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Projekt: Midtnordisk høykapasitets bredbåndsforbindelse 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige – Norge, 
länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja 
stöd till den svenska parten, Härjedalens kommun 16-212000-2510, för ovan nämnda projekt. 
Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala prioriterande 
partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2008-01-01 till 2009-03-31. Stödet uppgår till 50,00 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 537 500 kronor. 
Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50,00 % av den verifierade svenska offentliga 
finansieringen. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om 
förvaltning av EG:s strukturfonder. 
 

Allmänna och särskilda villkor för beslutet 

Allmänna villkor:  
Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om 
stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa föreskrifters 2 § 
nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd.  
Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även § 5 i ovan 
nämnda föreskrifter): 
 
 Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. 
 Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid 

per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per 
kalenderår. 

 Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets 
slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag 
(2009-03-31) är stödberättigande.   
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Särskilda Villkor:  
Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 
genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Örjan Berglund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Nordens Gröna Bälte 
 
Michael von Essen 
Sekretariatet Interreg Sverige - Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063 - 14 61 51 alt. 070 - 631 61 51 
E-post: michael.von.essen@z.lst.se
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
 
Prosjektet har som hovedmål å etablere en bredbåndsforbindelse i en strekning mellom Norge og Sverige. 
Målgrupper som kan nyte godt av dette vil være Rørosregionen og Härjedalens næringsliv, offentlige 
organisasjoner, sørsamisk bosetning og helsevesenet. En utvidet bredbåndsdekning vil gi mulige 
sekundæreffekter er være innenfor helsesektoren, reiseliv og turisme, media og sørsamisk kultur og 
undervisning.  
 
Prosjektet er godt forankret i handlingsplaner. I Norge i felles fylkesplan for 2005-2008 står følgende under 
Ei behovsretta utbygging av infrastruktur: Infrastruktur som bredbånd, veger, jernbane, havner og flyplasser 
er viktig for å dekke næringslivets transportbehov. Bredbånd blir i Sør-Trøndelag fylkesrådmannens forslag 
til strategiplan 2008-2011 beskrevet som viktig, og at det må settes i gang utbygging i ruralestrøk for nå 
regjeringens mål om 100% dekning.  I ”Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län” så står det under 
avsnittet ”Utvecklingsområden” att ”Med en bra vägstandard, goda kommunikationer och ett högt 
användande av IT kan också mer perifert liggande områden få en ökad attraktionskraft”, vilket gör att 
projektet känns förankrat i regionens samlade strategi för utveckling. 
 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
 
Etablering av fiberkabel mellan Sverige och Norge. Härjeåns krafts och Infonetts båda fibernät byggs ihop i 
Vauldalen. Idag finns det fiber framdraget till Fjällnäs på svenska sidan och till Brekken på den norska sidan 
av gränsen. Det finns många fördelar med att binda ihop dessa båda fibernät.  
 
Hva oppnås med prosjektet? 
Generelt vil en høyhastighets/høykapasitets fiberforbindelse kunne være positivt på mange områder for 
Rørosregionen og Funäsdalen, og åpne for et tettere samarbeid over grensen. 
 
 
Mål 
 
Projektets mål är att bygga ihop Härjeåns och Infonetts bredbandsnät. Målsättningen medverkar sedan till att 
uppfylla mål om förbättrad robusthet i nätet i enlighet med våra kommuners IT infrastrukturprogram. Med 
den kommunikasjons-struktur som allerede er etablert på begge sider av grensen er det ikke bare Midt-
Norge og Midt-Sverige som koples sammen gjennom dette prosjektet. Her kan det gi store fremtidige 
utviklingsmulighter. 
 

