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Bakgrunden – tidigare arbeten
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• ”...en centralt driven utbyggnad i form av kommersiell utbyggnad och genom 
täckningskrav kan mycket väl kompletteras av kommuners egna lokala 
samhällsmastprojekt för att förbättra mobiltäckningen” - PTS rapport 
Förutsättningar för samhällsmaster från 2015 

• ”...de fall samverkan inte resulterar i en ny mobilmast eller att kommersiella aktörer 
inte finner det lönsamt att uppföra en mobilmast på en sändarplats, är uppförandet av 
en s.k. samhällsmast en möjlig lösning” - Region Värmlands slutrapport -
Pilotprojekt för samverkan mellan mobiloperatörer, kommuner och region för 
förbättrad mobiltäckning från 2021

• Bredbandsforum studerade under 2022 hur mobiloperatörernas nät skulle kunna 
bidra till delmålet om 100 Mbit/s genom en fortsatt utbyggnad av markbaserad 
infrastruktur för trådlöst bredband – Bredbandsforum 2023



Syftet med delprojektet om samhällsmaster
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• Samhällsmaster är en av få lösningar för 
offentliga aktörer som vill påverka tillgång till 
trådlöst bredband

• För den sista av de 2% (100 Mbit/s) saknas 
sändarplatser

• Därav viktigt att bedöma intresset konceptet 
samhällsmaster:

– Identifiera exempel på driftsatta och 
planerade samhällsmaster

– Intervjua intressenter

– Framgångsfaktorer och förutsättningar
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Intervjuer och studiebesök

• Sex driftsatta master (exkl. Fjällberget), 
endast en har kostnadstäckning

• Sju planerade (exkl. Karlstad), 
kostnadstäckning realistisk

Mark
Planerad 1 st

Vara
Planerad 1 st

Lidköping
Planerade 2 st

Munkedal
Planerad 1 st

Karlstad
Planerade 5 st

Selaön
Driftsatt 1 st

Brommö
Driftsatt 1 st

Rockesholm
Driftsatt 1 st

Fjällberget
Driftsatt 1 st 
(antennarrangemang)

Överkalix
Driftsatta 3 st

Luleå
Planerad 1 st

Dals-Ed
Planerad 1 st



Erfarenhetsutbyte

• Potential att utveckla erfarenhetsutbyte och 
sprida goda exempel



Intervjuer av offentliga aktörer 2022
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• Enkätundersökning via SSNF riktad mot byanät och stadsnät

• Intervjuer av dryga 40 stadsnät

• Intervjuer av 54 kommuner

• Workshop med regionala bredbandskoordinatorer 

Har ni medverkat 
i någon strategisk 
diskussion i syfte 
att förbättra 
mobiltäckning?

Har ni problem 
med 
mobiltäckning i 
kommunen?

Är ni bekant med 
uttrycket 

”samhällsmast”?Känner ni ett 
ansvar för att 

arbeta med en 
förbättring av 

mobiltäckningen ?

Har ni en 
bredbandsstrategi 
som anger mobilt 
bredband? 
Anges mål om 
mobiltäckning?



Slutsatser
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• Varför är vissa kommuner intresserade?

– Behovet är tydligt

– Finansiellt stöd finns

– Tillgång till expertis 

• Varför är andra kommuner skeptiska?

– Strategi bearbetar inte mobiltäckning 

– Avsaknad av kunskap och finansiellt 
stöd 

– Svårt att få kostnadstäckning vilket ger 
svalt intresse



Behov framåt
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• Utformning av vägledning – kunskap, 
expertis och erfarenhetsutbyte

• Skapa finansiella förutsättningar för 
etablering av samhällsmaster

• Skapa incitament för mobiloperatörer att 
inplacera sig
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PTS 

Dialogmöten om 
mobiltäckning  

(2013-2014)

Bredbandsforum

Mobilgruppen 

(2014)

PTS-ER-2015:24

Förutsättningar för 
samhällsmaster

(2015)

Bredbandsforum

Infrastruktur för 
digitalisering 2023 

(2020)

Bredbandsforum & 
Region Värmland

Samverkansprocess 
och pilotprojekt  

(2020-2021)

Bredbandsforum

Kartläggning av 
intresset för 

samhällsmaster 
(2022)

?



Tack för mig!
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