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Din bästa köpare 
och säljare!

You wouldn’t  
accept lag offline,  
so why do it  
online?
Ume.nets reklamfilm  
gör sUccé på YoUtUbe



Det finns inte längre några hinder för att alla, oavsett var man bor, ska ha tillgång till 
äkta bredband. Vi har beprövade lösningar och vi har erfarenheten. Tillsammans med 
din kunskap erbjuder vi ett helhetspaket till byalag och andra intressenter. Dessutom 
kryddar vi med ett införsäljningspaket som hjälper dig att få uppdragen.

Med Nexans som partner får du någon som har produktbredden, kunskapen och 
erfarenheten. Och som står beredd att följa med dig hela vägen hem.
 

Läs mer på www.landsortsnät.se

Snabbare bredband till alla, snabbare 
affärer för dig.



Är det inte väldigt märkligt att man 
kan deklarera för både företaget 
och privat och sköta allehanda 
viktiga aktiviteter via nätet, men 

inte rösta? 

Det här har stört mig lite så jag var tvungen 
att ta reda på varför, och det visade sig att för 
att internetröstning ska kunna införas måste 
riksdagen rösta igenom en ändring i vallagen. 
En utredning ska nu tillsättas och Vallagskom-
mittén föreslår utredning om att införa försök 
i valet 2018. Jaha, jag får väl ha tålamod då…

En annan sak som förvånar mig är hur sjuk-
vården avstår (läs: vägrar) att använda sig av 
mail i så hög utsträckning som möjligt. Jag 
har de senaste 8 månaderna tråkigt nog haft 
en sjuk anhörig och då kommit i kontakt med 
en verksamhet som totalt verkar ha stannat i 
tiden. Även om du är en frekvent användare 
av mail och Internet, kan du inte få kallelser 
till undersökningar, utlåtanden o s v skickat till 
dig per mail, utan du får det per post, punkt 
slut. Detta har vid flera tillfällen inneburit 
att kallelser till läkarbesök kommit fram till 
adressaten efter att läkarbesöket ska/skulle 
ägt rum….? Och vid två av dessa tillfällen har 
sköterskorna som insett att så skulle bli fallet, 

istället ringt till patienten och talat om att hen 
inte skulle hinna få kallelsen….?

Nu talar jag utifrån Landstinget Sörmland, 
och jag hoppas det ser annorlunda ut i andra 
landsting. DOCK vill jag höja själva vården 
och omhändertagandet till skyarna, vilka fan-
tastiska människor jag mött, människor som 
på alla sätt är på rätt plats i yrkeslivet.

Nåja... dags för Bredbandsbåten igen, vilket är 
underbart! Som ni säkert sett kommer vi i år 
att första dagen vara på Stockholmsmässan i 
Älvsjö för att framåt sena eftermiddagen bussa 
oss till Birka.

På www.ssnf.org/konferens hittar du uppdaterat 
program och möjlighet till anmälan!

Har du inte anmält dig än så gör det  
– Bredbandsbåten får du inte missa!!

Mia ForslöF  Redaktionschef 
mia.forslof@ssnf.org
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Låt de kommunägda bredbandsnäten  
konkurrera på lika villkor

Under ett tiotal år har den nya fiber-
bredbandsmarknaden växt fram i 
Sverige. Det har möjliggjorts av, att de 
kommunala stadsnäten tidigt började 

bygga öppna fibernät. Kommunerna var trötta 
på Telias dåvarande höga priser och bristande 
intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Idag 
finns det stadsnät i nästan två tredjedelar av 
Sveriges kommuner. Stadsnäten har skapat 
låga inträdeströsklar för små och nya aktörer, 
vilket i sin tur gett upphov till en hel industri av 
olika tjänsteleverantörer, en del lokala, andra 
nationella. 

Risk för monopol
Det pågår en stabil tillväxt men också en kon-
solidering med flera olika uppköp av fibernät 
och tjänsteleverantörer, där Telia är den mest 
framträdande uppköparen. Vissa anser att  
telekombranschen behöver stordriftsfördelar 
och att dessa uppköp därför är bra. Men det 
finns en risk att det återskapas en marknad 
med några få dominerande aktörer eller ett 
monopol. 

Stadsnätens neutrala och öppna förhåll-
ningssätt ger små leverantörer av Internet, 
telefoni, TV och IT-tjänster möjlighet att hävda 
sig i konkurrensen med de största aktörerna. 
De små aktörerna är oroade över uppköpen 
och vill att stadsnäten också fortsättningsvis 
ska driva de lokala fibernäten, då detta säker-
ställer en bra konkurrens. Tack vare de öppna 
stadsnäten stärks tjänstekonkurrensen inom 
bredbandsområdet och konsumenterna får en 
ökad valfrihet till en lägre kostnad.

Den nyligen avslutade statliga utredningen 
om regeringens bredbandsstrategi konstaterar 
att de kommunala stadsnätens roll i den svens-
ka bredbandsutbyggnaden har varit – och är 
fortsatt– mycket betydelsefull. 

Regelverken måste ändras
Stadsnäten står för nästan två tredjedelar av 
den bredbandsfiber som hittills har byggts. 
Men denna positiva utveckling hotas, om inte 
regelverken för stadsnäten förändras.

Hoten består av att de kommunala stadsnä-
ten är begränsade av en otidsenlig lagstiftning 

och politiska styrdokument, som inte hängt 
med i en snabbt förändrad verklighet. Stads-
näten begränsas på två olika sätt.

För det första har vi en konkurrenslag-
stiftning mot kommunala verksamheter som 
inte är anpassad till bredbandsutbyggnaden. 
Lagens syfte är att hindra kommuner att kon-
kurrera ut det privata näringslivet och det är 
bra. Men trots att de kommunägda stadsnäten 
har bidragit till en starkt positiv utveckling och 
ökad konkurrens i Sverige, slår lagstiftningen 
mot stadsnäten som hindras i sin fortsatta 
utveckling. 

Tillåt kommunerna verka utanför  
kommungränsen
Det måste därför skapas ett lagmässigt undan-
tag som möjliggör för stadsnäten att verka 
operativt utanför kommungränsen. Då kan 
stadsnäten, utan att behöva ta omvägen via 
kommunalförbund, skapa en effektiv verksam-
het och hävda sig på marknaden. 

Svenska Stadsnätsföreningens enkätun-
dersökning bland ledande riksdagskandidater 
inför höstens val, där hela 73 procent svarade, 
visar att fyra av tio instämmer i att kommun-
ägda stadsnät bör ha möjlighet att verka 
utanför den egna kommunens område.  
Bara var tionde riksdagskandidat är negativt 
inställd till förslaget. En majoritet av kandi-
daterna för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna stödjer en förändring.  
Bland de osäkra finns det ett starkt stöd för  
att frågan ska utredas. 

Den statliga utredningen om regeringens 
bredbandsstrategi anser att en sådan för-
ändring för de kommunala stadsnäten kan 
underlätta för regeringen att uppnå sitt mål för 
bredbandsutbyggnaden år 2020. Utredningen 

är just nu ute på remiss och kan besvaras fram 
till utgången av september. Därefter bör reger-
ingen agera skyndsamt. 

Förlegade politiska direktiv
För det andra är de politiska direktiven för hur 
kommunala stadsnät ska driva sin operatörs-
verksamhet förlegade. Regeringens nuvarande 
bredbandstrategi skapades för fem år sedan 
utifrån en situation där det fanns många åsikter 
om vad stadsnäten skulle göra då det fanns en 
stor osäkerhet om deras roll. Den innehåller 
därför rekommendationer om att stadsnäten 
endast ska erbjuda en avgränsad fiberinfra-
strukturtjänst. Marknadens efterfrågan har 
varit annorlunda och i verkligheten erbjuder 
över hälften av stadsnäten utökade och mer 
differentierade infrastrukturtjänster, vilket 
skapar en plattform för fler affärer för de privata 
aktörerna.

Det är nödvändigt med differentierade 
tjänster för att stadsnäten ska kunna uppnå 
tillräckliga volymer, kunna erbjuda hög kvalité 
och en bra säkerhet. Detta blir allt viktigare i 
takt med att vi blir mer beroende av digitali-
seringen, inte minst när det gäller kommande 
välfärdstjänster eller internetbaserade TV- 
tjänster. 

Uppdatera direktiv och styrdokument
Post- och telestyrelsen, PTS, konstaterar i en 
rapport från december 2012 att stadsnäten har 
skapat en bra konkurrens med lägre priser. 
Men trots en väl fungerande marknad vill både 
Konkurrensverket och PTS fortfarande begrän-
sa stadsnätens utbud av infrastrukturtjänster. 
Dessa myndigheter behöver uppdaterade 
direktiv och styrdokument från regeringen när 
det gäller Sveriges stadsnät.

För vissa kan frågorna om stadsnätens 
begränsningar ses som små och avgränsade, 
men de har en mycket stor betydelse för att 
säkerställa mer rättvisa spelregler och trygga 
en bra konkurrens på bredbandsmarknaden. 
Bland många kommunpolitiker har frågan 
om fiberbredband fått en ökad prioritet de 
senaste åren. Det är bra, men det räcker inte. 
Det behövs också ett betydligt större intresse 
och engagemang från riksdagspartierna för att 
värna de kommunägda öppna stadsnäten. Om 
stadsnäten också fortsättningsvis blir bakbund-
na riskerar vi att få en försämrad konkurrens 
som hämmar Sveriges digitala entreprenör-
skap och utveckling. n

Sverige är idag en av världens ledande IT-nationer, inte minst tack vare ett väl utbyggt fiber-
bredband som når över 50 procent av hushållen. De kommunägda öppna fibernäten har 
haft en stor roll i denna utveckling, trots att nuvarande lagstiftning och direktiv begränsar 
stadsnäten. Nu är det hög tid att partierna skapar tydliga förutsättningar för stadsnäten 
och för en fortsatt konkurrens på bredbandsområdet. 

» regeringens nuvarande bred-
bandstrategi skapades för fem år 
sedan utifrån en situation där det 
fanns många åsikter om vad  
stadsnäten skulle göra då det fanns 
en stor osäkerhet om deras roll « 

SSnf DEBaT T
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Fler affärer  
att göra!

Den nya efterlängtade tjänsten 
CESaR2 är äntligen här. En unik 
webbaserad tjänst för affärer  
mellan stadsnäten och de kunder 

som vill hyra fiber eller kapacitet. CESaR2 blir  
en viktig plattform för nya framgångsrika  
affärer. Men som bekant är det inte en tjänst 
som gör det, det är bara en pusselbit för att 
skapa en helhet i affären.

Det finns stadsnät som är oroliga för att 
förlora affärer. De ser en ökande utmaning i 
att klara av att skapa attraktiva erbjudanden 
och prissättning. 

Stadsnät är bekymrade över Telias goda 
affärsförmåga. De är stora och kan spara 
genom skalfördelar. De agerar i olika roller, 
ibland som en traditionell operatör med 
exklusiva erbjudanden, ibland som en  
öppen aktör där de bjuder in andra och 
ibland under annat namn. De har kraft. Kort 
sagt, de är affärsmässiga och de har blivit 
duktiga på att lyssna av och anpassa sig till 
marknaden. De tar nu marknadsandelar. 

Flera kommunala stadsnät behöver  
höja sin affärsförmåga för att hänga med i 
branschens utveckling och för att det fort-
satt ska finnas en god konkurrens. 

»Sälj« inte fult
Under årens lopp har »sälj« behandlats med 
en del skepsis, uppfattningen har ofta varit 
att det är inget som ska förknippas med 
kommunal verksamhet. Men »sälj« är inget 
fult utan en väl dokumenterad process för 
hur man arbetar med potentiella och befint-
liga kunder. något som även affärsidkande 
kommunala verksamheter måste göra.

Det finns självklart mycket goda exempel 
(ingen nämnd, ingen glömd) men rent ge-
nerellt kan affärsförmågan vässas i flera steg. 

Det handlar om hela försäljningsprocessen, 
från kundprospektering, hantering av tips, 
aktiva kundkontakter, affärsförslag, offerter, 
orderhantering, merförsäljning, svarstider, 
leveranstider, leveransprecision till nöjd 
kund uppföljning. 

I försäljningsprocessen är kanske mo-
menten med de aktiva kundkontakterna ett 
av de svåra stegen. Det handlar om att föra 
en löpande dialog med en potentiell eller 
befintlig kund om deras köpbehov, följa 
upp deras planer med ytterligare dialog och 
offerter. Våga ställa frågan om de vill köpa 
av dig och våga argumentera om varför de 
ska välja din produkt eller lösning. Det ger 
affärer!

Affärskompetens än mer avgörande
Med en ny fiberreglering som förväntas 
komma under nästa år blir också affärskom-
petensen mer avgörande för stadsnätens 
fortsättning. Där Telia stöter på konkurrens 
kommer de att skapa bättre erbjudanden. 
Det innebär också att andra operatörer 
som hyr infrastruktur kommer att dra nytta 
av det, då Telia blir skyldiga att erbjuda sin 
infrastruktur på samma villkor internt som 
externt. 

Operatörerna hyr mycket infrastruktur 
och de ökar gärna sina affärer med stads-
näten om det gynnar båda parter. när jag 
frågar operatörerna om de kommunala 
stadsnäten är aktiva i sin försäljning är 
standardsvaret – nej! Operatörerna sitter 
ofta med många olika hyresavtal med olika 
löptider, lokalt som nationellt. Det är sällan 
eller aldrig som ett stadsnät försöker förmå 
operatören att byta, affären uppstår oftast 
då operatören gör en förfrågan för ett nytt 
behov. 

Samverkan ger fler affärer
Ytterligare en affärspotential för de kom-
munala stadsnäten är att öka sin samverkan 
för att nå större regionala och nationella 
kunder som efterfrågar en sammanhållen 
kontaktyta, mer enhetliga avtal och överens-
kommelser. Det finns en del bra exempel på 
samarbeten mellan stadsnäten men det är 
en bit kvar till en sådan samordnad säljkraft. 
Med hänsyn till stadsnätens lokala roll är 
det tveksamt om sådana affärer ska göras i 
stadsnätens egen regi. Rekommendationen 
är att upphandla gemensamma externa 
säljkrafter som kan sköta de affärerna. 

Det är inte Svenska Stadsnätsföreningens 
roll att driva sälj. En uppgift vi däremot har är 
att hjälpa stadsnäten att bli effektivare och 
underlätta deras vardag. Den nya tjänsten 
CESaR2 är ett sådant exempel.

Konklusionen är att stadsnäten har fler 
affärer att vinna än att förlora! En mycket 
positiv utgångspunkt för stadsnätens 
fortsättning och vilja att vidareutveckla sitt 
affärsmannaskap. n

Mikael ek
VD, Svenska Stadsnätföreningen
Twitter: @Ek_SSNf
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Den extra kraften, en motor i projektet. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras.  

Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 1 800 medarbetare inom bygg och fastighet, energi,  

industri och infrastruktur. 

Våra telekomkonsulter har stor erfarenhet av fibernät och kan hjälpa er att upphandla, planera, projektleda samt doku-

mentera och besikta era nät. För dig som nätägare utför vi även risk- och sårbarhetsanalyser för att säkra nättillgängligheten.

Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat!  Vi kallar det 

Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se

Vi är ett produkt- och tjänsteföretag som levererar en helhet inom trådlös kommunikation och systemuppbyggnad för industri,  
kommun och infrastruktur. Vixor & Co | Kullegatan 8 | 412 62 | Göteborg | Tel: 031 778 39 03 | info@vixor.com

När övervägde du trådlöst senast? Tekniken har gått från att vara en spännande uppstickare, till en nästan alltid överlägsen lös-
ning. Visste du att du nu kan koppla upp utestationer mot ett gemensamt basnät och komplettera ditt nät med Trådlös fiber® 
länkar för snabb etablering och höga hastigheter? Kom till vår monter på eventet Bredbandsbåten 30/9 - 1/10 och lär dig hur  
Trådlös fiber® är starkare, säkrare och mer kostnadseffektivt än konventionell nätverksteknik.

•	 Ultra	low	latency
•	 Fiberinterface	eller	GigaEthernet
•	 Skalbar	kapacitet,	upp	till	12Gbps
•	 Licensierade	frekvensband,	6-90	GHz
•	 CWDM	kompatibel

•	 Hyra	–	fast	kostnad,	färdig	förbindelse
•	 Mycket	snabb	etablering
•	 Äga	system	-		kort	ROI
•	 Inga	gräv-	och	markavtalskostnader

Först	med	trådlösa	sprid-
ningsnät	på	egen	frekvens.
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Sveriges framtid  
och välfärd ligger  
i vågskålen

nu är det snart val i Sverige igen.
Vårt arbete med att uppmärksamma 
stadsnätens roll och nytta i Sverige 
fortsätter oförtrutet. nu inför valet 

gäller det för oss alla att uppmärksamma alla 
politiker på stadsnätens viktiga roll i det fram-
tida digitala samhället. Ställ frågor – kräv svar.

Vi måste få alla beslutsfattare att förstå vik-
ten av en väl fungerande digital infrastruktur. 
Den är precis som järnvägar, vägar, elnät och 
bostäder en grundläggande del i samhällets 
infrastruktur. alla sektorer i samhället behöver 
god tillgång till IT för utbildning, vård, syssel-
sättning och utveckling. alla ska kunna ta del 
av moderna IT-tjänster i hela landet. Då behövs 
en hållbar, robust IT-infrastruktur. att Internet 
ska kunna användas av alla är en nyckelfråga 
för ett framtida digitalt samhälle i världsklass. 

Kommunala fibernäten viktiga
En av de största branschkonferenserna 
globalt ägde rum i Stockholm i våras – FTTH 
Conference och den samlade närmare 3 500 
deltagare. Självklart blev det en mycket stor 
uppmärksamhet på vad Sverige gör och har 
åstadkommit.

Under konferensen kunde vi också höra 
IT-ministern och generaldirektören på PTS 
uttrycka sig positivt om de kommunala 
fibernäten och hur de hjälpt Sverige att nå 
sin position. något de verkar göra allt oftare i 
internationella sammanhang. 

Sverige är på så många plan ledande när 
det gäller bredbandsutvecklingen, något som 
många utanför landets gränser nu får upp 
ögonen för. Vi är fortfarande bland de världs-

ledande i hur stor andel av befolkningen som 
kan välja bredband via fiber.Vi har de lägsta 
priserna oavsett om man jämför infrastruktur-
nivån eller slutkundspriserna. Vi har en väl ut  
vecklad tjänstemarknad med bra konkurrens.

Detta hade aldrig hänt om inte stadsnäten 
varit förutseende och drivande i kommunerna 
för att få till en öppen och konkurrensneutral 
bredbandsinfrastruktur.

Det saknas pengar
Men detta räcker inte. Det finns fortfarande 
mycket kvar att göra. Ska målet om bredband 
till alla uppfyllas krävs det stora insatser. 
Revisionsfirman EY (tidigare Ernst & Young) 
har nu utrett vad det skulle kosta att bygga 
ut fiberbredbandet till 90 procent av landets 
hushåll och företag. analysen visar att det krävs 
investeringar om 50 miljarder kronor. 40 av 
dessa behövs för att bygga ut lokala fibernät 
och ytterligare 10 miljarder kronor behövs för 
att binda ihop många av de lokala näten. Minst!

50 miljarder kronor är en betydligt högre 
summa än den PTS tidigare kommunicerat. De 
har i och för sig inte räknat med de samman-
bindande fibernäten men om man räknar bort 
dem är det ändå en skillnad på 8 miljarder. PTS 
har som myndighet ett stort ansvar att ge en 
rättvis bild över den svenska bredbandsmark-
naden och det har de inte lyckats med vad 
gäller det återstående investeringsbehovet.

Större statliga satsningar krävs
Investeringar i fiber kan inte enbart bekostas 
av enskilda kommuner eller privatpersoner. 
Det måste till större statliga satsningar med 

fler stimulansåtgärder för att öka efterfrågan 
och få fart på utbyggnaden. En väl fungerande 
och heltäckande digital infrastruktur är lika 
samhäls kritisk som järnvägar och vägar.

Landets kommuner har ett fortsatt stort  
ansvar för bredbandsutbyggnaden och kan 
bidra till att förenkla processerna. Även när 
kommunen inte är med och finansierar eller 
håller i spaden, har kommunen också en viktig 
roll för att säkerställa att det byggs fibernät 
som är långsiktigt öppna med fri konkurrens.

Lyft bredbands- och digitaliseringsfrågorna
Jag hoppas och vill i och med detta rikta en 
uppmaning till alla, i bredbandssverige runt 
om i landet, att lyfta upp bredbands- och digi-
taliseringsfrågorna på bordet inför valet i höst. 
Sveriges framtid och välfärd ligger i vågskålen.
Det finns nu ingen tid att förlora.

Som sagt, det finns många och viktiga 
frågor att diskutera under hösten. Därför passar 
det bra att vi som vanligt anordnar Sveriges 
bästa och största mötesplats för att debattera 
och diskutera dessa frågor. 

