller lyssna tidningen,t.ex. att
skicka och fylla i deklarationer går görata emot e-post, attosv. som nu
själv, blirså det sammanlagt mycket stark bild ökad livskvaliteten av
och delaktighet.

de begränsande faktorerna i möjlighetenEn förverkliga dennaattav
potential, påfartema de elektroniska finnsär Detmotorvägama.ut

ändå begränsad mängd saker går med 28.8görastor, att etten men som
kbit/s-modem, och de begränsningarna blir inte mycket mindre medens

MycketISDN. den energi och det arbete skulle kunna användasav som
till skapa applikationer människor med funktionshinder skulleatt som
kunna ha i sin vardag, går till hitta på sluga kod-nytta attav nu
ningsalgoritmer för hur skall kunna komprimera ihop videosig-man en
nal så den går hem modem, videosignal med till-överatt att ta ett en
räcklig tydlighet för exempelvis möjliggöra teckenspråkatt över en

Ökadlångsam intemetkoppling. bandbredd därför något mycketär
önskvärt. Alla suttit vid dator varit ansluten till Internetsom en som
med modem, den uppkopplingshastighet modemet påstårett vet att att
det har leverantören, sällan faktiskaden och mindremot änmotsvarar
den upplevda nedladdningshastigheten. Många gånger det frågaär en

bekvämlighet, det irriterande sitta och på någotär väntaattom man
håller ladda hem, särskilt det saker, grafisktnär äratt stora t.ex.
material, eller det realtidsapplikationer direktuppspelatnär är typenav
streaming ljud eller video.

finnsDet applikationer klarar ladda direktupp-attnumera som ner
spelat ljud och i fallvissa video, med kvalitet kan sägasen som vara
acceptabel inte har några krav. förMen vissastörre ärom man grupper
det just dessa krav de absolut nödvändiga.ärsom

Om skall kring vilken hjälp människor med funk-man resonera
tionshinder och människor med åldersrelaterade problem kan ha ettav
höghastighetsnät så kan första, i och for sig ganska trub-göraman en
big, uppdelning i olikatvå grupper.

Den första handlar sådant inte skulle möjligt attom som vara ge-
nomföra tillgång till datorkommunikation med hög bandbredd.utan
Exempel vissa VirtualVR Reality-tillämpningar, såsomär medatt
rullstol sig i virtuell modell högskoleområde därta runt etten av

funderar på studera, gå leka.attman museum,
Den andra berör sådant lite svårt fingret på,är sättaattsom mer
nämligen applikationer får mycket högre värdeett attsom genom

kan dem så mycket bättre med hög bandbredd.göra Detman pass
handlar kvalitetshöjning redan befintliga applikationer. Ettom av



SOU och behov1999:85 Nytta 267
‘
ll

med datorn följaexempel skulle kunna skillnaden mellan attvara en
föreläsning direkt med hackig eftersläpande bildkva-ochöver nätet

stereoljudlitet vid få den med perfekt bild ochISDN, gentemot att
via höghastighetsnät.ett

Vad det delvis handlar ökad kvantitet också blir ökad kvalitet.är attom
Och för vissa människor kanske denna hastighet bara blir ytterligareen
bekvämlighet, för andra kanske den bästamänniskor blir detta vä-men

allai samhället någonsin erbjudits dem. har chanserDetut attgen som
bli just så för människor med funktionshinder.

olika funktionshinder behandlas här:Några kommertyper attav

Människor med rörelsehinder-
Människor med hörselskador och döva-
Människor med synskador blindaoch-
Dyslektiker-
Utvecklingsstörda-

Många äldre har funktionshinder, lättare eller svårare slag, görsomav
de kan ordnas in i eller flera dessa Nedan baraatt en gesav grupper.

bredbandstillämpningar. fullständiganâgra exempel på denFör rap-
hänvisas till utredningens webbplatsm.porten

Människor med rörelsehinder

och Bell Atlantic meddelade den andra februari de skallIBM 1999 att
samarbeta för till hus i med full15 000 USAöstraatt utrusta upp nya
nätkoppling. kunna knyta utrustningskall ihop elektronisk i hem-Man

med varandra och knyta omvärlden.ihop hemmet med Det såävenmet
verklighet.kallade intelligenta huset Intelligenta hus, därär snart en

kaffet färdigkokat kommer hem, städroboten har städat hu-är när man
och kycklingen lagar sig bekväm-själv i kommerset attugnen, vara en

lighetsrevolution för friska människor för människor med funk-men
tionshinder kommer det till liv med själv-ännu vägatt ettvara en mer
bestämmande och delaktighet.

m se/it/infrastruktur. htmnaring. regeringen.www.
2°‘ intelligenta finnsMer hus läsa hos The IntelligentEuropeanattom

Building Group, http://www.eibg.0rg/
svenskt hus, Smartbo finns läsa påEtt smart att om

http://www.hi.se/fou/smartbo/intro.htm
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Den forskningen och utvecklingen inom de här områdenamesta
kommer inte med specifik inriktning på funktionshinder,att vara men
den kommer tveklöst komma funktionshindrade till godo. Virtualatt

VR2°’,Reality, och multimediatillfimpningarz exempel projekt,påär
produkter och forskning just dennaär sort.som av

Enklare VRvarianter av-

tillDet VR något mycket speciellt för rörelsehindrade igör är attsom
den virtuella världen kan sådant inte kan i den fy-göraman som man

VR-applikation2°7siska. Med Quicktime kan från fix punkt ien man en
ruinstaden Tikal panoramabild staden så den skullet.ex. se en av som
försig betraktare verkligen stod på den här platsen. kanMante en som

vrida sig grader och få uppfattning360 omgivningen. Manrunt en om
kan detaljer i omgivningarna och flytta sig till andraäven ut-zooma
gångspunkterm.

Ytterligare användningsområde for denna ganska enkla VR-ett
tillämpning rörelsehindrad skulle kunna få uppfatt-är att man som en
ning främmande miljöer skulle vilja besöka. medDettaom som man
okända miljöer ofta problem för människor med rörelsehin-är ett stort
der.

exempel: applikation tänkt semesterortmEtt En VR på skulleen
kunna användas för bekanta sig med miljö i innandatornatt en man
åker dit på riktigt. teknik kan också användas förDenna göraatt mu-

och utställningar tillgängliga. den relativa enkelhetenTrots hosseum
dessa tillämpningar filemablir ganska hotellrum denEtt påstora.
tänkta cirka 7-8 minuter ladda hem 33översemesterorten tar att ett

2°5Med Virtual Reality 1 computer-mediated experience. The2menas: a
objects the virtual world modeled using modeling3D techniques. 3 Theare

provides random interactivity. definitionenFör Cyberedges Virtualsystem se
Lexikon http://www.cyberedge.com/4a1.html.

2°°Med multimedietilléimpningar enbart sådant har med direktvideomenas som
och ljud göraatt

2°7 information Quicktime påMer VRom
http://www.apple.com/quicktime/qtvr/index.html

2 antal exempel hur detta skulle kunnaFör gå till:ett utse
"Virtuell http://www.destination360.com/lostcities.htmPeru"tur runt
"Virtuell Las Vegas"tur runt
http://www.qtvrw0rld.com/vegas/html/vegaslisting.html

2° exempel på hur detta skulle kunna finns påEtt 55Broadutse
http://www.55br0ad.c0m/vrpage.html



SOU och behov 2691999:85 Nytta

bild noggrannhetkbit/s modem och vill ha ochstörre större växerman
modem blirdet snabbt. nedladdningstidema tämligenDetta övergör att
verktyget.långa och detta hindrar ordentlig användning aven

avanceradeMer VRvarianter av-

beskrivna applikationerna kan ganska passiva vari-De sägasovan vara
den virtuella världen,kan visserligen gå iVR. Mananter runt menav

kan inte förändra den med sitt handlande, eller inte-något sättman
andra individer. det finns möjlighetmed Men även attragera vara mer

med andra individer.aktiv i virtuell miljö och dela dennaatten

glasses,2°Med hjälp s.k. shutter dvs. stereoskopiska glasögonav
med kan få tredimensionellt seende i virtuell miljö,vilkas hjälp man en

få verkligen vara där.kan känsla Den härännu större atten avman
blivit smidigare. haglasögon har allt mindre och Från varittypen attav

otympliga hjälmar, människa med nacke omöjligenstora som svagen
kunde använda, de så små och lätta de går användaär att attpassnu

nackpartiet.människor med mycket låg rörlighet iäven av
kan människorinteragera med den virtuella miljön medFör att

använda sig haptiskt gränssnitt ellerrörelsehinder ett annatgrava av
stymingssystem vanlig joystick. haptiskt gränssnitt detEtt gört.ex. en
möjligt med liten fysisk rörelse, kunna känna omgiv-att t.ex.en av
ningen i den virtuella världen. kan alltså "känna på strukturMan en

finns boll, knuffa bil, och kännadär, rulla eller återkopp-som en en
lingen.

På i Lund forskar på haptiskt gränssnitt uppbyggtCertec ettman
PHANToMZ".kring the projekt finns utvecklingsstadietEtt på ärsom

kunna fram virtuellt barn och ungdomarsquashspel, där medatt ta ett
mycket liten rörlighet skulle kunna få del den spatiala utmaningenta av
i spela squash. Och i den virtuella världen kunna det på likagöraatt

bamm.villkor andrasom
den utvecklingen för människor med motoriskaDet är storasom

problem i allt detta den frihet de virtuella miljöerna från deär som ger
fysiska begränsningar slåss kan fulltManmot. utsom man annars ex-

2"’ Shutter lucka, fönsterlucka, fotografisk slutare. informationMer om
stereoglasögon på http://www.stereographics.com/ och
http://www.tan.de/stereo.htm

2" känselgränssnitt hög kvalité från SensAble iEtt 3D med USA
http://www.sensable.com/.

m informationMer på http://www.certec.lth.se/haptik/research.aspaream0bility
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istera i dessa likapå villkor andra människor. Om funk-som man som
tionshindrad kan jobba på virtuellt kontor sakeruppnås tvåett :

Man upplever sig inte funktionshindrad i den miljön,som
De arbetar med upplever inte funktionshindrad i denman en som
miljön.

Multimedietillämpningar-

det här sammanhanget skallI multimedietillämpningar tolkas ljud-som
och videotillämpningar. kan naturligtvis haDessa eller liknandesamma
användningsområden de för VR-applikationema, fastän med densom
skillnaden den värld kommer till datorn inteatt ärsom en genom gene-
rerad i densamma direkt avbildning. fördelenDen ävenutan storaen
med denna form kommunikation inte behöver befinna sigär attav man
fysiskt på plats för kunna del det sker där. Redan idagatt taen av som
har de flesta skolor med självaktning distansstudieprogram. Certec iett
Lundm och Handitek i Dalamazsamarbete med högskolan i tvåär
aktörer har eller distanskurser för människor med funk-gettsom ger
tionshinder.

dag de komponenterI måste ingår i kurserna anpassadesom vara
för fungera modem. inte kanDetta använda fulltöver göratt att utman
alla de applikationer för video och ljud skulle motiverade uti-som vara
från pedagogisk synpunkt. föreläsningarCertecs består i dag ljudav en
och och bilddel. skall kunna följa föreläsningenFörtext atten man

med ljud fåströmmande och automatiska byten bild, fåröver nätet av
komprimera ljudet RealAudio kodning till kbit/s, vilket8man ger en

Ökadtämligen dålig acceptabel ljudkvalitet. bandbredd kan heltänom
ändra förutsättningarna.

exempel:Ett En kvinna mycket intresserad kan inteär teater,som av
gå på teaterföreställningar grund hon inte orkar sitta längesåattav

föreställningen hon använder andningshjälpmedelatt ettsom varar,
för del de flesta föreställningar i nå-oväsen, ägersamt attsom en rum

de städerna och hon orkar inte med dit. lösesDettastörregon av resan
kvinnan i kopplar sig kamerasitt hem på finns iattgenom en som

teaterlokalen och på höghastighetsnät.pluggas in kan honNuettsom
koppla hemifrån.in sig till följa alltihopteaterlokalen och

2 http://www.certec.lth.se/dok/intemetinifrén/
2 http://www.handitek.se/html/tbhtm
2 informationMer http://www.3-dvideo.com/ eller3D videoom

http://info.curtin.edu.au:8080/~iwoodsa/products/
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sjukdom ellermänniska liderexempel: äldreAndra En ensom av

medresande kan på dettavanliga åldersbesvär omöjliggör sätt varasom
Äldre människorsitt bambams dopsin femtioårskalas,på etc. somsons

svårigheterhari princip kan klara sig hjälp hemma, att tautan sommen
for mycket skulledet blåservintern det halt ellersig på är närnärut

teknik.handla med hjälp sådankunna "gå och av en
tillhar svårt sigfunktionshindrademånga äldre ochFör att tasom

tillämpningartelemedicinskavårdinrättningar skulleläkare och envar
och antalhjälp kamerahjälp. läkare kan medEn ett sensorer un-av en

få kvalifice-fler äldre skulle kunnai hemmet. Alltdersöka människor
pågåri hemmiljön.känna sig Detrad vård i hemmet, och då trygga en

världen.Sverige och imängd försök med telemedicin i runt om
leda tillkommerinvändningar dettaTill sist något attatt meromom

mini-härförmänskliga kontakter. Riskernaisolering och mindre ärav
idag,med hur situationenförsta bör jämföramala. detFör utserman

hur detutbildning medtillgång till Intemed isolering, sämre etc.stor
det andratillgänglighet Förborde med full delaktighet och ärut mm.se

skullealternativet.det enda Mandettadet så för äratt stora grupper
eller hiss tillfannsdetinte kunna dessa saker,göra var-ramperens om

enda i hela Sverige.rum
gradvismuskelsjukdomliderexempel:Ett En somenman som av

och behöveri rullstolgjort han sitterhonom ochgör attnusvagare
hanmycketfor klara sig,hjälp personlig assistent närresteatt varav

medan sjukdomenuppehåll,frisk. har efter antal årsHan ett somvar
till ochskulle vilja USAbörjat få tillbaka lusten Hanvärst, att resaresa.

vad denfrån rullstol,annorlundastudera. världen heltMen änut enser
tacksäker han vågar. Mengående, så han inte attärgör att varesom

kontaktblivande universitet Internet,han undersöka sittkan över ta
informationmyckethan få såså kanmed folk, ställa frågor, få bilder,

han till slut vågar åka.att

dövaMänniskor med hörselskador och

andrasvenska oftastteckenspråkmänniskor använderFör är ettsom
första språk.tillhörspråk, saknar många de ettnyanser somsom av

med has-dvs.ISDN,årVideotelefoni har under några övertestats nu
mångaresultat på såhaft godatigheten kbit/s. har128 Detta sätt att

Videotelefo-kontaktkunnadöva har uppskattat möjligheten övertaatt

6 TelemedicineServicesFramework forinformation på EuropeanMer FEST
http://www.cee.hw.ac.uk/Databases/te1emed.htrnl
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samtidigt har det också stått klart den hastighetMen attnen. man
kommer i via inte alltid till, förISDN räcker särskilt läppavläsning.upp

Från administrerar det nuvarande telekomstödetPTS, till funk-som
tionshindrade, har med anledning ovanstående påpekats iISDNattav

utsträckning acceptabel kvalitet, det finnsstor ävenattanses ge en
standardiserad ISDN-teknik, högrehar kvalitet, samt,nyare, som

slutligen, det inte helt frågaoch hållet bandbreddär ävenatt utanen om
terminalutrustningen.om

virtuella miljöer använder sigI s.k. föravatarer attman av repre-
de olika befinner sig. Applikationen sänder in-sentera var personerna

formation varje läge i det virtuella ochrummetom var persons ser se-
dan till de andra får korrekt 3D representationatt personerna en av var-
andra. kanEn bara symbol, eller fullständigavatar vara en en repre-
sentation människa. behöver inteDen denutav en se som personen re-

för det skulle det praktiskt den det.presenterar, mesta görmen vara om
Allteftersom blir snabbare kommer det möjligt mednäten att vara en
realtids videorepresentation. kommer det möjligtDetta göraatt att an-

VR2.vända teckenspråk iäven
Kopplar s.k. Cyberglovem, handske känner han-man en en som av

dens rörelser till kan fjärrkommunikation för dövblinda bli möj-nät,ett
Glovelig. finns projekt, Talking därDet utvecklat sådantett ettman

system.
Ett användningsområde möjligheten skicka videopost. Iärannat att

princip all utrustning finns tillgänglig, det bara snabbheten på kopp-är
lingen för möjliggöra sändande videofiler blirsom ganska storaatt av

saknasm.som
Hjälpmedelsinstitutet har gjort sammanställning sina avslutadeen av

IT-projekt inom området hörselskadade, döva och dövblinda, gårsom
institutets webbplats.nåatt

Människor med synskador och blinda

Om kopplar haptiskt gränssnitt till så har för förstanätett ettman man
gången möjlighet få fjärrkänsel. Certecs tidigare nämnda arbete medatt

2 information påMer http://www.evl.uic.edu/fwang/video.html
m http://www.virtex.com/~vi11ex/prodcyberglove.html
29 http://www.cse.unsw.edu.au/~waleed/thesis/node5 .html ellerl

http://www.cse.unsw.edu.au/~waleed/thesis/node52.html
22° finnsEtt exempel http://www.easyxpress.com/

virtuella mail finns forskningsstadietT påo m
http://www.evl.uic.edu/cavern/users/vmaiLhtml

m finns påDen http2//www.hi.se/fou/nyteknik/horselsk.htm
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skapapåforskningenBl.a. gårhär.kan attutthe PHANTOM nämnas
utbildningsmaterial itill sigmänniskorblindaförutsättningar för att ta

ofta in-demed eftersomsvårigheterhabrukarmatematik, vilket man
ochsynskadormed3D-objektm. människorOm2D-bildernehåller av
di-påundervisningden härtill sig ävenskall kunnablinda sortensta

männi-förLiksomdatamängder.skickakankrävs storaattstans man
obehag in-synskadadedet förfunktionshinder, finnsmed andra ettskor
kunnaskulleeller blindsynskadadobekanta miljöer. Somfor an-man

platsm.medsigbekantai förvägmiljöer förvända virtuella att en
finnsvoiceEmailröstmeddelandenskickaMöjligheterna att re-

vill hamodemlångsamtotympligt ochdetdan, överär manommen
ljudet.tillräcklig kvalité på

Dyslektiker

talstöd, skriv-stödolika formerdetdyslektiker handlar t.ex.För avom
interaktivasamband medskrivfel ividoch förslag rättelserstöd på ap-

med dagenstillgodosesskulle kunnabehovDyslektikemasplikationer.
grundpådet inteofta fungeraralltförtid ochmycketteknik det tarmen

sigfå intresserardetteknikdagensMeddålig uppkoppling. är somav
tillmöjlighetdärförskulleBredbandfram stödverktyg.för braatt ta ge

det lättareskullei sinkvalitet, göra attförbindelse med hög tursomen
det in-kan dåstödverktyg. Detta göraslagsvid behov använda olika

dyslekti-skullestödMedstödverktygen.utveckla rätttressantare att en
sigupplevabehövainteframtidenfunktionshinder iker sitt somtrots

informationsteknik.användninghandikappad vid av

Utvecklingsstörda

kraftfullautvecklingdelsutvecklingsstörda det frågaFör är avom
snabba för-kräverbildspråkstödverktyg, dels användning ett somav

till lättlästinformationvanligbindelser. Stödverktygen ska översätta
Därtillsymbolspråk.ellerbildinformation viasvenska eller begriplig

bild-liksomröstmeddelandenkommer ökat behov e-postett avperav
haptiskautvecklingsstörda. Demedkommunikation mellan och

mycketblirörelsehindrade kanförgränssnitten diskuteras an-som
verk-pedagogiskaminstför utvecklingsstörda intevändbara även som

http://www.certec.lth.se/haptik/research.aspareablindm information påMer
m ytterligare hänvisningar i BilagaSe
22" påfinnsVoicEmail-spelareinformationMer om en

http://www.bonzi.com/Freeplay/voicehtml



274 Nytta och behov SOU 1999:85

Alla dessa behov skulle i hög grad underlättastyg. snabba och säkraav
förbindelser.

Trafikinformation

tilläggEtt kan den funktionshindradegöras olikastora nyttaom som av
slag och äldre skulle ha realtidsinformation kollektivtrafiken närav om
det gäller tider, platstillgång, reparationer och tillgänglighet till fordon
och terminaler. Sådan information naturligtvis till fördel för allaär då
det innebär kan använda bussen eller tåget då haratt ti-ävenman man
der för funktionshindrade kan det innebäraatt vågarpassa men man
åka i stället för avstå.att

Slutora

Internet tillgänglighetsreformär gigantiska mått. Med ganskaen av
små anpassningar datorn kan få del de framväxande virtuellaav man av
miljöerna. Om vill alla människor får tillgång till snabb kopp-attman
ling och de finnsnäten där, så det de harmot deärresurser som som

problemen kan fåstörsta den Ju avskurenstörsta nyttan.som mer man
från omvärlden och från kommunikation,är desto blir frihetenstörre

kan kommunicera obehindratnär med andra. Internets revolutio-man
nerande betydelse från den funktionshindrades perspektiv inteär att

handikappande värld den första miljö där faktiskt kanutanvara en man
få existera på lika villkor. Men dörren till den världen måste ha till-
räcklig bandbredd för rullstol skall kunna komma in.att en

Bilaga finnsI 3 ytterligare antal hänvisningar till källor.ett

12.2 Företag

Större företag med arbetsplatser på flera ställen har i utsträckningstor
löst sina interna kommunikationsproblem hyra bredbands-attgenom
ledning med hög kapacitet, vanligen 2 Mbit/s, alternativt de från nå-att

erhåller sin kommunikationoperatör tjänst. Telias för-gon externasom
säljning nätkapacitet till företag och andra uppgick underoperatörerav
1997 till 2 273 miljoner kronor och under 1998 till 2 756 miljoner kro-

kraftigaDen ökningen hänför sig helt till uthyrning förbindelsernor. av
till andra vilket i sin förmodligen tilloperatörer, del återspeglartur stor

företagsbehov. Större myndigheter kan betraktasett på sättsamma som
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myndigheternasundersökningsärskildnågonföretagstörre avmen
gjorts.har intekommunikationsbehov

regiontyperi olikapå ITFöretagares syn

dimensionenregionalahur denutredningi dennasärskilt intresse ärAv
harkartläggningfärskIT-infrastruktur. Eni behovenigenomslår av

företagtill 500brevenkät 3NUTEK-bok byggerigjorts ensomen
följande regiontyper:fördelasanställda. Svarenmed högst 249

storstadsregion-
högskolaelleruniversitetregion medstörre-

högskolamedregionalt centrum-—
industrimedregionstörre-
tjänsterregion medstörre-

industrimedregionmindre-
sektor.offentligregion medmindre-

framgårnedanstående karta. Detframgår attRegionfördelningen av
iutsträckning ligger Norr-sektor ioffentligmedregionmindre stor

Bergsla-iofta liggerindustriregion medmindremedaninland,lands
befolknings-lågde harocksåregionerSmåland.och Dessa är somgen

iinvesteringarmarknadsstyrdaattraktion fördärmed mindreochtäthet
IT-infrastruktur.

företagarnasbygger påstudienresultatenpresenteradeDe egnaav
använd-informationsteknikAnvändningsgraden samtuppfattningar. av

mellaninte åtskiljer sighandelelektroniskochdistansarbeteningen av
exemplifie-kanskillnader konstaterasregionalaregiontypema. De som

regiontypema:vi väljer de två extremaattgenomras

sti-syfteutbildning iprioriterarföretagStorstadsregionemas att——
företagsmåinformationsteknik ianvändningframtidamulera av

vilket kansyfte,medsatsningarinfrastrukturellainte sammamen
storstäderna.iutbyggdväluppfattasinfrastrukturenbero att som

elektronisktillochdistansarbetebåde tillinställningenVidare är
andra regioner.positiv ibetydligthandel änmer

le-överrepresentationharregionernatjänstetungamindre,De aven-
företagregionerstillväxtföretag. Dessavebrödsfcåretagm och lokala

och distansar-handelelektronisktillpositivavisserligen mindreär

Nutek förlag, 1999.2 småföretagarensiIT- ögon.Junghagen: NyttanSven av
branschertillväxtplaner inom22° enmansföretag, t.ex.oftaSmå företag, utan som

byggverksamhet.ochjordbrukskogs-,
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bete storstädemas, inställningenän ändå positivtär änmen mer
riksgenomsnittet. harMan inte tilltro till utbildningsinsatser för att
stimulera framtida användning informationsteknik, före-trots attav

i denna regiongrupp har den lägsta utbildningsnivån.tagarna Lik-
landsbygdsdominerad regiongrupp, den mindre, in-som en annan

dustritunga regionen, upplever regionens företagare infrastrukturella
satsningar viktiga.som

Floglontan lllorna
fiusmsredonannu-QQQQQ§ reaminnerst’//////, Hound Musical:oenlunIIIIIIIIIIIIIMn MimIndusri\\\\ NM malmInn. Into loulouInanllandranotan.;.; ungar

Figur Regionfamiljer
Källa: Sven Junghagen: Nyttan IT- i småiöretagarens Nutek förlag,ögon. 1999.av
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IT-in-stärka glesbygdenssträvandenasidanStudien stöder å attena
andra sidan inteavseende tycks åi dettadagens bristerfrastruktur, men

jämfö-områden iIT-användning i dessaväsentligt lägreha lett till en
relse med andra

kapacitetbehovFöretagens av

svenska fö-blanduppdrag gjortsutredningensundersökning harEn
kapacitet. Undersökningen byggerundersöka behovetför attretag av

landet. olika kate-företag i hela Tresvenskaintervjusvar från 214på
undersökts:företag hargorier av

kommunika-ochtillverkning,inomföretagmålgrupp 1 är process-
anställda,eller flertion med 100

anställdamed under 100IT-företagmålgrupp 2 samtär-
anställda.eller flermedIT-företag 100målgrupp 3 är personer-

och iden andra 64iföretaghar 108den förstaI st.svarat,st.gruppen
varierande i alla ImycketanställdaAntaletden tredje 42 ärst. grupper.

medstorföretagåterfinnsanställdamed 100 även tu-övergrupperna
finns före-ocksåmed under 100ianställda medan detsentals gruppen

anställda.ellermed etttag paren

m webbplatsenapriltelefonundersökning 1999. SeMarketing,Exit
infrastruktur. htmse/ it/naring. regeringen.www.

population228 målgrupp har1från företag. Förinnehåller 214Enkäten ensvar
medalla företagbestårföretag änbestående 447definierats mersom avav

bank-, fmans- ochtillverknings-,frånarbetsställenanställda och minst 3100
bordefrån Unimedia. Gruppenförteckningenligtförsäkringsbranschema en

branscher.inom dessaför företagåtminstonerepresentativdärmed störrevara
kommunikationsbehov,visst interntarbetsställen skaparpå minst 3Kravet ett

förmodligen harforetagsgruppenundersökta störrevilket dengör att en
har slumpvisdennagenomsnittet.kommunikationskostnad Ur ettän grupp

urval gjorts.
bland de företaggjorts 800slumpvis urvaloch harmålgrupp 2 3För ett som

1998/99.IT-branschenförteckningAffärersi Veckansförekom
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Fråga Vad har ni för uppkop lingar/förbindelsertyp: av
F35‘ SPe°i3"Modem ISDN ADSL Annat Summa
anslut- kompo-

procentneratning
access-
nåt

% % % % % % %
Målgrupp 1108 st 4a 47 ss s 197o 9
Målgrupp2 64 st 38 64 67 3 1750 3
Målgrupp3 42 s 14 43 98 16712 0 o

Kommentar: Observera procenttalen tillatt 100 be-än procentsummerar mer
roende på varje företag kan haatt uppkoppling.än typmer en av

Det vanligaste företagen har någonär fast anslutning.att I detyp av
IT-företagen, målgrupp det helastora 98 företagenär procent av som

har denna uppkoppling, få hartyp modem jämfört med deav men som
andra målgruppema. mindreDe företagen i målgrupp har2 i likanästan
hög grad ISDN-anslutning fast anslutning.som

Ungefär tredjedel företagen i målgrupp och3 20 ien procentav ca
de övriga tvâ bristande kapacitet hinder föratt är ettgrupperna anser
företagets tillväxt. mångaI de IT-företagen kapacitetenstora ärav up-
penbarligen hinder.ett

På frågan vilka brister det frågan svarade några företagom var om
från mål grupp

Ligger inte så centralt, förbindelsema inom telekommunikationen
inte så utbyggdaär

Tillgängligheten för dålig vi vill kunna kommuniceraär med utlan-
det inom Sverige ochsätt Nordena samma som
"Be i glesbygden, detta innebär problem med tillgängligheten.aget

företagEtt bland de små i målgrupp 2 ansåg:

"Inom år kommer det bli flaskhalsett det bliratt attnog en p.g.a.fler och fler ska på nätet, och att det går för lång-ett annatsom
för kunna utnyttja det hela.samt att

Företagen tillfrågades hur troddeäven företaget skulleattom man
kunna utvecklas inte detta hinder fanns. Några företag i målgrupp 3om

följandegav svar:

Kostsam del i verksamheten. Det från det kunde in-tar pengar som
produktionen.vesteras l

Begränsadei dag, kan inte implementera videokonferenser och IP-
tele om
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olika nivåerkompetensbrist påocksåföretag talar ettMånga somom
utveckling.hinder för företagets

framför-utsträckning Teliaanvänder i hög operatörFöretagen som
respek-målgrupp 2förrespektive 64för telefon, 87, 81allt procent

datakommunikation.ochföranvänds InternetTeliative även annan
andra leve-medi kombinationTeliasig dockanvänderFlera företag av

gradanvänder i högre operatör änIT-företagenochrantörer annan
användahaft möjlighetflesta harmålgrupp DeTelia jämfört med att

allmänhet fungera. HäritycksTelia. Konkurrensenoperatör änannan
fö-medskönjas. Grupp 1mellanskillnaddock visskan gruppernaen

mindrekommunikation har itillverkning och ut-inomretag process,
kriterierTelia. De nämntsvälja någonsträckning kunnat än somannan

till kapa-tillgänglighetföljtvanligtvis priset,val leverantörvid är avav
citet.

lågsvarande företagalla84-92Slutligen kan procentnämnas att av
i någonochhuvudort 8-11 störrei i kommunens ortinne tätorten annan

företagenallmännadeEndast 5med innevånare.500 procentän avmer
ingetmedani glesbygdenellermindrelåg imålgrupp 1 ännu orter av

lokalisering.hade sådanIT-företagen en
intervju-vidlämnadeföretagenövriga kommentarerBland de som

från målgruppbl.a. följandeframkomerna

egentligen braFinnsavlägsnatillbyggaDet dyrt orter.är utatt
till småbyggaförkostnadernatekniska lösningar, utatt av-men

ftill vadi proportionintelägsna stårorter man .
finnspå deväldigtTidvis det nätVar sitter ropåcân är segt som

behovförbindelsema. Serpå deeller använ externast ga-avo
bandbredd.ranterad

utvecklingentanke påmedtillräckligIdag kapacitetenär men
kapacitet.måste vi ha mer

bildöverfö-meduppkoppladeliggaansåg "attföretag i målgrupp 3Ett
såliggerframtiden.i Deför dembli ut-ring i realtid kommer stortatt

metoderhittamåstemenadelandet.spridda i hela Ett attannat man
medel-Små ochtillgänglighet.har högför mindreatt orteratt garantera

tillhar inte tillgångiföretag har inte råd bo större orterattstora men
kommentarer:Ytterligarefinns.högre bandbredder behovettrots att

för dålig. ISDNalldelesanvändareTillgängligheten för mindre är
administrerat.ochinstalleratfåför krangligt. tidTarär att

vil-internetför månfgapådetbästa,Tillgän inte den ärär
detörbindelserfastadra ärhasti het. Föri oämnket attterarresu smäl-den störstadendåligt underlag. tarörsta ortenäret som

snålskjuts.de andra åkalen sedan kan
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de företag från flera branscher,I målgrupp kunnat och velatsom
både uppkopplingskostnad omsättningoch tidi-motsvararange som

i kapitel kostnaderna medianvärde cirka 0,2nämnts procentgare av
IT-företagenm,omsättningen. Bland målgrupp kostnaden cirka lvar

omsättningen och målgrupp motsvarade3 kostnaden 0,8procent av
omsättningen, dvs. något högre bland företag från andraänprocent av

branscher. Allt detta tyder ökningpå telekostnadsandelen in-att en av
träffat sedan eftersom1990, den då sällan ansågs överskrida 0,2 pro-
centz". skall dock observerasDet vårt företagsurval kan innehållaatt
något kommunikationsintensiva företag i undersökningen 1990,änmer
vilket dock svårt uttala sig eftersom uppgift saknas hurär att om om
urvalet företag gjordes 1990.av

Betydelsen IT-infrastruktur för företagsamhetenav

konsultrapportEn datakommunikationens betydelse för företag-om
msamheten framhåller kompetenta, kreativa företag har möj-att stora

ligheter snabbt nå global marknad. finnsDet möjligheter tillatt storaen
tillväxt for företag håller världsklass. Lokala företag kan utsättassom
för tuff global konkurrens, bokhandlare. Marginalema kommert.ex. att
krympa och lägga sig på låg nivå globalt. blir denLönsam haren som

volymer effektivoch organisation. förRisk stagnation och utslag-stora
ning, också chans för effektiva företag bli globala. Mellan-attmen en
händer måste i högre grad sin affärsidé, marginalerna förännu överse

sälja biljetter eller persondatorer kommer fortsättaatt t.ex. att att
krympa. Antingen kraftig förändring eller så stundar utslag-görs en
ning. Lokala handlare måste sitt arbetssätt, sin organisation ochöverse
börja utvärdera möjligheter, beställning Internet. Ettövert.ex.nya ex-
empel dettapå livsmedelsbutiker.är

Små och medelstora företag skulle kunna stärka sin globala ställning
samarbete, delvis via Detta chans tillnärmareett nätet.genom ger en

tillväxt exemplen på detta få. Möjligheterna till datakom-är ännumen

2 50 företag har på båda dessa frågor.svarat
23°34 respektive företag har15 på båda dessa frågor.svarat
23 Transportbidragsutredningen, SOU hänvisade1997:94, till ochPost-

teleutredningens betänkande SOU 1990:27. Enligt denna sid byggde99
uppgiften 0,2 på utredning från Umeå telefonområde 92 företag.procent en av
Endast for fåtal särskilt teleintensiva företag andelen till mellanett angavs en
och fyra Inget sades vilken företag fanns med eller hurprocent. typom av som
urvalet hade gjorts i Umeåundersökningen.

m Per loréns konsultrapport.F Se webbplatsen www.naring.regeringen.se/it/
infrastruktur. htm.
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i formandra Förutsättningarkrävsmunikation räcker inte, det även av
människor.inflyttning kompetentaföretagande ochattityder till av

påtill kundertjänster krävs tillgångprodukter ochavanceradeFör
motsvarande nivå.

alltid, före-ofta, inteplats uppstårteknik finnsNär nyamenny
klimat.människor idetta skall ske måste mötas rättFör rätttag. att

viktigare.blir därför alltmötesplatserVärderingar, ochnät
grundkrav, intetelekommunikationTillgång till data- och är ett en

Stock-företag ilokalisering. Mångakonkurrensfördel i samband med
Omframdragen tillfiber finnsholm kräver idag optisk tomtgränsen.att
ochfår medfinnsinte aktuell,saknas nätnätet är orten varamanom

andra fakto-finns plats blirdatakommunikationtele- ochtävla. Om
för lokalisering,avgörande t.ex.:rer

arbetskraft,tillgång till utbildad-
personalomsättningstakten,-

lokaler,tillgång till bra~
utbildning ochhjälper till medaktiv kommun annat,en som-

imed bra livskvalitet,miljöen-
arbetskraft.kvalificeradhögskola ochnärhet till-

kvalificeradförkostnadenkonsultrapporten, den högaIdag enligtär,
Tillglesbygd.faktor i lands- ochbegränsandedatakommunikation en

det statligainte omfattasdigitaladetta kommer trans-transporteratt av
författaren.portstödet, påpekar

2.31 Kommuner

ojämn.bredbandsledning ganskatillgången påprimärkommunemaI är
infrastruktur,inhymingtyngdpunkten påliggervissa kommunerI av

in-kommunenochfrån Telia, i andra byggervanligen äger egen
antingen hos kommunenägandetdet fallet liggerfrastruktur. I senare

stadsnätsföreningensbolag. SvenskaIsjälv eller hos kommunägtett
enkät från

enligtinfrastrukturmedkommunerredovisades 1001996 egen-
ärmdettaStadsnätsföreningens enkät

2 enligtbara något 60Svarsfrekvens visserligen över procent, menvar
hadei allatäckte enkätenför Stadsnätsföreningenföreträdare stort sett som

www.stokab.sewebbplats,på StokabsEnkäten redovisasstadsnät.
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redovisades .1999 enligt Stadsnätsföreningens totalenkätm 173—
kommuner med stadsnät, varvid stadsnät definieras minsteget som

km2,5 ledning.egen

deUtöver kommuner finnsstadsnät det antal kom-äger ettsom egna
hyr bredbandskapacitet Telia och andra. kom-Inom 73muner som av

finns ATM-utrustning installerad. kan finnasDet kommunermuner
därutöver hyr kapacitet Telia och andra, de kartläggningarsom av men
vi haft tillgång till ingen fullständig bild detta. vi be-Menger av om

till de s.k. så visar detATM-ortema, sig igränsar 18 demattoss av
kommunen inte stadsnät. få helhetsbildäger För hurattegna en av

många kommuner har tillgång till bredbandskapacitet börsom man
lägga till de till de18 173, dvs. vi kommer då till totalsumma påupp en
omkring 190.

