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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Digitalt kl. 14.00 – 15.20 

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

Lars-Åke Holmgren (KD) 

 
  

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Linda Lidén, bredbandssamordnare 

  

  

  

 
 

Utses att justera Lars-Åke Holmgren Paragrafer: 13 - 20  
 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 

 
 ................................................................................................ 

 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Lars-Åke Holmgren, justerande 
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KS-21/00467 § 13 

 

Statusrapport Etapp 1  

Aktuell status i projektet presenteras av bredbandshandläggare Linda 

Lidén. 

 

Projektet rullar på i snabb takt. Finnäs bör bli klart om cirka två veckor, det 

har varit problem med en grävmaskin som gått sönder i omgångar. 

Sjöslangen är nu förlagd utan problem och är klar för sammankoppling till 

Norsjöfibern, en tryckning under vägen ska först göras för att nå befintlig 

brunn på norra sidan.  

 

På Prästudden är allt arbete med grävning i stort sett färdigt, endast ett par 

infarter som återstår. Där har bara behövts en sprängning vilket var 

förvånande med tanke på den stenrika marken. Extra fiber har blåsts in i 

gamla slangen längs sträckan Norsjö-Arnberg med en del försvåringar då 

det på vissa ställen var trångt och lite grävjobb krävdes. Storholmen står nu 

näst på tur och beräknas påbörjas i slutet av denna vecka alternativt 

kommande måndag.  

 

I dagarna flyttar även maskiner till Kvammarn där samförläggning sker med 

Skellefteå kraft. I stort sett samtliga permanenthushåll nås och en hel del 

fritidshus i området. Det ska även färdigställas inne i byn i Lillholmträsk där 

det inte blev helt klart förra omgången. Ett par fastigheter har tillkommit så 

det blir betydligt fler anslutningsavgifter än förväntat. Anslutningen från 

Lillholmträsk förbi bergskärningen mot Bomarssund återstår då den 

sträckan blir väldigt kostsam och vi når inte fler än ett permanenthushåll och 

tre fritidshus. 

 

Tillståndet från Trafikverket behövs för att gräva längs Bastuträskvägen och 

för att ta oss till Holmträsk och Åsen. Så snart det är klart skickas ytterligare 

ett gäng maskiner till området för att koppla ihop med Vikborg, Lövlund 

och Braxträsk. Vi behöver hyra plats för en ny nod där eftersom avståndet 

annars blir långt och inte praktiskt för framtida drift. Vi har tittat på 

alternativet att hyra ett utrymme i gamla skolan och det tillkommer då en 

löpande en kostnad för elen. Längre fram planerar vi en ny nod i Bastuträsk 

och styr då byaområdena därifrån.  

 

Brännanområdet samförläggs i samband med kommunens utbyte av 

gatljusledningen. Från korsningen till Långholmen och till Reningsverket 

har vi redan lagt ner slang ut i samband med vattenledningen som lades ner 

tidigare i vår. 

 

Tjärnliden är helt färdigställt och kunder har börjat aktivera sina 

anslutningar. Detsamma gäller för Storliden, Tallheden och Dalbacken. 
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Totalt sett så återstår ett antal tryckningar i Finnäs och på Prästudden och 

där inte det går blir det aktuellt med tillkommande kostnad för 

styrborrningar.  

 

Det är inte möjligt att kontrollera om kalkyler följs ännu, då de första 

fakturorna just börjat komma in. 

 

Inmätning för hela etapp 1 ska beställas – offerter från ett par företag har 

inkommit. Avstånden är stora (mellan sex och tio mil) och de beräknas 

hinna cirka 14000m/dag, kostnaden för alla områden blir då upp emot 500 

tkr. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00466 § 14 

 

Statusrapport Etapp 2 
 

Muntligt besked är lämnat från Länsstyrelsen att förlängning av etapp 2 

kommer att beviljas. Ansökan gäller till 31 december 2023. Endast Petiknäs 

kan bli klart i år, alternativ för att göra detta är att hyra befintligt rör över 

Petikån vilket blir dyrt på lång sikt, att gräva kostar lika mycket som hyran 

för ett år. Det senare alternativet kräver tillstånd från Trafikverket och 

beräknad handläggningstid är cirka tre månader. Ansökan kommer lämnas 

in för detta i dagarna.  

 

Resten av Etapp 2 kommer inte hinnas med i sommar. Ansökan till 

Trafikverket för detta skickas också in denna vecka så vi har det klart ifall 

det blir aktuellt att påbörja under senhösten. Avtal skickas nu ut till samtliga 

hushåll till byarna Ulriksdal, Lidbränna, Gissträsk, Rålund, Svanheden, 

Udden och Bastuträsk by. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras 

 

----- 
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KS-21/00765 § 15 

 

Fiberförbindelse för kapacitet och redundans, Bjursele – 
Bastuträsk 
 

Hela sträckan Bjursele-Bastuträsk kommer inte att hinnas med i år.  

Klartecken har inkommit från Länsstyrelsen att plöjning får ske längs 

Rågmjölsvägen till Bastuträsk By men markägare har sagt nej till det 

alternativet. Nu måste grävningen i stället följa väg 791 från korsningen i 

Långträsk och hela vägen till Bastuträsk vilket blir dyrare och mer 

tidskrävande. Att gräva längs Trafikverks vägar kostar runt 6 kr/m och det 

behövs större säkerhet med TMA-bilar och avspärrningar av vägområden. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00463 § 16 

 

Möjlig framtida fiberutbyggnad för Norsjö kommun – Projekt 
genom Post och telestyrelsen (PTS) 
 

2021-06-30 är det möte med Region Västerbotten då kommer datum och 

inkomna prioriterade byggnader gås igenom. I augusti kommer ”sållningen” 

och i oktober kommer besked om några av kommunens önskemål beviljas 

och utbetalning i förskott sker i december. Arbetet ska vara genomfört på tre 

år.  

 

Mer information kommer i höst om vilka byar som blir aktuella för framtida 

fiberutbyggnad genom Post och telestyrelsen. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00766 § 17 

 

Anslutningar Risliden 
 

I Risliden finns sedan flera år kunder som velat ansluta sig till fiber men 

blivit nekade då nuvarande fiber först behöver bytas ut till nuvarande 

standard. 

Även vissa tekniska anläggningar behöver få fiberanslutningar. 

De olika åtgärderna beräknas kunna göras inom ram för befintligt underhåll 

under 2021. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

-----  
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KS-21/00767 § 18 

 

Anslutningar Bastuträsk 
 
Delar av Bastuträsk samhälle har fiber av äldre standard. Denna behöver 

bytas till ny innan nya abonnenter kan erbjudas uppkoppling. 

Andra delar av samhället saknar helt fiber. Projektering av åtgärderna för 

hela samhället pågår. Arbetet kan eventuellt påbörjas under hösten men 

kommer att kunna färdigställas först under 2022. 

Möte med samhällsgruppen sker i början av juli. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00768 § 19 

 

Norsjö samhälle 
 

Nätet i Norsjö samhälle har nått sitt tak och behöver uppgraderas på vissa 

sträckor. Delar kan behöva åtgärdas snarast och beräknas kunna göras inom 

befintlig ram för löpande underhåll. 

Eventuella behov av investeringar kan tillkomma. 

  

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

-----  
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 § 20 

Nästa möte 

It-styrgruppens nästa sammanträde blir i anslutning till allmänna utskottet 

den 24 augusti 2021. 

 

----- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


