


Gironet
Företagsaffären – hur bygger man en 
modern affär med lokal förankring



Gironet, Kiruna kommuns stadsnät
Varför bygger Kiruna kommun fibernät?

• Utifrån samhälleliga utmaningar och möjligheter agera utifrån långsiktighet och en hållbar utveckling för 
kommunen

• Driva utveckling och användning av samhällstjänster relaterat till det offentliga åtagandet – parallellt med 
triple play-tjänster via kommersiella tjänsteleverantörer

• Via kontroll i alla led säkerställa utbyggnad av fiberinfrastruktur till invånarna i Kiruna kommun i linje med 
bredbandsmålen i den Digitala agendan

• Främja samordning av utbyggnad av fiberinfrastruktur och övriga kommunala projekt – i strävan efter 
kostnadseffektiva lösningar

• Tillsammans med WSP startad en projektering för att bygga det nya nätet 2015

Konstaterande:
Kommunal förankring och lokal närvaro skapar insikt i samt förståelse för de lokala förhållandena och den 
behovsbild som infinner sig.





Utbyggnad Kiruna C



Utmaningar
• Parallellt med utbyggnad pågår stadsflytt som innebär att stora delar av den befintliga infrastrukturen också 

måste flyttas



Kiruna stad, översikt industriområdet



Västra industriområdet



Marknadsunderlag

Antal Stadsnät
Fastigheter 151 16
Företagsanslutningar 251 27

Svartfiberzon etableras
• Gironet erbjuder operatörer att hyra svartfiber till enhetligt pris
• Operatörerna paketerar och erbjuder tjänster till företagen i zonen



Hur ska Gironet sälja sina förbindelser?



Lokal förankring via Cesar2

• Cesar2 plattform för att köpa och sälja förbindelser

• Inget medlemskap krävs i SSNf för ett lokalt företag

• Lokala företag ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som de stora operatörerna



Lokal förankring via Cesar2

• Gironet har skrivit ett avtal med lokal partner för användning  av CESAR2 för förfrågningar som 
tillhandahålls av SSNf via en digital avtalstjänst. Partner anger den/de individer som ska få tillgång till 
CESAR2.

• SSNf lägger upp lokal partner/ÅF i CESAR2 som köpare och skickar ut användarinfo till mail och lösenord till 
sms och bifogar en enkel handledning.

• Pris per lokal användare 100 kr/mån exkl. moms.


