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Optik i
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SFP, SFP+, CFP, CFP2,
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Active/Passive cables

Över 250 000
moduler per år

Kodning för
alla plattformar

On site-tekniker
i Sverige

Optiklabb
i Europa

Betydligt
lägre pris

Tredjepartsoptik med funktion och kvalitet som original men till ett betydligt lägre pris.
Skylane är en av de ledande leverantörerna i Europa med det bredaste plattformsstödet
och möjlighet till multikodning på samma modul.
Med över 250 000 moduler levererade årligen i Sverige är Inteno stolt distributör av
Skylane Optics. Vill du också hålla världsklass?
Kom och träffa oss i Umeå 20–22 Mars.

www.intenogroup.com | www.iopsys.eu

Stolt distributör av Skylane optics
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Stadsnäten i korthet:
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Det finns cirka 160 stadsnät
i Sverige, varav cirka 90
procent är kommunala.

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom
en kommun. Stadsnäten spelar en mycket viktig roll för den fortsatta
fiberutbyggnaden, inte minst i glesbygden, och för att säkerställa öppna
nät med fungerande konkurrens.
DE FÖRSTA KOMMUNALA STADSNÄTEN bildades på

I SLUTET AV 1990-TALET var kommunerna

1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna
var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står
det klart att de svenska stadsnäten med sina
öppna nät varit en stor framgång. Utan dem
hade Sverige haft både högre bredbandspriser
och färre anslutningar.
Konceptet "öppna nät" grundades av
stadsnäten som ville öppna upp sina nät för
konkurrens. Det är tillgängligt, på likvärdiga
villkor, för alla som vill hyra fiber eller erbjuda
tjänster via en tjänsteportal. Det möjliggör
för mindre aktörer, som av olika skäl inte äger
en egen bredbandsinfrastruktur, att erbjuda
tjänster till konsumenterna. Det öppna nätet
har pressat priserna och konsumenterna har
fått fler tjänster att välja mellan. I dag har
de allra flesta bredbandsaktörer anammat
konceptet.

nästan ensamma om att förespråka fiber för
bredbandsutbyggnaden. I dag har tekniken
tagits emot av hela marknaden och anses vara
det självklara valet. Det har gjort Sverige till
landet i Europa med snabbast uppkopplingshastighet. n

Du prenumererar väl på
det digitala nyhetsbrevet?
Håll dig uppdaterad om Stadsnäts
föreningens åsikter och aktiviteter med
vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10
gånger om året och är helt gratis.
Anmäl dig genom att mejla till
nyhetsbrev@ssnf.org
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De öppna stadsnäten är verksamma i närmare 200 av landets
kommuner och sammantaget
äger de cirka 50 procent av all
bredbandsinfrastruktur.

De kommunala stadsnäten
är i första hand nätägare och
levererar olika grossisttjänster
till branschens aktörer.

Så här ägs stadsnäten:

5%
2%

1%

27%

28%
Svenska Stadsnätsföreningen, är en bransch- och
intresseorganisation som representerar stadsnät i
190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och
utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen
företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer
som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för
bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens
vision är att det digitaliserade samhället har en fullt
utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det
digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens
samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som
krävs för att använda digitala tjänster oavsett om
det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom
välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen
på www.ssnf.org

38%

Kommunal förvaltning 27%
Kommunalt energibolag 38%
Kommunalt stadsnätsbolag 28%
Ekonomisk förening 2%
Privat bolag 5%
Annan form 1%

Informationsbank
På ssnf.org hittar du mer information
och nyheter om stadsnäten och övriga
bredbandsbranschen.

Boka in
Bredbandsbåten som går av stapeln
2–3 oktober.

Vi knyter ihop
det åt dig!
VI FRÅGADE VÅRA KUNDER varför de väljer Rala.
Svaret blev: ”Det funkar”.
Snabb och korrekt nätdesign, noga utvalda produkter
som fungerar tillsammans, goda råd i tekniska
frågor och en logistik i världsklass är grunden i vårt
erbjudande. Lägg till vår vilja att alltid försöka lösa
problem, att hitta en annan väg om en är stängd
– det är förklaringen till att ”det funkar”.

HELTÄCKANDE FÖR DEN PASSIVA INFRASTRUKTUREN

Nätdesign

Brunnar
och Skåp

Optokabel

Opto- och
mikrokanalisation

www.rala.com | Tel: 0142-838 80

Terminering
och skarvning

Maskiner

L E DA R E : M I K A E L E K

Nu är vi vuxna!

S

tadsnätsföreningen fyller 20 år, en
tid som präglats av utveckling och
förändring. Föreningen är något
helt annat än den var vid starten
för 20 år sedan. Det är nog många som
instämmer med mig att stadsnäten och
Sveriges bredbandsmarknad har haft en
fantastisk utveckling under denna period
och att Sverige därför befinner sig i en
gynnsam position.
För egen del har jag nu varit verksam
inom Stadsnätsföreningen i nio år och jag
är stolt över det som mitt team och jag har
åstadkommit så här långt genom att på
många olika sätt ha kunnat hjälpa stads
näten i dess utveckling och att de i dag har
en så pass framskjuten och viktig position
i Sverige som de har. Jag är också stolt över
hur vi från Stadsnätsföreningens håll är
med och engagerat driver debatten om
bredband och digitalisering som gagnar
en hel bransch.

BREDBANDSUTBYGGNADEN GÅR SNART IN i en

slutfas när den sista miljonen hushåll ska få
fiberbredband. Men det är med stor respekt
vi närmar oss slutfasen eftersom det är den
svåraste delen som återstår då det handlar
om mer svårtillgängliga fastigheter och ofta
gles bebyggelse som skapar höga kostnader
för utbygganden av bredband. Alla kommer
inte kunna få fiber.
Regeringens politiska mål innebär att 98
procent av fastigheterna i Sverige behöver
fiberanslutas. Det är ett bra och offensivt
mål men utan tillräckliga stöd och finansie
ringsmedel kommer målet inte att uppfyllas. Marknaden är inte beredd att själva
ta riskerna och kunderna kommer inte att
klara de stora kostnaderna som en byggnation innebär.
Regeringen har här ett viktigt ansvar att
samla sina departement och myndigheter
för att kunna vaska fram de stöd som behövs – för hur ska de annars kunna genomföra sin digitalisering om medborgarna inte
kan delta?
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Kommunerna själva måste också i större
utsträckning vara med att investera i den
sista bredbandsutbyggnaden. Deras väl
färdstjänster måste effektiviseras genom
att digitaliseras eller robotiseras för att inte
riskera skenande kommunalskatter eller en
krackelerande välfärd. Jag har stor respekt
för att detta är oerhört svåra utmaningar
men samtidigt befinner sig Sverige i ett
gynnsamt utgångsläge.
KOMMUNER MED EGNA STADSNÄT har fördelar

i sin kommande digitalisering eftersom
det hos stadsnäten finns digital kompetens
men också en lokal förankring och närvaro.
En stor del av kommunernas digitalisering
kommer att handla om sensorer, monitorering samt dataanalyser för att kunna effektivisera drift och övervakning av fastigheter,
gatunät, ledningsnät, avfallshantering eller
fordonstrafik. Andra ord för detta är framväxten av Internet of Things (IoT) eller det
smarta samhället.
Från Stadsnätsföreningens håll bedömer
vi att IoT innebär en ny stor möjlig affärs
tillväxt för stadsnäten så därför gör vi
omfattande förberedelser för att skapa
förutsättningar för att fler stadsnät ska
kunna utveckla IoT-affären när bredbands
utbyggnaden börjar närma sig sitt slut.
Flera stadsnät har redan i dag kommit långt
i sitt arbete med att skapa plattformar och
samarbeten inom IoT.
MÖJLIGHETEN OCH FÖRMÅGAN ATT samarbeta
är ett viktigt utvecklingsområde för stadsnäten. Verksamhets- och affärssamarbeten
behövs stadsnäten sinsemellan för att klara
ökande krav på effektivitet, nät- och driftssäkerhet men också att möta en alltmer
konsoliderad konkurrens. Stadsnätsföreningen kommer fortsatt vara drivande och
stödja stadsnäten i detta.
Vi kan se att de nationella operatörerna
köper upp varandra för att hitta synergier
och samtidigt öka lönsamheten. Senast i
raden är Tele2 som nu köper upp ComHem

@Ek_SSNf

och vi kan förvänta oss fler samgåenden då
flera andra stora aktörer behöver positionera om sig inför den nya situationen. En
baksida med färre aktörer är att det riskerar
att leda till betydligt sämre konkurrens över
tiden.
Behovet av starka stadsnät har aldrig
någonsin tidigare varit viktigare än nu.
För vi vet att historiskt så har det positiva
konkurrenstryck som stadsnäten utövat
varit avgörande för att göra Sverige till ett
framgångsrikt bredbandsland och jag är
övertygad om att stadsnätens roll kommer
vara minst lika viktig framöver.
DET BLIR MYCKET SPÄNNANDE att vara med

om stadsnätens utveckling nästa 20-årsperiod. När Stadsnätsföreningen föddes år
1998 var ordet ”bredband” fortfarande ett
helt nytt modeord för de allra flesta fick då
förlita sig på en 56k-modemuppkoppling,
i bästa fall. Vi köpte CD-skivor på löpande
band för att lyssna på den senaste musiken.
Hyrfilmsbutikerna hade all time high då vi
efterfrågade alltmer underhållning i tv:n
hemma. Digitala almanackor hade nyligen
introducerats, någon pratade till och med
om möjligheten att använda kalender,
dator och telefon i samma apparat.
År 2038 kommer vi definitivt ha ett helt
annat samhälle där vi kommer att fnissa
åt dagens moderniteter. Robotar är då en
del av vår vardag. Att ta fram en analog
myndighetsblankett kommer vara lika retro
som alla de som i dag vill lyssna på en gammal LP-skiva. Så spännande och kittlande
framtiden är, men med en viss bävan, hur
ska jag då som gammal man klara att hänga
med? Är det en del av robotiseringen, att
inte behöva kunna själv? Ja, tiden får utvisa
det! n

MIKAEL EK
VD, Svenska Stadsnätföreningen

ComDaTe grundades 1989.