.
De två åren har antalet kommuner med stadsnät ökat med åt-senaste

minstone 25 procent/år, får döma Stadsnätsföreningensom man av en-
käter. 97 kommunerna med stadsnät har år 1999 besvarat frå-av egna

de planerar ytterligare utbyggnad, varvid det visar sig attgan om en
60 tänker bygga tolkningen siffran måstenästan beaktaprocent ut- av

endast cirka 60 besvarat denna fråga. de kommunerAvatt procent som
inte har stadsnät, 83 fråga;av 115 på 11 procentegna svarar samma
tänker bygga inom två år. kan därav åtminstoneMan dra slutsatsenut

antalet kommuner med stadsnät kanske inte ökar likaatt nya egna
snabbt under kommande år.

viktig värderingsfrågaEn visar sig skilja de två kom-grupperna av
åt. kommunerAv med stadsnät procentz83 deteget ärattmuner anser

väsentligt ha tillgång till nätkapacitet inte kontrollerasatt som av en
medan de kommuner har stadsnätoperatör, har bara 40av som egna

procent denna åsikt.
Ovan har vi betraktat stadsnäten helhet. Det bör framhållassom en
Stokab, Stockholms kommun och Stock-att ägs gemensamtsom av

holms läns landsting, skiljer sig radikalt från övriga stadsnät singenom
storlek motsvarande hälften alla de övriga kommunägda stadsnätenav
tillsammans, sin regionala spridning och sin tydliga affärsidé
uthyrning fiber till marknaden. Utredningen har inte studeratsvartav

23‘Frågor har ställts till samtliga kommuners lT-chefer, kommundirektörer och
chefer på de kommunala el/energibolagen, först i form skriftlig enkät sedanav

muntlig telefonintervju med bortfallet. Undersökningen genomfördes underen
perioden januari-april 1999 och redovisas Stokabs webbplats
www.stokab.se

2 96 de stadsnätsägande173 kommunerna har besvarat denna fråga.av
23°72 de icke115 stadsnätsägande kommuner har besvarat denna frågaav
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fmansieringsformer ochinklusive i detalj,stadsnäten, Stokab, t.ex.mer
framhölls intressantai direktiven till utredningen attannat somsom

Öhrlingsöversiktliga kartläggningkartlägga, nöjt sig med denutan som
studium de affärsmässigagenomförde PTS uppdrag. Ett närmare av

värdefullt underlagerfarenheterna från Stokab och andra stadsnät är ett
statliga stöd till konkreta projekti samband med framtida eventuella

exempelvis i uthyr-också väljer öka sittstaten att engagemangmen om
ning fiber marknaden.påsvartav

m.fl.7anser kommuner brister i infrastrukturenEnligt Goldkuhl att
förverkligandet IT-strategin. fleradet allvarligaste hindret i Iär näst av

in-kommunala verksamheter finns höga IT-ambitioner med krav på
frastrukturen: folkbiblioteken, medborgarkontoren. Enligtskolorna,

m.fl.riktlinjer från Toppledarforum Goldkuhl kommer 95se procent
kommunernas upphandling ske elektroniskt år 2000.senastav

kapacitetSkolornas behov av

Skolornas behov nätkapacitet i förbindelsen till skolan har under-av
sökts del i enkät kring Statskontoret gjortstörre e-postsom en en som

Skolan följer be-uppdrag delegationen i preliminärpå IT Här enav .
ochdömning resultaten. Enkäten skickades till kommunernautav

hög, kommuner har respektiveSvarsfrekvensen har varit 289 228av
de frågor redovisas här. två frågor225 kommuner på två Desvarat som

förbindelseangående nätkapacitet för till skolan ställts vilkenär:som
kapacitet behövs och vilken kapacitet skolorna i kommunensomsom

har framgår tabell delats ivanligtvis har. Kommunerna 1som av upp
olika kategorier.

Enkätfrågor:

förbindelserTillgång: Vilken nätkapacitet har kommunen vanligtvis på
till skolorna
Behov: Vilken det behövs för för-nätkapacitet kommunerna attanser
bindelse till skolorna

2 Goldkuhl m.fl.G 1998.
2 Statskontoret. i skolan.E-post 1999.
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Tabell Antal de svarande kommunerna har tillgång respektiveav som
behov olika nivåer nätkapacitet, uppdelat på kommuntypav av av

Tillgång n228 Behov
Kommungrupp n225

Låg edel Låg MedelHög Hög
Storstäder l 21

örortskommuner 9F 5 13 1 12 17
städerStörre 15 10 205

Medelstora städer 4 16 14 12 22
lndustrikommuner 9 17 14 l 14 25
Landsbygdskommuner 123 7 1 9 14
Glesbygdskommuner 7 9 6 1 6 12
Övriga kommu- 12 11 1 6 214större

ner
Övriga mindre kom- 8 5 13 3 7 16

muner
Totalt 40 100 85 8 71 149
Låg kbit/sl25
Medel kbit/s Mbit/s125 2-

Mbit/sHög 2

finns tillgång behov efter-Det skillnad i totala antalet n under ochen
samtliga enkätfrågor.alla kommuner inte på Desvarat procentan-som

delar med utgångspunkt från de kom-nedan har beräknatssom anges
just den frågan.påsvaratmuner som

de förbindelser Mbit/sAv ansåg 65 2översvarat procent attsom
behövdes för kommunens skolor. tredjedel det till-En ansåg att var

kbit/s skulleräckligt med förbindelser mellan 125 och Mbit/s, vilket2
kunna innebära kundeanslutning motsvarande ADSL-kapacitetatt en

tillräcklig. få, endast kapacitetDet 4 ansågprocent, attvara var som en
ligger under kbit/s tillräcklig. har kapacitetsgränsen125 Tyvärrsom var

dragits konstigt i fråga, vilket den svårtolkad. tolkningdenna Engör
kan svarande felaktigt har inkluderat ISDN-kapacitetdeattvara som

kbit/s detta för128 kbit/s eller två 64 kanaler och ansågsattger vara
lite i de allra flesta fall.

kommunerna ansåg i något högre grad de mindreDe större än att
anslutningar Mbit/s behövdes. Möjligen kan skolorna i2 störreöver
kommuner vilket förklara skillnaden i behov.skulle kunnastörrevara

vanligt-På frågan vilken nätkapacitet kommunerna skolorom som
vis hade framkom inte motsvarade de behov angivits.tillgångenatt som
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kapacitetbehövde bättreskolornakommunernaGenerellt ansåg attsett
har idag.sina förbindelser vad dei än

medhar skolorkommunernaendast 38Det är procent an-somav
deMbit/s så många 65slutningar 2 attöver procenttrots att ansersom

kapacitet;skillnader i tillgång tillfinns regionalaskulle behöva det. Det
till-skolor alltglesare bebyggda kommunersfallande skala hari sämre

glesbygdskommuner harLands- ochtill kapacitet Mbit/s.gång 2över
dessa kommuner 29har 13 44tillgång. Sammantagetsämst pro-av

storstad,första kategoriernajämfört med de2 Mbit/s,cent än tremer
motsvarandeharvilkaförortskommun och städer, 37större procentav

kapacitet.
angivit hela 50mindre kommuner harKategorin övriga att procent

inteMbit/s. dockkapacitet 2 Dettillgång till anslutning medhar äröver
ha bättre ellerden kanstorleken kommunenenbart på gör attsom

be-ledningskapacitet. kantill bra Kommunentillgång tättsämre vara
universitetsort vilkeni anslutning till någonbyggd eller ligga gör att

Kategorin övriga mindregod.tillgången till kapacitet kan ärortervara
information kommu-inte någonsammansatt om vargrupp som geren

bebyggelsen har vilket denvilken täthetligger i landet och görnen
svårbedömd.

tillkapaciteten i förbindelsemaalltsåflesta kommunerDe attanser
fallet. ganskahögre vad idag Detskolan bör ärärän storenvara som

kbit/sanslutning med mellan 125skolor, harandel 44 procent, som en
ISDN-anslutninginnebära de haroch Mbit/s. kan2 Det att som geren

förbindelse högre ka-också fastkbit/s det kan128 som germen var en
be-detta den kapacitetpacitet. 31Det ärär procent att somsom anger

hövs.
deras skolor harkommunerna18Det är attsvaratprocent somav

kapacitet inte harvilket innebär deförbindelser med under 125 kbits att
dettillgång till ISDN-kapacitet. bara 4Det är procent attansersom

glesare be-framförallt de mindre ochderas behov. Det ärmotsvarar
under ISDN-kapacitet.kommunerna har anslutningarbyggda som

andel, helaGlesbygdskommunema har 32de störstär procent me-som
deras behov.dan endast detta5 procent att motsvararanser

Regionnivån12.4

kommer be-allmän uppfattning kommunerna alltmerDet är attatten
samarbetelT-infrastrukturen. Sådanthöva samarbeta regionalt kring
ifinns redan på många håll, Norrbot-det gäller bredbandsnätnär t.ex.

Jönköpings och Blekinge län. Utred-Gävleborgs, Stockholms,tens,
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ningen har inte förekommandebehandlat former för regionaltnärmare
samarbete.

Nedan kommenteras den regionala nivån utifrån material från
landsting och länsstyrelser.

Landstingen

Samtliga landsting har sedan 80-talet landstingsövergripande telekom-
munikationsnät för den verksamheten, och sjukvårddär hälso-egna
dominerar. kapacitet och funktioner varierar dock medNätens nätens
ålder. Flera landsting samarbetar dessutom med kommunerna och nä-
ringslivet detta Stockholms länspå område. Exempelvis använder sig
landsting 20 landstingssektom Stokab:s fiber förca procent attav av
skapa bredbandsnät.ett

Landstingssektom präglas förändringar skedde vidatt storaav se-
årsskiftet landsting1998/99. och Göteborgs sjukvårdTrenaste upp-

hörde och inordnades i det storlandstinget Götalandsregi-Västranya
innebär fyra kommer sammanföras iDet nätatt attonen. en gemensam

telelösning med hög kapacitet. På inordnades två landstingsättsamma
och Malmö sjukvård i Region Skåne också kommer etableraattsom en

telekomlösning med hög kapacitet. Stockholm,Dessa tre,gemensam
ÖvrigaGötaland och Skåne, sektorn.Västra 50utgör procentca av

landsting, Gotland, samarbetar i flera fall eller diskuterar17 samt sam-
arbete telekomområdet. Bl driver sju landsting i Mälardalena

Örebro,Uppsala, Västmanland, Södermanland, Värmland, Dalarna
och Gästrikland pilotprojekt i syfte utveckla och prövaett att ge-en

lösning Sjunet.mensam
Eftersom antalet landsting litet, domineradsektorn 3 ochär storaav

i övrigt präglad genomförda eller aktuella samarbetsdiskus-av nyss nu
sioner på telekomområdet, så det svårt generalisera hur det iär att utser
landstingssektom.

Länsstyrelsernas förslag till tillväxtavtal

april fick Näringsdepartementet länsstyrelsemas förslag till s.k.I 1999
tillväxtavtal led i regionemas utvecklingsarbete. Dokumentenettsom
beskriver inriktning, projekt, samarbetspartners och finansiering. Ut-
vecklingen förutsättningarna for samtliga länIT nämns nästanavav

infra-viktig beståndsdel. Särskilda insatser för utbyggnadsom en av
strukturen för betonas omkring 2/3 länen. Behovet för-IT i göraattav

regionendelningen framhålls specifikt i fem do-ISDN jämnare i avav
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tillkumenten. påpekar villkoren for uppkopplingMan attt.ex. exem-
pelvis storstäderna ochISDN skiljer sig dramatiskt mellan många om-

hinder förråden på landsbygden, vilket innebär, ett stortmenar man,
särskilda tekniker fiber-tillväxtmöjlighetema. enstaka fallI nämns som

kommunfrån påpekasoptik, radiolänk, ATM-teknik. TranåsI PMett
t.ex.:

TillEn fast Mbit-förbindelse kostar i da OO0:-/månad.2 20runt
initialkostnadendetta kommer brandvä vi ket gör attroutrar, etc.

mindre och medel-under år kan sig Få500 000:-.röraett runt
investering forföretag beredda bekostad denna någotär attstora

i fall detta kom-dem anska okänt många GenomInternet är.som
kommuner och glesbygdsområden gåörmodligen mindre attmer

arbetstillfällen och nyetablermgar.miste mångaom nya

fråntekniska behoven i tillväxtavtalen utgårDe att mananges genom
frånkostnaderna for tjänsten levereras ellersjälva tekniken, från som

Nedan exemplifieras hur i avtalenjämförelser med storstäderna. man
tekniskade behoven:anger

kapacitetsstarka stadsnät,-
kraftfull bredbandskapacitet,-

geografiskregioner med närhet,villkor andrasamma annansom-
storstadsregioner,standard isamma som-

till rimliga priser,höghastighetsforbindelse-
god kapacitet i hela regionen,bredbandsnät med extremt-

citystandard,tele- och datanät av-
storstadstaxa,-

bredbandstjänster,morgondagens-
tjänst.ñberkabel fiber kommunikationmed öppen utan-

"samordnade och teknikoberoendestrategi skapaEn nämns är attsom
sänkaoffentliga aktörer kankapacitetsstarka stadsnät privata ochdär

viktigt detIntemettrafiken. Detsina kostnader för den ökande är att
reell konkurrensfritt for alla använda såär operatörer nätet attatt upp-

står, uttalar län.ett annat
använda detförmånen kunnaStockholms län har hela regionenI att

Länsstyrelsen,Stokab.kommunalt ägda stadsnätet i Sverige,största
IT-infrastruktur inomframhåller mycket kraftfullbehovet öppenenav

Östeuropa/Ryssland inkluderande ett basnätSverige och öp-mot av
skulleorter/högskoleorter. SyftetIT-infrastruktur mellan störrepen

och mellansom IT-metropolstärka Stockholms positionatt navvara

2 Höglands-lT-tillväxtavtal Jönköpings län,till forSe del 3 Utkast programav
1999-03-14.nät
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Östeuropa/Ryssland deför stärkaoch övriga Europa ävenatt norra re-
skulle därmedoch teletrafrken från Europagionerna Sverige. Data-av

ÖstSverige och vidare till i kon-få möjligheter fortsättaattnya genom
till Petersburg och defiberkabeln från Köpenhamn Sztkurrens med

Petersburg.förbindelser har Ryssland till SztNorgesom genom
tillväxtavtalenIT-satsningar iAndra syften med nämns är:som

telemedicin,-
intelligenta hus,-

kvalitet,videokommmunikation med hög-
lokalisering ochviktig faktor för företagen i deras beslut ut-omen-

byggnad,
del den snabba utvecklingen,öka företagens möjligheteratt att ta av-

att inte skall gå miste mångakommuner och glesbygdsområden om-
arbetstillfällen och nyetableringar,nya

arbetstillfällen utanför städer ochskapa större tätorter,ävenatt-
varandra.knyta regionerna närmareatt-

förverkliga syftena talar län finansi-det gäller metodernaNär ettatt om
infrastrukturkapital.ering "tillväxtkapital eller Kommunernagenom

i samverkan med andra intressenterstår efter den initiala utbyggnaden
för framtida driftskostnader. län, Gotland, tänker siglöpande I ett man

som testområde för internationella teleoperatörerlansera länetatt av
ñnansieringsmöjlig-bredbandstjänster vilket kanske delvis är ennya

framhålls samhällsstöd ihet för investeringen. Norrlandslän nå-I ett
form för morgondagens bredbandstjänster.förutsättninggon som en

Även finansieringskälla.EU nämns som
kommit särskiltförefaller i de flesta fall inte långtDet som om man

har god infrastruktur och pla-i sin planering, medan några län redan nu
ochför utbyggnad: Stockholm, Jönköping, Blekinge Norrbottennerar

utbyggd infrastruktur ochkan Några län har säkertnämnas. ävenmer
planer framgår tillväxtavtalen, delardenna vadrör än t.ex.som som av

Götaland.Västraav
starkt intryckSammanfattningsvis tillväxtavtalen ganskaett avger

utbyggnaden bredbandsin-den roll flertalet län tillmäter avsom
frastruktur.
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Försök beräkna användarnas12.5 att

sammanlagda behov

räkneexempelmPå utredningens uppdrag har konsult med hjälp aven
kan inne-visat vad tillgång kraftigt bandbredd itill ökad accessnäteten

form beräkningarnabära i total IT-trafik. bör understrykasDet attav
räkneexempel utifrån klartinte betraktaär att utansom prognoser som

och arbets-angivna förutsättningar. Befolkningsuppgifter, antal skolor
platser inte förändras underbygger på uppgifter från och1995 antas
perioden.

tabellen nedan.Några förutsättningarna för beräkningarna iav anges
detaljerade förutsättningar framgår konsultrapporten.Mer av

bandbreddTabell: genomsnittlig tillAntaganden tillgångom

Årtal realtidskrav Med realtidskravUtan
Skolor 1999 kbit/s elevdator64 per

kbit/s elevdator2002 kbit/s elevdator 40961024 perper
kbit/s elevdator2005 kbit/s elevdator 81922048 perper

medFöretag 1999 kbit/s anställd64 per
dator

anställd medanställd med kbit/s2002 kbit/s 4096512 perper
datordator

anställd medkbit/s anställd med kbit/s2005 1024 8192per per
dator dator

Hushåll hushåll1999 kbit/s med56 per
dator

hushåll medkbit/s hushåll med 4096 kbit/s2002 128 per per
dator dator

medkbit/s hushåll2005 kbit/s hushåll med 8192512 perper
datordator

realtidskrav liggerAntagandena rubriken medhushållen underom
femnågot den vision Mbit/s hushåll inom år,minst 5över somperom

IT-kommissionens infrastrukturobservatorium formulerat.

24° webbplatsenGöran Lundström: Behov lT-infrastruktur. Se www.naring.av
se/ it/ infrastruktur. htmregeringen.

IT-infrastruktur i projekt C-Modellen har for behovbedömninganvänts avav
kommunerna ii Uppsala, projekt mellan stiñelsen STUNS,i samarbetenät ett

i Uppsala länUppsala län, universitetenlandstinget i Uppsala, samt
länsstyrelsen Modellen har förfmats och byggtsoch företagareorganisationer.
till riksnivå på utredningen.uppdrag av
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Skillnaderna i användningsmöjlighetema framgår tabellen nedan.av

Tabell: Tjänster och kvalitetsnivåer för olika användargrupper relationi
till tillgänglig bandbredd.

Utan realtidskrav realtidskravMed
Skolor filöverföring, databa-WWW, WWW, filöverföring, databasere-post, e-post,

ser
Handikappstöd Handikappstöd
Internationell lntemettelefoni Internationell telefoniInternet

Personligavideokonferensermellan
elever i Sverigeoch andra länder
Videokonferens i realtid med hög kvalitet
Multimedietjänster

Företag WWW, filöverföring, databa- filöverföring, databaserWWW,e-post, e-post,
ser
Telefoni, mobiltelefoni Telefoni, mobiltelefoni
Handikappstöd Handikappstöd
Flexibelt arbeteeller Distansarbete Flexibelt arbeteeller Distansarbete
Kontakter mellan offentliga Kontakter mellan offentliga före-organ, organ,
företag och privatpersoner och privatpersonertag
Elektronisk handel Elektronisk handel
Elektronisk dokumentation Elektronisk dokumentation
Elektroniska experter Elektroniska expener
Distansutbildning Distansutbildning

Realtidstillämpning inom industri och
sjukvård
Multimedietjänster

videokonferenserPersonliga
Videokonferens i realtid med hög kvalitet
IP-telefoni
Virtual Reality tillämpningar
Snabbtillgång till datamängderstora

Hushåll filöverföring, filöverföring, databaserWWW, databa- WWW,e-post, e-post,
ser
Telefoni, mobiltelefoni Telefoni, mobiltelefoni
Flexibelt arbeteeller Distansarbete Flexibelt arbeteeller Distansarbete
Handikappstöd Stöd till funktionshindrade

före-Kontakter mellan offentliga Kontakter mellan offentligaorgan, organ,
företag ochoch privatpersoner privatpersonertag
Elektronisk handel Elektronisk handel

speltjänsterNR/MultimediaAvancerade
Music-on-demand
Video-on-demand

Tabellen illustrerar schematiskt vilka tillämpningarsättett nya som
blir de möjlig-möjliga i bred skala kapacitet ökas tillnär accessnätets
heter fiberoptisk kabelt.ex.som ger.
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uppfattning storleksordningen kan följande räkne-För att ge en om
resultat presenteras.

Gbit/sz realtidskravTabell: sekund,Kapacitetsbehov i Gigabits utanper

SummaSumma Summa
toppbelastning genomsnittligt genomsnittligt

kvällsbehovdagsbehov
År 1999 8,7 4,8440,0

År 1852002 2 169,0 44,0

År 6322005 5 466,0 293,0

Tabellen visar det handlar dramatisk utveckling ka-attovan om en av
pacitetsbehoven, möjliga tillgodose redan inom förär attsom ramen

dagens telefonmetoder.utvecklingar av

sekund,Kapacitetsbehov Gigabits Gbit/s,Tabell: i med real-per
tidskrav‘

Summa Summa Summa
toppbelastning genomsnittligt genomsnittligt

dagsbehov kvällsbehov
År 1999 440,0 8,7 4,8

År 28 713,0 2 139,0 000,02002 1

År 58 60,08 8 256,0 4 075,02005

framgåruppfylla realtidskrav kan tabel-Kan accessnätet man, som av
svindlande dimensioner.len få kapacitetsutveckling avovan, en

fram motsvarande resultat uppdeladeModellen möjlighet fåattger
användarkategoriema skolor och företag, någrapå de hushåll, samttre

olika storstadsområden, glesbygd med någon defini-regiontyper, t.ex.

2 Gbit/s, Gigabit sekund, motsvarande miljon kbit/s.En 1per
m tillämpningar möjliga med utveckling dagens förDvs. är accessnätavsom

telefoni.
m saknartillämpningar för i praktikenDvs. accessnätett som

bandbreddsbegränsning
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tion, bosättning utanför den minsta med minstt.ex. 50 invå-ortstypen
nare övriga Sverige.samt

Tabell: Utveckling olika användargruppers kapacitetsbehov i Gigabitsav
sekund. Genomsnittligt dagsbehov, realtidskrav.utanper

Skolor Företag Hushåll Summa

År 1999 2,7 3,3 2,7 8,7

År 2002 116,5 50,4 17,8 184,7

År 2005 291,3 200,8 140,3 632,4

Utvecklingen skolornas kapacitetsbehov inledningsvis gåantasav
snabbare för övriga kategorier beroendeän på målmedveten satsningen
på skoldatorer och nätförsörjning till skolorna. Vidare företagensantas
kapacitetsbehov utvecklas snabbare hushållens, beroende på företa-än

köpkraft och den förekomstenstörre kapacitetskrävandestörregens av
tillämpningar.

Tabell: Utveckling olika användargruppers kapacitetsbehov i Giga-av
bits sekund. Genomsnittligt dagsbehov, med realtidskrav.per

Skolor Företag Hushåll Summa

År 1999 2,7 3,3 2,7 8,7

År 2002 816 796 527 2.139

År 2005 2.098 3.978 2.180 8.256

dettaI fall de olika användarnas kapacitet ökas i takt,antas samma men
samtidigt andra faktorer påverka utvecklingen,antas successivtt.ex.
ökande användningstid och fler tillämpningar för hushållen, vilket gör

deras kapacitetsbehov år 2002 ligger underatt skolornas för sedan åratt
2005 överstiga dessa.

Modellen innehåller kommunal och länsvisäven redovisning,en
inte särredovisats här, eftersom modellen saknar särskilda region-som

skiljande egenskaper, förutom den effekt utgångslägets olika för-som
delning företag, hushåll och skolor kanMan dock redan påav ger. mo-
dellens nuvarande ganska mekaniska stadium hur fördelningense av
kapacitet skulle påverkas storstadsområdena snabbtantog attom man
fick uppfyllde realtidskravaccessnät medan glesare regioner intesom
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kapacitetsutveck-iskillnadendenNedan visasklarade dessa. storaav
alternativ:ling i dessa

Ökning dagsgenom-från 1999kommunikationsvolymtotalTabell: av
snitt.

realtidskravMedrealtidskravUtan
År Tbit/sTbit/sm 0,010,011999
Är Tbit/s2Tbit/s0,22002
År Tbit/s8Tbit/s0,62005

antaletökning Tera-uppfylla realtidskravenResultatet äratt avenav
inskränkergångeromkring 10sekund änbits störreär om mansomper

baraSjälvfallet detledningssystem.dagens ärutvecklingsig till aven
mindreochbli bådekanverkliga ökningenden störreillustrationen -

efterfrågas. detMenkapacitetmycketberoende på hurdennaän som
regionermellanuppståskulle kunnasnabbtklyftavisar den somsom

ibredbandrespektive inte harhar accessnätet.
med real-ochberäkningsaltemativen,visas de tvåNedan utan

omkring 20bestående deden störstatvåtidskrav, på ortstyper, avena
befolkning, denriketsungefärhar 35Sverigei procentorterna avsom

fetstilsmarke-dekombinerarSverige. Omåterstodenandra manavav
åter-relationen 1:10beskrivnadensiffrorna, sårade att ovanser man

får denbredbandsaccessharregionalt: De största orterna somupprepas
Sverigeövrigamedi jämförelsedagsanvändningen antastiodubbla som

utgångsläget harSverige iövriga delendensakna detta, atttrots enav
befolkningen.kraft sina 65ianvändningväsentligt högre procent avav

2 kilobits.miljardTerabitI är en
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Tabell: Utveckling kapacitetsbehoven i Gigabits sekund dagligtav per
genomsnitt i den respektive övriga delen Sverige.tätaste av

ÖvrigarealtidskravUtan De 20 Sverige Summastörsta or-
terna

1999 3,5 5,2 8,7
2002 69,0 115,8 184,8
2005 244,0 388,4 632,4

Med realtidskrav
1999 3,5 5,2 8,7 å

l2002 848,6 1.290,0 2138,6
2005 3.450,6 l4.805,1 8255,7

12.6 samhällsekonomiskaDet värdet IT-av

investeringar

Ovan har behov och effekter angivits för olika användarkategorier, fö-
skolor, funktionshindrade. I brist på heltäckande underlag blirretag,

analysen effekterna investeringar ofta fragmentarisk och delvisav av
anekdotisk. finnsDet ganska få studier på bransch- eller samhällsnivå

värdet IT-investeringar, säkert bl.a. beroende påav attav
bredbandsrevolutionen befinner sig i börjanännu utveckling.av en

Vissa studier har dock uppmärksammat investeringar i telein-
.frastruktur. Greenstein och 19955Spiller har studerat produktivi- l

tetseffekter i USA investeringar i optofibemät. fannDe effekter iav
någon enstaka bransch inte så tydligt i tillverkningsindustrinmen som
helhet. Lichtenberg 19952° kunde däremot påvisa positiva ef-stora
fekter investeringar foretagsnivå i informationsteknologi. Nyligenav s
har slutligen iRöller och l9987Wavennan påvisat förhållandevisett
starkt samband mellan investeringar i teleinfrastruktur i antalett
OECD-länder och tillväxttakten. Denna studie har, till skillnad från ti-

"5 Greenstein, S M and StillerP T 1995. Modem Telecommunications
Infrastructure and Economic Activity: EmpiricalAn Investigation". Industrial
and Corporate Change 4,4 647-65.pp.

2 Lichtenberg, F R 1995. "The Output Contributions of Computer Equipment
and Personnel. Firm-LevelA Analysis", Economics of Innovation and New
Technology 3-4,3 201-17.pp.

7 Röller andL H Waverman L 1998: Telecommunications Infrastructure and
Economic Development: SimultaneousA Approach, mimeo.
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kanmed kausalitetenproblemetförsökt hantera tän-digare studier, att
frånverkligen gårriktningamam, effektenoch funniti bådakas gå att

infrastruktur till tillväxt.
långtgåendealltfördrarförsiktig innanbör dockMan manvara

aldrig den endaIT-infrastrukturenpraktiska slutsatser detta. är pro-av
framhöll Kommuni-underhandsremissenduktionsfaktom. påI ett svar

utveck-visadeforskningkationsforskningsberedningen KFB attatt
arbetstill-tillkunde ledainformationsteknik visserligenlingen attav

ändånettoeffektendeni glesbygdfallen skapades att stora var enmen
högskoleorter. Detkoncentration tillochfortsatt urbanisering större

produktivitetsut-för godomständigheterflerakrävs engynnsamma
tänk-med beskrivningeni sambandpåpekatveckling, vilket vi avovan

region.företagsamheten ibara effekter en

Allmänna slutsatser12.7

bredband hargällerdettekniska möjligheterEfterfrågan, behov och när
hushållens deloch skolor.hushåll, företag Fördiskuterats utifrånovan

fastighets-de möjligheterframförallt gällt delshar framställningen som
betydelse fördels bredbandetskapacitetoch bostadsnät med hög ger,

saknasdet iobserverasfunktionshindrade. börDet ännu settatt stort en
marknadenutbudeller påfrån hushållenkonstaterad efterfrågan av

frånhög kapacitetkräversynnerhet sådanabredbandstjänster, i som
åtminstonemöjligt fåvarithar detabonnenten och Däremot attut. en

företag och skolor.kapacitet hosallmän bild efterfrågan påav
investe-goda skälperspektiv finns detsamhälleligtUr attatt troett

till-kan underlättaåtminstoneIT-infrastrukturringar i lättillgänglig en
i de-tillväxtmekanismerdessai region. Hur utväxtprocess ser meren
kortstudiersamhällsekonomiskatalj inte i degår ännu att som ovanse

refererats.
analy-affärsmässigahunnit,inte ellerUtredningen har kunnat, göra

förbetalningsviljanhurexempelvis förVi saknar underlag ärstorser.
finnsbredbandstjänster. Detoch utrustning möjliggörledning ettsom

försvårarinvesteringenenskildainslag osäkerhet i denstarkt somav
media kon-via olikaeftersom tjänsterna kan åstadkommasanalys, som

deunderIT-tillämpningar kommermed varandra. Flera olikakurrerar
medhushållens Internetställa anspråkårennärmaste att pengar.
medtrådlöst,ledningar,medbredbandsaccess kan åstadkommas nya
ellermed utrustningartelefoniaccessnätet försettsdet gamla nyasom

m transportinfrastrukturstudiema1998 översiktButton översom ger en
för detta.kritiserar dem just
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via kabel-TV-nätet. dettaUtöver erbjuder det marksända TV-nätet
tjänster med bredbandskapacitet i riktning abonnenten, ocksåmot som
kan attraktivt för många hushåll. Den mobiltelefonin med högvara nya
kapacitet, UMTS, ytterligare kandidat.är en

Den s.k. konvergensen kommer leda till dessa tillämpningaratt att
alltmer kan integreras i och utrustning, under överskåd-en samma men
lig tid kommer olika tillämpningar konkurrera med varandraatt ut-om

i hushållens, liksom i företagens, budgetar. Det svårighetärrymme en
affärsmässig analys måste itu med vetenskap-tasom en om man mer

ligt, vi har kunnat ska försöka bedöma vilkenän infrastmkturin-göra,
vestering kommer betala sig, antingen marknadens villkorattsom
eller samhällsekonomiskt.

En kvantitativ studie har gjorts formi antal räkneexempel uti-ettav
från vissa förutsättningar utvecklingen mängden bits i detom av
svenska skaDet dock understrykas kalkylemanätet. inte fulltjäd-att är
rade mekaniska framräkningar. Vissa in-utan typenprognoser mer av

iakttagelser har dock kunnat Både ökning kapa-tressanta göras. en av
citeten i det existerande och effektenaccessnätet accessnätett nyttav
med bredband, leder till volymökningar i hela I modellenstora nätet.
har detta illustrerats med den dagliga genomsnittsvolymen i helaatt
landet från år till1999 år beräknas2002 utvecklas

från dagens cirka 9 Gigabits sekund Gbit/sper-
till 180 Gbit/s med bibehållandetän gamla ochaccessnätetmer av-
till 2.000 Gbit/s med bredbandsnät.än ett nyttmer-

Vidare visar modellen de oerhört regionala skillnaderstora som
snabbt kommer uppstå bredbandsnät enbart byggs i deatt 20ettom

med 35 landetsstörsta befolkning.orterna procent av
När utredningen förordar samhällelig insats för utbyggnad IT-en av

infrastruktur i de glesare delarna Sverige, vilar detta förslag i förstaav
hand bedömning, bl.a. med hjälp ovanstående räkneexempel,en av

risken för oacceptabelt skillnader kommer uppstå mellanatt storaav att
och glesa delar. har förslagentäta Däremot inte kunnat grundas i kvan-

titativa, affärsmässiga analyser hur den Företagsekonomiska respek-av
tive samhällsekonomiska lönsamheten för infrastrukturprojekt iutser
olika delar landet. Med den kunskap utredningen förvärvatav nu om
bl.a. existerande nätkapacitet i olika delar landet, skulle sådanaom av
kalkyler möjligen kunna i följande skede. bordeDe i varjegöras ett
konkret fall kunna den myndighet eventuelltgöras ska fatta be-av som
slut ekonomiskt stöd till projekt.om
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13 Kostnader för utbyggnadsaltemativ

Det grundläggande investeringsproblemet analyseras i detta kapitel
med några siffror. ska framhållasDet utredningen inskränker sig tillatt
bedömningar kostnader. Intäktssidan har inte kunnat analyserasav av
skäl angivits i föregående kapitel: osäkerheten abonnentemassom om
betalningsvil har bedömts alltför har inteDet detta skedestor.vara
varit möjligt konkretisera förutsättningarna så långt affärsmäs-att att

Ävensiga kalkyler kunnat genomföras. kostnadsberäkningar kan dock
viss vägledning för diskussionen.ge
Två infrastmkturinvesteringar studeras,typer av

dels utveckling det nuvarande för telefoni i riktningaccessnätetav-
högre kapacitet,mot

dels utbyggnad riksomfattande med förutsättningarnätett nyttav-
för bredbandskapacitet, i första hand fiberkabel.med

Valet fiberkabel underlag för kalkylema har skett utifrån ettav som
önskemål förutsättningarså enkla för kalkylen möjligt. Ut-om som
gångspunkten har varit det inte skulle bli väsentligt billigare medatt
någon teknik, särskilt i de glesare delarna landet. Däremotannan av
betyder valet fiber i kalkylema inte utredningen låst sig förattav en
fiberlösning hela landet.över

Motsvarande investeringskostnader har inte beräknats för riks-ett
täckande kabel-TV-nät for möjliggöra bredbandskommunikation iatt
båda riktningama föreller rikstäckande utveckling UMTS-nätet.en av
Skälen till detta rikstäckning inte bedömts kostnadsmässigtär att som
realistiska alternativ, under överskådlig tid, i dessa fall. liknandeEn
bedömning gäller användning satellitkommunikation.av
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Nuvarande investeringsnivål 1

statistikEnligt investerades miljoner kronor byggnaderSCB:s i545
och anläggningar inom telekommunikationssektom.och Telesek-post-

antagligen för huvuddelenstår denna förefallerDettom summa.av
ändådock underskattning döma särskild information frånattvara en av

Telia under 1996 och investerades år miljoner kro-1997 4 000per ca-
i Telias fasta svenska telenät. Under motsvarande belopp1998nor var

miljoner kronor.3 800 Investeringar i för till30transportnätca svarar
totala35 de investeringarna, dvs. enbart Telia skulle ha in-procent av

miljard kronor i tillkommersådana Dessutomän nät.vesterat mer en
andra investeringar, kommunerna under denätägares t.ex. senastesom

uppskattningsvis investeratåren totalt miljarder kronor i nätbygg-1-2
nad, dvs. några hundra miljoner kronor varje år.

