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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) 

I området öster och sydost om Storfors tätort (Storfors SO) som beviljades bidrag i första 

bidragsomgången 2016 har det varit lite trögt med intresset. IP-Only har gjort ytterligare 

försäljningsinsatser och artiklar i tidningen har nu gett resultat och anslutningsgraden är 

nu ca 70 % bland fastboende. IP-Only/byNet har börjat detaljprojektera, upphandla 

entreprenörer, arbeta med markavtal mm. Detta område kommer att byggas under 2018. 

I fiberområdet i Västra delen av kommunen som nyligen fått bidrag beviljat, fortsätter 

försäljning för att uppnå en tillräcklig anslutningsgrad för att komma vidare med projektet. 

Projektstart beräknas till senare delen av 2018. 

Stamfibern från Kristinehamn via Bjurtjärns fibers område börjar nu närma sig Bjurbäcken. 

IP-Only har kommit igång med byggprojektet för norra industriområdet. Även företagen i 

det södra industriområdet kommer att erbjudas fiber inom kort. 

Telia har genomfört ytterligare en kampanj för villafiber i Storfors tätort. 

Bjurtjärns fiber har börjat driftsätta de södra delarna av sitt område och planerar att tända 

upp resten av nätet innan årsskiftet. 
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I Bjurtjärns skola planeras fiber vara inkopplad 2017-12-08. 

Nästan alla fastboende hushåll i Storfors kommun har nu fått möjlighet att beställa fiber. 

Det finns fortfarande en problematik med några enstaka hushåll öster om Bjurtjärns fibers 

område som återstår att lösa.  

3. Organisation 

En samverkansgrupp med representanter från kommunen, byNet och IP-Only har 

regelbundna möten för att samordna aktiviteter t.ex. samförläggning. 

En styrgrupp för projektet Östra Värmland har regelbundna möten för att följa upp och 

styra projektaktiviteter. 

4. Ekonomi 

Bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet omgång 2 har beviljats av Länsstyrelsen (4,8 

milj.). Bidragsområdet täcker största delarna av västra delen av kommunen: Lundsberg, 

Lungsund, Kungsskogen, Bjurbäcken. I omgång 1 fick Storfors kommun 10,2 milj. 

Inklusive Bjurtjärns fiber. 

Bidrag från Regionala Strukturfonden (ERUF) för ortssammanbindande nät mellan 

Nässundet, via Lundsberg och Lungsund, till Asphyttan har beviljats (1,7 milj.).  

Hushållens anslutningskostnad 19900 SEK och bidrag från Landsbygdsprogrammet och 

ERUF täcker inte hela byggkostnaden. IP-Only investerar själva stora summor i nätet.  

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 2016 visar andelen av hushåll som har tillgång till fiber:  

Storfors kommun totalt 29,6 %, tätort 44,4 %, landsbygd 0,4 %. 

Företag som har tillgång till fiber: kommunen totalt 12,4 %, tätort 28,9 %, landsbygd 0,4 

%. 

Statistik från PTS t.o.m. 2017-10-31 blir tillgänglig i mars 2018. 
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