Partner till stadsnäten i 20 år.
Vi ses på vårkonferensen!

Som privatägt och oberoende företag har vi fokus
på kundnytta, leverantörsoberoende, lokal förankring
och vi värdesätter långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder kompletta kommunikationslösningar,
Strukturerade fastighetsnät, Fiberoptiska nät,
Mobil inomhustäckning, WiFi samt IT-Säkerhet, i form
av teknisk design och produkter samt kompetens för
projektering, installation, drift och support.
Vanligaste kunderna är kommuner, stadsnätsägare
och bredbandsoperatörer.

Sappa levererar kabel-TV, IPTV, bredband och
telefoni via stadsnät i hela Sverige. Ring oss på
031-744 10 40 eller läs mer på sappa.se.

0911-23 23 23
info@comdate.se
www.comdate.se
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Full koll på hela

nätet med
dpCom

Hantera
processerna från

planering
Kraftfullt

till underhåll

och generellt stöd för

mobila klienter
(IOS, Android, Windows)

www.digpro.se
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JUBILEUM

Ulricehamns kommun var
tidigt ute med att bedriva
stadsnätsverksamhet.
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Från telemonopol
till öppet nät
Mer än 20 år har gått sedan de första stadsnäten började byggas. Syftet var då att utmana det dåvarande statliga
telemonopolet och få igång fiberutbyggnaden i kommunerna. Sedan dess har Sverige blivit ett av de länder i världen
där störst andel av befolkningen har tillgång till en snabb och modern bredbandsanslutning. Mycket av det är tack vare
de svenska stadsnäten, som utgör merparten av all fiberutbyggnad i Sverige.

En pionjär på området är Ulricehamns
kommun, där diskussionen inleddes
i slutet på 90-talet. Kommunens egna
kommunikationsbehov växte, i takt med
att företag hotade att lämna kommunen
på grund av den bristande digitala
infrastrukturen.
– Vi tog då kontakt med några av de
stora bredbandsleverantörerna men fick
beskedet att Ulricehamn inte ens stod på
kölistan, berättar Bengt-Göran Andersson,
dåvarande IT-chef vid Ulricehamns
kommun.
Då bestämde tjänstemän och politiker att
kommunens energibolag, Ulricehamns
Energi AB, skulle börja bygga ett fibernät.
I början fick bolaget leverera hela
produkten – från fibernivå till slutkunden.
– Vårt mål var dock inte att sälja tv
eller internet, vi ville bara hyra ut kabel.
Efter några år började vi därför samarbeta
med Telia som kommunikationsoperatör
och vi är numera ett öppet fibernät, säger
Bengt-Göran Andersson.
I praktiken innebär det att stadsnätet står
för infrastrukturen och att kunderna kan
välja mellan omkring 15 konkurrerande
tjänsteleverantörer. Utvecklingen till ett
öppet fibernät är inte unik för Ulricehamn.
De flesta bredbandsaktörer verkar i dag
i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån,
kommunikationsnivån samt slutkunds
nivån. De kommunala stadsnäten sköter
alltid svartfibernivån i sina nät, och ofta
även kommunikationsnivån, men den
högsta nivån, slutkundsnivån, sköts av
privata aktörer och ska så förbli.
Om stadsnäten inte hade funnits och
privata aktörer istället hade haft kontroll
över hela värdekedjan, hade möjligheterna till ett öppet nät försvårats och risk för
en oligopolliknande situation uppstått,
med konsekvensen att utbudet hade
minskat och priserna blivit högre.

Per Ingloff, vd på Ulricehamns Energi AB.

Den stora skillnaden mellan Sverige och
övriga europeiska länder är hur bredbandsinfrastrukturen gjorts tillgänglig och
öppnats upp för konkurrens. Stadsnätens
vision är att det digitaliserade samhället
har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet
under dygnets alla timmar. Därför har
stadsnäten hela tiden verkat för öppna
nät. Modellen med öppna nät innebär
att stadsnätet inte bara bär ansvaret för
det öppna nätet, utan även säkerställer
att lika och icke-diskriminerande villkor
efterlevs och god konkurrens i nätet
hålls. I tider där nätneutraliteten hotas,
som exempelvis i USA, är detta inte
något att ta för givet.
Ulricehamns energibolags vision är
bredband till alla och de har satt ett mål
om en anslutningsgrad på minst 90
procent senast 2020. Som det ser ut
nu är de på god väg att nå målet.
– Målet kräver omkring 1 000
anslutningar per år 2016–2020. Under
2016 anslöt vi 1 300 kunder och förra
året 1 500, så vi ligger i dag före målet,

med en anslutningsgrad på mer än
60 procent, säger Per Ingloff, vd på
Ulricehamns Energi AB.
Karl-Erik Claesson var kommunchef när
stadsnäten började byggas. Han menar
att stadsnätet betytt mycket för företagandet i kommunen.
– Det pratas mycket om vägar och
järnvägar men digital infrastruktur är
minst lika viktigt, inte minst för företag
som är etablerade eller som vill etablera
sig i mindre orter eller på landsbygden,
menar Karl-Erik Claesson.
I dag finns det stadsnät i cirka 200
av Sveriges 290 kommuner. Utan de
svenska stadsnäten hade Sveriges
digitala infrastruktur inte varit så väl
utvecklad som den är, utan vi hade
istället haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar. n
Jubileumsredaktionen
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Bättre uppkoppling – fler jobb
Make IT är ett Boråsbaserat IT-företag som säljer serverkapacitet och olika typer av onlinetjänster i molnet till företag.
Företaget, som har knappt 30 anställda, fungerar även som extern IT-avdelning med inriktning på Microsoftprodukter.
Målet är att företagets kunder genom att koppla upp sig via dator, mobil eller läsplatta, ska kunna komma åt samma
information oavsett verktyg – något som kräver tillgång till snabba och stabila bredbandsuppkopplingar.

Företaget grundades av Thomas Lantz år
2000, och stadsnäten har varit en del av
företagets verksamhet i princip sedan första
början.
– Vi började som en traditionell ITleverantör och fick 2002 frågan om vi ville
leverera genom Borås stadsnät som då höll
på att byggas. Då visste vi ingenting om
stadsnäten, men vi hoppade ändå på tåget
direkt, berättar Thomas Lantz.
Hela företagets verksamhet bygger på bredband, och stabila nät är därför av yttersta
vikt. Det finns många platser i Sverige där
det inte hade varit möjligt att bedriva Make
IT:s verksamhet menar Thomas Lantz.
– Anledningen till att vi kan verka är
mycket tack vare den infrastruktur som finns
i Borås. För medelstora städer som Borås är
det livsviktigt med bra IT-infrastruktur för att
få hit företagen, säger Thomas Lantz.
För några år sedan deltog Thomas Lantz vid
ett utskottsmöte i riksdagen för att berätta
om sitt företag och Borås stadsnät. Han
menar att framgångsfaktorn bakom Borås
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Stadsnät finns i att kommunen redan från
början bestämde sig för att satsa långsiktigt
på sitt nät.
– Det möjliggör för företag att gå in och
satsa rejält på att förse nätet med innehåll,
säger Thomas Lantz, vilket i sin tur skapar
en tillväxt av arbetstillfällen som kommer
just Borås till del.
Även företagets vd, Andreas Tärnegård,
håller med om att bolagets verksamhet,
och Sveriges innovationsförmåga inom IT
generellt sett, har främjats av samarbetet
med stadsnätet.
– Stadsnäten har bidragit till att göra
att Sverige ligger i framkant globalt sett,
vad gäller innovativa IT-lösningar och IT i
hemmet. Vi verkar i en bransch som växer
och IT blir mer och mer affärskritiskt för varje
dag som går. Tillsammans med våra partners
vill vi fortsätta att leverera driftsäkra och bra
lösningar för att fortsätta den positiva ut
vecklingen, med en stabil tillväxt, som vi haft
genom åren, menar Andreas Tärnegård. n
Jubileumsredaktionen

Thomas Lantz, grundare
av företaget.

