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Vägledning vid bedömning av fel i PTS ansökningskarta
Syfte med detta dokument
PTS ansökningskarta kan användas som stöd för att bedöma i vilken omfattning geografiska områden
som handläggs inom Landsbygdsprogrammet, redan har tillgång till infrastruktur som möjliggör
snabbt bredband för hushåll och företag inom området.
Informationen i ansökningskartan baserar sig på data från PTS årliga bredbandskartläggning, där
uppgifter samlas in på nationell nivå och från hundratals bredbandsaktörer i hela landet. På grund av
insamlingens omfattning har PTS inte möjlighet att kvalitetssäkra datamaterialet på lokal nivå. De
uppgifter som redovisas i kartan bör därför ses som ett stöd i bedömningen av tillgången till
bredband i ett visst område, men inte som ett absolut facit. Det kan därför krävas viss undersökning
av uppgifterna i kartan i fall då stödansökanden anser att informationen är felaktig.
Syftet med detta dokument är att skapa en vägledning för stödhandläggare på Länsstyrelsen för att i
enskilda fall på egen hand kunna undersöka om informationen i ansökningskartan är korrekt eller
inte.

NGA (Next generation access)
Ansökningskartan visar tillgång till NGA-tekniker. Ett hushåll eller företag som har tillgång till NGA,
har detta genom någon av följande bredbandstekniker:
-

Fiber
Docsis 3.0 (snabbt bredband via kabel-tv-nät)
eller VDSL (en snabbare version av adsl).

Om hushåll eller företag inom en ruta i ansökningskartan har tillgång till NGA, kommer rutan att
färgas orange, gul, ljusgrön eller mörkgrön (alltså någon annan färg än röd) beroende på hur stor
procentuell andel av hushållen och företagen som har NGA. Om man klickar på en ruta framgår den
procentuella andelen, se bilden nedan:
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Tillgången till NGA i ansökningskartan baserar sig som sagt på underlag från PTS årliga
bredbandskartläggning. För fiber och docsis 3.0 består underlaget av anslutna adresser eller
fastigheter från aktörer som äger eller verkar i näten och för VDSL av kartdata från Telia Company
AB.
I styckena nedan beskrivs hur man går till väga för att undersöka om informationen i
ansökningskartan är korrekt eller inte när det gäller tillgången till fiber och VDSL i ett visst område.
Docsis 3.0 beaktas inte, då det är högst osannolikt att något område på landsbygden har tillgång till
denna NGA-teknik.
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FIBER
Tillgången till fiber
Adressuppgifterna för fiber samlas in från tre olika aktörstyper: nätägare, aktörer med aktiv
utrustning och tjänsteleverantörer. Om någon av dessa aktörstyper lämnar in en adress eller
fastighetsbeteckning i ett visst område, så kommer rutorna i ansökningskartan att påverkas.
Hitta information om nätägare - fiber
I bredbandskartan går det att undersöka vilka nätägare som har lämnat uppgifter i ett visst område:
1. Gå till fliken "Hitta nätägare".
2. Ställ markören på "Sök plats" och skriv in en adress (gatunamn och postort) som ligger i
närheten av det område som du vill ha information om. Klicka sedan på ”Visa på kartan”.
3. Om ni inte har någon specifik adress, navigera istället till rätt området i kartan genom att dra
med musen och zooma. Klicka sedan med musen på den plats i kartan du vill ha information
om.
4. En informationsruta kommer nu upp i webgränssnittet där det framgår vilka aktörer i det
aktuella området som äger fibernät som ansluter i byggnader eller mobilsändare. Se exempel
i bilden nedan.
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Hitta information om tjänsteleverantörer - fiber
Aktörer med aktiv utrustning i fibernät lämnar in uppgifter till PTS dels om vilka tjänsteleverantörer
som är aktiva i deras nät, dels till vilka adresser dessa tjänsteleverantörer kan leverera
internetabonnemang via fiber. Från tjänsteleverantörerna får PTS uppgift om till vilka adresser de
faktiskt har sålt fiberabonnemang via fiber (aktiva internetabonnemang via fiber).
I bredbandskartan går det att undersöka vilka tjänsteleverantörer som enligt uppgifter till PTS
kan erbjuda fiberabonnemang i ett visst område:
1. Gå till fliken "Hitta leverantör".
2. Ställ markören på "Sök plats" och skriv in en adress (gatunamn och postort) som ligger i
närheten av det område som du vill ha information om. Klicka sedan på ”Visa på kartan”.
3. Om ni inte har någon specifik adress, navigera istället till rätt området i kartan genom att dra
med musen och zooma. Klicka sedan med musen på den plats i kartan du vill ha information
om.
4. En informationsruta kommer nu upp i webgränssnittet där det framgår vilka
tjänsteleverantörer som finns i området. Se exemplet nedan, där leverantörerna finns under
rubriken ”Fiber”.
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Typexempel på felaktig information angående fiber
PTS samlar in data över fiberanslutningar på nationell nivå och från hundratals aktörer. PTS gör ingen
kvalitetssäkring av materialet på lokal nivå, varför det finns risk för att olika typer av felaktiga
uppgifter avspeglas i bredbandskartan.
Typexempel på sådana fel är att:




