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Nytt år, nya möjligheter och en riv-
start på jobbet! Så känns det så här 
ett par månader in på det nya året. 
Känslan av att vara oförberedd 

på trycket från vardagen efter ledigheterna 
förvånar mig varje år, och denna gång blev 
det ännu tydligare, av en anledning som jag 
kommer till snart. 

I oktober genomförde jag en konferens 
där vi hade skådespelerskan och regissören 
Mi Ridell som moderator. En helt underbar 
människa som svepte mig med sig i sitt enastå-
ende energiflöde. Mi bor i Spanien med sin 
familj, och pendlar till Sverige när hon har 
jobb här. Hon invigde mig i en tillvaro som 
känns som en fullständig dröm. Drömmen om 
att kunna bosätta sig utomlands men arbeta i 
Sverige.

Med Mi´s levnadssätt i bakhuvudet, reste  
jag med familjen till Teneriffa två veckor 
i december, och där gick jag omkring och 
låtsades att jag bodde där på riktigt. Jag tog en 
powerwalk varje morgon medan familjen låg 
kvar i sängarna, kom tillbaka, gjorde mig lite 
kaffe, startade upp datorn och satte mig och 
jobbade så mycket som behövdes. Sen tog  
några semestertimmar vid med pool och 
strand, mat och dryck och när vi återkom till 
hotellet sen eftermiddag, arbetade jag en stund 
till. Uppkopplingen var riktigt bra via hotellets 
WiFi, så det var inga problem att göra allt det 
jag i vanliga fall gör på kontoret. 

Tänk vilken dröm att ha en sådan tillvaro,  
även om jag förstår att de där pool- och 
strand timmarna minskas beroende på arbets-
bördan så klart. Och sen tar jag flyget hem 

när det är genomföranden av konferenser eller 
kundmöten som inte går att ha per telefon. 
Den digitala utvecklingen ger oss möjlighet att 
välja levnads- och arbetssätt betydligt friare 
än förr.

Och vad jag vet så kan maken mäkla bostä-
der även i Spanien och barnen kan gå i svensk 
skola…

Men nääää, jag älskar de grå molnen, slas-
ket och kylan, men framförallt den klara luften, 
snön och de vårlika vindarna som man kan 
känna även under de mörkaste och kallaste 
månaderna här hemma. Jag älskar allt det här 
för mycket för att byta ut det mot sol, sand och 
dåligt fungerande toaletter.

Så var det med det. Men det är nyttigt att 
ibland utvärdera sitt sätt att leva och arbeta,  
så man står stadigt där man är!

Snart Årskonferens 2015 gott folk, med nytt 
programformat!

Den 24–25 mars (med start för SISABs  
eget eftermiddagsseminarie redan 23/3) ses  
vi i Västerås!

Mer information finns på hemsidan  
www.ssnf.org

Tjing!

Mia ForslöF  Redaktionschef 
mia.forslof@ssnf.org
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du välkommen att kontakta kansliet.
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Bredbandsutbildning i toppklass

träffa oss i västerås 24–25 mars

I f tac  a B  o c h  I c t  N e t w o r k s  I  s a m a r B e t e

• Fiberoptisk teori
• Installations- och mätteknik
• Förläggning
• Nätplanering

Vi erbjuder utbildning inom fiberoptisk bredbandsbyggnad sedan 1997.  
Aktuellt:  rikstäckande utbildning av teletekniker på uppdrag av af  
och branschen.

RITTAL Scandinavian ab • Tel 0431-44 26 00 • info@rittal.se • www.rittal.se

Mark- och teknikskåp 
för fiberutbyggnad
För användning som områdesnod  
i villa/landsortsprojekt. 
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Kommunernas  
digitalisering avgörande 
för Sverige

Andelen hushåll i Sverige som har 
tillgång till bredband via fiber ökar 
och kommer antagligen passera  
55 procent när siffrorna för 2014 

är räknade. Men det behövs fortsatt stora 
investeringar för att vi ska nå det politiska 
målet att nio av tio hushåll ska ha tillgång till 
snabbt bredband. För hela Sverige handlar 
det om mer än 50 miljarder kronor.

Det krävs en omfattande utbyggnad av 
fibernäten eftersom vi blir allt mer beroen-
de av att kunna skicka och ta emot stora 
mänger data via Internet. Det är inte längre 
tillräckligt med bredband via telefonled-
ningen. Dessutom måste mobilmasterna 
kopplas ihop via ett finmaskigt fibernät för 
att det mobila bredbandet ska fungera bra.

Behovet av en väl utbyggd digital 
infrastruktur kommer att drivas av med-
borgarnas möjligheter att ta del av digitala 
tjänster inom vården, skolan, omsorgen och 
kulturen. Det handlar exempelvis om läkare 
som ger medicinska råd till patienter via 
videomöte, hemtjänstpersonal som håller 
kontakten med sina klienter och skolor som 
erbjuder distansundervisning via videolänk. 

Paradigmskifte
Vi står inför ett paradigmskifte. Många 
kommuner har redan utvecklat e-tjänster för 
medborgarservice såsom ansöknings- och 
tillståndsprocesser inom stadsbyggnad, 
barnomsorg och socialförvaltning. Kommu-
nernas e-tjänster har nästan tredubblats i 
de lokala fibernäten under de senaste två 
åren, enligt Svenska Stadsnätsföreningens 
senaste enkät. 

Men det räcker inte. Regeringen måste  
utforma fler digitala mål, genomföra åt-
gärder för att skapa standardiserade  

välfärdstjänster samt avsätta nationella 
medel för en fortsatt infrastrukturutbygg-
nad. Detta är nödvändigt för att Sverige 
ska kunna behålla sin position som en av 
världens främsta IT-nationer och därmed 
också upprätthålla välfärden.

Samhällskritisk infrastruktur
Den digitala infrastrukturen har på senare 
år utvecklats till att bli en lika samhällskritisk 
infrastruktur som vägar, järnvägar, vatten 
och elförsörjning. Kommunernas e-tjänster 
gör, att det blir ännu viktigare att långsiktigt 
säkerställa att hushåll och företag i hela 
landet får tillgång till digitaliseringen. Den 
fortsatta utbyggnaden av fibernäten kan 
därför i förlängningen betraktas som en 
demokratifråga.

Kommunerna måste ta större ansvar
Regeringen har hittills visat ett mindre 
intresse för digitalisering och bredband. 
Därför måste kommunerna nu ta ett allt 
större ansvar. Framsynta kommuner har 
sedan tiotalet år byggt fibernät, antingen 
själva i eller i samarbete med privata företag. 

Det är extra viktigt, att de kommuner 
som fått en ny politisk ledning fortsätter sitt 
engagemang för digitaliseringen. 133 av 290 
kommuner i Sverige har nyligen fått en ny 
ordförande i kommunstyrelsen. Kommer 
kommunerna att prioritera fiberutbyggnad 
under 2015 och kommande år? Det kan 
bli en avgörande faktor för utvecklingen i 
Sverige.

Löfven bör göra som Obama
En mycket intressant notering är att USA 
vill gå vägen med lokala fibernät. President 
Obama och hans administration presentera-

de i slutet av januari en rapport om hur bra 
det är med kommunalt engagemang för att 
åstadkomma utveckling, lägre arbetslöshet 
och lägre konsumentpriser. Det konstatera-
de Acreo för flera år sedan i sina rapporter 
om svenska kommuners utveckling. Obama 
avser också att undanröja federala hinder 
för expansion av kommunala bredbandsnät. 
Något för Sveriges statsminister Stefan  
Löfven att ta efter, och det enda han behö-
ver göra är att titta i sitt egna partiprogram 
för där står det vad han bör göra. n

Mikael ek
VD, Svenska Stadsnätföreningen
Twitter: @Ek_SSNf

LEDARE
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www.empower.eu

 Vi är med och bygger

fibersverige
För mer information kontakta 
Tommy Ivarsson 0725-35 03 20

nytt i CESAR2

Cesar2

Nu har CESAR2 varit igång sedan 1 oktober 2014. Frågan är, 
används tjänsten eller inte? Jo, tjänsten används för fullt. 
CESAR2 har i dagsläget 350 stycken användare som finns 
representerade i 136 företag. Det finns 180 säljområden 
runt om i hela Sverige. 

Vid införandet lanserade vi möjligheten till att erbjuda fler 
produkter än svartfiber. Efter tre månader är 7 procent av alla 
förfrågningar och förbindelser ethernetförbindelser, varav 
majoriteten av dessa är Ethernet Access MEF. 93 procent är 
svartfiberförbindelser.

 

I skrivande stund planerar vi för nästa uppgradering av CESAR2. 
Den kommer att innehålla flera funktioner som förenklar för 
köpare och säljare av fiberinfrastruktur. Några exempel på 
kommande funktioner är: 

• Kontaktkort som innehåller kontaktuppgifter  
för funktioner om företaget

• Import av MeetMe- och anslutningspunkter  
med status och förklarande attribut

• Utvecklad affärsprocess med separat leverans 
 och avtalsdatum m m

• Avtalsförlängning med förläng, omförhandla,  
avveckling samt löpande i processen

• Rapport och statistik
• Import av förfrågningar
• Kompletterande förfrågan med annan tjänst
• Säljare kan initiera en förfrågan och lägga in externa avtal
• API för koppling till andra system och tjänster (Q4)

JiMMy Persson
Produktchef, Svenska Stadsnätsföreningen

» Har ni frågor och funderingar  
Kontakta Jimmy Persson på SSNf, jimmy.persson@ssnf.org, 08-214 640.

produktfördelning
 januari 2015

svartfiber

ethernet

93%

7%
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TacK  
och lycka till!

fter sex mycket händelserika år skriver jag nu 
min sista »Ordförande har ordet« för Svenska 
Stadsnätsföreningen. Detta gör jag självklart 
med blandande känslor. De positiva är, att 

det har varit oerhört roligt och stimulerande att 
arbeta med stadsnätens utveckling och förutsätt-
ningar, men jag kommer också att sakna dessa 
frågor och alla kunniga människor jag träffat i 
branschen. 

När jag nu blickar tillbaka, kan jag ändå se att 
vi gjort skillnad. Statens och myndigheters syn på 
stadsnäten har verkligen förrändrats under dessa år. 
Nyligen skrev ansvarigt statsråd Mehmet Kaplan så 
här i brevsvar till oss: 

– Det är av stor betydelse för Sveriges fortsatta 
framgångar att bredbandsutbyggnaden fortskrider 
liksom digitaliseringen av exempelvis samhällstjäns-
ter. Kommunerna och stadsnäten har som du skriver 
en betydelsefull roll att spela i att utvecklingen går 
framåt. 

– Ett annat av de förslag som Bredbandsut-
redningen lämnade är det du tar upp, att utreda 
möjligheterna för att göra ett undantag från lokalise-
ringsprincipen vad gäller utbyggnad av infrastruktur. 
Regeringen har inte tagit ställning till detta förslag 
ännu. Under 2015 kan det bli aktuellt att ta upp den 
frågan i strategiska diskussioner om hur bredbands-
utbyggnaden ska kunna stimuleras ytterligare så att 
Sverige har bredband i världsklass.

För fyra år sedan skrev jag så här i min ledare om 
regeringens agerande:

»Tvärt emot våra ambitioner har regeringen istället 
valt att detaljstyra över de kommunala stadsnäten. 
Bevisen hittar man i deras bredbandsstrategi där man 
säger att stadsnäten ska vara ett komplement till 
marknaden samt företrädesvis agera på svartfiber-
nivån eller kanalisationsnivån. De flesta stadsnäten 
verkar idag på en högre nivå och deras roll är en 
avgörande anledning till att Sverige har en ledande 
position i världen vad gäller tillgång till bredband och 
internetutbud. 

Det viktigaste verktyget för att reglera stadsnäten 
hämtar regeringen ur en utökad konkurrenslagstift-
ning som syftar till att begränsa kommuners rätt att 
agera på marknaden. Uppenbarligen så upplever 
man kommunernas bredbandsverksamhet som ett 
stort problem, trots skapandet av unika marknads-
platser i full konkurrens. Detaljstyrningen blir märklig 
när man ser att stadsnäten har upp emot 50 procent 
av fiberinfrastrukturen medan stadsnätens samlade 
omsättning är bara några procent av hela teleko-
mindustrin och knappt ens synbar i kommunernas 
balansräkningar. Trots det finner regeringen det 
viktigt att detaljstyra de kommunala stadsnäten.«

Viktig roll att spela
Detta är bara ett, om än viktigt, exempel på vad 
Stadsnätsföreningen har uträttat under de senaste 
åren. Många av de efterfrågade verktygen för att ef-
fektivisera stadsnätens verksamhet finns idag i drift 
och arbetet med att standardisera och skapa bättre 
förutsättningar för stadsnätens affärer har kommit 
långt. Standard för säker kundanslutning, avtalspa-
ket för svartfiber och kapacitet, datalagringstjänst, 
Stadsnätsfabrikens alla produkter, CESAR2 m fl är 
hjälpmedel som tagits fram för att underlätta och 
skapa förutsättningar för ett nät i världsklass.

Svenska Stadsnätsföreningen har en viktig roll att 
spela idag och i framtiden blir den sannolikt ännu 
viktigare. Det är mindre än 20 år sedan som Ines 
Uusman, IT-ansvarig minister sade:

»Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag 
tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så 
mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.« 

Idag vet vi att Ines hade väldigt mycket fel.

Stadsnäten skapar unik konkurrens
Stadsnäten står idag för ungefär hälften av Sveriges 
fibernät. Stadsnät finns även i områden som varken 
är lönsamma för de traditionella aktörerna eller 
omfattas av statens glesbygdssatsningar. Det är 
möjligt tack vare stadsnätens uppdrag att agera 
i samhällets intresse och med lägre eller inga 
avkastningskrav. En fördel jämfört med många 
kommersiella aktörer är också, att det som erbjuds i 
stadsnäten är öppna nät. De är marknadsplatser där 
slutkonsumenterna kan välja mellan många olika 
aktörer och tjänster på ett konkurrensneutralt sätt, 
vilket leder till lägre priser för medborgarna.

Stadsnätens satsningar har skapat en unik 
konkurrenssituation i Sverige. Priset på svartfiber 
är det lägsta i världen. Dessutom har stadsnäten 
möjliggjort för tjänsteleverantörer att få tillgång till 
ett aktivt nät med anslutna kunder, utan behov av 
att hyra och aktivera egen svartfiber. Det har lett till 
ett bra utbud och lägre priser för konsumenterna 
gällande bredbandstjänster. Något som också 
Post- & Telestyrelsen konstaterar i flera rapporter. 
Sedan flera år är bredband en förutsättning för att 
kunna leva, utbilda sig, driva företag och kommu-
nicera med omvärlden på många orter i Sverige 
– inte minst utanför tätorterna. Redan idag erbjuds 
på vissa håll i Sverige kvalificerad vård i hemmet 
genom avancerade IP-tjänster som exempelvis den 
s k Giraffen. Man kan också besöka virtuella muséer, 
hyra film och bedriva universitetsstudier genom 
bredbandsjacket. Undervisning i skolan erbjuds på 
distans och skolorna gör stora satsningar på ökad 

användning av IT i skolan. Med tanke på hur snabbt 
den digitala utvecklingen går, kommer framtiden 
att erbjuda ännu större möjligheter – till allt från 
läkarvård via videolänk till att rösta och ta del av 
kulturevenemang via datorn. Men då krävs det att 
uppkopplingen är snabb, vilket i sin tur kräver att 
det har dragits fiber till både hemmet och kontoret. 
Vi tror att stadsnät är ett sätt att framtidssäkra 
välfärden och näringslivet. 

De enorma samhällsförändringar som vi nu står 
mitt i kan nog närmast jämföras med industrialis-
mens intåg för 100 – 150 år sedan. Samhället ska nu 
gå från ett ännu till stor del analogt samhälle till ett 
helt digitaliserat samhälle. Där allt finns på Internet. 
Det mesta av våra kontakter med samhällets 
olika instanser kommer att ske digitalt. Ett riktigt 
bredband blir en allemansrätt. Alla kommer att vara 
uppkopplade jämt, även våra olika apparater, våra 
bilar, våra hus, d v s allt kommer att vara uppkopplat. 
Ansvaret för att bredbandsnätet håller tillräcklig 
säkerhet, robusthet, kvalitet samt tillgänglighet 
ligger idag på nätägaren, allt från minsta byanät till 
Skanovas nationella nät. Detta kommer sannolikt 
att regleras hårt eftersom nästan alla av samhällets 
viktiga funktioner då går i dessa nät.

Vi har ett ansvar
Vi i Stadsnätsföreningen kan självfallet inte ta 
ansvar för hela samhällets digitalisering, men vi 
har ett ansvar att se till, att de som ytterst fattar de 
avgörande besluten om digitaliseringens villkor, 
har tillräckliga kunskaper om IT-infrastrukturen och 
dess mycket komplicerade strukturer. Ska detta 
fungera utan att ett fåtal internationella storbolag 
kontrollerar hela kedjan, måste vi slåss för öppna 
nät och full konkurens på alla nivåer. Här kommer 
stadsnäten att ha en mycket viktig roll. Nästan 
all den samhällskritiska infrastruktur som måste 
byggas framöver, planeras och beslutas regionalt. 
I arbetet med att ta fram de regionala utvecklings-
planerna (RUP) måste stadsnäten bli mycket mer 
delaktiga och finnas med vid de viktiga diskussio-
nerna. Här finns också ett stort arbete att göra. 

Jag vill till slut önska alla er som är delaktiga i Svenska 
Stadsnätsföreningen lycka till med det fortsatt 
viktiga arbetet och särskilt lyckönska den nya sty-
relsen. En av många viktiga uppgifter blir att staka 
ut föreningens strategiska väg in i framtiden. Här 
är det självklart viktigt, att så många som möjligt är 
delaktiga så att full koncensus kan uppnås. För att 
komma framåt måste man veta vart man ska. n 

steFan Hedin

ORDFöR ANDE

E
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MEDLEMSINFO

KORtA FAKtA:  Marknadsledande tillverkare av nodhus i olika 
storlekar och med olika innehåll. Stor frihet vid utformning och 
val av utrustning. Ring eller maila för mer info.
• Företaget grundades: 2013
• VD: Lennart Sandberg, ls@grytek.se
• Hemsida: grytek.se

KORtA FAKtA:  Griffel AB är en regional fiber- och tjänste- 
leverantör baserad i Växjö som erbjuder ett helhetskoncept  
inom IT-kommunikation. Vi är mycket stolta över ett egenägt 
svartfibernät, kundnöjdhet på 98 % och mer än 20 års erfarenhet 
av att leverera stabila nät- och servertjänster.
• Företaget grundades: 1993
• VD: Jonas Björnlund, VD. jonas@griffel.se
• Kontaktperson: Fredrik Strömberg. fredrik.stromberg@griffel.se
• Hemsida: griffel.se

KORtA FAKtA:  Fiberaccessbolaget i Sverige AB (Accessbolaget) 
är ett neutralt oberoende säljbolag för fiberbaserade accesstjäns-
ter med nationell täckning.
• Företaget grundades: 2014
• VD: Jan Werne, jan.werne@accessbolaget.se
• Hemsida: www.accessbolaget.se 

KORtA FAKtA:  Kommunal verksamhet.
• Företaget grundades: 1864
• VD: Lars-Åke Ståhl, lars.stahl@burlov.se
• Kontaktperson: Hans Magnusson, hans.magnusson@burlov.se
• Hemsida: www.burlov.se

KORtA FAKtA:  HF är ett teknikföretag och verkar inom 
El-teknik, Elektronik, Automation, Kraft, Kablar och Tele/Data.
För passivt material till fiberoptiska nät ligger focus på kablar, 
kanalisation och brunnar.
• Företaget grundades: 1922
• VD: Jørgen Stenberg, js@hf.net
• Kontaktperson: Lennart Johansson, ljo@hf.net
• Hemsida: hf.net

Lär känna SSNfs nya medlemmar

gRytEk Ab 

gRiffEL Ab

fibERACCESSbOLAgEt  
i SvERigE Ab

bURLövS kOmmUn

HAnS fØLSgAARD A/S

Jan Werne.

Lennart Sandberg.

Lennart Johansson.

Hans Magnusson.

Fredrik Strömberg.

tv-reklam  
i halmstad  
gav reslutat
Vi på Halmstad Stadsnät AB, HSAB, insåg 
tidigt vikten av att kunna synas och mark-
nadsföra bolagets budskap, varumärke, 
produkter och tjänster också i samma 
marknadsföringskanaler som våra kon-
kurrenter. För oss har det alltid varit av 
största intresse att även nå ut med våra 
budskap i tV-mediet.

Sedan många år tillbaks sänder vi reportage 
och reklam i ett samarbete med NTV och 
Z-vision, en lokal TV-kanal med produk-
tionsbolag i Halmstad och som når ca 15 000 
hushåll i hyresfastigheter och bostadsrätts-
föreningar. 

När HSAB under 2013 intensifierade sin 
försäljning av villaanslutningar, konstaterade 
vi, att vi inte nådde ut med våra budskap och 
marknadsföring mot denna kundkategori. 
Detta p g a att denna kundkategori inte har 
tillgång till NTVs utsändningar. Därför börja-
de vi titta på möjligheterna att marknadsföra 
oss även via de etablerade TV-kanalerna. 
Det vi började med var att undersöka i vilka 
TV-kanaler som dessa kunder lokalt till störs-
ta del tittade på och också vilken geografisk 
yta som nåddes. Ganska tidigt såg vi att 
det för vår del bästa valet var att nå ut med 
våra budskap i kanalerna TV 4 Halland och 
TV 7. Under hösten 2013 genomförde HSAB 
tillsammans med Varbergs energi och Stads-
nätsföreningen en gemensam kampanj i 
dessa två TV-kanaler. För HSAB föll detta så 
väl ut att vi beslutade oss för att omarbeta 
filmen för Halmstad och under våren 2014 
användes den i TV-mediet som en av våra 
strategiska marknadsföringskanaler. 

Effekten av TV-reklamen har märkts i en 
ökad kundtillströmning av privatkunder och 
ökade intäkter per kund. För er som nu sitter 
och funderar på hur ni skulle kunna nyttja 
TV som marknadsföringskanal och vill få 
mer information och erfarenheter, får gärna 
kontakta Eric Ericsson, VD Halmstad Stadsnät 
AB, eric.ericsson@halmstad.se  n

eric ericsson
VD, Halmstad Stadsnät AB

kort & gott
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08.00 Tar en kopp kaffe och skummar igenom mailskörden.  
Eftersom jag var på möte hela gårdagen ligger det en hel 
del där som kräver åtgärd. Det är bl a en del mail från SSNfs 
leverantörer som vill boka utställarplatser, och gärna vill 
vara först på listan, eftersom man får välja placering i den 
ordning man bokat sig. 

08.45 Kaffe med arbetskamraterna.

09.15 Efter en lång och givande fika  tar jag tag i det som just  
nu är mest angeläget, nämligen att slutplanera och admi-
nistrera SSNfs seminarium i Almedalen som jag är ansvarig 
för. Jag skriver ännu en gång mail till samtliga 17 talare med 
information om tid och plats , alla praktiska detaljer samt 
ber dem att twittra på ett visst sätt med vår hashtag  
#fiberbredband. Avbryts av samtal från Camilla Jönsson, 
som återkopplar om ett par programpunkter till Bred-
bandsbåten, som jag noterar.

10.30 Klockan rusar iväg och nu kastar jag mig över Bredbands-
båten, uppdaterar programmet tillsammans med vår 
producent Lena, tittar lite ytterligare på de workshoptexter 
vi har och inser att jag måste få mer beskrivande text på tre 
av dem. Mailar Jimmy, Mikael och Camilla, som är ansvariga 
för respektive workshop och ber dem titta på texterna en 
vända till.

11.15 Dags att ha ett avstämningsmöte på telefon med gruppen 
som jobbar med programmet för Almedalsseminariet. Vi 
tittar igenom befintligt program, stämmer av innehållet i 
respektive programpunkt och känner oss i slutänden nöjda  
med vad vi fått till. Nu återstår bara lite återkoppling från  
ett par talare, och alla håller tummarna för att Gunnar  

Hökmark ska lyckas ta sig till Visby och vara med på semina-
riet, trots att han har en späckad och nyckfull agenda.

12.10 Lunch på kontoret med mina härliga kollegor.

13.00 Nu redaktionsmöte för nyhetsbrevet som ska sättas ihop 
inom några dagar. Det är Camilla, Mikael och jag som via  
telefon diskuterar vad som denna gång ska förmedlas. Det 
blir en blandning av information om vad SSNf just nu hittar 
på och vad PTS, Konkurrensverket och andra myndigheter 
ev har skrivit, remissat eller beslutat om. Vi ska också pusha 
för Bredbandsbåten och Almedalsseminariet.

13.30 Återgår till min mail och besvarar de mail jag inte hunnit 
svara på under morgonen och de som tillkommit under för-
middagen. Stämmer av antal anmälda till Forumet om WiFi 
som Stadsnätsfabriken arrangerar den 27 juni med konfe-
rensavdelningen i Westmanska Palatset där SSNf också har 
sitt kontor. Det är nu fullt på seminariet. Det kommer bli 
trångt.