Andreas Tärnegård, vd.
FOTO: BEYOND COMMUNICATION

Leve öppenheten!
Vi på kommunikationsoperatören Zitius brinner för
öppenheten - att alla själva ska få välja det innehåll
och de leverantörer av tjänster i fibernätet som de önskar.
Som en neutral och snabbrörlig aktör, brinner vi också
för öppenheten i en vidare mening - öppenhet för nya
lösningar, för våra kunders önskemål och för vad framtiden
kommer innebära i fibernätet.
När hela hemmet inom en nära framtid kommer vara
uppkopplat krävs det trygga och säkra motorvägar för all
information som ska färdas till och från våra hus eller
lägenheter. Därför är också säkerheten i det öppna nätet
en viktig fråga för oss. Med Zitius ska du som kund känna
dig trygg - i alla lägen.
www.zitius.se
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Intervju med

Alf
Karlsson
Regeringen har satt ambitiösa mål för digitaliseringen. År 2020 ska 95
procent av hushållen och företagen ha en uppkoppling på 100 Mb och till
2025 ska Sverige bli ett gigabitsamhälle, där 98 procent ska ha tillgång
till bredband om minst 1 Gbit/s. Men vad händer med vårt samhälle när vi
blir allt mer digitaliserade? Vi satte oss ner för en pratstund med Alf Karlsson,
statssekreterare hos digitaliseringsminister Peter Eriksson.
Vad händer med vårt samhälle när allt
blir mer och mer digitaliserat?
– En väl utbyggd digital infrastruktur,
som vi har i Sverige i dag, ger stora
möjligheter. Det gör att vi kan ha väldigt
högt ställda ambitioner vad gäller
välfärdstjänster, innovation och företagsutveckling.
– Ett bra exempel på det är Trelleborg
där man digitaliserat delar av försörjnings
stödet. När man med hjälp av en
digitaliserad tjänst kan flytta resurser
från ärendehantering till att istället aktivt
hjälpa människor att komma i arbete. Det
är ett utmärkt exempel på hur digitaliseringen av det offentliga kan utveckla våra
välfärdstjänster och skapa innovation
inom offentlig sektor.
– Men det är såklart så att tempot i
digitaliseringen även skapar en hel del
utmaningar som vi från både offentlig och
privat sektor måste möta upp. Sårbarheten när det gäller till exempel säkerhet är
en sådan utmaning. Våra elsystem och
trafiksystem är till exempel mycket lättare
att ha kontroll över i en analog värld än
i en digital värld och det är utmaningar
som vi måste hitta fungerande och
stabila lösningar på. Men sammantaget
överväger de fantastiska möjligheterna
de utmaningarna vi ser.
Innebär det att vi även kommer att se
en ökad digitalisering av den offentliga
sektorn?
– Vår målsättning är i ett första steg
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att alla ska kunna ta kontakt med det
offentliga på ett enkelt och smidigt sätt,
helst digitalt. Det ska vara möjligt att
lämna uppgifter om sig själv eller sitt
företag och man ska endast behöva göra
det vid ett enda tillfälle.
– När vi har nått dit så kommer vi
ha ett samhälle där det offentliga kan
utföras allt mer via digitala sätt. Tittar
man till exempel på universitets- och
högskolesektorn där den klassiska
distansundervisningen tidigare innebar
väldigt mycket självstudier kan vi se en
fantastisk utveckling där det nu är möjligt
att ta del av digitala kurser från Harvard
eller Stanford. Den här utvecklingen är ju
även svenska lärosäten en del av och det
ger fantastiska möjligheter, klarar man av
allt de här så blir ju också offentlig sektor
en kraft som driver innovation, som
öppnar upp sin data och bidrar till en
mer hållbar omställning.
– Men även här finns utmaningar
bland annat när det gäller skyddet av
den personliga integriteten. Vi har redan
i dag i offentlig sektor stora register och
mängder av personliga data och kommer
i framtiden i takt med digitaliseringen
att samla in allt större mängder data om
alltifrån trafikövervakning, trafikflöden
och hälso- och sjukvård till uppgifter
från det allmännyttiga bostadsbolaget.
I stort sett alla dessa uppgifter handlar
om enskilda individer. Hur man hanterar
det på ett säkert och pålitligt sätt som
samtidigt skapar utrymme för att kunna

utveckla verksamheten, och använda
informationen innovativt för att skapa
mervärde för medborgarna, det kommer
att vara en stor utmaning för den
offentliga sektorn.
Vad innebär det för infrastrukturen och
hur den används?
– Nätneutralitet och rimligt prissatta
slutkundstjänster är viktigt, liksom
nätsäkerhet och robusthet.
– I en värld där många stater ställer
krav på att företag och aktörer ska delge
all information till staten måste vi förr
eller senare ställa oss frågor om hur vi
hanterar den digitala infrastrukturen och
de tjänster som är kopplade till den. Här
finns utmaningar att arbeta med om hur
vi förenar integritetsskydd med verksamhetsutveckling och hur vi säkerställer
att vi skyddar våra medborgare och vår
infrastruktur.
Vilken roll kan stadsnäten spela
i digitaliseringen?
– Kommunerna och de kommunala
stadsnäten har haft en väldigt stor
betydelse för utbyggnaden av bredbandet och kommer att fortsätta att ha en
stor och viktig roll. Utbyggnaden skulle
ha sett annorlunda om inte de kommunala stadsnäten hade funnits och det är
bra att det finns en konkurrens mellan
kommunala stadsnät och privata aktörer,
det driver på utbyggnadstakten.
– Både privatägda och kommunala
stadsnät är viktiga för den fortsatta
digitaliseringen av den offentliga sektorn
där kommuner behöver utföra och
utveckla välfärdstjänster. n
Jubileumsredaktionen
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iNSIDE Network Information System
Den nya generationens informationssystem för telekomsektorn baserad på modern mjukvaruteknologi.

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO). Visible light image: the NASA/ESA Hubble Space Telescope. Acknowledgement: A.C. Boley (University of Florida, Sagan Fellow), M.J. Payne, E.B. Ford, M. Shabran (University of Florida), S. Corder (North American ALMA Science Center, National Radio Astronomy
Observatory), and W. Dent (ALMA, Chile), P. Kalas, J. Graham, E. Chiang, E. Kite (University of California, Berkeley), M. Clampin (NASA Goddard Space Flight Center), M. Fitzgerald (Lawrence Livermore National Laboratory), and K. Stapelfeldt and J. Krist (NASA Jet Propulsion Laboratory)

Med iNSIDE-APP kan montörer m.fl. roller
direkt i fält arbeta mot systemet i realtid:
Ÿ APP-arna körs på smartphone eller tablet.

Ÿ Navigera, söka, titta i karta, läsa attributdata m.m.
Ÿ Förprojektera, skapa nya objekt, klarrapportera.

Ÿ Högprecisionsinmätning och utsättning via GPS.

hawke ye

C O M P U T I

N G

www.hawkeye.se
inside@hawkeye.se
070-649 32 46
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Elin Bertilsson i Karlstad:

I framtiden
är lyktstolpen
kunden
Snart har alla kommunens invånare tillgång till
bredband, konstaterar en nöjd Elin Bertilsson,
stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät.
Nu inleds ett nytt skede i kommunens digitaliseringsarbete.
Karlstads stadsnät är ett helt öppet stadsnät, det vill
säga det är öppet i alla dimensioner och vem som
helst kan köpa in sig som operatör i nätet.
– Kommunens roll är att säkra infrastruktur
och säkra tillgång till bredband för medborgarnas
bästa. På det sättet är vi samhällsbyggare. Vi förstår
bredbandsutbyggnadens betydelse för kommunen.
Alla vill ha kommunikation, men inte alla förstår
att det krävs att någon tar ansvar och gräver och
installerar.
I Karlstad förstod man tidigt bredbandsinfrastrukturens betydelse för kommunens utveckling. Att
Karlstads kommun som ägare redan 2013 satte ett
tydligt mål att uppnå 100 procent täckning år 2020
har gett stadsnätet trygghet att våga investera.
I dag arbetar Elin Bertilsson och hennes kollegor
med att täppa till luckor i utbyggnaden i tätort. För
landsbygden finns en så kallad utrullningsplan.
Planerna ligger helt i linje med målen.
I framtiden ser också Elin Bertilsson framför sig att
man behöver förädla produkten då det krävs allt
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större kapacitet inom näten för att säkra till exempel
larm och bevakning.
– Vi kommer att fortsätta gräva ett tag till, men
också att prova nytt. Då vi uppnått full utbyggnad
kommer nästa steg, som är att arbeta med hur
fibern kan användas för att utveckla nya tjänster.
I dag är kunderna i Karlstads stadsnät fastighets
ägarna, men i framtiden räknar man med att det är
lyktstolpen eller busskuren som är kunden. Stadsnätet stöder kommunens arbete med att bygga en
plattform för IoT, sakernas internet.
– Framtiden ligger i att bli digitaliseringsmöjliggörare. Nya tjänster behövs och kommer att växa.
Nu arbetar Karlstads stadsnät med att hitta smarta
tekniska kommunikationslösningar inom kommunen, till exempel kan det handla om att ha teknik
som berättar var och när kommunens snöskottare
måste ut eller att säkra digitala tjänster inom vård
och omsorg. Efter att dessa lösningar utvecklats
kan kommunen sluta avtal med leverantörer av
tjänsterna.
– Jag ser framför mig att vi går från att vara
infrastrukturbärare till att bli en digitaliseringsmotor
i kommunen, säger Elin Bertilsson. n

