
Bakgrund och genomdrivande av fiberprojektet i Länna 

Tidigt 2012 beslutade kommunen att uppdra åt Uppsala Vatten att bygga en ny VA-ledning från 
Uppsala ut till Länna. Då det beskedet nådde oss i Byalagets styrelse började vi fundera om de 
omfattande grävarbeten, som VA-ledningen kräver, också skulle kunna inkludera fiberkabel. Vi började 
undersöka förutsättningarna för detta och ganska snart fick vi tydliga besked att fiberkabel redan fanns 
dragen ut till Länna. Det som fattades var ett lokalt så kallat spridningsnät. Snart visade det sig att 
förutsättningarna att skapa detta spridningsnät varken var tydliga eller särskilt enkla. Vi behövde 
undersöka intresset för anslutning bland Lännaborna och de ekonomiska förutsättningarna, ta fram 
presentationsunderlag för intresserade operatörer, precisera krav på tjänsteutbud och drift av 
fibernätet med mera. 

Lyckligtvis fick vi tidigt i processen kontakt med en mycket erfaren och kompetent konsult, Göran 
Lundström, som var villig att hjälpa oss i det inledande arbetet. Tillsammans med Göran genomförde 
vi, som ett första steg, en informationsträff på Restaurang Länna Bruk. I inbjudan riktade vi oss till 
boende inom Byalagets verksamhetsområde, Länna, Löt, Myskdalen och Kinsta. Mötet blev mycket väl 
besökt och visade att intresset för fiberanslutning redan då var tillräckligt stort. 

Nästa steg blev därför att gå ut till operatörer med förfrågan om de var intresserade av att anlägga, 
äga och driva ett spridningsnät för Länna med omnejd. Kraven från operatörerna på ett sådant 
förfrågningsunderlag är stora då de kräver en mängd tekniska och fackmässiga uppgifter för att 
överhuvudtaget avge svar. Med fortsatt hjälp av Göran Lundström kunde vi dock snabbt och smidigt ta 
fram det underlag som krävdes. Görans konsultinsats finansierades fullt ut genom en så kallad 
Bredbandscheck från LEADER på 20 000 kronor. Vi fick svar från två operatörer, varav endast ett visade 
sig värt att bearbeta vidare, det från Lidén Data. Orsaken till det svaga intresset från övriga operatörer 
var och är att Länna anses vara ett allt för litet projekt och som därför inte ger tillräcklig lönsamhet. 
Lidén Data har en något annorlunda lönsamhetskalkyl och mera långsiktig syn på sina projekt, vilket 
alltså gett oss möjlighet att förverkliga fiberprojektet. Och det till kostnader som ligger 40-45% under 
de som normalt tas ut, i centrala Uppsala till exempel. Trots en hel del vidare hinder och förseningar 
under vägen är vi nu i full gång att anlägga spridningsnätet som i IT-mening uppgraderar Länna till 
första klass. Lännabygden förstärker därmed sin konkurrenskraft för boende och företagande. 

Lidén Datas inställning, tillsammans med det stöd vi fått från boende i Länna, Löt, Myskdalen och Kinsta 
är de två viktigaste förutsättningarna för projektets förverkligande. Hela spridningsnätet kommer att 
byggas och drivas fullt ut på kommersiella grunder, vilket är mycket ovanligt för en landsbygdsort som 
Länna. Den nämnda Bredbandschecken är enda statliga stöd som utgått till projektet. Vi har som sagt 
också ett mycket bra stöd från alla boende i området. Anslutningsgraden är mycket hög och har hela 
tiden legat på en sådan nivå att projektet av det skälet aldrig varit i fara. Tvärtom är det just tack vare 
detta stora intresse som arbetet kunnat genomföras. 

 