Välkommen till Svenska  
Stadsnätsföreningens höstkonferens  
Bredbandsbåten 2014!
I år genomförs konferensen 30 sept – 1 okt.  
Första dagen är vi på Stockholmsmässan i 
Älvsjö för att sedan som vanligt fortsätta  
konferensen ombord på Birka. n 

steFan Hedin
Ordförande

ORDFöR anDE
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KoRTA FAKTA:  Stadsnät Åmål aB (SÅaB) ska bygga och erbjuda 
fiberanslutningar till företag, privatpersoner, fastighets-/bostads-
bolag och förvaltningar i Åmåls kommun.
• Företaget grundades: 2014
• VD: Magnus Dalsbo, magnus.dalsbo@amal.se
• Hemsida: stadsnatamal.se

KoRTA FAKTA:  Fibernätsbyggnationer, grävfriteknik  
och fiberportalen.se.
• Företaget grundades: 2000
• VD: Johnas nordlund, johnas@nordlundentreprenad.se
• Hemsida: nordlundentreprenad.se, fiberportalen.se

KoRTA FAKTA:  Icotera är teknikledande med mer än ett 
decennium av erfarenhet av innovativa FTTH CPE gateway- 
lösningar. all hårdvaru- och mjukvaruutveckling sker i egen  
regi, vilket garanterar kunderna den kvalitet de behöver.
• Företaget grundades: 2007
• VD: Peter Lund, plu@icotera.com
• Kontaktperson: Dan Kirk, dki@icotera.com
• Hemsida: icotera.com

KoRTA FAKTA:  Hexatronic Scandinavia är en svensk innovativ  
teknikkoncern specialiserad inom fiberkommunikation. De 
levererar produkter och lösningar för optiska fibernät och till-
sammans kan bolagen tillhandahålla ett komplett sortiment av 
fiberinfrastruktur.
• Företaget grundades: 1993
• VD: Henrik Larsson-Lyon, henrik.lyon@hexatronic.com
• Kontaktperson: Jonas Casperson, jonas@hexatronic.se
• Hemsida: hexatronicscandinavia.se

KoRTA FAKTA:  Hawkeye Computing aB utvecklar, 
marknadsför och säljer den nya generationens informations-
system (inSIDE) för telekomsektorn så att delarna fungerar 
ihop på ett harmoniskt sätt: Marknad/Planering, Förprojekte-
ring, Marknad/Projekt-avtal, Detaljprojektering, Utförande, 
Förvaltning, Drift/övervakning.
• Företaget grundades: 1988
• VD: Johnny Ederyd, johnny@hawkeye.se
• Hemsida: hawkeye.se

Lär känna SSNfs nya medlemmar

stadsnät i åmål ab

nordlUnd entreprenad ab 
fiberportalen.se

icotera

heXatronik scandinavia ab

hawkeYe compUting ab

Dan Kirk.

Jonas Casperson.

Magnus Dalsbo.

Johnas Nordlund.

Johnny Ederyd.

MEDLEMSInFO

Regionalisering
På årsmötet i Luleå beslutade stämman att 
sätta igång arbetet med regionalisering, ett 
projekt som ska skapa förutsättningar för 
föreningen att verka regionalt och därmed 
komma närmare sina medlemmar. 

Per Fröling, som har sin bakgrund som 
IT-strateg hos Västerås Stad och som under 
ett par år har drivit regionaliseringsprojekt i 
Västmanland, har projektanställts hos Svenska 
Stadsnätsföreningen för att leda arbetet med 
att ta fram ett »facit« på en nätverksorgani-
sation som med regionalt fokus täcker hela 
nationen. 

På Bredbandsbåten kommer en lösning att 
presenteras i en workshop. arbetet startade 
i föreningens regi i maj och har inledningsvis 
inriktat sig på att besöka och föra samtal med 
nyckelpersoner runt om i landet som har 
erfarenheter av hur olika regioner/län fungerar 
idag med samarbeten kring bredband och IT. 
Personer från stadsnät, kommuner, region-
förbund samt länsstyrelser har intervjuats för 
att få en så objektiv bild som möjligt av vad 
stadsnätsföreningen ska fokusera på i syfte att 
stötta sina medlemmar och få fart på stads-
nätsutvecklingen regionalt. 

Styrelseledamöter i Svenska Stadsnätsför-
eningen har fått sig tilldelat ett geografiskt 
informationsansvar och kommer under 
augusti att ha tillgång till ett presentations-
material som skalpresenteras i de befintliga 
kluster sammarbetena. Materialet kommer 
att beskriva regionsindelningar, prioriterad 
aktivitetslista per region samt kravprofil på re-
gionansvarig samt hur denne ska finansieras. n

Mia ForslöF

Välkommen till 

bredbands-
båten 2014
StockholmSmäSSan älvSjö och  
maRIEhamn mED BIRka, 30 SEpt – 1 okt

program SID 40–41
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i rampljuset

Vår man i eU
Han har arbetat länge med telekomfrågor och  
ansvarar för den bredbandsstrategi som ligger  
till grund för många av EU-kommissionens förslag  
– Gunnar Hökmark.

När man läser presentationen 
av Gunnar Hökmark på hans 
hemsida, kan man inte annat än 
imponeras av hur aktiv och resul-

tatorienterad han varit och är. Att han arbetat 
på kommunikationsbyrån Kreab och varit 
VD på tankesmedjan Timbro har han säkert 
stor nytta av när han driver sina hjärtefrågor 
i EU. Han brinner för flera områden och 
den digitala agendan som helhet är ett av de 
prioriterade områdena.

– Den allra viktigaste utmaningen nu 
är att se till, att så många som möjligt har 
tillgång till så höga hastigheter som möjligt. 
Det gör att vi blir mer konkurrenskraftiga 
mot andra delar av världen, säger Gunnar 
Hökmark.

Kraftfull position
I år valdes Gunnar Hökmark för tredje  
gången in i Europaparlamentet. År 2007 
blev han vald till vice ordförande i en av de 
äldsta och största grupperna inom EU – EPP 
Group, the group of the European People´s 
Party. En grupp med stort inflytande i alla 
EU-institutionerna. Att telekomfrågorna 
ligger honom varmt om hjärtat ökar möj-
ligheterna för att dessa frågor prioriteras. 
Europa har legat i täten på många sätt men 
den samlade bilden nu är att både i USA och 
Asien går utvecklingen snabbare.

– Det gäller att utveckla den tjänstesektor 
som följer av den digitala ekonomin; alla 
olika typer av appar, stora tjänsteföretag och 
den moderna tidens affärslösningar, fortsätter 
han. Jag vill se morgondagens Google, Yahoo 
och Apple växa fram i Europa och även att 
ett nytt Ericsson och Nokia kan växa fram.

– För att kunna uppnå detta behöver vi 
en insikt om, att vi behöver både en utveck-
ling av bredband/fiber men också en snabb 
utveckling för frekvenser att användas av  
mobila bredband. Dessa saker går hand i 
hand. De konkurrerar inte med varandra. 

Bästa förutsättningen för den mobila utveck-
lingen är, att de fasta näten är utbyggda och 
har hög kapacitet.

Ytterligare exempel på frågor där han varit 
mycket aktiv är Grävförordningen som togs 
fram på ett halvår.

– Jag la förslaget av det skälet att den 
förordning som var tänkt från början var en 
detaljreglering på europeisk nivå. Det skulle 
inte fungera med alla olika lösningar som 
finns. Det gäller både bostadsföretag och 
den typen av stadsnät som vi har. Då tyckte 
jag att det var mycket bättre att vara tydlig 
med vilka mål man skulle uppnå och vilka 
förutsättningar som ska finnas; att lämna ett 
utrymme för olika lokala lösningar. Så blir 
det nu också, tillägger han.

Stadsnäten viktiga
När vi berör bredbandsutvecklingen i Sverige 
säger han:

– Vi är ledande men det finns en del andra 
länder som också vidareutvecklats. Att vi har 
en ledande position beror på att vi har haft en 
form av konkurrens mellan olika operatörer 
bland annat stadsnäten. Det har varit ett sätt 
att snabbt få igång verksamheten. Stadsnäten 
har varit viktiga när det gäller att ha en snabb 
prioritering och det är viktigt att det råder 
full konkonkurrens mellan olika operatörer. 
Monopol hindrar utveckling. Så har det 
i grunden inte varit men det är viktigt att 
bibehålla konkurrensen. 

– När det gäller att vara ledande inom  
det här området, brukar jag säga, att vill vi 
ligga etta eller gå i den riktningen, måste vi  
se till att vi får en snabb process så vi kan 
fortsätta ligga i täten. Vilken tät man än 
ligger i, måste man kämpa för att behålla  
den, avslutar han. n

laila lillieHöök

Vem är Gunnar 
Hökmark?
Född: Ystad.
Uppvuxen: Ystad och Stockholm.
Skolor: Lunds universitet.
Familj: Tre barn.
Arbetssätt: Försöker alltid tänka efter vad som är 
det viktiga och framför allt inte förlora mig i det 
som är mindre viktigt, alltså alltid fokusera på det 
viktigaste.
intressen: Litteratur, tennis, natur, löpning.
Senast sedda teater: Rickard den III.
Valspråk: Optimalitet är alltings hinder.

Söker du nya utmaningar?  
Gunnar Hökmark söker nya  
medarbetare
nu börjar en ny mandatperiod och en ny 
tid för europeiskt samarbete. Till min stab 
i Europaparlamentet söker jag nya med-
arbetare och dig som är intresserad av att 
vara med och göra skillnad. 

Du ska kunna och vilja jobba med nitty- 
gritty (praktiska detaljer), planering,  
arrangemang av olika slag, politisk debatt 
och all den lagstiftning som bidrar till att 
förändra Europa.

Ekonomisk politik, finansmarknader, ut-
vidgningsprocessen, telekom och digital 
utveckling, forskning och energipolitik är 
några av de frågor förutom diskussionen 
om Europeiska unionens allmänna utveck-
ling som jag behöver din hjälp med. 

Du behöver inte kunna allt men du bör 
vara beredd att lära dig, jobba hårt och ha 
kul när du gör det. 

Anmäl ditt intresse till lina Stenlund,  
lina.stenlund@ep.europa.eu.
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Ett av Svenska Stadsnätsföreningen 
uppdrag är, att se till att politiker, 
ägare och beslutsfattare lokalt, regi-
onalt, nationellt och internationellt 

blir välinformerade om stadsnätens roll och 
får en ökad insikt om fiberinfrastrukturens 
betydelse för samhällsutvecklingen.

För att nå regeringens bredbandsmål och 
säkerställa att både villahushållen och hus-
hållen på landsbygden nås av fiberbredband 
krävs också politiska initiativ. Fiberbredband 
är en samhällskritisk infrastruktur och kom-
munerna har en avgörande roll när det gäller 
att bygga ut den i hela landet. För att politis-
ka initiativ ska komma till är det viktigt att 
SSNf lyckas med sitt uppdrag att nå ut med 
information om fiberband, om stadsnätens 
roll  och hur förändringar påverkar stadsnä-
ten och samhället i stort. 

Informationsspridning
Stadsnätsföreningen tar fram och samman-
ställer fakta i syfte att sprida kunskap om 
vår bransch. Vi genomförde en politikerun-
dersökning och sammanställde resultatet i 
bilagan till förra magasinet, Valåret 2014! Den 
visar hur partiernas bredbandspolitik har 
utvecklats sedan 2006 och vad partierna anser 
om bredbandspolitiken. Dessutom har ett 
fiberindex arbetats fram över Sveriges kom-
muner i syfte att få igång debatten. Vi har 

också sammanställt några informationsblad 
som rör Välfärd, Fiber till Villan, Smartare 
vardag, Sveriges stadsnät och Bredband. 
Informationsbladen besvarar några av de 
vanligaste frågorna. All information tillsam-
mans med länkar till mer information har vi 
samlat på www.ssnf.org/290 för att inspirera 
och ge kunskap inom vårt område. 

Inom ramen för Kunskapslyftet beställde 
Svenska Stadsnätsföreningen, tillsammans 
med IT & Telekomföretagen, Skanova och 
Sveriges Kommuner & Landsting, SKL, en 
rapport som skulle besvara vilka investeringar 
som krävdes för att nio av tio ska få tillgång 
till fiber till hemmet eller företaget år 2020. 
Rapporten och resultatet, 50 miljarder kronor, 
presenterades i juni och ett gemensamt 
pressmeddelande gick då ut. Rapporten fick 
bra genomslag och har varit i rampljuset flera 
gånger bland annat i Almedalen. Svenska 
Stadsnätsföreningen och FTTH Council 
skrev tillsammans en debattartikel med 
regional anpassning, baserad på fiberinves-
teringsrapporten, som också den fick ett bra 
genomslag. 

I juni gjordes ett utskick till samtliga 
kommunalråd, oppositionsråd och kom-
mundirektörer. Utskicket innehöll olika 
informationsblad om varför fiber är den 
infrastruktur som är viktig att satsa på, 
stadsnätens roll, utmaningar med villaut-

byggnaden och digitaliseringen av välfärden. 
Syftet är att stimulera kommunerna som har 
kommit längst att fortsätta bygga ut fiber-
bredbandet och att sporra kommuner längre 
ner i rankningen att göra ett bättre jobb 
genom att ge förslag på åtgärder. Vi hänvi-
sade också politikerna till www.ssnf.org/290. 
Flera kommuner har återkopplat med frågor, 
kommentarer och förklaringar. 

Stadsnätsföreningen har (också inom 
Kunskapslyftet), under våren och sommaren 
mött politiker både ute i kommunerna, i 
riksdagen, i Almedalen och på deras egna 
partidagar. När vi ställer ut på partiernas 
egna dagar har Stadsnätsföreningen alltid 
med sig en eller flera stadsnätsmedlemmar. 
Vi konstaterar att det råder stort intresse 
för stadsnäten, branschen och den svenska 
modellen. Vi konstaterar också att en enda 
kommun redan ligger över regeringens mål, 
medan 38 kommuner inte ens når ut till tio 
procent av hushållen. Vi behöver bygga ut 
mer fiberbredband. Politiskt engagemang och 
politiska initiativ måste till och tillsammans 
med stadsnäten och operatörerna kan vi nå 
regeringens bredbandsmål. n

CaMilla Jönsson    
projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

beslutsfattare informeras  
om stadsnätens roll

ssnf

Även om många idag kan få bredband via telefonjacket eller mobilnätet,  
är det inte tillräckligt. De allra flesta behöver fiberbredband för att klara den 
digitala utvecklingen och fibernätet tar tid att bygga ut. Förutom marknaden 
och dess aktörer behövs politiska initiativ för att nå regeringens mål.
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Vellinge är en liten kommun med  
ca 30 000 invånare där bredbands-
infrastrukturen har varit dålig för 
både medborgare och företag.

– Vid en undersökning 2012 var de nästan 
sämst i landet. Endast fyra procent hade 
tillgång till 50 Mb eller mer. Politiskt har 
man sett det som att marknaden ska lösa det 
här, men det har ju inte skett. Därför startade 
man Vellinge Stadsnät för knappt ett år 
sedan, berättar Kennet Lind, VD och tidigare 
konsult till Vellinge kommun när det gäller 
bredbandsfrågor.

– Alla har inte varit positiva till bildandet 
av Vellinge stadsnät, men trots många diskus-
sioner tycker jag att vi har kommit igång bra. 
Första kunden kör igång i september vilket 
gör att vi nästan håller tidplanen. Försening-
en beror på att vi hade lite leveransstörningar 
i våras när det var brist på fiberkablar över 
hela landet.

Spännande utmaning
– Det känns väldigt spännande att börja från 
scratch med starten av företaget. Att få göra 
hela resan och då är det väldigt bra, att vi har 
god samverkan med våra entreprenörer på 
gräv- och fibersidan. Vi samarbetar även med 

Skånet när det gäller fiberhyror m m. Även 
SSNfs konferenser är väldigt nyttiga och 
träffarna ett bra forum för att utbyta erfaren-
heter med andra i liknande situation.

– Dessutom har vi här nere något som  
heter Skånsk nätkraft och drivs av Skånet. 
Där träffas stadsnäten några gånger per år. 
Det är något som jag tänker delta i nu till 
hösten.

Bristande kunskap
– SSNf har en viktig roll när det gäller att 
informera och utbilda politikerna i kom-
munerna. Många saknar förståelse för vad 
IT-infrastrukturen betyder för framtiden. De 
ser det som att vem som helst kan fixa det här 
och att det inte spelar någon roll om kom-
munen engagerar sig eller ej. Det finns de 
som t o m ser det som något nödvändigt ont 
man måste ägna sig åt när marknaden inte 
tar hand om det. De ser inte vilken strategisk 
betydelse en sammanhållen IT-infrastruktur 
har. Här behöver kommunerna kunskap och 
stöd. Från min horisont är detta den viktigas-
te frågan för SSNf att driva just nu, avslutar 
han. n

laila lillieHöök

Det krävde många  
diskussioner men nu har 
Vellinge kommun sedan 
knappt ett år ett eget 
stadsnät som i september 
kopplar upp det första 
aktiva nätet i ett område 
i norra Vellinge.

 FAKTA
Vellinge Stadsnät AB
• Helägt kommunalt bolag.  

Ägs av Vellinge Koncern aB som också äger 
systerbolagen Vellingebostäder och Vellinge 
Exploatering aB.

• Uppdrag: att uppfylla regeringens resp  
Region Skånes mål att 90 resp 95 % av Vellinge 
kommuns invånare och företag ska ha tillgång 
till bredband minst 100 Mbps år 2020.

• Minimalt antal anställda, 3 pers.  
Det mesta arbetet utförs av entreprenörer  
eller konsulter.

• Bildades i sept 2013.
• Intesset för fiber är mycket stort i kommunen. 

I många områden har Vesab avtal med fler än 
90 %.

• Bygger uteslutande FTTx-nät, ingen koppar.
• Hemsida: vesab.se

medlem i fokus

nytt bolag – spännande projekt

Kenneth Lind, VD Vellinge Stadsnät AB.
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ume.nets reklamfilm  

en succé på Youtube
I slutet av april lades ume.nets reklamfilm »Living with lag« upp på YouTube.  
Filmen blev snabbt en viral succé. Efter bara två dygn var den med 3 miljoner  
visningar det mest visade klippet på svenska YouTube och efter fyra dygn låg  
den etta i USA.

Helt galet, säger Mats Berggren, 
VD ume.net. Vi trodde inte att 
genomslaget skulle bli så pass 
stort. Det blev en hektisk vecka 

med många mediekontakter, både svenska 
och utländska, bland annat blev jag intervju-
ad av Daily News, NY. 

Idag har filmen över 5,5 miljoner visningar på 
YouTube. Dessutom var den som enda svens-
ka film nominerad i Cannes Lions kategori 
Viral Films, där den tog sig till final. Totalt 
deltog fyra svenska filmer i reklamfilmsfesti-
valen Cannes Lions, som vanns av Volvo med 
The Epic Split, filmen där Van Damme sitter 
i split i luften mellan två lastbilar. 

– Det var en väldigt lyckad kampanj som 
fick ett enormt genomslag. Hade så klart va-
rit otroligt häftigt om vi vunnit i Cannes men 
bara att vara nominerad i de sammanhangen 

är stort, säger Agneta Filén marknadschef på 
Umeå Energi.

Bakom beslutet att lansera ume.net under 
eget varumärke ligger ett gediget analys-
arbete som visade på behovet av en tydligare 
profil för bredbandsverksamheten som 
tidigare låg under koncernvarumärket Umeå 
Energi. Satsningen innebar eget varumärke 
med egen logotype och grafisk profil samt 
kampanjkonceptet »Leva med lagg« som togs 
fram i samarbete med reklambyrån ANR 
BBDO Stockholm. 

– ume.net är en uppstickare med lokal 
marknad så vi har inga stora pengar att röra 
oss med. Jämfört med drakarna i branschen 
nästan ingenting. Vi ville därför hitta ett 
koncept som visade vår främsta konkurrens-
fördel och verkligen stack ut och som gick att 
genomföra med den begränsade budgeten, 
säger Agneta Filén.

ume.net har sedan starten arbetat långsiktigt 
med att utveckla det öppna stadsnätet. Ett 
arbete som placerat Umeå på bredbands-
kartan både nationellt och internationellt, 
berättar Mats Berggren.

– Vi har under hela 2000-talet legat i 
framkant med utvecklingen av vårt stadsnät. 
Idag är ume.net ett av världens mest utbygg-
da och har utsetts till västvärldens snabbaste, 
så i Umeå lever vi verkligen inte med lagg, 
avslutar han. n

Mia ForslöF

Lagg: fördröjningar, buffringscirklar, pixliga  
bilder och frysta skärmar som uppstår på  
grund av långsam internetuppkoppling

Se filmen på levamedlagg.se
eller på YouTube: tinyurl.se/inp7ki

kreativ reklam

För att simulera lagg används en specialbyggd Oculus 
Rift som med enkortsdatorn Raspberry Pi och hörlurar 
ger upp till 3 sekunders fördröjning av verkligheten. 

FO
TO
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 FAKTA
ume.net
Det öppna stadsnätet ume.net är en del av  
energi- och kommunikationskoncernen Umeå 
Energi. ume.net som startades 1994 hade vid  
årsskiftet 8 464 privat- och företagskunder och  
13 anställda. Intäkterna 2013 uppgick till 54,3 Mkr.
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kort & gott

skl: offentligt ägda 
bredbandsnät främjar 
konkurrens
Många av Sveriges kommuner äger bred-
bandsfiber som erbjuds till alla operatörer 
vilket innebär att de kan använda fibernä-
tet på lika villkor. Sveriges Kommuner och 
Landsting har under året förtydligat sitt 
ställningstagande gällande kommunala 
stadsnät. offentligt ägda bredbandsnät 
främjar konkurrensen och bör förbli  
offentligt ägda. 

Det är många kommuner i Sveri-
ge som äger bredbandsfiber och 
som uppvaktas av marknadens 
aktörer som vill köpa stads-

nät. Ett gott råd till kommuner som äger 
bredbandsfiber är, att kommunen behöver 
fundera på hur de påverkas av en försälj-
ning. Det finns många frågor att ta hänsyn 
till när beslut om försäljning av markbun-
den infrastruktur ska tas. Exempelvis: Hur 
påverkas den fortsatta utbyggnaden av 
bredbandet i kommunen? Vad innebär det 
för kommunens digitala utveckling? Vad 
innebär det för den egna kommunala verk-
samheten som vård, skola och omsorg? 

– Ett gott råd till kommunerna är, att de 
bör värdera sin viktiga digitala infrastruk-
tur. Det är en tillgång för tillväxt och jobb. 
Den ger möjlighet att erbjuda ett bra utbud 
till både hushåll och företag på öppna och 
konkurrensneutrala villkor, säger Katarina 
Svärdh, SKL. 