Jubileumsredaktionen
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Robotgården i Burträsk
På Renbergsvattnets lantbruk i djupaste Burträsk driver Mikael Olofsson en ekologisk ”robotgård” där
kossornas mjölkproduktion styrs av en digitaliserad robot. En verksamhet där en stabil, robust och säker
uppkoppling är avgörande för att lyckas.
– Det här är en familjeägd gård som har gått i arv i nio generationer. Vår familj har drivit den här gården sedan 1693. Men
det är stor skillnad att driva en mjölkgård 2018 mot var det
var då, på 1600-talet. För oss var det självklart att ta steget att
digitalisera mjölkproduktionen för att hänga med i utvecklingen,
säger Mikael Olofsson.
Från NMT till bredband
2007 tog lantbruket steget att investera i en mjölkrobot för
att klara den alltmer tuffa globala konkurrensen. I början var
man tvungen att förlita sig på en uppkoppling i det gamla
mobilnätet NMT, men det gav en begränsad hastighet och det
fanns tillfällen då både bybor och lantbruket tappade tillgången
till internet. Men sedan 2013 har nu byn stabilt bredband från
Skellefteå kraft.
– Situationen innan utbyggnaden gjorde att folk inte kunde
arbeta hemifrån och om en granne streamade en film blev
nätet överbelastat. Många tar en bra uppkoppling och snabbt
bredband för givet. Det ska vara som vattnet i kranen eller
strömmen i uttaget, det ska bara finnas där. Det är helt rätt, men

för inte så länge sedan var det inte så. Tack vare Skellefteå
kraft som byggt ut nätet här så har vi en stabil och robust
uppkoppling och det är en förutsättning för oss att lyckas,
konstaterar Mikael.
Stabilt bredband – en förutsättning för Glesbygden
Med ett stabilt bredband på plats kan nu Renbergsvattnets
lantbruk på allvar konkurrera med andra aktörer på marknaden
och det skapar även nya möjligheter.
– Nu kan vi i stort sett sköta övervakningen av produktionen
från var som helst i världen och om det uppstår något fel på
roboten kan vi styra den hemifrån. Möjligheterna som vi nu
har med bredband är oändliga och jag kan med säkerhet
säga att om vi inte hade haft möjlighet till ett stabilt bredband
och digitalisering här i Burträsk så hade byn varit tom på kor,
avslutar Mikael. n
Jubileumsredaktionen
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Fibernät för luft, vatten, mark eller
inomhus. Allt du behöver och egen
tillverkning i världsklass.
Tillsammans är vi riktigt starka. Både Hexatronic och TD Fiberoptik har egen
produktion i Sverige och erbjuder ett helt komplett system. Hos oss hittar
du allt från dukt, fiberkabel och blåsfiber till ODF-system, fibersvetsar och
mätinstrument.
Vi har lyssnat på våra kunder och drivit fiberutvecklingen framåt i över 30 år.
Ofta har vi lösningen klar innan kunden hinner fråga efter den. Vår omtyckta
fältsupport och goda service bidrar också till att våra produkter håller
absolut världsklass.

hexatronic.com

td.se
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Glesbygdsmedicin driver
tekniken framför sig
Den nya tekniken har gjort det möjligt att bo med hög livskvalitet och också ha ett spännande arbete. Vi bedriver en
kvalificerad verksamhet som samverkar med forskare i Australien, Kanada och Nya Zeeland, så beskriver läkaren Peter
Berggren den specialiserade medicinska verksamhet som bedrivs i Storuman.
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Peter Berggren är chef för Glesbygdsmedicinskt centrum, en forsknings- och
utvecklingsenhet, inom Västerbottens
läns landsting, som är lokaliserat till
Storuman, men han tjänstgör också som
distriktsläkare vid sjukstugan i Storuman
några dagar i veckan. Här går glesbygdsmedicinsk vardagsverksamhet hand i
hand med framtagande av avancerad
ny teknik för att förbättra sjukvården för
människor som lever i glesbygden.

ensam läkare i ett område nästan lika
stort som Skåne, Halland och Blekinge
tillsammans. Eftersom närmaste sjukhus,
Lycksele lasarett, ligger tio mil bort blir
nytänkande nödvändigt.

Inom glesbygdsmedicinen har de stora
utmaningarna gjort nytänkande nödvändigt. När Peter Berggren har jour är han

– Vi ligger 25 år före de flesta tätorterna i världen. De senaste tre åren har
det hänt lika mycket som under tjugo år.

Vi ligger 25 år före
de flesta tätorterna
i världen.

Primärvården hos oss ligger i framkant
då vi använder så kallade distansutbyggande teknik. Vi har patientkontakter på
distans bland annat via videosamtal.
– Att kapaciteten på näten har blivit
bättre har varit en förutsättning för denna
utveckling. Nätet klarar nu vad som helst.
Att vi har uppnått en nivå som är nästan
utan driftsstopp gör att vi kan genomföra
avancerade undersökningar även här på
sjukstugan.
Att prioritera utbyggnaden av bredband
var en medveten satsning från Storumans
kommun.
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För invånarna är den nya teknikens
fördelar uppenbara. Tekniska lösningar
gör det möjligt att bedriva en högkvalitativ vård även för dem som har stora
avstånd till sjukvården. Ett exempel är
hjärtpatienter som kommer till sjukstugan

och undersöks av en industrirobot som
styrs från sjukhuset i Skellefteå. Via
en videokonferens kan den som blir
undersökt och den som undersöker prata
med varandra.
Men även för kommunens trygghetstjänster är bra uppkoppling helt
avgörande. Fibernäten gör det möjligt att
öka tryggheten till exempel genom att ha
uppsikt över vårdtagare på distans och
även då det uppstår samhällsstörningar
såsom stormar är ett robust fibernät
mindre känsligt.
– Vår ambition är att senast 2020 ska
95 procent av alla kommuninnevånare ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,
konstaterar Tomas Mörtsell. Så skapar vi
förutsättningar för en allt bättre service
för medborgarna och möjligheter för
näringslivet att verka i kommunen. n
Jubileumsredaktionen

Peter Berggren, chef för
Glesbygdsmedicinskt
centrum.

FOTO: MADELEINE RINMAN,
STORUMANS KOMMUN

I Storuman drev näringslivet på då man
såg behovet av bra uppkoppling för att
bygga ut sin verksamhet. Stadsnätet har
funnits sedan början av år 2000 och har
byggts ut i stor omfattning. Att det haft
betydelse för sysselsättningen är bland
annat Glesbygdsmedicinskt centrum
ett exempel på, nu har man ett 20-tal
anställda.

FOTO: SOFIA BERGGREN

– Att satsa på bredband var en strategiskt
viktig fråga för kommunen, konstaterar
Tomas Mörtsell, kommunalråd i Storuman.
I en så här stor kommun blir tillgängligheten till bra bredband en konkurrensfråga.
Det visade sig att satsningen på väl
utbyggt bredband var klok och riktig.

Tomas Mörtsell,
kommunalråd i Storuman.

Det s jälvk lara valet fö r
n ätäg are, fi b erfö ren in g a r
o c h en trep ren ö rer n är d e t
g äller k an alis atio n s ys te m .

www.muovitech.com
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Samverkan ska göra Sundbyberg
bäst på digitalisering
Att lyckas med en kommuns digitaliseringsomställning är lättare sagt än gjort. Just nu sitter en stor del av
landets kommuner och funderar på hur de ska gå tillväga för att lyckas få de egna verksamheterna att dra
nytta av den nya teknikens möjligheter. I Sundbyberg bestämde sig kommunen tidigt för att samverkan
mellan de egna verksamheterna och bolagskoncernen skulle prägla digitaliseringsarbetet och det visade
sig vara ett framgångskoncept.