Den adress som aktören lämnat till PTS avser något annat än fiber – oftast någon typ av
tjänst eller infrastruktur (oftast xDSL).
Den adress som aktören lämnat till PTS avser en fiberansluten telestation eller mobilmast –
inte ett bostadshus eller arbetsställe.
Den adress som aktören lämnat till PTS avser en anslutning som en aktör tidigare har
planerat att bygga till och som finns kvar i dennes register.

Observera att detta endast är typexempel och att det kan finnas andra typer av fel.
Rimlighetsbedömning – har rutan fiber trots att sökande påstår det motsatta?
Om en stödansökande menar att det i en ruta inte ska finnas fiber, trots att ansökningskartan visar
det motsatta, bör en rimlighetsbedömning av detta göras.
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Innan denna bedömning görs kan det vara bra att få en bild av problemet. I vissa fall förekommer
exempelvis gröna rutor på landsbygden som är helt omgärdade av röda rutor, där man kan misstänka
att det rör sig om något fel (se exemplet nedan).

Ett annat varningstecken är om det i kartan framgår att det endast är en tjänsteleverantör som
uppgifterna i kartan baseras på, utan att någon annan tjänsteleverantörer har uppgett detta och
någon motsvarande uppgift inte heller finns från nätägare.
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Bedömning
Dessa steg kan vidtas för bedömning av egentlig fibertillgång i en ruta:
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Exempel: Ange gata, gatunummer, postnummer och postort, och klicka på något av sökresultaten

Fortsättning, exempel: Resultatet visar att det finns fiber på adressen.
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VDSL
Tillgången till VDSL
VDSL är synonymt med tillgång till snabbt bredband genom kopparnätet (gamla telefonnätet).
Informationen om VDSL i kartan baseras på uppgifter som PTS har fått Telia, där de har inkommit
med uppgift om vilka telestationer som erbjuder VDSL till slutkund. Alla byggnader som finns i en
telestations upptagningsområde och som ligger högst 500 meter från denna telestation, anses i
kartan ha tillgång till VDSL.
I verkligheten varierar bredbandshastigheterna för en VDSL-uppkoppling mycket beroende på
avståndet till telestationen. PTS avgränsning vid 500 meter ska därför betraktas som ett grovt
antagande. Likaså känner PTS inte till kvaliteten på kopparledningen, vilken även den påverkar
hastigheten. Nybyggda hus saknar dessutom ofta en kopparanslutning, varför PTS antagande om att
alla fastigheter inom ett upptagningsområde även på grund av detta kan vara missvisande (PTS har
för närvarande inte något bättre sätt att mäta VDSL-tillgången på för tillfället, men arbetar för att
förbättra detta på sikt).
En sista aspekt angående tillgången till VDSL är att Telia ibland uppgraderar sina telestationer för att
klara snabbare bredbandsuppkopplingar, utan att de boende i närområdet får kännedom om detta.
I ett område där flera rutor i kartan visar på att det finns VDSL, är det därför högst troligt att det finns
VDSL i någon utsträckning trots att den stödansökande inte känner till detta.
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Hitta information om nätägare/tjänsteleverantörer - VDSL
Telia är den enda aktör i Sverige som äger kopparnät, därför finns i bredbandskartan inte någon
information om vem som äger kopparnätet (jämför med fiber: ”Hitta information om nätägare –
fiber”). För tjänsteleverantörer i kopparnätet, finns dock denna information på samma sätt som för
fiber:
1. Gå till fliken "Hitta leverantör". I funktionen "sök plats" - sök genom gatunamn och postort.
2. Om ni inte har någon specifik adress, gå istället till ett område i kartan och klicka med musen
i kartan.
3. En informationsruta kommer nu upp i webgränssnittet där det visas vilka tjänsteleverantörer
som finns i området. Se den tredje rubriken ”xDSL”.

Rimlighetsbedömning - har rutan VDSL trots att sökande påstår det motsatta?
Om en stödansökande menar att det i en ruta inte finns VDSL, trots att ansökningskartan visar det
motsatta, bör en rimlighetsbedömning av detta göras.
Dessa steg kan vidtas för en sådan bedömning:

Exempel: Resultatet visar att det inte finns snabbt bredband via telejacket, adressen ifråga har alltså
inte tillgång till VDSL.

Sida

11(11)