SKL anser att de drygt 160 kommunala 
stadsnät som finns i Sverige som används 
av näringslivet och operatörerna främjar 
konkurrens och ger invånare låga bred-
bandspriser. Dessa nät är offentligt ägda 
och bör förbli det. Om privata aktörer 
köper näten kan de få en dubbel roll, vilket 
motverkar konkurrens och tillväxt. 

– Om ett privat företag äger fibernätet 
innebär det att de kan få ett monopol eller 
oligopol på de tjänster som nätet erbjud-
er med påverkan för både privatkunder, 
företag och för kommunens eget behov av 
IT-tjänster, säger Katarina.

Digitaliseringen går snabbt framåt och 
Sveriges bredbandsfiber har blivit en 
gemensam angelägenhet. SKL lyfter fram 
att bredbandsnäten därför måste hanteras 
som samhällsbärande infrastruktur och att 
fler invånare måste få tillgång till bredband. 
Idag förlitas utbyggnaden av fibernät till 
stor del på att marknadens aktörer och 
utbyggnaden till landsbygden går trögt på 
grund av dålig företagsekonomisk lönsam-
het. SKL vill att staten tar ett större ansvar 
för utbyggnaden. n

CaMilla Jönsson
projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

Åsa torstensson 
ska utreda statens 
bredbands- 
infrastruktur
I slutet av augusti meddelade regeringen 
att det blir Åsa Torstensson (c), tidigare 
Infrastrukturminister, som får i uppdrag 
att utreda möjligheterna att effektivisera 
användningen av de statligt ägda bred-
bandsnäten.

Utredningen ska se över möjligheterna att 
effektivisera användningen av de statligt ägda 
bredbandsnäten genom förbättrad samord-
ning mellan bredbandsverksamheterna hos 
Trafikverket, affärsverket svenska kraftnät, 
Vattenfall aB och Teracom aB.

Enligt direktivet ska utredningen bland 
annat analysera vilka säkerhets- och robust-
hetsmässiga konsekvenser som kan uppstå 
i aktörernas kommunikationsnät till följd 
av en ökad samordning av de statligt ägda 
bredbandsnäten. De ska också studera sam-
hällsnyttan av ökad samordning och föreslå 
former för förbättrad samordning. Dessutom 
analysera och beskriva möjligheterna att 
genom respektive aktörs bredbandsnät kunna 
öka hushålls och företags tillgång till bredband 
med hög överföringskapacitet i hela landet, 
särskilt i de delar av landet där tillgången i dag 
är lägre än genomsnittet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 
oktober 2015. n

Åsa Torstensson (c).

Välkommen till 

bredbands-
båten 2014
StockholmSmäSSan älvSjö och  
maRIEhamn mED BIRka, 30 SEpt – 1 okt

program  
SID 40–41
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HIT NÅR VI
Läs mer på sidan 19 och på 

www.norrsken.se 

Utland

european local 
fibre alliance 
(elfa)

Motsvarigheten till Svenska Stadsnätsföreningen 
finns i flera länder runt om i Europa. Alla med 
det gemensamma att de verkar för utbyggnaden 
av fiberbredband och att de utmanar de gamla 

monopolisterna. Representanter från Sverige, Norge, Finland, 
Danmark, Estland, Tyskland, Storbritannien och Spanien 
arbetar med att bilda en gemensam intresseorganisation, under 
namnet European Local Fibre Alliance (ELFA). Målbilden är 
att få fler länder att ansluta sig.

Den viktigaste delen i det fortsatta arbetet är att skapa en 
gemensam röst i dialogen med de styrande inom EU för att 
tydliggöra behovet av att öka satsningar på supersnabbt bred-
band och att se till att det finns alternativa aktörer till de stora 
telekomoperatörerna.  Europa ligger idag efter kontinenter 
som Asien, Kina och USA. En annan viktig del med samarbetet 
inom ELFA är erfarenhetsutbytet.

Det är en del skillnader mellan de landsvisa organisationer som 
ingår i ELFA. Det handlar om olika ekonomiska förutsättning-
ar, ägarskap, bemanning, hur långt fiberutbyggnaden kommit, 
vilken roll den tidigare telekom-monopolisten har och som 
starkt påverkar respektive lands utveckling. Sverige är ett land 
som kommit mycket långt och ses som en förebild. n

Representanter från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, 
Tyskland, Storbritannien och Spanien (mörkblå på kartan) arbetar 
med att bilda en gemensam intresseorganisation, under  namnet 
European Local Fibre Alliance (ELFA).
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pts

joakim aspengrens  

robUsta  
semester- 
tankar…

Lugn och ro samt ladda batterierna hör ju 
semestern till, men denna sommar gick 
även mina tankar till de nya utmaning-
arna för att förebygga skydd för t ex åska 

och bränder samt hur klimatförändringarna 
påverkar oss med mer torka och/eller över-
svämningar. Oavsett så blir robusthetsarbetet 
viktigare i samband med dessa förändringar, 
förutsättningarna har nu förändrats och  
tidigare robusthetsarbeten bör ses över!  
Är de fortfarande driftsäkra?

Var det bättre förr?! 
Vi har gått ifrån gårdagens enkla elektroniska 
behov, där vi endast talade i telefon, till dagens 
behov att vara ständigt elektroniskt uppkopp-
lad. Detta har sina utmaningar och eltillgång 
är en av förutsättningarna för vår elektroniska 
kommunikation. 

Den »gamle« kopparkabeln har sina för-
delar med att förmedla tal och data inklusive 

strömförsörjning men vårt ökade behov 
kräver fiber och idag finns otaliga alternativ 
att kommunicera med tal och data och därtill 
många olika strömförsörjningslösningar som 
gör infrastrukturen komplex. Säkrad eltillgång 
är en av förutsättningarna för robust driftsä-
kerhet och är även en viktig del i det pågående 
arbetet med driftsäkerhetsföreskrifter. Kan en 
planeringsmetod som Styrel hjälpa oss här 
med att identifiera och prioritera för att vid en 
eleffektbrist kunna styra el till samhällsviktiga 
elanvändare?

Idag kan den marksända TV-signalen fortfa-
rande plockas upp av otaliga TV-apparater 
(linjär-TV), »gammel-TV« som det även kallas, 
och ett avbrott p g a blixtnedslag i en TV-mast 
kan relativt snabbt åtgärdas. Vårt nya elektro-
niska beteende, att vi tittar på streamad TV på 
olika plattformar och vid olika tider, ställer nya 
krav på vårt fibernät och dess driftsäkerhet. 

I denna snabbföränderliga värld fortsätter PTS 
att inom ett brett spektra av ansvarsområden 
och arbetsuppgifter stödja vår vision att alla i 
Sverige ska ha tillgång till bra bredband, telefo-
ni och post. För att göra vårt jobb bra behöver 
vi vara insatta i många områden och olika 
frågor samt behöver ständigt uppdatera oss. 

Bredbandsbåten är ett ypperligt tillfälle att 
samverka i dessa frågor så varmt välkommen 
till workshopen – »Robust driftssäkerhet – den 
bästa investeringen för nöjdare kunder!« där 
PTS delar med sig av sina erfarenheter inom 
området.

Vi ses! n

JoakiM aspengren
pTS

Stadsnätsundersökningen genomförs i syfte är att ta in fakta och 
publicera statistik om stadsnäten och dess utveckling. Undersök-
ningen genomförs vartannat år av Svenska Stadsnätsföreningen. 

Svenska Stadsnätsföreningen har fått till uppgift av medlemmarna att  
genomföra ett informations- och påverkansarbete för att nå ett kun-
skapslyft och öka insikterna om fiberinfrastrukturens betydelse för 
samhällsutvecklingen. Därigenom kan föreningen bidra till en politisk  
utveckling som skapar goda förutsättningar för medlemmarnas verk-
samhet. Det är ett arbete som handlar om att sprida kunskapen om 
stadsnätens roll i samhället både när vi deltar i debatter, i olika dialoger 
och i diskussioner.

Det finns ett generellt intresse för stadsnäten och stadsnätsförening-
en får många frågor. Den undersökning som vi nu genomför kommer 
att ge oss ökad kunskap och mer fakta som vi kommer att använda i de 

fortsatta diskussionerna gällande öppna nät, konkurrens, rollen i värde-
kedjan, investeringar m m. 

Undersökningen skickas ut via ett elektronisk enkätundersöknings-
verktyg och sammanställs av oss. Utifrån svaren sammanställs en rapport 
som innehåller aggregerad data exempelvis stadsnätens investeringar, 
styrelse- och ägarform, anslutningsgrad, stadsnätens samhällspåverkan, 
uppfattningen av lokala politikers engagemang, etc. 

Under hösten,1 november, beräknas resultatet av undersökningen 
kunna publiceras, så håll utkik! n

CaMilla Jönsson projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

Den förra undersökningen gjordes 2012 och finns att ladda ner från Svenska 
stadsnätsföreningens hemsida: www.ssnf.org/rapporter

stadsnäten i siffror visar vikten av stadsnätens roll!
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50 miljarder 
ger 90 procent av svenskarna och företagen fiber

Regeringens mål är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång  
till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå målet krävs det, enligt PTS, både  
fortsatta offentliga investeringar och hög efterfrågan från konsumenterna. Enligt EY  
krävs det investeringar på 50 miljarder.

Bredband via fiber är stabilt och anpassat till 
framtida krav på kapacitet. Fiber kan hantera 
TV, bredband och samhällstjänster samti-
digt, utan att begränsas av andra användare i 

nätet. Fibernät är också en förutsättning för att kunna 
erbjuda mobilt bredband. Fiberbredbandet har hittills 
byggts ut snabbt till flerfamiljshus, medan få villor i 
tätorter och hushåll på landsbygden har anslutits.

En aspekt som rapporten lyfter fram är att det fiber-
bredband som kvarstår är att bygga ut till villahushåll 
och boende på landsbygden. Det är en utmaning 
eftersom det i jämförelse med tätbebyggda flerfamiljs-
husområden kostar betydligt mer per hushåll. 

För att bygga ut fiberbredbandet till 90 procent av 
landets hushåll och företag krävs investeringar om 
50 miljarder kronor, visar en ny analys från revisions-
firman EY. De 50 miljarderna är uppdelade på ca 
40 miljarder för accessfiber (lokalt fibernät) samt 10 
miljarder för att binda samman alla dessa.

Den bedömningen – d v s 50 miljarder kronor – stärker 
bilden av att investeringskostnaden är hög. Bara i Övre 
Norrland, där Västerbotten ingår, behövs det 1,5 miljar-
der kronor för att bygga ut bredbandet och ytterligare 
någon miljard för att binda ihop de lokala näten. 

Det finns en viss potential att göra ytterligare effektivi-
seringar i utbyggnaden. Dock vill EY understryka, för 
att eventuella ytterligare effektiviseringar ska kunna 
ske, krävs att olika aktörer samverkar på ett konstruk-
tivt sätt för att uppnå optimala förutsättningar för 
utbyggnad av infrastruktur.

Rapporten är framtagen av EY och RALA på uppdrag 
av IT & Tele komföretagen, Skanova, Svenska Stads-
nätsföreningen (SSNf ) och Sveriges Kommuner & 
Landsting (SKL). Hela rapporten finner du på Svenska 
Stadsnätsföreningens hemsida.  n

CaMilla Jönsson   
projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

nUTS 2-region ingående län 90 % nära 100 % 

Övre Norrland Norrbotten  
Västerbotten

1,50 2,7

Mellersta Norrland Jämtland  
Västernorrland

1,50 2,2

Norra Mellansverige Dalarna  
gävleborg  
Värmland

6,60 9,0

Stockholm Stockholm N/A 3,0

Östra Mellansverige Södermanland  
Uppsala  
Västmanland  
Örebro  
Östergötland

13,60 16,9

Västsverige Halland  
Västra götaland

8,80 11,9

Småland och öarna gotland  
Jönköping  
Kalmar  
Kronoberg

6,70 6,3

Sydsverige Blekinge 
Skåne

1,40 1,6

Totalt 40,10 53,6

Valuta Mdkr kvarvarande accessfiberinvesteringar

fiber

Investeringsbehov per region  (exkl investeringar  
av sammanbindande nät).  Kvarvarande access
fiberinvesteringar per NUTS 2region. 
Notera att uppskattade kostnader för ytterligare 
transportfiber (> 10 mdkr) ej är inkluderade i dessa 
siffror och varierar mellan olika regioner.  
Notera att NUTS2 står för nomenklatur för  
statistiska territoriella enheter och är en region
indelning inom EU. 
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Forum
Under 2014 kommer vi att genomföra tre 
forum för diskussion om aktuella frågor. 
Dessa forum riktar sig till Stadsnätsfabrikens 
medlemmar.

Resultaten av dessa forum kan användas 
på lite olika sätt beroende på vad deltagarna 
vill. Det kanske räcker med att frågan är 
belyst i något fall. I ett annat fall kanske en 
del stadsnät bestämmer sig för att fortsätta 
diskutera hur frågan ska hanteras. I något fall 
kanske det leder till ett nytt projekt där de 
som vill och har möjlighet kan se, hur man 
ska hantera frågan gemensamt.

WiFi
I slutet av juni genomförde Stadsnätsfabriken 
sitt första forum som riktade sig till dem som 
är speciellt intresserade av WiFi i stadsnätet. 
Frågan är aktuell på många sätt. Det kan 
handla om att man ger sina kunder möjlighet 
att nå sitt utbud när de är ute på stan. Men 
det kan också vara en fråga från kommunens 
sida att kunna erbjuda besökare och invånare 
att snabbt komma ut på nätet var man än är.

Några stadsnät har redan börjat under-
söka vad det finns för möjligheter, men 
också vad lagstiftningen säger om att sätta 
upp mer eller mindre öppna WiFi-nät. Det 
arbetet presenterades. Sedan gjordes även en 
genomgång av tekniken med möjligheter och 
begränsningar att ta hänsyn till.

Utifrån detta fördes en diskussion om hur 
man kan få ett bra underlag och hur man ska 
gå vidare med frågan. 

Tidpunkten kanske inte var den bästa, 
sent i juni, men vi beslutade ändå att genom-
föra mötet eftersom hösten bjuder på många 
intressanta evenemang att delta i. Det blev en 
bra och konstruktiv diskussion om hur vi kan 

gå vidare med frågan. Det kommer även att 
ges möjlighet för fler att delta i framtiden. 

Samhälls-/välfärdstjänster
De senaste åren har det diskuterats mycket  
om hur man kan erbjuda samhälls- och 
välfärdstjänster i stadsnäten. En del under-
sökningar har gjorts som visar på hur 
situationen är idag och vad samhället kan 
tjäna på att lägga ut fler tjänster i stadsnäten. 
Mot bakgrund av detta anordnas ett forum 
den 16 september. Inbjudan har gått ut till 
Stadsnätsfabrikens medlemmar.

Effektivare KO-relation
Hur ska nätet drivas? I egen regi? Med hjälp 
av en KO? Eller tillsammans med andra? 
Många stadsnät/kommuner med stadsnät 
har på ett eller annat sätt blivit uppvaktade 
av potentiella köpare och ställs då inför dessa 
frågor.

För att belysa frågan och diskutera olika 
möjligheter för att på bästa sätt få ett bra 
samarbete med sin KO/samarbetspartner, 
bjuder Stadsnätsfabriken in till detta forum, 
som beräknas bli under januari 2015.

Bra dialog med medlemmarna
I juni skickade vi ut en enkät till Stadsnäts-
fabrikens medlemmar för att se hur nöjda de 
är med verksamheten och utbudet. Resul-
tatet av den enkäten, liksom diskussion om 
vad medlemmarna har för behov inför 2015, 
kommer att tas upp på ett medlemsmöte den 
23 oktober. Detta kommer sedan att bli ett 
årligen återkommande möte.

Roadshow med ramavtalsleverantörer
Stadsnätsfabriken har nu skrivit ramavtal 
med ett stort antal leverantörer som med-

lemmarna kan avropa från. För att ge dessa 
leverantörer och medlemmarna en bättre 
möjlighet att bekanta sig med varandra 
kommer en Roadshow att genomföras på 4–5 
platser i olika delar av landet. Planeringen 
pågår och den 1 september träffar vi ramav-
talsleverantörerna för att bestämma vilka 
orter som ska besökas, så att stadsnäten i 
alla regioner ska få en möjlighet att ta del av 
utbudet.

Vi ses på Bredbandsbåten!
Stadsnätsfabriken kommer naturligtvis att 
finnas med på Bredbandsbåten. Då kan ni 
träffa och diskutera med oss. n

staFFan gustaFsson
Stadsnätsfabriken

stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken  
breddar diskussionen
I förra numret av Magasinet Stadsnätet kunde ni läsa om de mål 
som Stadsnätsfabriken har för 2014. Nu arbetar vi på för att uppfylla 
dem. Det innebär bland annat att vi nu använder nya metoder för att 
få en bra dialog med medlemmar och ramavtalsleverantörer.

Staffan Gustafsson har varit ordförande för Stadsnäts
fabriken sedan 2012. Från i år har Staffan även ett mer 
operativt uppdrag i Stadsnätsfabriken för att bland annat 
ansvara för att dessa delar av Affärsplanen genomförs.
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VI NÅR LÄNGRE
Norrskensgruppen är stadsnäten i 30 kommuner norr om Dalälven i sam-

verkan. Genom att arbeta tillsammans kan vi erbjuda kunder i vår region 

driftsäker kommunikation till ett bra pris – med en gemensam kontaktyta.  

Upptäck våra tjänster på www.norrsken.se



En utmaning för Sveriges nyvalda politiker: 

Villaområdena riskerar bli  
sveriges digitala glesbygd 2020
Kommunala IT-strategier, nationella konkurrensregler och ekonomisk  
stimulans är nödvändiga ingredienser för att nå bredbandsmålet om  
100 Mbit till 90 % av hushåll och företag år 2020. Villaägarna måste övertygas 
att framtidssäkra sitt hus med fiber. Varken marknaden, kommunalråden, 
stadsnäten eller regeringen kan luta sig tillbaka. 

Jag vågar påstå att Sverige kommer att få svårt att 
nå bredbandsmålet om 100 Mbit till år 2020. Inte 
för att jag tvivlar på teknikutvecklingen eller på 
marknadens investeringsvilja, utan för att jag ser 

den tröga utvecklingen på fiber till villor. I Almedalens 
bredbandsdebatter var det idel positiva tongångar från 
politiker, oavsett parti. Men inget gör sig självt. Här 
måste alla satsa utifrån sina olika roller i samhället.

Sverige är idag en framgångsrik IT-nation. Den höga 
fiberpenetrationen beror till stor del på framsynta 
kommunala bostadsbolag och stadsnät, privata fastig-
hetsägare av flerfamiljshus och till viss del på det starka 
engagemanget på landsbygden där man utnyttjat 
bredbandsstöden. 

Den digitala glesbygden kommer dock att visa sig där 
vi minst anar det: I tätorter, i villaområden även i tät-
befolkade län. Varför tror jag detta? I Bredbandsforum 
har vi nu startat en arbetsgrupp om villamarknaden, 
som låtit genomföra en förstudie. Studien visar på 
att endast cirka 15 procent av villorna är fibrerade 
idag samt att utvecklingen går för långsamt för att nå 
målen. EYs nyligen gjorda fiberstudie bekräftar, att 
det är stora summor som behöver investeras, runt 50 
miljarder kronor. 

Ingen villaägare tvekar att gräva om sin dränering när 
det behövs men många tvekar att investera i fiber. För 
framtidens vård i hemmet, distansutbildningar och 
skolarbete kommer höghastighetsbredband (läs fiber) 
vara nödvändigt. Till det kommer ett ökat utbud av 
kultur och nöje som konsumeras via Internet.

Idag erbjuder aktörer som Telia, IP-Only och stadsnä-
ten villaägarna att ansluta sig med fiber. När man fått 
tillräckligt många intressenter, runt 30 procent, börjar 
man gräva. Resten av villorna har – i bästa fall – kvar 
sin DSL eller sitt mobila bredband men kommer att 
släpa efter när datavolymerna kräver allt högre has-
tigheter i framtiden. Dessutom blir det kommersiellt 

omöjligt för konkurrerande aktörer att komma åt dessa 
»inlåsta« villor. Risken för monopolisering är stor.

Vad behöver göras?
Kommunpolitiker: Engagera er för framtidens infra-
struktur. Endast varannan kommun har en modern 
bredbandsstrategi. Telenor kommer i höst att mäta hur 
kommunerna utvecklats med en uppföljning av Nordic 
Broadband City Index.

Stadsnäten: Värna infrastrukturen. Bygg kanalisation 
och hyr ut svartfiber. Sök storskalighet och standardi-
sering. I små stadsnät finns som regel inte möjlighet 
för aktörer som Telenor att erbjuda sina tjänster då de 
kräver en mycket hög tillgänglighet och robusthet i 
näten.

Regeringen: Värna konkurrensen. Utan fungerande 
konkurrens sämre priser och utbud. PTS får inte ge 
orimliga fördelar till Telia i det pågående reglerings-
arbetet. 

Telenor investerar i Sverige. Vi är en stor fiberkund till 
landets stadsnät, Stokab och Skanova. Vi har skapat 
kommunikationsoperatören Open Universe för att 
bidra till ett ökat tjänsteutbud hos stadsnäten. Vi vill 
gärna fortsätta på den vägen om vi ser att det finns rätt 
incitament för marknaden.

Regeringens bredbandsutredare landshövding Kristina 
Alsér skriver om möjligheterna att nå bredbandsmålen: 
»De faktorer vi anser har störst påverkan är regering/
riksdag och EU, efterfrågan, konkurrenstryck, teknik-
utveckling och kommunernas agerande«. Det är bara 
att instämma i slutsatsen att detta inte är en fråga för 
marknaden ensam utan för hela samhället. n

Mats lundquist
Affärsområdeschef Bredband & TV, Telenor
Ledamot i Bredbandsforums styrgrupp

Mats Lundquist.,Affärsområdes
chef Bredband & TV, Telenor.
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medlem i fokus

Ola Barthel vet vad han talar om 
med en gedigen bakgrund inom 
bredbandsvärlden. Närmast 
kommer han från Trafikverket 

ICT som har ansvar för fibernätet som går 
längs järnvägen, där han bl a var ansvarig för 
politikerkontakter. Han har också varit aktiv i 
fyra olika konstellationer inom Bredbandsfo-
rum. Ja, listan kan göras lång.

