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Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, underlag för att bedöma aktualitet 
och användbarhet i RUFS 2010” 

1 Sammanfattning 
Stokab delar RUFS 2010 uppfattning att en effektiv digital kommunikation är en 

grundförutsättning för en ledande tillväxtregion. I detta sammanhang är, enligt 

Stokab, ett väl utbyggt fibernät, tillgängligt och öppet på likvärdiga villkor för 

marknadens aktörer en strategisk förutsättning för tillväxt och sysselsättning i 

Stockholmsregionen.  

 

I Stockholm erbjuder Stokab marknaden ett öppet och konkurrensneutralt fibernät 

med yttersta avsikt att stimulera utvecklingen inom IT- och telekommarknaden och 

inom Stockholms näringsliv i stort. Fibernätet är väl utbyggt i hela Stockholms 

kommun och Stokab kan i princip erbjuda obegränsad tillgång till fiber. Detta ökar 

möjligheterna för tjänsteleverantörer att nå hela vägen fram till slutkunden och utgör 

därmed en av förutsättningarna för tjänstesektorns tillväxt, framför allt den 

kunskapsintensiva.  Stokab-modellen är strategisk på så vis att den stimulerar 

tillväxten av operatörer/tjänsteleverantörer och därmed tjänstutvecklingen. 

 

Stokab delar RUFS 2010 uppfattning att de tekniska förutsättningarna för digital 

kommunikation måste stärkas inom Stockholmsregionen. Slutkunders efterfrågan på 

digitala tjänster med höga krav på kapacitet är avhängig tekniska förutsättningar, 

såsom nättäckningsgrad och teknik. Det innebär att efterfrågan kan ta fart först när 

de ”tekniska förutsättningarna” är uppfyllda. Samhället kan därför inte avvakta 

efterfrågan på kapacitetskrävande tjänster, utan måste verka för att fibernät byggs ut 

för att på så sätt skapa förutsättningar för tjänstesektorns utveckling. Stokab 

efterlyser därför ett planeringsmål i RUFS 2010 för bredbandsutbyggnaden i 

Stockholmsregionen. Det finns såväl nationella bredbandsmål som mål för hela EU.  

 

Stokab förordar därutöver att RUFS 2010 anger att fiberutbyggnad och möjlighet att 

hyra svart fiber på likvärdiga villkor är strategiska förutsättningar för regionens 

konkurrenskraft och näringslivsutveckling. Fibernät utgör en modern och 

framtidssäker nätinfrastruktur som kan försörja både fasta och mobila bredbandsnät 

för kapacitetskrävande tjänster som kräver hög överföringshastighet.  
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2 Stokabs synpunkter  
Stokab delar RUFS 2010 uppfattning att en effektiv digital kommunikation är en 

grundförutsättning för en ledande tillväxtregion. I detta sammanhang är, enligt 

Stokab, ett väl utbyggt fibernät, tillgängligt och öppet på likvärdiga villkor för 

marknadens aktörer en strategisk förutsättning för tillväxt och sysselsättning i 

Stockholmsregionen.  

 

Stokab tillgodoser stockholmsmarknaden med ett öppet och konkurrensneutralt 

fibernät som avser att stimulera utvecklingen inom IT- och telekommarknaden och 

inom Stockholms näringsliv i stort. Utifrån marknadens behov tillhandahålls ett 

passivt fibernät till kunderna på likvärdiga villkor. Fibernätet är väl utbyggt i hela 

Stockholms kommun och Stokab kan i princip erbjuda obegränsad tillgång till fiber. 

Fiberutbyggnaden till flerfamiljshus i Stockholms kommun avslutades 2012. Cirka 

90 procent av Stockholms hushåll har därefter möjlighet att ansluta sig till Stokabs 

operatörsneutrala fibernät. Detta skapar ökade möjligheter för tjänsteleverantörer att 

nå hela vägen fram till slutkunden och utgör därmed en av förutsättningarna för 

tjänstesektorns tillväxt, framför allt den kunskapsintensiva. Stokab-modellen är 

strategisk på så vis att den stimulerar tillväxten av operatörer/tjänsteleverantörer och 

därmed tjänstutvecklingen. Det finns många exempel på innovationer som ser 

dagens ljus i Stockholm tack vare god tillgång på bredband och digital mognad hos 

stockholmarna. 