15.00 Jag går igenom artikellistan för Magasinet Stadsnätet som 
ska produceras och skickas ut i aug-sept och förbereder 
mig inför morgondagens redaktionsmöte, där vi ska gå  
igenom innehållet för tredje gången sen vi startade  
arbetet. Stämmer av vilka av »mina« artikelförfattare som 
sagt att de ska inkomma med texter och påminner de 
som inte svarat ytterligare en gång. Hinner också kika på 
utställarskissen jag fått från StockholmsMässan inför Bred-
bandsbåten och återkoppla till vår kontakt där.

16.15 Stänger av datorn och säger hej då till kontoret. Ännu en 
stimulerande dag i SSNfs tjänst är till ända  

en dag i ssnfs tjänst med Mia Forslöf

Sen 2,5 år tillbaka, har jag inte hand om kansliet längre utan 
arbetar uteslutande med magasinet, nyhetsbrevet, konferenser 
och aktiviteter. Och det gör jag som konsult, eftersom jag driver 
mitt eget företag Eventool tillsammans med mina kollegor 
Sofia, Elisabeth och Jenny. Vi har alltså inte bara SSNf som kund 
utan arbetar med ett flertal andra organisationer och företag. 
En rolig nyhet är att fr o m 1 augusti arbetar inte bara jag och 
Elisabeth heltid i företaget utan också Sofia. Jenny fortsätter 
att arbeta som timanställd med ekonomin hos oss samt på våra 
konferenser. Så här såg en dag fylld av SSNf ut i juni 2014…

Tiden går fort när man har kul!  
Jag har jobbat med Svenska 
Stadsnätsföreningen i 10 år! 

MEDLEMSINFO
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Projektet består av flera delar. Första 
resultatet blir ett företagscertifikat. 
För att få ett sådant ska entrepre-
nadföretaget ha läst igenom och 

förstått övergripande robust nätbyggnation 
och de minimikrav som finns för både 
byggnation och dokumentation. Utöver det 
ska exempelvis företaget med självkontroll 
bekräfta, att arbete på väg används, styrdoku-
ment kring budskapsförmedling till personal 
och att ansvarsförsäkring finns.

I projektets andra fas lanseras ett individu-
ellt certifikat för specifik anläggningsteknik 
som exempelvis trenching, plöjning m m. 
En maskinförare kan då specialisera sig på 
en specifik teknik och på så sätt påvisa en 
spetskompetens.

Det kommer att finnas utbildningscentra 
spridda över hela landet där både teori och 
praktik kan genomföras. Själva certifikatet 
hanteras av ackrediterade företag. Först ut 

blir Incert AB som idag tillhandahåller  
certifikat för fibertekniker.

Varför gör vi då detta?
För att vi ska kunna säkerställa robusthet  
och kvalitet i våra schakt- och förläggnings- 
arbeten av fiberinfrastruktur behöver vi skapa 
verktyg och metoder. Dessa ska vara både  
lätta att förstå och skapa enkelhet för  
beställare och entreprenader. 

Några viktiga fördelar med ett certifikat är:
• Utbildningsföretag/kommunal skola 

kan använda certifikat som en morot i 
utbildningen för att skapa attraktion i en 
yrkesutbildning gentemot bredbands-
marknaden.

• Myndigheter kan sätta certifieringskrav 
på entreprenad för att försäkra sig att 
byggnation sker på rätt sätt vid bidrag  
till bredbandsutbyggnad.

• Byalag utan/med finansiering kvalitets-
säkrar sin anläggning och gör den mer 
attraktiv vid framtida försäljning.

• Stadsnät kvalitetssäkrar sina leverantörer 
och kan marknadsföra detta gentemot 
kunder. Kommunen blir nöjd då miljö 
och andra policys lättare kan följas och 
eftersträvas.

• Vi tar kvalitet på allvar i branschen  
och blir därmed mer robusta och  
professionella.

• Entreprenadföretag kan differentiera sig 
och blir mer konkurrenskraftiga med rätt 
personal och utbildning.

• Osund prispressning minskar då kompe-
tens och engagemang krävs.

• Förenkla tillståndsgivningen från mark-
ägare/kommuner/vägägare etc. n

JiMMy Persson    
Produktchef, Svenska Stadsnätsföreningen

körkort för fiberinfrastruktur

ssnf

Under 2015 ska Svenska Stadsnätsföreningen och Skanova m fl driva ett projekt som ska leda 
till att ett förläggningscertifikat för fiberinfrastruktur etableras i branschen. Certifikatet kan 
kortfattat beskrivas som ett körkort för entreprenad kring förläggning av fiberinfrastruktur. 

» Vill ni vara med i projektet? Kontakta Jimmy Persson på SSNf för mer info på jimmy.persson@ssnf.org, 08-214 640.

Vi kan bredband. Testa oss!

www.gigacom.se | Vxl: 08 626 69 90 | Säterigatan 23, Göteborg | Sjöängsvägen 5, Sollentuna

• Dokumentation
• Test & Mät
• Fibersvets

• Fiberkabel och  
passiva komponenter

• Aktiva komponenter
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samverkan 
nyckeln till framgång
Som bekant flyttar Kiruna stad och med det även stadsnätet. Den omvandling 
som krävs är oerhört komplicerad och kräver mycket av alla inblandade parter. 

Förutsättningarna för att lyckas är 
att vi får förståelse för vad som 
krävs och en bra dialog med alla 
infrastrukturägare, framför allt med 

LKAB, säger Kiruna kommuns bredbands-
samordnare, Roger Andersson.

Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stads-
flytt, är det pågående projekt som innebär 
flyttning av delar av staden Kiruna. Det är 
en följd av att gruvbrytningen i Kiirunavaara 
orsakar deformationer i marken som rör sig 
mot staden. Kommunfullmäktige i Kiruna 
kommun har beslutat att stadens centrum ska 
flyttas åt öster, ca 3 kilometer. LKAB står för 
kostnaderna som krävs för nedmontering och 
anläggning av det nya stadsnätet i Kiruna.

– Det här innebär förstås nya möjligheter 
för oss, men det är inte helt enkelt. Samtidigt 
som det nya stadsnätet ska anläggas och 
byggas ut, måste det gamla monteras ned. Vi 
står inför en stor utmaning, där information 
och samverkan är nyckelord för att allt ska 
fungera, säger Roger.

För att klara den här utmaningen har man 
knutit en konsult till sig. Han tittar nu på hur 
avvecklingen av det gamla nätet ska ske och 
hur det nya ska designas och bygga nytt i det 
nya Kiruna.

– Ju mer vi sätter oss in i det här ju mer 
förstår vi omfattningen, fortsätter Roger. Vi 
har redundans i vår infrastruktur i stan och 
den ska bort. Där måste vi bygga en ny fysisk 
redundans. Det här är ett stort och kompli-
cerat projekt där planeringen är svår eftersom 
förutsättningarna ändras allteftersom. 

Stort informationsbehov
– Jag tycker naturligtvis att bredband är en 
samhällskritisk infrastruktur och att man 
måste prioritera därefter. Detta är inte en 
självklarhet för alla men jag tycker att man 
börjar inse det. Förhoppningen är att synen 
förändras längs vägen allt eftersom man får 
mer kunskap. Här får vi jobba ganska hårt, 

vilket säkerligen gäller även för operatörer-
na. Det är viktigt att lyfta fram konkreta 
exempel på vilken nytta man kan räkna med. 
Ett exempel är hur socialtjänsten i Västerås 
med teknikens hjälp kan ha tillsyn av gamla 
personer som inte klarar sig själva. Detta 
är något som finns redan idag och är något 
som man kan påvisa att det sparar pengar åt 
kommunen.

– Det här projektet är unikt, vilket gör att 
vi inte har några tidigare erfarenheter som 
vi kan förlita oss på. Det gäller f ö inte bara 
stadsnätet utan drabbar även vatten, fjärrvär-
me och el. Även här behövs det en samverkan 
mellan de olika infrastrukturerna.

Bygger för framtiden
– Just nu befinner vi oss i ett läge där vi, 
tillsammans med vår konsult, tittar på hur 
framtiden kan gestalta sig. I Sydkorea har 
man byggt upp en ny stad, där alla stora  
aktörer, bl a Cisco är med. Här har man byggt 
upp en fiberinfrastruktur som ska fungera 
50 – 100 år framåt. Så försöker också vi tänka 
när vi planerar utbyggnaden av bredband  
i Kiruna, säger Roger. Det känns väldigt  
spännande att se alla möjligheter som finns  
i framtiden. 

Tar gärna emot erfarenhetsbyte
– Avslutningsvis säger Roger att det skulle 
vara väldigt trevligt om han fick lite kontak-
ter från folk i branschen som kan ge lite tips 
och idéer och som har erfarenhet av hur man 
bygger passivt respektive aktivt nät. Vad ska 
man tänka på? För Kiruna stad handlar det 
inte bara om fiber utan även att bygga dator-
hallar och det kräver miljontals kronor. Vi 
måste också avetablera en sekundär huvud-
nod som finns i nuvarande stadshuset och 
sedan etablera en ny inom 3 år. Ja, utmaning-
arna är många men det är väldigt intressant 
och spännande, avslutar Roger. n

laila lillieHöök

i fokus

Roger Andersson, Kiruna kommuns  
bredbandssamordnare.
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Byte av operatör
För att minska risken att användare drabbas av problem vid byte av  
kommunikationsoperatörer i bredbandsnät, har stora delar av branschen  
kommit överens om en gemensam process för hur ett byte ska genomföras.

Det började med att tjänsteleve-
rantörer kontaktade Svenska 
Stadsnätsföreningen med ett 
önskemål om att föreningen 

skulle leda ett standardiseringsarbete. I 
branschen prioriterades en process för byte av 
kommunikationsoperatör högt. Tidigare har 
användare många gånger drabbats av avbrott 
och störningar eftersom det inte funnits 
någon process för exempelvis hur kunddata 
ska utbytas. Många gånger har framför-
hållningen inför ett byte varit kort, vilket 
resulterat i bristande förberedelser. Ytterst är 
det nätägaren som upphandlar kommunika-
tionsoperatör som ska säkerställa att ett byte 
kan genomföras utan att användare drabbas.

Erfarenheten från tidigare byten av kom-
munikationsoperatör är, att det finns några 

saker att vara extra uppmärksam på för att 
undvika problem. Kvalitet och format på data 
om kunder och nät är ett viktigt område. Ett 
annat är att tidigt identifiera förändringar 
som kräver kommunikation med kunder, t ex 
uppsägning av tjänst, ändring av avgifter och 
ändring av IP-adresser eller andra inställ-
ningar i kundens utrustning. Man bör också 
undvika att planera ett byte av kommunika-
tionsoperatör vid års- eller halvårsskifte. 

Många har varit engagerade i arbetet och det 
har funnits en stark vilja att hitta en process 
som minimerar problem för användarna. 
I arbetsgruppen för att ta fram en process 
har Alltele, Bahnhof, Bredband2, ComHem 
inkl dotterbolag, Gothnet, IP-Only, Lunet, 
Serverado, T3, Telenor inkl dotterbolag, 
TeliaSonera inkl dotterbolag, och Umenet 

medverkat. Utöver dessa bolag har många bi-
dragit och lämnat synpunkter under arbetets 
gång. 

Arbetet med den här processen är nu avslutat, 
men standardiseringsarbetet fortsätter med 
fokus på adressinformation. Målsättningen 
är att kunna höja kvaliteten på adressinfor-
mation i branschen genom en standard för 
vad som ska ingå i en adress och dess format. 
Därefter planeras även ett arbete för en 
standardiserad process för kunders byte av 
tjänsteleverantör. n

caMilla Jönsson
Projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

ssnf

planera migrering
Aktivitet 2, 3, 4, 5

förbereda migrering av data mellan kO
Aktivitet 8, 9, 10, 11, 15

förbereda driftsättning av tL i tillträdande kO
Aktivitet 14, 16, 17

migrering av data
Aktivitet 12, 13

migRERing

6 mån
migRERing

3,5 mån migRERing

AvtAL
Aktivitet 1

13



kommunikationsoperatörens roll  
– en roll med upp till 13 olika funktioner

Kommunikationsoperatörens (KO) grund-
läggande roll är att vara en neutral aktör 
som säkerställer trafiken på nätet. Rollen 
innebär att säkerställa att det finns en öp-
pen teknisk plattform där alla leverantörer 
av innehållstjänster kan få samma tillgång 
till nätet. Det innebär att hushåll och företag 
fritt kan välja innehållsleverantör av olika 
innehållstjänster på samma infrastruktur 
via en tjänsteportal. Därigenom skapas en 
konkurrens på marknaden. Den tjänste-
konkurrensen, via en operatörsneutral KO, 
är unik för den svenska marknaden.

De främsta orsakerna till att 
rollen etablerades i Sverige 
var, dels att stadsnäten upp-
handlade och ställde krav på 

öppenhet och möjligheten för konsumen-
ter att välja tjänsteleverantör, dels kunde 
kommunikationsoperatörerna lägga till ett 
antal mindre stadsnät för att skapa nödvän-
diga volymer slutkunder för att attrahera 
tjänsteleverantörer. Att upprätta och utveckla 
tjänstekonkurrensen via en KO-roll har för 
många stadsnät varit och är en central del av 
deras uppdrag och affärsmodell. 

Men rollen som KO består av upp till 13 olika 
funktioner. Varje funktion kan antingen om-
händertas i egen regi eller upphandlas och en 
underleverantör får ansvara för funktionen. 
En KOs roll innefattar både eget arbete och 
samarbete med en eller flera underleverantö-
rer. Ibland delas ansvaret för vissa funktioner. 
Resultatet i vår undersökning är, att nästan 
alla stadsnät har upphandlat en eller flera av 
de 13 olika funktionerna. 

1. Lokala accessnätet
Tillgång till ett nät för leverans av tjänster 
är nödvändigt. Fibernätet kan den som 
har rollen som kommunikationsoperatör 

antingen äga själv eller välja att hyra av en 
nätägare. Det vanligaste i vår undersökning 
är, att de som har en KO-verksamhet i sina 
nät också har nätet i egen regi, 80 procent. 
Ett fåtal stadsnät har låtit upphandla funk-
tionen hos en underleverantör och ännu färre 
kombinerar nätfunktionen mellan sig och en 
underleverantör.

2. Network Operations Center (NOC)
I NOCen finns ansvaret för övervakning av 
nätet, servrar och utrustning. Övervakning 
är en viktig del av säkerhetsåtgärderna kring 
kommunikationsutrustning. Oftast över-
vakas nätet av NOCen dygnet runt och har 
larmfunktioner tillkopplade som slås på om 
fel uppkommer. 40 procent av stadsnäten 
som har KO-verksamhet i sitt nät har valt 
att ha NOC-funktionen i egen regi. Drygt 
en tredjedel har upphandlat funktionen 
och ytterligare 17 procent har valt att dela 
funktionen mellan stadsnätet och en under-
leverantör. 

3. Transmission och  
ortsammanbindande nät
Det nätet som gör att tjänsteleverantören 
kan ta sig till och från det lokala accessnätet. 
40 procent av dem som har en KO-roll i 
nätet ansvarar själva för transmission och det 
ortsammanbindande nätet som innebär att 
tjänsteleverantören kan ta sig till det aktiva 
nätet (från sin egen verksamhet). Det är lika 
vanligt att använda sig av en underleverantör 
som att dela funktionen mellan sig själv och 
en underleverantör. 

4. Aktivt nät
Det är när fibern försetts med ändutrustning 
som det skickas ljusimpulser i kabeln och 
data kan transporteras. Utrustningen är ofta 
övervakningsbar och elförsörjd, och kopplar 
samman de olika delarna av nätet. Nästan 

hälften av stadsnäten ansvarar själva för det 
aktiva nätet. Vart tredje stadsnät har upp-
handlat en underleverantör som ansvarig.

5. Felavhjälpning aktivt nät
När systemet inte fungerar, felsöker en 
tekniker nätet, gör reparationer och fixar 
systemet så snabbt som möjligt. 45 procent av 
stadsnäten ansvarar själva för felavhjälpning-
en i det aktiva nätet. Vart fjärde stadsnät har 
en upphandlad underleverantör som ansvarar 
för funktionen.

6. Tjänstemäklare
Tjänstemäklarens grunduppgift är att förse 
näten (nätägare) med tjänster från tjänste-
leverantörerna, så att slutkunden får ett 
brett sortiment av tjänster att välja från. En 
tredjedel av stadsnäten omhändertar själva 
uppgiften att säkerställa tjänsteutbudet. 
Ytterligare en tredjedel har en underleveran-
tör som sköter den funktionen. Resterande 
kombinerar ansvaret mellan sig själva och en 
underleverantör och andra ser till att funktio-
nen görs på annat sätt.

7. Tjänsteportal eller tjänsteväljare
Från portalen beställer kunden sina bred-
bandstjänster. I sin mest primitiva form är 
det en lista över tillgängliga tjänsteleveran-
törer (Internet, IPTV, VoIP) som kunden 
själv ska kontakta. Mer avancerade portaler 
erbjuder självaktivering, d v s slutkunden kan 
välja tjänst och byta tjänsteleverantör direkt i 
portalen. Majoriteten av stadsnäten har upp-
handlat funktionen så att en underleverantör 
sköter tjänsteportalen/tjänsteväljaren. 30 
procent av stadsnäten sköter portalen själva.

8. Tjänster
I detta fall avses egenproducerade tjänster 
såsom Internet, telefoni, TV eller andra 
slutkundstjänster. Det är i första hand 

kO
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underleverantörer/tjänsteleverantörer som 
producerar tjänsterna i nätet. Ett fåtal stads-
nät gör det i egen regi. 

9. Provisioneringssystem
Tjänsteleverantörerna måste kunna fakturera 
rätt kund för rätt tjänst. Dessutom måste 
man kunna intäktsdela till andra aktörer som 
t ex ägare av passiva nät, backbone, fastighets-
ägare etc. Det är nästan lika vanligt att en 
underleverantör omhändertar och ansvarar 
för provisioneringssystemet som att ett stads-
nät har funktionen i egen regi. 

10. Försäljning till fastighetsägare
Nätet måste nå slutkunderna och dessa bor 
eller verkar i olika fastigheter som kan vara 
enfamiljshus, flerfamiljshus eller industri-
fastigheter. Fastigheterna ägs av ett bolag, en 
bostadsrättsförening eller ett hushåll, vilket 
innebär att förhandlingar måste göras för att 
fastighetsägarna ska vilja ansluta sig till nätet. 
Det är vanligast att stadsnäten själva sköter 

förhandlingar och införsäljning gentemot 
fastighetsägare (60 procent). Om någon 
annan ska omhänderta funktionen föredrar 
stadsnätet att dela ansvaret med en under-
leverantör.

11. Försäljning infrastruktur inom fastighet
En fastighet består exempelvis av flera 
hushåll/lägenheter eller företag och för att 
nå slutkunderna behövs ett fastighetsnät. 
I nästan 50 procent av stadsnäten är det en 
underleverantör som ansvarar för funktionen. 
Antingen genom att underleverantören helt 
själv ansvarar för försäljningen av fastighets-
nätet eller tillsammans med stadsnätet.

12. Marknadsföring mot slutkund
Försäljning och marknadsföring av bredband 
och slutkundstjänster sker antingen tillsam-
mans med en underleverantör eller i egen 
regi. 38 procent av stadsnäten omhändertar 
marknadsföringen själva och lika många 
stadsnät har en underleverantör. 15 procent 

delar ansvaret mellan sig och underleverantö-
ren och 9 procent löser marknadsföringen på 
annat sätt.

13. Hantering av hårdvara till slutkund
Det handlar om hårdvara såsom exempelvis 
TV-boxar, telefonidosa för IP-telefoni eller 
en router som via radiovågor överför data till 
andra enheter i hemmet utan sladd. Nästan 
uteslutande är det en underleverantör som 
ansvarar för funktionen antingen på egen 
hand eller i samarbete med stadsnätet. n

caMilla Jönsson
Projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

För mer siffror läs
Stadsnätsundersökningen, 
december 2014.

15



ssnf

SSNf anställer PR- och

kommunikationsansvarig
Under våren börjar Louise Thorselius på Stadsnätsföreningens kansli. 
Med en bakgrund som både PR-konsult och journalist, hoppas hon kunna 
stötta organisationens arbete med att driva digitaliseringsdebatten.

Svenska Stadsnätsföreningens orga-
nisation växer och i början av mars 
börjar Louise Thorselius på den 
nyinrättade tjänsten som PR- och 

kommunikationsansvarig. Hon kommer när-
mast från den Stockholmsbaserade PR-byrån 
Progress PR, som är inriktad mot strategisk 
kommunikation och public affairs. Louise 
Thorselius har också en bakgrund som eko-
nomijournalist och har bland annat jobbat 
som reporter på Dagens Industri.

– Jag har alltid lockats till arbetsplatser 
där jag känt att mitt arbete gör skillnad. För 
mig har det alltid varit viktigt att tro på det 
jag gör för att kunna känna engagemang. Bra 
bredband till hela svenska folket är en fråga 
om jämlikhet mellan stad och landsbygd. Just 
därför känns det väldigt kul och spännande 
att få börja på Stadsnätsföreningen. Organi-
sationen driver många frågor som är väldigt 
viktiga och jag ser verkligen fram emot att få 
bidra i det arbetet, säger Louise.

Hon nämner utbyggnaden av det svenska 
fibernätet som exempel på en viktig fråga 
där Stadsnätsföreningen har en nyckelroll i 
debatten. I takt med att allt fler får tillgång 
till fiber växer också avståndet till dem som 
är fast vid en omodern uppkoppling som inte 
är anpassad till framtidens behov. Svenska 
Stadsnätsföreningen har i flera debattartiklar 
varnat för att en del av landets befolkning 
riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. 
Enligt Louise Thorselius är den debatten 
ett bra exempel på hur en organisation kan 
förpacka ett komplext budskap på ett lätt-
begripligt sätt.

– Jag tycker att organisationen gör väldigt 
många bra saker och tar för sig i digitalise-
ringsdebatten. Jag vet att det har varit ett hårt 
arbete bakom det medieutrymme som orga-
nisationen fått under de senaste åren. Min 
förhoppning är självklart att jag ska komma 
in och stötta ytterligare i det arbetet.

Fiberutbyggnaden på landsbygden  
en hjärtefråga
Att hjälpa organisationer och företag att nå 
ut med sina budskap har varit Louise vardag 

under de senaste åren. I rollen som PR- 
konsult har hon stöttat många olika företag 
och organisationer i deras kommunikations-
arbete.

– Det är en utmaning att nå ut genom det 
ständiga brus som journalister och opinions-
bildare befinner sig i. Jag har själv suttit där 
på redaktionen och fått otaliga samtal från 
PR-konsulter och andra som vill tipsa om 
nyheter. Här har jag viktiga erfarenheter 
och kunskaper som jag kan ta med mig in i 
arbetet hos Stadsnätsföreningen. Det är en 
sak att säga att man måste vara kortfattad 
och slagkraftig men en helt annan konst att 
vara det i praktiken.

Louise Thorselius har under de tio senaste  
åren bott i Stockholm, men ändå är fiberut- 
byggnaden utanför storstäderna en hjärte-
fråga.

– Jag har uppvuxen på en bondgård 
utanför Rimforsa i södra Östergötland. 
Det har präglat mig väldigt mycket. Om vi 
menar allvar med att hela Sverige ska leva, så 
måste vi våga satsa pengar och energi även 
på projekt utanför storstäderna. Det blir en 
ond cirkel med avfolkning och företagsflyttar 
om vi inte har en fungerande och modern 
nätinfrastruktur i hela landet.

Utmaningen – att fortsätta aktivera  
makthavarna
Sverige har under många år rankats som  
ett av de länder med högst bredbandskvalitet 
i världen. Mätningen, som tagits fram av  
Saïd Business School på uppdrag av IT- 
företaget Cisco, väger bl a in hur stor del av 
befolkningen som har tillgång till bredband. 
Enligt Louise finns det en risk med att så väl 
svenska politiker som aktörer på marknaden 
slappnar av för mycket och att utvecklingen 
trappas av.

– Det är aldrig bra att ägna mer tid åt 
att berätta hur bra Sverige redan är på 
bredbands utbyggnad än åt att diskutera den 
framtida utvecklingen. Ett bra exempel är 
den svenska skolan. Vi pratade länge om att 
vi hade en av de bästa skolorna i världen. 
Under tiden sprang många länder förbi och 
nu pratas det istället om kris för det svenska 
utbildningsväsendet.

– Jag är övertygad om att Sverige tjänat 
på att vara tidigt ute med utbyggnad av 
fibernätet. För mig och Stadsnätsföreningen 
kommer den stora utmaningen vara att få 
makthavare på olika nivåer att fokusera på 
framtiden trots att situationen idag är positiv 
i en internationell jämförelse. Jag vet att jag 
kommer till en organisation med många duk-
tiga kollegor och där Stadsnätsföreningens 
VD Mikael Ek tagit en viktig roll i digitalise-
ringsdebatten, så jag är övertygad om att det 
kommer gå bra.

Även på hemmaplan är internetanvändning 
en het fråga. Med två barn under fyra år, 
som båda är flitiga iPadanvändare, har det nu 
införts hårda restriktioner.