– Nu arbetar jag inom IP-Only och 
ansvarar för Simrishamns stadsnät sedan fem 
månader tillbaka, berättar Ola. Skåne har ett 
väl utbyggt transportnät där det finns fiber 
till alla orter med mer än 200 invånare (obs ej 
hushåll). Det man har kvar är att koppla upp 
villorna och det arbetet börjar nu. Vi kommer 
att arbeta mycket med de nät som finns idag 
och bygga vidare på det istället för att bygga 
upp en parallell infrastruktur.

– Vi är idag en stor nationell aktör med 
nya ägare, det innebär att vi kan investera 
kraftigt i att bygga ut fibernätet i Sverige.  
Tillsammans med kommunen, som är en 
nyckelaktör, kan vi säkerställa utbyggnaden 
av IT-infrastrukturen. På så sätt kan vi också 
sänka kostnaderna för båda parter.

– IP-Only har utarbetat ett helhetskon-
cept som vi kallar Smart Fiberstad. Det 

betyder bland annat att vi i nära samarbete 
med kommunen formulerar en gemensam 
målbild och att utbyggnaden sker proaktivt 
med transparens, öppenhet och insyn. Vi 
arbetar lokalt, men genom att IP-Only äger 
och driver ett komplett nordiskt fiberstam-
nät, möjliggörs utbyggnaden av ett lokalt, 
robust nät med redundans av hög kvalitet, 
som förenar kommunen med grannkommu-
nerna, regionen – världen. 

2020 inte långt borta
– Regering har satt som mål att 90 procent 
av svenska befolkningen ska ha tillgång till 
100 Mb år 2020. Det är inte långt kvar. Det 
står i bredbandsstrategin att marknaden ska 
ta hand om det, men marknaden bygger 
bara där det är lönsamt. Låter man det bara 
vara fritt så blir det huggsexa om russinen 
i kakan. Det är därför det är så viktigt med 
ett helhetsperspektiv och det är också därför 
vi på IP-Only utarbetat konceptet Smart 
Fiberstad. Jag menar att det är bättre att 
göra som Simrishamns kommun och en del 
andra kommuner. De har fattat beslut om att 
teckna avtal som gör att den operatör som 
kommer in bygger till alla de större orterna 
och garanterar 90 procent samtidigt som de 

också arbetar aktivt. Det handlar om  
stora investeringar och då gäller det för  
kommunerna att hitta någon att samverka 
med, konstaterar Ola. 

Samverkan viktig
Ola var med redan när Svenska Stadsnäts- 
föreningen startade och har även varit med 
vid utvecklingen och uppbyggnaden av Cesar.

– Cesar är ett bra exempel på lyckad 
samverkan, där SSNf också spelar en viktig 
roll. Ett annat område där SSNf kan hjälpa 
stadsnäten är att arbeta med frågor som 
markavtal och kommunens roll. Framförallt 
när det gäller återställning efter grävning. 
Där har kommunerna väldigt olika krav som 
ibland ökar kostnaderna på ett orimligt sätt.

Till sist tillägger Ola:
– Jag skulle faktiskt vilja pusha lite mer för 

de privata alternativen för jag tror att risken 
annars är, att kommunerna blir ifrånsprungna 
på de attraktiva områdena. Då är det bättre 
att liera sig med någon som har viljan att 
investera och få ett helhetsperspektiv. Det är 
viktigt att kommunen förstår sin roll och inte 
bara sitter och väntar på att marknaden ska 
lösa det hela utan de måste själva vara aktiva, 
avslutar han. n

laila lillieHöök

 FAKTA
Simrishamn Stadsnät 
• Simrishamn Stadsnät är ett fibernät med fri 

konkurrens, där alla är välkomna på lika  
villkor och där man som operatör har ett  
oberoende, i form av att man inte säljer egna 
tjänster i sitt egna nät, vilket är det enda tro-
värdiga, och garanten för verkligt neutrala och 
öppna fibernät. 

• Simrishamn Stadsnät ingår som ett av flera 
stadsnät i iP-Onlygruppen där ingen är en  
ensam satellit i den digitala världen.

• iP-Only bidrar till att stimulera innovation av 
tjänster i nätet och hjälper kommuner att t ex  
få ut nya digitala tjänster i samhället i syfte att 
utveckla vården, skolan och omsorgen.

• Hemsida: simrishamnstadsnat.se

Bredband – det femte trafikslaget
Det är hög tid att kommunerna inser att bredband faktiskt är vårt femte trafik-
slag och måste prioriteras på samma sätt som våra övriga traditionella trafikslag. 
Det hävdar Ola Barthel, ansvarig för Simrishamns stadsnät.

Ola Barthel, ansvarig för Simrishamns stadsnät.
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Hur går det med fiberutbyggnaden  
i olika delar av landet?

Sverige är unikt. Vi har en långt gången 
utbyggnad av fiber och vi har många 
olika aktörer som bygger accessnät. 
Vi vet att förutsättningarna kan 

variera stort mellan olika områden men det 
har hittills saknats en samlad bild av utbygg-
naden och aktörerna lokalt och regionalt. På 
PTS har vi nu lyckats gå djupare i vår analys 
av fiberutbyggnaden och vill här bidra med 
några av våra slutsatser om Sveriges olika 
bredbandsmarknader. 

I Sverige finns en stark efterfrågan och 
betalningsvilja när det gäller höghastighets-
bredband. Efterfrågan driver investeringar 
och utbyggnad vilket har lett till att mer-
parten av flerfamiljs-husen i Sverige sedan 
en tid tillbaka är fibrerade. Inte minst sedan 
hushållen själva visat sig villiga att dela på 
investeringarna fibreras även villor i hög takt. 
I de mest glesbefolkade områdena bygger och 
investerar föreningar och byalag själva med 
hjälp av bredbandsstödet. I Sverige har vi 
ambitiösa mål och vi har goda förutsättningar 
att nå dem om alla intressenter gör vad de kan 
för att stimulera och underlätta utbyggnaden 
och investeringar. Det gäller såklart inte minst 
myndigheter och kommuner. 

PTS bredbandskartläggning är den enda 
heltäckande bilden av nuläget inom 
bredbandstillgång. Inom ramen för våra åter-
kommande marknadsanalyser har PTS gjort 
flera olika bearbetningar av det bakomliggan-
de datamaterialet. Denna kartläggning ger 
mycket detaljerade kunskaper om vilka som 
investerat var i alla delar av landet. Vi kan 
studera utbyggnaden i regioner, län, enskilda 
kommuner och tom enskilda bostadsområ-
den.

Sedan i vart fall 2006 investeras det enligt 
våra beräkningar mer än 4,5 miljarder kronor 
per år i fiberinfrastuktur. TeliaSonera har 
under den tiden stått för ca 50 procent av 
investeringarna medan stadsnäten stått för 
ca 25 procent. När vi ser till antalet accesser 
är bilden omvänd, d v s stadsnäten har drygt 
hälften av alla accesser medan TeliaSonera 

har ca 27 procent nationellt. Det finns över 
170 företag som erbjuder bredbandstjänster 
till privatpersoner och företag men det finns 
minst 270 aktörer, alla »byanät« exkluderade, 
som äger fiber som har anslutningspunkt i 
fastigheter. Investeringarna har lett till att  
56 procent av Sveriges befolkning i oktober 
2013 hade tillgång 100 Mbit. Vid samma  
tidpunkt befann sig nära nog 7 av 10 hushåll 
och företag inom ca 350 meter från en fiber- 
anslutningspunkt. 

Studerar vi enstaka kommuner kan vi konsta-
tera att stadsnät har en fullständig dominans 
(mer än 80 procent av alla accesser) i 71 kom-
muner i Sverige. Det är precis lika många  
som de kommuner där TeliaSonera har en 
klar dominans. Sammantaget ser vi alltså att 
ungefär hälften av de svenska kommunerna 
idag har en närmast monopolliknande situa-
tion på fiberområdet.

Intressant att notera är dock att ungefär 120 
kommuner har en situation där ingen enskild 
aktör har en klar dominans, utan där minst 
två aktörer har en inte obetydlig andel av 
den tillgängliga fibern. I ett drygt 20-tal av 
landets kommuner kan man t o m tala om att 
det finns tre ungefär lika stora aktörer. Det 
är mycket positivt för konkurrenssituationen 
och borde leda till ett attraktivt utbud och bra 
priser för hushåll och företag. Överlag tror vi 
att det faktum att det i Sverige finns många 
olika aktörer som investerar och bidrar till 
investeringar – både offentliga och privata – 
har skapat en utbyggnadskonkurrens vilket 
är ett viktigt skäl till att Sverige har haft och 
alltjämt har en snabb och omfattande utbygg-
nad av höghastighetsbredband.

Om vi generaliserar och slår ihop olika 
kommuner utifrån SKLs vedertagna katego-
risering av kommuner kan vi se att stadsnäten 
har störst marknadsandel i större städer och 
i glesbygdskommuner medan TeliaSonera 
är starkast i förortskommuner och mindre 
tätbefolkade orter. I kommuner med starka 
stadsnät finns generellt fler fiberaccesser 

pts
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samt fler fiberaccesser i relation till antalet 
fastigheter. 

När det gäller villaområden, som då och då 
beskrivits som en mer riskfylld investering, 
kan vi se att i vart fall mer än 50 000 villor 
per år fibreras och att vi för ett halvår sedan 
hade mer än 250 000 villor fibrerade. Kost-
naden delas med hushållen som ofta själva 
investerar 15–30 tkr. Våra beräkningar ger vid 
handen att hushållen därför själva står för 
20–25 procent av de totala investeringarna i 
fiber. Utveckligen är mycket positiv efter-
som de som byggt fiber till villor uppger att 
de skulle kunna fibrera ytterligare mer än 
380 000 villor om hushållen själva bidrar  
med upp till 30 tkr. 

Det finns en hel del statistik om fiber- 
utbyggnaden, investeringar och marknads- 
aktörer men den svenska marknaden är inte 
homogen. Genom att förfina våra för-
frågningsunderlag, bryta ner och samköra 
tillgängliga uppgifter kan vi gå djupare i 
analysen. Det ger oss alla en bättre förut-
sättningar att förstå eventuella problem 
och diskutera lämpliga åtgärder för olika 
områden i de fall man t ex behöver stimulera 
utbyggnad eller konkurrens. n

Bo andersson
Chefsekonom, pTS

» i sverige finns en  
stark efterfrågan och  
betalningsvilja när det 
gäller höghastighets- 
bredband «

EU-direktiv kan underlätta

bredbands- 
utbyggnaden

En stor kostnadspost vid byggandet 
av bredband är entreprenadkost-
nader, t ex nedläggning av rör, 
grävning av tunnlar, resning av 

stolpar och master. Kan man begränsa dessa 
kostnader genom att t ex använda befintlig 
infrastruktur när man drar fiber eller bygger 
basstationer, kommer fler att få bredband 
snabbare.  

Utbyggnaden av höghastighetsbredband  
har stor betydelse för samhället och enskilda.  
EU och Sverige har därför ambitiösa ut-
byggnadsmål och det har föreslagits många 
aktiviteter som stödjer målen både på  
nationell och europeisk nivå. Ett av de mer 
intressanta initiativen för att främja utbygg-
naden av bredband är därför »EU-direktivet 
för sänkta kostnader vid bredbandsut-
byggnad« som beslutades i maj. Direktivet 
är intressant, inte bara för sitt ambitiösa 
och vällovliga syfte utan också för att det 
innehåller helt nya regler som har långtgå-
ende effekter för både offentliga och privata 
aktörer. 

Direktivet, som ska vara implementerat i 
Sverige senast den 1 jan 2016 innehåller, bl a 
regler om information om och tillträde till 
passiv infrastruktur (kanalisation, kulvertar, 
tunnlar, hus, master) och om samförläggning 
vid planerade projekt. Förutom förenklad 
tillståndsgivning finns också regler om fast-
ighetsnät och tillträde till fastigheter.  

I korthet medför direktivet att alla som 
anlägger något som kvalificerar sig som 
höghastighetsnät – t ex fibernät, trans-
port-, stam- eller accessnät – har rätt att få 
tillgång till och utnyttja andras befintliga 
och planerade infrastruktur. På så sätt sparar 
anläggaren stora delar av kostnaden för 
att gräva, resa stolpar eller master. Detta 
omfattar givetvis också stadsnät som kan 
dra nytta av detta när de ska anlägga fiber 
och detta oavsett om infrastrukturen ägs 
av offentliga eller privata aktörer. Omvänt 
innebär reglerna alltså att alla – privata och 
offentliga aktörer, inklusive kommuner och 
stadsnät, som äger sådan infrastruktur som 
lämpar sig för att dra fiber eller bygga snabbt 
mobilt bredband, är skyldiga att släppa in 
företag som vill anlägga bredband i den 
infrastrukturen. 

Direktivets huvudsyfte är att främja utbygg-
nad genom att undanröja kostnader och 
hinder. Detta genom att skapa en marknad 
där man enkelt ska kunna köpa, sälja och 
hyra tillgänglig kapacitet i infrastruktur. 
Marknaden kan uppstå eftersom direktivet 
ger aktörerna incitament att upplåta befint-
lig och planerad passiv infrastruktur som 
inte används fullt ut. Även om direktivet i 
yttersta fall tvingar aktörer att upplåta sina 
tillgångar är den bakomliggande tanken att 
detta borde kunna ske helt frivilligt efter-
som det rimligen är en sund affär för alla 
inblandade. n

En ny möjlighet att köpa och sälja plats för bredband  
i befintliga rör, kulvertar, hus och stolpar kan göra att 
alla i Sverige fortare får tillgång till snabbt bredband 
överallt. 

pts

rikard englund  Chef för konkurrensavdelningen, pTS
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bredbandsforum

Nya utmaningar  
för Bredbandsforum

Sedan 2010 har olika aktörer samverkat 
för att öka utbyggnaden av Bredband 
i Sverige inom ramen för Bredbands-
forum. Svenska Stadsnätsföreningen 

och enskilda stadsnät har varit engagerade i 
arbetet sedan starten. 

2014 ser nu ut att bli det mest intensiva 
året hittills. Nya arbetsgrupper som ger sig in 
på nya områden; villamarknaden och det vi 
kallar för samordnad efterfrågan. Men också 
djupare analyser av nya samverkansformer på 
områden som forumet tidigare arbetat med.   

Bredbandsforums styrgrupp tillsatte två 
nya arbetsgrupper i början på sommaren, en 
villagrupp och en arbetsgrupp för samordnad 
efterfrågan. Villagruppen ska bland annat 
undersöka hur utbyggnaden av bredband till 
villor kan främjas. Samordnad efterfrågan 
handlar om att genom samverkan mellan 
olika aktörer och verksamheter göra det  
mer intressant att investera i bredbands-
byggnation. I och med att Bredbandsforums 
arbetsgrupp om robusthet – Robusthets-

gruppen slutrapporterade sitt arbete i juni, 
har också arbetet påbörjats med att se till att 
gruppens förslag blir verklighet.

Det handlar bland annat om att sprida  
den robusthetsguide för verksamheter arbets-  
gruppen tagit fram. Den pågående arbets-
gruppen om regionalt bredbandssamarbete 
– Mandatgruppen – är mitt uppe i arbetet 
med att färdigställa den slutrapport som ska 
visa hur ansvar, mandat och resurser formar 
möjligheten att samverkan kring bredband.

Mer bredband genom samordnad  
efterfrågan
Bredbandsforum jobbar genom sina arbets-
grupper med att, på olika sätt, se till att det 
blir mer bredband i marken och i luften. 
Forumet har systematiskt tagit sig an olika 
områden och lämnat förslag på hur vi kan 
främja bredbandsutbyggnaden. 

Oftast handlar Bredbandsforums arbete 
om hur olika aktörer kan påverka förut-
sättningarna för utbyggnad. Vi har tittat på 
kommunernas engagemang och betydelsen 

av en politiskt förankrad bredbandsstrategi. 
Vi har även tittat på byanätens situation och 
vilket stöd som eldsjälar på landsbygden 
behöver. Vi har tittat på vad som påverkar 
utbyggnaden av mobil bredbandsinfrastruk-
tur. Vi har också identifierat faktorerna som 
gör ett nät robust och enats om kriterier som 
aktörerna bör följa.

I och med tillsättandet av arbetsgruppen för 
Samordnad Efterfrågan ställer sig Bred-
bandsforums styrgrupp en ny fråga; Vad kan 
användare och beställare av bredband och 
digitala tjänster göra annorlunda? Vilka möj-
ligheter finns att samordna sina behov och 
krav på infrastrukturen med andras? Och hur 
kan denna samordning förbättra tillgången 
till och kvaliteten på bredbandet? 

Upphandling som strategiskt verktyg 
och innovationsvänlig upphandling är båda 
områden som gruppen kommer analysera. 
Som SSNf med andra länge påpekat ökar 
den offentliga sektorns behov av elektronisk 
kommunikation. Efterfrågan på tjänster för 
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att klara av framtidens krav på skola, vård 
och omsorg är enormt. Då kan en ökad kun-
skap och insikt om hur digitala tjänster kan 
lösa framtidens välfärdsutmaningar också 
påskynda utbyggnaden av bredbandsinfra-
strukturen. 

Om konsumenter, företag, och den offentliga 
sektorn går ihop och tillsammans efterfrågar 
bredband med hög kvalitet, kan marknaden 
nå längre. Här är erfarenheter från stadsnäten 
som jobbar lokalt och samhällsnära viktiga 
att ta del av.

Carola Gunnarsson, vice ordförande i 
Sveriges Kommuner och Landsting och 
medlem i Bredbandsforums styrgrupp leder 
gruppen, som ska slutrapportera sitt arbete i 
maj 2015.

Vi behöver öka kunskapen  
om villamarknaden
Bredbandsforums styrgrupp vill analysera 
villamarknaden för bredband och har därför 
tillsatt Villagruppen. Arbetsgruppen ska 
bland annat undersöka hur utbyggnaden 
av bredband till enfamiljsfastigheter kan 
främjas, och undersöka om vi behöver vidta 
åtgärder för att se till att utbyggnaden fort-
sätter i snabb takt.

Tack vare konkurrens mellan olika aktörer, 
tekniker och affärsmodeller är villamarkna-
den just nu i kraftig tillväxt. När utvecklingen 
går snabbt och affärsmöjligheterna är stora 
finns det risk för växtvärk. Det kan uppstå 
flaskhalsar. Finns det exempelvis tillräckligt 
med professionella aktörer som kan utföra 
installations- och anläggningsarbete på ett 
korrekt sätt?

Camilla Jönsson, Svenska  
Stadsnätsföreningen säger:
– Bara 15 procent av landets två miljoner villor 
har tillgång till uppkoppling via fiber. Det 
innebär att närmare fyra miljoner svenskar 
bor i villor som saknar fiber. Ett problem 
är att kostnaden för fiber till villa varierar 
kraftigt i landet. Alla villahushåll är inte 
intresserade av bredband och alla har inte 
heller råd. 

Det är bra att villagruppen startar! Nu kan 
vi analysera villamarknaden och identifiera 
flaskhalsar. Vi behöver underlätta fiberut-
byggnaden bland landets villahushåll och 
arbeta för att villahushåll inte hamnar i ett 
digitalt utanförskap. 

Det kan också uppstå flaskhalsar på efterfrå-
gesidan. Om det är svårt för en villaägare att 
överblicka situationen, och det är svårt att få 
tydlig och korrekt information, vad händer 
då med anslutningsgraden?

Gruppen kommer att titta närmare på 
hur marknadsaktörerna kommunicerar med 
villaägarna, och undersöka om det, med hjälp 
av exempelvis bättre kommunikation, finns 
möjlighet att få fler villaägare mer intresse-
rade av en bredbandsanslutning. De lokala 
förutsättningarna varierar, vilket innebär att 
kunskapen som finns hos många stadsnät är 
viktig för att förstå vilka insatser som behövs. 

Mattias Grafström, VD på Telekområdgivar-
na och medlem i Bredbandsforums styrgrupp 
kommer att leda arbetet:

– I Villagruppen har vi en möjlighet att 
titta på situationen ur flera olika perspektiv. 
Vi på Telekområdgivarna sitter på en pussel-
bit, vi ser de problem och frågeställningar 
konsumenterna har. Det är oerhört viktigt 
att också operatörer, tjänsteleverantörer, och 
offentliga aktörer är engagerade. De som har 
kunskap om andra delar av pusslet. Jag tror 
att målbilden är gemensam, vi behöver öka 
kunskapen om villamarknaden, förenkla för 
villaägarna och ge förslag på hur vi kan säker-
ställa att utbyggnaden rullar på.

Villagruppen ska slutrapportera i maj 2015. 
Information om hur arbetet fortskrider 
kommer kontinuerligt att publiceras på 
Bredbandsforums hemsida.

En intensiv bredbandshöst 
Bredbandsforums Robusthetsgrupp slutrap-
porterade i juni. Gruppen hade som uppdrag 
att genomföra åtgärder och föreslå lösningar 
för robustare elektronisk kommunikation. Nu 
ska forumet och arbetsgruppens deltagare ta 
tillvara på resultatet av arbetet.

Ett resultat av arbetet är bland annat Ro-
busthetsguiden, en vägledning till robust 
bredband för verksamheter. Robusthetsgui-
den är ett verktyg där man kan kartlägga sitt 
beroende, minska risken för avbrott och att  
ta fram en handlingsplan för robusthet.

