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Nya sätt att förmedla elektronisk 
kommunikation

I framtidenFram till nu

PSTN/GSM nät för PSTN/GSM-nät för 
telefoni

Tv nät för tv Allt blir IP Tv-nät för tv

Marknät för analog 

Allt blir IP 
(internet)

Ett nät förmedlar Marknät för analog 
ljudradio

Datanät för data

Ett nät förmedlar 
alla tjänster

Datanät för data



Tillgången till telefoniTillgången till telefoni

å å• Regelverket säger att alla hushåll och företag ”på 
rimlig begäran” ska ha tillgång till telefoni och 
grundläggande internettjänstgrundläggande internettjänst.

• Telefoni via fasta eller trådlösa nät.
• Telias teknikskifte har ökat fokus på frågan. Telias teknikskifte har ökat fokus på frågan. 
• PTS har möjlighet att upphandla lösningar om 

inga marknadsaktörer har täckning. Hittills är ett 
å åfåtal hushåll upphandlade. 
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PTS krav på Telia i teknikskiftetp

1. Stolplinjer får tas endast ner om det finns 1. Stolplinjer får tas endast ner om det finns 
täckning hos abonnenten.

2. Abonnenten ska få en likvärdig lösning, och inte 
ådrabbas av avbrott i samband med övergången. 

3. Abonnenten och övriga berörda ska få 
information i god tid  Särskilt viktigt med information i god tid. Särskilt viktigt med 
framförhållning betr. Trygghetslarm.

Telia utfäste sig att leva upp till detta, med tillägget:e a ut äste s g att e a upp t detta, ed t ägget
4. Inga stationer med ADSL berörs.

PTS följer noggrant upp att Telia efterlever detta. 



Har vi dålig täckning från mobila 
nät?

å• Täckning på över 90 procent av ytan (GSM och 
450-nätet). 

• 3G nät täcker över 99 procent av befolkningen • 3G-nät täcker över 99 procent av befolkningen –
hushåll och företag. 

• 4G-nät byggs ut – operatörer meddelar att de ska 4G nät byggs ut operatörer meddelar att de ska 
täcka i nivå med 3G. 

Men:
• Täckning är beroende av lokala

fö håll d  l k l di kförhållanden – lokal radioskugga
förekommer på många håll. 



Regeringens bredbandsstrategiRegeringens bredbandsstrategi

• 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

• Utvecklingen ska vara marknadsdriven.
• Alla ska kunna använda grundläggande 

samhällstjänster via internet.  
• Så, var står vi idag?



Hälften har tillgång till 100 Mbit/s

å

Hälften har tillgång till 100 Mbit/s

• 49 procent har tillgång 
till 100 Mbit/s 
(44 procent 2010)(44 procent 2010)

• Ökningen beror framför Ökningen beror framför 
allt på utbyggnad av 
fibernät

100 Mbit/s i teorin

Lägre än 100 Mbit/s i teorin eller inte allsLägre än 100 Mbit/s i teorin eller inte alls



Krav i 800 MHz-bandet på att 
täcka dem som saknar bredband

• Täckningskravet i PTS auktion • Täckningskravet i PTS auktion 
i 800 MHz-bandet innebär att
300 Mkr ska användas för att 
bygga bredband (1 Mbit/s)
till hushåll och företag som 
helt saknar bredband  helt saknar bredband. 

• Första listan om 266 adresser
har lämnats till Net4Mobility 
(se kartan). 

• Utbyggnad startar under 2012.



PTS medfinansierar 
bredbandsprojekt

• PTS medfinansierar bredbandsstöd inom främst 
landsbygdsprogrammet.

• Ska bidra till bredbandsutvecklingen där • Ska bidra till bredbandsutvecklingen där 
marknaden inte bygger.  

• Sedan 2010 har vi medfinansierat 223 projekt Sedan 2010 har vi medfinansierat 223 projekt 
med 153,3 miljoner kronor. 

• Cirka 28 000 hushåll och företag omfattas av 
å å åpågående projekt som fått finansiering. 
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Tar tillvara det lokala engagemangetTar tillvara det lokala engagemanget

å• Bredband i världsklass, även på landsbygden.
• Eget engagemang och egna insatser krävs.

St t  tött  d b db d töd  t d töd • Staten stöttar med bredbandsstöd, metodstöd 
med mera. 

• www pts se/bredbandsstod• www.pts.se/bredbandsstod

10



Vad händer med trygghetslarmen?Vad händer med trygghetslarmen?

• Larm som fungerar i digitala nät erbjuder en 
bättre funktionalitet än gamla, analoga larm - mer 
tillförlitliga eftersom det går att automatiskt tillförlitliga eftersom det går att automatiskt 
övervaka att de fungerar. 

• I många kommuner saknas kunskap och 
förberedelser för att säkra trygghetslarmen när 
medborgarna lämnar den analoga tekniken. 
Gemensam pphandling kan lösa p oblemen  • Gemensam upphandling kan lösa problemen. 

• PTS har inget regulatoriskt ansvar – men stödjer 
Hjälpmedelsinstitutet och Socialstyrelsen. Hjälpmedelsinstitutet och Socialstyrelsen. 

• Vår rapport om trygghetslarm finns på 
www.pts.se. 

11


