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Marknadsanalys av IT-infrastruktur i Boden kommun 

 

 

Denna analys avser orterna Brännberg (138 inv), Gunnarsbyn (145 inv), Harads ( Lassbyn (51 inv), 
Skogå (79 inv), Svartlå (51 inv), Inbyn (87 inv), Sörbyn-Sundnäs (163 inv), Unbyn (606 inv), 
Överstbyn (81 inv) i Boden kommun. Denna rapport har tagits fram i nära samarbete med byarna inom 
Bodens kommun.  
 
Bakgrund 
 

Boden kommun har under åren 2000-2006 byggt ut IT-infrastrukturen med hjälp av statliga 
medel.  

 
Procent av befolkningen som har möjlighet till bredband fiber/ADSL 99,1% 
Procent av befolkningen som har möjlighet till bredband fiber 35,72% 
Procent av befolkningen som har möjlighet till bredband endast ADSL 63,28 
Procent av befolkningen som ej har möjlighet till bredband 0,9% 
 
Fortfarande saknar 64,28 % av befolkningen i Bodens kommun  
idag möjlighet till en NGA anslutning. 

 
 
Berörda orter 

 
Brännberg där finns ca 55 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar samt ett antal enskilda 
företag.  

 
Gunnarsbyn där finns ca 55 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar, ekonomiska föreningar 
samt ett antal enskilda företag. Kapacitet finns att förhyra av Telia Sonera/Skanova. 
 
Harads där finns ca 167 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar, ekonomiska föreningar 
samt ett antal enskilda företag. Kapacitet finns att förhyra av Telia Sonera/Skanova. 
 
Lassbyn där finns ca 20 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar samt ett antal enskilda 
företag. Närmaste tillgängliga fibernät att ansluta sig till finns ca 3 km bort. 
 
Skogså där finns ca 30 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar samt ett antal enskilda 
företag. Kapacitet finns att förhyra av Telia Sonera/Skanova. 
 
Svartlå där finns ca 100 hushåll samt ideellaföreningar samt ett antal enskilda företag. 
Kapacitet finns att förhyra av Telia Sonera/Skanova. 
 
Inbyn där finns ca 30 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar samt ett antal enskilda 
företag. Närmaste tillgängliga fibernät att ansluta sig till finns ca 4,5 km bort. 
 
Sörbyn-Sundnäs där finns ca 60 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar samt ett antal 
enskilda företag. Kapacitet finns att förhyra av Telia Sonera/Skanova.  
 
Unbyn där finns ca 230 hushåll samt aktiebolag, ideellaföreningar, samt ett antal enskilda 
företag. Närmaste tillgängliga fibernät att ansluta sig till finns ca 4,5 km bort för att garanterat 
erhålla NGA infrastruktur. Kapacitet finns även att förhyra av Telia Sonera/Skanova. 

 
Överstbyn där finns ca 30 hushåll ideellaföreningar samt ett antal enskilda företag. Närmaste 
tillgängliga fibernät att ansluta sig till finns ca 2,5 km bort. 
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Inom dessa orter finns ca 610 hushåll och mer än 45 företag. Erfarenhetsmässigt ansluter sig 
minst 70% direkt när en fiber utbyggnad görs. Inom aktuellt område är finns potentialen för 
utökad näringsverksamhet.  
 
Avstånden är långa, det är i många fall glest mellan husen och kostnaden för utbyggnad blir 
mycket stor och därför är marknaden inte intresserad av att bygga ut här. 
 
 

Befintlig tillgång till bredband 
 
Mobilt bredband finns tillgängligt i alla berörda orter med varierande hastighet. Den hastighet 
man kan uppnå ligger mycket långt under de 100Mbit/s som är regeringens mål. I några av 
orterna fungerar det mobila bredbandet dåligt inomhus. 
 
Teleoperatörer har EDGE täckning inomhus för de flesta orterna. Men för vissa fastigheter 
fungerar det ej. För orterna Gunnarsbyn, Lassbyn, Skogå, Svartlå, Inbyn, Sörbyn, Unbyn och 
Överstbyn finns 3G täckning. 
 
Net 1 har täckning inomhus i ovan angivna orter med undantag för ett fåtal fastigheter. 
 
Trådbundet bredband ADSL finns tillgängligt i de flesta av ovanstående byar. För ett flertal 
av anslutningarna i de olika byarna får man en hastighet betydligt under 1 Mbit/s. 
 
Alla befintliga bredbandskopplingar är asymmetriska vilket innebär att man har betydligt 
lägre fart för uppladdning av data än nedladdning.  

 
Skanova planerar att avveckla delar av kopparnätet i Norrbotten. Troligtvis kommer en del av 
ovanstående byar att på sikt beröras. 
 

Befintlig fiberstruktur 
 

Telia Sonera/Skanova har fiber till Brännberg, Gunnarsbyn, Harads, Skogå, Sörbyn och 
Unbyn där man erbjuder kapacitetstjänster. Tveksamt om tillräcklig kapacitet kan erhållas för 
NGA infrastruktur.  
Alternativt för Gunnarsbyn, Sörbyn kan anslutning byggas till Niemisel och där anslutas till 
Lunet avstånd 16 km (förutsätter att Bredband i Glesbyggd Luleå bygger Prästholmen - 
Niemisel). 
Alternativt för Unbyn kan anslutning byggas till Avan och där anslutas till Lunet avstånd 4,5 
km . 

 
Utveckling inom de närmaste tre åren 
 

Vi bedömer att ingen aktör på marknaden kommer att bygga en NGA infrastruktur inom 
området de närmaste tre åren. Avstånden är långa och antalet kunder få. Investeringen som 
måste göras är för stor för att marknadens aktörer skall vara intresserade. 
 

 
 
  


