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Rubrik
Agenda

Om Utsikt Bredband

Utveckla och harmonisera nät

Vad har vi gjort?

Hur har vi tänkt?

Slutsatser



Utsikt Bredband AB
Verksamhet
Driver och utvecklar bredbandsnät regionalt (stadsnät) 

Verkar som nätoperatör

Driver ett öppet nät

Fullföljer fiberutbyggnad

Fiber, WiFi, LoRa

Utveckling av IoT



Utsikt Bredband AB
Vårt bredbandsnät

Linköping med kransorter

Mjölby med kransorter

Katrineholm med kransorter

Borensberg med kransorter

Tjänster i nätet

Internet, TV och telefoni

Ca 20 tjänsteleverantörer

Företagsanpassade tjänster

Uthyrning av svartfiber både till företag och privatkunder

Omsättning
190 miljoner kr

Antal hushåll 
med fiber

58 000



Varför ska Utsikt Bredband prata om att 
utveckla och harmonisera nät?



Vad har vi gjort?
• Två bolag inom Utsikt Bredband

• Mjölby – MWNet

• Borenet

• Byalag

• Ny KO (kommunalt bostadsbolag)



Två bolag inom Utsikt Bredband
• Linköping och Katrineholm

• Olika plattformar, ring vs stjärnnät

• Olika nätstruktur, olika Core

• Byggt en gemensam struktur – passivt - stjärnnät

• Valde Katrineholms Core



Mjölby - Mwnet
• Gick samman 1/1 2011

• Helt olika uppbyggnad

• Ett alternativ var att driva separata nät

• Valde att göra ett nät från början

• Bytte teknisk plattform

• Implementerade en gemensam byggnadsstandard

• Bra utbyggt gällande diversitet



Teknisk handbok

Ligger till grund för hur vi 
bygger nät utöver 
branschstandard och 
direktiv från PTS.

För att bygga ett robust 
och driftsäkert nät



BoreNet
• Privatägt bolag

• Utsikt Bredband köpte 2017

• Två entreprenörer som har byggt

• ”Noder”

• ”Slängde” med tomrör

• Drevs  av att få ihop affären, nybyggaranda

• Byggt ”nod” mha skåp med UPS



Byalag
• Alla här vet…

….hur det kan ”se ut”

• Försöker vara med från början

• Ställer krav för att ansluta till vårt nät

• Robust fiber, teknisk handbok och materiallista

• Besiktning A och O



Besiktning



Ny KO (kommunikationsoperatör)
• Under drift (dagtid)

• 18 000 lägenheter + lokaler

• Förberedelser A och O

• Besiktning

• Detaljerade körscheman

• Kommunikation, kommunikation, kommunikation

• RSA – missade en sak - Strömavbrott



Ny KO
• Checklista för att lägga över bredbandsnätet

• Vem gör vad – KO, tekniker, montörer



Utveckling av vårt nät
• Vi har ett målnät - robust och driftsäkert

• Naturligt tack vare expansion

• Fiberförstärkningar

• Byte till nyare aktiv utrustning

• Flytta ”ner” äldre utrustning

• Noder – färre, större, bättre

• Passiv kyla, solceller etc



Testbana 1,7 km
• 3 tillverkare

• 5 skåp

• 2 brunnar

• 4 sökpuck

• 7x14/10

• 40-rör med duct

• 40-rör

• 14/10, 16/10, 7/3,5



Hur har vi tänkt?
• Långsiktighet

• Övergripande målnät

• Robust fiber, Teknisk handbok

• Materiallista

• Lyhördhet

• Tagna beslut gäller



Slutsatser

Det krävs kraft för 
att driva igenom 

förändring

God planering vid 
övertagande är A 

och O

Medvetna val 
(material, byggsätt 

etc)

Många nya insikter 
och ny kunskap



Tack för visat intresse!

Johan Odensåker
johan.odensaker@utsikt.se

013-20 91 74