– Jag hade nog trott att den här typen av 
problem skulle dyka upp i tonåren. Istället 
kom de redan under det andra levnadsåret. 
Samtidigt tycker jag att det säger mycket 
om den generation som föds nu. För dem är 
det naturligt att vara uppkopplade och prata 
med mormor och morfar via Facetime eller 
Skype, det är inte konstigare än ett vanligt 
röstsamtal. n

laila lillieHöök
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fiberportalen 
– ett unikt verktyg och forum

Svenska Stadsnätsföreningen och Fiberportalen har ett strategiskt samarbete för att tillsammans 
effektivisera den snabbväxande fiberutbyggnaden i Sverige. Fiberportalen är samlingspunkten 
för entreprenörer och andra aktörer som är verksamma inom fiber- och telekominfrastrukturen. 
Fiberportalen är ett verktyg och ett forum som är unikt för branschen.

Fiberportalen erbjuder nätägare ett forum, 
hjälpmedel och verktyg för att nå rätt entre-
prenör. Dessutom kan entreprenadfirmor på 
ett smidigt sätt få upphandlingsbevakning, 

men då krävs det att upphandlingarna offentliggörs 
på Fiberportalen. För att tillgodose nätägare, entre-
prenörer, tjänsteleverantörer, materialleverantörer och 
fiberföreningar har vi på portalen samlat information 
om företag, tjänster och upphandlingar under ett tak. 

På Fiberportalen kan nätägare offentliggöra sina upp-
handlingar för verksamma entreprenörer i branschen. 
En upphandling kan vara allt från materialinköp i 
mindre skala till byggnation av ett helt områdesnät 
eller stadsnät.

– Att använda Fiberportalen ska vara ett smidigt 
och kostnadseffektivt sätt att få arbeten utförda, säger 
Johnas Nordlund på Fiberportalen.

Under fliken Entreprenörer kan alla som vill beställa 
ett entreprenadjobb hitta branschrelaterade entrepre-
nörer som är indelade länsvis. Där kan beställarna läsa 
entreprenörernas presentation om sin verksamhet och 
ta del av entreprenörens referenser på tidigare projekt 
som är utförda.

Stadsnäten har även en egen flik där dessa kan 
marknadsföra sig och sina tjänster med en länk till sin 
sida.

Fiberportalens nya upplaga
Nu finns det i Fiberportalen en marknadsplats för 
tjänste- och materialleverantörer där de kan mark-
nadsföra sig själva och sina produkter. Det innebär att 
utbudet av information och tjänster nu är ännu bredare 
men samlat under en flik för de som söker information. 

Nytt är också att Fiberportalen har en flik som heter 
personal och tjänster. Branschen lägger kostnadsfritt in 
uppgifter om sin personal och vilka tjänster företaget 
kan erbjuda. Detta för att kunna matcha kompetens 

mot efterfrågan om ett företag behöver arbetskraft 
eller om det finns behov av konsultationshjälp.

Byalag och fiberföreningar har också fått en egen 
flik med information för att kunna bygga sitt nät på 
ett kvalitativt och robust sätt. Fiberportalen har också 
möjlighet att projektera föreningarnas nät samt lämna 
en kostnadskalkyl och materialspecifikation som senare 
kan användas vid offertförfrågning till materialleve-
rantörer samt entreprenörer. Föreningarna har också 
möjlighet använda sig av upphandlingsdelen för att 
kunna visa sitt projekt officiellt.

Fiberportalen har en nationell intresseanmälansdel. 
Varje intresseanmälan som kommer in på Fiberpor-
talen sparas postnummervis. Syftet är att kunna förse 
nätägare med information och kontaktuppgifter om 
villaområden, bostadsföreningar m m som vill ha fiber 
i deras närhet. Nätägare kan snabbt få fram data över 
postnummerområden där det finns ett stort intresse  
för att få fiber.

– Fiberportalen är ett bra initiativ som kan fungera 
både som ett verktyg i arbetet med fiberutbyggnad och 
som en informationskälla. Kungälv Energi Stadsnät 
kommer att följa den fortsatta utvecklingen av portalen, 
säger Lisa Tegborg Deij, Affärsområdeschef Stadsnät 
Kungälv Energi.

– Rala stöttar Fiberportalen. Fiberportalen bidrar  
effektivt till att fler får fiber på ett kvalitativt sätt, 
säger Karin Ahl, Rala. 

På Fiberportalen finns mer matnyttig information att 
hämta. Fiberportalen samlar branschen under ett tak 
och bidrar för att kunna nå Regeringens bredbandsmål 
år 2020. n 

laila lillieHöök

samarbete
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stadsnätsfabriken

Verksamheten i Stadsnätsfabriken har 
fortsatt som tidigare med arbetet inom 
de tre områdena tjänsteleverantörsavtal, 
Ramavtal med produktleverantörer av olika 
produkter och tjänster som underlättar och 
effektiviserar arbetet i stadsnäten. Vi har 
även under 2014 haft ett antal forum för 
medlemmarna, där vi har belyst och disku-
terat aktuella frågor i stadsnätsvärlden. Vi 
gjorde även en Roadshow tillsammans med 
flera av ramavtalsleverantörerna. Se artikel 
bredvid.

Forum med inriktning mot utveckling
Under 2014 har Stadsnätsfabriken arbetat 
med att fånga upp intressanta frågeställning-
ar bland medlemmarna. Utifrån dem har vi 
sedan drivit ett antal forum. Vi har bjudit in 
medlemmarna till en träff för att belysa en 
aktuell fråga med ett antal inbjudna föreläsa-
re. Därefter har vi haft en öppen diskussion 
mellan deltagarna och föreläsarna. Tanken 
är att denna diskussion sedan ska fortsätta. 
Finns det stort intresse för en fortsättning, 
kan det sedan leda till, att man startar ett 
utvecklingsprojekt runt frågan.

De frågor vi har belyst under året har varit  
WiFi via Stadsnätet, Välfärdsbredband och nu  
den 21 januari 2015 Effektivare KO-relationer. 
Det hade kunnat vara större uppslutning 
på dessa forum, men de som kommit har 
varit mycket intresserade och det har blivit 
spännande diskussioner som lovar gott för 
fortsättningen.

Ny ledningsorganisation med större bredd
Arbetet leds av en ledningsgrupp med en 
ordförande som tillsätts av styrelsen för 
Svenska Stadsnätsföreningen. Under året 
har jag, Staffan Gustafsson, varit ordförande 
och har dessutom arbetat i verksamheten, 

i första hand med forum och Roadshow. 
Övriga ledamöter har varit Heléne Jakobsson, 
Sundbybergs Stadsnät, Eric Ericsson, Halm-
stads Stadsnät, Hafsteinn Jonsson, Karlstad 
Stadsnät, Lars Wessman, Varberg Energi och 
under våren 2014 Per Norrthon, Stadsnät i 
Svealand.

För att få arbetet mer effektivt och 
samtidigt en bättre representation kommer 
ledningsgruppen nu att utökas med ytterliga-
re medlemmar. Vi ska dels se till att det finns 
representation från alla delar av landet, att 
det finns representanter som är KO/SO själva 
och de som enbart arbetar som nätägare. 
Dessutom måste medlemmarna ha möjlighet 
att avsätta tid för arbetet i ledningsgruppen. 
Den nya ledningsgruppen har sitt första 
möte i början av mars.

Nya leverantörer och nya medlemmar
Stadsnätsfabriken har nu drygt 130 med-
lemmar och har därmed överträffat det 
uppsatta målet på 120 st. Glädjande nog 
har vi även fått en hel del nya, intressanta 
ramavtalsleverantörer under 2014. Flera av 
ramavtalsleverantörerna är även aktiva i olika 
projekt som Stadsnätsföreningen arbetar 
med.

Ramavtalen ska underlätta för Stadsnäten 
att bygga och driva sina nät på ett effektivt 
och säkert sätt. Ramavtalsleverantörerna har 
produkter och tjänster som sträcker sig från 
allt till kanalisation, brunnar och fiber, aktiva 
produkter till driftsstöd. Där finns också 
stöd i marknadsarbetet, konsulttjänster och 
juridik, bl a inom avtal.

Medlemskontakt
En viktig uppgift är naturligtvis att ha bra 
kontakt med medlemmar, såväl nya som 
gamla. Medlemmarna har möjlighet att ringa 

Stadsnätsfabriken direkt för att få svar på 
frågor och annat som kan finnas behov av 
inom området.

Förutom de arrangemang som nämnts 
ovan har vi även försökt få till medlems-
möten i olika former. Vi lever i ett avlångt 
land med stora avstånd, därför har det 
varit svårt att ordna fysiska möten med bra 
deltagande. I december hade vi därför ett 
medlemsmöte i form av ett Webinar. Vi var 
uppkopplade med varandra så att alla kunde 
ta del av dokumentation samtidigt och 
kunde kommentera och ställa frågor under 
presentationerna. Det blev uppskattat och vi 
kommer att fortsätta med den mötesformen.

2014 började vi att mer systematiskt 
ta reda på vad medlemmarna tycker om 
fabriken. Med utgångspunkt från svaren kan 
vi sedan se hur vi ska bli ännu bättre stöd för 
medlemmarna.

I anslutning till de forum, Roadshows och 
medlemsmöten som vi genomför går vi ut 
med en enkel enkät för att se hur deltagarna 
har uppfattat arrangemangen.

Gå in på www.stadsnatsfabriken.se
Stadsnätsfabriken har en hemsida, där det 
går att logga in sig och sedan få rättigheter 
så man kan ta del av de ramavtal som är 
tecknade och vilka leverantörer som finns 
tillgängliga. Det finns verktyg för att ta fram 
relevanta tjänster och produkter för det man 
är intresserad av och mycket mer.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med 
nya leverantörer, nya produkter och olika 
events. Gå in och titta! n

staFFan GustaFsson
ordförande Stadsnätsfabriken

på gång i Stadsnätsfabriken

bilder från roadshow 2014
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Våren 2014 tog Stadsnätsfabriken upp frågan om att göra ett arrangemang  
för att få ramavtalsleverantörerna att möta stadsnäten. Det fanns ett stort  
intresse bland leverantörerna och i september genomfördes en träff för att  
diskutera formerna för dessa möten.

Tillsammans bestämde vi att 
genom föra en Roadshow genom 
Sverige. Deltagare var leverantö-
rer som har ett utbud riktad mot 

utbyggnad av det passiva nätet. Det var allt 
från brunnar, kanalisation, fiber, teknikbodar 
till rena konsultinsatser. Avsikten med denna 
Roadshow var att visa upp vad ramavtalsleve-
rantörerna har för produkter och hur de kan 
användas, men också att stadsnäten verkligen 
ser nyttan av att avropa från ramavtalen när 
de ska beställa produkterna. Målgruppen 
var stadsnätschefer och de som arbetar med 
planering och projektering av näten.

Start i november
Den ursprungliga planen var att besöka fem 
orter från norr till söder. Efter att intresset 
hos stadsnäten var sonderat blev det tre orter 
kvar: Örebro, Jönköping och Halmstad. 
Intresset på de nordligare orterna Sundsvall  
och Umeå blev tyvärr för litet för att vi 
skulle kunna genomföra mötena där, men vi 
kommer tillbaka med nya förslag för att få till 
möten även i norr, kanske redan under våren 
2015. I november gav vi oss ut på vägarna.

Första stoppet blev i Örebro, där vi träffades 
på 4e våningen i Behrn Arena. Upplägget var, 
att var och en av leverantörerna fick en egen 
tid för presentation av sina erbjudanden fram 
till lunch och därefter genomfördes en mini-
mässa där stadsnät och leverantörer kunde 
mötas för att stifta närmare bekantskap med 
varandra och med de produkter som fanns 
att tillgå. Stort intresse och nyfikenhet gjorde 
att det blev många intressanta diskussioner i 
utställningsrummet om allt från brunnslock 
till dokumentationssystem för landsbygds-
utbyggnad. Besökare kom från stadsnät i 
Östergötland, Värmland och Närke. Tack 
Stadsnät i Örebro-Kumla som var värdar för 
träffen!

Därefter ledde vägen till Jönköping. Där var 
vi i KFUMs lokaler, som för övrigt ligger 

alldeles intill Jönköping Energis kontor. 
Det blev mycket välbesökt med framförallt 
deltagare från Småland, Västergötland och 
Östergötland. Det var intressant att se vilka 
bra diskussioner som pågick under presen-
tationer och framförallt under minimässan. 
Alla leverantörer var aktiva, var och en på sitt 
sätt och man kunde också se att det fanns ett 
tydligt intresse från stadsnäten för det utbud 
som fanns. Tack Jönköping Energi Wetternet 
som var våra värdar!

Slutligen styrde vi kosan mot sydväst och 
åkte till Halmstad. Där genomförde vi 
träffen på Tylebäcks kursgård, som ligger 
lite i utkanten av Halmstad. Detta stopp 
var det mest välbesökta under resan med 36 
deltagare, som kom från västra Sverige från 
Öckerö och nedåt, men även från Småland 
och Skåne. Även här fanns det en bra bland-
ning av medarbetare i stadsnäten med olika 
inriktning, men med det gemensamt att man 
arbetade med den passiva delen i nätet. Tack 
Halmstad Stadsnät som var våra värdar vid 
sista stoppet för 2014!

Nu planeras nästa Roadshow
Redan under resans gång såg vi tydligt att 
detta var en bra form att träffas och att 
väcka intresse för de olika leverantörernas 
produkter. Det finns en tydlig vilja från leve-
rantörerna att genomföra en liknande turné 
under 2015. 

För att ta reda på vad de deltagande stads-
näten tyckte om träffarna, gick vi ut med 
en enkät. Klart är i alla fall att även från 
besökarnas håll såg man fram emot fler 
arrangemang av denna typ. 

Nu planerar vi för nästa Roadshow 2015. 
Då kommer vi även att ta med leverantörer 
av aktiv utrustning. Vi ses! n

staFFan GustaFsson
ordförande Stadsnätsfabriken

stadsnätsfabriken

 FAKtA
Roadshow 2014
Deltagande ramavtalsleverantörer
• Alcadon
• Grytek
• IPC Teknik
• QDOC
• Rala
• RM Mekatronik
• WE Consulting

Antal deltagare per ort
örebro  28
Jönköping 34
Halmstad 36

Deltagande från Stadsnätsfabriken var:
Staffan Gustafsson
Jimmy Persson
Mia Forslöf

Gryteks bod som åkte med på Roadshow.

uppskattad roadshow
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Den största utmaningen vi har 
idag är väl att ge Sverige den 
heltäckande infrastruktur för 
fiber som behövs för att möta 

digitaliseringen av tjänster, säger Göran. 
Här har staten en stor roll att spela. Om jag 
tittar på vårt län som helhet så har vi fått ca 
100 miljoner kr. Vi gör en bedömning att vår 
kommun kommer att behöva 50 miljoner för 
att nå 90 procent av befolkningen i kommu-
nen. Det skulle betyda, att vi tar halva potten 
av länets bidrag och det lär vi ju inte få. Den 
här situationen gäller inte bara för oss utan 
hela landet. Vi är många som kämpar med 
den problematiken. 

Nu gäller det att beslutsfattarna på 
politisk nivå blir medvetna om det här och 
skjuter till det som behövs. Det här är en 
viktig fråga för Svenska Stadsnätsföreningen 
att driva. Man kan också fråga sig om det är 
en kunskapsfråga eller budgetfråga, tillägger 
han.

Bredband tidigt
Värnamo Energi är från början ett energibo-
lag med fjärrvärme och gasolförsäljning som 
kompletterat/utökat sin verksamhet med 
bredbandstjänster.

– Vi började med bredbandstjänster i 
mitten av 1990-talet, innan jag kom hit. Då 
handlade det mycket om att hjälpa kommu-
nen och företagen att koppla telefonväxlar. 

Därifrån har vi utvecklat ett fibernät i Värnamo 
tätort. När sedan Rosengrenspengarna kom 
2004 var vi med i en anbudsgivning som vi 
vann. Vi fick då i uppdrag av kommunen att 
bygga bredband i ett antal kransorter. Då 
passade vi på att förbereda kanalisationen 
innanför 50-skyltarna i de mindre orterna 
som kunde få statligt bidrag, d v s orter med 
färre än 3 000 invånare. Det har gjort att vi 
har fått bra täckning i de mindre orterna, 
berättar Göran.

Pengarna räcker inte
– Sen har vi drabbats av stormarna Gudrun 
och Per som har inneburit att vi byggt om 
vårt eget elnät rätt ordentligt. Det har vi gjort 
i huvudsak utanför stadskärnan och senare 
har även Eon gjort detsamma. Då har vi 
passat på att samförlägga fiber för kommu-
nikation. Vi tittar nu på bidragsmöjligheter 
men pengarna kommer inte att räcka till 
att få en fibertäckning som ligger över 90 
procent inom 5 år.

– Vi ansluter mycket kunder på bred-
bandssidan. I tätorterna har vi byggt ut 
väldigt mycket fjärrvärme under de senaste 
tio åren. Även då har vi passat på att lägga 
ner fiber för kommunikation, vilket har gjort 
att en hel del kunder fått möjlighet till fiber. 

– Täckningen i Jönköpings län som 
helhet ligger enligt PTS statistik på 40 –45 
procent. Det är väldigt mycket kvar att göra. 

medlem i fokus

finansiering 
en avgörande faktor

Göran Hansson, VD, Värnamo Energi.

Många vittnar om att de statliga pengarna, som kan användas för utbyggnaden av 
bredband, inte kommer att räcka. I många kommuner är man bekymrad över detta.  
– Det krävs mycket pengar för att bygga den infrastruktur för fiber som behövs för  
att nå det nationella målet, säger Göran Hansson, VD, Värnamo Energi.

» Det kan jag väl känna en  
 oro för, att man måste lägga  
 en kontrollfunktion över allt  
 som man har svårt att hantera, 
 t ex datalagringsdirektivet.«
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För landsbygden är det här en ren överlev-
nadsfråga, precis som man vill ha skola och 
en affär så behöver man ha tillgång till bra 
bredband.

Levererar även tjänster
– Vi ser att många kommuner har valt andra 
upplägg än vi, t ex byaföreningar där man 
gör en större privat insats. Vi har försökt det 
upplägget, men då vi byggt ut i samband med 
att vi byggt elnät så får vi de stora kostnads-
synergierna. Det går inte att göra det så 
mycket billigare än att göra det samlat på det 
här sättet.

– Vi är inte bara svartfiberägare utan vi le-
vererar även tjänster. Vi är vår egen KO. Det 
har vi väl i något läge känts som att vi stod i 
skamvrån, för så skulle man inte göra. Men 
jag tycker att vi fått förståelse för, att det är 
svårt att bygga en sådan här struktur om man 
inte har någon som kan ta ett helhetsgrepp.

Vad tror du om stadsnätens utveckling  
på 10 års sikt?
– Stadsnäten har många friare som slår sina 
lovar runt ägaren och som gärna skulle vilja 
»hjälpa« kommunen framåt med hjälp av det 
vi byggt upp. Flera kommuner har redan sålt 
sina bredband. Man kan fundera på om det 
går mot stordrift. Sedan är det en kompe-
tensfråga – vad kan man ta ansvar för och 
drifta själv och vad är för komplext att sköta 

i mindre skala? Vi i Värnamo Energi har en 
verksamhet som vi kan leva med i fortsätt-
ningen. Det som kan tynga ner verksamheten 
är alla krav som ställs främst från myndig-
hetssidan om både det ena och det andra. 
Det kan jag väl känna en oro för, att man 
måste lägga en kontrollfunktion över allt 
som man har svårt att hantera, t ex datalag-
ringsdirektivet. Men det har ju lugnat ner sig, 
konstaterar han.

– Allt sånt här kan ju tendera till att driva 
mot större enheter och fusioner. Jag tror vi 
kommer att få se olika, nya samverkans-
former. Sen får vi se hur de här som köpt 
stadsnät klarar av vad man lovat när det gäller 
t ex utbyggnationer. Jag tror tyvärr att det 
finns en risk, att man hellre räknar pengar än 
den kundnytta man kan åstadkomma lokalt,  
avslutar Göran. n

laila lillieHöök

 FAKtA
Värnamo Energi AB
• Värnamo energi är moderbolaget i en helägd 

kommunal koncern där även dotterbolagen 
Värnamo Energi Produktion, Värnamo Elnät 
samt VVBGC AB ingår. 

• Uppdrag: Att tillhandahålla energi och IT- 
kommunikation genom en väl utbyggd  
infrastruktur. 

• Värnamo Energis stadsnät växer alltjämt och 
ger idag ca 71 % av hushållen i Värnamo kom-
mun möjlighet till fiberanslutning, vilket enligt 
PTS:s ranking placerar Värnamo bland de 10  
fibertätaste kommunerna i landet. 

• egna iT-tjänster: I nätet erbjuds egna produk-
ter såsom bredband upp till 100 Mbps, ett stort 
TV-utbud på över 100 kanaler, samt som tillval 
IP-telefoni från valfri operatör. Värnamo Energis 
TV-signal distribueras även vidare till ett antal 
övriga regionala IT-bolag med egna TV-nät.

• Samarbete för framgångsrik  
affärsutveckling:  Förutom att vara medlem  
i SSNf är Värnamo Energi även affärspartner  
i Sydlänk, ett samarbetsprojekt som syftar  
till att skapa fiberförbindelser mellan orter  
i södra Sverige.  
Värnamo Energi är även delägare i Complus AB 
som är ett paraplybolag som ägs av små och 
medelstora kabeloperatörer. Tillsammans får 
vi styrkan att som små bolag, stå upp och er-
bjuda bra och konkurrenskraftiga tjänster till 
våra kunder.

Värnamo Energi talar om i reklamen att de löser hela familjens kommunikationsbehov.
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Redan 2007, då föreningen genom- 
 gick en omfattande omstrukture-
ringsprocess, fanns planer på att 
sjösätta en organisation som hade 

en regional förankring via s k regionråd. I 
arbetet med Stadsnätsföreningens nuvarande 
strategi från 2013, då strategiarbetet delades 
upp i tre delar, Kunskapslyftet, Nät i världs-
klass samt ett gemensamt varumärke, lyftes 
att regionaliseringen är en viktig faktor. Det 
upplevdes att regionalisering av föreningen 
är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas 
med Kunskapslyftet. 

På Stadsnätsföreningens årsmöte i Luleå 
förra året beslutades det om att inleda en 
kraftfull satsning på regionaliseringen och 
att ta fram en modell för hur en fungerande 
organisation på regional nivå ska se ut och 
fungera. Vid årsmötet i Västerås 2015 sker en 
utvärdering och då ska underlag finnas för 
beslut om en framtidssäkrad lösning och hur 
den ska finansieras.

Syftet med regionaliseringsmodellen är att 
bistå stadsnäten i den regionala och länsvisa 
dialogen i frågor om bredbandsinfrastruktur 
och digitalisering.

Från Länsstyrelsen till Regionkommuner
Sverige består av 290 kommuner som är 
in delade i 21 stycken län, där staten är 
representerad genom sin Länsstyrelse och 
sekundärkommunen i form av landstinget 
(landstingskommunen). Sverige är i full 

färd med att byta ansvarsfördelning gäl-
lande regional tillväxt. Det som tidigare 
var Länsstyrelsens ansvar läggs nu allt mer 
över till regionkommuner, vilket innebär att 
Landstingsfullmäktige tar över ansvaret för 
de regionala utvecklingsplanerna, där digital 
infrastruktur ska säkerställas. 
I ett flertal län samverkar kommunerna 
med landstinget genom kommunalförbund, 
exempelvis Region Dalarna, Regionför-
bundet i Kalmar, Region Värmland, Region 
Västerbotten, Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen. Det är bara i det två 
sistnämnda regionerna som landstinget tagit 
över ansvaret från Länsstyrelsen gällande 
regional utveckling. Såväl Länsstyrelser som 
regionkommuner saknar ofta den kompe-
tens som våra stadsnätsmedlemmar besitter.
En kunskapsöverföring mellan bransch och 
regional förvaltning är en kritisk framgångs-
faktor i detta arbete. 

Stadsnäten finns representerade i alla 
län och många av föreningens medlemmar 
samverkar idag i s k kluster. Stadsnätsför-
eningen behöver hitta lämplig geografisk 
indelning för goda samverkansformer mellan 
våra stadsnätsmedlemmar och Stadsnäts-
föreningen. Därför kommer en långsiktig 
handlingsplan tas fram som är anpassad för 
de olika förutsättningar som råder i Sverige 
samt utse regionala ambassadörer som kan 
vara med i arbetet med det regionala Kun-
skapslyftet. 

Tillsammans når vi  
regionernas företrädare! 
Syftet med regionaliseringen är att Stads - 
nätsföreningen tillsammans med regionala  
företrädare ska öka kunskapen om stads- 
nätens roll, om bredband och om digita-
liseringens möjligheter hos regionala och 
kommunala företrädare. Det är de regionala 
företrädarna som har kunskapen om sin  
region och sina regionala förutsättningar. 

Lokalt och regionalt arbete är viktigt för 
stadsnäten. Stadsnätsföreningen hjälper till 
att skapa lokal och regional närvaro så att 
stadsnäten kan bli mer synliga. Det kan bestå 
i att Stadsnätsföreningen t ex producerar an-
passad information, medverkar på möten och 
träffar med lokala politiker för att informera 
och utbilda, samt stimulera till en fortsatt 
lokal och regional dialog. 