Försiktigt räknat kan årliga investeringar i nätbyggnad skattas till
omkring miljarder kronor, med osäkerhetsmarginal1,5 och neden upp
på hundra miljoner kronor.ett par

13.2 Utbyggnad ISDNav

Enligt mycket översiktliga kalkyler gjorts inomhar Telia skulle detsom
minstkosta miljarder kr åstadkomma full9 år ISDN-ut-attca per en

byggnad till 88 dagens telefonikunder, de kostnaderutöverprocent av
Återståendetäcks Telias listpris. kunderna bor för12 procentsom av av

långt bort för enligt Telias bedömning kunna nås ISDN medatt av
dagens transmissionsteknik. Kostnaderna enligt Telia, uppskattadeär,
utifrån anslutningarna nyttjandegradskulle ha hög ochatt att ut-en
byggnaden skulle klaras med befintliga Vid måttlig nyttjande-resurser.
grad skulle kostnaderna bli högre. bedömning vilketEnavsevärt av
genomsnittspris ISDN-anslutningar skulle kunna erbjudas till,som

enligt Telia, givetvismåste, beakta konkurrenter skulle kunnaatt er-
bjuda anslutningar till antal kunder anslutningar kan ord-ett stort vars

långt under snittkostnaden. Telias försnittkostnad resterandenas an-
fallslutningar skulle i så stiga ytterligare.

Som kommentar till Telias kostnadskalkyl kan kost-sägas, atten
nadskalkylen förefaller beräknad antal kunder en årlig utbygg-ett
nadsandel de cirka miljoner anslutningar möjliga4 multipli-ärav som

2 Särskilt utdrag oktoberenkätSCB:s förväntat värde, Tabell1998 1.4.ur
Statistik från majenkäten finns i Nv 10 SM 9801.
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cerad med årlig kr°.kostnad 0002 Det intepå minst cirka går dettaav
bedöma hur tillhänföra investeringmycket respektiveatt går attsom

till årlig drift.
alternativEn kalkyl konsult utredningengenomförts av ensom som

anlitat, visar investeringskostnad förtotal ISDN till alla borträk-en
de 13 bor minstautanför den invå-på 50nat tätortstypenprocent som

nare, anslutits, bli totalt cirkaskulle 7 miljarder kronor.ännusom
Då har dock inte förnågon kostnad antagits nätförbättringar i access-

för möjliggöra heller till ökningnätet ISDN, inte kapacitetenatt av
utanför vilket den verkliga siffran kan bli någottransportnätet, gör att
högre. Vidare måste kostnaderna förses med intereservationen detatt
går de står sig i hårdare konkurrenssituationsägaatt änom en annan
dagens.

.
delHur denna investering aktuell inom det regional-ärstor av som

politiska stödområdet eller inom den glest befolkade delen landet iav
övrigt och hur mycket extrakostnad anslutning medföraskulle ut-en

standardpriset knappt 000 kr, svårtöver 2 vidare.är sägaatt utan
Åtskilliga s.k. ISDN-orter ligger inomredan stödområdet och lands-
bygden. Som räkneexempel kan tänka sig företag10 000ett attman om
skulle behöva betala genomsnittligt 20 000 kr för ISDN-anslutning,en
skulle totalkostnaden bli miljoner kronor,200 dvs. i det telepolitiskaen
sammanhanget ganska obetydlig summa.

13.3 Utbyggnad ADSLav

finnsADSL idag tillgängligt på centrala noder i de städerna.20 största
fortsattEn utbyggnad planeras enligt Telia för finns1999 där det

affärsmässiga förutsättningar. Det mycket vanskligt försökaär att upp-
skatta investeringskostnadema vid massiv ADSL-utbyggnad. Omen

för beräkningens skull utgår från ADSL/xDSL-tekniken skulleattman
kunna intresse för 95 dagens telefonikunderprocentvara av ca av
maxantal kunder där anslutningsledningama inte för långa så harär
Telia, på utredningens förfrågan, gjort en bedömning investe-attgrov
ringskostnaden under, 5-10 årsperiod, totalt skulle ligga påsäg en
MSEK 20 000-30 bedömningar000. Några årskostnader har inteav
varit möjliga göra.att

25°Nivån beroende hur många år utbyggnadenär Antar fyra år skulle 9tar.av man
miljarder kronor dividerat med miljon anslutningl abonnentkostnadge en
9 000 kr osv.

15 Nils Weidstams konsultrapport Telias höghastighetstjänster, webbplatsenom se
se/ it/ infrastruktur. htmnaring. regerinwww. gen.

l
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motsvarande kalkyl för har gjorts konsult,En ISDN av sammasom
investeringskostnad för införandeberäkning visar på total etten som en

bor utanför den minstatill alla borträknat deADSL 13 procent somav
miljarder kronor. Behovetinvånare på drygt50 18tätortstypen av

kan bedö-nätförbättringar liksom kapacitetsökning i transportnätetav
varför Telias kalkyleradei fallet med ISDN,änännu störremas vara

förefallerkostnad och miljarder kronor sannolik. Påpå mellan 20 30
kostnadsuppgiftema förses medi fallet måsteISDNsättsamma som

reservationen det inte de står sig i hårdaregår sägaattatt en annanom
konkurrenssituation dagens.än

skulle behöva stödjas meddel ADSL-investeringenHur stor av som
ISDN-falletregionalpolitiska medel i svårtär sätt attsamma som

Även utanför de minsta utanförbedöma. här faller området tätortema
invånarantalet. Vilkendvs. motsvarande cirka 13 procent avramen,

brister led-övriga avlägsna platser, eventuellt med iextrakostnad som
varit omöjligt bedöma. påningsnätet, kan förorsaka, har också Attatt
Sverige med skulle dockfem år förse de möjliga delarna ADSL,av

väsentligt denhandla årlig investeringsinsats är större änom en som
anläggningsinvesteringar i telenät.nuvarande nivån på

ledningsnät medrikstäckande13.4 Ett nytt
hög kapacitet

Stomnät

konventionell transmis-Beräkning kostnaden för medstomnätettav
Öhrlingszsz. Beräkningarnasionsutrustning alternativ har gjortsl av

maststruktur harmed Kraftnät, då dessskedde i samarbete Svenska
har dock intesamtliga kommuner.potential ansluta Dettanästanatt

infrastruktur hos andra ak-varit tillräckligt har kompletterats medutan
och Sydkraft.Vattenfall, Graningeverken, Gullspång Nätettörer som

sista sträckan tilloch spridningsnät för denbestår stomnät ettettav
Stokabs tillhan-Stockholmsområdetkommunens huvudort. I nätantas

detta alternativ dåGotland inte inräknat idahålla denna möjlighet. är
och Gotland.kabel mellan fastlandetdet redan finns fiberoptisken

Öhrlings:2 ochinvesteringskostnaden för utbyggnadBeräkning stomnätavav
regeringen.se/it/stadsnät. tillgänglig på webbplatsenFinns naring.www.

infrastruktur. htm
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for mellan kom-lnvesteringskostnaderTabell Alternativ stomnät
huvudorter, miljarder kronormunernas

huvudortTill kommunsvarje

1,7Passivt nät

2,7Tillägg för aktivt nät

4,4Summa

Enatorz i nedanstå-vilket visasalternativ har sedan beräknatsEtt 2 av
tabell.ende

mellan kom-lnvesteringskostnader forTabell Alternativ stomnät
kronorhuvudorter, miljardermunernas

Till kommunshuvudortvarje

3,8Passiv nät

Tillägg för aktivt nät -
3,8Summa

byggs i formbaseras det passivaBeräkningarna stomnätet ettatt av
huvudorter vilket högmaskformigt mellan kommunernasnät re-ger

fiber.alternativ från tekniken "IP Idundans. Vidare utgår 2 över
särskild utrustningkalkyleras dock inte med någon utöverstomnätet

i stadsnätet, placerade i kommunernas central-den beräknas ingåsom
aktivavarför vi redovisar utrustningen för detnedan,se nätetorter

nedan.närmare

Stadsnät

Öhrlings kostnaderna förKonsultföretaget har i sin beräknat attrapport
i Sverigesbygga stadsnät fram till fastighetsgränsema i huvudortema

alla invånare isamtliga kommuner. Sådana skulle nå 65nät procent av
stadsnät, cirka hälftenSverige. de kommuner redan idag harI som egna

alla fastig-kommunerna, kompletteras detta så ledningarna nårattav

3 höghastighetsnät i landsbygd ochKostnadskalkyler för utbyggnadEnator: av
naring.regeringen.se/it/glesbygd. Finns tillgänglig på webbplatsen www.

infrastruktur. him
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heter inom kommuner; i övriga kommuner förutsätts helt led-ett nytt
ningsnät byggas fastigheter.når alla Som undre för bredbandgränssom
har angivits minst Mbit/s i båda riktningama.5

Beräkningen har gjorts utifrån typkommuner:tre

mindre 27 000 invånare, Haparanda,än-
minst invånare och mindre invånare, Borlänge,27 000 90.000än-
minst invånare,90 000 Lund.-

Kostnaderna har beräknats för investeringen i ledning fram till fastig-
hetsgränsen i bostaden, s.k. Vidaredet passiva har kost-nätet.samt
nader också beräknats för utrustning vilket tillsammans mednätet,
kostnaden för nätinvesteringen till totalkostnad för detsummeras en
s.k. aktiva Utrustningskostnaden gäller dock bara utrustning pånätet.

inte i företaget. förutsättningar förhushållet eller kal-Närmarenätet,
kylema framgår rapporten.av

Kalkyler har gjorts enligt alternativ liknande förtvå sätt som
första alternativet bygger byggt i s.k. träd-Detstomnätet. nätett

struktur med ATM-teknik, lagts utrustning för möjliggöravarpå IP-att
trafik. finns inslag den delenringstruktur i centrala stadsnä-Det av av
tet.

Tabell Alternativ Investeringskostnader för stadsnät, miljarder kro-

nor

Till fastighets- bostaden SummaIn i
gränsen

Passivt l 1,9 7,5 19,4nät
Tillägg för aktivt 17,8 0 17,8
nät
Delsumma 29,7 7,5
Summa 37,2

Abonnentkostnaden för aktivt fastighetsgränsen årligtillnätett ger en
kostnad för abonnenten för passivt och krpå 460 kr nät 1 800-3 650
för aktivt nät.

altemativetzandra från första punkter:Det skiljer sig det på ett par
Beräkningarna baseras på:

Öhrlings25" andra alternativet har beräknats tilläggsuppdrag. villDet ettsom
utifrånframhålla det "har genomförts under begränsad tid ochatt en

förutsättningar baserade Löthberg, och Ciscokunskap Peter Jan Bernerav
förankras inomAB vilken endast i begränsad omfattning kunnat med andra—
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med hög redundans,i ringstrukturdet passiva byggsnätetatt-
används.IP fibertekniken överatt-

används.utrustning inteaktiv ATM-typinnebär någonDetta att av
information skickasall IP-lösning förutsätterDenna nätet äratt som

jämnaretrafiken fördelastrafik. Ringstrukturen innebär nätet.överatt
innebärklassorienterat, vilkethos byggsKapaciteten IP-nätet att en

tele-prioriteras, ellerinte får avbrytas TVviss tjänster t.ex.typ somav
kostnaderna fördessa förutsättningarTillsammans innebärfoni. attnya

tabell.vilket framgår nedanståendedrastiskt,utrustning reduceras av

miljarder kro-Investeringskostnader för stadsnät,AlternativTabell

I101‘.

fastighets- bostaden SummaTill In i
gränsen

18,81,2 7,51Passiv nät
0 7,7Tillägg för aktivt 7,7

nät
19,0 7,5Delsumma

26,5Summa

förfastighetsgränsen abonnentenabonnentkostnaden tillårligaDen
kr för aktivt nät.för passivt nät och 1590beräknats till krhar 430

Landsbygdsnät

kostnaderna för byggaEnator redovisatuppdraghar på vårt utatt en
ilandet, exklusiveoptokabel i helainfrastruktur bestående nätav

täcks återstående 35Därmed decentralorter.kommunernas procenten
befolkningen.av

utanför centralorten. Dettaområdebetjänar kommunernas nätNätet
glesbygd, vilketutprägladinnefattar såväl relativt görorterstora som

behovförutsättninglandsbygdsnät.kallar det för Envi är ettatt av
längsförläggasriktningarna.minst Mbit/s i båda Nätet väg.5 antas

Öhrlings PricewaterhouseCoopersmedförområdet kunniga Detta attpersoner.
gjordagenomförbarhetenpraktiskaoch deninte kan kvalitetengarantera av

huvuduppdraget.ipåi tilläggsuppdragetberäkningar sätt somsamma
redovisaintressantreservationer detdessaUtredningen har attansetttrots en

alternativet.det förstaförutsättningarpå delvis andraalternativ kalkyl byggd än
2 regeringen.sem/infrastruktur. htmkonsultrapport, naring.Se Enators www.
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Även landsbygdsnätet i altemativ. första al-har beräknats två I det
ternativet, där det passiva har stjämstruktur utgående frånnätet res-en
pektive kommunhuvudort, ingår SDH-utrustning för det aktiva nätet
och Ethernet för Eftersom överföraskundaccess. IP-tjänster skall utgår
kalkylema från Ethemetforbindelse med Mbit/s till10 närmasteen
ort.

Vid anslutning beräknas följande kostnader för anslut-100 procents
ning till fastighetsgränsen ingen beräkning gjorts för den sistahar
sträckan i bostaden.

Tabell Alternativ Investeringskostnader for landsbygdsnät, miljar-
der kronor

Till fastighetsgränsen

Passiv 44,0nät

Tillägg för aktivt 3,9nät

Summa 47,9

Abonnentkostnaden beräknas till för4 820 kr passivt och 6 010 krnät
för aktivt nät.

andra alternativetDet baseras på IP ñber-lösning påöveren samma
alternativ i stadsnäten.två Beräkningarna baseras på detsätt attsom

passiva byggs i ringstrukturer utgående från kommunhuvudorten.nätet
Ringstrukturen innebär trafiken fördelas jämnare vidöver nätet änatt

stjämstruktur. Till ringarna ansluts noder för kundaccess. Vissaen
ringar kan gå mellan kommunhuvudortema.

Tabell Alternativ Investeringskostnader för landsbygdsnät, miljar-
der kronor

fastighetsgränsenTill

Passivt 41,7nät

Tillägg för aktivt 2,0nät

Summa 43,8

Abonnentkostnaden beräknas till kr år för passivt och4 980 nätper
kr för5 555 aktivt nät.
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Totala kostnader

Den sammanlagda kostnader för stadsnät och landsbygdsnätstomnät,
framgår nedanstående tabell, enligt de två alternativen.av

Tabell Summerade investeringskostnader till fastighetsgränsen med
trädstruktur och konventionell transmissionsutrustning alternativ l
och maskformigt och IP fiber alternativ Miljarder kr.2.nät över

Alternativ 1 Alternativ 2

Passivt 58 57nät

Tillägg för aktivt 24 10nät

Summa 82 67

ökadeDen nätredundansen i alternativ resulterar i delar2 vissaatt av
blir dyrare i alternativ totalt ändånätet l har alternativ inte2än men

lett till längre kabellängder landsbygdsnätet kunnat utnyttjaattgenom
direkt för vissa mindre Totalt kostar alternativstomnätet 2 vä-orter.

sentligt mindre alternativ eftersom utrustningskostnadenän är
mycket mindre.

Slutsumman for ledningsdragningen, det passiva tycks alltsånätet,
ligga mellan och miljarder kronor.55 60 Inkluderar utrustningenman
för ligger kostnaden mellan 67 och miljarder kronor beroendenätet 82
på val utrustning.av

Årskostnaden for abonnenten ligger i stadsnätet på omkring 450 kr
för det passiva och minst 000 kr for aktivt Landsbygds-lnätet nät.ett

blir betydligt dyrare för abonnenten, under kr för detnätet 5 000strax
passiva och omkring kr till för nätl 000 aktivt fånätet Förett att ett
riksgenomsnitt abonnemangskostnaden år för passivt nätettav per an-

vi 65 abonnentema betalar kr och be-450 35tar att procent procentav
talar 000 kr, vilket i5 genomsnitt 2 040 kr.ger

25‘ Relationen mellan stads- och landsbygdsnätens abonnentkostnad för ett
passivt nät omkring 1:11. Ser enbart på investeringskostnadema,är man per
abonnent, dvs. 11,2 miljarder forkr befolkningen och65 41,7procent av
miljarder kronor for befolkningen35 relationen omkring 1:7ärav per
invånare. Avvikelsen beror på respektive konsulter utgått från olikaatt
förutsättningar det gäller abonnemangskostnadema, delvisbyggernär som
hypotetiska antaganden. Utredningen tagit ställninghar inte till alla dessa
antaganden, varför de inte heller blivit exakt lika.
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rapport gjort kalkyl bl.a.Centerpartiet har i på nivån 50en en
beräknat vad den årliga kostnaden skulle bli,miljarder kronor och ut-

framkommer till intervall kr,slagen på 40 år. Man 360- 100ett
kalkyler. Skillnaden tycks framförallt berodvs. väsentligt lägre våraän

hälften så lång avskrivningstid,våra kalkyler bygger 20 åratt en
centerpartiets kalkyl frånför det passiva medan utgår 40 år ochnätet,

kostnad.mycket lägre årlig Vårt val avskrivningstiddärmed avger en
försiktighet- det svårt den ekono-har motiverats är att garanteraav

periodvaraktigheten så lång 40 år något så rela-miska över som aven
ñberledningar, i bransch i övrigt kännetecknastivt nytt en som avsom

utvecklingstakt.exempellöst hög

och kombinerat medKabel-TV UMTS13.5

landsbygdsnätnytt

kartläggningen kabel-TV möjlighetframgått anslutaSom attgerav
ungefärbefolkningen. den be-omkring 70 Det motsvararprocent av

täcks de beskrivna stadsnäten.folkningsandel, 65 procent, som av ovan
det mobila telenätet med högreVidare kommer några år UMTS,om

nuvarande, börja etableras i Sverige. Medkapacitet detän att stor san-
inte täcka den glesare delen Sverige.nolikhet kommer detta Ettatt av

därför behövas komple-särskilt landsbygdsnät kommer ävenatt som
kabel-TV tillmentering såväl till UMTS.som

använda kalkylen för och landsbygdsnät förkan därförMan stomnät
för kompletterande investeringar. Ovan fram-bedöma kostnadernaatt

fiber,investeringskostnaden för landsbygdsnät medgår ett utanatt
ochutrustning ligger mellan 42 44 miljarder kronor.på nätet

till kalkylemaSlutkommentarer13.6

jämför-de utbyggnadsaltemativFör göra presenteratsatt tre ovansom
fiberaltemativet inkludera inte bara ledningsdragningenbara måste utan

utrustningen, eftersom denna den viktigaste kostnadskom-äräven
ADSL-altemativen.i ISDN- ochponenten

Z Daléus, Carlgren 1998



SOU 1999:85 Kostnader för utbyggnadsaltemativ 307

Tabell Jämförelse mellan utbyggnadsaltemativ med olika kostnader
och ambitionsnivåer

ISDN miljarder kronor7 Accessnät
ADSL miljarder kronor20-30 Accessnät
Passivt ñbemät landsbygden miljarder kronor42-44 ochAccess-
exklusive utrustning nätet, stomnät
exklusive mellan kom-stomnät
munerna
Aktivt rikstäckande fibemät miljarder67-82 kronor
inklusive utrustning ochnätet

mellan kommunernastomnät

Tabellen illustrerar tydligt ökning kapacitet, flexibilitet i använd-att av
ningen och nationell täckningsgrad har tydlig prislapp.en

Kalkylarbetet har vidare lärt något väsentligt de geografiskaoss om
förutsättningarna för lönsamhet:

går till fastighetsgränsen i kommunernas huvudorterEtt nårnät som-
ungefär befolkningen till kostnad alternativ65 2procent av en av
drygt miljarder kronor.11
Utanför kommunernas huvudorter, där ungefär be-35 procent av-
folkningen bor, kostar motsvarande drygt miljarder kronor.42nät

Som får dubbelt så många människor i kommunernasnästanman ser
huvudorter tillgång till ledning till kostnad bara drygtärsomen en
fjärdedel befolkningenvad det kostar förse utanför huvudortemaattav
med ledning. Kostnadsrelationen stad och land blirmellan omkring 1:7.

viktigt underlag för den utredningen mellanDetta är gränsett sattsom
och glesare delar Sverige, varvid de delarna kan förväntastäta tätareav

förutsättningarha några bära marknadsmässigt styrdaomstörst att
investeringar.

Utanför kommunernas huvudorter beräknas, nämntssom ovan, om-
kring befolkningen bo. kapitel konstaterades35 I 9 30attprocent av

befolkningen bor utanför med invånare,3 000änprocent orterav mer
i vanlig definition landsbygd. Utredningens bedömningEuropaen av
det statliga stödet bör koncentreras till infrastruktur för de 30att pro-

befolkningen, bor i de glesaste delarna, innebär därförcent attav som
inte bara huvudortema ytterligare delockså någon kommuner-utan av

befolkning beräknas ingå i den delen. Om dennatätare gräns ärnas ex-
akt kan bara i samband med konkreta bedömningarrätt, avgöras av
projekt.
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Författningskommentar14

itill lag ändringFörslaget14.1 om

144ledningsrättslagen 1973

ledning §§ för 23 Ledningsrätt, iutrymme som avsessom avsera
anlägga ledningarinnefattarförsta stycket inomrätt utrymmetatt

§ första stycket2iavsessom

motiveringen, i ka-Paragrafen och har behandlats i den allmännaär ny
pitel

elektrisk starkströmsledningerhållit ledningsrätt förharDen som
för ledningarfordras eller behövs sådanaför vilken koncession som

bestämmelsen fåstycket föreslåsi första 1 LL2 § genomsom avses
och begagna teleledningarför dra framutnyttjarätt attatt utrymmet

ändamål all-telekommunikationssystem för allmäntingår i samtsom
fjärrmanövrering, dataöverfö-svagströmsledning för signalering,män

Beträffande starkströmsledningar för vilkaändamål.ring eller liknande
begränsad kon-erfordras följer ledningsrättenkoncession är attatt av

därmeddenna upphör ledningsrätten ochcession gäller. Upphör även
dragits fram med stödför ledningar harockså ledningsrätten avsom

också i detta fall iparagrafen. begränsning liggerden föreslagna En att
villkoren för nätkoncession.stridaanläggningens utförande inte får mot

för sådana ledningarbehövselektriska starkströmsledningarFör som
inte fordrari vissa fallförsta stycket ochi § 1 LL,2 somsom avses

kap. ellagenbegränsningar. Enligt 2 4 §koncession, gäller inte nämnda
nätkoncession enligtfrån kravetfår regeringen föreskriva undantag
starkströmsledningarelektriskalagen. kap. förordningen2 1 §I om

starkströms-koncessionsplikten.stadgas undantag från I c avsesom
stark-telekommunikationssystem. Detledningar ingår i ett avsersom

intill kabellinjen.förstärkarstationerströmsledningar för drift vissaav
förslagnaomfattas också denför ledningarLedningsrätter sådana av

paragrafen.
enligt medför upplåtelse 13 § LLytterligare ersättningNågon an-

sådantbegagnandetframdragningen ellerledning lagändringen, somav
utgå. hindrarbefintlig ledningsrätt skall inte Dettainom förutrymmet
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inte ersättningsfrågor för skada på mark kan uppkomma iatt ex. m.m.
samband med framdragningar ledningar med stöd före-dennya av av
slagna paragrafen. Bestämmelserna i 13 b blir tillämpliga.§ LL då

Ledningsrätt10 § får upplåtas, olägenhet någon betydelseom av
uppkommer för allmänt intresse.

Första stycket gäller icke upplåtelsen till övervägandenär är
från allmän synpunkt. Upplåtelse för teleledning ingårnytta isom

telekommunikationssystem för allmänt ändamål skall tillanses vara
övervägande fån allmän synpunkt, särskilda förhål-intenytta om
landen föreligger.

10 § LL generell bestämmelse till skydd för allmännautgör intressenen
kompletterar kraven i de föregående paragrafema planöverens-som om

stämmelse och planmässighet.
Förslaget till ändring innefattar presumtionsregel till förmån fören
teleledningar ingår i telekommunikationssystem för allmäntatt som

ändamål normalt skall till övervägande från allmännyttaanses vara
synpunkt. innefattarDet avvägningen inte skall utifrångörasatt nyttan

den enskilda ledningen i stället utifrån helheten landsom-utan ettav av
fattande telekommunikationssystem för allmänt ändamål med tillräcklig
överföringskapacitet och i takt med den snabba utvecklingen på områ-
det för bredbandstjänster. Endast det till följd särskilda omstän-om av
digheter i det enskilda fallet kan föreligga särskilda förhållandenanses
skall någon övervägande från allmän intesynpunkt före-nytta anses
ligga. Förhållandena i det enskilda fallet kan naturligtvis visa sådanatt
övervägande med föreslagen ledningsdragning inte föreligger.nytta en

Beträffande förhållandet till 6 behovs-§ och lämplighetspröv-om
ning hänvisas i första hand till vad har anförts i de allmänna över-som
vägandena i avsnitt förhållandeI till 6 får den föreslagna§ LL be-
stämmelsen betydelse så vitt angår de allmänna intressena. Bedöm-
ningen i förhållande till enskilt intresse påverkas däremot inte.

Övergångsbestämmelser
Presumtionsregeln skall tillämpas endast förrättningarvid harsom an-
hängiggjorts från lagen i kraft. 10 § andra stycket skall alltsåträttatt
tillämpas i sin äldre lydelse vid förrättning anhängiggiorts föresom
lagens ikraftträdande. Någon särskild övergångsbestämmelse i förhål-
lande till 6 § inteLL nödvändig.a synes vara
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ochändring i plan-till lagFörslaget14.2 om

l987:lObygglagen

byggnaderpå3 kap. Krav m. m.

stycketförstai 8 kap. 2 §anläggningarfråga14 § l som angesom
tillämpas.byggnaderi och 10-13föreskrifterna l-3skall om

omfattasljusanordningarochfråga sådana skyltarI avsomom
byggnaderochföreskrifterna i 2skall lpå bygglovkrav om

tillämpas.
huvudsakligenellertelemasterfråga radio- eller torn somom
televerksamhetellerradiokommunikationanvändas förär avsett att

erfordrasför bygglovbesluta villkorfår kommunen attatt an-som
undertill andrafår upplåtaspå begäranläggningen ägarenän an-

dettaföreskrivetenligt vad ianvändningstidläggningens är omsom
telelagen 1993:597.

samlo-meddela beslutgrunden förBestämmelsen rättenutgör att om
ändring ibetänkandetförslaget iantennplatser enligtkalisering omav

detdefår självatelelagen 22 § Kommunerna avgöra attanserome . ellerradio- och telemastersamlokalisering avseendefinns behovett av
Eftersomändamål.används för sådanahuvudsakligentorn an-som

fortsättasnabbt och kanteletjänster ökarvändningen mobila antasav
mobilaöverföringskapacitet i detjänster ökadöka med de nä-nya som

kommeralltför antalbefarasmöjliggör kan det masteratt ett stortten
antennplatserbehövervarjeanläggas operatör master,att m.m.egnaom

så-erfordrasvillkor för bygglovfår beslutaKommunen attatt som
vadenligttill andrafår upplåtasanläggning på begäran än ägarendan

villkoretförklaringföreskrivet detta i telelagen. En attär omomsom
tillstyrktvederbörligengodtasuppfyllas skall förkommer att att vara

eller,sökandentill fastigheten, denne änärägare omen annanomav
ellertillinnehavareupplåten medfastigheten tomträttentomträtt,är

använd-markensmotsvarande bestämmapå översätt ägerannan som
församtyckemakesäktenskapsbalken finns reglerning. I attattom

Motsvarandekan erfordras.eller nyttjanderättupplåta hyra reg-annan
i lagen 1987:232bostadbeträffandefinns samborsler gemensamma

förfoganderättsådana reglerAllasambors hem. omgemensammaom
uppfyllaskommervillkoretiakttas. förklaringmåste En attatt re-om
godtas inne-för kunnafår inteeventuell tillstyrkan häravspektive att
fastighetfå inskrivas iskallförbehåll rättigheten intehålla att re-om

skulleupplåtelseavtalförbehåll ispektive sådantEtttomträtt. ett om



3 12 F drfattningskommentar SOU 1999:85

nämligen enligt kap.23 2 § första stycket 8 hinder för inskriv-utgöra
ning och detta skulle försämra det sakrättsliga skyddet föravsevärt rät-
tigheten.

Med anläggningen begäranpå skall få upplåtas till andraatt än äga-
under anläggningens användningstid inte upplåtelse-att ettren avses

avtal skall gälla hela anläggningens livstid. Avsikten villkoret förär att
bygglovet och förklaringen villkoret kommer uppfyllas skallatt attom
gälla hela anläggningens användningstid. Själva upplåtelseavtalet
kommer dock normalt efter vad får betydligt kortare tid.antassom avse
Någon skyldighet bibehålla anläggningen skall sådan förklaringatt en

Ägarendock inte innebära. skall ha möjlighet efter vad gällt hittillssom
bort anläggningen. Ett avtal nyttjanderätt kan däremotatt ta utgöraom

hinder förhållandei till nyttjanderättshavaren för riva anläggningen.att
Uppfylls inte villkoret för bygglov ägarenatt t.ex.genom av an-

läggningen inte följer beslut enligt förslaget till ändring i telelagen,ett
inte längre förutsättningarna för bygglov uppfyllda.är påföljderDe

allmänt gäller för utförande åtgärder kräver bygglov utansom av som
lov blir då tillämpliga enligt plan- och bygglagen. Påföljder kan, för en
teleoperatör, därtill bli aktuella enligt telelagen. eftersomF.n., hänvis-
ning förslagetenligt endast till telelagen och förslaget avseendegörs
telelagen endast gäller i förhållande till teleoperatörer, kan endast tele-

komma ifråga för tillämpning.operatörer

Övergångsbestämmelser
Villkor för bygglov enligt förslaget skall få uppställas endast beträf-
fande sådan anläggning för vilken bygglov söks från lagen änd-att om
ringen i kraft.trätt

14.3 Förslaget till lag ändring i telelagenom

1993:597

2 § Bestämmelserna i lagen syftar till enskilda och myndigheteratt
skall få tillgång till effektiva telekommunikationer likvärdigapå
villkor till skapa och upprätthålla eflektiv konkurrenssamt att en

alla delar telekommunikationsomrâdetinom det främstaav som
medlet uppnå lagens syften.att

Syftet med bestämmelserna lagen innefattar bl.a. ochi att var en
skall ha möjlighet från stadigvarande bostad ellersin fastasittatt
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verksamhetsställe till rimligttelefonitjänstutnyttja pris inom ettett
allmänt tillgängligt telenät den samhällsomfattande tjänsten samt

telekommunikationerna skall uthålliga och tillgängligaatt vara un-
der kriser och krig.i

motiveringen kapitelenlighet med vad anförts i den allmänna seI som
syfteninnebär ändringen sambandet mellan lagens telepolitiska3 att

konkurrensmålet framhävs ytterligare. bestämmel-och Dessutom utgår
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.sen om

eller myndighet bestämmer får§ den3 Regeringen regeringensom
tillbesluta enskilda och myndigheter skall tillförsäkras tillgångatt

eller nätkapacitet upphandling.teletjänster statliggenom
fåreller den myndighet bestämmerRegeringen regeringensom

besluta bevilja statsbidrag för anlägga kabelkanaler för tele-att att
enligt de föreskrifter bestämmer.ledningar Somregeringensom

skyldighet be-villkor för bevilja bidrag får uppställas påatt atten
till-till teleoperatörer för ledningar ingår allmäntigäran ettsom

gängligt telenät upplåta ledig del sådana kabelkanaler, dessaomav
behövs för innehavarens nuvarande och rimliga förvän-inte egna
behov. beviljas bidrag skall, villkor uppställtstade Den som omom

skyldig tillse enligt beslutet viddetta, åtagandena över-att attvara
kabelkanalerna Föreskrifterna fårlåtelse förvärvaren.övertasav av

innehålla beviljat statsbidrag får återkrävas från den erhål-att som
bidrag eller den dennes skyldigheter, villkorlit övertagitsom om

uppställts isamband beviljande bidraget uppfizlls.med intesom av

mål harBemyndigandet upphandling tillgodose telepolitiskaatt genom
oförändrat överförts från 2

befogenhetförslaget till stycke i telelagenGenom andra 3 §ett ges
anläggandeför regeringen förordna statsbidrag tillatt att utge avom

och nedstig-kabelkanaler i form företrädesvis ellerrör trummorav
ytterligareningsbrunnar och liknande anordningar möjliggör attsom

uppgrävning behöverledningar kan läggas i kanalisationen utan att ny
ställsregeringens föreskrifter bör framgå vilka krav påske. Av som

Bestämmel-kanalisationens utformning för bidrag skall beviljas.att
kanalisationstatsbidrag kan innehålla bidrag bara förutgesattserna om

Vidare kan bestämmelsernasådana platser där det lämpligt.är ange
kabelkanaler får be-efter vilka grunder ersättning för nyttjanderätt av

kanalisationentingas. krav för bidrag kan också uppställasSom ut-att
regeringen eller den myndighetmärks ritning tillhandahålls somsom

frågor. Sådanaförordnar meddela beslut i dennaregeringen att typ av
för förvärvare kabelkanalernavillkor kan pålagautgörasom en aven
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l
Därvid bör beaktas villkor påhar skrivits i lagförslaget. attut att om l

fårställa kabelkanalema till förfogande för teleoperatörbegäran en
ochockså kanalisation den för vilken bidrag söksän somavse annan

den bidragssökande disponera på det här Detäger över sätt som avses.
Sådankan omfatta vid ansökningstillfállet befintlig kanalisation.även

övrig kanalisation bör i så fall också märkas ritning.ut
Bestämmelserna får innehålla erhållet statsbidrag får âterkrävasatt

samband med beviljande bidraget intevillkor uppställts isom avom
uppfylls. kan utgå vid återbetalning följer räntelagenAtt ränta av
1975:635.

med motsvarande be-förhållande till marken ellerI ägaren av annan
i åstämmanderätt kan fordras tillstånd för upplåtaseparat att utrymme

kanalisationen till enligt vad redogjorts för i kapitel Detannan som
ingå skyldigheten för den erhåller bidrag skaffabör dock inte i attsom

också sådant tillstånd. A

Samlokalisering antennplatserav

§ illsynsmyndigheten ansökan be-22 får, på teleoperatör,Te av en
teleoperatör bedriver verksamhet anmäl-sluta äratt en som som

ningspliktig enligt § skall upplåta anläggning för vilken vill-4 a en
kor har uppställts enligt kap. § tredje stycket plan- och byggla-3 14

med nyttjanderätt till sökanden till del1987:10 så storgen som
sökanden har behov förutsatt anläggningen behövs förinteattav
anläggningsinnehavarens nuvarande förväntadeoch rimligaegna
behov samlokalisering antennplatser. Sådant beslut skall inne-av
hålla vad nyttjanderätten skall omfatta och villkoren för upplåtel-

för upplåtelsen skall bestämmas och skallErsättningensen. vara
och skälig med hänsyn till kostnaderna för upplåtelsen.rättvis

Sökanden skall ha försökt frivillignå överenskommelse påatt en
Framgår ansökan har skett, skall ansökansåinte avvi-väg. attav

det förhandlingOm pågår samlokalisering antennplat-sas. om av
skall § motsvarande tillämpning.32 ägaser, a

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen i kapitel Ge-
bestämmelsen åstadkoms regelverk och förfarande förett ettnom

samlokalisering antennplatser. Tillsammans med den föreslagnaav
ändringen i plan- och bygglagen avsikten implementera bestäm-är att
melserna i artikel i samtrafikdirektivet 97/33/EG samlokalisering11 om

avseroch delning utrustning såvitt radio- och telemaster och tornav
huvudsakligen avsedda för förutsättersådana ändamål. Bestämmelsen
för tillämpas bygglov har förenats med villkor enligt förslaget tillatt att

I
4l4m:
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Förslagetoch bygglagen.tredje i kap. 14 § plan-stycke 3ett nytt om-
därför inte befintliga anläggningar.fattar redan

be-expropriationsförfarande. innebärFörfarandet Detinteär attett
villkorenförpliktad uppfyllarättsinnehavaren allsstrider attatt vara

intei förhållande till sökandenbygglovet och sådan förpliktelseenligt
sanktionsåtgärder enligt plan- ochkan fastställas torde endaständå

han/honVidgår rättsinnehavaren däremotbygglagen stå till buds. äratt
för sig eller kanuppfylla det i ochbunden villkoret och villig attav

fastställatillsynsmyndighetenförhållande ändå fastställasdetta äger
nyttjanderättsupplåtelsen. Förklarar sigomfattningen och villkoren för

bör tillsynsmyndighetenbunden villkorenrättsinnehavaren inte vara av
det intetill berörda kommunen för så vittanmäla förhållandet den görs

för vil-rättsinnehavaregällande anspråket bör riktas motatt en annan
gäller.ken villkoret

försökt nå frivilligskall innan ansökan haSökanden görs att en
innehålla isamlokalisering. Ansökan måsteöverenskommelse vartom

frivilligförsök har gjorts framgång nåfall uppgift utan attatt enom
Framkommerinte det skall ansökan avvisas.uppgörelse. Gör den se-

frivillig uppgörelseförsök inte har gjorts nåi ärendet attatt ennare
själva förfogaavskrivas prövning i sak.skall ärendet Parterna ägerutan
Ärendetkan återkalla ärendet. skallvis sökandenmålet på såöver att

då avskrivas.
samlokalisering antennplatser skall vadbeslutI nytt-av angesom

börskall omfatta och villkoren för upplåtelsen.janderätten Det anges
för upplåtelsen,vilket nyttjanderättsupplåtelse Tidenslag avses.av som

till förlängning, skall ske nyttjande-uppsägningstid, vadrätt närsom
alltefter vad normalt ingår i nyttjande-upphörrätten ettsomosv.,

ifråga. iakttas tiden fördet slag bör ocksårättsavtal Detär attsomav
avvägd med beaktande båda intressen ochupplåtelsen välär partersav

förlängning.med hänsyn till möjligheterna till
ärendetsErsättningen inte kan den innanskall, parterna enas omom

Ersättningen skall rättvisavgörande, bestämmas myndigheten. varaav
förstaför upplåtelsen. får ioch skälig med hänsyn till kostnaden Det

finna bedömningsgrundertillsynsmyndighetenhand ankomma på att
motsvarandeersättningens enligt lagen påför bestämmande sätt som

ersättning för samtrafik.idag beträffandemyndigheten måste göra
samlokalisering antennplatser,det förhandlingOm pågår om av

tillämpning. innebär till-skall telelagen motsvarande Det32 § äga atta
skall bestämma förhand-synsmyndigheten på begäran närpartenav

förhandlingen inte avslutad inomskall avslutad.lingen Om är ut-vara
Bestämmelsentid, skall myndigheten medla mellan över-parterna.satt

1998/99:92,förslaget till ändring i telelagen i 59medensstämmer prop.
telelagen.§
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förslaget till §Beträffande samlokalisering enligt 22beslut enyom
vadöverklagbarhet och verkställbarhettelelagen skall beträffande m.m.

anförts igälla. enlighet med vad hari telelagen I37 § somsom anges
tillsynsmyndig-detta dock inteden allmänna motiveringen innebär att

kommaexekutionstitel förhetens avgörande kan användas attsom
tilloch de hörbesittningen till eller liknande utrymmenmast somen

upplåtelsen. allmänt gäller för denerfordras enligt vaddettaFör som
Tillsynsmyndighe-allmän domstols dom.åberopar avtalt.ex. ettsom

myndigheten haft bedöma läggasskall avseende vadavgörande atttens
motsvarande dom-i domstolentill grund för avgörandet sätt som om

innebörd.avtal med motsvarandestolen haft tvistavgöra ettatt omen
tvångsför-slagstillsynsmyndighetenFörfarandet hos utgör ytterst ett

avtalet kom-har sedan mållikningsförfarande. Domstolen ett omom
skall tillämpasbedöma hur avtaletdomstolens prövningunder attmer

arrendelag-utifrån gällande hyres- ochi alla delaroch det giltigtärom
tillsynsmyndigheten utifrånbedömningarstiftning De gör te-somosv.

kanvilket pålerättsliga perspektiv såsom mastutrymmet.ex. en som
nuvarande och rim-för utrustning,anspråk, erforderligti utrymmetas

domstolensinte komma underförväntade kan dockliga behov osv.
hatillsynsmyndighetens avgörandedelen skallöverprövning. denI

rättsförhållandes be-fastställelsedomverkan ettomsamma som en
stånd.
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English summary

growthBroadband for nationwide summary-

resolved appoint23rd JulyGovernment meeting 1998At towasa on
information andneed forCommission investigate thetoa

Dir. 1998:61,communications technology infrastructure App. l.see
accessibility of advancedThe Commission investigate thetowas

infrastructure ininformation and communications technology a
technical developmentregional and social perspective. addition,In

Investigatortendencies and needs be analysed. Theto towaswere
partnership withproposals which the State, actingpresent on ways

should achieve goodenterprise and telecommunications operators,
social infrastructure.regional and of thecoverage

Council Director Grönlund appointedCounty Jan to serve aswas
style itself theSpecial Investigator. The Commission has chosen ITto

ofInfrastructure submitted the MinisterCommission. Its toreport was
Industry 11th 1999.Juneon

starting withThe following of the Part B,report,a summary
descriptions and analysis. ThisChapters 7-13, which contain an

containingfollowed by of Chapters 2-6,A,Parta summary
deliberations and proposals.

