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PTS Bredbandskartläggning 

 Post- och telestyrelsen genomför varje år 

kartläggning av hushållens och arbetsställens 

tillgång till bredband. 

 

 Bredband = anslutning till Internet med en faktisk 

överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s. 

 

 Tillgång till bredband = Ett internetabonnemang kan 

på kort tid och utan särskilda kostnader beställas till 

en bostadsadress eller verksamhetsställe. 



Vilka områden kartläggs? 

 Endast stadigvarande bostäder/hushåll och 

arbetsställen med fast adress 

 Ej fritidshusområden eller områden utanför 

bebyggelse 

 Statistik redovisas: 

 För hela riket 

 För länen 

 För kommunerna 

 För tätorter och småorter respektive områden utanför 

orter, dvs glesbygd/landsbygd 



Vad mäts? 

 PTS kartlägger 

tillgång till bredband 

via trådbundna och 

trådlösa tekniker: 

 xDSL 

 Kabel-tv 

 Fiber/fiber-LAN 

 HSPA (3G) 

 CDMA 2000 (3G) 

 LTE (4G) 

 Hastigheter mäts 

endast nedströms och 

redovisas i fyra 

kategorier: 

 Minst 1 Mbit/s  

 Minst 3 Mbit/s 

 Minst 10 Mbit/s 

 Minst 50 Mbit/s 

 



Läget i länet 
 Kartläggning genomfördes 2011. 

 20 telestationer i småorter och glesbygd är utan 
fiberanslutning, vilket innebär att: 
 Kapaciteten i bredbandet är lägre i berörda områden. 

 Att det kan vara många km till närmaste fiberanslutningspunkt. 

 Tillgången till olika bredbandstjänster begränsas.  

 52 procent av befolkningen har tillgång till bredband om 
minst 50 Mbit/s. 

 Geografisk snedfördelning: 
 Bredband med >50 Mbit/s mest tillgängligt i större tätorter som 

har fibernät och kabel-tv-nät utbyggda. 

 På landsbygden dominerar xDSL och mobilt bredband → lägre 
hastigheter 

 Stora skillnader mellan kommunerna  
 Västerås 71 %, Skinnskatteberg 6 procent. 



Tillgång till bredband om 

minst 50 Mbit/s i tätorter 

och småorter resp. 

glesbygd 

2011 Tätort & småort Glesbygd

Minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen

Västmanlands län 59,30% 56,03% 8,31% 4,29%

Arboga 25,11% 16,86% 0,00% 0,00%

Fagersta 47,84% 24,03% 0,00% 0,00%

Hallstahammar 35,16% 24,62% 6,19% 5,61%

Kungsör 8,43% 8,31% 0,00% 0,33%

Köping 65,57% 56,55% 13,39% 6,85%

Norberg 18,26% 9,12% 0,00% 0,00%

Sala 34,54% 19,40% 0,61% 0,15%

Skinnskatteberg 8,78% 10,00% 0,42% 0,00%

Surahammar 7,30% 9,00% 0,00% 0,68%

Västerås 76,17% 77,67% 18,16% 11,18%



Tillgång till bredband i  

Arboga kommun 
 Tätort & småort 

 Arboga, Medåker, 

Götlunda, Lunger 

 Bredbandsanslutning 

kan fås via 

 xDSL, 100% 

 Fiber, 25/17% end. Arboga 

 Kabel-tv, 32/24% end. 

Arboga 

 Mobilt, 3G, 100% 

 LTE, 4G, 0% 

 

 

 

 Glesbygd 
 Alla områden utanför 

orterna 

 Bredbandsanslutning 

kan fås via 

 xDSL, ca 98 / 98% 

 Mobilt, 3G, 100% 

 Inga andra 

accesstekniker 

tillgängliga 

 



Alla boende på 

landsbygden har 

tillgång till bredband 

om minst 3 Mbit/s.  

 

Lägst hastigheter i 

de mest glest 

befolkade 

områdena. 

 

Högre hastigheter 

närmare 

telestationer. 

 

Tre telestationer 

saknar anslutning 

med optisk fiber: 

Nanberga, Findla 

och telestation på ön 

Valen. 

 



Tillgång 

till 

bredband 

via xDSL 

 
Bef. 

99,68% 

 

Arb.ställen 

99,24% 



Tillgång 

till 

bredband 

via 

fiber/fiber

-LAN 

 

Bef. 20% 

A.st. 11% 

 
Endast i 

Arboga 

tätort 


