Bredband, ja - menhur?
ett overraskningsfrirt scenario?
Det galler art placera utbyggnad
av infrastruktur rart pa tidsskalan.
esonemangen i CS ledare 28/2
Art finna den tidpunkt da
-oo ar valgorande. Bredbandsutbyggnaden behover komplerteefterfragan tar fart. An tag att vi
ras av en analys av vad vi ska fylla
om ert ar har 155 Mbit/ s tillgangligt till stora mangder hushall.
motorvagarna me d.
Detar inte manga som skulle
Aena sidan har vi foretradare
for uppfattningen art man aldrig
kunna anvanda sadana hastighekan fa for mycket av infrastruktur. . ter. Det finns varken kunnande
eller tillampningar.
De har under senare tid dominerat arenan. Aden andra finns det
An tag a andra sidan att vi van tar
manga som fragar sig vad vi ska ha till2015 med att bygga ut bredband. Vid det laget har manga
de digitala motorvagarna till. Det
maste val finnas rimliga behov art
lander kommit langt med sin
tillgodose? Eller ska vi bygga i
utbyggnad. Vi skulle vara langt
ner i ligan, ocb tjansteutvecklingblindo?
Den diskussionen bar vi fort
en blivit allvarligt lidande.
tidigare. Nar videotex anvande
avvagningen mellan teknik och
enstaka kbit/ s, ocb det var inte sa
manga ar sedan, fanns det
tillampningar, form och
innehall, kan losningen bli att
personer som talade om isdn och
satsa pa art utveckla tillampningar
svindlande hastigbeter pa over
som motiverar utbyggnaden av
100 kbit/s. Det fanns en diskusinfrastrukturen. I dagslaget ar det
sion da om vilka tillampningar
som skulle kunna fylla sa breda
riarmast moderna varianter av
lin or. Man kan inte saga art den
bildtelefoni och musik som ar de
ledde fram till konsensus. Tvart
tillampningar som kan skapa en
stor vag av efterfragan fran
om, de manga fragetecknen kom
hushallen. Dessutom ar naturligtatt dominera.
vis internet fundamentalt som
kommunikationsmedium. Dessa
en utbyggnaden av isdn
fortsatte en hel del ar, utan
ring ar varda art satsa pa forst.
Visst vill vi ha megabitoverfoart efterfragan pa trafik dok upp.
ring nar vi surfar pa natet. Men
Antalet an van dare var lattraknafragan ar vad vi vill betala for det.
de. Mycket pengar investerades
utan art resultatet kom till rimlig
E-post och chart, som ar naraliggande pa natet, klarar sig bra med
anvandning. Detar forst nu som
mycket lagre hastigheter. Hur ofta
isdn-hastigheter ar intressanta for
ar vi ute och surfar? Och hur
storre mangder anvandare.
mycket vill vi betala for det? Vi
Situationen upprepas. Bredvill val anda inte lata reklamutband foreslas nu for storskalig
vecklingen kring porr styra?
utbyggnad over landet. Fragan ar
Foretagens tjansteutveckling
inte om, utan hur.
Kanske kan erfarenheterna fran
och forskningen bebover de
hogsta av hastigheter for art inte
isdn vara till gladje, atrninstone i
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kreativitetens mojligheter ska bli
lidande. Detar fundamentalt for
att vi ska kunna behalla vara
industriella positioner och oka
den redan boga internetrnognad
vi bar. Bredband till foretagen i
industriellt aktiva otter, inklusive
de i glesbygden, ar ert maste. Det
innebar alla stader. Ocb bredband
fOr forskningen ar sjalvklart.
en den vidare utbyggnaden
M
av bredband till hushallen
kan anpassas till en efterfragan
som drojer en del ar. Fastighetsbolagen kan ta det lugnt om de
vill bruka megabithastigheter.
Om vi nu vill vara offensiva
och fran ett samhallsperspektiv
framja en utveckling som fortsart
placerar Sverige hogt i kommunikationsutvecklingen vad ska vida
satsa pa? Ja, sannolikt ar det
mojligheterna for utveckling av
nya tjanster som ar avsedda for de
stora grupperna anvandare.
Detar tjanster som idag inte
kraver bredband, men som
successivt kraver okade behov.
Spridning av halsovard, utbildning,
system for personer med funktionsnedsattningar och sarnhallstjanster behover stod. Och tjanster
for okat samballsengagemang och
demokratiskt deltagande via natet
ar nodvandiga.
Utbyggnaden av bredbandsnaten bor placeras rart i tiden. Minst
lika viktigt som art bygga ut
tekniken ar art med samhalls- och
naringslivsinsatser framja
utbyggnaden av efterfragan.
Minst lika viktigt.
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