De regionala företrädarna kan välja den 
modell som passar dem bäst. Antingen för-
stärker vi en redan upparbetad relation eller 
så upprättar vi nya relationer med regionala 
och kommunala företrädare. Det viktiga är 
att vi, i nära dialog med alla stadsnätskluster, 
kan säkerställa att samtliga medlemmar som 
äger och driver infrastruktur får stöd om de 
vill via samverkan från oss och ett närbeläget 
kluster. 

Ytterst vill Stadsnätsföreningen till-
sammans med regionala företrädare hjälpa 
medlemmarna att driva intressefrågor gente-
mot Regionförbunden, Länsstyrelser m fl.

ssnf

regionalisering  
viktig del i Kunskapslyftet!
Svenska Stadsnätsföreningen har under lång tid arbetat 
strategiskt för att på ett strukturerat sätt ta beslut om 
viktiga vägval och fokusområden. Syftet är att värna om 
och skapa nytta för medlemmarna. 

Stadsnät
kommunalt

saknar

Privat
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Ökat informationsflöde 
Tillsammans med de regionala företrädarna  
kan Stadsnätsföreningen snabbare få 
information om frågor som vi på olika sätt 
behöver agera på. Dessutom ökar kunskapen 
hos Stadsnätsföreningen om olika regio-
nala förutsättningar, goda exempel etc. Det 
innebär att Stadsnätsföreningen får ökad 
kännedom och kan därigenom hjälpa stads-
näten att utvecklas genom att sprida goda 
exempel och erfarenheter från andra kluster, 
regioner och stadsnät.

Stadsnätsföreningen ska fortsatt medverka 
i olika klustermöten, regionala möten och 
andra möten för att på ett lämpligt sätt föra 
direkt dialog med medlemmarna. Genom 
att regionalisera skapas ett bättre informa-
tionsflöde från stadsnäten ute i landet till 
föreningen centralt. På så vis kan föreningen 
på kontinuerlig basis snabbare fånga upp vad 
som är viktigt för stadsnäten och serva med-
lemmar med bättre verktyg och material. 

Alla medlemmar i Stadsnätsföreningen  
kommer att märka en ännu starkare 
medlemsnytta med en kraftfull regionalise-
ringsmodell. n

Per FrölinG
Svenska Stadsnätsföreningen

Att stoppa huvudet i sanden är ingen framgångsrik 
krishantering. Vid till exempel en brand eller ett infor-
mationsintrång, kommer hela företaget att påverkas. 
Med en god beredskap kan svåra händelser hanteras 
på rätt sätt så att följderna blir så lindriga som möjligt.

Vänta inte - kolla in våra krisutbildningar nu.
www.svenskenergi.se/vi-erbjuder
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Hög Tid FöR Nya

bredbandsmål
Nu är det viktigt att Sverige får nya ännu skarpare bredbandsmål efter 2020. 
Det säger Katarina Svärdh, expert på infrastruktur hos Sveriges Kommuner  
och Landsting, SKL.

Vi är snart framme vid 2020 
då 90 procent av Sveriges 
invånare ska ha tillgång till 
mer än 100 Mbit/s enligt 

bredbandsmålet. Men vad händer 
därefter? Det är hög tid att vi får ännu 
skarpare mål för fortsättningen. Vi 
kan ju inte nöja oss med det här. Det 
är dessutom så att de sista 10 procen-
ten är de svåraste. Det är hög tid att ta 
tag i de här frågorna, säger Katarina 
Svärdh. Men det finns också mycket 
kvar som måste göras för att nå målet 
till 2020, tillägger hon.

Bredband jämställt med övrig  
infrastruktur
På Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) har man valt att placera 
arbetet med bredbandsinfrastruktur 
tillsammans med övrig transportin-
frastruktur eftersom man vill jämställa 
bredband med annan samhällsbärande 
infrastruktur som vägar, järnväg etc.

– Det pågår mycket arbete, från 
många olika aktörer, för att stimulera 
bredbandsutbyggnaden. T ex tillsatte  
regeringen en statlig utredning i 
höstas som ska titta på den statliga 
telekominfrastrukturen och möjlig-
heterna att samordna den på olika 
sätt. Det ser vi på SKL som mycket 
positivt även om vi gärna också hade 
sett att det skulle ha ingått i upp-
draget att utreda möjligheten att ha 
en statlig förvaltning som kan ha ett 
helhetsgrepp. Tyvärr utformades inte 
direktivet så.

– SKL gjorde förra hösten en studie 
för att visa på vilken nytta och vilka 
effekter en samordning av statens 
bredbandsinfrastruktur kan ge, 
berättar Katarina. Där såg man att det 
blir många positiva effekter om man 
samordnar de statliga näten och sedan 

Vem är  
Katarina 
Svärdh?
Född:  
i Oskarshamn.
Uppvuxen:  
i Sverige, från  
Oskarshamn i söder 
till Luleå i norr och 
ett antal orter däre-
mellan!
Skolor:  
KTH (Lantmäteri).
Familj:  
Make, två utflugna 
döttrar och en svart 
katt.
Arbetssätt:  
Kommunikativt,  
ärligt och  
omsorgsfullt.
intressen: 
Människor, segling 
och golf. 
Senast sedda  
teater/film:  
Coco – livet före  
Chanel.
Valspråk:  
Alltid redo!

i rampljuset

upplåter dem öppet och operatörs-
neutralt. Genom samordning kan 
man använda sina resurser bättre. De 
statliga näten finns över hela landet. 
De finns även på landsbygden vilket 
skapar större möjligheter att hitta 
närmare anslutningspunkter även i 
glesbygd. Dessutom lär det finnas viss 
överkapacitet som man kanske kan 
använda sig av. Det är ju synd att inte 
använda det som redan finns, påpekar 
hon. Det skulle kunna minska den 
totala kostnaden för utbyggnaden av 
bredband om eventuell överkapacitet 
kan komma hela samhället till del. 
Förutom detta skulle samordningen 
kunna leda till säkrare och mer ro-
busta kommunikationslösningar samt 
även ge de offentliga verksamheterna 
möjlighet till ökad effektivitet mellan 
de olika förvaltningarna. Nu behövs 
en kartläggning av vilka möjligheter 
som finns så staten får en överblick 
över situationen, tillägger hon.

Katarina Svärdh har nu arbetat ett 
halvår på SKL med infrastrukturfrå-
gor inom avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad. Hon har en lång 
erfarenhet från arbete i offentliga 
sektorn där hon sysslat med infra-
strukturfrågor både på kommunal 
och regional nivå. När hon arbetade 
med att driva igenom att Ostlänken 
skulle byggas arbetade hon även med 
påverkansarbete mot politiker på 
nationell nivå.

Vad fick dig att tacka ja till  
erbjudandet om jobb som expert  
på infrastruktur hos SKL?
– Ja, det var faktiskt att få arbeta med 
alla Sveriges kommuner, landsting och 
regioner. Jag har ju tidigare arbetat 
både på kommunal och regional nivå 
så nu kändes det väldigt lockande att 

få arbeta för SKL. Då får jag arbeta 
för hela landet. Det känns spännande 
att få använda mina erfarenheter mer 
även på nationell nivå. Jag vet hur det 
fungerar ute i landet och det tror jag 
att jag kommer att ha stor nytta av i 
det här jobbet.

Förståelse och kunskap
– Det är lite ojämnt fördelat med kun-
skaperna om bredband i kommunerna 
samt med utbyggnadsgraden. Nu 
hoppas jag kunna vara behjälplig på 
olika sätt så att kommunerna kommer 
vidare med sitt arbete men också att 
skapa förståelse för nyttan av att äga 
sitt eget nät. Att de ska förstå hela 
digitaliseringsprocessen och se att det 
kommer att behövas en väl utbyggd 
infrastruktur för att kunna förmedla 
alla de digitala tjänster som kommer 
och som redan finns. Jag vill hjälpa 
de som ännu inte kommit igång och 
sprida goda exempel. Det handlar om 
kunskapsspridning på olika sätt, semi-
narier, personliga kontakter m m.

Var rädd om stadsnäten
– Jag tycker att kommunerna ska 
vara rädda om sina stadsnät så de kan 
använda dem på bästa möjliga sätt. Se 
till att de kan vara med och påverka 
utbyggnaden. Det är viktigt att inte 
tappa styrförmågan.

– Med den snabba digitalisering 
som sker i samhället gäller det att vi 
har en väl utbyggd infrastruktur som 
är öppen och operatörsneutral och 
som fungerar för att vi ska kunna få ut 
all positiv effekt av digitaliseringens 
möjligheter. Vi kan inte »stoppa in« 
alla tjänster om vi inte har den kapaci-
tet som krävs. Nu gäller det att hänga 
med i svängarna, avslutar Katarina 
Svärdh. n

laila lillieHöök
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Medborgarna i EU-länderna röstar i allmän-
na val fram de ledamöter som ska sitta i 
Europaparlamentet. I Europaparlamentet 
är 20 av 751 ledamöter från Sverige. De 
utsågs i valet till Europaparlamentet i maj 
2014. De svenska ledamöterna i parlamentet 
kommer från olika svenska partier och ingår 
i olika partigrupper.

Huvuduppgiften för Europa-
parlamentet är att besluta om 
nya EU-lagar tillsammans med 
ministerrådet. En annan viktig 

del av Europaparlamentets arbete är att kont-
rollera EU-kommissionen och ministerrådet. 
En av de första uppgifterna för ledamöterna i 
EU-parlamentet, som alltid efter ett EU-val, 
är att välja en ny ordförande för EU-kommis-
sionen. Den här gången blev det Junker. 

Här kan du se vilka svenska ledamöter som 
sitter i Europaparlamentet, vilka svenska par-
tier de representerar och vilka partigrupper i 
Europaparlamentet som de tillhör:

• Centerpartiet | Alliansen liberaler  
och demokrater för Europa (ALDE): 
Fredrick Federley.

• Feministiskt initiativ | Progressiva 
förbundet av socialdemokrater i Europa-
parlamentet (S&D): Soraya Post.

• Folkpartiet | Alliansen liberaler och 
demokrater för Europa (ALDE): Marit 
Paulsen, Cecilia Wikström.

• Kristdemokraterna | Europeiska  
folkpartiet (EPP): Lars Adaktusson.

• Miljöpartiet | De gröna/Europeiska fria 
alliansen (Gröna/EFA): Max Andersson 

Bodil Ceballos, Linnéa Engström, Peter 
Eriksson.

• Moderaterna | Europeiska folkpartiet 
(EPP): Anna Maria Corazza Bildt,  
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark.

• Socialdemokraterna | Progressiva 
förbundet av socialdemokrater i Europa-
parlamentet (S&D): Jytte Guteland, Anna 
Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog.

• Sverigedemokraterna | Frihet och  
direktdemokrati i Europa (EFDD):  
Peter Lundgren, Kristina Winberg.

• Vänsterpartiet | Europeiska förenade  
vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/
NGL): Malin Björk. 

EU-kommissionen
Kommissionen består av 28 kommissionärer, 
inklusive ordföranden och vice ordföranden. 
Kommissionärerna, en från varje EU-land, 
står för kommissionens politiska ledar-
skap under den femåriga mandatperioden. 
Varje kommissionär ansvarar för ett särskilt 
politikområde. Kommissionen föreslår ny 
lagstiftning för Europaparlamentet och 
ministerrådet och ser till att EU-länderna 
tillämpar EU-lagstiftningen på rätt sätt.

Arbetet i EU-kommissionen leds av ord-
föranden Jean-Claude Juncker, sedan 2014. 
Kommissionen möts en gång i veckan för att 
besluta om lagförslag och diskutera den poli-
tiska utvecklingen inom EU. Kommissionens 
uppgift är att föreslå nya lagar och övervaka 
att medlemsländerna följer EU-lagarna. 

Den svenska kommissionären heter 
Cecilia Malmström och ansvarar för han-

delsfrågor. Andrus Ansip, vice ordförande, 
ansvarar för Den digitala inre marknaden  
och i det området ingår kommissionären 
Günther Oettinger med ansvarsområden 
som Den digitala ekonomin och Det digitala 
samhället. Målen för den digitala inre mark-
naden är att: 

• Snabbt avsluta förhandlingarna om  
gemensamma dataskyddsregler i EU.

• Höja ambitionsnivån på den pågående 
reformen av telekomreglerna.

• Anpassa upphovsrättsreglerna till  
den nya tekniken.

• Förenkla konsumentreglerna  
för köp på nätet.

• Göra det lättare för innovatörer  
att starta företag.

• Öka människors IT-kompetens.

Till sin hjälp har varje kommissionär ett  
kabinett med högst ett tiotal personer.  
Sakfrågorna sköts i s k generaldirektorat. 
Varje kommissionär ansvarar för ett eller  
flera generaldirektorat. n

caMilla Jönsson
Projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

europaparlamentet
är medborgarnas röst i EU

Utland

Läs om mer om EU:  
www.eu-upplysningen.se/ 
Sverige-i-EU/Svenskar-i-EU/
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Högkvalitativt tillträde
I höstas kom EU-kommissionen med en ny rekommendation om relevanta 
marknader, d v s delmarknader inom elektronisk kommunikation som 
en regleringsmyndighet måste analysera och, om det finns konkurrens-
problem, reglera.

En av dessa relevanta marknader 
är marknaden för högkvalitativt 
tillträde i grossistledet (marknad 4). 
Det motsvarar i viss mån den nuva-

rande marknaden för terminerande avsnitt av 
hyrda förbindelser (marknad 6 enligt 2007 års 
rekommendation).

Hyrda förbindelser – nuvarande marknad
Marknaden för hyrda förbindelser avser 
tillträde till dedikerade och terminerande 
kapacitetsförbindelser av hög kvalitet, drift-
säkerhet och tillgänglighet, över koppar- och 
fiberbaserad nätinfrastruktur. Regleringen 
innebär att operatörer kan få tillträde till en 
sådan förbindelse för att bl a knyta ihop sina 
egna nätdelar. På slutkundsmarknaden kan 
en hyrd förbindelse användas av företag bl a 
för att koppla ihop sina olika verksamhets-
ställen.

För ett stadsnät kan tjänsten exempelvis an-
vändas för att komplettera eget produktutbud 
eller nät vid t ex backuplösningar/redundans 

eller för att knyta samman olika delar av det 
egna nätet.

För att kunna möta olika behov och efter- 
frågan på högkvalitetstjänster har dock EU- 
kommissionen bedömt att det finns skäl att 
utöka marknadens omfattning.

PTS påbörjar en marknadsanalys under 
första kvartalet 
PTS avser att påbörja en analys av markna-
den för högkvalitativt tillträde i grossistledet 
under första kvartalet 2015.

PTS har förberett det kommande analys-
arbetet genom att hämta in marknadens 
synpunkter på ett antal frågor relaterade dels 
till kommissionens senaste rekommendation, 
dels till nu gällande skyldighetsbeslut för 
terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. 
Detta gjordes under december och januari 
via en enkät som PTS publicerade på sin 
webbplats.

I marknadsavgränsningen kommer PTS 
att utgå från utbudet och efterfrågan på slut-
kunds- och grossistkundsmarknaderna för 

att på så sätt avgränsa marknaden produkt-
mässigt och geografiskt. Därefter undersöker 
man om det finns konkurrensproblem och 
om det finns en eller flera aktörer som har 
ett betydande inflytande på marknaden. Då 
har PTS möjlighet att ålägga dessa aktörer 
skyldigheter om såväl tillträde som pris. 

Bilden nedan beskriver processen.

Under arbetets gång är PTS tacksamma för 
och välkomnar såväl synpunkter som frågor 
kring analysarbetet. n

anders öHnFeldt
Konkurrensavdelningen, PTS

Pts

Läs mer på PTS webbplats: 
www.pts.se/sv/Bransch/ 
Telefoni/Konkurrensreglering- 
SMP/Hyrda-forbindelser/

1
Avgränsa den geografiska och 
produktmässiga omfattningen 
av marknaden.

2
Om det finns konkurrens- 
problem – besluta om vilken/ 
vilka operatörer som har ett  
betydande inflytande på  
marknaden (Smp).

3
besluta om skyldigheter för 
den/dessa operatörer.
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Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 1 800 medarbetare inom bygg och fastighet, 

energi, industri och infrastruktur. 

Våra telekomkonsulter finns över hela landet. Vi har stor erfarenhet av fibernät och kan hjälpa er att upphandla,  

planera, projektera, projektleda samt dokumentera 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

Connecting with
great people
ÅF är ett oberoende teknikkonsultbolag
med uppdrag och projekt som spänner
från upphandling till utveckling av
Stadsnät. Som en av Sveriges högst
rankade arbetsgivare vågar vi säga att vi
har de bästa konsulterna.
Med de bästa konsulterna kan vi
bemästra de viktigaste och mest
spännande uppdragen.

Läs mer på afconsult.com
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Nu har emellertid konkur-
rensverket initierat en 
förstudie där de utreder 
om Helsingborg Stad, i 

sin verksamhet med öppen kostnads-
fri WiFi på allmänna platser, kan 
anses bedriva konkurrensbegräns-
ande offentlig säljverksamhet enligt 
bestämmelserna i 3 kap 27 § konkur-
renslagen (2008:549). »Reglerna om 
konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet (som framgår av kon-
kurrenslagen 3 kap 27 §) tar sikte på 
att offentliga och privata företag ska 
ha likartade villkor om de agerar på 
samma konkurrensutsatta marknad.«

Förstudien initierades i slutet av 
oktober 2014 och internt har kon-
kurrensverket en tidsfrist på cirka tre 
månader innan beslut fattas om att 
projektlägga ärendet eller skriva av  
det enligt verkets prioriteringspolicy 
(som återfinns nedan vid qr-koden). Om 
ärendet projektläggs drivs utredningen 
mot att väcka talan i domstol. Skulle 
det under utredningen framkomma 
fakta som talar mot att talan skulle 
bli framgångsrik kan utredningen 
dock även under denna fas komma att 
läggas ned.

Inom ramen för förstudien har 
Konkurrensverket ställt frågor till 
Helsingborg Stad för att få reda på 
mer om den aktuella tjänsten. Dess-
utom har fyra mobiloperatörer som 
erbjuder trådlös internetanslutning 
valts ut för att svara på frågor om 
sin tjänst och marknaden för trådlös 
anslutning till Internet. Mobilope-
ratörerna och Helsingborg Stad har 
ålagts att inkomma med komplet-

KoNKURRENSvERKET UTREdER  

gratis kommunalt Wifi 
Det blir allt vanligare att kommuner erbjuder gratis WiFi-uppkoppling på allmänna 
platser. Ett skäl är att kommunerna anser att det är viktigt för demokratin. Det ska 
inte vara en ekonomisk fråga att kunna delta i det demokratiska samtalet, använda 
kommunens e-tjänster eller delta i kommunens digitala samråd. 

terande information senast den 29 
januari 2015. Efter detta datum kom-
mer beslut fattas om vad som händer 
med ärendets fortsatta handläggning. 

På hemsidan Öppna Helsingborg, av 
Helsingborg Stad, återfinns kommen-
tarer till varför de erbjuder WiFi och 
kortfattat hur staden har svarat på 
konkurrensverkets frågor. Här följer 
en sammanställningen från den sidan:  

1 Beskriv översiktligt Helsingborg 
Stads verksamhet med öppen WiFi. 
Inkludera i beskrivningen hur många 
accesspunkter som idag finns på 
allmän plats.
– Helsingborg Stad erbjuder idag 
trådlösa nät i samtliga av sina egna 
lokaler, både stängda och öppna nät. 
År 2012 beslutade kommunfullmäk-
tige att staden även ska erbjuda sina 
invånare och besökare kostnadsfri 
access till Internet på 8 stycken s k 
surf zoner på allmän plats. Verksam-
heten är begränsad till att endast 
omfatta access till internet och 
genererar därmed inga intäkter, vare 
sig direkt eller indirekt. De första 8 
zonerna lanserades i juni 2013. Zoner-
na är belägna i centrala staden på torg 
och parker och det är möjligt att surfa 
upp till 5 megabits hastighet inom 
zonerna. Verksamheten administreras, 
liksom stadens övriga WiFi-verk-
samhet av stadens IT-driftenhet och 
ingår organisatoriskt i denna. Sedan 
starten har antalet zoner utökats till 10 
stycken, med totalt 29 accesspunkter. 
Det totala antalet accesspunkter som 
ingår i IT-driftenhetens åtagande är 
1 654, inklusive surfzonerna. 

Finns det någon samordning 
mellan det externa erbjudandet av 
WiFi och den övriga kommunala 
verksamheten? Om svaret är ja, 
redogör för samordningen mellan 
WiFi- verksamheten och övrig  
kommunal verksamhet.
– Driften av det externa erbjudandet 
av WiFi ingår i IT-driftenhetens ordi-
narie uppdrag. Underhåll och drift av 
de fria zonernas accesspunkter utförs 
på samma sätt och samtidigt som de 
övriga accesspunkter som staden äger 
och nyttjar i sin verksamhet.

3 Redogör för hur WiFi-verksam-
heten finansieras, exempelvis i form 
av intäkter eller anslag.
– WiFi-verksamheten finansieras fullt 
ut genom IT-driftenhetens anslagna 
budget.

4 Vilka investeringskostnader har 
nedlagts för att starta verksamheten 
med öppen WiFi?
– Staden har investerat totalt 2 300 000 
kronor i verksamheten. Summan om- 
fattar planering, projektering, uppsätt-
ning/inkoppling och konfiguration av 
accesspunkterna.

5 Vad har verksamheten för 
driftskostnader årligen?
– IT-driftenhetens driftkostnad för 
WiFi-verksamheten beräknas i år till 
ca 1 341 000 kronor.

6 Hur stor del av dessa årliga 
kostnader hänför sig till de acces-
spunkter som finns på allmänna 
platser såsom torg och parker, och 
alltså inte i samband med övrig 

2

Utredning

2,3
har Helsingborg 
Stad investerat  
för att starta  
verksamheten  
med öppen WiFi.

MiLJoNER 
KRoNoR

www.konkur-
rensverket.se/
globalassets/om-
oss/prioriterings-
policy-for-till-
synsverksamhet.
pdf
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kommunal verksamhet som t ex 
bibliotek?
– Surfzoneras andel av den totala 
driftkostnaden beräknas till ca 98 000 
kronor.

7 Beskriv hur en eventuell 
marknadsföring av WiFi-tjänsten är 
utformad. 
– Information via skyltar på och kring 
zonerna samt på stadens webbsida. 

8 Ange om en utvidgning av 
verksamheten planeras framöver.
– Utökning om tre ytterligare zoner är 
beslutat att genomföras under 2015.

9 Hur stor del av Helsingborgs 
stad täcks av öppen WiFi?
– Surfzonerna täcker totalt en yta på 
ca 166 000 kvadratmeter, vilket mot-
svarar 0,04 promille av kommunens 
totala yta.

10 Hur stor räckvidd har en 
accesspunkt?
– Med rundstrålande antenn 
(4dB/7dB) en spridningsradie på ca 
100 meter (funktionellt). Med 120 
graders riktad antenn (8dB/8dB) en 
spridningsradie på ca 125 m (funktio-
nellt).

11 Hur stor räckvidd skulle era 
accesspunkter potentiellt kunna ha? 
Går det att koppla samman dem till 
ett heltäckande nät?
– Accesspunkterna används med full 
effekt som ger räckvidden enligt punkt 
10. Accesspunkternas placering och 
gränsen för effekten gör att zonerna 
inte kan kopplas samman till ett hel-

täckande nät. En detaljerad radioplan 
har upprättats för varje zon.

12 Finns det en teknisk möjlighet 
att mäta hur många som är uppkopp-
lade samtidigt? Går detta att se för 
varje accesspunkt?
– Det är möjligt att mäta användandet 
av varje accesspunkt för sig.

13 Har någon mätning vidtagits av 
hur många som har varit uppkopplade 
sedan WiFi började erbjudas på 
allmän plats? Vad visade i så fall 
denna mätning?
– Vi mäter antalet aktiva uppkopp-
lingar som har en varaktighet över  
2 minuter. Eftersom våra zoner inte  
har någon inloggning eller konto- 
hantering finns det ingen möjlighet 
att se antalet unika användare. Från 
starten i juni 2013 till och med den 11 
november i år har vi haft 41 300 aktiva 
uppkopplingar i surfzonerna. n

caMilla Jönsson
Projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

kort & gott

fiberbygge och  
lekbädd för laxöring  
i skön förening på  
gotland

Är det möjligt att bygga ut den nya digitala infra-
strukturen och samtidigt göra en insats för miljön? 
Janne Dahlbom, byggledare på IP-Only och  
tommy Andersson, chef för Gotlands fiber, gjorde 
det möjligt genom att tänka utanför boxen och 
frångå från den traditionella byggmetoden. 

När Gotlands fiber skulle bygga ut fiber till Ardre 
norr om Folhammar på Gotland var man tvungen att 
ta sig över ån Banå. Området är välbesökt av både 
fritidsfiskare och människor som njuter av skogen och 
naturen. Att komma över ån skulle kräva borrning. 
Janne Dahlbom fick då idén att istället för att bygga 
enligt den traditionella metoden, göra något nyda-
nande och okonventionellt: rensa botten på bäcken 
och bygga en »lekbädd« till laxöringen. På så sätt 
skulle man främja fiskbeståndet och miljön, samtidigt 
som fiberkabeln kom över ån till de boende i Ardre. 
De gick till länsstyrelsen med idén, som tyckte det 
var ett mycket bra initiativ. Det tyckte även de ideella 
organisationerna östra Gotlands vattenråd och östra 
Gotlands fiske – och fiskevårdsklubb.

