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GEOGRAFI

Nodena 
- mellan Oslo och 

Stockholm

ett stråk från Värmland i väst till 
Östergötland i öst via Närke, 

Västmanland och Södermanland. 
Inkluderar nu även Storstockholm.



VARFÖR?



BAKGRUNDSANALYS

• Svartfiber 5 mnkr enl PTS (år 2020) 
• Kopparmarknaden avslutas, ger möjligheter
• Marknadsaktörerna konsolideras, organisationer

reduceras och kompetents försvinner. 
• Den fragmenterade stadsnätsmarknaden är stor, 

ca 55% marknadsandel. 
Hur kan vi agera som en part? 

➢ Det finns en marknad som växer
➢ Det finns en kundefterfrågan
➢ Det finns en efterfrågan från leverantör/nätägare dvs

lokala stadsnät

SLUTSATS



Sluta prata och börja jobba!

“Arbetet ska ändå göras –
varför inte tillsammans?” 

“Ger en samlad möjlighet
att få en relevant och 

kontinuerlig
marknadsspaning, som är

mindre möjligt att få

lokalt”



– ett bolag med fyra delägare

Fibra AB ägs av Eskilstuna, Hallstahammar och 
Västerås kommun. Kommunerna äger själva 
fibernätet, men Fibra driver och utvecklar stadsnäten 
och är kommunikationsoperatör

Kumbro Stadsnät AB ägs av Kumla och Örebro 
kommun. Kumbro bygger och äger fibernätet i 
kommunerna, men kommunikationsoperatören 
Open Universe ansvarar för den aktiva infrastrukturen 
och att utveckla tjänsteutbudet i nätet.

MittNät AB är en samling av nio öppna stadsnät i 
Sverige. (Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng) Fibernäten ägs 
av respektive kommun, men Mittnät är 
kommunikationsoperatör.

Utsikt Bredband AB ägs av Tekniska verken i 
Linköping, som i sin tur ägs av Linköpings kommun. 
Utsikt är nätägare och kommunikationsoperatör i 
kommunerna Linköping, Mjölby, Katrineholm samt del 
av Motala.
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Samarbete

Samarbetsperpektiv:
• Delägarskap, av fyra
• Samarbetsavtal
• Affärssystemet Cesar2 är centralt
• Lika villkor för alla!

Ägardirektiv:
Syftet med bolaget är inte vinstmaximering av själva 
Nodena, utan att möjliggöra fler affärer för de 
nätägare som samverkar genom bolaget. Bolaget ska 
bidra till samordningsvinster och effektivisering. 



• Lika villkor delägare som samarbetspartner

• Cesar2 gäller i alla delar

• Enas kring 
o prissättningsmodeller 
o produkter 
o definitioner
o mätprotokoll
o extern och intern SLA 
o och andra standarder som krävs just för att 

standardisera marknaden…

§ samt
samarbetsavtal



Tack


