
Vill vi tacka alla stadsnät som vi tillsammans med 
levererar Kyrknät via stadsnät till Svenska kyrkan.

KYRKNÄT VIA STADSNÄT



KYRKNÄT VIA STADSNÄT
2012 tecknar N62 IT Solutions i samarbete med Norrsken 
ett exklusivt ramavtal med Svenska kyrkans IT om att 
leverera WAN via stadsnät till församlingar i hela Sverige.

Tjänsten kallas för Kyrknät via stadsnät.



KYRKNÄT VIA STADSNÄT

• Svenska kyrkans projekt med att centralisera IT-drift till sina 
centrala miljöer ställer höga krav på kapacitet och kvalitet i 
datakommunikationen och innebär att fiber ofta ersätter 
koppar där det är möjligt.

• WAN via stadsnät från Svenska kyrkans församlingar i hela 
Sverige till centrala drifthallar i Göteborg, Uppsala, Västerås 
och Hortlax.

• Stamnät utgörs av Norrsken i Norra halvan av Sverige och 
ofta Bahnhof i Södra regionerna.



VAD VI EFTERFRÅGAR AV 
STADSNÄTEN!

• Punkt till multipunkt på ett otaggat vlan till alla 
slutkunder i stadsnätet, utan IP och DHCP.

• Vi vill att stadsnätet ska övervaka och felsöka sin 
kundplacerade utrustning.

• I vår kundplacerade utrustning hanterar vi själva MPLS 
och routing.



UTMANINGAR:

• Svårt att nå en del orter/stadsnät.

• Svårt att få svar på förfrågningar snabbt eller 
överhuvudtaget då en del stadsnät verkar mer eller mindre 
affärsdrivna.

• Olika affärsmodeller, tekniska lösningar och prisnivåer skapar 
problem vid standardisering av tjänsten.

• En del stadsnät har i sin affärsmodell att sprida 
ingrävningskostnader på månadsavgifter.

• Korta avskrivningstider på fibernät innebär höga 
anslutningsavgifter.

• Långa leveranstider på aktiva kundnoder(On-net).

• Långa leveranstider för nyetableringar.

• Brister utlovade leveranstider.



ANDRA TEKNISKA 
UTMANINGAR:

• Endast svartfiber som produkt

• Svartfiber med en ände aktiverad av stadsnätet

• Endast punkt till punkt

• Företagstjänster på konvertrar istället för managerbara 
switchar

• Byanät och stadsnät som inte kan leverera ethernettjänster
på grund av extern kommunikationsoperatör (KO).

• Problem med MPLS vid etablering



SAMARBETANDE 
STADSNÄT

Innebär färre ortsanslutningar för oss som gör det enklare 
att etablera sig. Men det kostar ofta mer att få en tjänst 
levererad till de yttre stadsnäten beroende på 
transportkostnader.

Borde inte konsolideringen innebära att stadsnäten som 
samarbetar kunde se ortssammanbindande nät som 
investering och nödvändigt istället för en kostnad så att 
alla anslutningar kostar lika mycket per månad oavsett 
var i regionen slutkunden finns?
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GEMENSAMMA 
AFFÄRER..

• Tillsammans kan stadsnäten i Sverige utmana de rikstäckande 
aktörerna om många stora WAN-affärer med sin geografiskt 
överlägsna täckning och lokala närvaro, men det är inte möjligt 
utan samarbete.

• För att effektivt kunna bygga stora WAN behöver vi ensa våra 
tekniska lösningar och prismodeller samt göra det lättare att 
offerera lösningar som omfattar många stadsnät.

• Stadsnätet bör se denna typ av affärer som marginalförstärkare 
istället för egna lokala affärer som ”måste” följa den lokala 
prislistan. Alternativet är tyvärr ofta att någon annan tar 
affären..

• Lika villkor är ett måste för att kunna samarbeta med 
gemensamt mål om många rikstäckande affärer.

• Det behövs en ny affärsmodell för att hantera gemensamma 
affärer. 



SLUTLIGEN..

Vill vi tacka alla stadsnät som vi tillsammans med levererar 
Kyrknät via stadsnät till Svenska kyrkan.

Vi hoppas att vi sått ett frö till tankar om att ena stadsnäts-
Sverige till att bli en seriös konkurrent om de stora affärerna.

Tack så mycket!



TACK FÖR ATT NI 
LYSSNADE!

Thomas Nordin, VD

N62 IT Solutions

Tel: 010-130 90 01

thomas.nordin@n62.se

www.n62.se
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