
Bredbandsläget i Region 

Norrbotten



Hur har Regionen arbetat med 

bredbandsfrågan 2019-2021

• Regionala utvecklingsmedel till stamnätsfiber för datacenterutveckling

• ERUF-medel till ortsammanbindande nät för fiberutbyggnad i glesbygd

• Stöttning till kommunerna i Bredbandsfrågor

• Fördjupad samverkan med övriga Norrlandslän genom  
Bredbandskoordinatorerna

• Samordnade skrivelser/utredningar kring t.ex. Mobiloperatörer, CEF2 
Digital, PTS-remisser

• Sammanhållande för kommunernas önskemål kring Telias 700 MHz 
utbyggnad (begränsade möjligheter p.g.a. PTS tillståndsvillkor)

• LTU #fulltäckning-projektet

• OBS: Begränsade personalresurser p.g.a. Bredbandskoordinatorn endast 
tillsatt på deltid



Vad bör prioriteras under 2021-2022?

• Tillsätta en Bredbandskoordinator på heltid

• Se över möjligheter till utnyttjande av CEF2 Digital t.ex. för 

bredbandsutbyggnad/5G i glesbygdsområden

• Ta fram en Regional Bredbandsstrategi

• Verka politiskt för ytterligare medel för bredbandsutbyggnad, helst 

med ändå skarpare glesbygdsprofil i Förordningen.

• Verka politiskt för införande av statligt stöd även för Samhällsmaster

• Om möjligheten uppstår, genomföra Regionalt Bredbandslyft (PTS 

Bredbandsforum)



Bredbandsmålet 2020

• Regeringens bredbandsmål för år 2020 är att 95 procent av 

alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst

100 Mbit/s.

• Vi har nu statistik för att visa hur nära kommunerna i Region 

Norrbotten kommer de nationella målen för bredbands- och

mobiltäckning (mätning utförd okt-2020).



Inga kommuner nådde

2020-målet

• Under 2020 hade 80 procent av 
hushållen i Norrbotten tillgång till 
bredband på minst 100 Mbit/s. Regionen
når därmed inte det nationella
bredbandsmålet för 2020 på 95 procent.

• Var för sig når inga kommuner i länet
det nationella målet.

• Skillnaderna inom regionen är kännbara. 
Luleå har högst täckning (88 procent), 
medan Överkalix har lägst (55 procent).

• Rikssnittet låg år 2020 på 87 procent.



Sämre täckning än 

många andra andra 

regioner

• Jämfört med andra regioner har 
Norrbotten förhållandevis låg 
bredbandstäckning. Regionen rankas 
som nummer 16 av 21.

• Inga regioner når upp till det nationella 
bredbandsmålet om 95 procents 
hushållstäckning, även om Stockholm 
kommer väldigt nära.

• Jämför vi kommunerna i Region 
Norrbotten med resten av landet placerar 
sig Luleå som nummer 58 av 290 
kommuner, medan Överkalix ligger på 
plats 282.



Bredbandsmålet 2025

• År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

• 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 

Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten.

• 99,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s.

• 100 procent ska ha tillgång till 30 Mbit/s.



Långt kvar till 2025-

målen för Norrbotten

• Region Norrbotten uppnår inte ännu
några av de nationella bredbandsmålen
för 2025.

• Störst är gapet när det kommer till 
100 Mbit-målet.

• Skillnaden mellan gles- och tätbygd är, 
som grafen intill visar, betydande.

• Observera att målen är nationella
snarare än regionala. Målen är också
satta utifrån täckning bland både företag
och hushåll. Här jämför vi endast hushåll.



1 Gbit-täckningen 

jämfört med andra 

regioner

• Norrbotten sticker ut med landets näst 
lägsta 1 Gbit/s-täckning, jämfört med 
andra regioner.

• Stockholm är den enda regionen som når 
2025-målet om 98 procents 
hushållstäckning i dag.

• Jämför vi kommunerna i Region 
Norrbotten med resten av landet placerar 
sig Luleå som nummer 78 av 290 
kommuner, medan Arjeplog ligger på 
plats 286.



Bredbandsmålet för mobiltäckning

• År 2023 bör alla områden i Sverige där man normalt befinner sig 
ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

• PTS utvärderar det här målet baserat på en sammanvägning
mobiltäckning i olika typer av geografiska områden (vägar, 
handelsområden, bostäder etc).

• I år publicerar PTS för första gången regionala siffror för att
utvärdera mobiltäckningsmålet för Norrbottens del.

• OBS: Det är inte specificerat i Bredbandsstrategin hur 
täckningsmålet ska utvärderas. De områden som utvärderas har 
därför PTS själva valt ut. Siffrorna är också teoretiska baserat på 
operatörernas egna uppgifter.



Så långt har Region 

Norrbotten kvar till 

mobilmålet

• 82 procent av de jämförda områdena i 
Region Norrbotten har tillgång till mobila 
tjänster som uppfyller 2023-målet.

• Jämfört med andra regioner är det en  
förhållandevis låg andel.

• Stockholm är den region som kommer 
närmast att uppnå mobilmålet, medan 
Norrbotten har längst väg kvar.



Varierande täckning i 

olika typer av områden

• Mobilmålet utvärderas som en 
sammanräkning av hastighet och 
signalnivå i olika typer av områden.

• Riksvägar är den områdestyp där 
mobilmålet uppnås i lägst utsträckning i 
Region Norrbotten  (13 procent).