– I alla tider har Sveriges kommuner haft en tradition av att jobba
i stuprör. Det kanske har varit en framkomlig väg tidigare men när
vi ska lyckas med digitaliseringen så är det viktigare än någonsin
att dra nytta av varandras kunskaper, säger Inger Gran, ledamot i
kommunfullmäktige samt ordförande i Sundbybergs Stadsnät.
Men syftet med att öka samverkan mellan kommunkoncernens olika verksamheter har inte enbart medfört mer effektivt
utnyttjande av de egna resurserna. En av de största vinsterna
handlade istället om hur kvaliteten i arbetet höjdes när flera olika
yrkesroller bidrog med sitt respektive kompetensområde.
Konkreta exempel på detta är utvecklingen av smarta lösningar
inom äldreomsorgen. Det kommunala bolaget Sundbybergs
Stadsnätsbolag AB fick tillsammans med hemtjänstpersonal
i uppdrag att implementera det digitala trygghetslarmet och
därutöver utreda om digital nattillsyn var något för kommunen.
– Vi har bidragit med den tekniska kompetensen medan en
undersköterska från hemtjänsten och en demens-silviasyster har
stått för kunskapen om de äldres behov. Jag är övertygad om att
vi på detta sätt fått tjänster som håller hög kvalitet tack vare att vi
tagit in användar- och säkerhetsperspektivet redan i tidigt stadie,
säger Helene Jakobsson, vd på Sundbybergs Stadsnät.
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Samarbetet har spridit sig som ringar på vattnet i staden och
hjälpt till att visa vilken oerhörd tillgång stadsnätet kan vara för
kommunen. Med en egen bredbandsinfrastruktur och drift kan
stadsnätet skapa nya möjligheter och hållbara smarta lösningar
inte bara inom äldreomsorgen utan i alla stadens verksamhetsområden.
– Det har underlättat att vi, som kommunalägt stadsnät, och
Sundbybergs kommun, har haft en gemensam målbild – att bidra
med nytta för samhället och se till medborgarnas bästa. Genom
vårt samarbete har vi skapat en hävstångseffekt som inte hade
varit möjlig utan denna nära kontakt, avslutar Heléne Jakobsson.
Inger Gran lägger till att förbättrat samarbete mellan en kommuns
olika verksamheter också handlar om att nyttja skattebetalarnas
pengar på bästa sätt.
– Vi har precis som alla kommuner begränsat med resurser.
Att då inte ta tillvara den kompetens som vi redan har inom våra
egna verksamheter skulle vara slöseri. Kring det råder det stor
politisk enighet i Sundbyberg och det är jag väldigt glad för,
säger Inger Gran. n
Jubileumsredaktionen

JUBILEUM

2017 var året då en robot för första gången beviljades ett medborgarskap.
Smarta kylskåp, självkörande bilar och obemannade vårdcentraler är andra
exempel på teknik som kan vara en del av vår vardag inom bara några år –
men även smarta assistenter väntar runt hörnet.

En trend som är på stark framväxt är IoT
– sakernas internet. Det kan definieras
som en fysisk enhet som är utrustad med
information för kommunikationsteknologi. Ett exempel är de smarta hemmen,
exempelvis genom uppkopplade lampor
eller kylskåp. Christer Åhlund, forskare
inom IoT vid Luleå tekniska universitet,
tror att IoT kommer att innebära en större
förändring för oss än vad internet har
gjort så här långt.
– IoT kommer att komma in överallt
och revolutionera de flesta områden.
Det gäller allt från självkörande bilar
till industriell IoT, där vi exempelvis kan
komma att se uppkopplade byggarbetsplatser som gör arbetsmiljön säkrare,
säger Christer Åhlund.
Allt eftersom IoT blir en mer naturlig
del av vår vardag kommer vi att styra
tekniken på andra sätt än med tangent
bord och skärm. Röststyrning och
ansiktsigenkänning blir allt vanligare,
liksom att man kan komma att styra sina
prylar med hjälp av gester eller rörelser.
Men de nya systemen står inför en stor
utmaning i form av datasäkerhet.
– I början är det lätt att man tänker
mer på funktion än på säkerhet, men
så fort funktionen finns där kommer
säkerheten att bli nästa stora utmaning,
varnar Christer Åhlund.
Ett område som kommer kunna få mycket
hjälp av IoT är hälso- och sjukvårdssektorn. Enligt Anders Ekholm, vice vd på
Institutet för framtidsstudier, kommer
obemannade vårdcentraler snart att vara
en del av vår vardag.
– Obemannade sjukstugor i gles
bygden kommer vi sannolikt att se,
där läkare kan låsa upp rätt verktyg på
distans. I Alaska finns redan läkemedels
automater, som man kan få tillgång
till genom telemedicin. Vi som bor i
storstäder tycker naturligtvis inte heller
om att sitta i köer för att ta oss till en
vårdcentral utan kommer också att vilja

koppla upp oss i hemmet, men den här
utvecklingen kommer sannolikt att drivas
på först av behoven i glesbygden, säger
Anders Ekholm.
Telemedicinens utveckling i kombination
med autonoma fordon kan få avgörande
konsekvenser för urbaniseringen.
– Urbaniseringen har varit en stark
kraft i hela världen över flera hundra
år, nu befinner vi oss i en situation där
autonoma fordon och god uppkoppling
kan ses som en motkraft mot urbaniseringen. Om man inte längre behöver
köra till jobbet själv kommer man kunna
bo betydligt längre utanför städerna än
vad man gör i dag. Att man dessutom
kan ta en öl efter jobbet och ha råd med
taxi, i och med att taxipriserna lär sjunka
kraftigt när chaufförer inte längre behövs,
gör inte saken sämre, menar Anders
Ekholm.
Det är tydligt att den pågående och
kommande teknologiska utvecklingen
kommer att ändra vårt beteende avsevärt, inte minst vad gäller vår valfrihet i
vardagen.
– Vi har levt i en värld som är
väldigt valbaserad, där vi utgår från den
marknadsekonomiska tesen att det är
bra att ha så många val som möjligt. Vi
lever nu i en värld där vi är överrösta
av val, med känslan att allt finns bara
en knapptryckning bort, säger Pernilla
Jonsson, chef för Ericsson Research
Consumer and IndustryLab och doktor
i konsumtionsvetenskap.
För att komma till bukt med den här stora
mängden val kommer artificiell intelligens
(AI) att vara avgörande, exempelvis
genom smarta assistenter.
– Man kommer att gå från att välja en
produkt till att välja någon som väljer åt
en. Sannolikt kommer det att finnas olika
varumärken som är inriktade på olika områden, ett exempel kan vara övergången
till tjänstebaserade affärsmodeller där
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Smartare teknik
ger oss mer tid
Pernilla Jonsson, chef för
Ericsson Research Consumer
and IndustryLab och doktor
i konsumtionsvetenskap.

man väljer ett varumärke som möter
behovet ”mat hemma” istället för att
man, som i dag, själv åker och handlar.
Konsumenten kommer därmed att välja
ett varumärke som kan göra bra val åt
dem. Den artificiella intelligensen måste,
utöver det, vara så smart att den vet när
konsumenten vill göra ett eget val och
när den ska bestämma åt konsumenten,
menar Pernilla Jonsson.
Vid diskussioner om AI pratas det ofta
om vilka yrken som kommer att försvinna
snabbast. Detta är ett för snävt fokus,
enligt Pernilla Jonsson. Hon efterlyser
istället att mer energi läggs på att prata
om hur vi kan använda den kraft som
frigörs när vårt arbete effektiviseras.
– Det är viktigt att komma ihåg att IT
hittills har skapat fler jobb än vad det har
ersatt. IT har effektiviserat verksamheter
och frigjort tid för människor att ägna sig
åt andra saker, vi borde prata mer om
vad vi kan göra med den här tiden, säger
Pernilla Jonsson. n
Jubileumsredaktionen

Framtidsspaningar
• 81 procent av avancerade
internetanvändare tror att
hörlurar som laddas trådlöst, så
att man aldrig behöver ta dem av
sig, kommer att vara mainstream
inom fem år.
• Mer än hälften av avancerade
internetanvändare som använder
AR (förstärkt verklighet) eller
VR (virtuell verklighet) tror att
reklamannonser kommer att
vara så realistiska att de så
småningom kommer att ersätta
själva produkterna.
Källa: Ericsson ConsumerLab, 2017,
”10 Hot Consumer Trends 2018”.
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Om Bahnhof
Bahnhof är en svensk internet
leverantör som erbjuder snabba,
säkra och prisvärda internettjänster sedan 1994, såsom
bredbandstjänster, IP-telefoni och
IPTV. På företagsmarknaden driver
Bahnhof nät- och telefonitjänster,
samt drift- och molntjänster som
utgår från Bahnhofs serverhallar
i Sverige. Bahnhofs löfte är att ge
kunderna maximal säkerhet mot
övervakning, företagsspionage
och läckor – något som blir allt
viktigare när samhället digitaliseras.