Description and analysisPart B

The technical outlook from Chap. 7

The Commission subdivision of the infrastructure into apresupposes a
number of different levels.

user’sthe "applications level", comprising theUpperrnost comes—
hardware and software and data.necessary
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Below this level what called level, containingthe IPcomes-
"protocols" which make possible communicationprograms - -

between different users’ equipment.
Below the levelIP equipment giving the transmissioncomes—
network certain transmission capacity.a
The line, with equipment, the level.nextno-
Installation of the line, lastly, requires canalisation, i.e. pipesempty-
below ground i.e. the lowest level.masts,or

The focus of the inquiry the lowest levels, namely linethetwoon
canalisation levels.and

forThe "broadband" defined the of this inquiryterm purposes as a
transmission capacity of least Megabits second Mbit/s both2 inat per
directions relation the critically whetherimportant theto user.
network the subscriber, known the network, has thisnearest accessas
capacity, because this capacity decides whether certain services becan
used, good-quality image transmission several simultaneouse.g. or
users. - Vconclusion from the review of technology that ofOne drawn most
the forms of evaluated do broadband definedattain the levelnotaccess
by the which will the dominantCommission, but unclear be access
method methods future.inor

Regulatory and national authorities from Chap. 8system

EU’s,Sweden’s regulatory geared the the basic ofsystem to concern
which with facilitating competition existing networks andgreater on
avoiding the introduction of barriers competition. the time,Atto same

of countries, have distinctivethe Nordic Sweden them,some among a
geographic character, with far larger sparsely populated than theareas
other countries. The question how these large, sparsely populatedEU

frameworkbe provided with broadband within theto structureareas are
of Directives and Swedish law.EU

Description of the infrastructure from Chap. 9IT

backboneOn the hand, the present-day line network, especially atone
network level, considered highly comprehensive. The IT
infrastructure inherited large network from the expansion andhas a

of the network, the cablemodemisation telephonyrecent years
oftelevision network, optic fibre networks under the auspices Svenska
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municipal urbanAdministration,National RailKraftnät and the
digitalground-transmittedof theongoing expansionnetworks and the

servicesneed for broadbandthenetwork. the other hand,television On
networks withcalls forand expanded servicesand other greaternew

capable of offering.present-day infrastructurecapacity than the
which restrainimpedimentsand institutionalThere commercialare

particularlydeficiencyThisand network utilisation.competition
network theof thenetwork, i.e. thenoticeable the nearestpartaccess

end customer.
networks, wouldproviders’co-ordinated of allWith to aweuse

transmission capacity.have goodalready today togreat extent access
could beinfrastructureneeded the existingwould beexpansionLess

used efficiently.more . for regionalhold gooddoesconclusion, however,This not
marketshown thenetworks haveof present-daydistribution. Surveys

populated of Swedendenselygiving priorityforces consistently partsto
population.national Aless of theestimatedwith 70 cent newper oran

municipalityofcentral localityreaching thebackbone network every
and still lessjustifiable,commerciallySweden does not so aappear

enterprises.households andreaching allnetworknew access

and 11from Chaps. 10infrastructuredebateThe ITon

reflectedinfrastructure hasdebatetill theUp extentgreatto aonnow
dominant, State-of theprimarilytelecommunications concernaas

ofquestions ITrecently haveuntilcorporation. Notowned Telia
agenda.political Mosttheir thefoundinfrastructure partyontoway

all", but"accessibilityendorse the aim ofpolitical spokesmen to some
market,accomplished by thebethis for thethat partmostargue can

ruralpopulatedsparselyofpossibly with support areas,a measure
theinvolvementpubliclarge-scalewhile others want to processsee

needthediscussionofAnother pointof network expansion. concerns
symbolised by thenetworks,existingfor co-ordination of Statea

localrole ofAdministration. TheSuperhighwayof Nationalconcept a
maintain thatCriticsdiscussion.also underauthorities many

excessivelybecomecompanies havemunicipalmunicipalities and
ofproductionthealland abovenetwork expansioninvolved

networks.services thecommunication on
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The need for broadband services from Chap. 12

Three of have been defined by the Commission order togroups users
illustrate needs for broadband services, namely households,toaccess
businesses and schools. The expansion of schools and theIT
commitments made by the and municipalities thisState pointon are
progressively highlighting the issue of school network capacity. The

ofneed large corporations for broadband capacity often provided for
today by their renting high-capacity leased lines using provider’sor a
communication service. The ofmuch nationaltruesame very
authorities. The need of small businesses for broadband capacity the

network limited but likely increase before long,toaccess more
parallel the of various applications. Small enterprises,IT theto use on
other hand, be greatly of broadband.need Households at presentmay
have demand worth mentioning where broadband servicesno are
concerned. Examples given of number of broadband servicesare a
capable of simplifying the daily lives of with functionalpersons
impairment.

Studies quoted which illuminate the value the nationaltoare
of investments infrastructure. observedIT that ITeconomy

infrastructure, generally speaking, does of itself stimulate regionalnot
development but has be combined with the whole fabric ofto
educational, industrial and infrastructural policies order boostto
economic growth.

specimenA calculation by consultant shows the volume of dataa
resulting from heavy capacity increase, above all thea on access
network. Assuming that the favourtrend above all in of growth ofa
capacity existing telecommunications networks, total dataon
communication Sweden will have multiplied times within20 over
three while the availability of networks with broadbandyears, access
capacity will this communication become times200to greater,cause
and within six and times100 1,000 respectively. Thegreateryears
regions favoured by expansion of broadband capacity thean on access
network, therefore, will have considerable lead regions whichsoon a on

favoured this firstThe mentioned 20-fold increaseanotare way.
within three well withyears the previously known fact ofagrees

trafficInternet in Sweden doubling nine months.every

Expansion alternatives from Chap. 13

network investmentsTransport Sweden running betweenatare now
MSEK and1,000 2,000 annually. The Commission has tried to convey
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picture of the investment which ofvarious expansioncosts typesa
would entail. Nationwide and expansion wouldISDN ADSL cost,
respectively, about MSEK 7,000 and TheseMSEK 20,000—30,000.
alternatives developments of the existing telephony networkrepresent .

alternative broadbandAn network, based optic fibre and reachingon
all units Sweden, would between andMSEK 55,000property cost

without60,000 equipment the network betweenand MSEK 66,000on
and 82,000 with transmission equipment but users’ equipmentnot
included. Since the cable television network and future mobilea
telephone withnetwork far conceivably providecapacity willgreater
full of urban communities, interesting thatto notecoverage a
network covering rural only, rural being defined theareas areas as area
outside municipal central localities, containing of35 thecentper
national population, would between and 45,000MSEK 40,000cost
exclusive of equipment.

Part A Deliberations and proposals

General deliberations from Chap. 2

One of the main questions chapters deliberationsaddressed the on
whether the emphasis of future development be the publicto on

the market. Economic analysis has shown that,sector or on aeven
telecommunications market, effective competition hardmature to

achieve, due connections arising through thethe mutualto strong
networks.

Another balance be considered whether competition should beto
aimed for whetherbetween large, network-owning providers or
competition be achieved technical level, i.e.separately atcan every
canalisation, line, network, network and applications.transmission IP
Effective competition this latter modelaccording atto presupposes,
least thinly populated that canalisation and lines bemore canareas,
pooled publicalternatively provided basis bytrue-costor owner.on a a
Commercial profitability theotherwise be hard achieve, becausetocan
investment limiteddivided between number of subscribers,cost, a
would be of theprohibitive. The respective roles the State and
municipality provider of such infrastructure discussed.as

Reference ofmade the necessity the State maintainingto
neutrality between technical solutions. This choosing the bestmeans
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connection witheach individualtechnology e.g.case,
procurement.

thethe balance between allowingLastly description given ofa
encouragingallocation and societymarket forces regionalto govern

ofof Sweden, but the pricecompetition, especially priority regions at
over-investmentof the perhaps meaningthis, in certain parts country,

thoughof the immediate future,lines, compared with the needs at
fairly negligible cost.extra

frommain thrusts and proposalsChoices between

Chaps. 3-4

competitiongrouped underConceivable proposals have been a
maindemand Theseinvestment andstrategy strategy.strategy, aan

option, i.e.compared with each other and also withstrategies a zeroare
described whichGeneral alsothat of doing nothing all.at measures are

Thesegeneral direction of policy.ought be taken whatever theto
function forof central officialinclude, for example, the establishment a

fieldin thisother things, of co-ordinatingthe measurespurpose, among
severalfragmented frombeing basedwhich at present resourcesare on

different quarters.
poolingcanalisation and itsfeasibility of encouragingThe legal

thefield becauseSpecial interest has been taken in thisanalysed.
alreadySweden’s municipalitiesCommission has found that ofmost

networkbe used by otherhave pipes below ground which couldempty
of this kinddown that pipesproprietors. There Directives layingECare

kind alsoof thisshall be available for pooling. An arrangement
being utilisedpossibilitysupported by Swedish law, but the atnot

shoulddifficulties. Furthermore,perhaps of legalpresent, accounton
andnetwork proprietorsbe economically advantageous to encourage

littleothers laying down pipes also lay down, emptyat extra cost,to
pipes for future use.

Proposals from Chap. 5

Vision and objectives

essentialbroadband communicationefficient infrastructure forAn IT
Therole nation. ITfor retain its leading ITorder Sweden to as an

enterpriseof society:allinfrastructure of tosectorstoconsequence
conditions betweenequalising livinggrowth, ofand as a means
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individuals and between different of the households,parts country, to to
the education and other fields.system to many

The aim for the infrastructure lineIT and canalisation for high-
speed communication have good and be i.e.to tocoverage open,
available all providers, preferably cost-based prices everywhereto at
the for the sake of competition and diversity, whichcountry, turn are
important for the development of both infrastructure and services.
Direct inputs definedState shall further this aim.areas

Legislation and national of regional policy shall contributemeasures
towards the achievement of nationally effective competition, also the

sparsely populated of Sweden. The aim forparts tomore access
broadband be good the sparsely populated of bothto as more areas
southern and northern Sweden, which have about 30 of thecentper
national population, the commercially profitable andparts, atas
roughly the prices. Expansion of the broadband communicationsame
infrastructure shall be driven by needs and demand.

The following points proposed for inclusion policy ITare a on
infrastructure:

Sweden shall have the world’s best infrastructure,IT toso as—
achieve growth everywhere the and bettercountrymore
international competitive capacity.
Good lines and canalisation, all providers,to toaccess open-
preferably cost-based prices, shall competition theat encourage
telecommunications and lead low prices for the endsector to user.
The shallState horizontal market thatstructure,encourage a so-
competition will exist of the different of upgrading,at most stages

counterpoise the influence exerted by verticallyto strongas a
integrated providers.
The State shall have forpreparedness heavy future growth ofa—
broadband needs and the volume of broadband traffic.
Security questions of different kinds be taken intomust—
consideration, especially connection with the build-up of new
networks with and providers.many owners
The infrastructureIT shall have high level of regionala coverage.-
This should apply households well businesses and publicto toas as
authorities.

should be made possible for financially disadvantaged groups-
households utilise broadband technology, partly becausetoamong

this offer unique possibilities of improving the living conditionscan
of with functional impairment and of olderpersons persons.
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Proposed expansion programme

withThe expansion proposed reform programme aprogramme a
ofnumber starting points facilitate and vigorous smallerto stepsmany

towards specialthe vision, which the State assumingmeans
for communication theresponsibility the availability of broadband

principlessparsely populated of Sweden. guide thisToareas process,
needed concerning the allocation of responsibilities between State,are

municipality and financing of regional policy initiatives.market and the
further promotion ofMeasures proposed for the generalare

competition, help bring down prices andto encouragee.g.
development. also wish point the importance of observing theI to to
need for competence.

The draws for broadbandState national structural programmeup a-
lines. That focusshall indicate the objectives, andprogramme
geographical network. Thisand logical principles of broadbanda

will betask entrusted either govemmental investigatorto toor aa
national should includeauthority. other things the planAmong
proposals concerning intemodal points between backbone network
and local networks.
Deliberations opened with the Swedish Association of Localare—
Authorities and the Federation of Swedish Councils,County
concerning voluntary undertaking by municipalities and countya
councils draw for providing broadband linesto up programmes
within their boundaries.
The takesState the initiative co-ordinating the municipalities-
prior the construction of backbone network withto a an open
broadband line, localities ofthat the principal alltoso as ensure
municipalities interlinked with each other and with the outsideare

Öresund.world, by of line toe.g. means a
national authority function established, within the NationalA e.g.-

and TelecomPost with technical, legal, economicAgency PTS,
and industrial expertise broadband infrastructure.on
The Government declares that regional ruralsupport, support-—
included, shall also expenditure investmentscover necessary on

infrastructure includedIT for enterprise housing utilities in the aid
and of shallsparsely populated Sweden. This bearea areas

conditional the universallynetwork being connectable toon access a
available broadband via connecting point within thenetwork a
municipality, the agreeing with the national andnetworkon
municipal structural and capacity beingprogrammes, on
substantially of under Regionalaugmented. The therange uses
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Enterprise Ordinance should be enlarged alsoSupport toso as
include infrastructure investmentIT costs.

of the network which haveParts but enough fornotmany users,—
commercial financing, difficult financebe with enterprisetocan

expansion justifiedNetwork grounds ofsupport. procurement on
regional policy be effected by under thePTS,can
Telecommunications and subject amendment of PTS’sAct to an
standing instructions.
The State, the Swedish Association of Local Authorities and the—
Federation of Swedish Councils compile full documentationCounty
concerning the public sector’s of services requiringneed broadband
capacity the network.on
Incentives created for of land suitable for canalisationare owners—

proprietors of utility ofand rightseasements, etc. to promoteway
canalisation. thisPrimarily should be achieved through granta
encouraging municipalities, telecommunications and otheroperators
proprietors of utility achieve canalisation e.g.easements to open
the form of pipes for future simultaneously withempty use,
excavation for prerequisite the existence ofother Onereasons. a
municipal structural which the canalisationwithprogramme agrees.
The shall be combined with also canalisationdutysupport to granta

others wishing install lines. provision this effectStatutoryto to to
be made the Telecommunications detailed rulesAct. Morecan

should be issued the form of Ordinance.an
introductory action for expansion drawn by theAn programme up—

of this kind has been proposed by theGovernment; a programme
Commission.

Competence

The makes overall of the technologyState IPassessmentan-
technology training needed, post-secondary level.Internet ate.g.

Other competitionto promotemeasures

giveThe Telecommunications amended in suchAct toa way as-
clearer priority the role of the promotingthan Stateat present to

Telia’s network availablecompetition, and also maketoso as access
unbundlingline level cost-based prices local loop andat at toso as

facilitate the pooling of radio and telecommunications masts.
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theThe Planning and Building amendedAct to promote-
expansion of broadband networks.

network of Telia converted intoThe separatepart aaccess-
facilitate analysis ofwithin the amalgamated tocompany group,

network and avoid discrimination of outside competitors.costs to
directive theThis be accomplished through owner’sState tocan a

ofSwedish Telia.part
of future monopolisation of local networks shouldavoidingMeans a—

be investigated.
marketingimprove the supply of infrastructure, StateITTo open a-

and permitted utilise the lines"SweNet AB", tosetcompany, up
Kraftnät and, possible, of theand canalisation of Svenska

for example, of theNational Rail Administration, but also, those
Vattenfall Companies.National Road Administration and the

shall provider capacity.SweNet not act a
itsKraftnäfs standing instructions amended thatSvenska soare-

broadbandbe used for the creation ofactivelyresources can more
standing instructions of the National Rail Administrationlines. The

of this end, be the articlesalso be need amendment to as maymay
association of Vattenfall Companies.of the

capacityneed of bandwidth exchange for trading inThe excess ona—
broadband lines should be investigated.

Finance

of resulting from the partial privatisation ofthe salesPart revenues—
Telia transferred fund finance the above mentionedtotoare a

and canalisation, i.e.investments broadband lines State
unprofitableguaranteed loans for investments in commercially

connection with andprocurement,parts, compensatory payments
of businessessubsidised network investments for the benefit andthe

with functional impairment.persons

from Chap. 6Consequences

inputs have been estimated involveThe State proposed to an
ofof about spread numberinvestment MSEK 12,000,cost out over a

five-year far less than the total investmentperiod. Thisyears, e.g. a
forof passive network 66,000MSEK 57,000 for MSEKcost some ora

inclusive of the network, calculated abovenetworks equipment on as
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for nationwide what the beIn MSEK 12,000waycoverage. can
expected achieving accessibilitycontribute towards the targetto

Firstly, the supportive inputs mainly concentratedState whatare on
has previously been termed the sparsely populated ofmost part
Sweden, comprising about of population.30 the national Thiscentper

of forthe however, larger share, MSEKpart country, accounts somea
of the the being that the sparsely40,000, MSEK 57,000, mostreason

populated also have the longest distances accordingly, farand,areas a
higher subscriber.cost per

The of line installation be substantially reducedcost can
canalisation exists already. reduction of muchHere 50 cent,a as as per
i.e. IfMSEK 20,000, assumed. that businesses providewe assume
half the this would result remanining ofMSEK 20,000, State costa

business andMSEK 10,000 and MSEK 5,000support procurementon
canalisation making MSEK altogether. The15,000support,on

municipalities be expected reduce this expenditurecannot to to any
significant extent.

The Commissions proposed budget has beensupport put at some
contribution having been pitched lowMSEK 12,000, the State as as

possible. The calculation shows thisspecimen that contribution not
certain literally whole of the sparselythe populatedto cover
countryside. begin with least, for the thinlyTo supportat more
populated should be concentrated the central localities, whereareas on
large numbers people be reached relatively littleof at costcan per
subscriber, second., third and fourth localities of thethee.g.
municipalities concerned.

finally, number ofThe chapter of generalpresentsconsequences, a
of regional policy, market equal opportunities policy,aspects,aspects

crime prevention and national contingency preparedness relating theto
proposals.

Översättning: Ordväxlingen ABRoger Tanner,
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Kommittédirektiv

Dirochinformations-Behov av
infrastrukturkommunikationsteknisk 998 3071

juliregeringssammanträde den 1998.23vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

tillutreda tillgångenuppdragtillsätts medsärskild utredareEn att avan-
infrastrukturkommunikationstekniskochcerad informations- ettur

befint-denskall kartläggaUtredarenperspektiv.regionalt och socialt
på-kommunernassärskild vikt påläggaliga infrastrukturen, och bl.a.

skallgrundkartläggningenMedinfrastrukturutbyggnad.gående ensom
och de behovutvecklingstendensemade tekniskaanalys göras somav

hurtillförslagskalldärvid uppstå. Utredarenkan presenteraväntas
uppnåskall kunnanäringsliv och teleoperatörersamverkan medistaten

ochinformations-avanceradtäckningregional och socialgod enav
kommunikationsteknisk infrastruktur.

1999.redovisas den lUppdraget skall senast mars

Bakgrund

telela-dagregleras itelekommunikationstjänstertillTillgången genom
fåskallmyndigheterenskilda ochstadgas det21993:597. I § attgen

samhälls-möjligatill lägstatelekommunikationereffektivatilltillgång
möjlighetskall haochbl.a.kostnad. detta ingårekonomiska I att var en

verksamhetsställefastasittbostad ellerstadigvarande ut-från sinatt
tele-tillgängligtallmäntinomrimligt pristelefonitjänst tillnyttja ettett

nät.
inneburithar bl.a.samhällsutvecklingsnabba attårensDe senaste

alltochblivit allt vanligaretelefoniavancerade tillämpningar änmer
förvaltningenoffentligasåväl denhosi verksamheterviktigare som

ökatIntemet-tillämpningar harUtbudetoch enskilda.företag avse-av
bredare målgrupp. Enallttillvänder sigåren ochdevärt senaste en

bild- ochtal-,tillämpningaråtskildaintegrering tidigareökad somav
internationaliseringalltdatakommunikation störresamt proces-aven
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kommer förstärka denna redan pågående och snabba utveck-attserna
ling ytterligare.

Med hänsyn till den ökade användningen ställs ständigt krav pånya
infrastrukturen i form förbättrad nätkapacitet, ökad täckning ochav
räckvidd ochData- telekommunikationemas strategiska betydelseetc.
för samhällsutvecklingen förutsätter infrastrukturen tillräckligtäratt
utbyggd, tillförlitlig och snabb för användarnas bådemötaatt nuva-
rande framtidaoch krav. vissa regioner förutsättningarnaI för dettaär
väl tillgodosedda, samtidigt det finns brister i dessa avseenden isom
andra delar landet.av

Behovet infrastruktur diskuteras bl.a. i regeringens propositionav
åtgärder för bredda och utveckla användningen informa-attom av

tionsteknik prop. 1995/96: propositionen125. l beskrivs den nationella
IT-strategin, där insatsområden särskilt viktiga:tre anges som
rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning.

sistnämndaDet området syftar bl.a. till utforma väl fungerandeatt en
infrastruktur hög tillgänglighet till basinforrnation ochsom ger som
främjar tillväxten.

Regeringen har i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas
tjänst 1997/982136 utvecklat sin informationsteknikenspåsyn an-
vändning i statsförvaltningen. Bland regeringenannat attanser myn-
digheter verksamhet riktar sig främst till företag och medborgarevars
bör erbjuda elektroniska tjänster för Självbetjäning komplement tillsom
traditionella tjänster och myndigheter inom för börInternetatt ramen
utveckla tjänster förenklar kontakterna med och samspelet mellansom
medborgare, företag och offentlig förvaltning. Regeringen vidaresäger

enkel, säker och kostnadseffektiv tillgång till samhällets grund-att en
läggande information offentligt åtagande väsentlig betydelseär ett av
för den offentliga förvaltningen, för medborgarna och för företagen.

Frågan tillgången till infrastruktur behandlas i års1998ävenom
ekonomiska vårproposition 1997/98:l50. propositionen anförI rege-
ringen det särskilt angeläget inte vissa befolkningsgrupperäratt att
eller vissa delar landet eftersätts i samband med dagens snabba ut-av
veckling vad utrustning, kapacitet, tillämpningar finnsDetetc.avser
därför behov att utifrån regionalpolitiska och sociala aspekterett av
kartlägga den informations- och kommunikationstekniska infrastruktu-

ren.
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kartläggningBehovet av

Tillgång till fysisk infrastruktur dagi

sedan längeoch skall ha tillgång till telefonitjänst kanMålet att var en
tilluppfyllt. Sveriges hushåll har i dag tillgång tele-99 %sägas vara av

spridningen vissa tjänster inte fullständig. detfon. NärDäremot är av
sig till detgäller datakommunikation begränsar statens ansvar som en-

telefoni, datakom-ligt ingår i definitionen dvs. endast dentelelagen av
munikation via låghastighetsmodem.skersom

beträffande regionala balansen har hittills, vadMålsättningen den
tillfredsställande finnstelefonitjänst, uppfyllts Detsätt.ettavser

fortfarande vissa regionala skillnader, bl.a. det gäller mobil-dock när
till datakommunikation med högretelefontäckning och möjligheter

tillgodoses bl.a.hastigheter. Tillgången till teletjänster lika villkor
bedri-det fortlöpande arbete och telestyrelsen PTSPost-genom som

gäller funktionshindrade tillgång till teletjänster.detnär personersver
Handikappinstitutet upphandlas vissa nödvändigaMed biträde av

tillståndsgivningenoch vid har möjlig-tjänster texttelefoni m.m. man
villkor för tillhandahålla telefonitjänst.het ställa vissa rätten attatt upp

arbete för öka medvetenheten och kunska-bedriver dessutomPTS att
funktionshindrade behov vid Standardisering tele-personers avpen om

tjänster och apparater.
för ISDN-anslutning har stadigt sjunkit de åren.Priset An-senaste

geografiskaslutningsavgiften varierar dock i viss utsträckning efter det
hög.läget. i glesbygd kan den fortfarande mycketPå små orter vara

datakommunikation mellan lokala nätverk LANNär det gäller samt
kvalitet, emellertid högre överfö-videokommunikation med hög krävs

möjligtringshastigheter vad med ISDN.än ärsom

Regionala och sociala aspekter

till IT-infrastrukturregionalt socialt perspektiv tillgångochI ärett av
telekommunikationbetydelse. Tillgång till modern data- ochcentral är
IT-användning iförsta förutsättning för målet bredatt en sam-en om

bästaskall kunna förverkligas. sikt handlar dethället På sättattom
i fråga såvälsig samhällsutvecklingförsäkra om sys-om en gynnsam

ekonomisk tillväxt.selsättning som
ellerrättsinforrnationdet gäller spridningNär t.ex. annan sam-av

ochfrån offentliga till medborgarehällsviktig basinforrnation organ
infrastruktur ställas i direkt relationintressenter, kan tillgång tillövriga

förenklas och rationaliserasstärkt demokratiskt inflytande. Delstill ett
förbättras di-offentliga sektorn, delsmedborgarnas kontakter med den
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alogen dem emellan. Detta leder i sin till ökad medvetenhet ochtur
kunskap hos medborgarna till bättre kvalitet förvaltningenspåsamt
tjänster. En viktig satsning redan på detta område den på-görs genom
gående anslutningen folkbiblioteken till Internet.av

Tillgång till infrastruktur också betydelse för utvecklingenär av av
näringslivet i regionerna. Alltför dyra eller kapacitetssvaga anslut-
ningsmöjligheter kan tillväxthämmande faktor för främst deutgöra en
mindre och medelstora företagen.

,Även möjligheten till distansarbete och distansutbildning direktär
beroende tillgången till IT-infrastruktur. Utbildningssystemet för-av
ändras hela tiden för krav på detta område, bl.a. kommermötaatt nya
samtliga skolor inom kort anslutna till Internet. Inslaget da-att vara av

och telekommunikation i utbildningen medför högre gradtorer en av
anpassning efter individens förutsättningar och önskemål det gällernär
tid, plats, studietakt, kurssammansättning Tekniken därige-m.m. ger

möjligheter till sökning, analys, värdering, bearbetning ochnom nya
förmedling information.av

Beträffande vissa särskilda behov funktionshind-t.ex.personers -
rade eller äldre behov och tillgång till texttelefon, standar-personers av
diserade teletjänster och utrustning har det dessa bästetc. ansetts att-
tillgodoses statlig upphandling, de tillståndsvillkorgenom genom som

kanPTS ställa för tillhandahålla telefonitjänsträtten att samtupp ge-
fortsatt stöd till forskningsinsatser. viktigtDet dessaär attnom perso-
behov inte eñersätts i förhållande till den snabba tekniska utveck-ners

lingen. Eventuella könsskillnader skall uppmärksammas.även
En utveckling innebär infrastrukturen i första hand byggsatt utsom

i de befolkade områdena med kan medföra demest störst attresurser
regionala obalanser i fråga avancerade kommunikationer redanom som
existerar förstärks. detta följerAv sannolikt dessutom ökad klyftaen
mellan dem har tillgång till avancerade teletjänster och demsom som
inte har det. Ju samhällelig betydelse destörre tillämpningarna får,nya
desto bekymmersam skulle sådan utveckling bli.mer en

Konkurrens- och marknadsmässiga aspekter

Vid bedömningen de teletjänster skall omfattas särskiltettav som av
statligt skall, enligt vad regeringen tidigare uttalat iansvar prop.
1996/97:61, detta i första hand användarnas behov ochstyrasansvar av
efterfrågan tjänster. skallStaten endast övergripande rikt-av nya ange
linjer förenade med valfrihet för användarna där marknadsmässigen
utveckling tillämpningar och tjänster stimuleras.nät, Riktlinjernaav
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internationelliutformasmöjligtutsträckningskall i så stor sam-som
verkan.

förutsättning-innebärefterfrågestyrd modellmarknads- ochEn att
med utvecklingen.i taktförändrasmåstestatligaför det ansvaretarna

in-och därmedtelefoni,definierasskalltelelagenenligtDet somsom
alltså kommakansamhällsomfattande tjänsten,kluderas i den att om-

regeringen bedömerefterfrågadeblir såvissa tjänster attattprövas om
närvarande svårtförtill dem.få tillgång Detha attalla bör ärrätt att

kan behövajusteringeventuellsådan gö-i falloch så näravgöra enom
ras.

med lanseringenutvecklingen tillsammanstekniskasnabbaDen av
för närvarandeinfrastrukturenmedfört ärharantal tjänster attett nya

mellan tele-,åtgärder. Gränsernaförändringar ochflertalföremål för ett
otydliga. Tjänsteralltmermassmediekommunikation blirdata- och som

sinakan i dag nådistributionstekniktill visshänvisadetidigare varit en
distributionsvä-de olikareglerasdagolika Ipåkonsumenter vägar.

samordning lag-bättreuppnåförfattningar. Föri olika att avengama
ochradiokommunikationövrigtelevision,ljudradio,för te-stiftningen

dir.särskild utredareregeringen i juli 1997leverksamhet tillsatte en
underlättalagstiftningen börskallUtgångspunkten1997:95. attvara

med-och tillvarainfonnationstjänsterelektroniskautvecklingen taav
tjänster.sådanaolika behovoch samhälletsnäringslivetsborgarnas, av

harFråganoktober 1998.den ävenredovisas 31skallUppdraget senast
framladedecember 1997kommissionen idärprioritet inom EU,hög

och informa-telekommunikation, mediakonvergensGrönboken avom
1998slutetför lagstiftningen. Iföljderoch desstionsteknik avserav

uppföljningtillmed förslagkommissionen rapportpresenteraatt aven
grönboken.

s.k. stadsnä-deinfrastrukturenbyggskommunernaInom ut genom
fastihop medknytsserviceställenocholika drift-där kommunensten

där projekt på-länsnivå,Satsningaruppkopplade datanät. ävengörs
och EU.KK-stiftelsenfinansierasbl.a.går avsom

samtidigtsinakontinuerligtuppgraderar nätTeleoperatörerna som
utvecklas förkabel-TV-nät,och ävenelnätalternativa attnät, t.ex.som

Även anslut-dvs.radioaccesstelekommunikation.föranvändaskunna
i olikaför trådi ställetradiolokalstationtillabonnentning genomav

byg-kommersatellitbaseradeöka ochformer förväntas attsystemnya
den allrasammanhangi dettasärskilt intresse är senasteAvgas upp.

mångdubblafärgseparering kanmed s.k.därteknikutvecklingen man
ñbertråd.i befintligöverföringskapaciteten

för dennagarantierstyrmedel elleremellertid inga ut-finnsDet var
kom-kompetensteknik ochvilkenske, ellerkommerbyggnad att som

tjänstertilltillgångfåskall kunnaför etc.behövas att nyaatt manmer
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Utbud och efterfrågan avancerade tjänster beroendeärav nya av var-
andra och det finns skäl förmoda vissa delar landet, huvud-att att av
sakligen de kommer få tillgång till dessastörre tjänster tidi-orterna, att

andra inteDet tillräckligtän lockande för enskilda privataärorter.gare
aktörer på sig för det breda deltagande i informations-att ta ansvaret
samhället eftersträvas. Samtidigt ligger det, tidigare nämnts,som som

regionalpolitiskt och socialt intresse i mindre gynnade områdenett att
eller vissa inte försummas ytterligare. Det måstegrupper av personer

prioriterad uppgift klargöra hur dessa aspekter bästattanses som en
skall tillgodoses för inte Sverige skall få hamna i såatt ett ogynnsamt
läge möjligt inför framtiden.som

Det i ljuset ovanståendeär regeringen i 1998 års ekono-av som
miska vårproposition 1997/98:l50 aviserat den informations- ochatt
kommunikationstekniska infrastrukturen skall kartläggas.

Uppdraget

övergripandeDet syftet med utredningsarbetet samlad bildär att ge en
den nuvarande tillgången till avancerad infrastruktur och i dettaav

sammanhang påvisa de faktorer har betydelse för utvecklingen.som
Utredaren skall kartlägga den befintliga informations- och kommu-

nikationstekniska infrastrukturen regionalpolitiskt och socialtettur per-
spektiv. Kartläggningen skall bl.a. belysa nuvarande utbredning fy-av
siska transmissionsnät i Sverige med avseende på kapacitet, täckning,
fysiska bärare och transmissionstekniker vilket tjänsteutbudetc, som
erbjuds huvudoperatörema det gäller data- och telekommunika-närav
tion och vilka priser tillämpas för olika kundkategorier och regio-som
ner.

