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Bredband Gotland - Sockenmodellen 

 
ALLA FÅR VARA MED – ALLA HJÄLPS ÅT – ALLA SKALL HA RÅD 

 

 

Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där 

de stora kommersiella aktörerna inte är aktiva, dvs. på landsbygden och i mindre tätorter. 

  

Socknen (eller några socknar) bildar en fiberförening där man gemensamt tar ansvar för att gräva 

ner s.k. optoslang och bygga ett lokalt fibernät till alla hushåll och företag som vill vara med. Nätet 

ansluts till en punkt där det finns fiber, på Gotland vanligtvis Telia/Skanovas telestationer. 

Grävning och nätbyggandet köps av entreprenörer men för att få så låg anslutningsinsats som 

möjligt är det viktigt att så många som möjligt hjälps åt med det man kan, att ingen tar betalt för 

arbetet och att markägarna ”bjuder på” markintrånget. På det sättet kan man göra detta för 

halva kostnaden eller mindre jämfört med om något bolag skulle ha byggt nätet. Alla skall erbjudas 

att vara med och alla hjälps åt i form av ett antal dagsverken t.ex. genom att röja, flytta på stängsel, 

placera käppar för sträckningen, lägga slang i schakt, kontakta grannar, koka kaffe osv. Ju fler som 

ansluter sig till nätet och deltar i arbetet desto mer kan man pressa kostnaderna! 

 

Som medlem får du rör (slang), fiber och aktiv utrustning ända in i huset. Grävningen på egen tomt 

får du dock stå för själv, antingen för egen hand eller genom att hyra in en mindre grävare. Även 

kostnaden för eventuella dragningar av kablar i hemmet får du stå för själv, fast det behövs oftast 

inte så mycket. Se detta som en god investering i din fastighet, kostnaderna för framförallt telefon 

och internet sjunker. För väldigt många lönar sig investeringen från dag ett. Fastighetens värde ökar 

också(mellan 50.000-100.000 kr). 

 

Varför fiber? 
 

Modern fiberbaserat bredband erbjuder ”Tripple-play” som innebär att man samtidigt kan både 

ringa, surfa på internet och titta på HD-TV. Fibern är dessutom mycket driftsäkrare och 

framtidssäker(växer med ens behov) jämfört med de mobila och xDSL-lösningar som finns på 

marknaden.  

 

Gotlands sockenmodell innebär att varje hushåll kommer att ha tillgång till en anslutning på minst 

100 Mbit/s. Varje anslutning erhåller ”unik” kapacitet, dvs. du delar inte på hastigheten med andra 

användare så som man gör i mobila/trådlösa system. 

 

Utvecklingsbart  

Hastighetsbegränsningen sitter inte i fibern utan i ändutrustningen 

Många nya tjänster utvecklas – hemsjukvård, distansutbildningar, distansmöten osv. 

 

Kopparnätet(telefonledningarna) försvinner 

Dagens telefonnät är dåligt underhållet och dyrt i drift. Det kommer att tas bort inom inte alltför 

många år oavsett vad vi gör. Telia siktar på att kunna stänga av det gamla nätet senast 2017. 
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Vad får man? 
 

Telefoni 

 Ett nummer ingår i abonnemanget, ett extra nummer går att köpa till 

 Du behåller ditt befintliga telefonnummer 

 Nummerpresentationstjänst ingår 

 Befintliga telefoner(tonval), faxar, nummerpresentatörer och hemliga nummer fungerar som 

tidigare 

 Du ringer GRATIS inom Telias IP-telefoni nät, övriga samtal kostar enligt vanlig Telia-

taxa(BAS) 

 Om du är Teliakund sedan tidigare görs abonnemanget om kostnadsfritt och bindningstiden 

slutar att gälla 

 

Internet 

 100 Mbit/s hastighet ner(garanterar minst 50 Mbit/s) 

 10 Mbit/s hastighet upp(garanterar minst 8) 

 Ingen begränsning på hur mycket man får ladda ner per månad 

 Antivirus- och brandväggsprogramvara ingår(Mac/Windows) 

 Fri support, vid problem ringer man Telia 

 Fiberkabeln ger oss möjlighet att enkelt uppgradera till t.ex. 1000Mbit/s i framtiden 

 

TV 

 Telias kanalpaket ”Lagom” med 18 kanaler: 

 

                
 

               

 

 Möjlighet att teckna fler kanaler mot extra kostnad, man får en separat faktura från Telia för 

dessa 

 2 st Digital-TV boxar ingår(stöder HDTV), fler går att köpa till 

 

Video-on-demand 

 On-line videobutik med över 2500 filmer att välja bland 

 Hyr från soffan och slipp åka till stan för att lämna tillbaka filmen 
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Vad kostar det? 
 