JUBILEUM

Intervju med

Jon Karlung,
vd Bahnhof
Hur tror du att bredbandsinfrastrukturen
i Sverige kommer att se ut om 20 år
jämfört med i dag?
– Det är svårt att säga. Bredband är
en term, egentligen är det bättre om man
pratar om tillgång till internet. Man kan
se tillgången till internet som ett vägnät
– det viktiga är att kommunikationen
som finns är tillgänglig på samma sätt.
Målet är att vägnätet, som luften vi andas,
fungerar så friktionsfritt som möjligt för
att möjliggöra skapandet av nya tjänster.
Jag hoppas att framtidens bredbandsinfrastruktur kommer att vara öppen och fri.
Vilken teknik som kommer att överleva
på sikt är svårt att säga, men ingenting
går snabbare än ljuset, så fiber lär bli
kvar som stomme, sedan exakt med vilka
tekniker det blir går inte att säga.
Vilken roll tror du att Internet of Things
kommer att ha?
– Tidigare var allt i den digitala
världen isolerat – numera är det fysiska
och det digitala beroende av varandra.
Jag tror att de båda delarna kommer att
smälta samman tills allt är uppkopplat.
I samband med den här utvecklingen
kommer alla att behöva ha tillgång till
tillförlitlig internetkapacitet.
Hur ser du på nätneutralitet?
– Nätneutralitet är nyckeln till att
skapa innovationer. Om det inte finns ett
neutralt och konkurrensutsatt nät så blir
det svårt att hitta på nya innovationer. Om
det bara skulle finnas en eller några få
stora operatörer så skulle de kortsiktigt
kunna strypa kommunikationen, alternativt påverka möjligheten till innovation
negativt genom att främja en viss tjänst
eller leverantör, som i exempelvis fallet
med Telias erbjudande om fri surf för
Spotify. Internet är som ett vägnät som
bör erbjuda konkurrensneutrala tjänster,
det gäller att förutsättningarna för det

finns. Vägnät som bara tillåter vissa
typer av fordon tappar drivkraft för nya
innovationer. Allt som inte är nätneutralt
hämmar affärsutveckling och innovation.
USA:s kommunikationsmyndighet
FCC röstade i december om att slopa
nätneutraliteten, ser du några andra
politiska risker för nätneutraliteten?
– Det finns alltid politiska risker,
exempelvis i att internet betraktas som
en förlängd arm av staten. Ett exempel
på det är Kina, där man arbetar mycket
med ansiktsigenkänning, genom att lagra
information om varje individ, vilket i sin
tur skapar ett klaustrofobiskt samhälle.
Öppen och fri kommunikation är otroligt
viktigt. Stadsnäten är en bra motvikt mot
de politiska och kommersiella risker som
finns. Det är bra att nät drivs i offentlig
regi, det fungerar som en slags garant för
att sakerna fungerar, ungefär som vanliga
vägnät. Privata stadsnät innebär alltid
en risk att man säljer ut näten till privata
aktörer.
Hur tror du att digitaliseringen av det
offentliga kommer att se ut?
– Det pratas mycket om välfärdstjänster. Mycket av den digitala utvecklingen
handlar om effektivisering, både vad
gäller tid och kostnad. Exempelvis pratar
man om att hemtjänsten ska ersättas
av en robot som övervakar. Jag tror att
robotar kan vara ett komplement men
en robot kommer inte kunna ersätta det
mänskliga mötet. Även här är nätneutralitet samt fri och öppen kommunikation
centralt.
Vad har stadsnäten betytt för Bahnhof?
– Stadsnäten har möjliggjort vår
expansion. I samarbete med olika lokala
stadsnät och aktörer kan vi erbjuda
tjänster till hundratusentals personer
runtom i Sverige via vårt bredbandsnät.

Stadsnäten och den fria och öppna
konkurrens som de medför är en stor
del av anledningen till att det har gått så
bra för Sverige vad gäller pris, hastighet
och tillgång till internet. Att det finns olika
operatörer och många olika alternativ har
drivit konkurrensen, vilket har gjort både
prisläget och hastighetsläget bra. Vi hade
inte kunnat växa så mycket som vi har
gjort utan stadsnäten. Stadsnäten bidrar
till att göra Sverige unikt och har betytt
otroligt mycket för Sveriges digitala
utveckling.
Hur ser du på stadsnätens roll
i framtiden?
– Jag skulle gärna se att stadsnäten
kunde växa lite i storlek och växa utanför
kommungränserna, genom att inleda
samarbeten mellan kommuner, det
skulle underlätta vårt arbete. Stadsnäten
fungerar som ett bra alternativ till privata
aktörer. Vi åker i deras nät som bilar åker
i ett vägnät. Att vi kan göra det bygger
på att det finns en infrastruktur som är
tillgänglig. n
Jubileumsredaktionen

Vad är nätneutralitet?
Begreppet nätneutralitet bygger
på principen att all internettrafik
ska behandlas likvärdigt oavsett
avsändare, mottagare, plattform
eller innehåll. Nätneutralitet
omfattar också transparensaspekter avseende bl a operatörernas
trafikhantering och avtal gentemot
slutkunder.
Källa: PTS.
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Vi ses i monter 20!

Få koll på
ditt fibernät!

Förvaltning och dokumentation av kommunikationsnät.
Lagom till Svenska Stadsnätsföreningens 20-årsjublieum lanserar vi en
applikation speciellt utvecklad för behoven av dokumentation i små och
medelstora fibernät. Den är enkel att använda och prislappen är anpassad
efter mindre nätägares plånbok. Vi finns på plats under årskonferensen
i Umeå 20 till 22 mars för att berätta mer.
PS Redan nu testar Karlshamn Energi och Ronneby Miljö & Teknik Fiberkollen
och vill du veta mer direkt ringer du Stellan Sjögren 0708 - 500 895.

Tel: 0455-384500

E-post: info@fiberkollen.nu
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Björn Jonsson
var med från
starten 1998
FOTO: STADSNÄTSFÖRENINGEN

– Flera av de utmaningar vi hade
då har vi fortfarande i dag

Stadsnätsföreningen fyller 20 år
2018. En av de som var engagerade
i föreningen redan från start är Björn
Jonsson, i dag vd på Norrsken. En rikstäckande aktör, som ägs av kommuner
och stadsnät i Dalarna, södra och
mellersta Norrland, med ett eget nät i
Svealand och Norrland. Precis som då
var syftet att skapa samverkan mellan
stadsnäten och få ökad förståelsen för
vikten av stadsnätens roll som bredbandsfrämjare.
– Då pratade vi om hur vi skulle öka
efterfrågan på bredband, hur vi skulle
få fler att anamma öppna-nätmodellen
och vikten av att stadsnäten inte såldes
ut med en återmonopolisering som följd.
Med andra ord var det ungefär samma
frågor som var viktiga då som vi fortfarande diskuterar i dag, säger Björn Jonsson.
Vid det första mötet, som anordnades
i Linköping, deltog cirka 30 personer från
stadsnät runt om i Sverige. En styrelse
utsågs och Björn Jonsson hamnade i
föreningens nytillsatta valberedning, en
roll han har kvar än i dag.
Under föreningens första år fanns ingen
anställd personal och föreningens verksamhet bedrevs på frivillig basis. Redan
tidigt i föreningens historia anordnades
flera konferenser. Fiberutbyggnaden
hade precis påbörjats och det fanns stort

behov av att träffa andra aktörer som satt
i liknande sits. Många stadsnät var precis
som föreningen nystartade och behovet
av att skapa ett nätverk var stort.
I slutet av 90-talet anordnades den första
Bredbandsbåten med tillhörande studiebesök på Nokia i Helsingfors. Samtliga
konferensens deltagare rymdes då i en
chartrad buss. I dag, cirka 20 år senare
arrangeras fortfarande Bredbandsbåten
med skillnaden att deltagarantalet mer
än tiofaldigats och hela båten numera är
abonnerad. Behovet av en stark förening
som forum för dialog och erfarenhetsutbyte är dock det samma som då.

Vid millennieskiftet när
de första stöden för
bredbandsutbyggnad
kom fick vi arbeta för
att stöden också skulle
ges till stadsnät som
ville dra fiber.