Vid kartläggningsarbetet skall särskild vikt läggas vid redogö-en
relse för kommunernas pågående infrastrukturutbyggnad formi deav
s.k. stadsnäten, liksom de olika satsningar på länsnivå. Redo-görssom
visningen bör kunna på i vilka kommuner och län utbyggnadenge svar
sker, vilka områden prioriteras, vilka faktorer utbyggna-styrsom som
den vilka fmansieringsformer tillämpassamt etc.som

Utredaren skall också särskilt identifiera de hinder fortfarandesom
finns det gäller funktionshindrade och äldrenär tillgång tillpersoners
IT-infrastruktur betydelse för deras möjligheterär levaatt ettsom av
självständigt liv. Utredaren skall identifiera eventuella könsskill-även
nader.

kortfattadEn översikt den regionala tillgången till infrastruktur iav
jämförbara länder skall göras.
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denutredaren analyseraskallkartläggningenutgångspunkt frånMed
tänkas uppstå.därvid kan Ibehovoch deutvecklingentekniska som

ligger bedömadetta att

bli domine-kommersannolikhetmedteknikervilka största attsom-
åren,tjänster deför olikarande närmastetyper av

utvecklingen kommeroch tekniknätkapacitetvilka krav på attsom-
landet,delarinom olikaleda till i framtiden av

behovkommandenuvarande ochmellaneventuella skillnader av——
vilkapåvisa inomsammanhangoch i dettainfrastrukturtillgång till

skillnader finns.personkategorier sådanavilkaoch förregioner

rolldiskuteraprincipiellaslutligen iUtredaren skall statenstermer
kan bi-huranalysdiskussion skalldennaområdet. I göras statenaven

hos ochtillgodosesinfrastrukturtillbehoven tillgångdra till att varav
ochprivata företagindivider,Enskildakategorier:följande treen av

offentlig sektor.
styrmeka-ochkontroll-hurföras kringbörEtt statensresonemang

marknadsutvecklingen påsamspel medutvecklas iskall kunnanismer
samhället effektivt ochförtelekommunikationsområdet påochdata- ett

i fall i vilkenoch såbedömaskall utredarenHärvidgodtagbart sätt. om
själva kommer ståaktörermarknadenssannoliktdetomfattning är att
befintliga Be-respektiveuppgradering nät.utbyggnad ochför nyaav

tillräck-utbyggnadeventuellgrundasskalldömningen ettenom
såväl regio-i formbehovsamhälletstillgodosekommerligt sätt att av

balans.socialnal som
j medsamverkaniför hurmodellerskall föreslåUtredaren staten

och socialregionaluppnå godkunnaskalloch teleoperatörernäringsliv
kommunikationstekniskochinformations-avanceradtäckning av en

infrastruktur.
ochutredningarpågåendemedskall samråda översynerUtredaren

tilluppdraget Sta-uppmärksammasärskiltområden ochberördainom
utreda uppbyggna-kommunikationsanalys SIKAförinstitut atttens

ochinformations-modemstatistikförsamlatden ett system omav
redandengällerK98/2096/ 1. Dettakommunikationsteknik dnr även

medarbetar1997:95dir.konvergensutredningen attnämnda som
syfteteleverksamhet iochradio, TVlagstiftningen för attsamordna

infonnationstjänster.elektroniskaunderlätta utvecklingen av
teknikutveck-Närings- ochmedsamrådaocksåUtredaren skall

IT-kommissionenKommunikationsforskningsberedningen,lingsverket,
uppgifthartillsynsfunktionsin attmed PTS,samt somgenomsom

regeringeninformeraoch bl.a.utvecklingenfölja den tekniska omnoga
skallUtredarenlagstiftningen.nuvarandeändringar i dendet krävs
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också hålla sig underrättad relevant utredningsverksamhet iom annan
Sverige och i arbetaEU i kontakt med de praktiskt verk-samt nära

i statlig och kommunal förvaltning och andra berörssamma som av
utredningsarbetet.

l propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst
1997/98:136 initierar regeringen fdrvaltningspolitiskt handlings-ett

Utredaren skall beakta de krav på tekniken ställs för attprogram. som
kunna förverkliga regeringens intentioner vad gäller informationstör-
sörjning inom för detta Samråd bör ske med ansvarigaramen program.
för handlingsprogrammet.

tillFör utredaren gäller vidare regeringens direktiv samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska kon-attom
sekvenser dir. 1992:50, offentligadet åtagandet dir.prövaatt
1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.att
1994:124 redovisa konsekvenser för brottsligheten och detsamt att
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Utredaren skall redovisa uppdraget den 1 1999.senast mars

Kommunikationsdepartementet
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konsultermedverkandefrånRapporter

följande webbplats:finns påRapporterna
regeringen.se/it/infiastruktur. htmnaring.www.

Lund. 1999.och Certec, MarsFunktionshindrade IT.Anderberg.Peter

april 1999.IT-infrastrukturutveckling och 15Brunell.Mats accessnät.

i lands-höghastighetsnätför utbyggnadKostnadskalkylerEnator. av
MikaelNordin,Johanglesbygd. Författare: Papp, Lennartbygd och

Rahm. 1999-05-06.Eriksson,Nilsson, Lars-Anders Lennart

Öhrlings Författare: Svensson,BoVärderingEnator. rapport.av
1999-05-19.och Rahm.Mikael Nilsson Lennart

innehåll. global översiktbrabredband inget EnEriksson. UtanArne av
offentligainnehållsproduktioninfrastrukturutbyggnad och organ.av

1999-04-20.

Linköping.bandbredd.behovUndersökningMarketing.Exit av av
April 1999.

Maj 1999.and The ICT Core.Fitzpatrick. ConvergenceGreg

Kairos AB. 1999-i Sverige. FutureBredband och tillväxtFlorén.Per
04-01.

1999-IT-infrastrukturutredningen. NUTEKHedin. tillAnders Rapport
04-30.

för samhälls-Förutsättningarför tillväxt.BredbandHultkrantz.Lars
Borlänge. Majoch lång sikt. CTEK,effektivitet på kortekonomisk

1999.

Uppsala. 1995-05-17.infrastruktur.BehovLundström.Göran av
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Allen andPorter Howard Lowday. TelecommunicationsEuropean
Infrastructure. Ltd, London. 15th AprilMaceCorp 1999

Ribrant.Gunnar Samhällsekonomiska aspekter svensk bredbands-
kommunikation. 1999-05-21

.

Gustav Rosell. Förutsättningar för bandbreddsbörs i Sverige.en
RRRC/Liljefors Rosell 1999-04-22.HB.

IT-infrastruktur i Sverige. Kriterier tillgänglighet.Kai Simon. på Vikto-
riainstitutet Göteborg. 1999-05-25.

Stelacon. Förstudie avseende regelverk ochAB roll på mark-statens en
nad for höghastighetskommunikation. April 1999. Författare: Annika
Järvebro och Göran Hedström.

Nils Weidstam. Telias höghastighetstjänster. HiQRapport Data AB.om
1999-05-03.

Öhrlings Coopers Lybrand. Beräkning investeringskostnaden förav
utbyggnad och stadsnät. 1999-05-10.stomnäten av

ÖhrlingsVidare hänvisas till följande kartläggning Coopersav
Lybrand, gjord på uppdrag Post- och telestyrelsen, uppdraget utfor-av

i samråd med IT-infrastrukturutredningen:mat
Öhrlings Coopers Lybrand, Kartläggning1999. tele- och IT-mars av
infrastruktur. Rapporten tillgänglig via webbplatsPTS seär pts.www.

Presentationsmaterial

Libro Uppsala,TIME AB, projektledare Casper Vemer-Carlsson, har
producerat cd-romskiva Bredband för tillväxt 3-4en som en
minuters multimediaintroduktion till utredningen. Skivan kan, så länge
lagret räcker, kostnadsfritt beställas från Libro Time, på telefon
018/16 eller via77 00 e-mail info@libr0.se.
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förtill tjänsterhänvisningarMer
funktionshindrade

Anderbergsfrånwebbhänvisningar PeterantalNedan redovisas ett
se/it/infrastruk-webbplatsenkonsultrapport naring. regeringen.se www.

huvudtexten.redovisats idemhtm utövertur. som

Virtual Reality-

http://www.netphonic.com/demo
.html/csun/cod/ 001l

http://www.evl.uic.edu/EVL/V R/
systems.html
http://www.pdc.kth.se/projects/vr
-cube/.
http://bucky.aa.uic.edu/DVL/dre
w/projvr.html

http://www.ori.org/educationvr.funktionshind-Två rapporter om
htmlfrån The Ore-bam ochrade VR

Research Institute ORIgon
Reality Lab.Virtual

http://io.advanced.org/teleim-infonnation telecubiclesMer om
mersion/cubenet.htmlfinns på

http://www.sics.se/dive/docs/desinformation påMer
cription.html

http://kb.hitl.washington.edu/omfattande utgångs-bra ochEn
information VRpunkt för om

http://www.sics.se/Nkia/agentsTheSwedish Workshop on ap-
VRdisabilities.htmlandplication of VR agent

people with disa-technology for
23rd 1997bilities January
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Något gammal intressant http://www.cyber.rdg.ac.uk/pe-men
länk från ECDVRAT 96 ople/pms/WWW/ecdvrat/WWWEuro-

Conference Disability, 96/vmews.htmlpean on
Virtual Reality and Associated
Technologies

University of East London http://wvvw.uel.ac.uk/pers/E.A.AtVR
Laboratory. tree/veres.html
Undersöker användandet vir-av
tuella miljöer vid bl.a. rullstols-
användning, balansproblem m.m.

University of Ottawa http
Rehabilitation Sciences Virtual ab/
Reality Lab.
Arbetar med tillämpad forskning
for utveckla teknik föratt ny
människor med funktionshinder
och utvärdera vilken inverkanatt
denna teknik har för förbättraatt
livskvalitén för desamma.

Kommunikation för hörselskadade och döva-

Dragon Systems produkt http://www.dragonsys.com/frameNatu-
rallySpeaking marknadsle- set/product-frame.htmlär en
dande kommersiell produkt för
taligenkänning.

Information taligenkänning http://voice.jrc.it/om

Kommunikation för synskadade och blinda-

information haptiskaMer http://www.labs.bt.com/projects/tom
gränssnitt i förVR synskadade eletouch/ och
på http://wvvw.labs.bt.com/projects/t

eletouch/Papers/index.html
httpzl/www.labs.bt.com/projects/t
eletouch/Papers/index.html
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kortfattad teknikbeskrivningEn

Detta avsnitt i första hand beskrivning och varje tek-ger en prognos av
Öhrlingsnik för sig, bl.a. referera 1999‘.kartläggningattgenom

Framställningen disponeras i två huvuddelar, trådbunden inklusive
ñberledning respektive trådlös kommunikation.

Trådbunden kommunikation

Kopparkabel för telefoni-

principI alla hushåll och företag i Sverige har idag kopparkabel
tvinnad parkabel installerad för analog telefoni. kan till dennaMan
telefonledning koppla modem på maximalt kbit/s vilket56 möjliggör
Internetanslutning via Två utvecklingar kopparkabelnoperatör. av
namns:

ISDN-anslutning innebär överföringen blir digital. kanManatt-
därmed öka kapaciteten och undanröja många begränsningarnaav
hos den vanliga analoga överföringen. vanligt abonnemangEtt

omfattaISDN kan två kanaler medDuo vardera 64 kbit/s, tillsam-
kbit/s. Anslutning till128 sker vanligenInternet viamans en opera-

ISDN-pool och det brukar kunna ske till lokal för telefoni.törs taxa
ADSL teknik det möjligt använda den befintligaär gör atten som-

Över-telefonanslutningen för överföring data med hög hastighet.av
föringshastigheten i nedåtriktningen i riktning till slutanvändaren
kan till 6 Mbit/s, i praktiken beroende bl.a. avståndetpåvara upp
till telestationen och kvalitén telefonförbindelsen-på dock inte mer

Mbit/s Mbit/s2-3 1 kbit/s, och1 000 150 kbit/s i riktningenän är
från användaren. ADSL-tekniken kräver dock telestationeratt upp-
graderas och höghastighetsnät finns tillgängliga i telefonstatio-att

Denna uppgradering kommer först ske i tätorter.attnema.

Öhrlings: Kartläggning tele- och IT-infrastruktur. Mars 1999. Enav
kartläggning utförd på uppdrag webbplatsPTS. Se PTS www.pts.seav
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ÖhrlingsEnligt kartläggning bedömare ochmånga ADSL-attanser
ISDN-teknikema tillsammans kommer bli de dominerandeatt access-
formerna för i det korta perspektivet, sannolikt inom 2-3 år,Internet
för förstai hand hushåll i Sverige.

Koaxialkabel, kabel- TV-

Koaxialkabel mycket vanligt i företag bärare datakommuni-är som av
kation inom respektive byggnad. hyreshus och bostadsområ-I många
den finns lokala koaxialkabel för förse hushåll meddragnanät attav

Kabel-TV relativt enkel installera ganska kostsam.TV. Dessär att men
överföringskapacitet dock vanlig telefontråd. Kabel-är större än över

bli alltmer utbrettmed tvåvägskommunikation börjarTV-system ge-
ombyggnad befintliga Med vissa förändringar isystem. utrust-nom av

ningen kan överföringshastigheten bli Mbit/s neråt till10t.ex. an-
vändaren och Mbit/s uppåt från användaren. överföringstek-2 Den
nik vanligen utnyttjas i organisatio-används Ethernet ochärsom som

fall dela tillgängliglokala Användaren måste dock i vissa ka-nät.ners
pacitet med andra användare anslutna till kabelsegment. prak-Isamma
tiken hastigheterna lägre vad Vanligenär än garante-som ovan.anges

hushåll,kabel-TV-operatören viss hastighet 512 kbit/st.ex.rar en per
i omfatt-till användaren. Kabel-TV finns inte tillgänglig någon större

ning i glesbygd.
Öhrlingsbedömning via kabel-TVEn i kartläggning är att access

kommer form till de baserade partvinnadkompletterandeatt vara en
tråd beroende situation behov.på och

iberoptisk kabelF—

Sverige de flesta de moderna stadsnätenI är stomnäten samt upp-
omfattarbyggda med optiska fiberkablar. fiberkabel antalEn ett op-

fiber. förbindelser har optiska fibemtiska Jämfört med kopparbaserade
f.n. klartlåg signaldämpning. Fiber det medium har denären som

idag sigpotentialen vad gäller överföringskapacitet,största närmarsom
Tbit/s i vilket miljard kbit/s. Genom uppgraderal stomnät, är atten

överföringskapaciteten befintlig fibereller byta ändutrustning kan påut
antalökas. tekniken så signalerDessutom utvecklas störreatt ett

våglängder samtidigt överföras fiber. På detta ökaskan sätt över-per
föringskapaciteten ytterligare.

fiber inte slutanvändaren iOptisk i har dock nått nå-ännuaccessnät
beroende på slutanvändarnas behov iutsträckning, delsstörre attgon
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allmänhet tillräckligt for betala den kost-inte varitännu stort att extra
i ka-naden, dels lösningar baserade på kopparledningar har ökatpå att

pacitet under de åren.senaste

astighetsnät med kategori -kabelF 5-

ofta baserade påFastighetsnät eller liknande för datakommunikation är
kategori kopparkabel. överföringsteknik används vanli-5-kabel Som

med hög hastighet,Ethemet. Symmetrisk kommunikation erhållsgen
installerasvanligen Mbit/s. kabel och utrustning måstenominellt 10 Ny

liknande.i bostadshus, villaområden eller

Elnät-

tillkopparkabeln för telenätet, kopplatElnätet är, sättsamma som
företag i Sverige. elnätet till tänk-alla hushåll och Dettanästan gör ett

Vattenfall, Sydkraft,bart alternativt Flera svenska aktörer,accessnät.
för bredbandskommuni-Stockholm Energi, olika elnätetsätttestar

Öhr-Även enligtkation. sker intressant utveckling det,det ärom en
bli bredlings kartläggning, mycket få det kommertror att att ensom

fortfarande prob-existerande haraccessform till hemmet. De systemen
lem från övrig utrustning.med bl.a. störningar

Öhrlings till trådbunden kommunikationkommentar-

Öhrlings gäller fiberoptiskabedömning vad och stadsnät ärstom- att
bandbreddbehovetkablar blir allt viktigare i takt med att av

överföringskapacitet ökar.
Öhrlings befint-det denvad gällerbedömning äraccessnäten är att

denfemårsperiod kommerinfrastrukturen inomliga att varasom en
dominerande:

kompletterande nätin-ellerMöjligtvis investeringar ikommer ny
börjatbefintligafrastruktur kapaciteten på de närmanätengöras näratt

nätinfrastruktu-befintligaåtkomsten till densig sin ellerövre gräns om
nätägama.blockerasi de lokala accessnäten avren
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Trådlös kommunikation

GSMw

GSM, Global Service for Mobile dentransmission, digitala standar-är
den för mobila teletjänster möjlighettill 9,6 kbit/s och attupp ger
skicka korta textmeddelanden. används parallellt med ochGSM nu
kommer den analoga tekniken. Vid mobil kommuni-NMT,ersättaatt
kation delar användarna befinner sig i cellGSMtypenav som samma
område täcks sändare/mottagare på tillgänglig bandbredd.som av en
Utvecklingen GSM vad gäller datatjänster omfattar antal olikaettav

GSM klarar dataöverföring till kbit/s.på 14,4 pågårDetsteg. nu upp ca
utveckling i flera för höja överföringshastigheten. Medsteg atten an-

vändning kretskopplad teknik High Speed CircuitHSCSD,av
Switched Technology uppnås maximalt kbit/s och medData 28,8-64
paketfönnedlingsteknik teoretiskt maximaltGPRS uppnås 56-115
kbit/s. Vid GPRS Generalised Packet Radio Service kommunika-är
tionen asymmetrisk, i praktiken beräknas hastigheten i snitt till använ-
daren bli kbit/s, bl.a. beroende antalet50 på användare cell.att ca per
Från användaren blir hastigheten Vid införandet28 kbit/s. EDGEca av
Enhanced for Evolution,Data Rates GSM radiokod-ärsom en ny
ningsteknik, beräknas hastigheten blir fyra högre vidgånger GPRSän
vilket innebär hastigheten till användaren blir kbit/s från200 ochatt ca
användaren kbit/s.96ca

UMTS-

Universal Mobile Telephone Standard, tredje generationensär ett sys-
för mobilkommunikation och inom några år få speciellttem tros ett
genomslag i de länder, däribland Sverige, där andel be-stort storen av

folkningen använder mobiltelefoner och idag. LiksomInternet vid
GSM, gäller vid användarna befinner sig iUMTS cellatt som samma
delar tillgängligpå bandbredd. Kapaciteten beräknas teoretiskt bliatt
cirka Mbit/s2 basstationen vid användning radiokodningstekni-nära av
ken värdeWCDMAs. Detta gäller vid användare i cellen. Kommu-en
nikationen vid asymmetriskUMTS och genomsnittligt cellerär över
och med rimligt antal användare beräknas hastigheten till använda-ett

bli kbit/s. Vid teknik144-384 UMTS används och mindreattren ny
celler vid GSMvarvid omfattande utbyggnad den befintligaän en av
infrastrukturen måste troligen förstDetta kommer ske i degöras. större
städerna.
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Wireless Local Loop WLL-

med wireless localPå mobiltelefonsystem bärsamma sätt systemsom
loop publika telenätet.och data mellan användare och detWLL röst

vanligasteDECT, Digital Cordless Telephone, detEuropean är syste-
kontorskomplex eller itypisk användning inomEn är störremet.

affärscentra eftersom räckvidden cell. DECTkort, 20-300är meter per
Öhrlings Sverigei framtid ikartläggning inte ha någon störreanses

delsberoende dels vi redan har rikstäckande mobilsystem, attatt
flera tekniker Bluetooth.under utveckling,är t.ex.nya

Satellitkommunikation-

kani fallomedelbara fördelen med satellitsystem de mångaDen är att
tillglobal täckning. kan därför erbjuda alternativDe accessenge en

Öhrlingsfrån bl.a. de publika slutanvändaren. itill Dettanäten anses
direkt tillkartläggning hand gälla bredbandskapacitetdock inte i första

fiberkabelalternativ tillslutanvändaren bedöms utgörautan snarare
förfinns i Sverige accesstjänsterfram till det lokala Nuaccessnätet.

kbit/still användaren 200-400anslutning till där hastighetenInternet är
di-webbtrafik filöverföring. Vid överföringvid exempelvis och av

kapaciteten till användare 500-800rektuppspelande ljud och video är
kbit/s. returkanal telefonnätet. Telia m.fl.Som används operatörer stu-

för returkanalen. Satel-derar olika där satelliten användsävensystem
konkurrenskraftigaliter med bredbandskapacitet kunna varaanses

telefonbola-avstånd dåinom några områden: Förbindelser över stora
i länder medfortfarande avstånd, förbindelserprissätter utifrången
förbindelser.tillfälligaeller infrastrukturkostsam underutvecklad samt

satellitkommunikation nischtjänstflesta bedömareDe somsom enser
med dåliginfrastruktur i områdenkommer komplettera befintligatt

täckning.

till multipunkt radioteknikPunkt trådlös-

tillhanda-sändare används förLandbaserade mikrovågssystem med att
användare ellerröstkommunikation till enskildahålla video, data och

accessteknikerför dessaanvändare. generellaDet ärnamnetgrupper av
omfattar Localbl.a. LMDS,Broadcast WidebandBWA Access som

frekvensemaarbetar i medMultipoint Distribution i USAService, som
ServiceVideo DistributionMicrowave27,5-29,5 GHz och MVDS

harfrekvenstilldelningNågonarbetar med frekvensen 40 GHz.som ca
ifördelar basstationensinte gjorts i Sverige. Enännu operatör resurser
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kanaler och på antal användare. Vid den totala nominellaLMDS ärett
kapaciteten nedströms till Gbit/sanvändare cirka i praktiken1,5 som
fördelas på antal kanaler och användare. Motsvarande kapacitet frånett
användaren cirka Mbit/s, i vissa fall används200 telefonnätetär som
returkanal. Förstärkare behövs princip kilometer.i varje Tjänster som
utnyttjar affärskunderLMDS nå i under ochUSA 1999tros anses
kunna bli intressant alternativ i kombination med satellit. I Sverigeett
pågår fältprov med LMDS.nu

Digital Audio Broadcasting DAB-

Broadcasting det handlar frånutsändning punkt tillattanger om en en
mängd för utsändning digital rundra-DAB ärmottagare. ett system av
dio. DAB i sig enkelriktat hopkopplingGenom medär ett system. ex-
empelvis erhålls mobilGSM användning med hög kapacitet i utsänd-
ningsriktningen, medan returkanalen har lägre kapacitet. harDAB en
bandbredd på 1,28 Mbit/s kanal och kan fördelas antalpå ettper som
användare. används i Sverige och cirka befolk-DAB når 85 procent av
ningen. utför försök tillsammans EricssonTeracom med i Göteborgs-
trakten för datatjänster, varvid hastigheten från slutanvändarenuppåt

lägre neråt.är än
ÖhrlingsUtsändning data med DAB bedöms i rapport att,av om

metoden får genomslag, bli för asymmetrisklågkostnadsaltemativett
överföringskapacitet till mobila UMTS.system som

Markbundet för digital- TVnät-

Även det digitala handlar broadcasting.TV-nätet byggerTeracomom
vad planeras bli rikstäckande markbundet Teracomnät.ut att ettsom

bedömer full rikstäckning första sändningarnauppnås år 2001. Deatt
inleddes den april 1999. digitala förbindelsenät används för1 Det som
matning försändama samtliga markbundna utsändningar, inklusiveav
digital TV, bedriver, har drygt noder helaTeracom 100 översom nu
landet. Till dessa noder finns sammanlagt kundaccesser med olika300
anslutningskapacitet. radiolänknät uppbyggt med SDH-tek-Nätet är ett
nik i multipler Mbit/s. varje sträcka länk kan kapaciteten155 Påav
teoretiskt byggas till maximalt närhelst16 gånger 155 Mbit/s,ut
affärsmässiga skäl för föreligger.detta Vid den april1 1999starten an-
vänds vilket här kan jämföras med TV-nättre att tre separatamuxar
utnyttjas. Varje har kapacitet Mbit/s vilketpå 22 motsvararmux en
fyra vanliga digitala TV-kanaler.
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så-TV-sändningar. Omavsedda förDigital-TV-näten främst ettär
kan kapa-för tillhypotetiskt skulle användas Internet,dant nät access

antal användare. Rentfördelasdvs. Mbit/s,citeten för 22 ettmux,en
TV-sändninganvändas förocksåkapaciteten förteoretiskt kan en mux

deexempelvis såskesamtidigt. kanoch DettaIntemetaccess att tre av
fjärde under antingenmedan densänder dygnetfyra kanalerna TV runt,

Mbit/s, tillkapacitet, dvs. drygtanvänder sin 5hela del dygneteller av
riktningenden andraKapaciteten iför sina kunder.Intemetaccess

för-dessa planertelefonnätet. Omberoendereturkanalen är t.v. av
Öhrlings påverkakartläggning,digital-TV, enligtkommerverkligas att

tillområden får tillgångglesbefolkadeförutsättningarna för ävenatt
riktningen.åtminstone i denbandbredd,lösningar med större ena

Öhrlings kommunikationtill trådlöskommentar—

Öhrlings UMTS-utbyggnadenfem bedömerårenFör de attnärmaste
via satellit i gles-bli aktuellaNischtjänster kanintresse.blir störstav

infrastruktur.tillräcklig markbundenbygd saknarsom

tekniska bedömningentill denSlutkommentar-

omfattande investeringarstorstäder dåhand ii förstaUMTS byggs ut
tillsuccessiv, fråndelvis kan bli GSMkrävs för övergången, som

Öhrlings såväl trådbundenefter genomgångbedömningUMTS. somav
följande:kommunikationtrådlös är

diversiñe-fortare och marknaden blirutvecklingen gårDå mer
glesbygdochskillnad mellantrolirad kommer störreatt enen se

Troligtvistjänster.kapacitet åäller kva itet ochvadtätort ommer
dataöverfö-till snabbaretil gånandet några fåalla i hela att arom

tithe-medan deuppdaterat Gringskapacitet, -nät,ettgenom
mobila bred-utnittjadekunnada områdena kommerbyg att
fastnätssidanInfrastruerbjuder.ban stjänster UMTS turensom

erbjuderhurfram till lokalstationema,väl utbär men man
ödsligt be-lokalstationen till detfrånfe tiva lösningarkostnadse

inte lösas på olikaellerkunna lösaslägna huset, kommer sättatt
satellit ochändamålför dessasituationen.beroende på Det är som

Sidblir användbara. 52LMDS

deutredningen visarinomgjortsgranskningVid attnärmare somen
inte nårerhållas vid UMTSberäknasi praktikenhastigheter attsom

Mbit/s.till 2upp
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Öjemark, telestyrelsenochPost-Hansav

och kom-informations-avanceradtilltillgångökadFrämjandet enav
rättsområden.rad olikaberörainfrastruktur kanmunikationsteknisk en

radio- ochtordeberörsrättsområdenövergripandeDe varasom
plan- och byggrättmedfastighetsrättkonkurrensrätt, samttelerätt, reg-

ochstatliga verkbemyndigande förochkommunal kompetensler om
aktiebolag.statligt ägda

Telerätt

1993:597.telelageni §telemeddelande regleras 1Vad utgörsom
förstateleverksamhet 1 §bestämmelserinnehållerTelelagen om

ellerbild, dataljud,telemeddelandeMedtelelagen.stycket text,avses
ljusellerradiomed hjälpförmedlasinformation i övrigt genomavsom

anordnadsärskiltutnyttjarsvängningarelektromagnetiskaeller som
för förmed-avseddanläggninglagrumenligtTelenätledare. är samma

förutnyttjassamtidigt kantelenätenEftersomtelemeddelanden.ling av
vilketinförts,nätkapacitethar begreppetsamtidigtöverföringarflera

Medtelelagen.eller del däravi telenätöverföringskapacitetavser
nätanslutnings-mellannätkapaciteti telelagenförbindelsehyrd avses

juni 1992den 592/44/EEGdirektivi rådetspunkter omavavsessom
telelagen.förbindelser §1förhyrdaförtillhandahållande nätöppnaav
via telenättelemeddelandenförmedlingteleverksamhetMed avavses

Telefonitjänstentelelagen.nätkapacitet §1tillhandahållandeeller av
skallstatligateletjänsten. Detgrundläggandeden ansvaretutgör om-
innefattastelefonigrundläggandelandet Ii helatelefonitjänstenfatta
låghastig-datakommunikation viatelefax ochutnyttjamöjligheten att

teletjänst be-telefonitjänstdefinierastelelagenhetsmodem. I 1 § som

enligtbetänkande harRomfördraget i dettaartiklarna i angettsObservera att
majden 1999.gällde före lnumreringen som

1990/91:3692 rskr.1990/91:TU28,bet. samt1990/91:87,Prop. prop.
75-76.1992/932200, sid.
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stående i överföring tal och medger överföring telefaxmed-av som av
delanden datakommunikation via låghastighetsmodem. I 2 § 1samt

bestämmelserna i lagen syftar till enskilda och myndighe-att attanges
skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjligater

samhällsekonomiska kostnad. Häri ligger bl.a. och skall fåatt var en
möjlighet från sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhets-att
ställe utnyttja telefonitjänst till rimligt pris inom allmänt tillgäng-ett ett
ligt telenät. kallasDetta allmänt för USO-krav Universaleng. Service
Obligation.

Med televerksamhet inte utsändning till allmänhetenavses av pro-
i ljudradio eller i kap.1 tredje1 § stycket förstaannatgram som anges

meningen yttrandefrihetsgrundlagen 1 § tredje stycket telelagen.
svenska teleregleringenDen bygger de krav uppställs påsom

medlemsstaterna i den EG-rättsliga regleringen på teleområdet. På tele-
kommunikationsområdet finns f.n. direktiv.20 direktivDe ärca som av
omedelbart intresse för detta arbete ONP-ramdirektivet 90/387/EEGär
ändrat 97/51/EG, tjänstedirektivet 90/388/EEG ändratgenom genom
95/51/EG och 96/19/EG, leased lines-direktivet förhyrda förbindelser
92/44/EEG ändrat 97/51/EG, samtrafikdirektivet 97/33/EG änd-genom

98/61/EG taltelefonidirektivet 98/10/EG.rat samtgenom
Direktivens tillämpningsområden vad härom,styrs av som anges

regel i inledningen till direktiven, de definitionersamtsom av som
finns angivna i direktiven eller i andra direktiv vartill då hänvisning
ges

Mediarätt

radio- ochI TV-lagen 1996:844 föreskrifter sändningarges om av
ljudradio- och TV-program riktade till allmänheten och avseddaärsom

med tekniska hjälpmedel. sändningEn riktad till all-att tas emot anses
mänheten endast den samtidigt och särskild begäran till-utan ärom
gänglig för helst vill den kap.1 1 § radio- ochta emotvem som som
TV-lagen.

kap.I 2 stadgas1 § för sända ljudradio eller TV-program medatt att
hjälp radiovågor frekvenspå under 3 gigahertz krävs tillstånd enligtav
lagen.

mediarättEG:s i huvudsak inriktad främjaär fri rörlighetatt en
för televisionstjänster inom gemenskapen. Mediaområdet nämli-anses

i grunden nationell angelägenhet. Påutgöra området finns dockgen en
vissa direktiv utfärdade. Direktiv reglering innehållet ärsom avser av

3 BilagaSe
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direktivfinnsarbete.omedelbart intresse för detta Däremotinte ettav
televisions-för sändningstandarder95/47/EG tillnärmning avavom

förstandardfastställasyftar tillsignaler. Direktivet att gemensamen
främja utvecklingengemenskapen ochTV-sändningar inom avance-av

svenskiDirektivet implementerasrade televisionstjänster. rätt genom
TV-signaler.för sändningstandarderlagen 1998:31 avom

frekvenstilldelningReglering avseende

ljudradio- ochför TV-programSåväl beträffande televerksamhet som
tillståndföreskrifterriktade till allmänheten gäller attär att omsom

radio-lagen 1993:599radiosändare finns iinneha eller använda om
kommunikation.

satellitdi-mobiltelefoni,direktivfinns fleraEG-rättenInom rörsom
tillförslag710/97/EG ochsatellitbeslutrektiv 94/46/EG och ett

radiospektrumpoli-grönbokUMTS‘. finnsbeslut Dessutom omenom
tiken5.

Konkurrensrätt

julii kraft denträdde 1konkurrenslagen 1993:20nuvarandeDen
konkurrensreglermed EG-rättenshar i huvudsak utformatsoch1993

hinder förmotverkaundanröja ochförebild. syfteLagens är att ensom
handel medochproduktioneffektiv konkurrens i fråga varor,avom

ansvarigKonkurrensverketoch andra nyttigheter l §.tjänster är myn-
konkurrenseffektivverka föroch skalldighet för lagens efterlevnad en

generellainnehåller tvåKonkurrenslagentill för konsumenterna.nytta
företag 6§samarbete mellankonkurrensbegränsandeförbud, ett mot

ställningdominerande 19§.missbrukoch ett mot av
förbudetundantag frånbeviljamöjlighetKonkurrensverket har att

detFömtsättningamasamarbete.konkurrensbegränsande är attmot
deeffekterpositivaha sådanaförväntasaktuella samarbetet kan att

konkurrensbegränsande verkningarna.de negativaöverväger
domine-missbrukförbudetfå undantag frångår inteDet motatt av

för företagmöjligtgenerellt ärdetrande ställning. Däremot ettär som
förbuden istrider någotavtalmetoder ellerosäker på vissa mot avom

de be-icke-ingripandebesked 20§. Förkonkurrenslagen begäraatt ett

4 98/C333/05ståndpunktGemensam
5 slutlig, 9.12.1998.1998596KOM
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rörda företagen innebär sådant besked visst agerande kan fort-ett att ett
risk för ingripanden frånsätta Konkurrensverket.utan

Konkurrensrätten intar central position i EG-rätten. Genom frien
rörlighet mellan medlemsstaterna för bl.a. och tjänster skall kon-varor
kurrensen främjas.

Artikel i Romfördraget85 förbjuder alla avtal mellan företag, beslut
företagssammanslutningar och samordnade förfaranden kanav som

påverka handeln mellan medlemsstater och har till syfte hindra,attsom
begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den mark-gemensamma
naden. Genom artikel förbjuds86 missbruk dominerande ställning. Iav
artikel 90 medlemsstaterna beträffande offentliga företag ochattanges
företag de beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter inte skallsom
vidta inteoch heller bibehålla någon åtgärd strider reglerna imotsom
fördraget, i synnerhet reglerna i vissa artiklar, däribland artiklarna 85-
86.

Konkurrensrätten ligger också bakom del reglerna i destoren av
olika direktiven främst teleområdet.

Fastighetsrätt m.m.

Beträffande kanalisation rör eller stolpar, ledningar ochmaster, ut-
rustning gäller de mark i anspråk. teleoperatörFör inklusiveatt tar en

marken ifråga innebärnätägare dettaäger regelmässigt ingasom
problem. förhållandeSamma gäller för inte framgårtomträtt annatom

tomträttsupplåtelsen. För etablera kanalisation eller elleratt masterav
för dra ledningar på mark erfordras i allmänhetatt tillståndannans av
markägaren eller tomträttshavaren i fonn nyttjanderätt, servitut,av
ledningsrätt eller samfällighet.

Nyttjanderätter kan upplåtas avtal, servitut avtal ellergenom genom
lantmäteriförrättning, ledningsrätt lantmäteriförrättning ochgenom

mark ianspråktasvågrätt med stöd upprättad eller i vissaattgenom av
fall fastställd arbetsplan. Tomträtter och nyttjanderätter tidsbegrän-är
sade. Det inte servitut, ledningsrätter ellerär kan dockDevägrätter.
upphöra gälla. Ledningsrätt åtnjuter starkare sakrättsligt skyddatt ett än
servitut.

vilkenI utsträckning innehavare nyttjanderätt, servitut elleren av
ledningsrätt kan använda marken för kanalisation eller ellert.ex. master
för dra ledningar eller för i sin upplåtaatt vidtaatt rätttur attannan
sådana åtgärder beror omfattningen rättigheten.av

Allmänna regler såvitt här intresse, nyttjanderätt ochärom, av ser-
vitut i kap. jordabalken.7 Kapitlet därvidlag arrende, hyra,ges avser

och nyttjanderätttomträtt servitut, rättigheten upplåtitssamtannan om
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avtal. Regler arrende finns, såvitt här intresse, i 8 ochärgenom om av
kap. jordabalken.11 kap. anläggningsarrende. Reglerll avser om ser-

vitut finns också ochi 23 kap. jordabalken i fastighetsbildning-14 samt
slagen 1970:988.

