Handlingsplan för 2017 bredbandsutbyggnad
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1. Inledning
I enlighet med Storfors kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för
nästkommande verksamhetsår tas fram.

2. Genomförda och planerade aktiviteter

Fiberområden i Storfors kommun (exkl. Bjurtjärns fiberförening)
Lokala projektgrupper har att bildats i de olika fiberområdena enligt byNets projektmodell
GSF (Grannsamverkan för fiber). Projektgrupperna hjälper till med att informera grannar,
markägarkontakter mm. Lungsunds fiber har tagit föreningsstämmobeslut om att
samverka med byNet/IP-Only och har bildat en projektgrupp.
IP-Only har övertagit kommunens befintliga fibernät till den ersättning som fastställs i
samverkansavtalet.
Informationsmöten för företag har hållits av IP-Only.
Fiberområde Storfors Sydost (området nord, ost och syd om Storfors tätort): IP-Only har
påbörjat försäljning, planerad byggstart 2017.
Bjurtjärns fiber har kommit långt med byggnationen av sitt fibernät.
Fiberområden i västra delen av kommunen som delvis är mycket glest befolkad har slagits
samman till ett stort. Syftet är att uppnå fler antal möjliga anslutningar vilket ger bättre
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möjligheter att få bidrag från Landsbygdsprogrammet. Arbete för att lösa
medfinansieringen av utbyggnad i detta område pågår. Bidrag från
Landsbygdsprogrammet och Regionala Strukturfonden (ERUF), samförläggning med
elbolag och mobiloperatörer m.fl. är möjliggörare. När finansieringsfrågan är löst kommer
IP-Only att påbörja försäljning och erbjuda hushåll och företag en fiberanslutning.

3. Organisation
En samverkansgrupp har bildats med representanter från kommunen, byNet och IP-Only
för att samordna aktiviteter t.ex. samförläggning.
En styrgrupp för projektet Östra Värmland har bildats som träffas en gång i månaden för
att följa upp och styra projektaktiviteter.
byNet har etablerat ett regionkontor i Kristinehamn där byggprojektledare och
projektörer för projektet Östra Värmland sitter. Statsnätsansvarig för IP-Only Värmland
sitter också där.

4. Ekonomi
Bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet har sökts av IP-Only. Bidrag blev beviljat för
fiberområde Storfors Sydost. Även Bjurtjärns fiber fick bidrag.
Tyvärr fick inte de västra delarna av Storfors kommun (Lundsberg, Lungsund,
Kungsskogen och Bjurbäcken) bidrag i denna omgång. Inte heller Stockviken, som ingår i
ett fiberområde tillsammans med Nässundet och Bergsjö, beviljades bidrag.
Bidrag för dessa områden kommer att sökas i nästa bidragsomgång. Tidplan och villkor är
inte fastställda av Länsstyrelsen ännu, men det bör bli under vintern.
IP-Only kan söka stöd ut Regionala Strukturfonden, Norra Mellansverige (ERUF), via
Tillväxtverket för utbyggnad av ortssammanbindande nät. Kommunens
bredbandssamordnare har identifierat möjliga stödbara sträckor som läggs ut för
offentligt samråd under november. Efter samrådet kan en marknadsaktör, t.ex. IP-Only,
söka bidrag för att bygga dessa sträckor om ingen annan aktör planerar att bygga
sträckan på kommersiell grund.

5. Tillgång till fiber
PTS sammanställer årligen statistik över tillgång till bredband för hushåll och
arbetsställen. Denna presenteras i slutet av mars för föregående år.
Den nu tillgängliga statistiken för 2015 visar andelen tillgång till fiber:
Storfors kommun totalt 25 %, tätort 40 %, landsbygd 0 %.
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Statistik för 2016 som presenteras i mars nästa år bör visa bättre resultat för
landsbygden eftersom Bjurtjärns fiber bygger sitt nät med ett stort antal anslutningar
under 2016.
Under 2017 planeras byggnation av hela området norr om Bjurtjärns fiber (fiberområde
Storfors Sydost).
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