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Bredband är en viktig infrastrukturfråga precis som vägar, vatten avlopp
och el. IT-utvecklingen i sig driver förändringsarbetet i samhället och
framtagandet av nya produktet och processer, inte minst när det gäller
verksamhetsutvecklingen inom det kommunala området. Bredband är
också en viktig attraktivitetsfaktor för kommuner och kan möjliggöra att
människor i högre utsträckning kan bo kvar på landsbygden genom
studier och arbete på distans.

Länsstyrelsen har tagit fram en bredbandsstrategi för Västmanlands län. I
den framkom bland annat att gemensamt i alla kommuner i länet är en
låg tillgång till fiberbaserat bredband bland landsbygdsbefolkningen. I
bredbandsstrategin föreslås täcknings- och kapacitetsmål för
Västmanlands län, vilka tar sin utgångspunkt i de mål som definierats för
hela Sverige av regeringen.

Täcknings- och kapacitetsmått för Västmanlands län

År 2020 bör 90 procent av länets befolkning och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s. Andelen befolkning och företag i
tätorter och småorter respektive glesbygd som har tillgång till dessa
hastigheter bör vara minst 90 procent vardera. År 2020 bör alla
innevånare och företag i länet ha tillgång till en Internetanslutning med
en hastighet på minst 30 Mbit/s.

Till delmål för år 2015 föreslås att 50 procent av hushållen och företagen
i Västmanlands län ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. I
glesbygd bör andelen med tillgång till dessa hastigheter vara minst 30
procent.

Bredbandsstrategi för Norbergs kommun

En ambitiös satsning på att bygga ut framtidens bredbandsnät behövs.
Den satsningen klarar inte en liten kommun ensam. En realistisk
bredbandsstrategi måste därför utgå från att söka samverkan på olika
nivåer för att gynna utvecklingen på bästa sätt trots begränsade resurser.



I tätbebyggda områden där kommersiella operatörer bedöms kunna
bygga ut kapaciteten ska kommunen inte ta över initiativet från dessa.
Resurser ska satsas främst där kommersiella aktörer inte bedöms ta
initiativ till en utbyggnad. Byalag och andra lokala aktörer ska
uppmuntras att ta initiativ i frågan och kommunens roll är att stötta och
ta initiativ till nätversbyggande.

Kommunfullmäktiges beslut om markavtal ligger till grund för hur
kommunal mark kan användas även för kanalisation. I de fall det inte går
att lägga kanalisation utmed vägar och gator så reserveras kommunal
mark, U-område.

1. Långsiktigt (tar minst fem år) skall Norbergs kommun satsa på
ett öppet stadsnät med kommunen som nätägare med
entreprenör som utförare och tjänsteleverantörer.

2. Kortsiktigt skall Norbergs kommun i ett första steg sikta på att
de kommunalt ägda bostäderna får tillgång till bredband. En
annan aktör än kommunen ges möjlighet att agera under en
period mot att kommunen sen tar över nätägandet.

Kapacitets- och täckningsmål 2020

År Kapac i te t Täckn ing Täckn ing Täckn ing
tätort/småort ej tät- och småort

varav varav

2012 50 Mbit 19,7 % 23,8 % 0,0 %

2020 50 Mbit 30 %