Regler ledningsrätt finns i ledningsrättslagen 1973:1144.om
Enligt 1 § kan den för ledning vill inom fastighetutnyttja utrymmesom
få därtill ledningsrätt. gäller enligt for: teleledningLagen 2 §rätt

ingår i telekommunikationssystem för allmänt ändamål all-samtsom
svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverfö-män

ring eller liknande ändamål; elektrisk starkströmsledning för vilken
koncession fordras eller behövs for ledningarsådana isom som avses

eller avloppsledningVatten- visst angivet slag; 4.närmareav
Ledning vilken fjärrvärme, olja, eller ellerråvaragenom gas, annan
produkt vissa angivna slag. ledning ingår enligtI 3 §transporteras, av
ledningsrättslagen sådana for dess ändamål erforderliga anordningar

transformatorer, pumpstationer och andra tillbehör. Ledningsrättsom
får enligt 6 ledningsrättslagen upplåtas,§ ändamålet lämpligenom
bör tillgodoses ellerpå olägenhetema upplåtelsen frånsättannat av
allmän eller enskild synpunkt de fördelar kan vinnasöverväger som

den. Bestämmelserna i 6 ledningsrättslagen skall enligt§ 6a §genom
lag inte dettillämpas i fastighetsplan har be-meddelatssamma om en

stämmelser ledningsrätt och ledningsbeslut meddelas under de-om en
taljplanens genomförandetid. område med detaljplan, fastighets-Inom
plan eller områdesbestämmelser får, regel, enligt första stycket8 §som
ledningsrättslagen inteledningsrätt upplåtas i strid planen ellermoten
bestämmelserna. fråga ersättning för reglerna iI ägerutrymmeom ex-
propriationslagen tillämpning.1972:719

särskild nyttjanderätt, inteEn omfattas reglerna i jordabal-som av
ken, kan allmänVägrätt eller enskild Reglerutgör vägrätt. väg.avse

allmän finns i väglagen Enligt väglagen inne-1971:948. 30 §vägom
fattar befogenhet för väghållaren hinder denvägrätt rättatt, utan av

kan till fastigheten, nyttja förmark behövs och,äga vägsom annan som
inte undantag gjorts i vissa fall, i övrigt i fastighetsägarensävenom

ställe bestämma användning under tid be-markens denöver vägrätten
står.

flera skallFör kanna använda kanalisation elleratt gemensamt
eller förbyggnad transmissionsutrustning kan innehavarenmaster t.ex.

Äranläggningen tillstånd till detta. kanalisationen eller mastemaav ge
fast egendom, vilket kan fallet den i hand fas-ärvara om samma som
tigheten, kan sådant tillstånd i form nyttjanderätt, servitut ellerges av
ledningsrätt. anläggningarna lös egendom, såsom fallet deUtgör är om

någon fastigheten, upplåtelsekan skeägs än ägarenav annan av genom
nyttjanderätt. Betjänar sådan anläggning flera fastigheter, vilket kanen
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kabel-TV ellermottagninganläggning förfallet beträffande avenvara
i gles bygd, kan anlägg-for radiomottagaranläggningsändar- ochen

anläggningslagenenligtgemensamhetsanläggningningen utgöra en
enligt la-anläggningslagen kanförsta stycketEnligt §1973:1149. 1

fastigheter ochför fleraanläggninginrättas är somgemensamsomgen
gällerför dem.stadigvarande betydelse Lagenändamåltillgodoser av

fleraföranläggninginrättandeinte frågan gemensamtavomom
författningbestämmelser ienligtfastigheter kan änprövas annan

bestämmelserfastighetsbildningslagen 1970:988. Lagens äger
det lämpligt, påoch,tillämpning påmotsvarande ävenärtomträtt om

till fastighet.höranläggningbyggnad eller somannan
samfällda för deGemensamhetsanläggning och till ärrätt utrymme

Anläggningsbeslut skeranläggningen.deltar ifastigheter genomsom
förrättning.

miljPlan- och byggrätt örättsamt

och byggandemark ochplanläggningBestämmelser vatten omavom
Planläggning kom-bygglagen 1987:10.finns i plan- och PBL, är en

kap. allmännakap. 2angelägenhet, 2 § PBL. Imunal 1 anges
och vid lokaliseringvid planläggningskall beaktasintressen avsom

Översiktsplaner kap.regler 4bebyggelse lagenI samtges omm.m.,
kap..områdesbestämmelser 5detaljplaner ochom

de allmännaredovisasskall enligt kap. 1 § PBLöversiktsplan 4I
riskfaktorer bör beaktasde miljö- ochenligt kap. ochintressen 2 som

redovis-vattenområden. Vidanvändningen mark- ochvid beslut avom
miljöbalkenkap.riksintressen enligt eller 4ningen skall 3 sär-anges

skilt.
samrådsförfaranden där läns-finnsmed planläggningensambandI

samordna intressen.skall till ochsärskiltstyrelserna statensta vara
tillfälleskall beredas tillm.fl. har särskilt intresseMyndigheter ettsom

och 22 PBL.och kap. 20samråd. Se kap. 3 5 §§ 54 samt
placering, utfonn-meddelas bestämmelserdetaljplan får bl.a.I om

anläggningar kap.byggnader och andra 5 7 §och utförandening av
första stycket punkten PBL.4

finnskap. reglerplangenomförande finns i 6 DärRegler omom
förstafastighetsplan. kap. 2 stycketoch 6 §exploateringssamverkan I

exploateringssamverkan enligt la-f°ar beslutakommunen attattanges
f°ar ske, det med hänsynexploateringssamverkanl987:11 omgen om

i sammanhang ställa iangelägettill bebyggelseutvecklingen är ettatt
anordningar be-och utföra sådanaordning mark för bebyggelse som

detaljplan ellermeddelasför bebyggelsen. Sådana besluthövs genom
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områdesbestämmelser. Beträffande fastighetsplan i 3 § sammaanges
omfattas detaljplan medde-kapitel i denna kan för områdenatt som av

indelning i fastigheter och servitut,las bestämmelser markensom om
ledningsrätt liknande särskilda rättigheteroch samt om gemensam-
hetsanläggningar.

första krävs bygglov för uppföraEnligt kap. stycket8 2 § 5 PBL att
radio- eller telemaster eller tom.

hushållningden miljöbalken finns regler i och kap.I 3 4 omnya
med mark- vattenområden. förordningen hushåll-och I 1998:896 om

vilka myndigheterning med mark- och vattenområden m.m. anges som
har uppsikt hushållningen med mark och vattenområden.över

Kommunalrätt

kommunernas och lands-2 kap. kommunallagen 1991:900I anges
tingens befogenheter.

får kommuner och landsting självaEnligt kap. kommunallagen2 l §
intresse har anknyt-ha hand sådana angelägenheter allmäntom av som

ning landstingets område eller deras medlemmartill kommunens eller
och inte handhas enbart kommun,skall staten, ettsom av en annan an-

landsting eller någonnat annan.
likställighets-kap. kommunallagen uttrycks den kommunalaI 2 2 §

skall behandla sina med-principen kommuner och landstingattom
lika, finns sakliga skäl för kap.lemmar det inte något I 2 7 §annat.om

fastställs kommuner och landsting får bedriva näringsverksamhet,att
vinstsyfte tillhandahålladen drivs och går på allmännyt-utan ut attom

tiga anläggningar eller tjänster medlemmarna i kommunen elleråt
landstinget. och landsting får vidare, enligt 8 § ka-Kommuner samma

i ellerpitel genomföra åtgärder för främja näringslivet kommunenatt
landstinget. Individuellt inriktat till enskilda näringsidkare fårstöd
lämnas bara det finns synnerliga skäl för det.om

avgift för vissaför kommunerLagen 1957:259 rätt att ta utom
upplåtelser offentlig kommuner under vissaplats rätt attav m.m. ger
förutsättningar avgifter för användningen offentlig platsta ut av som
står under kommunens förvaltning. parkerDetta gator, torg, etc.avser
Reglerna medför den ned ledningar igrävaatt att t.ex. gatoravsersom

vilkablir skyldig betala avgifter till kommunen under byggtiden,att
kan uppgå till betydande belopp.

har kommunen avgifter på privaträttsligDessutom rätt att ta ut
grund för den tid ledningar finns nedgrävda kommunägd mark.som
Enligt praxis dåvarande Televerkets teleledningaravseende NJA 1973

,
skall fastställande ersättningen, där denna inte bestämd70, vids. av var
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avtal, avsevärd betydelse tillmätas bl.a. teleledningamaattgenom
för självtjänar allmänt ändamål tillgodoseende kommunenett vars

viktigt intresse.utgör ett
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IT-politiken och IT-infrastrukturen på olika
områden

Nedan följer kort genomgång några refonnområden haren av som an-
knytning frågantill bredband.om

Distansarbete

Tillgången till modern teknisk infrastruktur viktig förutsättningären en
för distansarbete och utlokalisering distansoberoende verksamhet,av
enligt Distansarbetsutredningens betänkande. pekadeMan på ISDN

den vanligaste lösningen för höghastighetsöverföring idagsom men
framhöll kostnaden för ISDN-installation kunde tilluppgåatt en
mycket höga belopp i glesbygden, till hundratusentals kronorupp
nämndes för enskilt anslutningstillfälle. betänkandetI ifrågasattesett

glesbygdens behov skulle kunna tillgodoses marknads-attom genom
krafterna tillhandahöll billigare alternativ.

Betänkandet preciserade inte frågan sambandet mellannärmare om
nätkapacitet och distansarbete.

Distansutbildning

Distansutbildningskommittén, konstaterade betänkandeDUKOM, i sitt
innebarIT många möjligheter för distansutbildningen och dato-att att
blev allt snabbare och bandbredden i nätverken ökade snabbt.rerna

Men det påpekades också exempelvis dagens knappastIT kundeatt
beskrivas användarvänlig och det svårt för enskildaattsom var

hänga med i den tekniska utvecklingen. betänkandetIattpersoner
föreslogs därför bl.a. kommunerna skulle fler lärcentraatt upprätta som
hade tillhandahålla avancerad teknik. Nätkapacitet skulleattresurser
erhållas det kommunala skolväsendet kunde anslutas till SUNETsom

Distansarbete, SOU 1998:115.
2 DUKOM, SOU 1988:84.
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länder har kommitUtredaren påpekade flertalhögkapacitetsnät. att ett
distansutbildning IT,medbetydligt längre Sverige i frågaän om

Storbritannien sid 180.exempelvis Finland, ochNorge
IT-området eftersomkonkreta förslag påavstod frånDUKOM mer

lite sikt.utvecklingen gick på längredet omöjligt förutseatt vartvar

Universitetsdatomätet SUNET

Network,Swedish University Computerakademiska datomätetDet
Högskoleverket under särskild styrelse,knutet tillSUNET, ärär ensom

huvuduppgift förse universitetsvensk del SUNETsInternet. är attaven
datorkommunikationer. 30-tal-tänkbara Ettoch högskolor med bästa

Göteborg,Ryggradsnätet, mellan Stockholm,högskolor anknutna.är
Banverketmellan ochSundsvall har enligt avtal SUNETMalmö och ett

och sedan följer motsvarandeuppgraderats till Mbit/sTelenät 155
och medelstora högsko-förbindelsema till de mindreuppgradering av

skall förbindelsema iMbit/s. Enligt avtaletloma från nuvarande 34
Mbit/s.ryggradsnätet kunna uppgraderas till 622

avtal uppringdslutitEfter uppdrag från regeringen har SUNET om
för kronor itill kostnad bara 21Internettjänst för alla studerande en

månaden

länsmuséerFolkbibliotek och

uppdrag tillvidgadeBudgetpropositionen för år 1997 SUNETs ävenatt
länsmuséemafolk- och länsbibliotekenomfatta erbjudande till samtett

bilderbehöver skickaBibliotek och muséeransluta sig till SUNET.att
andra multimedialavideokonferenser ochha tillgång tilloch
Mbit/s. Erbjudandetkrävs normalt minst 2applikationer. dettaFör

undermed kapaciteten Mbit/skostnadsfri fast förbindelse 2gäller en
självaefter stödperiodens utgångvillkortvå år. Ett är att mottagarna

ytterligare år. kanfinansierar denna förbindelse i Man accepteratre
innebär detallaerbjudandet oktober 1999. Om accepterart.o.m.

ungefär intressenter i SUNET-nätet.300 nya
denredan anslutit sig,antal bibliotek och muséer harEtt stat-men

Vissahar väckt diskussion.prioriteringen bibliotek och muséerliga av

3 skrivelse 1998/99:2, sid 28.Regeringens
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kommuner hade hellre förvelat prioritera hög nätkapacitet skolorna än
bibliotekenför

.

Skolorna

vårpropositionenI 1998 föreslog regeringen totalt miljarder1,49att
kronor skulle under för satsning informationsteknikår påavsättas tre en
i skolan. majDen 28 1998 avlämnade regeringen skrivelse tillen
riksdagen Lärandets skolanverktyg nationellt för iITom program-

Delegationen för i skolan, ITiS, tillsatts för förverkligaIT har att pro-.
fleraProgrammet innehåller olika samtliga ärgrammet. moment, som

nödvändiga förutsättningar för genomförande: utbildning till lärare iett
använda de och bättre verktygen, stöd till funktions-elever medatt nya

hinder, bättre tillgänglighet till samverkan med kommunerna.Internet,
Bl.a. påpekas behovet dra de projekt KK-stiftelsenatt nyttaav av som

regeringens mål alla elever och lärare skall fåEttstött. är attav en e-
postadress.

Vad gäller infrastrukturen finns frånstatistik hösten 1997 som
visade 91 de kommunala gymnasieskolorna 56att procent samtav pro-

de kommunala gmndskoloma då hade Internetanslutningcent av en av
något programskrivelsenslag. Enligt skall inte kostnadenövertastaten
för Intemetanslutningen från kommunerna avsikten underärutan att

begränsad tillskjuta medel förperiod påskynda övergång tillatten en
anslutningar kapacitet sid skallhögre 20. Målet varje skolaär attav
ha minst enligt följande:uppkopplingen

Storlek skolanpå Kapacitet
färre kbit/selever 128200än

elever kbit/s200 500 512-
fler elever500 Mbit/s2än

Företagen

Öhrlings°Enligt fanns detbedömning konsultföretaget 213 000en av
företagsabonnemang till inklmed uppringd ISDN-Internet,access

4 april VäxandeSe tidningsdebatt under våren IT 2 1997:1997, Dagenst.ex.
skolor från SUNET.stängsprotester mot att ute

5 Regeringens skrivelse avlämnad juli1997/98:l76, 23 1998.
Öhrlings° Internetmarknaden i Sverige. SeptemberCoopers Lybrand AB:
1998
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sid1998/99:2 10skrivelseregeringensanslutning, 1998. Isommaren
tidpunktungefärvidISDN-abonnemanguppskattades antalet samma

bran-fyraföretag.tecknats Inomflesta hadetill de220 000, avvarav
hemsidamedNUTEK7 andelenvarieradescher undersökta egenav

datakonsultföre-undersöktaNio tioochmellan 551997 30 procent. av
använde elektro-Internet. företagen25hade hemsida på procenttag av

anställda.företag 500handel, särskiltnisk över
kommerföretagsaktivitetdenförefallerElektronisk handel somvara

nätkapacitetbehovetpåverkanoch djupasteha den bredasteatt av
handelelektroniskförRegeringens insatserallmänhet.för företag i

framhöllshandel.Elektronisk Där1997/98:190skrivelsenframgår av
utformasbordeutsträckningmöjligaregler ilagar och störstaatt

bordereglernautvecklingen ochsyfte underlättaglobal nivå i attatt
Kryptering ochanvänds.teknikförhållande till denneutrala i somvara
för elektroniskförutsättningarviktiganämndesdigitala signaturer som

intemellanutsträckning bedrivshandel, eftersom den i parterstor som
för detdirekt betydelsefråga harkända för varandra. Dennaär en

direktivenutredning enligtdennabrottsförebyggande arbetet, som
skall beakta.särskilt

föregåsektorn bordeoffentligaskrivelsen denframhölls iDet att
handel:elektroniskför främjamed exempel attgott

begränsade möjligheterfortfarandedagslägetfinns det iEmellertid
huvudsakberor iblanketter.fylla Dettavia Internet attt.ex.att 1

klarar alla kravdag inte heltinfrastrukturen ielektroniska örden en
do-elektroniskaförakommunikationsäkeroch överöppen attsom

Sidmyndigheter. 43.eller mellanmyndigheterkument till

handelelektroniskförutsättning förskrivelsenframhölls iDet attatt en
infrastrukturbred frontkunna användas påskulle varsomvar en

kostnadseffektiv.kapacitetsstark och Detallmänt tillgänglig, är ett
intebefolknindeltillsesamhälleligtintresse storatt att enaven

handel, lerelektronisk IT-möjli hetenånutestängs att enr
alltför ellerdyrrastrukturenallmänhet, ärförtjänster i äratt re-

Sid 47.gionalt begränsad.

erbjödsöverföringshastighetdenpåpekades vidareDet att genomsom
ochföretagen. ISDNsynnerhet förotillräcklig itelefonmodem var

kunde fungeraandraalternativ,nämndesxDSL nätsamt somsomsom
marksändförhandel, kabel-TV-nät,elektroniskplattformar för bl.a. nät

7 transporttjänster.elektronikindustrin,maskinindustrin,Livsmedelsindustrin,
Källa: 1998.datakonsultföretag. NUTEKbehandlades 10Dessutom
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radiolös-satellitkommunikationsnät, olika formerTV, elnät samt av
ningar.

Det i dessa mölighetemahittills utgjort begränsningar nät ärsom
utsänd-till 1nterakt1v1tet,näten har ursprungligen konstruerats ör

Sid 49.nmgsverksamhet riktning.en1

betydelsefull förinteraktiviteten framhölls skrivelseniJust an-som
olika och derasvändning i elektronisk handel, också de nätenattmen

f.n. utredstillämpningar tenderade flyta aspektatt som avsamman, en
regio-framhölls i skrivelsen dekonvergensutredningen. ocksåDet att

reglerasnala möjligheterna till datakommunikation kunde attgenom
tjänstbetraktade denna en samhällsomfattande sammaman som

överallttelefoni därmed kunde ställa kravet tillgångochsätt som
Enligtföroch, eventuellt, enhetlig ISDN.även taxa, t.ex.

eftersomuppfattning inte ske,regeringens borde sådan utvidgningen
de inteskulle innebära alla skulle få betala för tjänsterdet att som

användareefterfrågar, samtidigt innebär subvention tilldet somsom en
debetala marknadspriser sid utökningskulle kunna 50. En av sam-

riskerhällsomfattande exempelvis kunde innebäratjänsterna till ISDN
sig dessfelinvesteringar innan kunnat konstateraför stora vareman

finns tekniken.livslängd eller efterfrågan på Dettatekniska den som
bedömas föreliggande utredning.skulle av

samhällsserviceDemokrati och

uttaladeStatlig förvaltning i medborgarnas tjänst1997/98:136I prop
regeringen:

ochsig främst till företagMyndigheter verksamhet riktarvars
för Självbetjäningelektroniska tjänstermedborgare bör erbuda som

komplement tjänster.till itionellatra

för förvaltningensinfrastrukturenVidare uttalades den tekniskaatt
borde byggakommunikation och företag på Internet.med medborgare

för flertalet myndigheter.hade blivit tekniketableradInternet storaen
vanliga tillämpningarbedömdes i förutompropositionenDet att somnu

användasskulle alltmerelektronisk Web Internetoch World Widepost
fannsvideokonferenser. detför telefoni, videoöverföring Menoch

metoder etc.behov standarder, tekniker,av gemensamma

3 framfördes i l996/97:61med denuppfattning överensstämdeDenna som prop
Översyn telelagen.av
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framhölls i det fanns informationsklyftorDet risker för ochattprop.
det behövdes insatser underlättade för inte har till-att som grupper som

tillgång Myndigheterna borde möjligheter utvecklaIT. pröva attnya
förvaltningstjänster via bl.a. multimedia, avancerad radio/TV och tele-
foni komplement.som

det offentliga åtagandet ingick enligtI också attprop.

långsiktigtsäkerställa samhällets basinformation tillgängliggörsatt
för reda användare i förvaltningen samhälletgrupper av oc l
övrigt till rimliga villkor.

regeringens skrivelse 1998/99:2 sid nämndes s.k.I 36 centralautöver
data företags- fastighetsdata geografiskaperson-, och data. Lä-även
gesfaktom samhällets viktigaste samordningsnycklar varförvar en av
användningen geografiska data informationssystem,och GIS, sär-av
skilt skulle stimuleras. Utvecklingen pågicksådana databaser hos ettav
antal myndigheter, Lantmäteriverket, Sveriges geologiska under-t.ex.
sökning, Sjöfartsverket och Vägverket. databaser och tillgäng-Dessa
ligheten till dem bedömdes ha betydelse för tillväxt, miljöövervak-stor
ning, väginfonnatik.

Diskussionen samhällsförsörjningen grunddata i propositio-om av
tycks dock gälla för bearbetning,insamling och vilkenmestnen ansvar

information skall betraktas den direktgrunddata och hur skallsom som
bli tillgänglig för användaren huroch inte så mycket detta påver-m.m.
kar behoven underliggande infrastruktur, dess kapacitettekniskav en
och spridning. förlängningen kan nyttiggörandetI dessaanta attman av
data, och trafikinformatik, kommer kräva betydande kapa-väg-t.ex. att
citet hos näten.

Frågan hur kan användas i samband med lokala medborgar-ITom
kontor behandlas särskild Inrikesdepartementetarbetsgrupp i Iav en

rapportutkast Utveckling elektronisk medborgarservieeett om av
omfattande genomgång hur den elektroniska kontaktytangörs en av

mellan förvaltning och medborgare användes1997 248e-postut.ser av
kommuner, landsting,20 22 länsstyrelser, dvs det överväldigande
flertalet och täckningsgraden borde ha ökat ytterligare sedan dess. Ett
antal datanäts i olikaprojekt delar Sverige refereras i rapporten.av
Rapporten bl.a. i fråga det behövs kraftfullare ellerutmynnar en om

spridda överföringsnät för fråga .teknisknå dvsatt ut,mer en om
kapacitet och geografisk täckning.om

9 ArbetsgruppenSe medborgarkontor. Bakgrund och pågåendeom
utvecklingsarbete. Redovisning enkätundersökning. Inrikesdepartementetav
1997.
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Telemedicinska tillämpningar

utveck-lämnade Hälso- och sjukvårdensuppdrag regeringenPå av
utvecklingprogramförslag för IT-an-lingsinstitut Spri 1996 ett av

1998/99:2Enligt regeringsskrivelsenvändningen i hälso- och sjukvård.
omfattning ochstödets omfattning bl.a. på grundblev programmetsav

Områdets vikt betonadesansökningar, ringa sid 61.det antaletstora
den förra skrivelsen,regeringsskrivelsen och idock både i den senaste

inte kundebåda skrivelsemapåpekades i1997/98:19. Det att man
grundhela potential påden telemedicinska IT-användningensutnyttja

plattformar borde därföroch tekniskabrister i systemgemensammaav
medmöjligaste mån harmoniserat EU.infrastruktur, ibl.a.satsa

uppbyggnaddet pågårInformation från landstingen visar att aven
infrastruktur i landstingens regi.bredbandig

Funktionshindrade och äldre personer

Handikappinstituteti uppdrag tillregeringen1996Hösten gav
med in-utarbetanuvarande Hjälpmedelsinstitutet lT-programatt ett
utförts,äldre Uppdraget,funktionshindrade ochriktning sompersoner.

produkter ochsärskildasåväl generell tillgång till ITgällde meto-som
vidare särskildgenomförande. pågårunder Detder och sats-är ennu

skolan.funktionshindrade elever iIT-stöd tillning på
förupphandla tjänsterteleområdet till uppgifthar inomPTS att per-

bildtelefon för teckenspråk och läpp-fimktionshinder,med t.ex.soner
avläsning.

Kultur

Ingenjörsvetenskapsakademien byggauppdrog regeringen åt1997 att
informationsteknikSyftet med hjälpKultumät Sverige. att avvarupp

Även gjorts,satsningar hartill svensk kultur. andraöka tillgängligheten
utvecklingsprojekt,regionalaKulturrådet lokala ochbl.a. genomav

bl.a.för stärkaregionalpolitiska stödområdena,särskilt i de att
möjlighetFolkbibliotekens och länsmuséemasinfrastrukturen. att

i linje med dessabredbandsnät liggeransluta sig till SUNETs strävan-
medutredningens kontakteröverföringskapacitet har, enligtden. Hög

i detta sammanhangkultunnyndigheter, betydelseförföreträdare stor
bilder ochöverföring rörligaden ökade kvaliteten i genomavgenom

handskrifter.dokument,snabbare sända omfattandekan t.ex.att man
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IT-infrastrukturSäker

-kommissionenEklund Löwinder, ITAnn-Marieav

Områden behandlas:som

Nätplanering
Reservkraft

nyckelpersonalKompetensförsörjning
Självläkande nät
Redundans
Dubblering utrustningav

avbrottInställelsetid vid
brand, rökFysisk säkerhet översvämning,

Tillträdesskydd

god ochkommunikationsbehovsamhälletskunna ärFör mötaatt en
till-betydelse. ökadvital Enkommunikationsnättillallmän tillgång av
ochökad komplexitetockså tillbidrar dockIT-infrastrukturtillgång

brister iuppståstörningar kanoch andrarisker. Avbrottökade genom
Även naturligaintrångöversvämningar,brand,elförsörjning, m.m.

spänningsvariationer iåverkanoch ofrivilligföreteelser åska samtsom
förhållandevis ofta.det dessutomavbrott ochkan orsakaelnäten, gör

delar, med kabel-allainfrastrukturensfysiskt skyddadet gällerNär att
vi utgå frånkancentralakopplingspunkter ochförbindelser, attresurser

omfatt-grunduppgift, främst påomöjlig nätetsintilldet nästär aven
avancerad kommu-och utnyttjandetdatorkraftning. Spridningen avav

Dock måste antaletsäkerhetsproblem.for med signikationsteknik
åtgärder vidanalys ochpunkter minimeras, ut-genom noggrannsvaga
vital utrustningskyddInriktningen börutveckling.byggnad och avvara

dessa.redundans mellanhögi kombination med
säkertIT-infrastrukturföruppgiftengrundläggande ärDen atten
direkttelelinjer eller kablarinformationalla formerföra överöver av

handlarvidkommandeutredningensdatorer.mellan två eller flera För



Säker -infiastruktur2 IT Bilaga 7

det främst beakta säkerheten på nivå dvs. den fysiska nivån,attom
och möjligen nivå transmissionsnivån.

Det vikt utbyggnaden IT-infrastruktur i Sverige,är stor attav av en
optimerad för datatjänster, sker på sådant sårbarhetsätt nätetsett att
minimeras. Ett sådant måste jämställas med andra samhällsviktiganät
funktioner, fungeraoch inom landet vid påfrestningarsvåra på sam-

fred,hället i vid kriser och under höjd beredskap.
leverantörer för driftenDe den grundläggande in-som ansvarar av

frastrukturen har, tillsammans med de tillhandahålleroperatörer som
tjänster på för skydda IT-infrastrukturen påverkan,nätet, att motansvar
avlyssning eller modifiering. förDe infrastrukturen stöd-gemensamma
funktionema måste dimensioneras dessa kan hanterasåsättett att
den dubbla beräknade trafiken vid varje tidpunkt. gäller inte baraDetta
för dimensionering överföringskapacitet också vid konstruktionutanav

logiska för omvandling logisk till fysisk nätadress.system t.ex.av av
flestaObservera de exempel på incidenter idag dåligberor påatt

säkerhet i användarnas ändsystem. situationenDen kommer inte att
förändras bra säkerhetsmekanismer införs på nätnivån.attav

Många olika faktorer påverkar de krav måste ställas säker-som
heten i IT-infrastruktur. Till frågorde måste kunna besvaras fören som

ska kunna långsiktig planering säkerheten i IT-in-göraatt man en av
frastrukturen tillhör exempel:

Vilka kraven säker överföring volym, snabbhet, säkerhet,är en
ekonomi
Vilka alternativa förbindelser eller transmissionsmetoder skall fin-
nas

uppfyller olika alternativ de ställdaHur kraven
Vilka existerande standarder följasska
Vilka riskerna för störningar i det valda alternativetär
Vilka proaktiva preventiva eller reaktiva korrektiva åt-typer av

skall vidtagärder för störningarmötaattman
Vad kostar kortare respektive längre avbrott i nätetett ett
Vilka andra konsekvenser får avbrottett

långa avbrott kanHur accepteraman

den fysiskaMan måste säkra överföringen i kopplingspunkter ochnät,
utrustning så den hela tiden fungerar i enlighet med ställdaattannan

krav.
ocksåMan måste vidta åtgärder icke auktoriserademot att personer

får möjlighet funktionen i infrastrukturen, ellerstöraatt att avtappa
eller förändra information under överföring. kunnaFör bedöma be-att
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driftsäker-preciserade krav påställaåtgärder måste försthovet manav
sekretess.tillförlitlighet ochtillgänglighet,framkomlighet,het,

medsäkerhetsnivåfastställa rimligförsökaviktigtDet ut-är att en
in-blir någontingkonsekvensernaallvarligagångspunkt från hur om

förberedandeÅtgärderna reaktivaochproaktivainriktasträffar.
resultatetfunktionValet åtgärderåtgärdande insatser. är avavenav

genomförd säkerhetsanalys.
skydda in-förbehövas åtgärderSärskilda åtgärder kan är attsom

kablar ochför skyddaöverföring, åtgärderformation under att annan
för-förinformation, åtgärdereller förmedlarutrustning bär attsom

åtgärderutrustninghyser vitali lokalerhindra intrång samt somsom
ochoch underhålleradministrerarberör den personal nät annansom

utrustning.

Driftsäkerhet

till-korthet detIT-infrastrukturen idriftsäkerhet i ärKraven är att
tilldet leder informationenanvändning,gängligt för rätt mottagare,att

avlyss-garantikommunikation och rimligstömingsfridet motatt ger
utnyttjas.korrekt debitering tjänsterunderlag förning, samt av somger

betydelse.vitalbefintligaDriftledning ärresurser avav
Åtgärder medövervakningsfunktionerförbindelser,alternativaär

strömavbrott ellerbatterireserv föromkoppling,automatiskt larm och
brandskydd.tillträdesskydd ochreservkraftsaggregat,tillgång till

Framkomlighet

åver-vid grävning ellerskadasvanligt problem kablarEtt är att annan
rikstäckande delarellerregionalasådan skada drabbarkan. Om aven

de flestaske snabbtidealfallet såska omkopplingar i använ-attnätet
kon-kan fålokala förbindelsemainte berörs. Avbrott i de störredare

sekvenser.
transmis-skada delaravsiktligtmöjligheterfinnsDet attstora av

radio-/radiolänkan-kopparkabel ochfiberkabelsionsnätet t.ex.som
fulltFörutsättningarnaplaceringar.beroende derasläggningar, på utatt

små.fysiskaskydda sådana anläggningar ärmot angrepp
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Tillgänglighet

En viktig åtgärd till framdragningen dokumenterasär att att nätetse av
och detaljerat och dokumentationen också hålls aktuell ochnoggrant att

uppdateras vid förändringar. Detta förutsättning förär en senare
felsökning, och åtgärder. Systemet bör beskrivas både på över-en mer
gripande nivå och så detaljerat motiverat med hänsyn till beho-ärsom

driftrutiner skallFörutom också de regler och rutiner gäller ivet. som
arbetet med säkerställa driften beskrivna. En generell, grund-att vara
läggande säkerhetsåtgärd får utformning, arkitektur,är nätetatt en en

genomtänkt. god nätarkitekturEn löser visserligenär inte säker-som
hetsproblemen i sig, kan dem lättare åtgärda. Uppföljninggöra attmen
och omprövning valda lösningar måste fortlöpande.görasav

Krav på tillgång till förbindelser kraven på tillgängligheten istyr
i det här falletKraven bör ska tillgängligtnätet. 24nätetattvara vara

timmar dygn, året och antalet oplanerade avbrott ska hål-attper om,
las på minimum. öka tillgänglighetenFör till och minimeraett att nätet,
riskerna för avbrott i förbindelsema bör förläggas ringar.nätet som
Kablarna dras ringar med olika fysisk förläggning i områden därsom
det finns population och antal anslutningar, ochstor ett storten som
stjämnät med logiska ringar i områden där populationen glesare ochär
antalet anslutningar färre. Målet bör till denatt störstaattvara se
mängd abonnenter kan drabbas avbrott 30-100 hushåll.ärettsom av

närvarandeFör utvecklas teknik dessa ringar självläkande igörsom
händelse förbindelse skulle gå Förbindelsema övervakasatt en ner.
konstant, och vid fel dirigeras trafiken och andra vägar.tarom

Överallt i både på stamnätsnivån och regionnätsnivånnätet, måste
det finnas redundans och alternativa framdragningsvägar. Förläggning

kablar ska i första hand ske där det inte finns några förbindelserav nya
dragna tidigare. Framför allt bör undvika förlägga kabel längsattman

stråk andra för öka diversitetenstörre nätägare attsamma som
redundansen på nationell nivå. Möjligheterna för tjänsteopera-en en

erhålla faktisk redundans i den trafikentör måste kunna säker-att egna
ställas. i dagslägetDet inte säkert användare fårär högret.ex. att en
tillgänglighet anlita olika Mindre hyroperatörer.att operatörergenom
ofta förbindelser de vilket innebär trafiken i praktikenstörre, gårattav

kabel. Med hänsyn till detta böröver med in-operatörersamma egen
frastruktur eller alternativa transmissionsbärare nyttjas.

Den har för funktionen i det fysiska måste hanätetsom ansvar en
genomarbetad avbrottsplan, beskriver hur tillgängligheten skallsom
upprätthållas vid störningar under kortare eller längre tid. En viktig pa-

innehållet i avbrottsplan fastställa längstarameter styr är attsom en
acceptabla avbrottslängd. Avbrottsplanen beskriver de förberedda åt-
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gärder skall vidtas inträffar.avbrott Planeringen kan täckanär ettsom
olika situationer, från kortare med lindriga tillavbrott konsekvenser,

katastrofsituationer. Avbrottsplaneringen ska täcka alla fall därderena
avbrottet förorsakar så allvarliga störningar särskilda åtgärder bliratt
nödvändiga vidta för funktionen efter avbrottet ska kunna åter-att att

under ordnade former och inom rimlig tid. Anledningen tillupptas av-
brottet i det här fallet underordnad betydelse. Avbrottsplanen börär av
dessutom omfatta förberedd reservdrift. Avbrottsplanema bör testas
minst gång år och resultatet dokumenteras. Kontrolltesternaen per av

detta kan myndighet.över utövas av en
bör finnas förväg fastställd,Det särskild, i organisation kanen som

leda och samordna insatser avbrott karaktären den ordi-när ärett attav
narie drift- och förvaltningsorganisationen befo-inte har tillräckliga
genheter eller möjligheter fatta erforderliga beslut. Beroende vadatt

inträffat, eller vilka konsekvenser förväntas avbrottettsom som av
träder hela eller delar denna beslutsorganisation funktion.iav

för fysiskahar det funktion bör också haDen nätetssom ansvar
klargjort vilken inställelsetid gäller, vid hårdvarufel ellert.ex.som av-
grävning kablar.av

Till alla lokaler där vital utrustning finns placerad ska det finnas sär-
skilda för förhindraanordningar andra driftpersonalänatt att personer
har tillträde. Lokaler används för driftvital utrustning för nätetssom
och funktion tillska inte användas verksamhet. Till sådana lo-annan
kaler bara personal ha tillträdeska den för drift ochsom ansvarar un-
derhåll. låsta och förseddaLokalerna ska med inbrottslarm. Sär-vara
skilda larm installeras lokalernakan behöva har fönster i markpla-om

eller lätt åtkomliga från angränsande byggnader eller påärnet annat
sätt.

Kopplingspunkter sårbara för fysisk förhållan-åverkan. Detär t.ex.
det utrustningen befinner mellan ansvarsområdensig i gränszonatt en
nätleverantör, tjänsteleverantör också leda till uppstårkan detatt
oklarheter eller missförstånd skall erforderligtupprättaom vem som
skydd för utrustningen. tjänster levererar till slut-De operatörsom en
kund ofta i något led beroende andra, transmis-är operatörer,t.ex.av
sionsleverantörer därför också beroende säker-En slutkund äretc. av
hetsåtgärder i hela kedjan. förutsättning för samordnakunnaEn att
flera aktörer klarläggs.är ansvarsgränsemaatt

Åtgärder installation brandsläckningsutrustning, röklarrn,som av
förbrandlarm, vätskelarm, ska vidtas i alla lokaler användsosv, som

vital utrustning för drift.nätets
finnasmåste fullgott skydd avbrott i elförsörjningen.Det Enett mot

oplanerad nedgång i kan förorsaka flera driftavbrott,timmarssystemen
elavbrott bara någon minut. Kritiska inoderäven ett systemetom varar
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bör ha tillgång till reservkraftsförsörjning under längre tid. Vitalaen
delar måste klara avbrott under flera dygn. kris- och krigssi-Inätetav
tuationer dessamåste också ha utrustning för elmatning ochseparat
tillgång till reservkraft för mycket långa elavbrott, till ettupp par
veckor. Nätleverantör respektive tjänsteoperatör vidtar själv de åtgärder

fordras för så långt möjligt upprätthålla sin elförsörjning.attsom
När det gäller fiberoptiska fördelarna dessa intenät är äratten av

känsliga för störningar vid åskväder och blixtnedslag.t.ex.
IT-infrastrukturEn den omfattning utredningen föreslår harav som

behov totalt distribuerad driftorganisation, i vilkensett stor,av en men
personalen specialiserad olika arbetsuppgifter.på Behovetär av ex-
pertkunnande olikapå områden viktigt haDet plan förär ärstort. att en
kontinuerlig kompetensutveckling och kompetensförsörjning så att man
inte riskerar bli beroende nyckelpersoner.att av

Tillförlitlighet

Användning standarder hör till de grundläggande säkerhetsåtgär-av
dema, i de fall där respektive standard inte explicit sikte påäven tar
säkerhetsproblem. slå fast kommunikationsarkitekturAtt är ett exem-
pel. För bredbandsaccess ska infrastruktur användas optime-ären som
rad för den kommunikationsarkitektur föranvänds dvs.Internet,som
TCP/IP-arkitekturen. På så vis utnyttjas och kommunika-en samma
tionsarkitektur för alla ändsystem. viktigt sigDet in i detär sättaatt
långsiktiga standardiserings- utvecklingsarbeteoch pågår, så attsom

inte väljer lösningar i onödan försvårar anpassningar tillman som
kommande vilket minskar möjligheterna till effektiv och ekonomisk
kommunikation.