»Byanäten står inför stora utmaningar  
de kommande åren«
Bredbandsforums styrgrupp har identifierat  
den viktiga roll som byanäten har om vi 
ska kunna uppnå regeringens bredbands-
mål. »Fiber till byn«- modellen som SSNf 
tillsammans med bland annat LRF och PTS 
utvecklat har visat sig framgångsrik. De 
enskilda bredbandsnäten på landsbygden står 
dock inför stora utmaningar de kommande 
åren. För de som är i färd med att bygga blir 
situationen allt svårare. Flera myndigheter är 
involverade och kraven och förutsättningarna 
förändras kontinuerligt.

För de som byggt klart och nu ska förvalta 
sitt bredbandsnät behövs vägledning och 
rådgivning i tekniska och juridiska frågor.

Styrgruppen har därför gett Bredbands-
forums kansli i uppdrag att komma med ett 
förslag på hur en organisation för byanäten 
skulle kunna skapas. I denna process är er-
farenheter från stadsnäten mycket värdefulla. 

Bredbandsutredningen, som slutredovi-
sade sitt uppdrag i april i år, föreslår också 
att Bredbandsforum bör få en utökad roll, 
och verka som ett stöd för den regionala och 
lokala nivån gällande bredbandsfrågor.

Allt sammantaget har aktörerna inom Bred-
bandsforum sällan haft så mycket aktiviteter 
på gång, och samverkan på bredbandsområ-
det har nog heller aldrig  varit viktigare.  

Läs mer om Bredbandsforums pågående 
och avslutade arbetsgrupper, arbetet med att 
förbereda en byanätsorganisation, och om 
annat som händer på Bredbandsområdet på 
Bredbandsforums webbplats:  
www.bredbandivarldsklass.se n

Mattias svanold
Kommunikationsansvarig  
Bredbandsforums kansli

» villagruppen ska bland annat undersöka hur utbyggnaden av 
bredband till enfamiljsfastigheter kan främjas, och undersöka om 
vi behöver vidta åtgärder för att se till att utbyggnaden fortsätter  
i snabb takt «
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Stadsnätsföreningen  
som remissinstans
Svenska Stadsnätsföreningen får som en etablerad remissinstans löpande 
remissfrågor om branschen från reglerande myndigheter, departement 
och organisationer. Alla remisser Svenska Stadsnätsföreningen svarar 
på är viktiga och remiss svaren publiceras alltid på vår hemsida.

Nätinfrastruktur- och bitströmstillträde 
Post- och telestyrelsens (PTS) arbete med 
att analysera och studera konkurrensen på 
marknaderna nätinfrastrukturtillträde (NIT) 
och bitströmstillträde (BIT) fortsätter. PTS 
ambition är att under 2014 fatta skyldig-
hetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde som 
inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn 
till EUs kommande rekommendation om 
relevanta marknader. 

PTS planerar att genomföra ett tredje 
samråd under hösten 2014 där slutliga förslag 
till beslut på marknaderna för nätinfrastruk-
turtillträde och bitströmstillträde presenteras 
tillsammans. SSNf kommer svara på remissen 
och kommer att ha en fördjupad dialog med 
olika stadsnät, klusterrepresentanter och 
SSNfs styrelse. 

Ett andra samråd
Ett andra samråd skedde under försom-
maren, »Skyldigheter på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde.« Här återfinns ett 
kort referat från SSNf remissvar:

Svenska Stadsnätsföreningen förordar det 
som PTS nu föreslår, nämligen ett införande 
av EoI och att det genomförs så snart som 
möjligt för den svenska marknaden. Det är 
dock viktigt att PTS har resurser och kom-
petens för att omhänderta EoI, tester etc som 
krävs när EoI genomförs. 

Stadsnätsföreningen strävar efter standar-
diseringar och enkelhet för stadsnäten och 
anser att EoI är i rätt riktning. Det är bra för 
marknaden att alla inklusive TeliaSonera, 
internt, köper fiberprodukter till samma 
villkor och samma priser. Ett införande av 
EoI skapar förutsättningar för att fibernäten 
görs tillgängliga och öppna för marknadens 
alla aktörer på likvärdiga/icke-diskrimine-
rande villkor. När det gäller EoI måste PTS 
säkerställa att den dominerande operatören 

anpassar sina grossisttjänster gentemot 
marknaden och inte bara gentemot sig själva 
internt. PTS måste säkerställa och följa upp 
att den dominerande aktören inte diskri-
minerar tillträdande operatörer i fråga om 
tjänsternas kvalitet, tillgång till informa-
tion, fördröjningstaktik, oskäliga krav och 
strategisk utformning av väsentliga produk-
tegenskaper. 

Fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde har 
omfattats av prisreglering sedan 2011. Svenska 
Stadsnätsföreningen anser att prisregleringen 
bör ses över. Det är riktigt det PTS skriver: 
att det nu inte är frågan om att överväga att 
ålägga ny reglering, utan om att lyfta befintlig 
prisreglering enligt EUs rekommendation.

Utvärdering av bredbandsstrategin  
– Bredband för Sverige in i framtiden  
(SOU 2014:21)
Näringsdepartementet har skickat ut rap-
porten Utvärdering av bredbandsstrategin på 
remiss. Svenska stadsnätsföreningen kommer 
att arbeta med remissvaret. Det ska vara 
inlämnat till Näringsdepartementet senast 
den 30 september 2014. 

En viktig slutsats som utredningen kom-
mer fram till är, att regeringen »skyndsamt 
tar initiativ till att utreda möjligheterna och 
konsekvenserna av att göra ett undantag 
från lokaliseringsprincipen för kommuner 
vad gäller utbyggnad av infrastruktur för 
bredband med hög överföringshastighet. En 
sådan utredning bör inkludera att tydliggöra 
stadsnätens roll på marknaden.«

Referat: Utvärdering av bredbandsstrategin 
– Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 
2014:21).
Sveriges regering har satt upp mål för 
bredbandsutbyggnaden. Om bredbandsmå-
len ska nås krävs enligt utredningen att det 
offentliga Sverige är med, på olika sätt. Bland 

de offentliga aktörer som är involverade åter-
finns kommuner, länsstyrelser, regioner och 
statliga myndigheter. Det är ett antal faktorer 
som påverkar bredbandsutbyggnaden. De 
faktorer utredningen anser ha störst påver-
kan är regering/riksdag och EU, efterfrågan, 
konkurrenstryck, teknikutveckling och 
kommunernas agerande. 

Stöd till bredbandsutbyggnad i glest bebygg-
da områden har varit viktigt och utredningen 
anser att det kommer att vara fortsatt 
viktigt för att alla hushåll till slut ska nås av 
infrastrukturer som klarar hastigheter om 
100 Mbit/s. Skälet är att fiberutbyggnaden 
framför allt har varit koncentrerad till stora 
företagskunder och flerfamiljshus i tätorter. 
Det som nu kvarstår är kundsegment där 
kostnaden per ansluten slutkund är högre. 

Bredbandsstrategier är ett bra och viktigt 
dokument som bör användas av kommu-
nerna, men utredarna anser att de behöver 
implementeras mer handgripligt och att 
kommuner behöver stöd i bredbandsfrågor. 

Utredarna ser att det finns ett behov av en 
branschorganisation och ett forum. Skälet 
är att det inte finns någon tydlig motpart till 
SKL när det gäller bredbandsutbyggnad vid 
avtalsförhandlingar om bl a tillträde till mark. 
Ett forum saknas då utredningen sett att det 
finns ett behov av att diskutera standardavtal, 
processer och rutiner. 

Kommuner bör arbeta aktivt med samord-
ning och samförläggning anser utredarna. 
Det kan göras genom att kommunerna 
ställer krav på samordning och samförlägg-
ning i markavtal och grävtillstånd, genom 
att använda Ledningskollen och genom att 
anordna sk grävmöten. Utredarna anser inte 
att ett stöd ska införas för detta ändamål. 

remisser
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Regeringen bör skyndsamt ta initiativ till att 
utreda möjligheterna och konsekvenserna av 
att göra ett undantag från lokaliseringsprin-
cipen för kommuner vad gäller utbyggnad av 
infrastruktur för bredband med hög över-
föringshastighet. En sådan utredning bör 
inkludera att tydliggöra stadsnätens roll på 
marknaden. Utbyggnaden av bredbandsin-
frastruktur med hög överföringshastighet 
behöver stimuleras om regeringens bred-
bandsmål ska nås. Det skulle eventuellt 
kunna gynna utbyggnaden om ett undantag 
från lokaliseringsprincipen införs i lagen om 
vissa kommunala befogenheter. 

En funktion för att geografiskt aggregera 
efterfrågan av digitaliserade tjänster ska 
utvecklas och PTS föreslås få i uppdrag 
att utforma en funktion som syftar till att 
geografiskt aggregera efterfrågan av digita-
liserade tjänster. Skälet är att utredningen 
anser att ett synliggörande av var det finns 
en efterfrågan på att digitalisera tjänster 
inom exempelvis vård, skola och omsorg kan 
stimulera utbyggnaden av bredband.

En organisation för samverkan och kompe-
tensstöd i syfte att stimulera kommunernas 
engagemang för digitalisering och utbyggnad 
av bredbandsinfrastruktur bör etableras. Or-
ganisationen ska ha en nationell, en regional 
och en lokal nivå. På den nationella nivån 
föreslås att Bredbandsforum ges ett utökat 
ansvar, regional nivå föreslås att Bredbands-
koordinatorer tillsätts och på den lokala 
nivån föreslås varje kommun ha en Bred-
bandssamordnare. 

Utöver detta ser vi, att det är viktigt med 
samordning och samverkan mellan de 
nationella myndigheter som ansvarar för till-
lämpning av regelverk och andra frågor som 
påverkar utbyggnaden av bredband. n

CaMilla Jönsson
projektchef,  Svenska Stadsnätsföreningen

Källa, referat hämtat ur: Utvärdering av  
bredbandsstrategin – Bredband för Sverige  
in i framtiden (SOU 2014:21). 

regeringen

I maj 2014 antogs det s k grävdirektivet av 
rådet och EU-parlamentet. Direktivet ska 
genomföras i samtliga medlemsstaters 
lagstiftning och Näringsdepartementet 
utreder nu hur direktivets bestämmelser 
kan genomföras i svensk lag så att det 
passar den svenska marknadssituationen 
och främjar utbyggnaden av höghastig-
hetsbredband. 

Grävdirektivet syftar till att sänka 
kostnaderna för att anlägga 
höghastighetsbredband för 
elektronisk kommunikation. 

Målet är att utbyggnadstakten ska öka och 
att målen för EUs digitala agenda för 2020 
därmed ska kunna nås; att alla i Europa har 
tillgång till grundläggande bredband senast 
2013, samt en strävan om att alla i Europa 
senast 2020 har tillgång till internethastig-
heter på över 30 Mbit/s och att 50 procent 
eller fler ska abonnera på 100 Mbit/s. 
Kommissionen pekar på att målen är viktiga 
att uppnå eftersom möjligheten att använda 
informations- och kommunikationsteknik 
är central för den övergripande strategin för 
tillväxt 2010-2020; »Europa 2020: En stra-
tegi för smart och hållbar tillväxt för alla.« 
Grävdirektivet är också ett led i förverkli-
gandet av EUs så kallade Inremarknadsakt i 
vilken det understryks att det investeras för 
litet i utbyggnaden av höghastighetsbred-
band och att utbyggnaden kan skyndas på 
genom att undvika onödigt höga investe-
ringskostnader. 

Den svenska benämningen, grävdirektivet, 
är något missvisande eftersom tanken är att 
anläggningskostnaderna bl a ska kunna sän-
kas genom att minska antalet grävtillfällen. 
För att maximera synergieffekterna mellan 
nät omfattar direktivet inte bara leveran-
törer av elektroniska kommunikationsnät, 
utan alla ägare av fysisk infrastruktur, t ex 
nät för el, gas, vatten, avlopp, uppvärmning 
och transporter, som lämpar sig för element 
av elektroniska kommunikationsnät. Befint-
lig fysisk infrastruktur är tänkt att kunna 
utnyttjas effektivare, bygg- och anlägg-

ningsprojekt kunna samordnas effektivare 
och förfaranden kring tillståndsgivning 
kunna effektiviseras. Tillträde till befintlig 
infrastruktur kan exempelvis leda till att 
kanalisation för gas, el och olika slags trans-
porttjänster kan användas i syfte att anlägga 
höghastighetsbredband. Samordning 
mellan sektorer vid bygg- och anlägg-
ningsprojekt kan leda till en ökad grad av 
samförläggning och därmed lägre kostnader 
för grävarbete. Direktivet innehåller också 
bestämmelser om hur såväl nyproducerade 
byggnader som byggnader som genomgår 
renoveringar kan utrustas i syfte att minska 
kostnaderna för utrullning av höghastig-
hetsbredband till sådana hus.

För att tillträde och samordning ska kunna 
fungera är det viktigt att det finns informa-
tion om var befintlig fysisk infrastruktur 
är belägen samt om var bygg- och anlägg-
ningsprojekt planeras. Direktivet innehåller 
bestämmelser som syftar till att göra sådan 
information tillgänglig. Direktivet innehåll-
er även bestämmelser om att organ för 
tvistlösning ska utses dit tvister i fråga om 
exempelvis tillträde och samordningsavtal 
kan hänskjutas.

I höst planerar Näringsdepartementet att 
remittera sin utredning om hur direktivets 
bestämmelser kan genomföras i svensk lag. 
Vi ser fram emot att ta del av synpunkter på 
vår tolkning av direktivet och på hur lagen 
bör utformas för att gynna utbyggnaden av 
höghastighetsbredband.
 
Nästa steg i lagstiftningsprocessen blir 
sedan att Näringsdepartementet beaktar 
inkomna synpunkter i beredningen av den 
lagrådsremiss som regeringen ska besluta 
om. Regeringen avser att lämna en pro-
position till riksdagen under hösten 2015. 
Tanken är att den nya lagen ska träda i kraft 
den 1 juli 2016.  n

susanna Mattsson
Näringsdepartementet

Ny lag i juli 2016

om gräv- 
förordningen
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Tjänsten CESAR2 gör affärer mellan opera-
törer och stadsnät ännu enklare. I CESAR2 är 
affärsprocessen och produkterna standardi-
serade med ett gemensamt avtalspaket. Här 
kan köpare och säljare använda kartor för att 
lokalisera sitt exakta intresseområde. 

Tjänsten CESAR2 är framtagen av 
SSNf för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar vid affärer mellan 
operatörer och stadsnät. Tjänsten 

hanterar förfrågningar från operatörer på pro-
dukter som svartfiber och Ethernetkapaciteter 
till stadsnäten. Affärsprocessen och produk-
terna är standardiserade i ett avtalspaket. Det 
innebär att en operatör kan efterfråga samma 
produkt, med samma tekniska specifikation, 
i hela landet oavsett vilket stadsnät som får 
frågan. Ju fler stadsnät som ansluter sig till 
CESAR2, desto fler affärer kommer och kan 
operatörerna kanalisera via tjänsten.

CESAR2 består av tre portaler, köp-, sälj- och 
administrativ portal. (Bild 1).

En vanlig användare använder köp- och 
säljportalerna. I köpportalen gör operatören 

förfrågningar och beställningar. I säljportalen 
besvaras förfrågningar och beställningar av 
stadsnäten. Portalerna är webbaserade och kan 
köras med vilken enhet (datorer, padda eller 
telefon) som helst. Vi rekommenderar Firefox 
eller Chrome när dessa portaler används efter-
som Windows Explorer har många versioner 
och tyvärr har inte dessa full kompatibilitet 
bakåt eller framåt.

Administrationsportalen är Javabaserad, och 
därmed en mer kraftfull portal, som kräver att 
Java finns installerat. Det är endast administra-
tören för CESAR2 i den egna organisationen 
som behöver ha tillgång till portalen. Det är 
organisationen själv som via den administrativa 
portalen i CESAR2 administrerar: uppläggning 
av produkter, kartelement och användare m m. 

Produkter
De produkttyper som hanteras av tjänsten 
idag är svartfiber och Ethernet. Under hösten 
planerar vi lansering av produkttypen våglängd. 
De olika produkterna inom en produkttyp är 
uppdelade i två delar, attribut och variabler. 
Attributen är den tekniska produktspecifi-

kationen som inte får skilja från nät till nät. 
Exempel på attribut är dämpningsvärden och 
exempel på variabel är kontaktyp.

Produkttypen Svartfiber har fyra produkter,  
Mono, Par. Mono Redundans och Par Redun-
dans och produkttypen Ethernet har fyra 
produkter, Ethernet minimum, medium,  
maximum och Ethernet MEF. Mer om skill-
nader och tekniska specifikationer finns att läsa 
i avtalspaketet.

Stadsnät – Hur gör jag?
För att du ska kunna erbjuda ditt stadsnäts 
tjänster till operatörer via CESAR2 behöver  
du gå igenom några enkla steg. Det första 
steget är att skriva på vårt anslutningsavtal 
för CESAR2. Avtalet reglerar hantering av 
tjänsten, roller, sekretess och tjänsteportfölj 
m m. Det finns två huvudroller som du kan ha. 
Säljare eller Köpare, eller både och. Beroende 
på vilken roll du har behöver CESAR veta 
saker om bl a din nättopologi, kontaktpersoner, 
företagsuppgifter och maillådor.

Efter påskrivet avtal får den ansvarige för 
CESAR2 på stadsnätet ett administratörs-
konto. Nu kan du som administratör använda 

din bästa köpare och säljare!

Cesar2

1 5
3

42 6
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den administrativa portalen och ändra före-
tagets alla uppgifter, lägga upp användare, 
tilldela roller samt skapa säljområde och 
produkter som stadsnätet tillhandahåller i 
CESAR2. (Bild 2).

Du kan också lägga upp standardtexter för 
ofta förekommande meningar i offerter. (Bild 3).

CESAR2s miljöer
CESAR2 består av två miljöer, en testmiljö 
och en skarp miljö. Testmiljön kan användas 
för intern utbildning och för att testa egna 
produkter innan lansering. Alla organisationer 
som ansluter sig till CESAR2 får tillgång till 
båda miljöerna. Det är Stadsnätsföreningen 
som lägger upp en administratör för din orga-
nisation. Därefter administrerar du själv dina 
egna användare i vardera miljön.

Testmiljö: I testmiljön lägger du in samma 
säljområde som du har i den skarpa miljön för 
ditt nät. Det är viktigt för att Svenska Stads-
nätsföreningen ska kunna bistå med hjälp och 
support och för att den egna organisationen 
ska kunna använda miljön för utbildning, egen 
intern support och produktutveckling. 

Skarp miljö: Det är i den skarpa miljön som 
förfrågningar, offerthantering och förbindelse-
avtal hanteras. I denna miljö ska ert säljområde 
ritas in och korrekta administrativa uppgifter 
anges. De produkter och produktområden som 
skapas är er aktuella produktportfölj. När ni 
lägger in anslutningspunkter är det viktigt att 
dessa är korrekta och finns i verkligheten. 

OBS: Ingen visning av CESAR2 processer sker 
i skarp miljö utan det sker endast i testmiljön. I 
skarpa miljön återfinns också samtliga gällande  
CESAR1-avtal för er organisation. 

Administration – Säljområde
Ett säljområde ritas in med hjälp av ritfunktio-
ner som finns i CESAR2. En användare som är 
van att hantera ett GIS eller projekteringsverk-
tyg (exempelvis dpCom,Tekla eller Hawkeye 
iNSIDE) kommer att känna igen funktioner 
och kommandon. Ett säljområde kan också 
göras genom att importera koordinater för ditt 
nätområde. Ett säljområde behöver inte sitta 
ihop utan kan bestå av flera områden i kartan. 

När ett säljområde gjorts ser köpare/ope-
ratörer ditt säljområde och kan direkt lägga 
offertförfrågningar till din organisation.

Produktområde och produkter
Efter att säljområde gjorts kan du definiera så 
kallade produktområden och koppla produkter 
baserat på svartfiber eller Ethernet. (Bild 4, 5).

Det är inte nödvändigt att skapa produkter 
för att kunna svara på offertförfrågningar  
eller skapa offertunderlag. Men om produkter 
läggs in och definieras kan köpare direkt se vad 
som erbjuds och på så sätt ökar chansen till en 
snabbare affär.

Operatörer  
– Att göra en förfrågan till ett stadsnät
Det första du gör vid en förfrågan är att söka 
rätt på ett stadsnät eller säljområde som du är 
intresserad av. (Bild 6).

Därefter skapar du en offertförfrågan och 
väljer vilken typ av produkt du är intresserad 
av. (Bild 7, 8).

I förfrågan anger du en A- och B-adress 
genom att söka på adresser, koordinater eller 
peka på kartan. Om du väljer en punkt på 
kartan får du automatiskt rätt adress ifylld i 
förfrågan. Därefter fyller du i produktspecifik 
data som du önskar exempelvis servicenivå, 
avtalslängd, kontakttyp, bandbredd, VLAN. 

Finns produkter upplagda kommer dessa 
att matchas med dina produktspecifika 
önskemål och du kan lätt välja rätt produkt. 
Om inte, skickar du en manuell förfrågan. Är 
det fler nät som levererar i samma säljområde, 
t ex en nationell operatör, ser du även det och 
väljer där till vem du vill skicka förfrågan. Vill 
du skicka med filer eller något meddelande i 
förfrågan går det utmärkt.

Därefter kommer affärsprocessen igång och 
till slut kommer ni fram till ett förbindelse-
avtal och en affär. Varje ärende aviseras i 
CESAR2s ärendelista. (Bild 9).
Vill du veta tider för varje steg i affärspro-
cessen för en förfrågan kan du klicka på ett 
ärende och få historik i datum och tid så att 
enkel uppföljning kan ske. (Bild 10).

Blir det mycket förbindelsavtal i ärende-
listan arkiverar du dessa till ett arkiv. Allt är 
sökbart på olika sätt oavsett om avtalet ligger  
i ärendelistan eller i arkivet. (Bild 11). n

JiMMy persson  
processledare,  Svenska Stadsnätsföreningen

Frågor & svar kring CESAR2
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Vad kostar ceSAR/ceSAR2 att använda?
Det kostar som idag att använda. Från och med 2015-01-01 gäller en ny prislis-
ta. Den nya prislistan gäller i två år. allt detta kan ni läsa om i bilaga 2014-07-03  
CESaR2 användaravgifter 2014-2017. För att ansluta sig till CESaR första gång-
en tillkommer en anslutningsavgift på 3 000 kr exkl moms.