Den 23 oktober var det premiär och Sveriges Radio 
fanns på plats för att följa bygget. Botten rensades 
och »lekgrus« lades i. Inte endast vid den plats där 
fibern skulle över utan vid tre, för öringen, strategiska 
plaster. Bygget leddes av Magnus Staflin, ordförande 
för östra Gotlands fiske- och fiskevård. 

– Det här ett bra initiativ. Fritidsfisket och naturen 
är viktig inte bara för oss som bor på Gotland, utan 
även för besökare. Vi brukar göra den här typen av 
naturvård själva på ideell basis, genom samarbetet 
med Gotland Fiber förenas två goda ting. Laxöringen 
får en plats att leka på och fibern kommer över ån, 
på ett mer ekonomiskt och miljömässigt vis, säger 
Magnus Staflin.

– Nu har vi upparbetat det här samarbetet med fiske- 
och fiskvårdsorganisationen. Vi kommer att fortsätta 
att använda den här byggmetoden och hoppas att 
även andra infrastrukturbyggare blir inspirerade, 
säger Janne Dahlbom. 

laila lillieHöök
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I rapporten Konsumenternas situation på 
telekommarknaden – Omvärldsrapport 
2014 (PTS:ER 2014:27) har PTS med 
utgångspunkt i myndighetens vanligas-

te klagomål analyserat en rad rapporter från 
svenska organisationer, nordiska systermyn-
digheter och EU-rapporter. Klagomålen har 
sedan ställts mot ett antal trender som tagits 
fram för områdena telefoni och bredband. 
Myndigheten har sedan rankat problemen 
efter hur stor inverkan de kan komma att ha 
för konsumenter de närmaste åren med hän-
syn till trenderna. Överst på listan hamnar 
alltså transparens, d v s frågor om tydlig, kor-
rekt och överskådlig information om tjänster, 
priser och villkor. 

PTS ser att många vanliga konsument-
problem beror på svårighet att ta del av eller 
förstå information om bl a priser och innehåll 
i erbjudanden. Det leder i sin tur till missnöje 
med den tjänst man köpt, då till exempel 
tjänsten eller priset avviker från vad man 
förväntar sig. 

Problem med transparens följs i rapporten 
av kvalitets- och marknadsföringsproblem. 
Att dessa båda kategorier hamnar i topp tre 

är inget som förvånar PTS. Problemen har 
toppat myndighetens klagomålsstatistik 
under en längre tid. På fjärde plats rankas 
problem i samband med operatörsbyte som 
däremot inte förekommer lika ofta i PTS 
egen statistik. När myndigheten ställde 
problemet mot trenderna på listan såg PTS 
att problem med operatörsbyte kan väntas 
inverka på en rad situationer som uppstår för 
konsumenter. Problemet blev därför rankat 
högre än i PTS egen statistik. 

I rapporten konstaterar myndigheten  
också, att om det vore lättare att byta ope-
ratör, skulle konsumenter lättare kunna ta 
sig ur avtal de fått bristande eller felaktig 
information om en tjänst som de köpt. Det 
skulle inte ta bort problemet med svårbe-
griplig eller bristande information men det 
skulle i alla fall vara lättare att lösa problemen 
i efterhand. T ex ingår många konsumenter 
avtal om elektroniska kommunikationstjäns-
ter med en bindningstid på 24 månader. Om 
det visar sig att man köpt något annat än det 
man tänkt sig kan man välja på att antingen 
betala för bindningstiden som kvarstår, vilket 
blir ganska dyrt, eller så får man helt enkelt 

nöja sig med avtalet man ingått de närmaste 
två åren.

Klagomålen ökar
Inte minst när det gäller fiber så ser PTS en 
stor ökning bland antalet inkomna frågor och 
klagomål som rör tillgång till fiber samt pri-
ser och avtal om fiber. Mellan 2013 och 2014 
ökade antalet frågor och klagomål som kom-
mit in till myndigheten som rör fiber från 136 
till 241 ärenden. Inte sällan ingår dessutom 
fiberanslutningen i ett paketerbjudande där 
man även erbjuds TV och telefoni. Avtalsre-
lationerna blir då än mer komplicerade och 
mindre överskådliga för konsumenterna.

Den 1 juli 2013 trädde föreskrifter och 
allmänna råd (PTSFS:2013:3) ikraft som 
förtydligar reglerna för vilken information 
ett avtal ska innehålla. Reglerna syftar till att 
konsumenter på ett begripligt och lättöver-
skådligt sätt ska kunna tillgodogöra sig den 
viktigaste informationen i ett avtal. PTS hål-
ler just nu på med tillsyn enligt dessa regler 
för att se till att operatörernas information är 
tillräckligt tydlig.

Få branscher lär stå i sådan ständig 
förändring som telekommarknaden. Affärs-
modeller som var etablerade igår, kan vara 
utbytta och omvända igen i morgon. Även 
den snabba teknikutvecklingen medför nya 
utmaningar för konsumenter.  

Lättare byte av tjänst efterlyses
Det är inte lätt att ge konsumenterna bra 
information om dessa komplexa, föränderliga 
tjänster. Hur företagen än arbetar på förbätt-
ringar kommer det alltid att vara svårt för 
vissa konsumenter att överblicka och förstå 
informationen.

För att komma till rätta med konsu-
menternas missnöje krävs kanske ett annat 
angreppssätt där ett lättare byte av tjänst står 
i fokus. n

linn BerGGren PTS

I en rapport som PTS publicerade under hösten 2014 konstaterar myndigheten att det 
största problemet på telekommarknaden är att konsumenter inte förstår vad de köper.

Svårbegripliga erbjudanden är 

marknadens största
konsumentproblem

Pts

AVTAL

lurad

köp ?
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Nu har vi dubblat kapaciteten 
i våra Multikassetter

www.tykoflex.se

Nu blir kapaciteten för singel fiber samma 
som för 4-ribbon. Med våra nya svetshylsor 
kan man skarva totalt 72 st. singel fiber i varje 
kassett mot tidigare 36.  

Kontakta oss så 
berättar vi mer!

Copyright © Free Vector Maps.com

Relacom och Orbion tar helhetsansvaret när det kommer till fiberbyggnation 
på landsbygden och i tätorter runt om i landet. Vi projekterar, bygger, 
underhåller och dokumenterar det svenska fibernätet. 

Läs mer om vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig på relacom.se och 
orbionconsulting.se

eller 602 mil fiber anslöt vi runt om i landet 2014. 
Under 2015 kommer vi tillsammans med byalag, 
kommuner och stadsnät fortsätta den viktiga 
uppgiften att koppla upp Sverige med hög-
hastighetsbredband. 

3,8 x Sveriges 
längd 
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Bredbandsbyggnation på landsbygden har 
utvecklats starkt de senaste åren. Tack vare ett 
stort engagemang från lokala krafter och ett 
gott samarbete med kommuner, regioner och 

länsstyrelser har områden som annars inte hade nåtts 
av marknaden numera tillgång till snabbt bredband. 
Dessa lokala initiativ är en central del av bredbandsut-
byggnaden i Sverige.

En förutsättning för utbyggnaden är, att dessa initi-
ativ, byanäten, kommer i kontakt med och kan anslutas 
till en professionell nätägares bredbandsnät. Processen 
blir också enklare om byanäten kan ta del av kunskap 
och erfarenheter från dem som redan gjort resan.

Samarbete ger smart utbyggnad
Tidigare har det saknats en sammanhängande bild 
över var byanäten finns och hur många de är. Detta 
har försvårat samarbeten mellan byanäten, men också 
med marknadsaktörerna. Och det är när samarbeten 
kommer till som det skapas största möjliga nytta av 
den utbyggnad som har skett eller kommer att ske. Då 
kan man bygga snabbare, smartare, och nå längre ut.

Innehållsrik Byanätskarta
För att underlätta för byanäten och marknadsaktörerna 
att komma i kontakt med varandra har PTS utvecklat 
den nya e-tjänsten Byanätskartan.

Kartan visar på lokala bredbandsinitiativ som 
etablerats både med och utan offentligt stöd, oavsett 
om man befinner sig i början på byanätsprocessen eller 
om man har byggt klart. Den innehåller geografisk och 
teknisk information om dessa initiativ.

Arbetet med att utveckla Byanätskartan har skett i 
nära samarbete med Bredbandsforum, som arbetar för 

att målen i den nationella bredbandsstrategin ska nås. 
Forumet arbetar framförallt med att främja samverkan 
kring bredbandsutbyggnad.

– Det känns roligt att kunna lansera den här tjäns-
ten så att vi på ett överskådligt sätt kan visualisera de 
lokala bredbandsinitiativen i Sverige. Jag hoppas att 
användare hör av sig med synpunkter och förslag ef-
tersom vi vill att kartan ska utvecklas i takt med ökade 
eller förändrade behov, säger Jennifer Sevallius som är 
projektledare på PTS.

Om Bredbandskartan
Byanätskartan är en av de kartor som ligger i PTS 
e-tjänst Bredbandskartan. Bredbandskartan innehåller 
sju olika kartor som bl a visar på tillgången till bred-
band i Sverige (teknik och hastighet), nätägare och 
internetleverantörer i närheten av en viss plats och 
vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi.

I samband med att PTS årliga rapport Bredbands-
kartläggningen blir klar i slutet av mars uppdateras 
Bredbandskartan. I anslutning till uppdateringen 
kommer ytterligare en ny karta att lanseras, Ansök-
ningskartan. Denna är tänkt att användas av dem som 
ska söka stödmedel genom Landsbygdsprogram-
met 2014-2020 för att bygga ut bredband i form av 
NGA-nät i områden där det idag inte finns tillgång 
till bredband med hög hastighet. Ansökningskartan 
kommer att erbjuda en möjlighet att enkelt ta fram 
det kartunderlag som ska bifogas ansökan, antingen 
digitalt eller på papper. n

ann Milton
PTS

byanätskartan 
för smartare bredbandsutbyggnad

För att underlätta 
för lokala bred-
bandsinitiativ och 
marknadsaktörer 
att komma i kontakt 
med varandra och 
få till samarbeten 
kring bredbands-
utbyggnad har 
PTS utvecklat en 
Byanätskarta. Den 
lanseras den 10 mars.

Så här såg det ut när byalaget  
i Kolstad utanför Mjölby grävde 
ner sina fiberkablar. 
Foto: Tobias Josefsson

Jennifer Sevallius, projektledare 
på PTS.

Besök Bredbandskartan på 
www.bredbands kartan.se 

Pts

LAnSERing 

10 mARS!
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2 frågor till…

per Lilja 
Sollentuna Energi 

1Ni levererar slutkundstjänster, vilket 94 procent av 
stadsnäten inte gör. Det finns en del frågetecken kring 
det. Branschens rekommendation är att inte erbjuda 

slutkundstjänster. Varför gör ni det?
Den enda slutkundstjänst vi levererar idag är kabel-TV till ca 
9 000 kunder i Sollentuna, varav 6 000 är till det kommunala 
bostadsbolaget. Det hela började med att Ericsson testade 
och utvecklade en TV-plattform i vårt nät under några år 
(2001 – 2002), när de sedan beslutade sig för att lägga ner den 
verksamheten fick vi möjligheten att köpa hela plattformen till 
ett förmånligt pris. 

Vi började då själva leverera digital-TV p g a att marknaden 
inte ville komma igång. Vi insåg rätt snart att kraven gällande 
rättigheter och kryptering blev för stora och vi blev därför 
tvungna att sluta leverera digital-TV. Efter det föddes tanken på 
ett kabel-TV-nät över fiber och då ett öppet kabel-TV-nät (först 
i Sverige!) där vi själva levererar de analoga kanalerna med 
möjlighet till digital spegling. I samma nät finns även tre andra 
leverantörer som har fått utrymme att fritt leverera sina digitala 
tjänster. 

Tjänsten blev snabbt populär och vi ansluter än idag kunder 
på den analoga signalen, främst i de områden som har äldre 
kabel-TV-nät som är kostsamma att uppgradera.

2 Har ni några planer på att förändra utbudet?
Vårt kabel-TV-utbud idag har ett lågprispaket som 
omfattar 7 analoga kanaler vilket var ett krav från det 

kommunala bolaget. Sedan har vi ett större paket med 17 
analoga kanaler vilket är populärt i bostadrättsföreningar och 
villor. Dessutom har alla möjligheten att välja ytterligare bland 3 
digitala leverantörer.

Vi har inga planer på att göra några förändringar. Vi tycker att 
marknaden inte kan erbjuda samma flexibilitet över befintliga 
kabel-TV-nät, så kabel-TV-nätet kommer att finnas kvar så länge 
kunderna tycker tjänsten är bra och prisvärd. n

Christer Englund 
affärschef, Kommunikationsnät, gavleNet 

1Ni levererar slutkundstjänster, vilket 94 procent av 
stadsnäten inte gör. Det finns en del frågetecken kring 
det. Branschens rekommendation är att inte erbjuda 

slutkundstjänster. Varför gör ni det?
Ambitionen med vårt stadsnät är att erbjuda marknaden 
högkvalitativa uppkopplingar på det fiberoptiska nätet på lika 
villkor för alla. Men också att etablera bredbandslösningar på de 
delar inom kommunen där det privata näringslivet varken kan 
eller vill verka. Vi tar ett ansvar för hela kommunen, inte bara de 
»marknadsekonomiskt lönsamma delarna« i centrala tätorten. 
Vi har med GavleNet, som med våra andra nyttigheter, kombi-
nerat affärsnytta med samhällsnytta samt aktivt verkat för ett 
gott samarbete med andra leverantörer och operatörer. 

På nätnivå erbjuder vi svartfiber, d v s en fysisk fiberledning 
utan elektronisk utrustning till den som efterfrågar det. På 
transmissionsnivån erbjuder vi digitalt förädlad nätkapacitet till 
den som efterfrågar det. På IP-nivån erbjuder vi bredbandsan-
slutning mot Internet till den som efterfrågar det. Oberoende 
av nätnivå upplåts nätet till alla på skäliga och icke-diskrimine-
rande villkor.

Slutkundstjänster som TV, telefoni m m erbjuds av operatörer 
och tjänsteleverantörer anslutna till nätet alternativt via Inter-
net. Det är en allt tydligare trend att tjänsterna utvecklas och 
förmedlas via Internet. Internet har alltmer blivit den fria öppna 
marknadsplatsen för slutkundstjänster.

För 10 år sedan var det otänkbart att TV skulle erbjudas via 
Internet, idag är det just TV via Internet som utvecklas och växer 
snabbast. Vem vet, om 5 år är Internet den naturliga infrastruk-
turen för alla tjänster inklusive vård i hemmet. Eller är det så 
redan idag, är det bara en generationsfråga?

2 Har ni några planer på att förändra utbudet?
Nej inte för tillfället men förhoppningsvis kommer 
marknaden att fortsätta att utvecklas och vi får anpassa 

vårt utbud efter vad marknaden och kunderna efterfrågar. Här 
ser vi Cesar som ett viktigt verktyg för att erbjuda enhetliga och 
stabila kommunikationslösningar. n
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Roger Williams, Storbritanniens  
digitala ambassadör i EU  
förbereder sitt anförande.

Precis innan seminariet  
tillkännagav president  
Obama sin syn på hur viktiga 
kommunerna är för den  
digitala utvecklingen. Ett klipp 
med Obamas tal visades.

My Bergdahl,  
Näringsdepartementets  

representant i Bryssel  
övervakar tillställningen.

Det pågick ett intensivt nätverkande mellan talare och deltagare i pauserna.

Mikael Ek hälsar Gunnar 
Hökmark välkommen.

Per Norrthon, VD för Stadsnät i Svealand, en av dagens talare,  
tillsammans med Vicicoms representant Mikael Stenqvist.

Mihaela Rosu, Stadsnätsföreningens administratör för eventet i Bryssel.
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Roger Williams, Storbritanniens  
digitala ambassadör i EU  
förbereder sitt anförande.

model« för andra kommuner och 
regioner runt om i Europa.

Europaparlamentarikern Gunnar 
Hökmark berättade om sin syn på 
behovet av gigabit i det framväxan-
de digitala samhället och drog olika 
paralleller med järnvägens framväxt. 

Gunnar Andersson, chefekonom 
på Post- & Telestyrelsen visade på 
hur de lokala fibernäten hjälpt till 
att skapa konkurrens i Sverige vilket 
leder till en bra utbyggnad och lägre 
konsumentpriser. 

Wolf-Dietrich Grussman från 
EU-kommissionen lyfte fram att 
kommuner och regioner är nyckel-
partners för kommissionen när det 
gäller att nå EUs digitala mål. För att 
nå målet att alla EUs medborgare ska 
ha snabbt bredband år 2020 så har 
kommissionen fyra hörnpelare som 
de utgår ifrån; access till infrastruktur, 
koordinering av grävarbeten, förenk-
lad tillståndshantering samt åtkomst 
till fastighetsnät. 

Dr Marco Forzati från forsk-
ningsföretaget Acreo berättade om de 
undersökningar och analyser de gjort i 
Sverige där de kan visa på att kom-
munerna vinner sysselsättning, tillväxt 
och gör besparingar genom att satsa 
på digital infrastruktur. Marco belyste 
också resultat från den undersökning 
de gjort åt Svenska Stadsnätsförening-
en när det gäller möjliga besparingar i 
digitalisering av hemvården.

Per Norrthon, VD för Stadsnät 
i Svealand berättade om sin stads-
nätsverksamhet vad gäller ägarskap, 
utbyggnad, tjänster, konkurrens samt 
Västerås kommuns digitala satsning. 
Per fick många frågor från publiken. 

Professor Bo Dahlbom från Göte-
borgs Universitet berättade på ett 
härligt och livfullt sätt varför han 
anser att data är den nya oljan – de nya 
lönsamma affärerna. Insamlad data ger 
stor kunskap och förädlad på rätt sätt 
skapar det lönsamma affärer. Europa 
ligger efter USA, se bara på Google, 
Facebook, Amazon och Apple. Bo 
pratade om 6 olika områden som är 
viktiga för den fortsatta utvecklingen. 
Ett av dem handlade om infrastruktur. 
Internet måste tas seriöst av politiker-
na, lokala initiativ behövs och öppen 
access kommer vara avgörande för att 
vara med i den globala konkurrensen.

Avslutningsvis gav Roger Williams, 
EU-konsult och branschspecialist från 
Intelligent Linking, sin syn på den 
digitala utvecklingen. Rogers sam-
manfattning blev att konsumenterna 
driver efterfrågan, något som vi lyck-
ats med i Sverige. En viktig förklaring 
är de kommunala satsningarna, för 
det är i kommunen vi lever och det är 
där vi efterfrågar tjänster och varor. 
Många fler kommuner i Europa måste 
ta stafettpinnen för att i förlängningen 
komma över det digitala gapet. 

I efterföljande mingel uttrycktes 
det en förtjusning över dagen, flera sa 
att de hade fått många nya intryck och 
argument genom de olika föredragen 
för att kunna fortsätta sin egen dialog. 
Det är en bra början men det kommer 
att krävas mycket arbete och fortsatt 
informationen för att komma vidare. 
Stadsnätsföreningens förhoppning är, 
att den svenska modellen nu sprider 
sig! n

Mia ForslöF

i rampljuset

Eftersom stadsnäten är en 
ovanlig företeelse, är det 
viktigt att de politiker och 
myndigheter som arbetar 

med områdets reglering och lagstift-
ning inom EU, någorlunda förstår 
hur den svenska marknaden fungerar. 
Annars finns en risk att Sverige och 
stadsnäten missgynnas i framtida 
lagstiftning eller stimulansåtgärder. 
Den svenska modellen kan användas 
på betydligt fler ställen. Därför är det 
viktigt att informera olika organisa-
tioner inom EU så att de kan förstå 
modellen och dess olika möjligheter.

Den 20 januari 2015 höll Svenska 
Stadsnätsföreningen ett seminarium 
under rubriken »Measuring the speci-
fic socio-economic benefits of a locally 
connected Gigabit Society.« Semina-
riet genomfördes under värdskap av 
svenska ambassaden i deras lokaliteter 
i Bryssel. Inledningstalet hölls av 
Sveriges ständige representant,  
ambassadören Åsa Webber.

Närmare 60 personer deltog. Det 
var representanter från flera olika 
organisationer i Bryssel som t ex 
finanssektorn, telekombranschen, 
olika länders kommun- och region-
representanter, olika enheter från 
EU-kommissionen och vårdsektorn. 
Under dagen kunde deltagarna lyssna 
på föredrag med namnkunniga före-
läsare.

Mikael Ek, VD för Stadsnätsför-
eningen inledde med att ge en kort 
faktaspäckad resumé om den svenska 
fibermarknaden och stadsnätens roll 
för utvecklingen och varför lokala 
bredbandsnät kan vara en »role  

Svenska Stadsnätsföreningen lär EU om  

fibernät och digitalisering
I Svenska Stadsnätsföreningens uppdrag ingår det att verka för stadsnätens intressen inom EU. Sverige är på många 
sätt unikt med sina lokala fibernät. Det finns få motsvarigheter runt om i Europa. Därför är det viktigt att Stadsnäts- 
föreningen ägnar tid åt att informera politiker, myndigheter och olika relevanta organisationer som finns i Bryssel. 

Bryssel

»Measuring 
the specific 
socio-econo-
mic benefits 
of a locally 
connected 
Gigabit  
Society.«
Så hette Svenska  
Stadsnätsföreningens 
seminarium i Bryssel i 
januari 2015.
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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.nexans.se

Snabbare bredband till alla, snabbare 
affärer för dig.



Allt fler använder Internet, vilket också gör att efterfrågan på bredband via fiber ökar. 
Den 25 november invigdes en ny maskinlinje på Nexans fabrik i Grimsås, som ska möta 
det ökade behovet av fiberkabel.

53 procent av de svenska hushållen 
kan idag beställa internettjänster 
via fiber. Det finns 1,4 miljoner 
hushåll med fiberabonnemang. 

Detta gör Sverige näst bäst i Europa vad 
gäller bredbandsinfrastruktur.

Ändå är bredbandsnäten långt ifrån fär-
digutbyggda. För att uppnå förra regeringens 
bredbandsmål att 90 procent av hushållen ska 
ha tillgång till 100 Mbit innan 2020, behöver 
ytterligare 50 miljarder kronor satsas. Och 
för att nå resterande del, upp till nästan 100 
procent, krävs 30 miljarder till.

– Ni går en ljus framtid till mötes. Jag är glad 
för er skull. Ni gör denna investering helt rätt 
i tiden, menade Mikael Ek, VD på Svenska 
Stadsnätsföreningen som var en av talarna 
under invigningen.

Det förändrade internetanvändandet, 
med ökning av framför allt streamingtjänster 
för film och TV, ställer allt högre krav på 
kapaciteten i bredbandsnäten. I en inte alltför 
avlägsen framtid är det så kallade e-samhället 
en realitet, enligt Mikael Ek. Där konsumerar 
vi kommunala och statliga tjänster, som skola, 

kultur och omsorg via nätet. Något som ökar 
kraven på kapaciteten ytterligare.

Nexans nya fiberlinje är ett led i företagets 
strategiska satsning och en investering som 
kommer att möjliggöra en effektivare pro-
duktion och ökad tillverkningskapacitet av s k 

mikrokablar. Dessa kablar utgör en viktig del 
i den svenska bredbandsutbyggnaden genom 
s k fiber-till-hemmet.

– Med denna investering kan vi behålla 
vår marknadsledande position och fort-
sätta leverera kvalitetskablar till våra nöjda 
kunder. Dessutom bidrar vi till den svenska 
samhällsutvecklingen, skapandet av bred-
bandsinfrastruktur för framtiden, något som 
vi är oerhört stolta över, menade Nexans VD 
Fredrik Klasson, innan han tillsammans med 
Mikael Ek invigde den nya fiberlinjen genom 
att trycka på startknappen.

Den första fiberkabeln från Nexans fabrik i 
Grimsås levererades 1984. Ett 30-årsjubileum 
som alltså firas med ytterligare investeringar. 
Vid invigningen deltog närmare 80 särskilt 
inbjudna gäster. Medarbetare och leveran-
törer tillsammans med Mikael Ek, Svenska 
Stadsnätsföreningen, Crister Persson, kom-
munstyrelsens ordförande i Tranemo 
kommun samt ledningsgruppen för Nexans 
Sweden. n

laila lillieHöök

Mikael Ek, VD på Svenska Stadsnätsföreningen, var med på invigningen av Nexans nya fiberlinje.

i fokus

nexans investerar  
för fortsatt fiberutbyggnad
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Sverige får en ny politisk ledning, ett 
nytt bredbandsstöd och en fortsatt 
stark utveckling på bredbands-
marknaden. Bredband till villa och 

samordnad efterfrågan är fokus i Bredbands-
forums arbetsgrupper. Forumet kommer 
också på olika sätt fortsätta förbättra för 
byanäten runt om i landet.