Avsaknaden ofullständigaeller kunskaper IP-tekniken är ettav om
de allvarligaste hoten den tekniska infrastrukturen. Svårighetenmotav
hitta kompetens personal går expansionen infrastrukturenatt överut av

på allvarliga konsekvenser bl.a. för kvaliteten på densättett som ger
service tillhandahålls Bristen kompetentapåoperatörerna. nät-som av
verksbyggare allvarlig fråga för kommuner och regionerär sat-en som

på nätlösningar.sar egna
Brist på spetskompetens drabbar data- och telekommunikationsfö-

särskilt hårt. företag rekryterarDessa arbetskraft iretagen storny om-
fattning eftersom verksamheten expanderar snabbt. rekryterings-Deras
behov kompetensmässigt i drag identiska. mycket begränsatEttär stora
antal i Sverige besitter kunskaperde krävs för kunnaattpersoner som
genomföra sådan utbildning.
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situationinyckelpersonal svårtberoendethelt undvika ärAtt enav
ochantalet aktörerväxandeteknikutvecklingen, detsnabbadär den

specia-allttill kräveranslutningar Internetexpansionen i antal störreen
inom området.lisering

säkerhetsmedvetandeutbretthos alla aktörer,Goda kunskaper ett
minska sår-betydelse förallramotivation i arbetetoch största attär av

händelserdel deIT-infrastrukturen. Eni svenskabarheten den stor av
bristande kunskaper,samband meddriften harstörningar iorsakarsom

direktaleda tillbrister kanSådanaslentrianmässig hantering.ellerslarv
isvagheter uppstårmedförakan också sä-i driftenavbrott De attetc.

störning.fungerar vidintedettakerhetssystemet gör att ensom

Sekretess

kommunikationAlli klartext.information ärNormalt överförs näten
möjligtde detsamtidigtflexibla,osäker.i grunden Näten gör attär som

i andrasmeddelandenoch skickaavlyssna meddelandent.ex. namn.
säkraoch allmännasigkan inte förvänta nät ärAnvändarna öppnaatt

informationskydda sinföråtgärderdärför själva vidtaoch måste att
avsändare tillfrånheladärmed också få säkerhetoch vägen mottagare.

och desjälvaockså applicerasdel åtgärder måste nätetEn gemen-
underhålldrift ochmedstödfunktioner har nä-göraatt avsomsamma

med kom-infrastrukturenden fysiskainfrastruktur, bådeInternetstet.
och denochtransmissionsutrustningmunikationsförbindelser, routrar

knutpunkter,DNS,infrastrukturen, med katalogsystemlogiska
avlyssning, in-skyddasvägvalsregister måstetidstjänster, moto.s.v.

manipulation.data ochförvanskningtrång, annanav
användainformationskyddametoden förenda säkra ärDen attatt

användningkrävssäkert viakommunicerakryptering. För nätatt av
skala.och iolika nivåerpå flerakryptering många olikapå storsätt,

nycklarhanteringför bl.a.inklusive stödsystemKrypteringsteknik av
infrastruktur.logiskadel nätetsutgör aven

elek-för skapakrypteringstekniken enbartfall användsmångaI att
ochidentifiering komponenteroch för säkersignaturertroniska an-av
elektro-avsändarekanelektroniska signaturervändare. Genom aven

förvanska in-inteidentifieras och det gårsäkertnisk information att
signaturerelektroniskaMed stöddet upptäcks.formation utan att av
handling.transaktion ellerförnekainte helleravsändarekan enenen

förhindras.hemlig, och insynhållaskan informationenMed kryptering
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Beredskapsaspekter

finnsDet behov tillsammans med ansvariganätoperatörenattav myn-
digheter plan för hur den nationella IT-infrastrukturen skaupprättar en
drivas vidare i händelse viaattack för centralanätet nätetmotav resur-

utanför svensk kontroll. Syftet med detta kunna bibehållaär attser
driften nationellt.

dagens IT-infrastrukturMerparten och därtill anslutna bestårnätav
utrustning tillverkad fåtal företag främst baserade i USA.ettav av

Handelshinder, distributionsproblem eller andra restriktionertyper av
import eller användning denna utrustning får di-export, typav av

rekta konsekvenser nätinfrastrukturen. viss utrustningFör ärsom
dyr lagerhållningen inom landets begränsad.är gränser

Beroendet nyckelpersoner för viktiga funktioner i driften IT-av av
infrastrukturen ökar med den snabba utvecklingen och den hårdnande
konkurrensen. nyckelpersoner krigsplacerade i sinaDessa måste vara
befattningar för kontinuitet driften i kris-i ellerävenatt garantera en
krigssituation.
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Konkurrens i LLUBaccessnätet genom

Mikael och telestyrelsenAv Grape, Post-

de viktigaste medlen for uppnå effektiva telekommunikatio-Ett attav
innefattande mångfacetterat utbud och låga priser, tillärett attner, se

konkurrens etableras inom fält telemarknadenså brettatt ett somav
möjligt Sedan telelagen 1993:597 infördes har konkurrensen1993

positivtutvecklats vissa delar telemarknaden såsom exempelvisav
internationell telefoni och mobiltelefoni. Konkurrensen har lett till nya
tjänster och i vissa fall lägre priser. telefoni lokal nivå har där-Fast på

inte varit föremål för starka konkurrens. Svårighetemaemot attsamma
åstadkomma effektiv konkurrens i dessa delar sammanhänger meden
den kontroll Telia har.över accessnätet som

definitionNågon finns inte i telelagen. förarbetena tillIaccessnätav
telelagen prop. l996/97:61 beskrivs64översyn accessnätetav varas.

anslutningar till enskilda och telestyrel-de abonnentema. Post-nätet av
PTS del allmänt tillgängligt tele-accessnätet äratt ettsen anser en av

detoch mellan kopplingsnoden och abonnentennät, är ett systern som
används för ansluta abonnenter. innehåller inga renod-Accessnätetatt
lade kopplingsñmktioner. Funktioner för nödtrafik kan dock fore-
komma. Med den nätdel med terminologiITU-Taccessnät avses som
kallas för local line distribution network. börjar i kopplingsno-Nätet
dens korskoppling, digitala distributionsfält eller optiska distributions-
fält, och avslutas i abonnentens nätanslutningspunkt. inkluderarDet

transmissionsmedia, kanalisation, utrustning mellan dessaäven m.m.
gränssnitt. används för fysiskt och logiskt ansluta abonnenter tillDet att

och förtelenät, abonnentema skall kunna nyttja de tjänsterett att som
erbjuds via det aktuella anslutningen skernätet mot.som

Tillgången till kan lösas på olika alternativDetaccessnät sätt.ett
hittills varit aktuellt för bygga in-operatörer är attsom nya egen

frastruktur antal fördelar harTrots hittills inteoperatörerett satsatnya
på uppbyggnad infrastruktur inom i någonaccessnätet nämn-av egen
värd utsträckning. främstaDen orsaken sådana investeringarär äratt
oerhört kostsamma samtidigt finansielltde innebär risktagande.ettsom

1992/93:2oo,sid.Prop. so.
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tillgång till hyraEtt accessnät ärsätt operatörer ett attannat att ge nya
befintliga kan ske bl.a. Localdelar det Dettaaccessnätet.ut genomav

abonnentsidanloop där sammankoppling sker påunbundling LLUB
Telias kopplingsutrustning.av

i har uppmärksammats EU-Frågan konkurrensen accessnätet avom
publicerade studienkommissionen i november 1998 "Access net-som

Studien behandlar dels förslag hurworks and regulatory measures". om
avseende uthyrning ochdet befintliga fasta bör hanterasaccessnätet

infrastrukturdels hur uppbyggnad alternativhinder för detta och av
Även andra studier harskall antal LLUBpresenteratettuppmuntras.

alternativ för ökad konkurrens inomtänkvärt accessnätet.ettsom
befintligteleoperatör kunna utnyttjamöjliggör förLLUB attannan

kablar, transmissionsutrust-infrastruktur i dvs.accessnätet,operatörs
överföringskapacitet Anslutningen mellanning, operatöremas nätosv.

finns dockde nedan redovisade metoderna.kan ske enligt någon Detav
tekniska, regulativa och förhandlingsmässiga,flertal faktorer, bådeett

kan påverka anslutningsmöjlighetema.som
finns huvudmeto-erbjuda inkoppling i tvåFör kunna accessnätetatt

der:

fysisk anslutning,-
anslutning.logisk-

transmissionsme-Med fysisk anslutning direkt anslutning tillmenas en
befintligadia, dvs. komplett förbindelse från denövertasatt opera-en

sig enskilt kopparpar,till kanDet röratören operatör. ettom enen ny
koaxialkabel, optoförbindelsehel kabel med många kopparpar, en en

radiobaserad kommunikation. Differentieringeller frekvensband vidett
hari praktiken omöjligt. Vid fysisk anslutningtjänsteutbud ärav m.m.

själv välja vilka tjänster skall till-den möjlighetoperatören att somnya
handahållas.

kapacitet, in-anslutning teleoperatör hyrMed logisk attmenas en
befintlig teleoperatör.exklusive drift och underhåll,klusive eller enav
kombineras medFysiska logiska anslutningar kanoch även var-

anslutning komp-andra flera olika exempel då fysiskpå Ett ärsätt. ett
anslutningenmed teknik för överlagrade signaler, dvs.letteras görsny
transmissionsme-kopplingspunkten till redan existerandeparallellt i ett

dia.
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sammankoppling:Nedan beskrivs variantertre av

till transmissionsmedia.direkt anslutning-
överföringskapacitet.anslutning till viss-

anslut-transmissionsmedia, s.k. överlagradanslutning parallellt till-
ning.

transmissionsmedietz, fysiskinnebär detVid anslutning direkt till att en
tilltransmissionsutrustning Dennaflyttas frånanslutning en annan.

full kontrollönskaranvändsanslutningsform då övertaoperatören ny
förbindelsen till sin abonnent.av

fiber, flyttas frånkoaxialkabel ellerExempel: tvinnat trådpar,Ett enen
korskoppling.till Kopp-korskoppling, operatörsoperatörs en annanen

tele-allmänhet i den gamlalingspunkten befinner sig i operatörens
före nätanslut-utefterplatsfonstation, eller någon accessnätetannan

ningspunkten.
inom ellerutnyttjas,trådparets kapacitet kan dåHela utom ramen

störningarBegränsande faktortekniska specifikation.för dess är t.ex.
dennärliggandeolika ikan uppstå mellan te-system par, om nyasom

bredbandsöver-transmissionsmediet förutnyttjaleoperatören önskar
klara såmåsteteleoperatöremaföring. Avtalsfrågor mellan attvara

systemkonflikter.bli lidandeabonnentema inte behöver av
svenska kan kal-vilket påöverföringskapacitet,Anslutning till viss
befintligtsig ibitrat’, hyr inlas innebär teleoperatör systemettatt en
bandbredd regle-överföringensKapacitet påhos teleoperatör.en annan

för drift och under-Funktioneri kontraktet mellan teleoperatörema.ras
uthyrande tele-normalt hos denfinns dåhåll transmissionssystemetav

operatören.
inomanalog anslutningformförhyrda förbindelser iExempel: Fasta av

kbit/s,bandbredd 64anslutning meddigitaltalbandet 300 3400 Hz,-
högre ordningen.2Mbit/s, eller system av

aktuellt dåtransmissionsmediaparallellt tillAnslutning är mest
två teleope-innebärkoppar.transmissionsmediet parkabel Det attär av

finnsdagtransmissionsmedia. Isamtidigt kan dela påratörer samma
kabel obe-dela påtaltelefoniabonnenterför låta tvåsystem att samma

Lite, in-eller ADSLADSLvarandra. Andra såsomroende system,av
analog taltelefoni,tillanvändakannebär teleoperatör paretatt en

tillanvändasamtidigtteleoperatör kanochPSTN, samma parannanen
bredbandsfunktioner.

2 nätelement idelhela ellerSammankoppling för utnyttja accessnätettatt aven
tillgängliga telenätteleoperatörs allmänttillhörande annan

Översättning3 bithastighet, bitrate.0rd förengelskansav
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mellan tele-Faktorer påverkar sammankoppling accessnätsom av
anslutningssätt exempelvis, samlokalisering, kva-operatörer, äroavsett

informations- ochlitet på den utnyttjade förbindelsen, störningar,
säkerhetssystem, drift- och underhållssystem, ersättning m.m.

få till-enkelt och billigt alternativ förLLUB operatörär ett atten ny
inne-till Fler med tillgång tillgång accessnätaccessnät. operatörerett

förutsättningar för tjänster inom dettabär bättre konkurrens på seg-en
bredbandstjänster,såsom lokal telefoni, abonnemang, ISDNment,

också friVid förhyming koppar denrå operatörenär attm.m. av nya
innovativitettjänsteutbud vilket leder till ökad ochpåverka sitt eget

tjänstedifferentiering. alternativ förattraktivtLLUB operatö-är ett nya
snabbtillhandahålla bredbandstjänster Intemetaccess.att t exrer som

tillkommerMånga LLUB vägenoperatörer ett stegattnya se som
bygga sitt alternativet innebär möjlighet byggaaccessnät, attatt eget en

risktagande. skall lön-kundbas med lågt LLUBFörett attupp en vara
ha för täcka de fastamåste dock viss kundbasoperatörensamt atten

varje lokalstation där-kostnaderna. totala kundstocken vidDen utgör
med för hur många kan tjäna på LLUBgräns operatörer pengaren som
i lokalt område.ett

Även kortbra alternativ för påLLUB är operatörerett attom nya
få viktigt längre siktsikt tillgång till det på"eget" accessnät ärett att

främja alternativ infrastruktur. Flera alternativ iockså uppbyggnad av
alla delar det lång sikt innebär möjlighet tillpå störstnätet ärav som

Möjlighetenkonkurrens och därmed bäst villkor för konsumenterna.
dock varieraoch lönsamheten i bygga alternativ infrastruktur kanatt

inom speciellt land Sverige där relativtland, iavsevärt ett ett som en
befolk-andel befolkningen bor i och liten andeltätortstor avav en

kan därförningen utspridd på glest befolkad Detär stor, yta.en vara
lämpligt välja prismodell möjliggör uppbyggnad altema-att aven som

infrastruktur kommersiellt möjligttiv i områden där detta är men som
möjliggör konkurrens avseende tillhandahållande tjänster i andraav
områden.

sig begäran från Telenor-PTS har den 23 1999 överyttratmars en
dia sammankoppling mellan det bolagets telenät ochAB avseende Te-

efterlia i punkt från nätsidan, ligger TeliaABs accessnät setten som,
kopplingsutrustning före första distributionspunkten. Frå-ABs men
i ärendet begäran kunde begäransom en om sam-gorna var om anses

sammankopplingenmankoppling med Telenordia medABs nät, om
sammankopp-telenätet samtrafik och, i så fall, den begärdaomavser

sammankoppling enligt Telenordialingen rimlig begäran.utgör en
fysisk anslutning,begäran innebär enligt mening endastABs PTS en

exempelvis förhyming rå koppar, logiska gränssnitt medutan proto-av
koll. Med hänsyn härtill fann begäran inte utgjorde begäranPTS att en
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någonomständigheter intesamtrafik. Telia hade under dessaABom
begäran.skyldighet efterkomma Telenordia ABsatt

med anledninggjorts inom bl.a.den utredning PTSAv avsom
krav på LLUBhar slutsatsen dragits någotTelenordia begäranABs att

ikonkurrensenstelelagen inte kan ställas. Omenligt den nuvarande
lagändring.krävs det därförskall ökas LLUBaccessnätet engenom

fråganlösa den initialaVid lagförslag finns det olika sätt attett om
till budsdärvid stårvilket skall införas. möjligheterDeLLUBsätt som

utökaden befintliga samtrafikskyldigheten,antingen utökaär attatt
sammankopplingnätkapacitet förkraven på tillhandahållande avav

lösningvilkeneller införa bestämmelse. Oavsetttelenät att somen ny
Exempelreglering.olika problem kan krävaväljs uppstår antalett som

till tillträde,förhyrare skall fåsådana problem ipå är accessnätetvar en
fråga samlokalisering, kostnad för förhyming m.m.om

Konkurrens i det mobila telenätet

enskilda och myndigheteri telelagen syftar tillBestämmelserna att
Vidtelelagen.tillgång effektiva telekommunikationer 2 §skall få till

skapatillämpningen lagen skall, enligt 3 strävan ut-attvaraav en
delarinom allaför och upprätthålla effektiv konkurrens avrymme en
angivnamedel uppnå de i 2 §telekommunikationsområdet såsom ett att

syftena.
eftersomtillämpa i det mobila telenätetinte möjligt LLUBDet är att

denKonkurrenssituationen påinte finns specifiktdet något accessnät.
inneha-det finnssvenska marknaden för mobila teletjänster är treatt

i §betydande i den mening 5mobila telenät är som avsessomvare av
mycketteletjänsterför tillhandahålla mobilatelelagen. Intresset äratt

Även haftmobilteleområdet harden konkurrens finns påstort. om som
uttryckden inte tagit sigeffekter för användare har sammagynnsamma

telefoni.för fastinomi form priskonkurrens skett segmentetav som
bestämmelserförinte föremålMarknaden för mobiltelefoni är samma

ochockså etableratstelefoni och harkostnadsorientering fastom som
förhållanden kanmarknadssituation.utvecklats i Dessa antasen annan

mobiltelefonimarknadsutvecklingen förbidragande orsaker till attvara
åstadkommaSvårighetemaannorlunda för fast telefoni.än attsett ut en

endastvidare med detsammanhängereffektiv konkurrens är treatt
enligt telelagenNågonmobila telenät.dominerande innehavare rättav

samtrafik kunnaför tjänstetillhandahållare på sätt änannatatt genom
beslutframgår PTS 98-inte, vilketutnyttja befintliga föreliggernät av

Communications Sense.ASrörande begäran från Sense11267 en
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Som följd bl.a. beslutet rörande och förSense i störreatt ut-en av
sträckning öka konkurrensen inom marknaden för mobila teletjänster
hemställde hosPTS regeringen telelagen skulle ändras i vissaattom
avseenden. användare skall kunna erbjudasFör tjänster,att nya nya
säljkanaler och distributionsformer föreslogs leveransplikt föratt en

mobiltillhandahållare nätkapacitet skulle införas. Skälet härförav var
bl.a. det kan det frekvensutrymme kan föratt avsättasantas att som
mobil nätkapacitet inte tillräckligt för tillstånd alla villär att ge som
tillhandahålla mobila teletjänster. Därför ansågs det rimligt åläggaatt
nätinnehavare betydande plikt tillhandahålla nätkapacitetär attsom en
till den vill tillhandahålla mobila teletjänster. Enligt förslaget detärsom

betydelse det från sida finns möjlighet till vissstor att statens styr-av
ning vad gäller tillgången till och villkoren för utnyttjande nätkapa-av
citet. särskilt viktigt dåDetta nätkapaciteten i anspråk frekvensut-är tar

det kan frekvensbrist kommer föreligga. Detantas att ärattrymme, om
därvid oväsentligt nätkapaciteten upplåts åt endast kund eller ettom en
flertal likasåoch i vilka former upplåtelsen sker eller vilken nät-typ av
kapacitet tillhandahålls. väsentliga detDet möjligtär görsatt attsom
upprätthålla kraven effektiv frekvensanvändningpå och andra kraven
på den disponerar för telekommunikationema väsentligasom resurser,
så de telepolitiska målen skall kunna uppnås. Sådana villkor måsteatt
också kunna ställas i det fall nätinnehavaren endast i till-nätatt eget
handahåller mobila teletjänster till allmänheten, erbjuda andrautan att

möjlighet. Risken de telepolitiska målen inteär attsamma annars upp-
nas.

Enligt förslaget skall leveransplikten införas ändringgenom en av
de befintliga tillståndsvillkoren. införandetGenom leveranspliktav en

mobil nätkapacitet kan enligt förväntaPTS sig tjänstetill-attav man
handahållares affärsidéer kan komma leda till bredare urvalatt ett av
teletjänster. Därmed främjas konkurrensen samtidigt ytterligaresom
valfrihet för kunder skapas. befintlig nätkapacitetOm kan användas av
fler aktörer kan det leda till ekonomiskt effektivt utnyttjandeett mer av
redan gjorda investeringar. Vidare kan nyttjandegraden i mobila telenät

öka med bättre lönsamhet följd för de nätinnehavareantas en som som
upplåter sina för tjänstetillhandahållare.nät

leveranspliktDen föreslås skall ske på marknadsmässigasom grun-
der och behöver endast tillgodoses rimligpå begäran. Med detta avses
enligt förslaget det skall framstå skäligt från ekonomiska ochatt som
tekniska synpunkter nätinnehavaren åtar sig tillhandahållandet. Vi-att
dare det grundläggande krav den tillhandahåller mobilaär ett att som
teletjänster och får tillgång till nätkapacitet inte särbehandlas i jämfö-
relse med andra driver sådan verksamhet. bör därförDet ankommasom
på nättillhandahållare erbjuda likvärdiga villkor till alla vill iatt tasom
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icke-diskri-principenfastslåsHärigenomanspråk dess tjänster. att om
erbjuds.nätkapacitetvillkor leveransiakttasminering måste när avom
och föreffektiv tillsynskall kunnatillsynsmyndigheten utövaFör att en

enligtnätkapacitet skermobiltillhandahâllandetsäkerställa attatt av
verksam-särredovisningvillkor, föreslåsförfattning eller ställda att av

skall ske.heten
i sittoch andrapåpekat Teliatill utredningenTelia har operatöreratt

förslag.invändningar PTSframfört allvarligaremissyttrande har mot
framgår:Telias yttrandesammanfattningen iAv

enli Telias be-riskenregleringenföreslagnaGenomförs den är
naden kom-mobiltelemarsvenskabetydande för dendömning att

infrastrukturellaoch denegativ riktninutvecklas i att storaattmer
åren Denförutses inominvesteringar äventyras.närmasteesom

drabba utbygg-investeringsviljan kommerneåativaåverkan på att
hårt.landet särskiltbefolkade regioneri est avgna en
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observerasteleområdet. måstedirektiv Detdragen iläggande EU:s

hän-direktiv där de Genomför detdefinitionerna giltiga upptas.äratt
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flera offent-till elleroffentlig myndighetmedlemsstat eller ettenen

ellerförfattningsenligtlegalt,någoteller privataliga genomorgan
tillhan-för demadministrativt instrument rätten attreserverarsom

verksamhet’.tjänst ellerdahålla utöva enen
tillämpligt,överföring och, dettautrustning förTelenät: när är

medger överföringutrustningochkopplingsutrustning avsomannan
med tråd, radio,anslutningspunkterbestämdamellansignaler op-

överföringssättelektromagnetiskaeller med andratiska .
för till-eller delvisanvänds helttelenät: telenätAllmänt attett som

teletjänstertillgängligahandahålla allmänt
. ochmedgerförbindelser: de telesystemFörhyrda öppenensom

nätanslutningspunkter ochöverföringskapacitet mellantydlig som
uppkopplingsfunktionerinnefattar uppkoppling på begäraninte

förbin-den förhyrdadelanvändaren kan kontrollera en avsomsom
delsen‘.

enligtbetänkande hardettai Romfördraget iartiklarnaObservera angettsatt
före den maj 1999.numreringen gällde lsom
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Nätanslutningspunkt: den fysiska anslutningspunkt där användareen-
tillgång till allmänt telenät. Placeringen nätanslutnings-ettges av

punkter fastställs den nationella regleringsmyndigheten ochav av-
det allmänna telenätet igränsar regleringssyfte.

Teletjänster: tjänster tillhandahållande helt eller delvis bestårvars av-
sändning och dirigering signaler i telenät med undantag förettav
radio- och TV-tjänster7.
Taltelefonitjänst: för allmänheten tillgänglig tjänst för kom-etten-
mersiellt tillhandahållande direkt tal i reell tid via dettransportav av
allmänt tillgängliga eller telefonväxlarnätet sådantnäten varjeattav
användare kan använda utrustning ansluten till nätanslut-ärsom en
ningspunkt via fast anslutning för kommunicera medatt en annan
användare utrustning ansluten till nätanslut-ärav som en annan
ningspunkt
Paket- och kretskopplade datatjänster: den allmänt tillgängliga, till-
allmänheten kommersiellt tillhandahållna direktöverföringen dataav
mellan allmänt tillgängliga nätanslutningspunkter, det möj-görsom
ligt för varje användare använda utrustning ansluten till sådanatt en
nätanslutningspunkt for kommunicera med anslut-att en annan
ningspunkt.
Väsentliga krav: de icke-ekonomiska skäl allmänt intresseav som-
kan få medlemsstat ställa villkor för upprättandet och/elleratten
driften telenät eller tillhandahållandet teletjänster. Dessa skälav av

säkerhet vid drifi, upprättandetär nätets integritet och i be-nätetsav
rättigade fall samverkan mellan tjänster, dataskydd, skydd miljöav
och mål för stad- och regionplanering effektivt utnyttjandesamt ett

frekvensområdet och undvikande skadliga störningar mellanav av
radiobaserade telekommunikationssystem och andra rymd- eller
markbaserade, tekniska Dataskydd kan innefatta skyddsystem. av
personuppgifter, sekretess för information överförs eller lagrassom

skydd privatlivetsamt av .
Samhällsomfattande tjänster: definierat minimiutbud tjänsterett av-

väl definierad kvalitet tillgängliga för alla användareärav som oav-
de befinner sig och till överkomligt prissett med hänsyn tillettvar

de speciella nationella förhållandena".

° 97/51/EG 90/3 87/EEG
7 97/51/EG 90/387/EEG
8 98/ 10/EG
9 90/3 88/EEG
° 97/51/EG 90/387/EEG
" 98/ 10/EG
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taltele-imarknaden:inflytandebetydandeOrganisation med-
tillhandahållatillståndharorganisationfonidirektivet attsomen

italtelefonitjänsteroch/ellertelefonnättillgängligafasta allmänt en
i dentillsynsmyndighetemanationellademedlemsstat och avsom

betydandehadirektivgäller dettadet ettmedlemsstaten när anses
kommissionen.anmälts tilloch harmarknadeninflytande på som -

markna-påinflytandebetydandeskall haorganisationEn ettanses
den berördaellermarknadsandel 25%harden den mer avenom

där denmedlemsstatområdet igeografiskadetmarknaden inom en
taltelefonidirektivet.vidareverksamhet. Sebedrivatillståndhar att

25%andel sär-desssamtrafikdirektivet större äni ärnär av en
inomi medlemsstatområdegeografiskatelemarknad i detskild en

samtrafikdirektivet.vidaretillstånd verka. Seden harvilket att
telenätsammankopplinglogiskfysisk ochSamtrafik: an-somav-

inomanvändarnaförorganisationellervänds att enannanav samma
inomanvändarenmedkommuniceraskall kunnaorganisation

tjänstertillgång tilleller fåorganisationeller somannansamma en
tillhanda-kanTjänsternaorganisation.tillhandahålls en annanav

tillgångharandraellerde berördahållas parterparterna somavav
nätettill

. harmoni-villkortillhandahållande ärförVillkor nät:öppna somav-
ochdirektivi dettabestämmelsernamed styri enlighetserade som

tillämpligaioch,telenättill allmännaeffektiv tillgångochöppenen
användningeffektivteletjänstertillgängligaallmäntfall, samt av

tillämpning frånpåverkar derasdetoch tjänster. Utandessa attnät -
omfattatillhandahållandeför nätkan villkoren öppnafall till fall av

inbe-gränssnitt,tekniskaavseende på lmedharmoniserade villkor
be-där sånätanslutningspunkter,införingochdefinitiongripet av
tilltillgångtaxeprinciper, 4användningsförhållanden, 32hövs,

medenlighetidär så krävsnummer/adresser/namn,ochfrekvenser
bilagan.ireferensramen

änstedirektivet

med vissamedlemsstaternaåladestjänstedirektivet KOM att,Genom
förrättighetereller speciellaexklusivaallaupphävaspeciella undantag,

nödvändigavidtatelefoni ochteletjänsterandratillhandahållande änav
tillhanda-teletjänstföretag haralla rättsäkerställa attföråtgärder attatt

sådana teletjänster.hålla

12 97/51/EG90387/EEG
3 90/387/EEG97/51/EG
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Genom KOM:s direktiv 96/l9/EG ändring tjänstedirektivetom av
med genomförandetavseende på full konkurrens på marknadernaav
för teletjänster förpliktades medlemsstaterna till den januaril 1998att
ha avskaffat alla åtgärder beviljarsom

exklusiva rättighetera tillhandahålla teletjänster, inklusiveatt upprät-
tande och tillhandahållande de telenät krävs för dessa tjäns-av som

ellerter,
b speciella rättigheter begränsar antalet auktoriserade företagsom

med tillstånd tillhandahålla sådana teletjänster elleratt upprättaatt
eller tillhandahålla telenät till två eller flera detta inte skerom
objektiva, proportionella och icke-diskriminerande villkor, eller
speciella rättigheter,c på enligt objektiva,sätt änutser, annatsom
proportionella och icke-diskriminerande kriterier, flera konkurre-
rande företag tillhandahålla sådana teletjänster eller föratt att upp-

eller tillhandahålla sådana telenät.rätta

ONP-ramdirektivet

ONP-ramdirektivet syftar enligt preambeln till främjaatt en gemensam
marknad för teletjänster snabbt införande harmoniseradeettgenom av
principer och betingelser för tillhandahålla örutsättning-Föppna nät.att

för tillhandahålla måste med vissaöppna nätatt överensstämmaarna
principer och får inte förhindra tillgång till och tjänsternät änannat av
hänsyn till allmänintressen, vilka betecknas väsentliga krav. Tax-som
eprincipema bör klart specificerade. Definitionen harmonise-vara av
rade tekniska gränssnitt och accessförhållandena inom gemenskapen i
dess helhet, måste baseras definitionen tekniskaav gemensamma
specifikationer, baserade internationella standarder och specifikatio-

Bl.a. hänvisas till rådets direktiv 87/5/EEG den 22 decemberner. av
1986 Standardisering inom området informationsteknologi och tele-om
kommunikation. Hannoniserade nätanslutningspunkter framhålls också

viktig komponent i tillhandahålla öppna nät.attsom en
artikelAv i direktivet framgårl direktivet gäller harmonise-att

ringen villkoren för och effektiv tillgång till och användningöppenav
allmänna telenät, och/eller allmänt tillgängliga teletjänster.av
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Leased-line-direktivet

Direktivet 92/44/EEG förhyrda förbindelser syftar till harmoni-attom
villkoren för tillgång till och användning förhyrda förbindelsersera av

säkerställa tillgång till förhyrda förbindelser med tek-samt att samma
niska egenskaper inom hela gemenskapen.

Tillgång till förhyrdaoch användning förbindelser får endast be-av
vid tillämpning väsentliga krav enligt direktiv och förgränsas attav

skydda exklusiva eller speciella rättigheter. Begränsningar skall vara
objektivt motiverade, följa proportionalitetsprincipen och inte allt-vara
för omfattande i förhållande till ändamål. fastslås nöd-Detavsett vara
vändigt medlemsstaterna säkerställer harmoniserat utbud för-att ett av
hyrda förbindelser med definierade nätanslutningspunkter
harmoniserat minimiutbud. för förhyrda förbindelser skallTaxor vara
grundade objektivapå kriterier och följa principen kostnadsoriente-om
nng. -jEnligt artikel gäller direktivetl harmoniseringen villkoren förav

och effektiv tillgång till och användning förhyrda förbindelseröppen av
tillhandahålls användare allmänt tillgängliga telenät och till-som av

gänglighet i hela gemenskapen minimiutbud förhyrda förbin-ettav av
delser med harmoniserade tekniska egenskaper. Medlemsstaterna skall
säkerställa det överallt deras territorium finnspå minst organisa-att en

omfattastion föreskrifterna i direktivet. Sådana skyldighetersom av
skall åläggas endast organisationer med stark ställning på ifrågava-en
rande marknad för förhyrda förbindelser. organisation skall haEn anses

stark ställning marknaden den i medlemsstat har mark-nären en en
nadsandel på 25% eller den relevanta marknaden för förhyrdamer av
förbindelser, enligt huvudregeln.

Medlemsstaterna skall enligt artikel säkerställa respektive tele-7 att
för sig eller tillsammans tillhandahåller minimiutbudoperatörer ettvar

förhyrda förbindelser specificerade i bilaga till direktivet. Medlems-av
skall vidare tillhandahållandet ytterligarestaterna uppmuntra typerav

förhyrda förbindelser definierade i bilaga. Kommissionen skall be-av
sluta de ändringar bilagoma föranleds teknisk utvecklingom av som av
och efterfrågan på marknaden.

för förhyrdaTaxor förbindelser skall enligt artikel kost-10.1 vara
nadsorienterade och för insyn i enlighet med vissa regler. Dettaöppna
skall enligt inte gälla organisationer inte stark ställningp.4 harsom en
på marknaden det gäller bestämt förbindelserutbud förhyrdanär ett av
inom visst geografisk område.ett

4 Rådets direktiv 92/44/EEG den juni tillhandahållande5 1992 öppnaav om av
för förhyrda förbindelser, EGT 165/27,L 19.6.92nät
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Samtrañkdirektivet

för samtrafik vik-Harrnoniseringen villkoren framhålls mycketav som
tig för teletjänster och fun-inre marknad skall kunna upprättsatt en av

väl.gera
syfte stimulera utvecklingen teletjänster, detl äratt typerav nya av

viktigt former samtrafik och särskild nättillgångatt uppmuntra nya av
vid andra punkter de nätanslutningspunkter erbjuds de flestaän som
slutanvändama.

Medlemsstaterna bör främja så tidigt och så bred basisatt som
möjligt införa teknik, digitala flertjänstnät ISDN. ISDNt.ex.ny om-
fattas inte bestämmelserna i direktivet samhällsomfattandeav om
tjänster. kan dock lämpligt, det, så småningomDet över-attangesvara

skall ingå i de samhällsomfattande tjänsterna.ISDNväga om
kostnaderna för skyldigheten tillhandahålla samhällsomfat-När att

tande tjänster blir orättvist betungande för organisation bör med-en
lemsstaten tillåtas inrätta för dela nettokostnaden föratt system att ett
samhällsomfattande tillhandahållande fast tillgängligtallmäntettav
telefonnät eller fast telefonitjänstallmänt tillgänglig med andraen or-
ganisationer driver tillgängliga tillhanda-allmänt telenät och/ellersom
håller allmänt tillgängliga taltelefonitjänster.

Varje för överföring och debiterar desamtaloperatör ansvarar av
andra fram till sammankopplingspunkten.operatörerna

nationella regleringsmyndigheten måste kunna ålägga organi-Den
sationerna koppla sina utrustningar där det kan visasatt attsamman
detta i användarnas intresse.är

Medlemsstaterna skall säkerställa samtrafik mellan allmänt tillgäng-
liga telenät uppräknas i bilaga till direktivet, nämligen det fastaIsom
allmänt tillgängliga telefonnätet, förhyrda förbindelser och allmänt till-
gängliga mobiltelefonnät föri den utsträckning krävs säker-attsom
ställa samverkan mellan dessa tjänster artikel 3.

Organisationer har fått tillstånd tillhandahålla telenät ochattsom
allmänt tillgängliga teletjänster enligt bilaga och har bety-I ettsom
dande inflytande marknaden andelpå marknaden 25%större änav
enligt huvudregeln, skall uppfylla alla rimliga önskemål tillträdeom
till inklusive tillträde vid andra punkter de nätanslutnings-nätet, än
punkter erbjuds majoriteten slutanvändama.som av

Organisationer driver allmänt tillgängliga telenät eller allmäntsom
tillgängliga teletjänster i bilaga och nämligen det fastaI langessom
allmänt tillgängliga telefonnätet/den fasta allmänt tillgängliga telefo-
nitjänsten förhyrda förbindelser, och har anmälts såsomsamt som or-
ganisationer med betydande inflytande marknaden skallpåett vara
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tillämpa kostnadsorienteringskyldiga principen för avgifter foratt om
samtrafik.

finnsdirektivet samlokaliseringl regler och delningäven ut-om av
artikelrustning 11.

nationella regleringsmyndighetema skallDe till organisationerattse
tillhandahåller allmänt tillgängliga telenät eller allmänt tillgängligasom

fulloteletjänster till hänsyn till standarder i EGTtar som anges som
förlämpliga samtrafik. Om sådana standarder saknas skall de nationella

regleringsmyndighetema främja tillhandahållandet tekniska gräns-av
för samtrañk artikelsnitt 13. l.