– Många stadsnät är små och för dem
är Stadsnätsföreningen en ovärderlig
hjälp i arbetet med att exempelvis ta
fram standarder och hitta gemensamma
system som exempelvis Cesar2. Mycket
handlar också om att hitta personer i

samma sits, säger Björn Jonsson.
Ett annat viktigt område för föreningen
var arbetet med att öka förståelse för
stadsnätens roll. Ett arbete som i mångt
och mycket lagt grunden till Sveriges
position som ledande inom bredbands
utbyggnad i världen.
– Fiber var ju på inget sätt en självklarhet då. Vid millennieskiftet när de
första stöden för bredbandsutbyggnad
kom fick vi arbeta för att stöden också
skulle ges till stadsnät som ville dra
fiber och inte enbart till Telia som
istället satsade på kopparnätet. Här var
stadsnäten förutseende och det är något
som gynnat Sverige som bredbandsland,
säger Björn Jonsson.
I dag satsar alla marknadens aktörer
på fiber men många frågor är minst
lika aktuella nu som då. Ett kvitto på att
stadsnätens roll kommer att vara viktig
också framöver enligt Björn Jonsson.
– Stadsnäten har alltid strävat efter
att vara den här positiva kraften som
driver på övriga marknaden. Den rollen
har de ju fortfarande och de är precis lika
viktiga nu som då. Vi ser ju exempelvis
hur öppna nät och nätneutralitet återigen
ifrågasätts och där har ju stadsnäten
alltid värnat just öppenhet, avslutar Björn
Jonsson. n
Jubileumsredaktionen
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Pionjärarbete
av Netwest
Hallå där...
ÅSA ZETTERBERG
Beskriv din nya roll?
– Jag är regeringens Chief Digital Officer
med ansvar att driva på genomförandet av
regeringens Digitaliseringsstrategi. Jag ska
synliggöra allt bra som sker inom digitalisering
samt sätta ljus på det som inte sker och vara en
katalysator för ytterligare handling och action.
Jag kommer också verka för synergier och få
fler att göra mer.
Du har jobbat flera år på SKL. Vilka kunskaper
därifrån tar du med dig till din nya arbetsplats?
– Oj, det är mycket jag har lärt mig genom
åren på SKL: Att få saker att hända i samverkan
med många andra aktörer, att kommuner,
landsting och regioner har en fenomenal
förmåga att varje dag leverera välfärd, att det
är viktigt att ha med såväl ledning som medarbetare i utvecklingsfrågor och att man inte kan
eller bör marginalisera digitaliseringsfrågor till
bara en person eller en IT-chef, att tillsammans
är vi starka och kan göra skillnad, att vi behöver
jobba med våra förhållningssätt och kulturen
för att skapa mod som gör att vi vågar och kan
driva på utveckling i en alltmer föränderlig
värld.
Vad tror du kommer att vara de stora käpp
hästarna för att offentliga sektorn ska lyckas
med sin digitalisering?
– Att man ibland får sätta sin egen verksamhet i ett större sammanhang, att fortsätta jobba
med perspektivet utifrån och in – sätta dem
vi är till för i första rummet. Dessutom är det
viktigt att vi blir ännu bättre på att hämta hem
nyttan och värdet av digitalisering, att ställa om
på riktigt.
Vilken roll kommer stadsnäten spela
i arbetet med att lyckas med det offentligas
digitalisering?
– Det kommer att krävas insatser från alla
goda krafter i samhället om vi ska bli bäst
i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. Stadsnäten är en av de aktörerna
som kan bidra positivt i utvecklingen. n
PER FRÖLING
Svenska Stadsnätsföreningen
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Netwest har ägnat en stor del av 2017 åt att få ihop fiber
föreningar, stadsnät och marknaden i syfte att kunna erbjuda
sina kunder en ny svartfiberförbindelse. Vid midsommar
stod den nya förbindelsen klar. Den är 10 mil lång och
består av 160 kopplingspunkter, sex fiberföreningar och
ett stadsnät.

D

et har varit ett långt och mödosamt arbete. Till och med
så arbetsamt att det stundtals kändes omöjlig att lyckas
med projektet. Den största utmaningen är att fiberföreningarna består av
privatpersoner som gör detta på sin
fritid och i andra ändan har Netwest
grossistkunder som har till arbete att
Lisa Andersson,Netwest.
köpa fiberförbindelser.
Den andra utmaningen var att hitta
– Men det är tidskrävande arbete,
lediga fiber och att få ihop de olika
och det är nog det vi tar med som
stråken så att det blir en sammanden största lärdomen, det är svårt att
hängande förbindelse genom alla olika forcera fram som vi är vana vid. Det tar
nät. Det visade sig vara en otroligt
längre tid och det är en utmaning att få
stor skillnad på nätens kapacitet. Det
exakta leveranstider av föreningarna,
har gått åt många timmar och många
berättar Lisa Andersson.
möten längs vägen när marknaden ska
ÄVEN OM PROJEKTET VARIT tidsödande så
möta ideella krafter och tillsammans
anser ändå Netwest att det var mödan
hitta förståelsen för varandra men
värt. De erfarenheter som Netwest har
ändå göra affärer tillsammans.
fått på vägen kommer de att kunna an– Om vi säger att resan varit lätt så
vända sig av i framtiden. En lärdom är
är det väldigt långt från sanningen,
att ha tid. Det gäller att ha respekt och
men om vi säger att det varit roligt och
lärorikt så är det precis vad de varit och förståelse för att fiberföreningarnas
arbete utförs av ideella krafter, vilket
stundtals dessutom väldigt utmananinnebär att man ska vara tydlig och
de, säger Lisa Andersson från Netwest.
inte vara för komplex utan enkel.
MEN DE LYCKADES FÅ till en svartfiberförVidare behöver man säkerställa att
bindelse mellan alla fiberföreningar
personen verkligen har mandat att
och stadsnätet, vilket resulterade i att
föra föreningens talan i förhandlingarde veckan innan midsommar kunde
na, att dokumentera vad som överensgenomföra sin första leverans som
kommits, att säkerställa kontaktvägar
också godkändes av kunden. Sedan
vid eventuella avgrävningar/fel och
dess har Netwest tillsammans med
säkerställ dokumentation på de förfiberföreningar och stadsnäten i Udde- bindelser ni hyr. n
valla nu anslutit 11 mobilmaster och
CAMILLA JÖNSSON
fler förbindelser är på gång. EfterfråSvenska Stadsnätsföreningen
gan på att hitta nya fibervägar är stor.

STADSNÄT I SAMVERKAN

Ensam är inte stark
– Det är vi tillsammans!
”Stadsnät i Samverkan”, en samverkansmodell för stadsnät
med IT Norrbotten som stadsnätsoperatör. Modellen innebär
sänkta kostnader, ökade intäkter, ökad driftsäkerhet och ett
större tjänsteutbud för slutkund.

Kom och besök
oss på Stadsnätsföreningens årskonferens i Umeå
21-22 mars.
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Stadsnätens egna distributör
Direktronik – svenska mästare
i kundservice 2017!
– vilka andra (IT) företag kan
skryta med det?
Till råga på allt är vi Stadsnätens
egna distributör och medlem i
Stadsnätsfabriken.

Tjänsteplattformar för öppna
stadsnät

g

SAKERNAS
STADSNÄT

g

ÖPPEN TV

Access-switch för FTTH med
möjlighet till prioritering av
trafiken, OAM och 10G-länkar
Edge-Core ECS4120-serien är en serie Gigabit
access-switchar med 10G upplänkportar som
passar nätägare så som ISP:er, MSO:er eller i ett
traditionellt företagsnätverk perfekt.
Exempel på best.nr: 33-1595

Stilrena installationer
med vår vita villa patch
En robust och okänslig kabel som tål att böjas
och hanteras som en vanlig kabel. Klamra direkt
på väggen och spara tid vid installation
Exempel på best.nr: 17-1850

Vi möjliggör fler tjänster i
det öppna stadsnätet!
Besök oss på
SSNf:s årskonferens i
Umeå 20-22 mars.

Två kundanslutningar
per port?
CSFP Singlemode TX1550rx1310 20km
Exempel på best.nr: 33-4624

tel. 08-52 400 700
info@direktronik.se • www.direktronik.se
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www.kalejdo.tv
info@kalejdo.tv
0302 162 42

KRÖNIKA

Fibertaliban?
Roligt ord får oss att tänka efter

V

arje bransch har sina slanguttryck. Sitt lingo. Inom stadsnäts- och bredbandsutbyggnadsbranschen har ett begrepp
det senaste året börjat användas allt mer:
fibertaliban. Ordet brukar uttalas halvt
skämtsamt, och de flesta av oss ler nog
lite när vi hör det. Det signalerar viss
distans – ibland självdistans, ibland mer
avfärdande.

MEN INNEBÖRDEN FÅR MÅNGA att tänka efter.

Skälet är ganska sunt. Diskussionen om hur
bredbandsutbyggnaden kan effektiviseras,
snabbas på och nå ut till kommunernas
ytterområden, byarna och enskilda hushåll
på landsbygden, i skärgården och på andra
mindre centrala delar har varit intensiv i
flera år.
TROTS TYDLIGA KRAV PÅ – och ofta muntliga
försäkranden om – teknikneutralitet har
många tidigare de facto sagt att det bara är
en enda teknik som gäller: fiber. Det finns
och har funnits goda skäl att se fiber som
helt central för bredbandsutbyggnaden.
Att gräva ned fiber i marken har ofta varit
en bra lösning för att ge hushåll, offentliga
verksamheter och företag i centralorter och
på andra ställen bra uppkoppling. Därför är
det förståeligt – om än inte försvarbart – om
vissa har velat krama en specifik teknik lite
extra mycket.