Bredbandsforum analyserar just nu två 
områden; bredband till villa och hur vi 
bättre kan samordna efterfrågan på bred-
bandsinfrastruktur och digitala tjänster. 
Arbetsgrupperna, som ska föreslå möjliga 
förbättringar på respektive område, kom-
mer att slutrapportera på Bredbandsforums 
styrgruppsmöte den 9 juni 2015.

Under hösten har arbetsgruppen för Bredband  
till villa genomfört ett antal studier för att 
öka kunskapen om villamarknaden, och då 
särskilt villahushållens förutsättningar och 
kunskap. Utifrån resultaten ser gruppen 
behov av att på olika sätt tydliggöra nyttan 
med snabbt bredband för villaägare, och vil-
ken infrastruktur som i dagsläget och på sikt 
kommer att krävas för olika typer av bred-
bandstjänster. Villaägare behöver också bättre 
neutral information om för- och nackdelar 
med olika accesstekniker. 

Att möta det behovet blir villagruppens 
tydligaste fokus under våren. Mattias  
Grafström, som är VD på Telekområdgivarna 
och medlem i Bredbandsforums styrgrupp, är 
ordförande för gruppen. I gruppen ingår bl a 
Camilla Jönsson från Svenska Stadsnätsför-
eningen.

Arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan 
ser behov av att stärka kopplingen mellan 
digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur 
i offentliga verksamheter. Behovet av olika 
typer av tjänster inom vård, skola och omsorg 
kommer på sikt att vara en drivande faktor 
bakom utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.  
Arbetsgruppen har identifierat ett flertal 
goda exempel på hur man på olika sätt kan 
samordna olika behov och verksamheter för 
att på så sätt få mer bredbandsinfrastruktur 
på plats. 

Under våren kommer gruppen att ta fram 
praktiska hjälpmedel och sprida goda ex-
empel på hur en samordnad efterfrågan kan 
se ut. Carola Gunnarsson, kommunalråd i 
Sala, 3e vice ordförande i SKL och medlem 
i Bredbandsforums styrgrupp, är ordförande 
för gruppen. 

Byanäten behöver organiseras
Bredbandsforum har sedan starten haft 
landsbygden i fokus och utbyggnaden av 
bredband på landsbygden är fortfarande en 
utmaning. Att locka marknadskrafter till om-
råden med längre avstånd och färre hushåll 
är svårt. Trots detta har utvecklingen varit 
mycket positiv de senaste åren. Mycket tack 
vare ett stort engagemang från de boende 
på landsbygden. Byanäten är en central del 
av bredbandsutbyggnaden på landsbygden i 
Sverige.

För att stödja byanäten har Bredbands- 
forums styrgrupp, där bl a Svenska Stads näts- 
föreningens VD, Mikael Ek ingår, gett 
forumets kansli i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att skapa en organisation för 
byanäten.

Intresset för en sådan byanätsorganisation 
är stort hos byanäten, intresseorganisationer 
och marknadsaktörer. 

Patrik Sandgren jobbar på Bredbandsforums 
kansli med byanätsuppdraget:

– Att boende på landsbygden lägger ner 
tusentals timmar på att bygga bredband är 
unikt för Sverige. Genom ideellt arbete, 
användning av lokala grävare och att man 
bjuder varandra på marktillträde, kan få 
ner kostnaderna. Då kan vi få ut bredband 
dit marknaden inte skulle nå på många år. 
Men det är inget värt om man inte hittar en 
marknadsaktör som kan koppla upp byanätet 
till sitt eget nät. 

– Att möjliggöra kontakter och samarbe-
ten mellan bl a byanät och marknadsaktörer 
är därför en viktig funktion för den tilltänkta 
byanätsorganisationen.

Även det offentliga har en viktig roll att 
spela för bredband på landsbygden. I lands-

bygdsprogrammet har 3,25 miljarder kronor 
öronmärkts under 2014 – 2020 för bredbands-
utbyggnad på landsbygden. 

– Regeringen ger i och med bredbands-
stödet en tydlig signal om att samhället är 
berett att satsa på byanäten och att man vill 
ta tillvara på engagemanget som finns hos 
de boende på landsbygden. För att Byanäts-
processen ska fungera krävs det också att det 
offentliga involveras. Kommuner, län och 
regioner bör stödja, planera, och synkronisera 
utbyggnaden.

Idag finns ca 1 000 byanät som befinner sig 
i olika utvecklingsfaser. Gemensamt är dock 
att de står inför stora utmaningar.

– En primär fråga är hur en samordning 
av byanäten bäst kan göras. En bra lösning 
bör underlätta för nätverksskapande och er-
farenhetsutbyte. Det gäller dock att samtidigt 
kunna bistå byanäten med rådgivning och 
stöd i att få näten på plats och förvalta dem.

Bredbandsforums kansli har också varit  
drivande i utvecklingen av en byanätskarta  
på Post- och Telestyrelsens webbtjänst  
bredbandskartan.se.

– Byanätskartan är ett första steg i att 
skapa en sammanhållande bild över byanäten. 
Att visa information om alla byanätsinitiativ 
på en karta skapar möjligheter. Inte bara för 
marknadsaktörerna utan också för byanätens 
organisering. Byanätskartan är en i raden av 
aktiviteter vi vidtar för att förbättra byanätens 
förutsättningar.

Gå in på www.bredbandskartan.se för att 
använda den nya funktionen som lanseras 
den 10 mars.

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.bredbandsforum.se n

Mattias svanold
Kommunikationsansvarig  
Bredbandsforums kansli

Bredbandsforum

nytt år – nya möjligheter 
2015 blir ett mycket spännande bredbandsår. Bredbandsforums 
styrgrupp har en ny ordförande, Bostads-, stadsutvecklings- och 
IT-minister Mehmet Kaplan. 

Patrik Sandgren.
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Säljes / Uthyres

Vi säljer och hyr ut  
blåsutrustning, svetsar  
samt mätinstrument.

KONTAKT  08-445 22 90  |  www.infralogic.se  |  order@infralogic.se

kvalité till 
rätt pris Prysmian Group

Prysmians mediacentral har snabbt blivit 
mycket populär. Brandklassad halogenfri 
plast i snygg design gör den enkel att 
placera nästan överallt.

FTTx
Vi levererar kompletta  
blåsfibersystem enligt  
kundernas önskemål.  
Standardmaterial finns  
för snabba leveranser.

Inflyttningsfest
Efter 18 år i samma lokal flyttar vi 
till nya större och bättre anpassade 
lokaler i samma område.  
Ursäkta för flyttstöket – vi planerar 
att endast ha någon dags avbrott  
i verksamheten. 
Inflyttningsfest sker med pompa 
och ståt den 27 mars och grillen 
startar kl 11.00. I samband med 
infyttningsfesten kommer vi även 
att ha flera specialerbjudanden.

• Modulära system för snabb och effektiv uppbyggnad  

• Nyckelfärdiga lösningar   

• Intelligent kylsystem med skilda zoner för  
värme och kyla

• Dold kablering i skåpens sidor

• Helhetslösningar med skåp, kablage och tillbehör

Framtidens datacenter är redan här 
Klimatsmart och driftsäkert
Datacenter är en investering för framtiden  
som ska löna sig. Våra lösningar bygger på 
ett smart modulsystem med överlägsen energi-
hantering, vilket gör skillnad både för miljön 
och totalekonomin – även i framtiden. 

Läs mer och se hela sortimentet på hexatronic.se

Hexatronic Elektronik & Data AB utvecklar och levererar aktiva delkomponenter för fibernät 

och består av tre affärsområden: nätverk, komponenter och datacenterlösningar.

Sedan 1998 har företaget utvecklat egna produkter för fiberbaserade kommunikationsnät.

39



Att leda i förändring
En förändring initieras ofta av förändrade  
marknadsförutsättningar, kundkrav, 
effektivitetskrav eller andra påverkande  
faktorer. Oavsett varifrån initiativet  
kommer är det styrelsen som ansvarar  
för att ta de strategiska besluten. Det 
ansvaret kan styrelsen inte friskrivas från. 
Därför är det viktigt att styrelsen dels är 
insatt i verksamhetens villkor, dels har en 
aktuell bild av verksamheten.

Ansvarsfördelningen under en föränd-
ringsprocess i en verksamhet omfattar 
hela organisationen. Styrelsen ansvarar 
för de strategiska besluten och för att 
följa upp dem. VDs ansvar är, att se till att 
besluten genomförs i verksamheten, att 
det skapas en »karta« för förändringen 
som genomförs och följs upp. Underchefer 
och medarbetare är engagerade i genom-
förande av förändringen utifrån sina 
respektive roller och uppgifter.

Ägarens viktiga roll i förändringar inom 
affärsverksamhet
En affärsdriven verksamhet är helt och 
hållet beroende av sin marknad, d v s sina 
kunder. Verksamhetens förmåga att svara på 
kundernas behov behöver därför ständigt 
utvecklas men också ständigt speglas mot de 
grundläggande värderingar som gäller i verk-
samheten. De förändringar som genomförs i 
affärsdrivna verksamheter är oftast kopplade 
till frågor som marknadsposition, kundrela-
tioner, säljprocesser, ny teknologi, ny kunskap, 
ägarbyte, ledningsbyte, lönsamhet, ändrade/
nya lagar.

Ägaren agerar genom verksamhetens 
styrelse och genom att tydligt formulera 
verksamhetens syfte, mål och de huvudsak-
liga strategierna. Hur dessa hanteras i nästa 
steg beror på vilken sorts struktur man har 
skapat i verksamheten.

I en hierarkiskt byggd verksamhet är med-
arbetarna ansvariga inför sina chefer, som i 
sin tur är ansvariga inför ledningsgruppen 
alt VD, VD är ansvarig inför styrelsen och 
styrelsen ansvarig inför ägaren. Kommuni-
kations- och beslutsprocesserna tar lång tid.
Ansvar är fördelat så att det ökar stegvis  
mellan nivåerna, överblicken är svår att  
uppnå längre ner i verksamheten.

I en verksamhet där man internt organise-
rar sig i projekt eller nätverk, är det projektet/
nätverket som helhet som har ansvar för hela 
sin uppgift. I en sådan organisation delas 
ansvar för slutresultat av samtliga som ingår 
i projektet/nätverket. Det kan innebära att 
problemformulering och planering kan ta 
längre tid än i en hierarkisk organisation.  
Å andra sidan kommer genomförande att ta 
kortare tid och engagemanget och kraften i 
genomförandet kommer att vara väsentligt 
högre. 

Det finns också blandformer. En av dem 
är en i grunden hierarkisk byggd verksam-
het som i delar är byggd som en projekt-/
nätverksorganisation. I en sådan verksamhet 
behöver man i nätverksdelen hitta en lösning 
för att förena den hierarkiska organisationens 
krav med nätverksorganisationens möjlighet 
att fokusera på kunden.

I vilken form affärsverksamheten ska or-
ganiseras kan anses vara en ägarfråga. Sättet 

på vilket man driver affärerna kommer att 
påverka hur man organiserar verksamheten.

Det vi ser idag, när vi arbetar med olika 
kunder, är att bäst utfall finns att hitta i verk-
samheter där både ledning och medarbetare 
gemensamt delar på ansvaret för planering, 
genomförande och resultat. 

Tydlighet och engagemang underlättar 
förändring – några tumregler
Att ägaren och styrelsen är väl insatta i affärs-
verksamhetens karaktär och villkor är en 
förutsättning för lyckad förändring. 

Likaså att ledningen är engagerad i för-
ändringen och är närvarande i den.

Avgörande är att det skapas en tydlig 
»karta« över förändringen. Kartan bör 
innehålla: anledningen till förändringen, mål 
med förändringen, arbetssätt, kommunika-
tion, beslutsprocesser, avstämningstillfällen, 
verktyg, ansvarsfördelning, tidplan, metod 
för uppföljning. Förändringens »karta« måste 
förankras väl inom verksamheten.

Själva förankringen av kartan kan se olika 
ut beroende på verksamhetens struktur. I 
en hierarkisk struktur förväntar sig alla att 
kartan beslutas eller t o m skapas högst upp 
i verksamheten och sedan tillämpas gradvis 
neråt i organisationen. En risk som uppstår 
då är, att viktiga delmoment tappas bort. I 
projekt-/nätverksstruktur kommer kartan 
att skapas gemensamt av alla berörda och 
genomföras med stort engagemang. Risk här 
är att det kan uppstå alternativa mål.  

I den pressade verklighet som affärsverk-
samheter lever i idag får man ofta intryck 
av att förändringar bör sker snabbt och med 
känsla för marknaden. Därför är det av stort 
värde att skapa fungerande forum för dialog, 
där ägare genom styrelsen, ledningen och 
medarbetare möts regelbundet och pratar 
om affärerna. Det är ett sätt att skaffa sig 
förankring i varandras »tänk« vilket under-

Förändringens »karta«  
är viktig och måste  
förankras väl inom  
verksamheten.

ansvar
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lättar beslutsfattande i kritiska situationer. 
En modell för en sådan dialog kan vara s k 
strategiworkshop. Man börjar workshopen 
med att bygga ihop en gemensam bild av 
affärsverksamheten i vilken de olika perspek-
tiven blir tydliga, d v s ägarens perspektiv, det 
ekonomiska perspektivet, kundperspektivet, 
säljperspektivet, personalperspektivet m fl. 

Nästa steg är att syna verksamhetens affär 
(d v s det man drar in intäkter på) för att få 
fram hur väl affärsverksamheten möter kun-
derna och om det finns behov av utveckling 
av affären. Det är av avgörande betydelse 
att deltagare i strategiworkshopen kan 
delta på ett prestigelöst sätt, vågar uttrycka 
sina idéer och uppfattar workshopen som 
betydelsefull för verksamheten. Regelbundna 
strategiworkshops ger värdefull information 
till ledning av verksamheten men också till 
ledning och förankring av förändring. 

Att tänka på när du leder i förändring
Om du leder förändring inom ett stadsnäts-
bolag är du sannolikt bolagets VD. Hur ser 
samarbetet och samstämmigheten mellan dig 
och styrelsen ut? Vilka arbetsmodeller har ni 
inom bolaget för att förankra hos chefer och 
medarbetare? Hur tydlig är »kartan«? Hur 
närvarande är du själv i förändringen? Hur 
mottaglig är du för feedback? Hur gör du för 
att bibehålla ditt eget engagemang, ork, fokus 
och förmåga att korrigera kurs?

En förändring är en process som går 
igenom verksamheten i vågor och utmynnar 
i olika grad av engagemang och acceptans av 
det nya. Lite till mans vill vi gärna tro, att det 
är en rak och lättstyrd transportsträcka från 
tidpunkt a till tidpunkt b, eller från tillstånd 
a till tillstånd b. I själva verket är förändring 
mer lik en böljande rörelse som förflyttar 
sig genom verksamheten med olika hastig-
het och djup. Från ledaren/chefen krävs att 
man är fokuserad, delaktig, engagerad och 
tillgänglig samtidigt som man har tillit till 
att underchefer/medarbetare tar sin del av 
ansvaret i förändringen.

Hur fungerar grupper i en verksamhet  
under förändring?
När man läser ledarskapsmanualer kan man 
få intrycket att en bra ledare kan ta vilken 

grupp som helst och med hjälp av olika verk-
tyg och den personliga pondusen förflytta 
gruppen till ett önskat läge. Men grupper 
(som arbetslag, ledningsgrupper, styrelser, 
projektteam o s v) har en egen dynamik och 
består av medlemmar med olika viljor och 
mål. Mycket förenklat kan man säga att 
grupper i normalfallet rör sig inom ett grupp-
dynamiskt fält där huvuddragen i gruppernas 
beteende skiftar från artigt lyssnande, genom 
ifrågasättande, till samarbete och ansvar och 
slutligen arbetsflyt.  

Ledarens uppgift är att tillsammans med 
gruppens medlemmar skapa förutsättningar 
för dialog kring de svårigheter som uppstår 
och tillsammans lösa dem. Det gäller svårig-
heter kring gruppens arbetsuppgift men 
också svårigheter i gruppens dynamik.

Under en förändringsprocess kommer 
din närmaste grupp att röra sig inom hela 
det gruppdynamiska fältet, och du med den. 
Ni kommer att behöva hantera frågor som 
handlar om det som förändras men också 
frågor som handlar om hur gruppen och du 
fungerar tillsammans. Att skapa utrymme för 
möten och dialog bidrar till att både gruppen 
och du som gruppens ledare kan bearbeta 
förändringen, så ett den är begriplig för var 
och en och accepterad.

Din ledarstil påverkar  
förändringsprocessen 
Varje människa utvecklar med tiden en egen 
kommunikationsstil och ett sätt att närma sig 
och hantera det som händer runt omkring en. 
Som ledare behöver du förstå och förhålla dig 
till hur de du leder, kommunicerar och hur 
du brukar hantera olika frågeställningar. Lite 
förenklat kan man säga att människor lägger 
i första hand sitt fokus på antingen arbets-
uppgifter eller arbetsrelationer och antingen 
på att göra saker snabbt eller på att ta sig tid 
för att fundera först. 

Som ledare för förändringsprocessen 
behöver du hitta balans mellan din egen stil 
och stilen hos dem du leder.  

Exempelvis:
Är du mer inriktad på att uppnå mål?  
Då har du lätt att behålla fokus i förändring-
en. Men tänk på att bland dina medarbetare 
kan det finnas personer som inte håller ditt 

höga tempo. När du tappar tålamod med 
dem kan de bli förlamade. 

Är du mer inriktad på att arbeta med  
visioner, med hur det blir sen?  
Då har du lätt att behålla engagemanget i 
förändringen. Men tänk på att du kan ha 
medarbetare som är mer jordnära och vill 
jobba med förändringen utifrån »här och nu«.

Är du i första hand mån om att alla som 
berörs är med?  
Då kommer du ha lätt att se till att alla 
omfattas av förändringsprocessen. Med tänk 
på att du kanske behöver fokusera på målen 
lite mer.  

Ligger din huvudsakliga styrka i förmågan 
att greppa helheten och detaljerna samtidigt?  
Då kommer du ha lätt att inte missa något 
av de viktiga momenten i förändringen. Men 
tänk på att ibland måste man improvisera 
och att idag är man ofta tvungen att börja 
förändra innan man hinner ta fram en  
detaljerat plan för det.

Slutligen – vad avgör om förändringen ger 
resultat?
• Förändringens »karta« – att den är tydlig 

och väl förankrad.
• Styrelsens förankring i behovet av föränd-

ringar utifrån bolagets affärsverksamhet. 
Styrelsens förmåga att binda ihop bolagets 
syfte med ägarens värderingar och med 
villkoren för bolagets affärsverksamhet. 
Styrelsens förmåga att samarbeta med 
verksamheten.

• Ledningens närvaro. Ledningens intresse 
för verksamheten. Ledningens engagemang 
i förändringen. Ledningens intresse i med-
arbetarnas process. Ledningens förmåga 
att hålla fokus. Ledningens förmåga att 
kommunicera.

• Att medarbetare förstår vad och varför det 
ska förändras, att de uppfattar sin egen 
insats i förändringen som betydelsefull, att 
förändringen är viktig för dem också, att 
de engagerar sig i förändringen och håller 
fokus under processen. n

utvecklinGsteaMet vid
van de voorde consultinG aB 
gm Grazyna van de Voorde, VD

En strategiworkshop kan 
vara ett bra forum för  
dialog inför förändringar.

Förändringen ska vara 
begriplig för var och en 
och accepterad.

41



först i sverige
I Vara kommun har man höga mål. Under 2015 kommer alla invånare och företag i kommunen 
att ha möjlighet att koppla upp sig till fiber. Detta har skapat ett otroligt engagemang hos alla  
i kommunen, berättar Mia Forsäng, VD i det kommunala bredbandsbolaget VaraNet AB.

Vad vi känner till så är det ingen annan kommun som 
tagit samma grepp, d v s att man byggt ut till alla i sin 
kommun. Det gör vi genom att vi själva bygger ut 
på landsbygden. Sen har vi ett samarbete med Telia 
som innebär att de tar ansvar för utbyggnaden i alla 
tätorter i kommunen, berättar Mia.

Utflyttningskommun vill bli inflyttningskommun
2010 började man titta på hur man skulle kunna attrahera fler 
människor och företag att flytta till Vara kommun eftersom man 
kontinuerligt tappade invånare.

– Vi får i snitt 42 000 kr per invånare. För varje utflyttning minskar 
våra resurser till skolor, äldreomsorg, vård m m och något måste göras 
för att stoppa det utflödet, säger Mia. Politikerna tog då beslutet att 
satsa på fiber till alla. Frågan lyftes upp till fullmäktige där man antog 
en bredbandsstrategi.

– Vi sökte 5,6 miljoner från Västra Götalandsregionen och satsade 
lika mycket själva. En projektgrupp tillsattes och vi upphandlade 
byggprojektledning eftersom vi inte hade någon erfarenhet av att 
bygga nät. Dessförinnan gjorde vi också en marknadsundersökning 
för att se om det fanns någon som var intresserad av att bygga. Vi 
hittade dock ingen utan beslutade att göra det själva. Då startades 
VaraNet AB.

– Byggprojektledningen, som heter ByNet, hjälpte oss upphand-
la material och entreprenörer som kunde gräva m m. Vi delade in 
kommunen i 9 olika områden och höll informationsträffar i alla dessa 
områden.

Hela kommunen engagerad
– Det bildades ekonomiska föreningar i alla områdena. ByNet 
projekterade. Tanken var att VaraNet skulle ha ett stamnät och alla 
föreningar skulle kunna koppla upp sig på det. Vi skrev samverkans-

avtal med 6 föreningar, 3 av dem valde att bygga själva och det har 
gått bra för dem också. Föreningarna sökte bidrag och vi gick runt 
och samlade in markavtal från dem som ville vara med men även från 
de andra så att vi kunde lägga ledningar på deras marker. Det här har 
inneburit att vi fått en väldig drivkraft i hela kommunen. Man har 
lyckats hålla nere kostnader genom att vara med och arbeta själva t ex 
genom att ta bort en stenmur, rensat lite i skogen eller t o m bakat 
bullar till något möte. Det har verkligen skapat ett jätteengagemang 
på landsbygden, helt fantastiskt. Många modiga människor har vågat 
satsa på det här. Fantastiskt duktiga ideellt arbetande kommuninvå-
nare som arbetat för att det skulle bli verklighet. Och allt har skett på 
ganska kort tid. Vi började från väldigt låg nivå och räknar med att 
alla invånare och företag kommer att kunna vara uppkopplade under 
det här året. I dagsläget ligger vi på 70 – 80 procents täckning.

Stor uppmärksamhet
– Det känns fantastiskt att ha varit med på hela den här resan från 
start till landning. Det är också väldigt roligt att vårt arbete uppmärk-
sammats av så många. Vi har haft besök av Bredbandsforum, flera 
olika kommuner, Näringsdepartementet och regionen. Alla har varit 
väldigt nöjda med besöken och Näringsdepartementet sa att det är 
sällan de kan komma ut och se hela processen från ax till limpa både 
på landsorten och i tätorten.

Nästa steg den digitala framtiden
– Nu arbetar vi med att få ut så mycket tjänster som möjligt i nätet. 
E-hälsoperspektivet, äldreomsorg, hemtjänsten. Hur kommer upp-
kopplingen att se ut framöver? Kommer man att ha Västeråsmodellen 
med nattövervakning? Kommer man i skolorna kunna erbjuda elever 
som haft kräksjuka att sitta hemma och vara uppkopplade? Kommer 
föräldramöten i framtiden vara sådana att man kan vara uppkopplade 
istället för att vara på plats om man arbetar någon annanstans? Allt 

goda exempel
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Fujikura FSM-12S
Mantellinjerande 
V-spårssvets i FTTH- 
format. Komplett med 
CT-30 kap, hård väska 
och startkit.

Vi har samtliga svetsar  
i Fujikuras sortiment! Fujikura ”Ståltrådsfiber” är en 

Halogenfri  lågfriktions G.657A1 
fiber i mikroformat. På grund av 
sin uppbyggnad är den tillräckligt 
styv för att skjuta långa längder i 
exempelvis trånga teleslitsar.
2 fibers kabeln är endast 1,6 x 2,3 
mm i yttermått. Denna fiber finns 
i 2,4 samt 8 fibers utförande.

det här är jättespännande, säger Mia. Nu håller vi också på att söka 
EU-projekt för hur vi kan bli mer digitala i syfte att ge bättre service 
till invånarna. Även hur vi kan ge medborgarna rätt utbildning så de 
kan hantera framtidens digitala tjänster.

Vad är det som har gjort att ni lyckats så bra på så kort tid?
– Vi har ett bra samarbete med alla föreningarna, Telia och deras 
dotterbolag Svenska Stadsnät och Skanova. Vi har regelbundna 
möten om t ex var vi ska gräva just nu, eller någon kontaktar mig och 
säger att det är ett alldeles för stort schakt som ligger i den här vägen, 
någon ringer och säger att jag har inte fått någon förfrågan från 
Svenska Stadsnät eller Telia, vad beror det på. Vi är delaktiga och 
har regelbunden kommunikation. Det har varit väldigt framgångs-
rikt. Det har även varit väldigt viktigt att alla våra politiker är eniga 
oavsett partifärg.

Vad är det som driver Mia Forsäng i hennes arbete? Hon har  
en intressant bakgrund innan hon tillträdde sin befattning som 
VaraNets VD.