Vad används användaravgiften till? 
avgiften används till service, support, drift, förvaltning samt utveckling av 
tjänsten CESaR2. En del av avgiften är avsatt till utveckling av nya funktioner. 
Karta och adressregister köps som tjänst av externa aktörer, t ex Metria vilket 
också ingår i avgiften.

Det skulle bli courtageavgifter. Varför är det nu fast avgift per månad?
Efter mycket diskussioner i expertgrupp, styrgrupp och SSnfs styrelse kring 
courtagemodellen för CESaR2, kom de fram till ett gemensamt beslut att  
fortsätta med fast avgift. Detta beror primärt på tre saker.

(a) Det är en komplicerad ekonomisk modell att räkna courtage per trans-
aktion. Ett system för att generera underlag för fakturering av courtage-
avgift drar iväg kostnadsmässigt. 
(b) Den ekonomiska risken för SSnf blir för stor. För att inte risktagandet 
för SSnf som förening ska bli för stor, måste nivån på courtaget vara rätt 
hög. Detta i sin tur innebär att risken att affärer hamnar i Skanovas nät  
istället för Stadsnäten är högre och hämmar syftet att skapa transmissi-
onstjänster med konkurrenskraftiga priser till våra kunder.
(c) Med courtage betalar inte köparen något alls. I den nya modellen  
delar alla på kostnaden och därmed kan vi hålla ner priset på en bra  
nivå för våra stadsnät.

Hur gör jag för att få använda ceSAR2?
Du måste skriva på vårt anslutningsavtal. Detta rekvirerar du från SSnf Kansli  
eller jimmy.persson@ssnf.org. Du använder samma anslutningsavtal oavsett 
om du är köpare, säljare eller både köpare/säljare.

Om jag redan använder ceSAR måste jag göra något mer  
för att använda ceSAR2?
Du måste skriva på vårt anslutningsavtal. Detta rekvirerar du från SSnf.  
Inga avgifter tillkommer utöver det du redan idag betalar för CESaR.

Varför finns det en ceSAR2 produktspecifikation?
CESaR/CESaR2 bygger på SSnfs avtalspaket. De produkter som idag finns i 
avtalspaketet som beskrivs i produktspecifikationen är samtliga svartfiber-
produkter samt Ethernet access MEF. 

De som tillkommit är Ethernet Minimum, Medium och Premium. Dessa tre 
produkter är framtagna i workshops och kommer att införas i det reviderade  
avtalspaketet som kommer i september. 

ni väljer själva vad ni vill leverera i avtalspaketet så vårt förslag är, att ni 
lägger upp de produkter som avtalspaketet stödjer endast om ni är osäkra på 
de nya. Det kommer också att finnas ytterligare en servicenivå i revideringen. 
Den finns också beskriven i produktspecifikationen.

när revideringen är klar kommer produktspecifikationen vara en del av  
avtalspaketet och tas då bort som ett eget dokument. För att under tiden ska-
pa produkter i CESaR2 har vi det med som en bilaga till anslutningsavtalet.

kan jag välja själv vilka produkter som jag vill sälja som stadsnät?
Ja, CESaR2 hanterar fyra fiber och fyra Ethernet – transmissionstjänster. Dessa 
får du inte ändra specifikation på, men du väljer själv vilka av dessa som du er-
bjuder.

Hur länge fungerar gamla ceSAR?
Den 1 september 2014 släcker vi ner gamla CESaR för nya förfrågningar. ni kan 
se alla era befintliga avtal i CESaR2 och nya förfrågningar kan göras i CESaR2 
förutsatt att ni som företag finns upplagd och ett säljområde finns för säljan-
de stadsnät.

Var vänder jag mig om jag behöver hjälp  att komma igång med ceSAR2?
Kontakta Jimmy Persson på SSnf för mer info om kurser, konsultation och 
starthjälp på jimmy.persson@ssnf.org eller 08214 640. 

Frågor & svar kring

 FAKTA
Johan Lundberg AB 

Bildades i september 2009. Har idag 6 anställda  
och arbetar uteslutande med schaktfri teknik. 
Företagets vision är att hjälpa beställare att spara 
tid och pengar genom schaktfria tekniker. Före-
taget ger beslutsstöd, utför projektering, bidrar 
vid upphandlingar och arrangerar utbildningar i 
schaktfritt ledningsbyggande.  
Hemsida: johanlundberg.se

smartare nätbyggnad  
med schaktfri teknik

När den sk »IT-bubblan« kom i 
slutet av 90-talet hände mycket. 
Bland annat upptäckte ett antal 
framsynta entreprenörer att 

schaktfri teknik gjorde det möjligt att bygga 
ledningsnät för bredband snabbare och effek-
tivare. Kostnadsmedvetna nätägare hängde 
på och gav hela branschen ett rejält uppsving. 

Sedan dess har den schaktfria tekni-
ken etablerats i Sverige, pionjärföretagen 
har vuxit och blivit erfarna och schaktfritt 
ledningsbyggande är idag ett accepterat 
alternativ till traditionell schaktning.

Kunskap en bristvara
Schaktfritt, eller NoDig som tekniken också 
kallas, används idag för alla typer av led-

ningsbyggande, från el och tele till gas och 
fjärrvärme. Även om branscherna är olika,  
är grundläggande behov och önskemål de 
samma – att spara tid, skona miljön, sänka 
kostnader, minska risker och skapa trygghet. 

Den schaktfria branschen är idag väleta-
blerad, växer fortfarande och det finns gott 
om professionella leverantörer. Trots detta är 
användningen fortfarande liten i förhållande 
till den potential som finns. 

Orsaken är att de som projekterar, be-
ställer och utför, d v s konsulter, nätägare och 
markentreprenörer, ofta saknar den kunskap 
som behövs. De inser inte vilka fördelar som 
går att uppnå på olika områden. Konsekven-
sen blir att man gör som man alltid har gjort, 
väljer samma typ av lösningar och använder 
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Nio fördelar med schaktfri  
ledningsbyggnad
 
1. Bevara miljön – bygg och förnya ledningar  

utan att påverka värdefulla miljöer, växter 
och träd.

2. Skydda historien – schaktfri teknik gör att t ex 
kulturminnesmärken inte behöver påverkas.

3. Minimal återställning – känsliga eller kostba-
ra ytskikt bevaras vilket spar stora pengar.

4. lägre markägarersättning – schaktfritt inne-
bär avsevärt lägre kostnader för ersättning till 
markägare.

5. näringsidkare slipper störning – schaktfritt 
kräver minimal avstängning – butiker etc kan 
fungera som vanligt.

6. Samhällsekonomiskt billigare – trafikanter 
slipper störningar genom att gator och vägar 
inte behöver stängas av.

7. lägre energiförbrukning – schaktfritt är så 
snabbt jämfört med schaktning att betydligt 
mindre energi förbrukas.

8. Slipp vattendom – att dra ny ledning under 
botten på ett vattendrag kräver sällan  
vattendom.

9. Bevara strandskydd – en borrad landföring 
av sjökabel innebär säkrare förläggning samt 
eliminerar återställande av erosionsskydd.

Johan Lundberg.

samma gräventreprenör som förra gången.  
Det är detta kunskapsglapp som Johan 
Lundberg AB arbetar för att överbrygga.
 
Problem och lösning
Schaktfri teknik, dvs olika borrmetoder, 
har hittills mest utnyttjats för att hantera 
uppenbara problem – t ex när en ledning eller 
kabel ska korsa järnväg, en landsväg eller ett 
vattendrag – och där alternativa lösningar 
ofta blir betydligt dyrare. 

Det har lönat sig att lösa problemet med 
alternativa metoder. Därför har det fort-
satt att utvecklas ny teknik. Med tiden har 
konkurrensen ökat, vilket bidragit positivt 
till både teknikutveckling och prispress. Med 
stor sannolikhet kommer utvecklingen på 
bredbandsområdet att följa samma mönster 
som övriga ledningsområden. 

Från stort till smått
De första åren byggdes IT-näten främst ut 
till storkunder och inom tätorter. Ofta fanns 
befintlig kanalisation och ett etablerat kund-
underlag som klarade att bära kostnaderna, 
även när nya nät behövde byggas.

Idag är läget annorlunda. Att ansluta 
privatkunder i villaområden eller på lands-
bygden innebär helt andra kostnadskrav. 
Både nytänkande och ny teknik kommer att 
krävas för att lösa detta. Tyvärr är okunnig-
heten hos beställarna om metoder som 
kedjegrävning, microtrenching och fräsning 
också stor. Därför har vi valt att arbeta även 
med dessa »grävfria« metoder.

Att fräsa ett smalt spår i decimetertjock asfalt 
är ingen konst. Men att göra det i grus under 
ett tunt lager asfalt, kanske mitt i vintern 
under rykande snöstorm, är något helt annat. 
Teknikval och utförande betyder mycket för 
resultatet i varje projekt och det lönar sig att 
överväga alternativ i tidiga skeden.

Sverige – motvillig pionjär?
Få länder har samma typ av klimat som i 
Sverige. Inte många av dessa ligger lika långt 
framme på IT-området som oss. Därför kan 
vi inte hitta lösningen på våra problem utom-
lands utan måste lita till vår egen potential.

Med den bakgrunden borde kommuner 
och andra nätägare vara öppna för att testa 
nya lösningar, även oprövade. Vi har en god 
tradition i vårt land av att vara först, med allt 
från IKEA till Spotify, och hitta lösningar 
som inte andra ser.

Den schaktfria branschen har utveck-
lats en hel del sedan millennieskiftet. Och 
besparingspotentialen är enorm – enbart de 
schaktfria projekt som Johan Lundberg AB 
medverkat i de senaste fyra åren har hjälpt 
nätägare i olika branscher att spara minst 300 
miljoner. 

Nu är det din tur. n

JoHan lundBerg
Konsult, Johan Lundberg AB

aktuellt

31



egen fiber är guld värd
Den bostadsrättsförening som vill vara med sin tid, gör moderna saker för de 
boende. Ett snabbt Internet ökar lägenheternas värde. Strömmande video och 
digitaltelefoni visar också att föreningen är med sin tid. Men det finns fällor 
som kan stå föreningen dyrt om man inte känner till dem. I värsta fall kan man 
bli stående med ett dyrt kontrakt på gammaldags teknik.

Det första en framåtsträvande  
BRF-styrelse tänker på är för-
modligen att låta en av de stora 
operatörerna som Bredbands-

bolaget eller Tele2 installera ett nätverk i 
området och sedan mata på sina triple-playt-
jänster: TV, Internet och digital telefoni.

Men den som inte gjort hemläxan och 
tänkt över gör-det-själv-alternativet riskerar 
att begå ett allvarligt misstag. Operatören 
installerar inte nätet utan att kräva en mot-
prestation: rätten till förvaltning och rätten 
att leverera tjänster. Operatören vill ha tillba-
ka sina pengar och ibland kan bindningstiden 
bli väl tilltagen. Kan det vara riktigt att binda 
sig vid ett kontrakt på tio eller i vissa fall 20 
år, när vi vet hur snabbt tekniken utvecklas? 
De parametrar som gällde 1994 är i stort 
sett stenålder idag, år 2014. Nya tjänster som 
Youtube, digitala Play-tjänster, HD-TV, 
Ultra-HD och videokonferens fanns inte då. 
Då var 8–10 Mbps toppen, idag är det 1 000 
Mbps som gäller. Tjänsterna på Internet blir 
allt mer avancerade och »rikare« och det är 
inte för inte som Sverige är ett av världens 
mest uppkopplade länder. Då känns det surt 
att fortsätta betala på en 10–15 år gammal lös-

ning. Och när kontraktstiden löpt ut brukar 
operatören kräva att få fortsätta avtalet.

Alla andra tjänster är dessutom uteslutna. 
Skulle föreningen vilja börja använda nätet 
till SCADA-tjänster, som fastighetsstyrning, 
lås- och passersystem, tidsbokning i tvättstu-
gan, eller varför inte övervakningskameror på 
parkeringsplatserna och intrångsdetektering, 
måste man ha sitt eget nät, eller åtminstone 
be nätägaren om lov och eventuellt få betala 
mer. Skulle kontraktet innebära ett förbud 
mot servrar, blir många tjänster ogörliga.

Det finns en kostnadseffektiv lösning
Vi har sett en trend i nätverksbranschen 
där bostadsrättsföreningar med uppåt 900 
lägenheter gått samman och byggt en egen 
infrastruktur, för att slippa vara beroende av 
någon av de stora operatörerna. Många för-
eningar har idag nätverk av något slag. Det är 
för det mesta koaxialkabel och de flesta har 
varit uppkopplade till Stjärn-TV eller gamla 
ComHem och har fått teckna långa avtal 
med dessa. De får alltså betala för en infra-
struktur som inte kan användas till annat än 
TV och mycket långsamt Internet.

Numera ser man en möjlighet att använ-
da nätet även till övervakningskameror för 
parkeringar, trappuppgångar och tvättstugor 
och sköta boknig av tvättider, porttelefoner 
och så vidare.

Trenden började i Danmark och flyttade över 
bron till Skåne och nu sprider den sig över 
hela Sverige. Hittills har vi levererat utrust-
ning till ett tiotal svenska föreningar som 
byggt egna nät. Men vi är inte ensamma på 
marknaden, konkurrenterna upplever samma 
trend. Bostadsrättsföreningar är priskänsliga, 
men man bör betänka de vinster som kan 
göras genom att inte fortsätta betala för gam-
mal utrustning, och möjligheten att kunna 
sänka sina löpande månadskostnader för 
informationsleveranser och fundera på om de 
pengarna inte kan användas till något bättre, 
som exempelvis fasadreparationer. I dagens 

informationssamhälle betyder dessutom en 
snabb internetförbindelse att lägenheten 
stiger i värde och att en uppkopplad förening 
betraktas som framåtsträvande. Detta bör 
räknas som en vinst i sammanhanget, särskilt 
om man vill ha in nya barnfamiljer i fören-
ingen.

Arbetsmomenten som krävs för att bygga ett 
eget fibernät brukar innefatta att gräva gravar 
för fiber mellan bostadshusen, såvida man 
inte redan har färdiga kulvertar. Därefter 
inrättar man 3–4 kopplingsställen där man 
monterar Allied Telesis fiberswitchar (sam-
mankopplingsenheter) och därifrån drar man 
kablage upp i lägenheterna. Vissa har valt att 
använda kopparledning, medan andra har 
valt att använda optisk fiber hela vägen upp.

Vem står för kostnaden?
Sedan återstår problemet att få en fiber 
framdragen från omvärlden till bostadsrätts-
föreningen. Vem ska stå för den kostnaden? 
Ute på landet kan det bli den tunga delen, 
men inom stadsområdena där Stokab (i 
Stockholm) eller den lokale elleverantören 
har dragit ett stadsnät, är detta sällan särskilt 
besvärligt. Ett alternativ är att se sig omkring 
i grannskapet om någon annan förening eller 
företag håller på att gräva ned egen fiber, som 
kan tänka sig att dela med sig av sin kapacitet.

För att bli sant leverantörsoberoende måste 
man få tag i TV-program och Internet på 
ett oberoende sätt. Det kan till exempel vara 
Telia, Tele2 eller Telenor som tillhandahåller 
programmen, men med en egen infrastruk-
tur har man större möjligheter att påverka 
leverantörerna än om man bara tvingas 
ta det som nätägaren erbjuder. De flesta 
stadsnät är stolta över att vara fullständigt 
leverantörsoberoende och har alltid ett flertal 
program- och internetleverantörer anslutna. 
Det ger fördelen att om man inte är nöjd 
med en leverantör av exempelvis telefoni, kan 
man lätt byta till en annan.

aktuellt

Hans Englesson, Nordenchef för Allied Telesis.
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Allied Telesis erbjuder switchar, både för 
fiber och kopparledningar och vi levererar 
dessa i samverkan med installatörer, som 
exempelvis Atea. Vi erbjuder också abon-
nentenheter, för att omvandla fiberledningen 
till kopparledning i lägenheten. Dessutom 
samverkar vi med svenska Axis när det gäller 
webbkameror för övervakningsändamål samt 
danska Milestone Systems A/S som mark-
nadsför övervakningsprogram som bland 
annat klarar ansiktsigenkänning etc. Syste-
met kan konfigureras för olika begränsningar. 
Storkonsumenter som riskerar att tynga nätet 
med »stortankningar« dygnet runt kan få 
ett månadstak, och cyberattacker med stora 
datamängder kan begränsas automatiskt.

Nätet måste övervakas mot fel, virus och 
intrång och även här kan Allied Telesis 
hjälpa till med en lösnig. Alternativet är 
att utkontraktera detta till tredje part. Vårt 
övervakningssystem finns inbyggt i switchar-
na. Skulle systemet upptäcka en trasig switch, 
larmar det och man kan byta mot en ny 
enhet. Switchar måste dock konfigureras 
efter montage och det sköter våra enheter 
genom att själva hämta konfigurationsdata 
från en central enhet. Den centrala enheten 
måste ändå finnas i nätet, som koncentrator 
och anslutning till omvärlden.

Men felet ska avhjälpas handgripligen 
också, och här brukar medlemmarna få hjälpa 
till, särskilt om det finns utbildade tekniker 
bland de boende. Annars finns åter möjlig-
heten till utkontraktering till en tredje part. 
Återigen har föreningen chansen att byta 
leverantör om man inte är nöjd. De stora 
operatörerna brukar inte vara kända för sitt 
fantastiska kundstöd.

Vi ser att detta kommer att utvecklas och 
växa. Föreningarna inser att de inte behöver  
begränsa sig till Triple Play utan kan få 
med andra tjänster inom området. Utöver 
övervaknings- och passersystem kan man 
exempelvis tänka sig ett trådlöst nät för hela 
bostadsområdet, för boende och entrepre-
nörer. Det viktiga för våra kunder har hittills 
varit den totala friheten, att vara oberoende, 
att inte behöva låsa upp sig i ett abonnemang. 
Vår utrustning kan byggas ut efter behov. 
Det är inte nödvändigt att köpa en stor, stark 
switch på en gång, men allt eftersom de 
boende begär förändringar, högre hastigheter, 
flera tjänster eller bättre redundans, kan vår 
utrustning växa och möta kraven. n 

Hans englesson
Nordenchef för Allied Telesis

DEBaT T

Bredbandsinvesteringar  
ger stora samhällsvinster

allt som innehåller någon form av 
information behöver kommuniceras. 
Merparten av den information vi idag 

skapar är digital och därför måste kommu-
nikationsvägarna också vara digitala. Men 
bredband har, på senare år, visat sig ha en  
mer avgörande betydelse än så. 

Bredband är infrastruktur
Mellan digital kommunikation och bredband 
sätts ofta ett likhetstecken. Bredband uppfat-
tas också av många som tillgång till Internet. 
Det äger förstås sin riktighet men bredband 
har kommit att bli en allt viktigare infrastruktur 
för samhällsbyggnad och utveckling. Idag 
är Sverige, till skillnad från övriga EU, i stor 
utsträckning uppkopplat med bra bredband 
men fortfarande har vi för många platser och 
orter med begränsad eller ingen bredbands-
tillgång. Ofta handlar det om geografiska 
platser där marknadens investeringsvilja är 
låg och där samhällets engagemang, i form 
av lokalpolitiska satsningar, blir den enda 
lösningen.

För berörda kommunpolitiker är en eventu-
ell bredbandsinvestering en prioriteringsfråga 
bland många andra angelägna utvecklingsfrå-
gor som ska dela på skattekakan. Det handlar 
om stora investeringsbeslut där förväntade 
samhällseffekter och korrekta ROI-kalkyler, 
(return of investment), blir oerhört väsentliga. 

Samhällsekonomisk nytta 
Bredband har främst ansetts som »infotain-
ments« – en blandning av underhållning och 
informationsspridning. Det är först nu som 
bredband diskuteras som samhällsnyttigt, 
kanske för att fakta tidigare saknats som 
understöder detta synsätt. 

På acreo Swedish ICT har vi under senare  
år bedrivit forskning på bredbandets socio- 

ekonomiska betydelse genom att analysera  
fiberns samhällsnytta ur olika aspekter. 
Studierna har visat att tillgång på fiberbaserat 
bredband ger oväntat stora effekter. 

exempel 1, klimatpåverkan: 10 % fler fibe-
ranslutna, inom Västra Götalandsregionen, 
medför minskade CO2-utsläpp med upp till 
30 000 ton per år.

exempel 2, ökad sysselsättning: 10 % fler 
fiberanslutna medför en ökad sysselsättning 
motsvarande över 1 miljard kronor i BnP.

exempel 3, kostnadsreducering offentliga 
utgifter: Vid införande av digitala hemtjänster, 
som komplement till traditionell äldreomsorg, 
kan kostnadsreducering göras med upp till 
över 50 MRD under en 6-årsperiod. Det mot-
svarar kostnaden för att bygga ut fiber till alla 
invånare i hela Sverige.

Framtidens välfärdssamhälle  
kräver bredband
Om vi ska klara övergången till ett digitalt och 
hållbart välfärdssamhälle behöver vi även 
belysa och beakta den samhällsekonomiska 
nyttan av investeringar i digital infrastruk-
tur, inte bara se till investeringskostnader. 
Förståelsen för bredbands positiva påverkan 
på samhällsutveckling måste öka. Men också 
förståelsen för att det är en demokratisk 
rättighet att få tillgång till såväl information 
som digitala välfärdstjänster. Risken är att vi 
bygger in digitala klyftor mellan regioner och 
kommuner och det kan få större konsekvenser 
än vi idag kan överblicka. n

Crister Mattsson  
oCH MarCo Forzati
Acreo Swedish ICT

Kommunikation har alltid varit en viktig 
drivkraft och möjliggörare för samhällsut-
veckling. Vi vet hur vattenleder, vägar och 
järnvägar stärkt och utvecklat städer, lands-
bygd och företagande genom historien. 
och – omvänt – hur social och samhällelig 
utveckling förhindras där kommunika-
tionsmöjligheterna varit begränsade eller 
saknats. 