Projektnamn/prosjektnavn Midtnordisk høykapasitets bredbåndsforbindelse 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För infrastruktur 

Svensk sökande/organisationsnr Härjedalens kommun 16-21210000-
2510 

Norsk søker/organisasjonsnr Røros kommune 939 898 743 
Projektledare/prosjektleder Ej utsedd 
Kategori/indeks rapport KRD 11 Informations- och kommunikationsteknik 

(tillgång, säkerhet, samverkan, riskförebyggande 
åtgärder, forskning, innovation, digitalt innehåll 
osv.) 
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Målgrupp 
 
Främsta målgruppen är Röros-regionen och Härjedalens näringsliv. Offenliga organisationer och 
medborgarna i området utgör också en målgrupp. Bredbandsaktörer och användare i länen runt om de 
medverkande kommunerna påverkas av att deras nät där de sitter ihop får en bättre robusthet och ökad 
redundans. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
 
Skapa en stabil och bättre IT infrastruktur som underlättar för gränsöverskridande samarbete, utveckling av 
regionens näringsliv, skapa förutsättningar för utveckling på andra områden som t.ex. sjukvård och offentlig 
service. Besöksnäringen i regionen bör kunna stärkas i sin utveckling.  
 
 
Organisation 
 
Projektet kommer att ledas av en styrgrupp bestående av representanter från Röros kommun och Härjedalens 
kommun samt från Härjeåns och Infonett. 
 
 
Information och resultatspridning 
 
I samband med bygget kommer vägsträckan att skyltas. Projektet kommer också att få en bra beskrivning på 
de deltagande organisationernas egna hemsidor på webben. Samt att det ska ingå  information i våra 
ordinarie nyhetsbrev från kommunen. Det vil også bli foretatt en offisiell åpning av dette sambandet, hvor 
presse, næringsliv, kommune og fylkeskommune vil bli invitert. 
 
 
Projektets miljöarbete 
 
Projektet medverkar till bättre IT infrastruktur, som skapar möjligheter till samverkan och utveckling. Det 
utgör ingen egen metod men kan underlätta för nya metoder. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
 
Projektet är inte av den karaktären att det i sig självt är ett jämställdhetsprojekt. På samma sätt som projektet 
med sin förbättrade IT infrastruktur kan främja utveckling inom olika områden kommer det säkert att kunna 
vara till gagn för jämställdheten i samhället. T ex bättre utbildningsmöjligheter ger ökad förståelse för 
sambandet mellan utbildning och jämställdhet. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
 
Med samma angreppsätt och inställning som med jämställdhet ovan. 
 
 
Tid- och aktivitetsplan  
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Etablering av fiberförbindelse - Investering 2008-08-01 2011-06-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2008-10-01 2008-12-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2008-12-01 2009-03-31 

Projektets start och slutdatum 2008-01-01 2009-03-31 
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Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) 
 
Övergripande indikatorer Antall ved prosjekt- 
 start slutt 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 1 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 1 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 12 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 5 
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 5 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 5 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

0 20 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. 0 20 
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet förbättrar tillgänglighet till transporter, IT nätverk och 
Tjänster 

 
 
 
 
Förväntade resultat och egna indikatorer  
 
Projektet medverkar till bättre IT infrastruktur, som skapar möjligheter till samverkan och utveckling. Det 
utgör ingen egen metod men kan underlätta för nya metoder. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
 
Förbättrad IT infrastruktur och därmed ett långsiktigt ökat IT samarbete mellan kommunerna och dess 
näringsliv. Utvecklingen kommer inte att hindras av brist på IT infrastruktur. 
 
Helse 
Røros har et mangfoldig og kompetent helsetilbud. På svensk side er det mer tynt på dette området. Dette 
kan være kritisk med tanke på den store tilstrømningen av alpinturister i området Tänndalen/ Funäsdalen. 
Ved hjelp av telemedisin over høykapasitetsforbindelse til Røros kan tilbudet på svensk side bli vesentlig 
bedre samtidig som virksomheten på Røros styrkes. Etter hvert kan se for seg at ulike legespesialister på 
begge sider av grensen kan utvide sitt geografiske område ved kreativ bruk av de muligheter som åpner seg 
innen telemedisin. Telemedisin krever et stabilt telenett med stor kapasitet, og den aktuelle forbindelsen vil 
kunne muliggjøre dette. Se for øvrig vedlegget om telemedisin.  
 