– Jag är matte-, NO- och idrottslärare från början, men när jag 
flyttade till Vara fanns det inget lärarjobb. Då började jag först som 
utvecklingsledare för alla skolor och förskolor i Vara kommun och 
sedan som projektledare för Vara Horse arena, som tyvärr är vilande 
p g a överklaganden. Det ledde senare 2010 till att jag blev anställd 
som IT-chef. IT var då nytt för mig. Men jag antog utmaningen och 
idag är jag även chef för informationsavdelningen, växel och recep-
tion och för två år sedan även VD för VaraNet AB.

– Vad driver mig? Jo det finns ett tillåtande klimat i vår kommun 
som gör att man får lov att prova nya idéer och även misslyckas. Det 
är väldigt berikande. Man är stolt över sin kommun, man är stolt över 
att vara anställd i kommunen, avslutar Mia Forsäng. n

laila lillieHöök

Carl-Uno Olsson, ordförande VaraNet AB, Mikael Ek, VD Svenska 
Stadsnätsföreningen, Gabriela Bosnjakovic, oppositionsråd Vara 
kommun, Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande Vara 
kommun, Mia Forsäng, VD VaraNet AB.

Näringsde-
partementets 
IT-politiska enhet 
gästade i höstas 
Vara kommun 
och fick då bland 
annat se allt från 
hur man gräver 
fiber, till hur man 
svetsar fiber och 
installerar den i 
ett hushåll.
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De lokala och regionala infrastrukturerna 
knyts samman i ett landstäckande nät
Det är ingen hemlighet att kommunerna och stadsnäten spelar en avgörande roll för Sveriges utveckling som IT-nation 
och att regeringens bredbandsmål för 2020 nås. Det är de som får ta ansvar för att fiberutbyggnaden kommer alla tillgodo, 
även där investeringen inte återbetalar sig på några få år. Men då behöver infrastrukturen också utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Därför har merparten av Sveriges stadsnät nu tagit steget att koppla ihop sig i ett öppet och oberoende säljbolag  
– Accessbolaget.

Under 2010 etablerade Jan Werne 
och Urban Nilsson Fiber4Sale 
AB, som på uppdrag av flertalet 
av Sveriges stadsnät arbetat för 

att stärka stadsnätens position som leveran-
törer av svartfiber. Primärt har det varit för 
mobilmarknaden (3G och 4G) där tekniken 
kräver fiberanslutning hela vägen till mobil-
masterna.

Som ett nästa steg etablerar de nu 
Accessbolaget (Fiberaccessbolaget i Sverige 
AB) som tillsammans med stadsnäten ska 
utveckla marknaden för ethernetbaserade 
kapacitetstjänster i rikstäckande kommuni-
kationslösningar. Allt via fiber. Tjänsterna 
riktas till samtliga mobil- och fastnätsopera-
törer på den svenska marknaden.

Kostnadseffektiva lösningar
Stadsnäten har redan gjort en massiv inves-
tering i fiber och aktiv elektronik. Nu knyts 
de lokala och regionala infrastrukturerna 
samman i ett landstäckande nät. På så sätt 

kan stadsnäten via Accessbolaget erbjuda 
konkurrenskraftiga tjänster med nationell 
täckning samtidigt som stadsnäten utnyttjar 
redan gjorda investeringar.

– Under de närmaste 5 åren kommer 
efterfrågan på bandbredd att öka kraftigt, 
inte minst från nationella företag för virtuella 
privata nät. Molntjänster, datacenterlösning-
ar och videobaserade applikationer driver på 
övergången från kopparbaserade lösningar 
till fiber- och kapacitetsbaserade. Det här 
öppnar en ny stor affärsmöjlighet för stadsnä-
ten, säger Jan Werne, VD för Accessbolaget.

Oberoende grossist med nationell täckning
Med Accessbolaget skapas ett neutralt alter-
nativ som väsentligt ökar konkurrenskraften 
för operatörer som vill ha kapacitetsbaserade 
accesstjänster. Alla – såväl internationella 
som nationella operatörer för fasta eller 
mobila tjänster – kan få kostnadseffektiva, 
enhetligt producerade tjänster med mycket 
hög nationell täckning avlämnade till eget 

nät på ett fåtal centrala punkter i Sverige. 
Man får en motpart (Accessbolaget), enhet-
liga avtal och SLA. Över tiden även enhetliga 
priser och förenklat beställningsförfarande 
med hjälp av CESAR2.

I linje med bredbandsmålet 2020
Det nationella nät som kopplar ihop stadsnä-
ten är byggt med modernast möjliga optiska 
transportsystem (DWDM) samt aktivt nät 
enligt Carrier Ethernet och MEF- (Metro 
Ethernet Forum) standard.

Det här ger vanliga företag möjlighet att 
investera i kommunikationslösningar där 
kontoren knyts samman med minst 100 Mbit 
per förbindelse. Det är helt i linje med det 
nationella målet att 90 procent av alla senast 
2020 ska ha tillgång till 100 Mbit per sekund 
– något vi inte klarar med koppar, bara med 
fiber. n

laila lillieHöök

fiber
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Tord Toverland, Tibro Energi/Netwest.

Netwest gör fiber i västra götaland  

mer tillgänglig

Stadsnäten i föreningen Västlänk och Västra Götalandsregionen har under en längre tid  
arbetat ihop med en gemensam målbild att främja konkurrensen på fiberinfrastruktur i länet,  
dessutom stimulera fiberutbyggnadstakten hos stadsnäten i Västra Götaland för att uppnå de 
regionala och nationella bredbandsmålen. Resultatet är Netwest AB.

Netwest AB är ett marknadsbolag 
som ska göra det enklare för 
marknaden att göra affärer med 
de lokala fiberinfrastrukturägarna 

i Västra Götaland. Operatörerna erbjuds ett 
gränssnitt och en avtalspart för alla näten.

– Vi har under en längre tid inom 
Västlänksamarbetet haft ett behov av ett 
gemensamt marknadsbolag för att nationellt 
komma ut med våra nät och vår infrastruktur. 
De insatser som har skett inom förening-
en har inte räckt för att marknadsföra och 
samordna våra nät, säger Tord Toverland, 
ordförande för föreningen Västlänk. 

Netwest självklart alternativ
Netwests vision är att främja en hållbar och 
framtidssäker bredbandsutveckling som 
bidrar till nytta och mervärden för invånare, 
näringsliv och offentlig verksamhet. Netwest 
affärsidé formuleras genom att bolaget ska 
vara det självklara alternativet i Västra Göta-
land som erbjuder omfattande lokal täckning, 
enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjäns-
televerantörer och andra som kommunicerar 
via fiber.

Netwest ska samla kommuner och stads-
nätsägare i Västra Götaland i deras arbete för 
en bättre fiberinfrastruktur. De ska bidra till 
ökade intäkter för stadsnäten genom förhöjda 
volymer från främst nationella kunder, samt 
minskade kostnader för stadsnäten. Det sker 
genom att erbjuda förbättrad samordning av 
marknadsföring, försäljning samt drift- och 
underhåll. Tanken är också att bolaget ska 
kunna ge en plattform för ett utökat samar-
bete mellan stadsnäten i länet. Via Netwest 
ges de 200 – 300 fiberföreningar som skapats 
runt länet möjlighet att vara underleverantö-
rer allt eftersom de samlar ihop sig klustervis 
i s k paraplyföreningar. Fiberföreningarna, 

som tillsammans har byggt ca 750 mil fiber, 
blir på så sätt tillgängliga för marknadens 
parter som vill hyra fiber till företag och 
mobilmaster eller erbjuda nya tjänster till in-
vånarna. Netwest går in som garant avseende 
drift och nätkvalitet gentemot kunderna. I 
kommuner där det saknas lokala alternativ 
kommer samarbete sökas med de nationella 
nätägarna för att få till ett erbjudande som 
täcker hela Västa Götaland.

– I Västra Götalandsregionen har vi länge 
arbetat för att få till en lösning med att skapa 
bättre förutsättningar för det växande antalet 
lokala fiberföreningar och de kommunala 
stadsnäten i Västra Götaland. Syftet är att 
skapa en gemensam part för operatörerna att 
lättare komma in i näten. Allt för att komma 
närmare målet om 90 procent bredbands-
tillgänglighet för hushållen och företagen 
år 2020, säger infrastrukturchef Max Falk, 
Västra Götalandsregionen.

Bolagsstart efter sommaren
Netwest liknar andra regionalt ägda mark-
nadsbolag som finns runt om i landet som 
t ex Norrsken. Västra Götalandsregionen 
satsar drygt 2 miljoner kronor och blir 
huvudägare med 34 procent av aktierna i 
Netwest. Övriga 66 procent kommer att  
ägas av stadsnätsägarna/kommunerna i länet.  
En styrelse har utsetts med första uppgift 
att rekrytera en VD för bolaget under våren. 
Efter sommaren räknar man med att bolaget 
kan dra igång sin verksamhet. Den ideella 
föreningen Västlänk kommer att fortsätta 
sin verksamhet parallellt med Netwest, med 
fokus på kompetens- och erfarenhetsutbyte 
stadsnät emellan, regional och lokal lobbying, 
samt gemensam omvärldsbevakning. n

Mia ForslöF

fiber

 FAKtA
netwest AB 
Västra Götalandsregionen äger 34 procent i 
Netwest och resterande 66 procent ägs av de  
cirka 30 kommuner och stadsnät som går in som 
delägare. Med stadsnäten i Västlänk som under-
leverantörer får Netwest tillgång till en nätinfra-
struktur som omfattar ca 640 mil fiberkabel och 
som når ca 220 tätorter med fiber. Den nuvaran-
de Västgötaringen övertas av Netwest och blir 
grundstommen för nätstrukturen runt länet.  
Ambitionen är att få med alla intresserade fiber-
föreningar med deras nystartade paraplyfören-
ingar som underleverantörer och därmed göra 
deras ca 750 mil fiber tillgängliga för hela mark-
naden. 
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Ett välutbyggt fibernät är en stor 
strategisk tillgång och en viktig 
konkurrensfaktor för kommunerna. 
Företag lokaliserar sig oftast där 

det finns säkra och prisvärda bredbands-
tjänster. Att företag har tillgång till bra 
IT-infrastruktur är avgörande för samhällets 
utveckling. Stadsnäten har en viktig roll att 
fylla i utbyggnaden av infrastruktur. Den 
utbyggnad som sker i stadsnäten sker oftast 
i marknadskonkurrens och den värnar både 
om infrastruktur- och tjänstekonkurrens.

Sedan mitten av 90-talet har det i Sverige  
funnits några huvudsakliga typer av investe- 
rare i accessfibernäten: stadsnäten, Telia-
Sonera (Skanova) samt en begränsad skara 
privata aktörer. Stadsnäten har de senaste 20 
åren utgjort en stark kraft för utbyggnaden 
av fiberoptiska nät och därmed bidragit till 
utvecklingen av vårt informationssamhälle. 
De har sedan »byggstart«, d v s före år 2000, 
totalt investerat nästan 30 miljarder kronor i 
bredbandsnät. Prognosen för stadsnätens to-
tala investeringar 2014 pekar på 1,9 miljarder 
kronor.

Villamarknaden
En stor utmaning för Sverige är att förse 
villor med fiber. Jämfört med flerfamiljshusen 
är det betydligt svårare och mer kostsamt. 
Nätägaren behöver ha avtal med varje enskild 

villaägare. I praktiken handlar det om att 
gräva ned en fiberkabel och dra den ända 
fram till varje villa. Något som karaktäriseras 
av dyra infrastrukturinvesteringar. 

När stadsnäten började rikta sig till villa- 
marknaden var betalningsviljan för fiberbred-
band mycket låg och de flesta av villaägarna 
ansåg att ADSL eller mobilt bredband täckte 
hushållets bredbandsbehov. I Sverige tog 
emellertid utvecklingen på villamarknaden 
fart under 2013 och utbyggnaden av fiber-
infrastruktur har varit intensiv sedan dess. 
Enligt stadsnäten investeras 2014 1,1 miljarder 
kronor i att förse villorna med fiber 2014. Det 
är en ökning jämfört med 2012 då stadsnäten 
investerade 0,8 miljarder i villamarknaden. 

85 procent av stadsnäten anser att de har 
ett väl fungerande koncept för att ansluta  
enskilda villor och arbetar aktivt med 
villa marknaden. De flesta stadsnät har 
villakonceptet i egen regi men vart tionde 
stadsnät delar ansvaret med sin KO. 15  
procent av stadsnäten har inget koncept  
på grund av tids- eller resursbrist, men  
majoriteten av dessa uppger att de tänker 
arbeta fram ett koncept.

Sen villamarknaden satte fart förra året 
har konkurrensen hårdnat. 70 procent av 
stadsnäten säger att det råder en hög efter-
frågan på fiber till villor i deras kommun. I 
vissa områden säljs fibern nästan av sig själv. 
I andra områden får stadsnäten fortfarande 
lägga ner mycket tid på införsäljningsarbete.

I flera städer parallelletableras fiber-
infrastruktur i villaområden. Men den 
konkurrenssituationen finns inte i alla delar 
av Sverige. På frågan om det råder konkur-
rens på villamarknaden upplever de flesta 
stadsnäten att konkurrensen antingen är 
obefintlig eller väldigt liten. 

Erbjudna infrastrukturtjänster 
Tjänsteleverantörerna i stadsnäten är beroen-
de av stadsnätets förmåga att kunna leverera 
hastigheter som tjänsteleverantörerna vill 
ha. Allt fler stadsnät har det senaste åren 
uppgraderat sina nät för att tjänsteleverantö-
rerna ska kunna leverera tjänster med högre 
hastigheter. Mestadels uppgraderas nätet till 
att kunna omhänderta 1 000 Mbps, (1 000 

Mbps = 1 000 Mbit/s = 1 Gbit/s). Stadsnätens 
standarderbjudande till tjänsteleverantö-
rer är fortfarande en grossistprodukt som 
är 100/100. Men 15 procent av stadsnäten 
erbjuder 1 Gbit/s. 

Stadsnäten upplever en fortsatt ökad 
efterfrågan från marknadens aktörer på 
både infrastrukturprodukterna, kapacitet 
och svartfiber. Efterfrågan på svartfiber ökar 
p g a den ökade användningen av krävande 
elektroniska kommunikationstjänster och 
uppgraderingen till nya tekniker, t ex inves-
teringarna i den nya generationens mobilnät 
LTE (4G). 

Möjligheten till transmissionsproduk-
ter, där kapacitetsprodukter ingår, kan vara 
viktigare än man tror. I ett land som Sverige, 
som karaktäriseras av glesbygd och stora 
avstånd, kan en nätinfrastrukturinvestering 
vara mycket kostsam. Det kan dock finnas 
intresse att hyra transmission, d v s operatö-
ren behöver då inte göra investeringar i aktiv 
utrustning. Ju tätare bebyggelse med många 
kunder, desto större underlag finns för att 
göra investeringar längre ner i värdekedjan. I 
vissa glesbefolkade och geografiskt avlägsna 
delar finns inte sådant underlag, utan de kon-
kurrerande operatörerna är intresserade av att 
hyra transmissionsprodukter. Det kan också 
vara frågan om små operatörer som inte vill 
investera i utrustning utan istället väljer att gå 
in i det öppna nätet på en transmissionsnivå. 

nyfiken på stadsnäten?

Stadsnätsföreningen har samlat in fakta om stadsnäten och har publicerat resultatet i en rapport. 
Där finns en hel del statistik att hämta och i denna artikel lyfter vi bara fram ett axplock!
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Har ni ett fungerande  
villakoncept?

Ja, i egen regi delar ansvaret

Ja, i extern regi nej

Undersökning

vilket är ert standarderbjudande gente-
mot operatör och tjänsteleverantör?
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Vilka infrastrukturprodukter som stads-
näten väljer att ha i sin portfölj är upp till 
respektive stadsnät. 94 procent av stadsnäten 
erbjuder svartfiber. 65 procent av stadsnäten 
erbjuder kapacitet på lika villkor.

Slutkundstjänster – tjänsteleverantörernas 
område!
I mitten av 90-talet var tanken med stads-
näten att sänka den egna kommunens 
kommunikationskostnader. Till en början 
erbjöd stadsnäten egna tjänster i näten p g a 
att det inte fanns något större intresse från 
tjänsteleverantörerna att leverera tjänster i 
näten. Vartefter tjänsteleverantörerna visade 
vilja att leverera tjänster i näten avvecklade 
stadsnäten sina egna tjänster och gick ner 
i värdekedjan. Det är ett fåtal stadsnät som 
fortfarande levererar egna slutkundstjänster. 
70 procent av stadsnäten kan via tjänste-
leverantörer i det öppna nätet erbjuda 
företagen drifttjänster, datatjänster och 
säkerhetslösningar som är anpassade 
kamera lösningar eller larmtjänster. 85 
procent av stadsnäten erbjuder via tjäns-
televerantörerna ett öppet nät gentemot 
slutkundsmarknaden. Ett tjänsteområde 
på frammarsch är fastighetstjänster. Bl a 
finns möjlighet att använda porttelefon, 
larm, lås- och bokningssystem för ex vis 
tvättstugebokning, smarta energitjänster, 
kameraövervakning eller brandvarnings-
system. n

caMilla Jönsson
Projektchef, Svenska Stadsnätsföreningen

vilka infrastrukturtjänster erbjuder 
stadsnätet marknadens operatörer med 
konkurrensneutrala villkor?

svartfibertjänster 94%

våglängdstjänster 27%
inga tjänster 4%

kapacitetstjänster 65%
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3 frågor till…

mehmet kaplan 
iT-minister 

1Som It-minister, finns det någon enskild fråga inom It-politiken 
som du vill lyfta fram?
IT-politiken är ett brett område med allt från e-förvaltning till grund-

läggande betaltjänster, men bredbandsutbyggnad och mobil täckning är 
givetvis två väldigt viktiga frågor. När jag lärde känna Internet räknades 28,8 
kbps som en snabb uppkoppling, en siffra som är skrattretande idag. Tack 
vare snabbare uppkopplingar har vi haft en otrolig utveckling när det gäller 
vad vi kan göra på nätet. För att framtidens tjänster ska kunna utvecklas är 
det viktigt med snabba och pålitliga uppkopplingar i alla delar av landet. 

2 Hur ser du på Bredbandsforums fortsättning?
Arbetet med Bredbandsforum fortsätter. Bredbandsforum fyller en 
viktig funktion för dialog och samverkan mellan olika aktörer på bred-

bandsmarknaden, vilket är en viktig pusselbit för att främja utbyggnaden av 
bredband.

3 Slutbetänkandet av Utredningen om utvärdering av bredbands-
strategin – Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) har 
varit ute på remiss till ett antal olika instanser. Hur kommer ni att 

gå vidare med det betänkandet?
överlag är remissinstanserna positiva till utredningen och de förslag som 
läggs, även om det självklart finns skiljaktiga meningar i fråga om de enskil-
da förslagen. Redan nu bereder vi förslaget om bredbandskoordinatorer 
inom Regeringskansliet. Jag kommer att se över befintliga strategier, bland 
annat bredbandsstrategin, och i det arbetet kommer de synpunkter som 
lämnats i remissrundan bli viktiga att ta hänsyn till. n
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i höstens nummer av magasinet Stadsnätet kan du läsa  
en längre intervju med it-minister mehmet kaplan!
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 Specialister på optisk �berkabel. 
     Exempel: Mini airblown 
     288-�ber, 7,9mmØ

 Kanalisation.
 

Brunnar och lock. 
 Kompositmoduler, lock i

     komposit, betong eller
     gjutjärn.

HF Sverige:  Lennart Johansson 
+46 739 43 23 23 • www.hf.net

kvalitetssäkra 
ditt fibernät
EmtEllE är en marknadsledande producent av plaströr och blåsfibersystem till 
de svenska stadsnäten. Produkterna utvecklas, produceras & kvalitetssäkras från 
våra fabriker i Danmark & Skottland.

Vi kan bli en värdefull leverantör för dig som vill kvalitetssäkra ditt fibernät, både 
nu & i framtiden. Vi har en mångårig kunskap, både i Sverige och globalt från 
mer än 1 000 avslutade större fiberprojekt, bl a inom FTTH, vindkraft, järnväg, 
telemetri & fastighetsnät.

Välkomna att höra av er till någon av oss för en förutsättningslös diskussion 
om ditt nästa fiberprojekt. 

Sthlm/Östra Sverige Sthlm/Östra/Norra Sverige Västra Sverige Södra Sverige
Michael Druse Lars Wetterhall Anders Schleifstein Fredrik Pihl
0768-00 17 98 0705-14 04 01 0763-96 71 10 0723-00 85 77
michaeld@emtelle.com larsw@emtelle.com anderss@emtelle.com fredrikp@emtelle.com
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DEBAT T

VäLFärD 
och digital infrastruktur

Våra utmaningar
Antalet äldre är ökande, vilket ställer större krav på vård och om-
sorg, inte minst i hemmet. Samtidigt kräver samhällsekonomin 
att vi tillmötesgår dessa krav utan att kostnaderna ökar, annars 
måste skatten enligt SKL öka med 13 procent.

En stor del av dagens personal i välfärden går i pension de när-
maste åren. Att ersätta dessa är inte lätt, dagens unga finner inte 
dessa yrken tillräckligt välbetalda och attraktiva. Ansträngningar 
måste göras för att dessa yrken i större utsträckning förhåller sig 
till ungas självklara användning av digitala tjänster. 

Var finns dessa vård- och omsorgsberoende individer? Utan 
att ha statistik på det, så misstänker jag att de procentuellt är 
överrepresenterade i glesbygd, troligen i inte alldeles jättemo-
derna hus. Vilket eget kunnande har de kring tekniken? Ofta 
dåligt, och med tilltagande minnesluckor kanske minskande 
med åren.

För att möta detta krävs investeringar i fysisk infrastruktur, i 
support, i kompetens. Jag tror att samhället underskattar beho-
ven – men också möjligheterna.

Välfärdsteknologin utvecklas snabbt. Idag associeras till 
kamera övervakning nattetid, till trygghetslarm, och kanske till 
någon form av stöd för video. 

Imorgon kommer vi att se detta, plus uppkopplade sensorer 
för hjärtfrekvens och blodtryck, påminnelser om medicinering 
och aktivitet, kontakt med terapeut och vårdpersonal, loka-
liserings- och minnesstödstjänster, avancerad telemedicin, 
uppkopplade robotar, tjänster för kontakt med myndigheter 
och företag, trygghetsskapande tjänster, stöd för att förekomma 
liggsår, alla andra typer av tjänster i smarta hem … Möjligheterna 
är enorma. 

Men det görs ju insatser – vad mer kan begäras?
Det är nödvändigt att tillvarata det stöd som digitala tjänster och 
infrastruktur kan ge för att effektivisera, för att kunna rekrytera, 
för att kunna möta förväntningar. Men man måste i god tid tänka 
igenom vilka anspråk man kommer att möta.

Är det acceptabelt att det i landsbygd, där många äldre bor, inte 
är samma kvalitet på nätet? Måste man fundera på access för »de 
sista 10 procenten«? Borde man inte börja fundera på vilka an-
språk som välfärdsteknologin ställer på support, felavhjälpning, 
organisation m m? Är det inte hög tid att klarlägga hur infrastruk-
tur i hemmet ska byggas? 

På »Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa«, som ägde rum 
21–22 januari i Kistamässan, kunde man lyssna till många intres-
santa föredrag och debatter. Jag hade privilegiet att delta i två, en 
om kraven på digital infrastruktur till följd av välfärdsteknologins 
användning, en om varför det går så långsamt med spridningen. 
Om jag skulle försöka summera mina tankar efter dessa debatter, 
så blir det fem stycken:

1. Kraven på robusthet ökar. Det är olyckligt när PTS talar om 
hur problem ska lösas, däremot är det rimligt om PTS är 
tydligt på vilka krav som infrastrukturen måste tillgodose.

2. Det krävs samarbete mellan alla berörda – nätägare, andra 
leverantörer, kommuner, SKL, vårdgivare, myndigheter 
m fl – på ett djupare och mer aktivt plan än idag. Det måste 
etableras nu. Impulser och modeller kan hämtas från Bred-
bandsforum.

3. Man måste från statens sida mer proaktivt förbereda lagstift-
ningen. Exempel på hinder för välfärdsteknologin till följd av 
gammaldags lagstiftning finns. Och, som det konstaterades 
av PTS, så är välfärdstjänster inte beaktade i LEK. 

4. Ansvaret måste bli mycket tydligare. Vilken kvalitet kan man 
förvänta sig och kräva? Hur fördelas ansvaret? 

5. Vem betalar? Vad ska kommunen betala, vad är den enskil-
des ansvar? Vad händer om den enskilde inte har, och inte 
kan få, bredband? 