10% 
fler fiberanslutna, inom 

Västra Götalandsregionen, 

medför minskade CO2-utsläpp 

med upp till 30 000 ton  

per år!
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i rampljuset

marknaden måste ta mer ansvar
Vimmerbys kommunalråd Micael Glenfalk kan liknas vid något så originellt som en moderat Robin Hood.  
Han har inget till övers för att marknaden endast ska ta hand om de lönsamma områdena i kommunerna  
när det gäller utbyggnaden av fiber. – Så länge man bara vill äta jordgubbarna på grädd tårtan anser jag att  
man inte ska vara med. Då är det bättre att kommunerna arbetar med det här själva, säger Micael Glenfalk.

Om marknaden gör investeringar 
som har med samhällsutveckling 
att göra så måste de också ta ett 
större ansvar än idag. Det menar 

Vimmerbys moderate kommunalråd Micael 
Glenfalk.

Med 25 år i det privata näringslivet har han en 
gedigen kunskap om lönsamhetsfrågor. Han 
har även både intresse och kunskap om vilken 
teknik som behövs för att vi ska kunna möta 
de krav som ett alltmer it-baserat samhälle 
kräver.

– När jag tillträdde som kommunalråd i 
Vimmerby 2011 var Telia på besök här. Jag 
frågade dem om de tänkte fibrera men det 
tänkte de inte göra. De hänvisade till 4G som 
skulle komma och en adapter på husväggen 
som skulle förstärka signalen. Detta skulle 
landsbygdens folk få klara sig med. Med min 
bakgrund från tidningsbranschen, där vi 
redan börjat att streama och arbeta mycket 
med bilder, förstod jag att detta inte skulle 
fungera.

– Jag gjorde grundliga efterforskningar 
för att se hur kommunen skulle lösa detta 
problem. Här vill jag gärna nämna att jag 
haft mycket god hjälp av Mikael Ek, Svenska 
Stadsnätsföreningen som villigt förklarat och 
svarat på mina frågor. 

– Under resans gång har jag fått många 
samtal från företag som t ex inte kunde betala 
sina räkningar eller arbeta med sin export 
eftersom de inte kunde koppla upp sig på 
nätet. Man började diskutera att flytta. Så 
kunde vi inte ha det. Vi måste själva fibrera 
Vimmerby. Det var inte alla som delade den 
uppfattningen men så småningom togs ett 
enhälligt beslut i fullmäktige att bygga ut vårt 
kommunala nät.

Det blev en rivstart
Kommunen har lagt en strategi och en 
handlingsplan där man senast 2018, när nästa 
mandatperiod går ut, ska ha fibrerat mer än 
90 procent av kommunen. För det arbetet har 
man avsatt en budget på 72 miljoner kronor.

– Redan idag har vi lyckats fibrera hälften. 
Vi fick en rivstart inte minst tack vare en bra 
vinter där vi kunde gräva hela tiden. Vi ligger 
också bra till i budgeten eftersom vi redan 

på 90-talet lade ner tomrör i fjärrvärmedi-
kena och dessa kan vi nu använda oss av. De 
värderas idag till mellan 15–20 miljoner. Den 
kostnaden är redan tagen och vi kan minska 
vår budget med motsvarande. Dessutom 
lyckades vi på den första sträckan mellan Kisa 
och Vimmerby få ner kostnaderna till 6–7 
miljoner istället för budgeterade 9 miljoner.

Telia tar inte sitt ansvar
Det finns dock orosmoln på Vimmerbys him-
mel. Telia har nu bestämt sig för att konkurrera 
med kommunen.

– Vi har idag 1 000 intressenter och vi har 
anslutit sex av nio byar runt Vimmerby. Vår 
budget håller om vi får 60 procent intresse-
anmälningar eller beställningar i ett kvarter 
i Vimmerby stad. Då når vi break even 
2030–32, vilket innebär att vi då får tillbaka 
våra investeringar. Men det är klart att kom-
mer Telia in och tar bara den lönsamma biten 
så kommer det ju att försvåra för oss. Telia 
säger idag rent ut att man inte är intresserad 
av några andra tätorter än centralorten. Jag 
måste säga att jag tycker verkligen inte att 
Telia tar sitt samhällsansvar när de konkur-
rerar med kommunen. I så fall ska de komma 
till oss och säga att de tar över och fibrerar 
hela kommunen. Då kan jag vara beredd 
att diskutera med Telia och försöka få en 
taxegaranti samt att de öppnar upp skåpet för 
andra KO. 

– Jag anser att det är svårt med konkurrens 
i ett litet land som Sverige. Kommunerna är 
för små för att kunna ha en väl fungerande 
konkurrensutsatt marknad utan att vi får 
monopolister t ex Skanova som ägare av nätet 
och Telia som KO. Då är det ju två av leden 
som blir monopol och det tycker jag är mycket 
tveksamt. Därför tycker jag att kommunerna 
ska äga sitt stadsnät.

Marknaden har ingen Robin-Hood-tänk 
som vi har. Marknaden vill  ha den volymtäta 
bebyggelsen men de lämnar landsbygden 
utanför till stat och kommun. Vi däremot 
tar pengar från den lönsamma tätorten och 
lägger över till landsorten för vi vill ha en 
sammanhållen gemenskap där vi stöttar 
varandra. 

– Jag menar att när näringslivet gör inves-
teringar i samhällsstrukturer måste de ha ett 

Vem är Micael 
Glenfalk?
Född: 1953.
Uppvuxen: Vimmerby.
Skolor: Gymnasium, högskolekurser.
Familj: Hustru Helene och fyra utflugna barn.
Arbetssätt: Prestigelös.
intressen: Tävlingsfiskare i pimpelfiske,  
fritidsgolfare.
Senast sedda film: 100-åringen som försvann.
Valspråk: allt går att göra bättre.

helt annat tänk än vad man har idag. De stora 
företagen har avkastningskrav på 3 år och det 
fungerar inte. Vi har t ex industrimark för 70 
miljoner och där räknar vi med 20 år. Kom-
munerna borde säga till marknaden att de 
inte får skära ut delar ur den här kakan utan 
att de är välkomna att ta lika mycket som vi 
som kommun skulle ha gjort d v s 90 procent.

– Jag vill gärna skicka ut en brandfackla – 
om nu staten och regeringen inte har förstått 
vikten av att satsa fullt ut så kan man kanske 
inte begära att kommunpolitiker kan förstå 
det hela. De ekonomiska medel som tillsatts 
är alldeles för små. Det måste avsättas mer 
pengar och byråkratin måste minska. Det 
finns byalag som inte ansöker om bidrag  
p g a att ansökningarna är så komplicerade.

Avslutningsvis frågar jag Micael om han tagit 
med sig någon erfarenhet från näringslivet in i 
den kommunala verksamheten.

– Jag märker att jag tänker på de kommu-
nala pengarna lite mer som mina egna, om du 
förstår vad jag menar. Jag har inte så lätt att 
skriva på saker som inte innebär ett win win 
för båda parter. Här skulle jag vilja efterlysa 
lite mer företagare i kommunalpolitiken. Det 
tror jag skulle hjälpa upp den kommunala 
ekonomin. Det kan inte vara lätt för lärare, 
sjuksköterskor m fl med dessa frågor. De är ju 
helt i händerna på kommunala ekonomiche-
ferna och de ser inte på pengarna som sina 
egna, vilket är mycket lättare för en företaga-
re att göra, avslutar han. n

laila lillieHöök
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statistik

att söka politisk information 
på internet

Nästan 60 procent av svenskarna 
söker aldrig politisk information 
på Internet. Den största delen 
av de som söker information gör 

det ganska sällan. Andelen som använder 
Internet för att söka politisk information har 
varit i princip oförändrad de senaste åren när 
man tittar på andel av totalbefolkningen eller 
som andel av internetanvändarna. Däremot 
kan man se att de som söker politisk infor-
mation via Internet gör det mer frekvent nu 
än tidigare år.  

Bland förstagångsväljarna är det en större 
andel, 40 procent, som söker information 
på Internet någon gång i månaden eller 
oftare. Motsvarande andel för de som röstat 
tidigare är 22 procent. Men drygt 40 procent 
av förstagångsväljarna söker aldrig politisk 
information på Internet och 19 procent gör 
det bara någon gång.

Att ta del av offentlig information  
via Internet
Att aktivt söka politisk information är en sak, 
men mycket information kommer till oss 
utan att vi aktivt söker den. Allt fler sam-
hällstjänster utförs elektroniskt. Trots detta 
uppger 43 procent i undersökningen att de 
aldrig tar del av offentlig information från 
regering, kommuner och myndigheter via 
Internet. De som gör det gör det dock förhål-
landevis ofta. 31 procent tar del av offentlig 
information från kommuner och myndighe-
ter minst en gång per månad, 13 procent en 
gång per vecka eller oftare. 

Att förstå och påverka politiken
Internet förenklar för många och en tredje-
del i undersökningen instämmer helt eller 
delvis i påståendet att de genom att använda 
Internet får lättare att förstå politik. Även här 
sticker förstagångsväljarna ut. Nästan dubbelt 
så många bland dem instämmer helt eller 
delvis i påståendet att Internet kommer att 
göra det lättare att förstå politik.

Tilltron till att Internet kan ge människor 
större politisk makt är begränsad. Bara 15 
procent instämmer helt eller delvis i påstå-
endet att de genom att använda Internet 
kommer att få mer politisk makt. 

Politiska åsikter och reglering av Internet 
Övervakning av Internet har diskuterats 

aktivt i Sverige sedan 2007 då propositionen 
om den nya FRA-lagen lades fram. Den 
nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2009. I 
samband med Edward Snowdens avslöjan-
den för ett drygt år sedan har diskussionerna 
fått förnyad kraft.

Det är många som inte tycker att det 
känns säkert att säga vad de tycker om politik 
på Internet. 35 procent svarar att de inte 
instämmer alls eller delvis i påståendet »på 
Internet är det säkert att säga vad man tycker 
om politik«. Bara 11 procent instämmer helt 
och fullt.

Män tycker i högre utsträckning än kvinnor 
att det är okej att uttrycka sina åsikter på 
Internet även om åsikterna är extrema. Fler 
än dubbelt så många män som kvinnor håller 
med om detta helt och hållet. De som håller 
med om att det är okej att uttrycka extrema 
åsikter på Internet har minskat de senaste 
åren.

Det är 7 procent som håller helt med om 
att Internet borde regleras mer än vad som 
görs i dag. 41 procent instämmer inte alls. 
Män är mer negativa till ökad reglering än 
kvinnor. 

Övervakning från det offentliga och företag
Oron för övervakning från det offentliga 
är betydligt mindre än oron för att företag 
övervakar oss på Internet. Bara 9 procent 
instämmer helt eller delvis i att de oroar sig 
för att det offentliga kollar vad de gör på 
Internet, medan om frågan istället ställs om 
företag blir siffran dubbelt så hög, 18 procent. 
54 procent är inte alls oroliga för offentlig 
övervakning och 36 procent oroar sig inte alls 
för övervakning från företag.
 

Fakta om rapporten
Data i denna artikel kommer från rappor-
ten »Svenskarna och politiken på Internet« 
som bygger på data från undersökningen 
»Svenskarna och Internet 2014« som .SE 
(Stiftelsen för internetinfrastruktur) genom-
förde från februari till april 2014. n

paMela davidsson  IIS

Länk till rapporten  
www.internetstatistik.se/ 
artiklar/ny-rapport-om- 
Internet-som-politiskt-verktyg/ 

Hela rapporten Svenskarna  
och Internet 2014 presenteras  
i november i samband med  
Internetdagarna.  
internetdagarna.se 

 FAKTA
IIS
Stiftelsen för internet- 
infrastruktur ansvarar för  
den svenska toppdomänen  
och främjar utvecklingen av  
Internet.
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enisa – en  
europeisk 10-åring
Den europeiska cybersäkerhetsmyndigheten ENISA har nu blivit en relativt 
mogen 10-årig institution. Nu firar vi vår födelsedag. Och vi tittar tillbaka  
i backspegeln, samtidigt som vi ser framtiden an, med lagom delar av  
optimism och självförtroende, gentemot nya utmaningar.

Cybersäkerhet har verkligen kommit 
på agendan sedan den ursprungli-
ga förordningen 2004. Vi har fått 
en helt annan, tydligare politisk 

platform i form av stöd från både kommis-
sionen och medlemsstaterna. Allteftersom, 
har behovet av vår gränsöverskridande 
cybersäkerhetsverksamhet blivit tydligare och 
vi tilldelas mer uppgifter. 
 
I dagens samhälle är cyberhoten gränsöver-
skridande. Det är en viktig anledning till det 
ökade stödet för ENISAs verksamhet; det 
finns ett praktiskt behov. De nationella 
strukturerna är uppbyggda efter gårdagens  
samhälle, medan verkligheten ser helt 
annorlunda ut. I den digitala sfären måste 
vi samarbeta över gränserna för att möta de 
digitala hoten. 

Därför har vi under dessa år bl a
• stöttat uppbyggandet av europeiska Com-

puter Emergency Response Teams, från 8 
nationella myndighets-CERTs år 2005, till 
att i princip täcka alla EU medlemsstater 
nu, 2014. Vidare har vi gjort den första 
kartläggningen av alla CERTs. På så sätt 
bygger vi ett lapptäcke av olika CERTs 
som samarbetar, utbyter information och 
får förtroende för varandra, för att effektivt 
kunna bekämpa cyber-brottslingar.

• genomfört »Cyber Europe«-övningarna 
(2010, 2012, 2014). I år har den fokuserat på 
energisektorn. Våra analyser om industri-
ella kontrollsystem och större incidenter i 
telekomsektorn har varit väckarklockor för 

både privata och offentliga aktörer. Tack 
vare ENISAs verksamhet är Europa helt 
enkelt lite säkrare.

Men detta gränsöverskridande samarbete 
»händer« inte bara, på ett naturligt sätt. Utan 
vi är kittet. Vi förmedlar kontakter, kun-
skapsutbyte och för samman de privata och 
offentliga aktörerna, bortom de nationella 
gränserna. De privata aktörerna kan inte hel-
ler fylla den roll som ENISA har; att vara en 
neutral och oberoende offentlig EU-myndig-
het. Vi är vare sig politiskt eller kommersiellt 
styrda. Så, under de 10 år som gått har vi 
karvat ut vår roll till att vara en rådgivande 
expertmyndighet till både den offentliga 
och privata sektorn, som sprider nya rön om 
e-tjänster, e-banking, IPv6, mm för SMEs. 

IT är grundläggande för vårt samhälle, vår 
ekonomi och därmed vårt välstånd. Därtill 
förväntar sig medborgarna att samhället 
ska levera trygghet. Likaså har företagen 
insett att cybersäkerhet är både grunden för 
dess verksamhet och en konkurrensfördel 
gentemot kunderna. Därför ser man i det 
kommande NIS-direktivet att cybersäkerhet 
kommer allt högre på den politiska agendan. 
Det är ett kvitto på att vi går i rätt riktning. 
Ingen har råd att ignorera cyberhoten mot 
samhället.  

Givet detta behov, känns det utmärkt att 
EU-kommissionens president Jean-Claude 
Junckers topp-prioritering är att skapa en 
digital inre marknad. Och för att denna eko-

nomiska vision ska kunna förverkligas, krävs 
genuin digital säkerhet, för att medborgarna 
ska ha förtroende för teknologin.  

Vi blickar därför nu framåt mot fortsatta 
cybersäkerhetsövningar och rådgivning till 
EU, samt det kommande decenniets nya 
cyber-utmaningar. n

ulF BergströM
(avgående) kommunikationschef  
och talesman, ENISA

 FAKTA
ENISA
EnISa är en EU-myndighet baserad i Grekland, 
med huvudkontor på Kreta samt sedan 2013, 
med ett verksamhetskontor i aten.
Anställda: ca 65.
Grundad: 2004.

Cybersäkerhet

Ulf Bergström, ENISA.
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Grävfri installation av fiber
med infratrenchinG

www.jlm.se
tel: 040-671 14 80

fräsninG i asfalt fÖr effeKtiv fiberinstallation

hYdraUlisKt PacKhJUl vibratorPloG JordraKet

stYrbar horisontell borrninG

Vi kan hjälpa er att skapa ett mer
attraktivt och lönsamt stadsnät!

itux.se

Kontakta oss på info@itux.se eller ring Pär Skoglund på 0733-537 934

Öppna nät på riktigt!

Vi finns idag på följande orter;

Göteborg Varberg Stockholm  Kristianstad Falun
Vellinge Timrå  Malmö   Kristinehamn Burlöv
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Fiberanslutning 
till villan är för de 
flesta konsumenter 
en stor investering. 
Många aktörer är 
inblandade och det 
kan vara svårt för 
den enskilde villa-
ägaren att veta om 
ett erbjudande är 
bra, om kostnaden 
är rimlig osv.

Villagruppen
Marknaden är i kraftig tillväxt och det är viktigt att 
villkoren förblir schyssta och informationen tydlig. 
Det är å ena sidan positivt med konkurrens som 
leder till en bättre prisbild, men å andra sidan leder 
det också till att konsumenterna utsätts för ett hår-
dare tryck. Regeringens Bredbandsforum har därför 
tillsatt en villagrupp för att se över viktiga frågor. I 
gruppen ingår personer med stor kompetens från 
företag, myndigheter, organisationer, representanter 
från stadsnäten och fiberleverantörer.  

Genom den här insatsen hoppas vi kunna bidra 
till att fler vill ha och kan få bredband med högre 
hastighet samt att fler tjänsteleverantörer ska få upp 
ögonen för konsumentperspektivet och vikten av att 
verka för en hög kundnöjdhet.

Vilka är Telekområdgivarna?
Telekområdgivarna ger opartisk, kostnadsfri hjälp 
till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni 
och bredband, både innan och efter köp. 

För att uppnå visionen att telekom marknaden 
ska bli Sveriges bästa konsumentmarknad, behöver 
konsumenterna bli bättre konsumenter och operatö-
rerna bli bättre operatörer. 

Vi ger rådgivning per telefon och via vår webb-
plats, där det bland mycket annat finns bevakning 
och uppföljning av nya lagar, praxis i ARN och 
domstolar samt EU-direktiv. 

Lagstiftning och avtalsfrågor
När nya lagar träder i kraft ser vi ofta tillfälligt fler 
klagomål hos oss.  För att som operatör undvika 
problem är vår hemsida en mycket bra informa-
tionskälla. Lagar som nyligen trätt i kraft är t ex att 
uppsägningstiden för abonnemang är kortad till en 
månad istället för tre, samt att reglerna om ångerrätt 
förändrats. 

Några fördelar med att vara med  
i Telekområdgivarna 
Utöver den allmänna service som alla kan ta del 
av, finns det stora fördelar med att även ansluta 

sig aktivt till Telekområdgivarna. Inte bara för att 
signalera seriositet gentemot konsumenterna, utan 
också för att få tillgång till fördjupad service som:

• Konsumentjuridisk expertis  
Våra jurister med specialkompetens i konsument-
rätt inom denna bransch tar emot ett stort antal 
klagomål varje år och kan bedöma dem innan en 
eventuell juridisk tvist. Den ärendestatistik vi för 
gör också att vi kan skapa oss en bild av aktuella 
problem tidigt, både för marknaden i stort och för 
den enskilde operatören. 

• Branschpåverkan 
Ett deltagande i Telekområdgivarna är en möjlighet 
att utöva inflytande inom branschen. Telekområd-
givarna har ett tätt samarbete med myndigheter 
och en opartisk funktion som ofta används vid olika 
typer av branschöverenskommelser för att förbättra 
kundnöjdheten utan långtgående reglering.

• Branschmöten 
Minst fyra gånger om året bjuder vi in represen tanter 
från de operatörer som är med i Telekområdgivarna 
till möte. Då går vi igenom aktuella frågor inom 
konsumentområdet och diskuterar lösningar på 
gemensamma problem. 

• Stärka ert varumärke 
Missnöjda kunder kan göras nöjdare genom vår 
opartiska konsumenträttsliga rådgivning. Tillsam-
mans med deltagande operatörer har vi tagit fram 
uppföranderegler för marknaden i syfte att bidra till 
förbättringar inom marknaden. Reglerna gäller när 
operatörer eller era återförsäljare säljer tjänster inom 
TV, telefoni och bredband. Ni hittar dessa på vår 
webbplats, telekområdgivarna.se. n

Mattias graFströM
VD för Telekområdgivarna 
och ordförande i Villagruppen

telekområdgivarna

är det möjligt med  
ökad kundnöjdhet i en
marknad med växtvärk?
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Digitalisering – en 
fråga om välfärd

Du tar den för självklar - därför att 
du ständigt är beroende av den. 
Den gör det lättare och roligare 
att lära i skolan. Den förbättrar 

vård och omsorg. Den öppnar dörrar till 
kulturens värld. Den gör våra transporter 
miljövänligare och smartare. Den är en för-
utsättning för vår demokrati. Vi kanske inte 
alltid tänker på det men välfärdsteknologin 
går som en röd tråd genom vår vardag och 
gör våra liv rikare, tryggare och enklare.  

En gardin som ökar tryggheten för äldre, en 
app som räddar liv, en webbtjänst som gör 
alla världens teckenspråk tillgängliga för alla, 
bloggar och sociala medier som ger skolelever 
digital kompetens, SMS-livräddare och 
digitala trygghetslarm. Alla är de exempel på 
välfärdsteknologi – det vill säga teknik och 
tjänster som på olika sätt underlättar och 
effektiviserar vår tillgång till och användning 
av välfärdstjänster inom exempelvis vård,  
omsorg, skola, miljö och kultur.

