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Högt betyg till PiteEnergi för stadsnätet pite.com 
 
Bredbandsnätet hos PiteEnergi får högt betyg i en färsk oberoende säkerhetsgranskning. 

Certifieringen intygar att PiteEnergis stadsnät har en hög nivå av säkerhet och att kundernas 

nättrafik inte hamnar i orätta händer.  

 

- Vi tycker att säkra kundanslutningar är lika självklart som bra kapacitet och prestanda. Hög 
säkerhet är en förutsättning för bra kvalitet, helt enkelt, säger Johan Nilsson, stadsnätschef på 
PiteEnergi. 

Stadsnätet pite.com är nu certifierat enligt branschens egen norm kallad ”säker kundanslutning”, 
SKA. För att kunder som ansluts till ett bredbandsnät ska vara säkra på att deras trafik inte hamnar 
i orätta händer krävs att nätet är byggt korrekt och att utrustningen har ställts in på rätt sätt. 
Dessutom är det ofta önskvärt att nätoperatören kan spåra oönskad trafik. Detta förutsätter att rätt 
säkerhetsfunktioner finns och är använda i nätet. 

Nätägare som sätter säkerheten i fokus kan genomgå en certifiering för att säkerställa att de 
uppfyller de rekommendationer som Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, ställer på säkra nät. 
PiteEnergi är tillsammans med Lunet i Luleå de två första näten som är certifierade i Norrbotten.  

Som första företag i Sverige är Luleåföretaget Absilion godkänd partner till SSNf för att genomföra 
SKA-certifiering. 

- Kraven för att erhålla ett certifikat är högt ställda och det är glädjande att konstatera att 
PiteEnergis nät uppfyller dessa, säger Mats Nordlund, vd på Absilion. 

Ambitionen för Absilion är att fortsätta att genomföra certifieringar i stadsnäten i Norrbotten och 
övriga landet för att på så sätt skapa en säkrare infrastruktur i Sverige. 

För ytterligare information, kontakta: 
Mats Nordlund, vd, Absilion 

 
Johan Nilsson, stadsnätschef, PiteEnergi 

070 – 634 60 20 070 – 629 20 69 
mats.nordlund@absilion.com johan.nilsson@piteenergi.se 

 

Om PiteEnergi: PiteEnergi firade 100 år 2009 och omsatte ca 426 MSEK. Åttio medarbetare skapar 

tillsammans ett modernt företag med affärsområden inom  elhandel, elnät, fjärrvärme och bredband. Via 

stadsnätet pite.com levereras bredband med framtidssäkrad teknik och stor valfrihet. 

 

Om Absilion: Absilion har utvecklat Netrounds som är världens första professionella test- och 

monitoreringssystem som kombinerar aktiva mätpunkter i kundens nät med en tjänst på webben. Netrounds 

erbjuds som en abonnemangstjänst och kräver ingen installation i användarnas IT-miljö. Absilion är även 

marknadens ledande företag för oberoende kvalitetssäkring av bredbandsnät. Som första företag i Sverige är 

Absilion partner till Svenska Stadsnätsföreningen för att certifiera säkra bredbandsnät. 