Taltelefonidirektivet

Också i preambeln till detta direktiv framhålls avregleringen från och
med den januari varvid1 1998, det avregleringen går hand iattanges

skapahand med harmoniserat regelverk säkerställer leveransatt ett som
samhällsomfattande tjänster. Bestämmelser kostnadsberäkningav om
finansieringoch sådana tjänster tagits framhar inom gemenskapen,av

framhålls vidare. Det grundläggande kravet på samhällsomfattande
tjänster användarna begäran skall tillhandahållasär anslutningatt en -

fasta, allmännatill det .telefonnätet till överkomligt pris. Pristak ellerett
geografiska genomsnittspriser eller liknande kan förutnyttjassystem

justering.inbördes Medlemsstaterna får för delaupprätta system att
nettokostnaden för åtagandet tillhandahålla samhällsomfattandeatt

med andra organisationertjänster driver allmänt tillgängliga tele-som
och/eller tillhandahåller allmänt tillgängliga taltelefonitjänster.nät All-

telenät inbegriper både fasta allmänt tillgängliga och allmäntmänna nät
tillgängliga för mobiltelefoni. Medlemsstaterna skall bestämmanät

organisationervilka skall ha för tillhandahålla deansvaret attsom sam-
hällsomfattande teletjänstema. Vidare infrastruktur för fastaattanges
allmänt tillgängliga telefonnät nyinstalleras efier den januari1som

bör1998 sådan beskaffenhet den, förutom taltelefoni,attvara av en
medger dataöverföring med hastigheter. lämpade för tillgång tillärsom
informationstjänster.

fastaTermen allmänt tillgängliga telefoninät specificeras i bilaga I
till samtrañkdirektivet. Däri det fasta allmänt tillgängliga tele-attanges
fonnätefavser det allmänna kopplade telenät överföringstödersom

5 Beträffande bestämmelser överkomligt prissatta tjänster förrör användaresom
landsbygdenpå eller i högkostnadsområden får medlemsstaterna undantaggöra

för fritidshus, preambeln 4.
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ställen tal och kHz band-mellan nätanslutningspunkter fasta 3,1av
telefaxkommuni-audioinformation till stöd för bl.a. taltelefoni,bredds

modemkation och datakommunikation inom talbandet via
.
rimlig be-Enligt artikel skall medlemsstaterna säkerställa varje5 att

telefonnätet viaanslutning till det fasta allmänt tillgängligagäran om
fast till fasta allmänt tillgängliga telefonitjänsteranslutning och tillgång

och de får, det nödvän-tillmötesgås åtminstone äroperatören omav
hela deras territo-digt, i detta syfte eller flera såoperatörer attutse en

möjligttillhandahållna anslutningen skall detrier täckta. Den göraär
internationella samtalför användare ringa och nationella ochatt ta emot

telefax- och/eller datakommunikation.med tal-,
tillsynsmyndighetema skall säkerställaartikel reglerasI 16 attatt

inflytande marknaden for till-organisationer har betydande påettsom
tillgodoser rim-fasta allmänt tillgängliga telefonnäthandahållande av

tillhandahåller teletjänster på tillgångliga krav från organisationer som
vid andra nätanslutningspunktertill det fasta allmänna telefonnätet än

Överenskommelsetillhandahållna nätanslutningspunkter.allmänt om
till organisatio-nätanslutningar får omfatta ersättningsådana särskilda

begärdasamband med tillhandahållande denför kostnader i avnen
kostnads-avgifter skall följa principerna förnätanslutningen och dessa

till ONP-ramdirektivet.orientering i bilaga

trådlösför och kommunikation UMTSSystem mobil -

införandefattat beslut samordnatEuropaparlamentet och rådet har om
trådlös telekommunikation inomfor mobil ochett system gemen-av

UMTSMobile Telecommunications Systems,skapen Universal .
tredje generatio-mobilkommunikationssystemMed UMTS ett avavses

trådlösa multimedietjänster.kan tillhandahållanen som
bestämmelser i med-skapas harmoniseradeBeslutet innebär detatt

Medlemsstaterna åläggstillståndsgivning UMTS.lemsstatema för av
januari 2000 ochauktorisationsförfarande deninrätta 1senastatt ett

januariinföra den 2002.UMTS-tjänstema 1senast
organisationeråläggs bl.a.Medlemsstaterna även att uppmuntra som

gränsöverskridandeförhandlatillhandahåller UMTS-nät att roa-om

6 ITU-T-rekommendationema i T-serieni enl. medGrupp III
7 rekommendatio-enlighet medMed hastighet lägst bit/s i ITU-T2 400aven

i V-serien.nerna
8 samordnat införandeoch rådets beslutFörslag till Europaparlamentets avom

telekommunikation UMTS i gemenskapen,för mobil och trådlössystem
131/9, 24.4.98EGT, C
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användaming-avtal dvs. avtal det möjligt för abonnentgör attensom
sin andrautrustning på nät.

på teleområdetKonkurrensreglemas tillämpning

implicit ide konkurrensfrämjande bestämmelser liggerFörutom som
konkurrens-direktiven teleområdet, tillämpas allmännapå EG:säven

EG-fördraget förbjuder samarbetenregler teleområdet. Artikel 85 i
i EG-fördraget för-märkbart begränsar konkurrensen. Artikel 86som

skall blibjuder missbruk dominerande ställning. artiklarnaFör attav
tillämpliga, skall det aktuella förfarandet påverka handeln mellan med-
lemsstaterna. de konkurrensreglemaklargöra hur allmännaFör att

kommissionen utfärdat tvâkommer tillämpas teleområdet haratt
dokument med riktlinjer och1991 1998.

de all-utfärdade kommissionen riktlinjer för tillämpningen1991 av
teleområdetkonkurrensreglema Riktlinjerna innehållerpåmänna .

bedömningallmän information förhållningssätt förkommissionensom
konkurrensrättsliga frågor teleområdet för regelverket skall blipå attav

förutsebart. Kommissionen igenom enligt vilka principer dengårmer
skallrelevanta geografiska respektive produktmarknadenmarknaden

konkur-definieras. Vidare kommissionen vad kan utgörasomanger
rensbegränsningar vad kanmed avseende artikel 85 och utgörasom
missbruk dominerande med avseende på artikelställning 86.av en

utfärdade kommissionen meddelande tillämpning1998 ett om av
telesektom. Tillkännagi-konkurrensreglema på tillträdesavtal inom

vandet har syften:tre

redogöra för med utgångspunkt iprinciperna för tillträdesavtalatt-
konkurrenslagstiftning bakgrund kommissionens beslutEU:s mot av

finns området för skapa förutsägbarhet på marknaden,attsom
klargöra relationen sektorsspecifika regler och konkur-mellanatt-

rensregler, då i synnerhet ONP-regler,
förklara hur konkurrensreglema skall tillämpas på likartat sättatt ett-

i de konvergerande sektorerna, främst det gäller dess tillämp-när
lighet tillträde till multimedietjäns-på för tillhandahållandenät av
ter.

9 Guidelines the application of competition rules the telecommuni-EECon
cations EGT C233/2, 06.09.91sector,

2° Tillkäxmagivande tillämpning på tillträdesavtal inomkonkurrensreglemaom av
telesektom Konkurrensordningen, relevanta marknader och principer, EGT C-
265/2, 22.08.98
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kommunikations-Värdet av en gemensam
kommunikationarkitektur för elektronisk

Jan Bernerav

omfattningenbeskriva värdet ochSyftet med denna bilaga är att enav
elektronisk kommuni-förkommunikationsarkitekturöppengemensam

förfysiskadet behövskation. Syftet också nätänär attatt att merange
varandra och förståbåde skall nåde kommunicerande parterna var-

varandra vianårandra. förenklat kanMycket nätetsäga att manman
erhållatillämpningsprotokoll kanutnyttja olikaoch att attman genom

protokollinformationsutbyte. Medkommunikationmeningsfullen
kommunicerandedär dekommunikation ochsåledes regler föravses

nedan kan informa-framgårmåste följa regler. Somparterna samma
förbin-eller via trådlösafysiskationsutbytet ske via olika nättyper av

delser.
ochoffentlig sektormedborgare, företag,kunna erbjuda allaFör att

enkelt och säkertmöjlighetandra organisationer i Sverige sättatt ett
med varandra krävsutbyta elektronisk information att en gemensam

utnyttjas.kommunikationsarkitektur
hurexempelviskommunikationsarkitektur förEn vägnät mananger

utformninggäller,vilka trafikreglerskall trafikera vägnätet, avsom
framföra Påfårvägskyltar, hur mycket last sätt somsammam.m.man

riktlinjerharvägtrafik krävsoch förhar riktlinjer att manman normer
elektroniskadetoch elektroniska vägnätet. Iför det nätetnormer

dethastighetsbegränsningar. Ifinns det bredd, lastförrnåga ocholika
hosbeskaffenhetenbl.a.elektroniska dessa begränsningarnätet sätts av

vald transmissionsmetod.
koordinerarfrån demkomponentenallra viktigasteDen ettsett som

kommunikationsarki-till vilkenhänsynlands IT-infrastruktur är att ta
kommunikation.för elektronisktektur skall användassom
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Kommunikationsarkitektur

Utgångspunkten kommunikationsarkitektur skallär att öppenen vara
och omfatta minst följande funktioner:

Regler för kommunikation, s.k. protokoll, för både datatransport av-
och för olika tillämpningar.
Regler för fördelning nätelement identifierar ändsystem såav som-

identifieringen blir globalt unik. Ofta kallas detta nätadressplan.att
Regler för fördelning logiska ändsystemidentifierare. Exempel påav-
detta domännamn och e-postadresser.är
System för styrning trafik och vägval routing.av-

förSystem översättning mellan logiska och fysiska ändsystemiden--
tifierare t.ex. mellan domännamn och nätadress.
System för övervakning felsökning.och-

identifiering,System för säkerhetsfunktioner; autentisering signe--
ring och kryptering som också måste stödjas kommunikations-av
protokollen.

övrigt krävsI arkitekturen definierad i internationelltäratt accepte-en
rad standard och likaså arkitekturen stödjer användningöppen att av
olika transmissionsresurser dvs. kan användas olikatyper över ty-av

fysiska inklusive trådlösa förbindelser.nätper av
Det måste också finnas väl fungerande produkter från flertal le-ett

tillgå på marknaden och dessa olika produkterverantörer måsteatt
kunna kommunicera med varandra interoperabilitet problem.utan

På marknaden måste det finnas väl spridd kunskap regler,även om
och produkter hur lämpligast fogar dem försystem samt man samman

effektivastepå få fungerande för ändamål.att sätt system avsett
väl fungerandeI kommunikationsarkitektur också möjlighetenären

använda kryptering och andra säkerhetsfunktioner fundamentala.att

Öppna systemlösningar

Genom utveckla och använda bygger påatt öppensystem som en
kommunikationsarkitektur uppnås sådana effekter dels enhetligsom en
miljö för olika datorsystem skall kunna samverka, dels enhetligatt en
miljö för utveckling och drifi tillämpningsprogram, samtav en gemen-

miljö för säkerhetsfrågor. Genom konkurrensen mellan olika leve-sam
erhålls kostnadsbesparingar jämfört med anskaffa produkterrantörer att

bygger på leverantörsspecifika lösningar.som
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tillämpningarUtveckling av

kommunikation ändavanligen sin elektroniskaTidigare byggde man
tillämpning egentli-transmissionsnätet till denfrån grunden från man

utveckla, figurhade för avsikt att segen

TILLÄMPNING
TILLÄMPNINGSSPECIFIK UTRUSTNING

TRANSMISSIONSNÄT

Figur 1

konsekvens det blirbeskrivs harbygga detpåAtt sätt attsomsom ovan
ändra i tillämpningtransmissionsnät ellermycket bytasvårt utanatt en

Möjligheten kommunicerafrån grunden.alltbehöva attgöraatt om
obefmtlig. tvingas i ställeti det Manandra blirmed närmastesystem

tillinformation frånöverförspeciellabygga översättare ett systemsom
annat.ett

allmännainte tänker på, detvilket kanskeexempel,Ett ärman
figur 2.uppbyggt på dettatelefonnätet sätt,är sesom

RÖST, TELEFONI

telefonerTelefonväxlar,

TRANSMISSIONSNÄT

Figur 2
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kommunikationsarkitekturVal av

tillämpningar för elektronisk kommunikation börVid utveckling av
byggerkommunikationsarkitektur påalltså använda öppnaen somman

övrigt omfattar de komponenterstandarder och i som anges ovansom
Kommunikationsarkitektur. finns i dag endast tvåunder rubriken Det

leverantörsoberoende kommunikationsarkitekturer väljaochöppna att
Interconnection ochmellan. bygger OSI Open SystemsDen ena

IP-arkitekturen Protocol.den andra Internetär
fungerande produkter till alla datorsystemfinns välFör IP typer av

Likaså finns det välbetydelse från antal leverantörer.ett stort enav
produkter kan användas.spridd kunskap marknaden hur dessaom

Motsvarande kan inte föreligga för OSI, det för vissaävensägas om
elektronisk finns produkter i begränsadtillämpningar, såsom post, som

Även OSI-tillämpningar kan användaomfattning används i praktiken.
för datatransporten.IP

uppfyller de krav kandag det endast IP-arkitekturenI är som som
kommunikationsarkitektur.ställas på Öppenen

IP-arkitekturen

paketfönnedlandeanvänds IP-arkitekturen.Internet InternetFör är ett
trafiken. innebär de data skall dist-för förmedlingen Detnät attav som

finnsdelas i antal datapaket. varje paket adresser.ribueras Iettupp
förgreningspunkt förNoder i bestämmer vid varjeroutrarnätet vägen

förbindelsefritt vilket bl.a. innebär pake-paket. IP-protokollet är attett
dirigeras olika och således kan de kommakan nätetvägarten genom

transportprotokollet sker kon-fram i fel ordning. Med hjälp TCPav
troll mellan ändsystemen sändare och mottagare. Routrama är sam-
mankopplade ofta fasta förbindelser. förbindelser kan hamed Dessa
olika kapacitet och varierande belastning, dvs. det inte möjligtär att

tillgänglig för respektiveförutsäga hur bandbredd finnsstor an-som
trafik. innebär inte datapaketvändares Detta i sin närvet etttur att man

kommer fram, dvs. paketfördröjningen kan variera.
ochIP-arkitekturen utvecklas fortlöpande med protokollnya

protokoll för multicastingtillämpningar, exempel kan en-nämnassom
vanliga tillämpningartill-många och garanterad bandbredd. Utöver nu

allt ocksåoch webb kommer ochIP Internet använ-atte-postsom mer
telefoni, videokonferenser och för andradas för videoöverföring,

kommertillämpningar kräver bandbredd. IPDessutom attstorsom an-
övervakningsfunk-vändas för tillämpningsområden ochstyr-nya som
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tioner for exempelvis larm och reglering i lokaler och lik-värmenav
nande.

Standardiseringen och vidareutvecklingen IP-arkitekturen skerav
inom IETF EngineeringInternet Task Force.

IP-arkitekturens princip förenklat i figuranges

TILLÄMPNINGSPROTOKOLL

för webb,e-post,
filöverföring, nätövervakning osv.

TRANSPORTPROTOKOLL

TCP

INTERNETPROTOKOLL

IP

Figur 3

figur framgårAv 4 principen med använda IP-arkitekturen föratt ut-
veckling tillämpningar och där olika transmissionsnät kantyperav av
utnyttjas olika fysiska eller via trådlösa förbindelser.över nät
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TILLÄMPNING

TRANSMISSIONSNÄT

Ethernet, ATM, SDH, xDSL
WDM

Koppar, fiber, radiokoax,

Kanalisation

Figur 4

figur transmissionsnät intebör observeras det iDet 4att anges somsom
omfattas finns antal olika teknikerIP-arkitekturen. Det ettav som an-
vänds för transmissionsnätet. bygger på olika principer hur dataDessa

kretsförmedling. Vidi paket-, cell- ellersomnätettransporteras ram-,
kan olika tek-viss överföring mellan de kommunicerande parternaen

förbindelsen i olika delnät.niker utnyttjas i olika delar av
skikten utnyttjas vidvisa principen med hur de olikaFör att

används här enkeltkommunikation i paketförrnedlande nätett ett- -
exempel. Se figur

meddelande data i formexemplet sänder användare kortI A ett av
huvud tillpaketvtill användare varje skikt adderasB. Förett ett

paketet. huvud innehåller adresser, styrinformation vilket bl.a.Ett m.m.
utnyttjas skikt mottagarsidan. Meddelandetmotsvarande påav

styrinformationen fysisk förbindelse eller viainklusive överförs via en
ochtrådlös förbindelse. mottagarsidan packas huvudPåen

meddelandet respektive skikt.upp av
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TillämpningTillämpning

Tillämpnings-Tillämpnings-
protokollprotokoll

Transport-Transport-
protokollprotokoll

-
Internet-Internet-

CAlHejBl |HejB|A||c| protokolletprotokollet

l l
Transmissions-Transmissions- Elli nätnät

Figur 5
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KalifornienfrånReserapport

Hägglofoch Jan BernerLenaav

till Fran-gjort studieresa Sanhar under våren 1999Utredningen en
frågeställningarvissaför belysabifogascisco. Reserapporten ettatt ur

ochteknikval, konkurrensangåendeperspektiv.amerikanskt T.ex.
fram-detreferat någotNedan följeravreglering.effekter av somavav
inter-med deinteAnteckningama harbesök.kom vid olika stämts av

vjuade personerna.
feb-Francisco, USA, 25till Sanfrån utredningensReserapport resa

FredrikHägglöf,Grönlund, LenaDeltagare:till 1999. Janruari 4 mars
ochSand Berner.Jan

of Telecommu-Francisco city, Departmentof SanCity and county
ServicesInformationnications and

1999.februariFredagen 26

Informa-CommitteeTheföredragninginleddes medMötet onomen
startadeCOIT-projektetverksamhet.och dessTechnologytion COIT

ioch skall pågåverksamhetsåretandrapå detoch innejuli 1997 är nu
konsultföretag 1997Bakgrunden till COITtotalt år.5 är att genom-en

nedslående resultat.medbeskrivning stadens IT-statusförde aven

IT-infrastruktur-de frågoransågnärvarande vidDe mötet att som
deväl medöverensstämdepåbehandlade och sökteutredningen svar

ställde sig.COIT-projektetsom
ansågsverksamhetstyp vilketaffärsmässigbedriverCOIT varaen
viktiga, inteService detovanligtför offentlig sektor ärangreppssätt.ett

förvaltningsområden och inomolikaomfattarkostnaden. Projektet sex
omfattas inte COIT:sSkoloranställda.finns 42.000förvaltningen av

verksamhet.
via ka-finansieringen skerochpolitisk frågaviktighar blivitIT en

delprojekten.olika Pengarfrån devarifrånpitalfonder, avropaspengar
också frånsäljsobligationerskatter,fråntill fonden kommer som men



2 Reserapport Bilaga 1 l

myndigheter flygplatsen. Fonden används fört.ex. attsamma som ge
stabilitet och långsiktighet i IT-utvecklingen.

delprojektEtt inom COIT gäller upphandling och tecknande avtalav
för olika IT-produkter exempelvis PC, nätverksprodukter. Av-servrar,
tal har tecknats med fem leverantörer och så blir det konkurrenssätt
och prispress.

Man COIT har varit mycket framgångsrikt och blivitattanser en
"god affär" för staden.

Bra service till allmänheten det övergripande målet för staden ochär
det har bl.a. tagits fram webbplats och adressen för San Franciscoen ny
city och http://www.ci.sf.ca.us. driverDet utvecklingenär:county som

iIT San Francisco förvaltningen,i utökad service tillärav nya program
medborgarna, besparingar och effektivisering förvaltningen.i

1996 års Telecommunications innebarAct telemarknadenatt av-
reglerades för konkurrensen skulle bli bättre. Tidigare fanns småatt
lokala telefonbolag i olika områden avregleringen innebar allaattmen

kunde gå i andra områden. istället har häntoperatörer Det enligtsom
från "the city" bolag köpt de mindrerepresentantema är att stora upp

och den förbättring konkurrensen förväntat sig har inte uppstått.av man
finnsNu det bara för kabel-TV. ATT och Paci-t.ex. operatörstoren

fic Bell de det sjunkandeär De pri-operatörernastora äger mesta.som
hoppats på konkurrensen skulle förbättras harattser som man genom

inte infriats och istället har priserna ökat. Borgmästaren i San Francisco
ansåg staden borde infrastrukturen. sammanfattningSomägaattnu en

marknadssituationen denpå avreglerade amerikanska telemarknadenav
ansågs marknaden utvecklats på sådant den visat "theatt sättett att att
last mile" naturligt monopol.är ett

Telia North America Inc och Sveriges tekniska Attachéer Statt,
Menlo Park.
Fredagen 26 februari 1999.

Små Intemetoperatörer kommer få det besvärligt i framtiden då deatt
har svårt konkurrera med de vad gäller QoSatt operatörernastora
Quality of Service fråga sysselsätterär stor operatörerna.som en som
Kontrakt skrivs på viss bandbredd skall tillhandahållas. viktigEnatt
fråga hur uppnår bra kvalitet på sin Internettjänst.är Skaoperatören en
det lösas med det alltid finns tillräcklig bandbredd för tjänsten elleratt
ska det lösas via kommunikationsprotokoll somtyper tasnya av nu
fram inom IETF Cisco och har samarbeteHP hur ska mätaom man
Intemettrafiken. MIT, litet företag i Sverige, har framtagitär ettsom

produkt för trafiken på Internet. exempelEtt på svå-mätaatt annaten
righeter för små de inte alltid anslutna till den bästaoperatörer är äratt
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mellantrafiken utväxlasplats därdvs. denknutpunkteneller närmaste
onödigt långatrafiken fårbetyderi vilketolika operatörer USA, taatt
finns idagkommer floran IntemetoperatörerTroligen attvägar. somav

sig och blir uppköpta.specialiserarförsvinna. De

EngineeringFacilityIntegratedUniversity, Center forStanford
februari 1999.26Fredagen

exempelvisutvecklingsländerhurbeskrivningkortfattadEn övergavs
för fåinfrastrukturbilligt kan byggarelativtKina attsättett enupp
telefoni.trådlössatellit ochmed hjälptelefonitjänstertillgång till av

utvecklingslän-och därförverkliga dettaförTekniken finns redan att
forvisat intresseharutrustningen. Japansjälva tillverkaderna kan stort

projektet.
Developmentfor Professionalvid Stanford CenterverksamhetenEn

stödjer ochföretagUngefär 300viautbildning sker nätet.är an-som
kbit/s ochanvänds 28,8de hastigheterutbildningen ochvänder ärsom

viatillhandahålla utbildningmärktseffektkbit/s.128 Den attsom av
och dentidigarestudenterna sitter hemma störstaännätet är att mer

http://scpd.stanford.edu.vid midnatt. Seanvändningen är
utvecklas detkunnautbildningarna skullehurfråganPå omom

Tidskompression 1-2 tim-det flerabandbredd fannsfanns svar.mer —-
anteckningar,virtuellatimme istället,föreläsning 1-1,5 text-mars
för översättningar,ljudkanalersökmöjligheter, fleraavanceradening,

fördigitala ingångaroch flerljud- och bildkvalitébättre t.ex. pennor
whiteboard.och

CPUC,CommissionUtilitiesPublicCalifornia, CaliforniaofState
San Francisco
Måndagen 1999.1 mars

http://gopher.cpuc.ca.gov/Webbadress:

denoch implementeraregleraCommissions uppgiftUtilityPublic är att
skall råda påkonkurrensfriintentionerlagstiftningensfederala attom

telemarknaden.
sak i andragällertroligeninte bra,fungerarKonkurrensen samma

sedan avregle-konkurrensenförsökerdelstater. Man uppmuntraatt
switcharkonkurrens;öppnades fördå alla delar accessnät,ringen 1996
olikafinns fleraTroligenlångsamt.kommit igångdet har or-osv. men
säljandekonkurrenter. Denköpstjänsterorsaksaker är att avmen en

dettjänster. Påbrainte leverera sättethar intressekonkurrenten attav
drabbat ATT.vilket bl.a.rykte,tjänsten dåligtfår den köpersom
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CPUC myndigheten får klagomål avregleringen inte funge-att
i praktiken inte kopparförbindelsema helt förär andra aktö-öppnarar

rer.
diskussionEn pågår huruvida det bör finnas eller mindreom mer

omfattande reglering för uppnå målet konkurrens.att om

State of California, Department of Information Technology, Sacra-
mento -
Måndagen 1 1999mars

Det POTS-förbindelser dvs. förbindelserär via det vanliga telefonnätet
det vanligaste i dag. Fiberkabelär används mellan städer.som

Radiolänk används i liten utsträckning för kommunikation. Tl-förbin-
delser T1 Mbit/s1,5 med T3-förbindelserersätts T3 45 Mbit/s
för Fiberkabel finns till kontorsbyggnaderstamnät. och företagstörre

inte till affärslokaler. harIngen varit villig investera utbyggnadattmen
fiber till hushåll och någon utbyggnad inte planerad. Utanförär stä-av

der det bara förbindelser viaär det vanliga telefonnätet med kapacitet
högst 64 kbit/s gäller dvs. POTS.om som

Troligen kommer vanliga modemförbindelser via POTS ersättasatt
med:

anslutning via kabel-TV,-
xDSL-anslutningar konkurrerarsom med Tl-förbindelser. Nu görs-
försök med ADSL 10.000 användare,
i städer kommer trådlösa förbindelser wireless. Problemet med-
trådlösa radioförbindelser topologin geografin mellanär sändare
och frekvensutrymmet.mottagare samt

Den aktiviteten sker inomstörsta området för trådlösa förbindelser.
Något troligen också kommer några år 3-4 år använd-ärsom om
ningen satelliter. Både Microsoft och Motorola på satelliter.satsarav
Hastigheten blir då asymmetrisk dvs. till användaren frånänmer an-
vändaren. En viktig förutsättning kommunikationen viaär satellitatt är
pålitlig. Men det flera år kvar innan det kan konkurrera,är det måste bli
billigare.

Om inte några insatser kommer det integör blistaten några hög-att
hastighetsförbindelser utanför städerna. det gällerNär ödeområ-stora
den vanlig telefon det endaär kan tänka sig.man
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följande:Regeringen kan göra

tillämpningar,projekt ellertill vissaekonomiskt stödlämna-
ServiceUniversaldvs.telefoniområdet,förgällerdetgöra som nu-

betydaskullevilkethöghastighetsområdetför attObligations även
attraktiva områ-mindreutanförtjänstererbjudaaktör måsteävenen

finansieras.skahur dettafråganden. Den ärstora

debetyderVilketkbit/s.i dag 56hastighetenvanligaste attärDen
tillgångdet finnasSkullewebbsidor.textbaseradeanvänderflesta nu

gångertrafiken ökade 2-3det innebärahastighet skulletill högre att
webbsidor.video påkommermycket kort tid. Något ärsomen

bland detIberoende på ärvarierarAvgiften för ADSL operatör.
tid ellerberoendekostnadrörligibland det"flat ärrate", är avsomen

begränsande stamnäts-Intemetoperatöremasvolym. Det ärär nusom
itill allatillgängligtintefinnsförbindelsema. ISDNinte orterroutrar -

USA.
debandbredd ansågskrävertillämpningamaförstaDe stor avsom

områ-det dessatelemedicin ochunderhållning och ärintervjuade vara
bandbredd.efterfrågandriva påförst kommerden attsom

ochvad mångagenomföratidlängre änkommer trorDet attatt ta
vanligtrådlös. En10 årtroliga teknikenmenade den äratt re-omman

tilllaboratoriumteknik frånfördet brukar attlång tidgel för hur ta ny
år.det 15spriddbli allmänt är att tar ca

till-krävsslå igenomskallhandel viaelektronisk InternetFör att
saknasdigitala signaturer. Det är öppnakryptering ochtillgång nusom

nyckelhante-förlösningarleverantörsspecifikagällerstandarder. Nu
kort. Enochnyckelndennyckeln, dvs.publikaring den öppna smarta

inteteknikentillkommit fram ärförsök ochgenomförtbank har attstor
skatten påangåendeocksådiskussion pågåranvändas. Enklar varoratt

viasäljs Internet.som
enklastlöses detService för IP-nätQuality oferhållaFör ettatt ge-

varit lös-alltidharbandbredd detfinnstill detalltid attatt senom
kommuni-kvalitén viaintesåledestelefoni. löservid Manningen nya

i prak-harteknik förunderliggande IP-nätkationsprotokoll. ATM som
för hantera.tiken blivit svårt att

skallintebordevadfrågan statenPå göra svaret attstaten varom
dubblaköpteexempelinvesteringar. Ett närdet gällerleda när manvar

ochbåde OSIprotokolluppsättningar,olikabyggde påutrustningar som
aktuella tid-denvidsomhänderTCP/IP. vadDet när statenär som

kost-det blirför leda,tillräckligtintepunkten förordade OSI attstorär
visa denbörhandel däremot rättaelektroniskdet gäller statenNärsamt.

olikagåkommer alla vägar.attvägen, annars
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Wired News, San Francisco
Tisdagen 2 1999mars

detNär gäller roll ansåg frånstatens Wired Newsrepresentanten att
den allmänna uppfattningen regeringen med så försenaratt ärvara om
det utvecklingen. TelecommunicationsNär frånAct 1996 kom allavar
förväntansfulla vad det skulleöver det har inte hänt något. FCCge men

för långsamma. Skarp kritikär riktades FCC:s hantera fre-mot sätt att
kvensspektrumtillgången. Spektrumauktionema borde entrepre-gynna

i stället.nörer
Det driver bredbandsutvecklingen elektronisk handelär ochsom att

Europa inte har fast avgift flate rate ansågs hinder förett stortvara
elektronisk handel och skälet till varför det inte har tagit fart.

På frågan bör subventionera glesbygdenstaten lämnadesom svaret
det skulle kunna förstöra marknadenatt eftersom de verkliga kostna-

derna inte visas. I USA pågår ingen diskussion subventioner. Skallom
något Ja, skullegöra kunnastaten finnas med istaten form "non-av

profit"-organisationer i teknikutvecklingen tillsammans med forskning
inom näringslivet. För att Dessutomuppmuntra entreprenörer. vore
kanske subventionering utrustning bra idé. Staten bör i lång-av etten
siktigt perspektiv bort regleringar. kommerDetta locka riskvilligtatt
kapital till marknaden. FCC borde spektrumet,öppna alltöppna som
gar.

Icon Medialab, San Francisco.
Tisdagen 2 1999mars

Representanten för Icon Medialab i San Francisco menade dennäratt
elektroniska handeln riktig fart kommer det krävastar minst 100att
Mbit/s i framtiden. Han ansåg det främst sådant villatt är laddaman
hem kommer kräva bandbredd.attsom

Cisco Systems Inc, San Jose
Onsdagen 3 1999mars

Under den inledande diskussion framfördes följande:

De traditionella telebolagen har få IP-nät TCP/IP. Te-experter-
lebolagen har sin kunskap inom faststörsta och mobil telefoni. Vad
gäller marknaden har dessa bara mobiltelefonioperatörer kvar,snart

IP-telefoni kommer öka.att Det finns få i världenattpga. experter
kan bygga IP-nät.storasom
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har slagit det troddeinte igenom på många i börjanATM sätt som-
på 90-talet. orsak det inte har blivit billigare för slutanvän-En är att
daren. inte skalbart med hänsyn till ökad belastning.ATM Deär
traditionella telebolagen dock bekanta med ATM-teknikenär mer
dvs. förbindelser kan mellan de kommunicerandesättasatt upp

jämför med IP-teknikenmed kretskoppling somän ärparterna;
förbindelsefri IP-nivå, dvs. ingen förbindelse innansätts upp pa-
keten sänds.

användningInternet Commerce Ciscos egen-

försäljningenUppskattnigsvis sker 20 Ciscos totala via In-procent av
och för det behövs det endast personalstyrka 30ternet en ca perso-

besparingar betydligt mindreCisco med pappershante-gör storaner. en
genomförtring tidigare. Undersökningar Cisco visar kun-än attsom

derna mycket nöjda med Cisco har handel In-använtär översystemet.
sedan hösten januari det företag och1996. I 1999 1.300ternet var

använder sig märkligt inte flera50.000 Det ansågssystemet. attsom av
företag handel principanvänder Internet då kanöver ävensamma an-

företag.vändas mindreav

efterföljande diskussion framkom följande:Vid den
Försäljning sker webb och med användninghus med hjälpav nu av-

Video kräver bandbredd. Likaså kan vid bilköpvideo. storav man
få uppfattning erbjuds innan besöker bil-vaden om av som man
handlaren.

viktigt skolor får tillgång till datorer, utbildningssektomDet är att-
kommer kräva bandbredd.storatt

Avseende trafiktillväxten: Idag det datakommunikation tal-änär mer
kommunikation telefoni telefonnätet. år 2000Prognosen är äröver att
datatrafiken gånger högre telefontrañken och år 2005 uppskattas5 än
den till högre.23 gånger

Mbit/sKostnaden för bandbredd kostnaden har under deper se-
naste minskat kraftigt. Hastigheten optiska fiber medåren nätöver

våglängdsmultiplexering och för har ökat kraftigareWDM änroutrar
Ökningen beräknas fortsätta.for SDH/SONET-utrustning.TDM att

Jämfört med tidigare kommunikationsnät Cisco medatt ut-anger
fiberförbindelser och våglängdsmultiplexering kommernyttjande av

tiondel.kostnaden reduceras, uppskattningsvis till Detta beroratt en
mindre utrustning används i ingen ellerTDM- ATM-utrust-nätetatt
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direktutnyttjarVilket innebär IPanvänds i stamnätet.ning att man
mittennedan. Imed SDH/SONET sefiber WDM ävenöver utan av

tillkan användateknik användas.började denna Man1998 att uppnu
bandbredden dettafiber. effektvåglängder En32 sättäröver atten

vid SDH/SONET.mycket kraftigare TDMkan öka än
beståendemodellen nätelementen"traditionella"Den av

IP-
ATM-
SDI-I/SONET
Fiber med eller WDMutan

modellenmed den "optiska"ersätts

IP-
ellerFiber med WDMutan-

för utrustning och näthante-ovanstående lägre kostnadeffektEn ärav
vid behovoch kapaciteten kan ökaring personalkostnaden att av mer

tidsmultiplexeringfiber" sker således ingenbandbredd. Vid "IP över
IP-paket ochanvänds för paketeringdock SDH-ramarTDM, av

vid avbrott i ringfor-för restaurering "självläkning"SDH-tekniken
Dynamic PackProtokollet för restaurering DPT Trans-made ärnät.

produkter förCisco använder företaget CIENA:s WDM.port.
enutformadolika delnät.kan bestå I somEtt stamnät ärnät somav

inom kommunfiber", i de ringnät t.ex.ring används "IP över enmen
SDH/SONET utnyttjas,ligger användaren kan IP övernärmaresom
transmissionsnät olikaanvänds för ivilket innebär olika nätelementatt

migrering kan ske.betyder stegvisdelar Dettanätet. attav en

Nästa generations routrar

uppgraderas med hjälpfinns ñbemät kan WDMIdag det stora avsom
år. Trafiken for-våglängder fiber möjligt några100 äröver omen

blir switchar och Omdubblas månad. Flaskhalsen6-9 routrar.var
klararbehöver Sprint och andra Tera-några år operatörer routrar som

produkter klara Gbit/s. Ciscobit/sek-hastigheter nuvarande 100max
beräknar ha produkter klara 2001.att nya
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Palo Alto
Onsdagen 3 1999mars

Staden Palo Alto startade projekt för bygga fiberstomnätett att ett av
och tillhandahålla fiber till låg kostnad. Tanken hus-ävensvart attvara
håll skulle kunna ansluta sig och undersökning gjordes där det fram-en
kom flestade positiva till detta. Beräkningar gjordes huratt var som av
lång tid det skulle innan nätinvesteringen återbetald visadeta var
emellertid det skulle ungefär vilket alltför7-8 år, ansågs långatt ta vara
tid och innebära alltför osäkerheter för staden skulle våga görastora att

sådan investering. Det ändå har byggts i fonn ringnät ären som av en
det inte särskilt många anslutna, inte den förvalt-ärmen ens egna

ningen, till detta Efterfrågan fiber ipå har inte varitnät. stomnätetsvart
särskilt och projektet har till vidare.stor avstannat
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