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Statusrapport för projekt Boxholm fiber 2019-EU 

Projekt Boxholm fiber 2019-EU är nu avslutat och inga fler anslutningar till fibernätet kommer att 
göras inom ramen för projektet. Alla fastigheter inom projektområdet som beställt fiber och som har 
grävt ner kanalisation på egen tomt har nu blivit anslutna till kommunens fibernät. 

EU-projektets syfte var att bygga ut Boxholms kommuns befintliga fibernätverk så att alla hushåll 
med folkbokförda personer i projektområdet skulle ges möjlighet att ansluta till ett framtidssäkert, 
öppet och leverantörsoberoende bredband. Projektet har byggt vidare på det fiberoptiska nät som 
kommunen sedan tidigare byggt och utnyttjat redan gjorda investeringar på ett för kommunen och 
invånarna ekonomiskt sätt. 

Detta projekt har varit en del av Boxholms kommuns strategi att möta det av regeringen uppställda 
målet om att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. 
Resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 
30 Mbit/s senast år 2025. 

Projektets mål var att ansluta minst 86 % av de hushåll med folkbokförda personer inom 
projektområdet som innan projektstart saknade möjlighet att ansluta till ett fibernät. Nu vid 
projektets slut kan vi konstatera att trots att intresset för fiber-anslutning inom projektområdet var 
stort innan projektstart så uppfylldes inte målet. Resultatet blev att 163 fiberanslutningar till hushåll 
med folkbokförda personer inom projektområdet blivit genomförda, vilket motsvarar cirka 80 % av 
målgruppen. Projektet har även förlagt kanalisation och optobrunnar på taktiska ställen för framtida 
anslutningar och utbyggnad av nätet. Projektet har därmed framtidssäkrat fortsatt utbyggnad av 
fibernätet på landsbygden inom projektområdet. 

Projektet har även gett ett flertal fritidsfastigheter och arbetsställen inom projektområdet möjlighet 
att ansluta till fiber genom det nu byggda stamnätet. 

Om man som fastighetsägare i framtiden vill ansluta sig till fibernätet gör man det genom att följa 
anvisningarna på Boxholms kommuns hemsida. 

Har Ni frågor eller funderingar kring projektet eller fiberanslutning är Ni välkomna att kontakta oss. 

 E-post: fiber@boxholm.se 

 Telefon: 0494-197 70 

 

 

Med vänlig hälsning 

Boxholms kommun 


