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STADSNÄT I SAMVERKAN – EN 
MODELL FÖR MINDRE KOMMUNER 
SOM GÖR SMÅ STADSNÄT STÖRRE

Catherine Melby, Stadsnätsansvarig



IT Norrbotten AB ägs av

• Norrbottens 14 kommuner 
Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, 
Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, 
Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, 
Överkalix, Övertorneå

• Region Norrbotten

ÄGARE



ÄGARDIREKTIV - ROLL
• Förvalta och utveckla det länsgemensamma 

fiberbaserade bredbandsnätet
• Säkerställa att nätet kommer till en praktisk 

användning för näringsliv och offentlig service så 
att en mångfald av tjänster skapas som bidrar till en 
ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen

• Verka som katalysator för den regionala utvecklingen 
och tillväxten inom bolagets verksamhetsområde

• Vara ett projektkontor för ägarna avseende 
samordning och beställarkompetens

• Utveckla och medverka i strategiska allianser såväl 
nationellt som internationellt



BRA ATT VETA OM IT NORRBOTTEN
• Koordinerar stadsnäten
• Samordnar kommunala bredbandsutbyggnaden
• Initiativtagare till ett av Europas största fiberbaserade 

bredbandsnät – Easy Fibre
• Genomförde tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet 

ett projekt för framtagande av ”Digitala Trygghetslarm”
• Samordnade en gemensam standard för 

videokonferenssystem för Norrbottens kommuner och 
Region

• Samverkade med operatörer för framtagande av en 
processmodell för utbyggnad av mobil telefoni och 
mobilt bredband i Norrbotten



BRIST PÅ RESURSER

• Många små stadsnät i Norrbotten med små resurser
• PTS ökade krav på näten 
• Svårighet att få  tjänsteleverantörer

• Få tjänster i nätet 
• ”Kommunalt initiativ” 



SAMVERKANSMODELL

• IT Norrbotten sammanhållande – Stadsnätsoperatör
• Koppla ihop små stadsnät så de blir ett stort stadsnät
• Minskade kostnader 

• Kostnader fördelas bland deltagande stadsnät 
• Ökade intäkter - Högre lönsamhet

• Möjliggöra för Tjänsteleverantörer att nå slutkunden enkelt
• Central anslutning två platser (redundans) 

• Ökat tjänsteutbud, valfrihet och kundnöjdhet 
• Ökad kvalitet i näten
• Stadsnätsdriven 



“STADSNÄT I SAMVERKAN” 
Ingående delar V1.0

Tjänstelev, 
Netadmin

Webb

Dokumentation

Fältservice -
aktiv

NOC, Beredskap



EN NY MODELL - FÖR FLER

• Maj 2017 3 stadsnät
• Nu är vi 5 stadsnät
• Fler stadsnät är på gång under hösten
• Öppnar upp för fler stadsnät - Intresserad?
• www.itnorrbotten.se/stadsnat

http://www.itnorrbotten.se/stadsnat


Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.



Välkommen till Arvidsjaur

Foto Håkan Berglund

Glen Eriksson Arvidsjaurstadsnat.se



Arvidsjaurstadsnät

Arvidsjaur Municipally - Glen Eriksson

Arvidsjaurs kommun
6450 innevånare (2015)
6126 km2

17:e största av 290 kommuner
1,14 inv/km2 (279 av 290)

Arvidsjaurstadsnät
Ca 1300 kunder, privata och företag
Kapacitetstjänster
1 ADSL station återstår efter 170930

Foto Ivan Eriksson



Teknisk plattform

Arvidsjaur Municipally - Glen Eriksson

Centralnod i tätort är baserad på GPON. 
Med RF-TV. Privatkunder.

Switchat för flertalet företagskunder.
Våglängdsutrustning 

Byanoder är switchade nät, i huvudsak 
med enkla kundconverters

Foto Ivan Eriksson



Resan hit…

Arvidsjaur Municipally - Glen Eriksson

• Vi började bygga fiber pga. dyra kommunikationskostnader

• Rosengrenpengarna ökade utbyggnadstakten

• Byakraften spelade en stor roll

• Vi lekte K.O. med SSP avtal

• Vi klev på OpenNet tåget 

2008

• Tankar på S.I.S växte fram 

hösten 2014



Stadsnät i Samverkan – SIS

Arvidsjaur Municipally - Glen Eriksson

• Ekonomi-1300 kunder bär inte kostnaden för drift & övervakning 7/24

• K.O. affärsmodellen

• Dialog tjänsteleverantörer

• Egna organisationen

• Personal på halvtid

• Ökade krav på driftsäkerhet

• Dokumentation

Svårigheter för ett litet stadsnät i en liten inlandskommun



Stadsnät i Samverkan – SIS

Arvidsjaur Municipally - Glen Eriksson

Fördelar med konceptet:
Dela på fasta kostnader – bättre ekonomi
Förbättrad dialog med T.L. (Netadmin)
Ökad kvalitet i leverans och support
Professionell drift & NOC tjänster
Gemensam resurs - IT Norrbotten
Standardisering, samverkan andra stadsnät
Effektivare marknadsföring/försäljning

Sammanfattningsvis:
Nu förbättrar vi det som vi inte varit 

nöjda med tidigare
Vi blir mer professionella
Vi får ”mer att skjuta med” 



Kort sagt…

Arvidsjaur Municipally - Glen Eriksson

För att överleva i vildmarken 
behöver man:

• Varma kläder
• Kunna skaffa mat själv
• En pålitlig infrastruktur
• En pålitlig organisation

Photos by Kent NorbergTack!
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