Byggkostnad 

Den faktiska kostnaden för att bygga ett fibernät till varje fastighet hamnar oftast mellan 20 000 – 

35 000 kr (inkl moms) beroende på markens beskaffenhet, hur glest husen ligger och hur många 

som går med. Ju fler som ansluter sig och är med och jobbar, och ju bättre förarbete och 

upphandling sockenföreningen gör, desto mer kan kostnaden pressas ner.  

 

Erfarenheter från tidigare projekt på Gotland visar att socknarna kan nå 80-90 % anslutning redan 

från start eftersom det blir väsentligt mycket dyrare att ansluta sig i efterhand. 

 

Bidrag för att få det billigare 

Region Gotland har tagit ett policybeslut för offentliga bidrag till bredbandsutbyggnad. Bidraget 

utgår med ett fast belopp, 2 000 kr per bebyggd fastighet i området.  

 

Avsikten med bidraget är stödja socknarna och skall kompensera för att man bygger ut sitt lokala 

fibernät så att alla har möjlighet att ansluta sig, nu eller i framtiden. Nätet förutsätts även uppfylla 

nationella- och internationella kvalitetskrav.  

 

Rabatt från Telia  

Om sockenföreningen väljer att ansluta sig kollektivt till TeliaSoneras tjänsteutbud med en 

bindningstid på 10 år får man 6 000 kr per anslutet hushåll som kan användas för att bygga 

fibernätet.  

 

Anslutningskostnaden för det enskilda hushållet beror som synes ovan på hur mycket man lyckas 

engagera folk att jobba, markförhållandena i området och hur länge man vill binda sig till 

TeliaSoneras tjänster etc. En rimlig bedömning är att det bör kunna räcka med 17 000 – 22 000 kr 

per anslutning. 

 

Vad får man för månadskostnad? 

Föreningen kan välja att teckna kollektivt avtal med en operatör eller låta nätet vara helt öppet och 

låta var och en bestämma själv (så som det fungerar idag) men då till ordinarie (högre) priser.  

 

Hittills har föreningarna valt att teckna kollektivt avtal för alla sina medlemmar med TeliaSonera 

(som i dagsläget är den enda operatören som vill leverera på Gotland) för att få lägre priser. 

TeliaSonera tar då 299 kr per månad (mindre än halva normalpriset) per anslutning. Det är ett fast 

pris som gäller i 5 eller 10 år beroende på vad föreningen väljer. Föreningen behöver dessutom i 

början ta ut ca 50 kr för administration och kapitaluppbyggnad. Tillsammans alltså ca 350 kr/månad 

(inkl. moms).  

Vad betalar du idag för telefon, internet och TV?  

 

Region Gotland 
 

Bredbandsstrategi & Avsiktsförklaring 

 

Region Gotland antog 2010 en ny bredbandsstrategi som säger att Regionens vision är att samtliga 

hushåll på Gotland 2015 skall ha fiber hem med hastigheten minst 100Mbit/s.  
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Företagare skall kunna etableras sig var som helst på ön och ändå ha tillgång till bredband av högsta 

kvalitet och kapacitet. 

 

Alla Gotlands hushåll skall ha tillgång till moderna IT-tjänster i form av HD-TV, 

höghastighetsinternet och IP-telefoni. 

 

Region Gotland och TeliaSonera undertecknade en avsiktsförklaring 2010 om en gotländsk modell 

för fiberutbyggnad. Avsiktsförklaringen säger: 

 

Region Gotland, i nära samarbete med Länsstyrelsen på Gotland, LRF Gotland, 

Hushållningssällskapet och LEADER Gotland, skall initiera och delta i projekt för att genomföra 

den gotländska sockenmodellen. Region Gotland medverkar vid planering och samordning av 

utbyggnaden och på informationsmöten i socknarna. 

 

TeliaSonera satsar ca 300 miljoner fram till 2015 för att skapa ett öppet nät där TeliaSonera som 

nationell kommunikationsoperatör har uppdraget att ansluta flera tjänsteleverantörer. 