Det är några av alla tankar som for genom huvudet. Sammanfatt-
ningsvis – det är dags att ta tag i dessa frågor nu. Myndigheten 
för delaktighet har fått ett uppdrag av regeringen kring välfärds-
teknologins spridning, men vem har uppdraget att se till att den 
digitala infrastrukturen, inkl support och andra kringrutiner, är 
förberedd? Man kan ju börja med att bestämma – är det någon 
av våra tre socialministrar, är det Mehmet Kaplan eller är det 
infrastrukturministern? n

Mikael von otter
iT & Telekomföretagen

Sverige är ett av världens bästa länder avseende vård och 
omsorg, även om vi i en alldeles färsk internationell jämfö-
relse (SvD 27/1) trillat ner till 12e plats, klart sämst i Norden. 
Vi vet att det behövs avsevärda insatser för att vidmakthålla 
och förbättra situationen. Det handlar inte minst om att 
tillvarata de möjligheter som den digitala infrastrukturen 
ger – eller skulle kunna ge. 
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1Hur vill du summera din tid som  
ordförande i SSNf?
Jag kom in i styrelsen som ledamot för 6 

år sedan, under en ganska orolig och skakig 
tid. Föreningen hade precis anställt en VD på 
heltid och påbörjat arbetet med att strukturera 
föreningens verksamhet. Flera års underskott 
skulle åtgärdas och en struktur på alla externa 
projekt måste skapas. Transparens var årets 
tema. Inledningsvis fick mycket tid läggas 
på det interna arbetet med att få ekonomin i 
balans och verksamheterna under kontroll. 

Efter ett tag, framförallt tack vare VD och ett 
effektivt kansli, kunde vi börja titta på förening-
ens roll och strategi. Jag valdes till ordförande 
våren 2011 och vi såg ganska snart att ett 
fortsatt arbete med vår strategi var nödvändigt 
och den första strategigruppen tillsattes. Detta 
arbete pågår fortfarande då vi är en relativt ny 
bransch och förändringarna går fort.

Vi har som förening gått ifrån att vara en doldis 
på nationell och politisk nivå till att idag vara 
delaktig i myndigheters och regeringens arbe-
te med digitaliseringen av Sverige. Vi är idag en 
tung remissinstans och sitter i många viktiga 
organ och deltar i det nationella arbetet med 
bredbandsutbyggnaden. Vi har också börjat 
synas i EUs korridorer.

Många av de efterfrågade verktygen för att 
effektivisera stadsnätens verksamhet finns idag 
i drift och arbetet med att standardisera och 
skapa bättre förutsättningar för stadsnätens 
affärer har kommit långt. Vi har idag ett CESAR2 
som både fungerar bra och täcker sina egna 
kostnader.

Arbetet med att kunskapshöja beslutsfattarna 
på både nationell som regional/lokal nivå har 
visat sig ge resultat. Vi mäter beslutsfattarnas 
engagemang och där har vi definitivt förändrat 
det till det bättre.

Allt detta arbete har kunnat göras på grund av 
ett stort engagemang från både styrelse och 
kansli.

2 Vad är det mest oväntade du har fått 
uppleva under tiden som ordförande?
Förmodligen insikten i början av mitt 

styrelseuppdrag att det var en otroligt stor 
kunskapsklyfta mellan stadsnäten och besluts-
fattarna. Jag som själv varit kommunalråd i 
18 år trodde att flera av mina gamla kollegor 
var mer insatta i våra viktiga frågor. Därför har 
vårt projekt »Kunskapslyftet« varit oerhört 
värdefullt och viktigt. Vi har nu nått så långt 
att nästan alla anser att IT-infrastruktur ÄR en 
samhällskritisk infrastruktur lika järnvägar, 
vägar och el.

3 Vilken är föreningens kommande  
stora utmaning?
Den enorma samhällsförändring som 

vi nu står inför. När bredband är en allemans-
rätt ställs det helt andra krav på standard, 
robusthet, tillgänglighet och säkerhet. Homo-
genisering av stadsnät är en viktig uppgift för 
föreningen. Dagens spretiga form av stadsnät 
gynnar inte stadsnäten och kan i värsta fall 
leda till försäljning eller nedläggning av nät. 
Sannolikt måste stadsnäten samverka mycket 
mer för att vara konkurrenskraftiga eller slå sig 
samman i större enheter.

Föreningen kan inte företräda hela frågan om 
digitalisering av samhället men argumentation 
och fokus kan vridas från infrastrukturen till 
vad infrastrukturen ska användas till. Sätta in 
stadsnätsverksamhetens del i digitaliseringen 
av samhället. Medvetenheten på politisk nivå 
har ökat men det finns fortfarande ofta brist i 
samband med att politiker byts ut i och med 
val.

I mindre kommersiellt intressanta områden är 
inte infrastrukturkonkurrens trolig. Då blir det 
ännu viktigare att vi står för tjänstekonkurrens.

De stora kapitalstarka nationella aktörerna 
kommer att bli fler och sannolikt aggressivare 
gentemot de små stadsnäten. Sannolikt får vi 
se fler förvärv och då blir det ännu viktigare att 
föreningen arbetar för att stötta och stödja alla 
stadsnät.

4 Hur ser det ut för stadsnäten om 10 år?
Bredband till alla är då en realitet. Infra-
strukturen av fiber är sannolikt, tyvärr, 

inte helt färdigbyggd, några få får fortfarande 
förlita sig på trådlösa lösningar. Samhällstjäns-
terna har utvecklats och många vardagliga 
frågor löses på »Internet«. Säkerhet, kvalitet 
och tillgänglighet diskuteras i ännu större 
sammanhang. Ansvarsfördelning mellan sam-
hället och marknaden diskuteras högljutt. Vem 
betalar? Säkerhet på nätet och e-legitimation? 
öppenhet och konkurrens? Nätneutralitet? 
Samhällsmaster för 5G i glesbygd? Tydligare 
ramverk för reglering som inbegriper lokala 
stadsnät utformas sannolikt.

Omfattningen av offentlig medfinansiering är 
nog ännu mer oklar, vad är kommersiellt och 
vad kräver nationellt stöd? Tjänstekonkurrens 
eller infrastrukturkonkurrens, har vi råd med 
både och? Vi ser en betydligt högre betal-
ningsvilja för nätanslutning då nyttan är mer 
påtaglig. Med ökad tjänstekonkurrens ser vi 
också mindre marginaler för tjänsteleverantö-
rerna, fler och fler blir mer vertikalt integrerade. 
De rena kommunikationsoperatörerna är 
borta från marknaden. Vi har färre men större 
stadsnät som samverkar regionalt. Fler nya 
stora nationella aktörer har tillkommit och 
nya branscher/tjänster skapas, typ OTT. Vi har 
säkert fått regler för prioritering av trafik för 
samhällskritiska tjänster. Fast, mobilt och WiFi 
hänger ihop och vi är närmare ett ubiquitous 
(var som helst, när som helst, hur som helst och 
vad som helst) samhälle. Säkerheten på nätet 
är ännu viktigare. Det har nu skett ett genom-
slag för nya förläggningsmetoder som sänker 
anläggningskostnaderna. 

Men …. utvecklingen tar troligen längre tid än 
vad vi tror. n

4 frågor till…

Stefan Hedin 
avgående ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen

50



Telekom, IT & bredbandsnät kräver säkra samt tillförlitliga strömförsörjningssystem. 
Vi erbjuder flexibla lösningar på kompletta och energieffektiva AC- och DC-
system. Fokus på kundens totalkostnad för inköp, service och drift kombinerat med 
marknadens förmodligen intelligentaste övervakning har gjort oss till en av världens 
absolut största tillverkare av strömförsörjning. Kontakta oss för mer information.

Vi ses på ELFACK i maj! Monter A01:20

 
 

 

 

 

www.deltapowersolutions.com

När det skall fungera!

Telekom & UPS - vår styrka 
sedan 1967. Vår historia är Din 
garanti! 

Delta Energy Systems (Sweden) AB
Postadress: Box 3096,  SE-350 33 Växjö 
Besöksadress: Annavägen 3

Telefon: +46 (0)470 70 68 00
E-mail: Info.sweden@delta-es.com

Att byggA fiber blev Precis 
väldigt mycket enklAre

www.fiberfabriken.se
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dag 1 
24 mars

årskonferens 
24–25 mars 2015
AROS CONGRESS CENTER, VÄSTERÅS

Välkommen till Svenska Stadsnätsföreningens

09.00 – 11.45 Incheckning, kaffe och smörgås hos utställarna

09.30 – 11.45 SSNfs Årsmöte

11.45 – 12.45 Gemensam lunch, kaffe serveras hos utställarna

12.45 – 13.00 SSNfs nya ordförande och Västerås kommun styrelses 
ordförande Anders Teljebäck presenterar Västerås – 
Välfärdsteknologistaden

13.00 – 13.45 GeMensaMt seMinarie 1  
Vänd hinder och utmaningar till möjligheter  
genom Innovation!  
Få kommuner har startat utmaningen – många ser hinder för 
införandet av välfärdsteknologi, men hur skapar man förutsätt-
ningar för verksamhetsutveckling och minskad miljöpåverkan 
med hjälp av tekniska lösningar? omsorgsverksamhet behöver 
bedrivas på ett nytt sätt och vi måste låta kunden bedöma om 
e-hemtjänst är etiskt riktigt – inte verksamheten.  
Anders Teljebäck samt IT-Direktör Mikael Lagergren  
presenterar Västerås

14.00 – 14.30 Välj ett av följande:  
1:1 Politik och samhälle  
Digitalisering av trygghetslarm – en välfärdstjänst som 
ställer nya krav från användare och närstående!  
Sveriges kommuner ansvarar för alla de trygghetslarm som ska 
in i den digitala världen, men frågan är om denna servicetjänst 
blir tryggare och säkrare för användaren. Vem är beställnings-
mottagare för dessa uppkopplingar? Hur ser användarnas och 
närståendes framtida behov ut av trygghetslarm gällande 
krav på både inomhus och utomhustäckning samt andra nya 
funktioner?  
Patrik Forsström, VD e-centret

 1:2 teknik  
Hur skapar vi välfärdens »must carry«?  
Digitala välfärdstjänster i kombination med varma 
händer från hemtjänsten vs Over-the-top-vård och 
hälsotjänster från marknaden?!  
Vad är skillnaden på de digitala tjänster som marknaden er-
bjuder oss konsumenter direkt över internet kontra de digitala 
tjänster som kommunen erbjuder personer med behov av 
hemtjänst? i dagsläget uppskattar Eu-marknaden för e-Health 
till ca 15 miljarder Euro.  
Adam Hagman, Affärsutvecklare Robotdalen 

 1:3 Produkt och marknad  
Krav på tjänsteåtkomst till hushåll och företag  
från kommun och landsting oavsett nätägare  
och operatör!  
90 % av alla hushåll bör ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s 2020, 100 % av dessa borde garanteras tillgång till 
det tjänsteinnehåll som erbjuds från offentlig sektor gällande 
vård, skola och omsorg, must carry! Beställningsprocesser och 
tillgänglighetskrav kräver transparens och sömlös infrastruktur. 
Niklas Sundler, Telia

14.30 – 15.15 Kaffe hos utställarna

15.15 – 16.00 GeMensaMt seMinarie 2  
Integritet, yttrandefrihet och rättssäkerhet  
i det digitala samhället  
Eu domstolen ogiltigförklarade datalagringsdirektivet. integri-
tetsskyddet har stärkts bl.a. genom ändringar i grundlag. Mot 
det står samhällets intresse att förebygga och klara upp brott 
samt yttrandefriheten. Avvägningen mellan olika samhällsin-
tressen är inte ny men extra viktig och komplicerad i det digi-
tala samhället. Medier och operatörer som Bahnhof utmanar 
med granskningar och tjänster för att stärka integriteten. Vem 
drar det längsta strået, medborgaren eller staten?  
Nils Funcke, journalist och före detta sekreterare  
i yttrandefrihetskommittén

16.15 – 16.45 Välj ett av följande:  
2:1 Politik och samhälle  
Digital övervakning oroar människor  
Workshop. Hur möter vi människors oro och misstänksamhet 
mot den övervakning som datalagring medför? Hur kan bran-
schen och stadsnäten förhålla sig till situationen? 
Mats Sjödin, chefredaktör Telekomnyheterna, diskussionsledare, 
Jon Karlung, VD Bahnhof, Stefan Backman, chefsjurist Tele2

 2:2 teknik  
Informationssäkerheten är en utmaning  
för infrastrukturägaren  
Det är inte helt enkelt att vara nätägare och bygg herre avseen-
de ledning och styrning. Det är heller inte helt enkelt att över 
tid driva och förvalta en samhällskritisk funktion avseende 
robusthet gällande organisation, ordning och reda på viktiga 
handlingar. Det handlar om informations- och iT-säkerhet. 
Henrik Bjerneld, säkerhetskonsult inom Combitech och som 
har över 20 års erfarenhet av informations- och säkerhetsar-
bete

 2:3 Produkt och marknad  
Driftsäkert nät ger nöjda kunder  
– har DU råd att låta bli?  
Nya krav från PTS träder i kraft under 2015 vad gäller föreskrif-
ter om driftsäkerhet som ska ge färre driftstörningar. Lyssna 
på PTS om de nya kraven på driftsäkerhet som kommer att 
börja gälla inom kort samt vilka avbrott och störningar som 
ska rapporteras in till myndigheten. Dessutom hur investering 
i infrastrukturen ger nöjda och lönsamma kunder över tid. 
Anna Wibom & Joakim Aspengren, PTS

16.55 – 17.15 GeMensaMt seMinarie 3 
Att leda i förändring  
Krav på verksamheter i en konkurrensutsatt marknad  
– påverkan på styrelse, ledning och medarbetare.  
Grazyna van de Voorde och Maria Moniér Melin,  
van de Voorde Consulting AB

KVÄLLSPROGRAM

19.00 – 20.00 Välkomstdrink

20.00 Middag

22.30 Efter-mingel

Programmet för  

DAGEN INNAN  

(23 mars) finns på  

www.ssnf.org
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dag 2 
25 mars

09.00 – 10.00 GeMensaMt seMinarie 4  
Framtid, omvärld och den digitala revolutionen  
Inspirationstalare Andreas Ekström

10.00 – 10.45 Kaffe hos utställarna

10.45 – 11.30 GeMensaMt seMinarie 5  
Microsoft är en stor global aktör och den största 
leverantören av mjukvaror där Cloud-tjänster blivit 
vardag 
Lyssna på en intressant föreläsning om Microsofts globala 
molntjänst office 365 som på många sätt förändrat arbetssätt 
och iT-ansvaret i företag och organisationer.  
Niklas Danell, chef för Office 365, Microsoft Sverige

11.45 – 12.15 Välj ett av följande:  
5:1 Politik och samhälle  
Blir det orosmoln när kommunerna  
tar klivet ut i molnet?   
Hur förändras det offentliga när allt finns på nätet? Vad innebär 
det att det offentliga läggs ut i molnet? Vilka utmaningar har 
kommunerna framför sig? 
Jörgen Sandström, IT-chef och säkerhetsansvarig 
Sveriges Kommuner och Landsting

 5:2 teknik  
Hur bör stadsnäten förbereda sig för att  
kunna distribuera kvalitativa molntjänster?  
Hur säkerställer stadsnätsägaren kvalitet, kapacitet och 
spårbarhet? Vilka fem punkter är viktigast för att stadsnäten 
skall vara rankad bland de bästa nät leverantörerna i Sverige av 
oTT-spelarna? Vad bör stadsnäten erbjuda för att kunna vara 
en nätleverantör till kommuner och större företag som vill 
nyttja molntjänster?  
Mikael Stenqvist, Vicicom

 5:3 Produkt och marknad  
Lyssna på Sätterstrands  
– Ett vinnande samarbete kring IT-drift  
Värmlandskommunerna Hammarö och Karlstad har i ett unikt 
samarbete skapat bästa möjliga tillgänglighet för kommunala 
e-tjänster till samhället och medborgare. Samarbetet består av 
en högteknologisk miljövänlig serverhall, Stadsnätets fiberin-
frastruktur och en gemensam iT-plattform. 
• Sätterstrands anläggning och funktion 
• Grön iT – Ett miljöfokus 
• Energieffektivisering – Eu Code of conduct 
• CASE: Hammarö Stadsnät – Karlstad El- och Stadsnät 
• CASE: Karlstads kommun – Årets iT-kommun 2013 
• Framtiden i hallen 
Pernilla Uddh, VD Sätterstrand Business Park AB, Jan  
Hellberg, sälj- och projektledare Sätterstrand Business Park AB, 
Michael Wikstrand, Driftschef Karlstad kommun

12.15 – 13.15 Gemensam lunch,  
kaffe serveras hos utställarna

13.15 – 14.00 GeMensaMt seMinarie 6  
Varför är regionerna så viktiga för Sverige?  
Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska 
möjligheter men också stora utmaningar. Regionerna kan ska-
pa förutsättningar för samverkan och samarbete. Tillsammans 
kan vi ta oss an framtida möjligheter och säkerställa regionens 
konkurrenskraft för företag och befolkning.  
Thomas Hartman, Kommunikationschef Region Västerbotten

14.15 – 14.45 Välj ett av följande:  
6:1 Politik och samhälle  
Våra roller i den regionala utvecklingen  
Vilken är Stadsnätsföreningens och stadsnätens  
roll i den regionala utvecklingen?  
Per Fröling, Svenska Stadsnätsföreningen

 6:2 teknik  
Tekniken – ett hinder eller en möjlighet  
för nationella affärer  
Hur fungerar det att göra regionala eller nationella affärer med 
många stadsnät utifrån ett tekniskt perspektiv? Vilka tekniska 
utmaningar finns? 
Mikael Westerlund, CTO, IP-Only

 6:3 Produkt och marknad  
Lokala bolag och nationella affärer  
Gemensamma produkter och tjänster? Hur skapar vi regionala 
och nationella affärer – med många lokala nätägare?  
Regionutvecklingsperspektivet på bildandet av Netwest:  
Tore Johnsson, VGR. Netwest erbjudande och tjänster: Tord 
Toverland, VD Tibro Energi och ordförande i Västlänk.  
Accessbolaget: Jan Werne och Peter Kronbladh, Accessbolaget

15.00 – 15.20 Fristående seMinarier 7 
”Stadsnät i världsklass”

 Välj ett av följande: 
 7:1  

Certifiering av gräventreprenörer 
Svenska Stadsnätsföreningen, Skanova , Eltel, JLM, Nordlunds 
och Rala tillsammans med certfierings företaget incert arbetar 
fram ett ramverk för fibergrävningsentreprenader bör upp-
handlas för att möte kvalitets- och miljökrav. Ta del av vad de 
kommit fram till. 
Peter Nordlin, VD Incert AB

 7:2  
Minskat strul vid byte av kommunikationsoperatör 
i ett gemensamt projekt med branschens aktörer så har det 
arbetats fram specifikationer bl.a. för flytt av adressdata och 
fullmaktshantering av kunder. Få en genomgång om hur den 
nya branschstandarden mellan kommunikationsoperatörer 
och tjänsteleverantörer ser ut. 
David Troëng, projektledare Svenska Stadsnätsföreningen

 7:3  
Standardisering/CESAR2/Branschavtal 
Vikten av att tillsammans hittar gemensamma tekniska 
specifikationer blir mer och mer en framgångsfaktor för att 
lyckas med våra affärer och planer. Svenska Stadsnätsförening-
en tillsammans med branschens aktörer driver några viktiga 
standariserings projekt. Avtal för Tjänsteleveranser i Öppna nät 
samt Avtalspaket för transmissionsprodukter för operatörer 
genom stadsnät är två av dessa. Lyssna på vad dessa avtal 
skapar för mervärden i er affärsprocess. 
Jimmy Persson, produktchef Svenska Stadsnätsföreningen

15.20 – 15.30 Gemensam avslutning

KVÄLLSPROGRAM

19.00 – 20.00 Välkomstdrink

20.00 Middag

22.30 Efter-mingel
Med reservation för ev ändringar.
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Förra regeringen satte som mål att 90 
procent av alla hushåll och företag skulle ha 
tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s 
2020. En blygsam ambition då det borde 

vara 1 000 Mbit/s 2020 om man ser utvecklingen 
bakåt i tiden. 

När jag flyttade till Hammarby Sjöstad för 13 år 
sedan kostade vår 10 Mbit/s internetanslutning 235 
kr/månad. Idag har vi tecknat ett avtal som ger oss 
250 Mbit/s dubbelriktat samt 25 IPTV-kanaler, 15 
analoga TV-kanaler samt IP-telefoni till en kostnad 
av 215 kr/månad. 

Grunden till denna utveckling av tjänster är 
tillgången på öppna fiberbaserade nät som ger 
alla tjänsteleverantörer möjlighet att leverera sina 
tjänster utan att behöva bygga egen infrastruktur.

Visst kan vi bygga bredband till alla
Ska vi då utestänga 10 procent av hushållen och 
företagen från denna möjlighet? Givetvis ska alla 
ca 450 000 hushåll ha den möjligheten. Tyvärr har 
några inbillat politikerna att »det går inte, det blir 
alldeles för dyrt.«

Har under mina resor till mer än 50 orter sett 
vilken glöd och uppfinningsrikedom som finns  
hos byalagen på landsbyggden för att underlätta 
byggandet av bredbandsinfrastuktur, så att de 
också ska få tillgång till de tjänster som erbjuds 
idag och de som kommer framöver.

Det som ofta framförs är att det kostar för  
mycket, ingen nätoperatör är intresserad att  
bygga på landsbyggden, känns det igen?

Förläggningsmetoder utvecklas hela tiden, 
både vad gäller markförläggning och stolp-
installationer vilka kan sänka kostnaderna kraftigt.  

Man måste dessutom bättre utnyttja statens 
krav och direktiv till verk och myndigheter och inte 
minst dess krav på elbolagen som sitter på kon-
cessioner för sina nät som innebär att det råder ett 
slags monopol i respektive områden. Det är många 
gånger billigare att hänga fiberkablarna i befintli-
ga stolplinjer där det är glest mellan abonnenter, 
tekniken finns redan och förfinas hela tiden.

Regler behövs
I vissa vägområden har jag också stött på mindre 
bra och relativt dyra installationer vid bl a korsning 
av vattendrag, detta på grund av att Trafikverket 
vägrat byalag och kommun att använda befintliga 
betongbroar som bärare av fiberkablar. Här borde 
departementet kräva, att de tar fram regler som 
medger sådana installationer så att inte installa-
tionerna fördyras tusentals kronor. Se bild.

I andra vägområden är det dessutom fritt  
fram att hänga kablar om man följer de specifika 
installationskraven som ställs.

Skillnaden är stor i engagemanget hos bya-
lagens medlemmar beroende på var i landet man 
befinner sig. Några har hyrt in arbetslösa ung-
domar för att medverka som »kontrollanter« vid 
förläggningen av kanalisation vilket har sänkt kost-
naderna betydligt. På köpet har man fått kontroll 
på förläggningsdjup, lägre grävkostnad m m. 

Val av »rätt« material som ex vis skåp och 
kanalisation skiljer sig mycket från varandra, där 
klena eller felaktiga dimensioner kan få förödande 
konskevenser över tid då kablarna kläms fast inne 
i kanalisationen och gör det omöjligt att dra i ny 
kabel vid ex vis skador. 

Förutom mer stödpengar till bredbandsut-
byggnaden, där marknaden inte vill bygga, behövs 
centralt stöd dit byalagen kan vända sig för att få 
råd och rekommendationer samt ta del av erfaren-
heter från hela landet som samlas på ett ställe. 

Genom den egna insatsen som byalagens 
medlemmar betalar på mellan 20 kkr och 25 kkr 
så minskar statens del med ca 9 miljarder om alla 
ansluter sig.

Björn Rosengren började med att ge stöd till 
mindre orter för att bredband skulle nå ut till delar 
där marknaden saknade intresse. Nu är det dags 
för regeringen att ta nästa steg genom att sätta 
målet »Där det finns el ska det också gå att få en 
fiberanslutning med minst 1 000 Mbit/s år 2020.« n

lars HedBerG

Nationella målet borde vara 
1 000 Mbit till alla 2020
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Det gör sjukvården och internationella IT-jättar också. Här finns Europas 
största öppna bredbandsnät. Det skapar affärer, och nya industrier.  
Etableringarna av datacenter är ett tecken på att en ny digital industri-era 
håller på att växa fram i Norrbotten. Visst kylan och vattenkraften är två 
viktiga faktorer. Men det är den väl utbyggda IT-infrastrukturen som gör 
det möjligt.

WE MAKE PROGRESS POSSIBLE

BILTESTARNA KÖR  
PÅ NORRBOTTENS 
HIGHWAY 1



Avsändare:
Eventool
JohnsonHuset
Gustafsvägen 2
SE-633 46 Eskilstuna 
Sweden

Posttidning B

Providing infinite fiber connectivity.

Anywhere in the home.

www.genexis.eu

DRG488
Compact 8-port layer-2 switch

•	 Gigabit	connectivity
•	 Flexible	management	incl.		

TR-069,	DHCP/TFTP	&	SNMP
•	 Any	port,	any	service
•	 RJ-45	or	SFP	WAN	

DRG700 series
Rock-solid FTTH gateway

•	 Gigabit	connectivity
•	 Wireless	speed	up	to	600	

Mbps	(incl.	11ac)
•	 Flexible	management	incl.		

TR-069,	CLI,	DHCP/TFTP,	
SNMP	&	GAPS

•	 Click-on	fiber	termination	unit
•	 CATV	option

Platinum series
Powerful desktop router

•	 Gigabit	connectivity
•	 Wireless	speed	up	to	600	

Mbps	(incl.	11ac)
•	 RJ-45,	SFF	or	SFP	combo	WAN
•	 Flexible	management	incl.		

TR-069,	CLI,	DHCP/TFTP,	
SNMP	&	GAPS

11ac

WiFi
11ac

WiFi