IT & Telekomföretagen driver sedan några 
år tillbaka en satsning på att, under begrep-
pet Välfärdsteknologi, synliggöra och öka 

kunskapen om IT som en förutsättning för 
dagens och framtidens välfärd. 

Vi menar att en offensiv användning av 
branschens tjänster och produkter är helt 
avgörande för att skapa ett konkurrens-
kraftigt samhälle och för att möta dess 
utmaningar. Välfärdsteknologi är helt enkelt 
en nödvändighet för att säkerställa vår välfärd 
när demografin förändras, färre personer 
söker sig till arbeten inom området och de 
ekonomiska möjligheterna i samhället kräver 
rationaliseringar och produktivitetsförbätt-
ringar. Gensvaret i våra samtal med politiker, 
i media och i seminarier och debatter är 
oftast mycket positivt och det finns i allmän-
het en gemensam syn på välfärdsteknologins 
potential – men också på att det är svårt att 
förändra strukturer och arbetssätt, och många 
ser fortfarande teknik som en stor kostnad 
snarare än en investering i just välfärd.

Goda exempel visar vägen
Vi tror att ett av de bästa sätten att visa på 
nyttan med IT (hur IT kan bidra till innova-
tion, ökad kvalitet, förbättrad effektivitet etc) 
är att lyfta fram goda exempel och visa på 

potentiella lösningar för olika samhällssekto-
rer att lära och inspireras av. Därför driver vi 
webbplatsen välfärdsteknologi.se där du kan 
ta del av en rad exempel som på ett begripligt 
och lättillgängligt sätt lyfter fram nyttan – en 
ökad välfärd – för samhället, organisationen, 
företaget eller individen. 

Webbplatsen är uppdelad i åtta olika om-
råden – omsorg, kultur, demokrati, vård, 
företagande, miljö, utbildning och fritid – 
alla kritiska för att vi ska trygga en framtida 
välfärd i Sverige. 

Vi behöver din hjälp!
För att välfärdsteknologi.se ska fungera som 
den inspirations- och kunskapskälla det är 
tänkt, behöver vi både hjälp med att sprida 
kunskap om plattformen i sig – och framför-
allt med att fylla på med nya goda exempel. 
Känner du till – eller har varit med om att 
arbeta med – riktigt smart och innovativ väl-
färdsteknologi? Har du ett aktuellt exempel 
som på ett bra sätt synliggör nyttan med IT? 
Oavsett område eller omfattning vill vi ta del 
av och sprida just ditt goda exempel!  
Tipsa oss direkt på webbplatsen  
välfärdsteknologi.se eller genom att maila till 
sofia.yngwe@almega.se. n

soFia yngwe
tf Kommunikationschef, IT & Telekomföretagen

välfärdsteknologi

 FAKTA
IT & Telekomföretagen 
IT & Telekomföretagen är en medlemsorgani-
sation för företag från hela IT- och telekomsek-
torn. Vi har idag ca 1 100 medlemsföretag som 
tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. 
IT & Telekomföretagen är en av sju samverkan-
de bransch- och arbetsgivarorganisationer inom 
förbundsgruppen almega. Läs mer på itot.se
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” I vilken roll jag än jobbar handlar det om att berätta en historia. Jag har många  
att berätta. En del har du kanske sett i Sportspegeln, i  dokumentärfilmer eller  
i sändningar från olympiska spel.”

Jens lind

MODERaTOR

Välkommen till 
bredbandsbåten 2014
StockholmSmäSSan älvSjö och maRIEhamn mED BIRka, 30 SEpt – 1 okt

dag 1 
30 SEpt 09.45-09.50 Välkommen till Bredbandsbåten 2014 

Svenska Stadsnätsföreningens ordförande 
Stefan Hedin

09.55-10.50 Med passionen som drivkraft  
Jens Lind, moderator 

10.55-11.25 Är det slut med välfärden i Sverige? 
Anders Ekholm, vice vd,  
Institutet för framtidsstudier

11.30-12.00 Så här digitaliserar vi välfärds-Sverige! 
Per Mosseby, chef för e-samhällsarbetet på SKL 
Ekonomiska, ekologiska och sociala indikatorer 

12.00-13.15 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

13.15-13.40 Bredband i världsklass: Hur når vi dit? 
åtgärder som gynnar marknaden. Initiativ 
som bidrar till utbyggnad i hela landet. 
Christina Henryson, Näringsdepartementet

13.45-14.10 Hur värnas svenska bredbandsframgångar 
inom EU 
My Bergdahl, Näringsdepartementets 
representant i Bryssel berättar närmare om 
sitt arbete.

14.15-14.40 Hur svårt kan det va? 
Smartare förläggningsmetoder  
– en förutsättning för bredband till alla! 
Kajsa Frisell, IT & Telekomföretagen

14.45-15.10 Fiber till villor 
Kristina Lindbom, Bredbandsforum 

15.10-15.50 Kaffepaus hos utställarna

15.50-16.15 Skyldigheten att lagra trafikdata 
Vad innebär EU-domstolens ogiltig-
förklarande av datalagringsdirektivet  
för svenska aktörer? 
Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, 
Stockholms Universitet

16.20-16.40 TV-landskap i snabb förändring 
Hur berörs tittare, aktörer och marknad. 
Marie Nilsson, VD, Mediavision

16.40 Mot Birkaterminalen och Birka 
Sista påstigning 17.45

20.00 Fördrink

21.00 Middag

kVällen-FöRe-MinGel MånDAG 
29/9 FRån kl 19.00 På ScAnDic TAlk 
HOTel ViD STOckHOlMSMäSSAn

För dig som ska delta på Bredbandsbåten och finns på plats i Stockholm redan »kvällen 
före«. Ett perfekt tillfälle att nätverka och träffa stadsnätsbranschen innan konferensen. 
Svenska Stadsnätsföreningen bjuder på något att äta och dricka.

Kom och träffa kollegor inom stadsnätsvärlden för att diskutera hur  
man bäst driftsätter, övervakar och felsöker bredbandsnät och tjänster. 
Vi på netrounds delar med oss av erfarenheter från olika kundprojekt som 
spänner från tjänsteövervakning, säkerhetscerifiering samt driftsättning  
av nya Ethernettjänster. Du får även träffa produktexperter för att diskutera 
teknikutveckling och förändringar i nät, arbetssätt och monitorerings-
system. Självklart bjuder vi på något gott att äta och dricka.

VälkOMMen Till TeknikMinGel På BiRkA  
MeD neTROUnDS TiSDAG 30/9 kl 18.30–20.00  
»kVAliTeTSöVeRVAkninG AV BReDBAnDSTjänSTeR«

PROGRAM STOckHOlMSMäSSAn

På www.ssnf.org 

hittar du inbjudan 

med program och 

även länk till  

anmälan! 

iP-Only BjUDeR in Till  
STADSnäTSMinGel  
TiSDAG 30/9 kl 17.45–20.00

i Panorama bar som ligger längst fram  
i fören på däck 10. Välkomna!
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Deltagarna väljer i förväg sitt deltagande på 6 av följande workshops,  
antalet deltagare är begränsat för varje workshop.

mArknAD och försäljninG

Workshop 1 Att lyckas med villakampanjer 
Ett exempel från Utsikt. 
Erik Wiström, Utsikt Bredband

Workshop 2 Att lyckas med villakampanjer 
Ett exempel från Botkyrka. 
Peter Sandstedt, Botkyrka Stadsnät

Workshop 3 Att lyckas med villor 
Ett exempel från Svensk Infrastruktur. 
Johan Sundberg, Svensk Infrastruktur

Workshop 4 CESAR2 – ger dig affärspotential  
i din operatörs- och företagsaffär 
CESAR2 skapar en marknadsplats för access
anslutningar till operatörer och företag. Att 
arbeta med kartan som prislista och använd 
SSNfs standardiserade transmissionsprodukter 
för att möjliggöra nya affärer och kundseg
ment är en framgångfaktor. Kom och lyssna 
och se nya affärsmöjligheter. 
Jimmy Persson, Svenska Stadsnätsföreningen

Workshop 5 Kontinuerlig SLA-mätning 
En viktig komponent i leveransen av hög
kvalitativa kapacitettjänster till våra kunder 
är att skapa mätbarhet av den levererade 
servicenivån. Johan från RAD demonstrerar 
RADviewPM som är deras applikation för  
funktionstestning av länkar innan drift  
och kontinuerligt mätning av prestanda  
(fördröjning, jitter och paketförluster), infor
mation som behövs för att säkerställa den 
avtalade servicenivån (SLA) i Ethernet/IPnät 
och därmed skapa hög kundnytta. 
Johan Såge, RAD Communication AB

Workshop 6 Hur tjänsteleverantörer kan öka sin  
merförsäljning via Tjänsteguiden 4 
Hans Eklundh, eklundh.com

sAmhälle och politik

Workshop 7 Regionaliseringen – Dialog och fördjupning 
Per Fröling, Svenska Stadsnätsföreningen

Workshop 8 Från att bygga nät till att förvalta nät 
– Hur öka lönsamheten i ett väl utbyggt nät? 
Anders V Pettersson, Skellefteå Kraft

Workshop 9 Norrskensgruppen – att lyckas  
med regionala nätsatsningar 
En beskrivning av samarbetet inom  
Norrskensgruppen och varför samarbete  
mellan stadsnäten behövs. Effekter och  
möjligheter! 
Björn Jonsson, Norrsken

Onsdag 1 oktober

teknik, proDukter och tjänster

Workshop 10 Smarta förläggningsmetoder  
– Grävfri teknik! 
Alternativa förläggningsmetoder med grävfri 
teknik. En workshop där ett flertal miljövänliga, 
tidseffektiva och kostnadsbesparande metoder 
presenteras. 
Johnas Nordlund, Nordlunds entreprenad 
Björn Säwe, JLM Scandinavia

Workshop 11 MEF (Metro Ethernet Forum)  
– Standard och affärsmöjlighet 
Youcef Ayad, Global Senior Product Manager, 
TeliaSonera

Workshop 12 SEC/SKA – Skydda ditt nät och dina kunder 
från näthoten 
Säkra kundanslutningar, SKA/SEC, har varit 
standard att utforma och bygga nätverk för 
svenska bredbandsnät sedan 2005. Ett SEC 
certifierade nätverk säkerställer en säker  
och kvalitativ anslutning där alla typer av  
kapningar och intrångsförsök görs omöjligt  
på en slutanvändare. 
Marcus Jonsson, Netrounds

Workshop 13 Skapa robusthet med certifiering  
av entreprenad för accessnät 
Aktörer i branschen har identifierat att  
kvalitetssäkring av gräventreprenaderna kan 
vara ett sätt att lösa det mest akuta problemet 
för att säkerställa en robusthet i våra bred
bandsnät. En möjlighet för att komma till rätta 
med dessa brister är att skapa ett branschge
mensamt certifieringssystem som säkerställer 
kvalitén i utbyggnaden på kort och lång sikt. 
Kom och lyssna på vad som är på gång kring 
detta. 
Peter Rohlin, Incert AB

Workshop 14 Nya tjänsteleverantörsavtalet 
Tjänsteleverantörsavtalet är ett standard och 
samarbetsavtal för distribution av bredbands
tjänster i stadsnät. Avtalet innehåller alla delar 
tjänsteleverantör och stadsnät behöver för att 
kunna genomföra framgångsrika affärer med 
sina gemensamma slutkunder. Kom och ta del 
av innehållet i avtalet – Vi gör det tillsammans! 
Heléne Jakobsson, Stadsnätsfabriken

Workshop 15 Robust driftssäkerhet – den bästa  
investeringen för nöjdare kunder! 
Säkrad eltillgång är en av förutsättningarna  
för robust driftsäkerhet. PTS delar med sig av 
sina erfarenheter inom området. Status på det 
pågående driftsäkerhetsföreskriftarbetet. 
Joakim Aspengren, PTS

dag 2 
1 okt
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Deltagarna väljer i förväg sitt deltagande på 6 av följande workshops,  
antalet deltagare är begränsat för varje workshop.
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återblick

almedalen 2014  
– ett rekordår på många sätt

Under årets Almedalsvecka märkte 
vi av det rådande supervalåret, då 
antalet evenemang och besökare 
var fler än någonsin. Antalet eve-

nemang ökade med 50 procent jämfört med 
förra året, viket innebar att det fanns över 
3 500 evenemang i det officiella Almedalspro-
grammet fördelat på 1 500 arrangörer. 

I år var det första gången som vi arrange-
rar något eget under Almedalsveckan. Vi 
arrangerade ett förmiddagsseminarium 
tillsammans med Sverige Kommuner och 
Landsting (SKL) samt FTTH Council Eu-
rope. Seminariet bestod av tre delar och hade 
huvudrubriken Fiberbredband – en förutsätt-
ning för välfärd.

Hur kan EU bidra till svensk fiberutbyggnad? 
Vad är EUs roll i fibreringen av Sverige 
och hur påverkas den svenska marknaden 
och våra förutsättningar av EUs bred-
bandspolitik. Bredbandsinfrastruktur är en 
framgångsfaktor för Sverige och tillgången 
till passiv infrastruktur är en förutsättning för 
ett hållbart Internet. 

Hur kan kommunerna fixa framgångsrika 
fibernät? Kommunernas engagemang är en 
viktig möjliggörare för en snabb utbyggnad 

av fiberbredband. Dessa fibernät har stor 
betydelse för utvecklingen av supersnabbt 
Internet som kan bära dagens och framti-
dens digitala tjänster. Både fasta och mobila 
bredbandstjänster har en stor betydelse för 
kommunens tillväxt och attraktivitet, men 
också hur välfärden kommer att utvecklas. 

Vad krävs för att få fiberbredband i hela landet? 
Regeringen har ett bredbandsmål och vilka 
investeringar måste till? Vad är den politiska 
viljan? Och hur parerar vi risken att många 
kan hamna i ett digitalt utanförskap? 

Förmiddagen fylldes med fascinerande och 
bra talare som kunde förmedla intressanta 
och skarpsynta åsikter inom de olika tre 
delområdena. Seminariet besöktes av ett 
70-tal deltagare och tack vare att IP-Only 
sponsrade webbsändningen har 153 sett det 
via webben. Alla ni som missade seminariet  
i Almedalen kan se det i efterhand. Det finns 
inspelat och tillgängligt via länken:  
http://tinyurl.se/80v1ic

Almedalen i övrigt
Almedalen 2014 är platsen där stora möjlig-
heter att nätverka existerar. Antalet besökare 
beräknades till cirka 25 000 personer, så det 
gäller att hitta rätt. I år har Svenska Stads-
nätsföreningens representanter nätverkat 
med branschen, företrädare för näringsliv och 
organisationer, politiker och andra maktha-
vare i 3–4 dagar. Vi har deltagit i debatter och 
lyssnat på många olika föreläsningar. I år no-
terade vi dels att fler seminarier webbsändes, 
dels att fler deltagare använde sociala medier 
för frågor, budskap, åsikter och hejarop. 

En annan iakttagelse från Almedalen i år var 
att digitaliseringen stod högt på listan oavsett 
tema. Ett seminarium som stack ut var passet 
Digitaliseringens framfart ur ett regionalt 
utvecklingsperspektiv som Arena för Tillväxt 
och Sweco Strategy höll i. Regioner med hög 
bredbandspenetration vill gå vidare för att 
hitta och ta fram digitala tjänster för det pri-
vata näringslivet och den offentliga sektorn. 
Sverige har en tradition av att vara duktiga 
på att utveckla tjänster. Sverige behöver 
studenter som vill ta hand om, förädla och 
utveckla morgondagens digitala tjänster och 
produkter. Dessvärre råder det brist på dessa 
studenter. Hur tillgodoser vi det behovet?

Konkurrensen om medieutrymmet har 
varit enormt under årets Almedalsvecka. 
Vi kan dock stoltsera med att rapporten 
om investeringsbehovet i Sverige gällande 
bredbandsutbyggnad omnämndes på flera 
seminarier och vi fick genomslag i TT under 
veckan. Dessutom tipsade Dagens Samhälle 
om vårt seminarium som vi arrangerade. 

Antal evenemang i Almedalen

2012 2013 2014

3 513

2 307
1 818

ämnesområden i Almedalen

Ett visst överlapp 
har skett, ämnen har 
sökts i Almedalen 
2014 ämneskatalog 
med sökorden Bred
band, Internet och 
Digitaliseringen.

Bredband 
1 %

Digitaliseringen 
1 %

andra områden 96 %

Internet 2 %
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Det är mer än en svensk kommun som våndas över frågan huruvida 
de ska sälja sitt fibernät till någon av de aktörer som nu reser land 
och rike runt och lockar med guld och gröna skogar. Men allt är 
såklart inte svart eller vitt. Därför skulle jag vilja slå ett slag för 

ett breddat synsätt när det gäller ägandefrågan av nät. För visst är det så 
att även jag förstår att det kan vara tufft för en kommun att sitta med ett 
nät som kostar pengar att driva och än mer att bygga ut, samtidigt som 
kommuninvånarna skriar efter bredbandskapacitet.

Enligt den utredning som Svenska Stadsnätsföreningen i våras tog fram 
tillsammans med IT & Telekomföretagen, Skanova, och Sveriges Kommuner 
& Landsting, kommer det att kosta ytterligare 50 miljarder kr att uppnå 
regeringens bredbandsmål. Men det målet avser ju bara 90 procent av be-
folkningen och mycket talar för att behovet av fiber kommer att vara större 
än så när vi har nått till år 2020. 

Det kommer alltså att krävas massor med pengar och någon måste 
betala. Vissa kommuner, typ de norrländska kommunerna med egna  
energibolag, har inga större problem med att finansiera den här ut-
byggnaden, men de tillhör fåtalet i vårt avlånga rike.

Jag tror dock att många fler kommuner kan finansiera den här utbygg-
naden på egen hand om de tittar långsiktigt på vad den ger i vinster på 
andra sidan investeringen, i form av till exempel minskade vårdkostnader. 

Frågan är bara om viljan finns att investera långsiktigt när den kommu-
nala ekonomin knakar. Hur ska man som kommunalpolitiker prioritera en 
lokal bredbandsutbyggnad när kostnaderna för vård, omsorg och skola 
skenar och måste åtgärdas akut? Jag har full förståelse för denna kom-
munala prioritering även om jag tycker att en rejäl bredbandsutbyggnad 
borde stå högt på dagordningen.

Så vad gör man om man redan har ett nät och någon av de stora upp-
köparna Telia eller IP-Only kommer och knackar på dörren? Jag tycker att 
man ska vänta in i det sista med att sälja den infrastruktur man redan har. 
Möjligen kan man leasa ut den till aktörerna under en period eller hitta  
någon annan kreativ lösning. Men att sälja bort det man redan har investe-
rat i är knappast den bästa vägen att gå såvida inte nätet bara är skräp.

Vilken typ av lösning man kommer fram till och om man väljer att skriva 
avtal med någon aktör på marknaden, är litegrann upp till varje kommun. 
Ingen är den andra lik och förutsättningarna skiljer sig mycket mellan olika 
platser. De tumregler som jag skulle vilja skicka med till varje svensk kom-
mun är dock att tänka kreativt, inte släppa äganderätten till nätet och att 
komma till förhandlingsbordet med en lösning där båda parter kan känna 
sig som vinnare. För är det så att kommunen inte kan stå för fiolerna helt 
och hållet själva så är det av yttersta vikt att man får med sig någon annan 
aktör som kan finansiera utbyggnaden och då är det dumt att göra sig till 
ovän med just dessa aktörer. n

KRönIK a
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Mats sJödin 
Chefredaktör, Telekomnyheterna

Ägandet – varje kommuns  
bredbandiga dilemma

» think big! säger gunnar 
hökmark angående bred-
bandsmålen i sverige « 

TACK
för att ni deltog och gjorde  
passen intressanta
Pass 1: Moderator Karin ahl, Ordförande, FTTH 
Council Europé, Gunnar Hökmark, EU-parla-
mentariker, Henrik Ishihara, sakkunnig, närings-
departementet, Crister Mattsson, Senior råd-
givare, acreo samt Patrik Fältström, Head of  
research, netnod.  

Pass 2: Moderator Jörgen Sandström, IT-strateg, 
SKL, Eva-Marie Marklund, VD, aC-net, Marco  
Forzati, acreo, anne Ståhl Mousa, Region  
Gotland, Tina Ghasemi, Ledamot, Stockholms  
KS tillika ordf i aB Stokab samt Maria Palme,  
Sektionschef, avd för tillväxt och samhälls-
byggnad, SKL. 

Pass 3: Moderator Mikael Ek, VD, Svenska  
Stadsnätsföreningen, Håkan Cavenius, EY,  
Mats Lundquist, affärsområdeschef, Telenor, 
Jimmy ahlstrand, Strategichef, SVT,  
Eva-Lena Jansson, (S),  Eliza Roszkowska öberg, 
(M), Lars-axel nordell, (Kd) samt Mari-Louise 
Wernersson, (C).

Våra erfarenheter ska vi ta med oss och ut-
värdera. Men vi kan konstatera att veckan var 
hektisk! Det är många intressanta seminarier, 
inspirerande möten och människor som vi 
har träffat på Almedalsveckan i år. n

CaMilla Jönsson 
projektchef,  Svenska Stadsnätsföreningen
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JohnsonHuset
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SE-633 46 Eskilstuna 
Sweden

Posttidning B

Öppet för appar

www.inteno.se

Med det öppna 

operativsystemet iopsys 

i din gateway blir det 

uppkopplade hemmet 

verklighet. Allt från 

fjärrstyrning av trådlösa 

nätverk till att sätta  

på kaffebryggaren  

via mobilen! 

iopsys HomeWatch gör 

dina kameror tillgängliga i 

mobilen.

iopsys FileMe ger dig 

tillgång till filerna på dina 

hårddiskar i din mobil.

iopsys HomeControl 

kopplar upp alla prylar  

i ditt hem.

iopsys WiFi Joe gör det 

lätt att administrera ditt 

WiFi från fickan.