Avsiktsförklaringen omfattar alla områden utanför Visby.  

 

TeliaSonera, i samverkan med Skanova, kommer att leverera en anslutningspunkt för socknens 

fibernät på en plats som man kommer överens med sockenföreningen om. Eftersom TeliaSonera 

står för all aktiv utrustning i hemmet och i nätet är det möjligt att anslutningspunkten även kan 

placeras i telestationen. 

 

Satsningen innebär även att TeliaSonera delfinansierar socknens fibersatsning med 6 000 kr per 

anslutet hushåll om sockenföreningen tecknar ett kollektivt avtal på 10 år. 

 

 

Vill du veta mer? 

Kontakta gärna oss! 

 

Anne Ståhl Mousa 

Bredbandsansvarig Region Gotland 

0498-26 34 44, 070-540 88 58 

anne.stahl_mousa@gotland.se  

 

Henrik Östman 

Ordförande för Hörsne Bara Fiber Ekonomisk Förening  

0498-21 73 55, 070-292 46 33 

hbfiber@gmail.com 

 

 

I samarbete med: 
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Information specifikt rörande Hörsne Bara Fiber förening 
 

Vi har kommit så långt att vi har skrivit avtal med BRS Networks, för leverans av material och 

tjänster för fiberdragning, och utifrån dåvarande underlag på 117st intresserade hushåll så har vi 

räknat fram ett grovt pris på 22.000 kr per fastighet. Detta gäller om vi binder oss till Telia i 5 år, 

om vi istället binder oss i 10 år blir priset 16.000 kr per fastighet. Om man har ytterligare byggnader 

på tomten(flygel, ladgård, osv.) så kostar det 11.000 kr per ytterligare byggnad man vill ansluta om 

vi binder oss till Telia i 5 år, och 8.000 kr om vi binder oss i 10 år. Huruvida vi skall binda oss till 

Telia i 5 år eller 10 år kommer vi ha en omröstning om under ett kommande möte med alla 

sockenbor. 

 

Kostnaden för att ansluta sig i efterhand har vi ännu inte räknat ut(den måste man nog ta från fall till 

fall), men den kommer bli väsentligt mycket högre än om man anslutet sig från början. Man får 

själv stå för kostnaden för att ett grävföretag skall gräva från kopplingsskåpet fram till fastigheten 

samt för att få ut ett företag som blåser och svetsar fibern. Telia bidrar inte heller med 6.000 kr(om 

vi bundit oss i 10 år) och lägger dessutom till en anslutningsavgift på 3.000 kr. Så tänk efter en 

extra gång! 

  

Vi har tidigare räknat med att gräva fram till tomtgräns och att fastighetsägaren sedan själv sköter 

grävningen på sin tomt. Så har även tidigare fiberföreningar före oss gjort. Men vi håller just nu på 

att undersöka möjligheten att gräva hela vägen fram till fastigheten, då vi tror att det blir billigare 

totalt sätt för fastighetsägarna när ändå gräventreprenörerna redan finns på plats. En sådan lösning 

skulle påverka priserna ovan något, men det är en kostnad som fastighetsägaren ändå skull fått 

betala själv. 

  

Vi hoppas på att kunna påbörja grävningen i februari-mars 2012 och vara färdiga under början av 

hösten. Men för att kunna följa tidsplanen och ha ett komplett underlag innan grävstarten så skulle 

vi behöva ha in er intresseanmälan så snart som möjligt. Vi vill att ni hör av er till oss innan den 

förste januari (1/1 2012) med ert beslut, även om ni inte är intresserade så vill vi att ni hör av er så 

att vi kan notera detta! 

 

Ni kan läsa mer på vår hemsida: horsnebarafiber.se 
Eller kontakta oss på vår gemensamma e-post adress: hbfiber@gmail.com 
 

Med vänlig hälsningar 

 

Styrelsen 

 

Henrik Östman(ordförande)  Anders IP Larsson(vice ordförande) 

mobil: 070-292 46 33   mobil: 0705-73 56 25 

Elisabeth Molin(kassör)  Johan Weimer(sekreterare) 

mobil: 070-553 71 23   mobil: 070-301 45 64 

Göran Löfqvist(ledamot)  Ingvar Andersson(ledamot) 

mobil: 070-497 57 04   mobil: 070-631 08 02 

Ulf Bogren(ledamot) 

mobil: 070-538 83 96 
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