 

En studie
1
 genomförd av Acreo Swedish ICT visar att investeringar i fibernät i 

Stockholm haft positiv inverkan på stadens IT-utveckling och etablering av IT-

relaterad verksamhet. Investeringarna har genererat stora ekonomiska vinster för 

samhälle, företag och enskilda medborgare. Priserna på bredband är dessutom lägre 

jämfört med städer där konkurrensen är sämre. De sammantagna effekter som 

avhandlas i studien visar att den samhällsekonomiska nyttan av Stokabs fibernät är 

minst tre gånger större än gjorda investeringar. 

 

Stokab vill uppmärksamma på att tillgång till fiber är en förutsättning för utbyggnad 

av mobilnäten.  LTE
2
, fjärde generationens mobilnät för bredband med höga 

hastigheter, introducerades i Stockholm och Oslo som de första städerna i världen.  

Tillgången till svart fiber på likvärdiga villkor har möjliggjort etablering av tre 

trådlösa LTE-nät på Stockholmsmarknaden, med fyra
3
 operatörer. Möjligheten att 

hyra svart fiber av Stokab på likvärdiga och konkurrenskraftiga villkor underlättar 

således även för mobiloperatörer att etablera sig på marknaden. Det bidrar i sin tur 

till att stockholmarna får ökad valfrihet att välja bredbandstjänster. 

 

Stokab delar RUFS 2010 uppfattning att de tekniska förutsättningarna för digital 

kommunikation måste stärkas. Slutkunders efterfrågan på digitala tjänster med höga 

krav på kapacitet är avhängig tekniska förutsättningar, såsom nättäckningsgrad och 

teknik. Det innebär att efterfrågan kan ta fart först när de ”tekniska 

förutsättningarna” är uppfyllda. Det måste alltså finnas nät som kan bära 

                                                      
1
 Stokab – en samhällsekonomisk analys. Acreo Swedish ICT, 2013 

2
 Long term evolution 

3
 TeliaSonera, Telenor, Tele 2 och mobiloperatören 3 
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högkapacitetstjänster ända fram till konsumenterna, hushåll och företag. Post- och 

Telestyrelsens kartläggning visar att hushåll som kan få 100 Mbit/s också väljer 

sådana abonnemang. Hela 60 procent 
4
, av de som har tillgång till fiberbaserade 

bredband väljer 100 Mbit/s. En studie av Nokia Solutions and Networks (NSN) om 

hur olika nätverk används visar på liknande resultat. NSN-studien visar bl.a. att i 

områden där infrastrukturen är utbyggd med LTE används mer data och efterfrågan 

på högre kapaciteter ökar.  

 

Samhället kan därför inte avvakta efterfrågan på kapacitetskrävande tjänster, utan 

måste verka för att fibernät byggs ut för att på så sätt skapa förutsättningar för 

tjänstesektorns utveckling. Stokab efterlyser därför ett planeringsmål i RUFS 2010 

för bredbandsutbyggnaden i Stockholmsregionen. Det finns såväl nationella 

bredbandsmål som mål för hela EU.  

 

Regeringen beslutade 2009 om en bredbandsstrategi för Sverige.  

 År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband 

om minst 100 Mbit/s 

 År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband 

om minst 100 Mbit/s och alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att 

använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Detta 

mål uppnåddes redan under 2010 enligt Post- och telestyrelsen. 

 

EU-kommissionen beslutade under 2010 om en digital agenda för Europa i samband 

den övergripande strategin för tillväxt under åren 2010-2020 under namnet "Europa 

2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla". EU planerar sju 

huvudinitiativ som konkretiserar kommissionens planer. Det första initiativet som 

presenterades var en Digital agenda för Europa (DAE). 

 Basbredband för alla senast 2013: basbredbandstäckning för 100 procent av 

EU-medborgarna. Målet har uppnåtts under 2013. 

 Snabbt bredband senast 2020: Bredband på 30 Mbit/s eller mer för 100 

procent av EU-medborgarna. 

 Ultrasnabbt bredband senast 2020: 50 procent av hushållen i EU bör ha 

bredbandsabonnemang som avser mer än 100 Mbit/s. 

 

Stokab förordar att RUFS 2010, utöver antagande av planeringsmål för 

Stockholmsregionen, anger att fiberutbyggnad och möjlighet att hyra svart fiber på 

likvärdiga villkor är strategiska förutsättningar för regionens konkurrenskraft och 

näringslivsutveckling. Fibernät utgör en modern och framtidssäker nätinfrastruktur 

som kan försörja både fasta och mobila bredbandsnät för kapacitetskrävande tjänster 

som kräver hög överföringshastighet.  

                                                      
4
 Svensk Telekommarknad 2012, sid 23, PTS statistikportal tabell 29, 625 000 abonnemang, 

29 % ökning jfrt med 2011 