Reiseliv 
Reiselivstilbudet i Rørosregionen og i Funäsdalen/Härjedalen er på mange måter komplementært. En 
høyhastighets / høykapasitets fiberforbindelse vil bidra til bedre beskrivelse av tilbudet på ”den andre sida” 
til turister som allerede er i området, og sammen kan reiselivsvirksomhetene synliggjøre det totale tilbudet 



N30441_19_08_Beslut_Midtnordisk_hoykapasitets_bredbandsforbindelse  

overfor nye grupper. Det vil bli mulig for de ulike reiselivsaktørene å samhandle i sann tid ved hjelp av både 
lyd og bilde, og derved å kunne opptre som en helhet overfor sine kunder. På litt sikt vil dette kunne bidra til 
at man sammen henter inn turister fra utlandet til området over Røros lufthavn eller etablere den lenge 
omtalte chartertrafikken til Funäsdalen over Røros. En slik utvikling vil øke trafikken over Røros lufthavn 
vesentlig, og dermed også bidra til å opprettholde dennes status i stamrutenettet. 
 
Media: 
Det er allerede en spennende utvikling i gang her i dag. På Røros er avisen Grenseposten etablert som en 
avis for hele det aktuelle området. Det foreligger planer om etablering av lokalradio og eventuelt lokal-TV 
på svensk side. I Rørosregionen finns lokalradio fra før, og lokal-TV (TV Røros) er under etablering. En 
høykapasitetsforbindelse vil gjøre det mulig å etablere et samarbeid over grensen, hvor man sammen lager 
programmer og henter interessant stoff fra hverandre. Det vil bli mulig å gjennomføre direktesendinger og 
samproduksjoner både for radio og fjernsyn over grensen. 
 
Sørsamisk kultur og undervisning 
Fiberforbindelse til Sverige vil knytte sammen store deler av det sørsamiske området. Samtidig vil en slik 
forbindelse frigjøre en radiolink som vil kunne benyttes til å knytte Elgå til nettet, og gjennom dette utvide 
dagens Sørsamiske bredbånd på norsk side. For å styrke sørsamisk språk og kultur er det allerede etablert et 
undervisningstilbud via høyhastighets bredbånd i Rørosområdet. En videreføring av undervisningstilbudet 
over grensen til Sverige vil bidra til å styrke tilbudet på begge sider, og øke overlevelsesevnen til sørsamisk 
språk og kultur, som har vært under sterkt press i lengre tid. Institusjonene i området som skal gi et tilbud til 
den samiske befolkningen på kommunalt og fylkes- og länsnivå vil nyte en betydelig økonomisk og 
tidsmessig gevinst med et stabilt nett. Foruten utdanning, som er tidligere nevnt, ser for eksempel Aajege – 
samisk språk- og kompetansesenter på Røros for seg en utvidet mulighet til å bedrive 
informasjonsvirksomhet til hele dette området og til ulike aktører.   
 
Projektet skapar bättre kommunikationer som kommer att leda till ökad samverkan.  
 
Ekonomi 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 0 0,00%
Externa tjänster 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 1 060 000 0 0 0 1 060 000 98,60%
Resor 0 0,00%
Övriga kostnader 15 000 15 000 1,40%
Summa faktiska kostnader 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 0 0,00%
Eksterne tjenester 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 1 060 000 1 060 000 98,60%
Reiser 0 0,00%
Övriga kostnader 15 000 15 000 1,40%
Sum faktiske kostnader 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Länsstyrelsen Jämtlands län 178 000 178 000 16,56%
Härjedalens kommun 359 500 359 500 33,44%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
     0 0,00%
     0 0,00%
                         0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk nationell 
medfinansiering 537 500 0 0 0 537 500 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 537 500 537 500 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Röros kommun 537 500 537 500 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Total norsk regional 
medfinansiering 537 500 0 0 0 537 500 50,00%

Statliga IR-midler 537 500 537 500 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 1 075 000 0 0 0 1 075 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)