MEN DET HAR TAGIT och tar tid. Och det är
inte billigt. Det blir allt mer påtagligt ju
mer vi närmar oss den tredjedelen (snart
kanske fjärdedelen) av hushållen med flera
som ännu inte har kunnat få tillgång till
internetuppkoppling med hög kapacitet.
Där demografi, topografi eller ekonomi har
gjort att fibreringen dröjer eller visar sig
bli allt för dyr för samhället eller hushållen
har frustrationen växt. Det viktiga – har allt
fler börjat resonera – är att vi får tillgång
till ”snabbt internet”, inte vilken teknik det
bygger på.
KUNSKAPEN HAR ÖKAT OM att det har skett
rejäla tekniksprång de senaste åren. Fler
känner till att det nu finns stabila trådlösa
länkinfrastrukturlösningar med Gb-kapacitet som innebär att man inte behöver gräva
sig fram över stock och sten till precis varenda stuga. Det går att få uppkoppling som
svarar upp mot kraven i bredbandsstrategin
både snabbt och till en lägre kostnad. Dessutom är dessa moderna länklösningar väl
beprövade av viktiga samhällsfunktioner
med höga krav på robusthet.
DETTA HAR SKAPAT ETT skifte i attityd. Från

dogmatiskt och ensidigt fokus på en specifik teknisk lösning (fiber), har fler börjat
inta en mer öppen inställning till kompletterande tekniska lösningar. Regeringen
pekar i den nationella bredbandsstrategin

tydligt ut trådlöst som en viktig pusselbit
för att lösa den återstående bredbandsutbyggnaden. Även andra aktörer har börjat
inse att det kan finnas en poäng med att
använda olika tekniker som kan ”jacka i”
varandra för att nå bredbandsmålen.
”FIBER ÄR BRA DÄR det fungerar, men den nya
generationens trådlösa länkinfrastruktur
kan vara ett bra komplement för att nå
ut till alla”, resonerar allt fler. Det gäller
både i själva bredbandsutbyggnaden och
– inser allt fler – inte minst när det gäller
redundans. I takt med att välfärd och andra
samhällskritiska verksamheter digitaliseras
ställs allt högre krav på att de inte får gå ned
vid avbrott.
DEN HÄR TILLNYKTRINGEN OCH ökade pragmatismen har bidragit till att de som fortfarande envist håller fast vid att det alltid måste
vara just fiber allt oftare benämns fibertalibaner. Det är inte snällt. Det är inte formellt
korrekt. Fiber är och ska också framöver
vara kärnan i den svenska bredbandsutbyggnaden. Men begreppet fibertaliban
får oss att tänka efter. Och det säger något
om det attitydskifte som har skett bara det
senaste året. Det behöver inte vara fel. n

JAN BACKMAN, talesperson
TONY PETERSSON, ordförande
Föreningen trådlös bredbandsinfrastruktur
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HAN TAR ÖVER

Bredbandsforum
I januari tillträdde Nicklas Liss-Larsson som ny chef för Bredbandsforums kansli. Han ersätter
Anna Wibom som varit tillförordnad chef sedan våren 2017. Nicklas har följt Bredbandsforum från
Näringsdepartementets sida sedan 2014, och han ansvarade bland annat för den utvärdering
som låg till grund för Regeringens beslut om att förlänga kansliets verksamhet till år 2020.

FOTO: THOMAS JANSSON

– Jag ser att tyngdpunkten på dialoggrupper och aktiviteter kommer att vara större
framöver. Våra arbetsgrupper har varit
ryggraden i verksamheten, och de har
bidragit till Bredbandsforums ställning och
positiva utveckling. Grupperna har haft en
bra arbetsstruktur och i stor utsträckning
jobbat linjärt med att utreda och identifiera
olika problem. Just nu går dock samhällsutvecklingen och politiken från det linjära till
att man försöker samverka på nya sätt för
att praktiskt kunna lösa olika problem. Med
ett tydligare fokus på samverkan än vad
som redan är fallet kan Bredbandsforum
utveckla sin viktiga roll som samordnande
instrument.

-D

et har varit intressant att se
Bredbandsforums successiva
utveckling under åren som
gått, och när möjligheten
uppstod att få vara med mer praktiskt i
kansliets arbete så ville jag ta den chansen.
Jag tycker att det är en spännande verksamhet, och eftersom jag haft så mycket kontakt
med kansliet så vet jag också att verksamheten är väl fungerande. Jag ser det som ett
åtagande i sig att bibehålla detta och det
goda rykte som Bredbandsforum har.

TIDEN PÅ NÄRINGSDEPARTEMENTET HAR gett
Nicklas bra förutsättningar att ta Bredbandsforums arbete vidare i rollen som
kansliets nya chef.
– Ser jag tillbaka på vad jag ägnat mig åt
de senaste åren så passar den här verksamheten perfekt. Jag har bland annat
varit Bredbandsforums kontaktperson och
jobbat med digitaliseringsrelaterade frågor
under flera år på Näringsdepartementet.
Det gör att jag har en ganska bra bild av
hur politiken fungerar i de här frågorna.
En annan positiv sak är att jag jobbat med
regionala utvecklingsfrågor, något som
har fått en alltmer framträdande roll inom
bredbandspolitiken.
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NÄRMAST KOMMER KANSLIET ATT prioritera
MED NYTT LEDARSKAP BRUKAR man också se

förändringar, men Nicklas tror och hoppas
att det inte ska märkas i alltför stor utsträckning att han tagit plats på kansliet.
– Det är som sagt en verksamhet med
gott rykte så det finns ingen anledning att
göra några drastiska förändringar. Jag vill
snarare bygga vidare på det som redan
görs. Tillsammans med styrgruppen kan vi
på kansliet sedan utveckla verksamheten

Jag har bland annat varit
Bredbandsforums kontakt
person och jobbat med
digitaliseringsrelaterade
frågor under flera år på
Näringsdepartementet.
så att den håller fortsatt hög kvalitet och
är ändamålsenlig i förhållande till målen
i både bredbandsstrategin och digitaliseringsstrategin.
NICKLAS VISION ÄR ATT man

framöver ska
tydliggöra den samordnande funktion som
Bredbandsforum har, och utveckla verksamheten så att mer tyngd läggs på att hitta
arbetsformer för samverkan.

arbetet med de arbetsgrupper som ska
presentera sina resultat under 2018. Vid tillfället för den här intervjun är Landsbygdsgruppen inne i ett slutskede, medan Nya
kommungruppen kommit en bit på väg i att
titta närmare på former för samverkan på
kommunal nivå.
– I dag är det ett stort fokus på hur vi kan
stötta kommunerna i bredbandsrelaterade
frågor, och därför blir kommungruppens
resultat intressant. Landsbygdsgruppen
är också viktig eftersom vi kommit långt
i bredbandsutbyggnaden och nu måste
hitta lösningar för mer svåråtkomliga
områden. På längre sikt behöver vi titta på
hur man kan möjliggöra utvecklingen som
ska leda till bredbandsstrategins mål om
att hela Sverige ska ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet år 2023. I
ett långsiktigt perspektiv tror jag också att
frågor om robusthet och säkerhet kommer
att vara viktiga. Jag tror att det här kommer att få större betydelse i takt med att
näten används för alltmer samhällskritiska
tjänster. n

THOMAS JANSSON
Bredbandsforums kansli

NY RAPPORT:

Så ska alla få tillgång
till snabbt bredband
I februari avslutade Bredbandsforums landsbygdsgrupp arbetet med uppdraget att ta fram förslag
på en vägledning för bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Sverige. Uppdraget har pågått
sedan juni 2017 – under ledning av Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek – och resultatet visar inte
helt oväntat att utmaningarna är många för att man ska kunna nå regeringens mål om bredband
till alla.

A

rbetsgruppen identifierar fyra områden
som har betydelse för det fortsatta arbetet med att nå målet: offentligt ledarskap,
samverkan, finansiering och kartläggning av förutsättningar för vidare utbyggnad.

DET FÖRSTA OMRÅDET HANDLAR om behovet av ett
tydligt och aktivt offentligt ledarskap på nationell,
regional och kommunal nivå. Det är också viktigt
att ledarskapet präglas av en helhetssyn. Här är
samverkan en viktig förutsättning för att man ska
kunna ta ett helhetsgrepp om situationen och hitta
de lösningar som behövs för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden. Även om det i dag redan
finns många exempel på fungerande samverkan
så ser arbetsgruppen behovet av både bredare
och nya former för samverkansgrupperingar, där
kommuner, regioner, nationella aktörer, operatörer,
nätägare, fiberföreningar, entreprenörer och
installatörer involveras. Arbetsgruppen understryker också vikten av initiativ och engagemang
hos involverade aktörer.
NÄR DET GÄLLER FINANSIERING så framgår det i regeringens bredbandsstrategi att bredbandsutbyggnaden i första hand ska lösas genom marknadens
intresse. Arbetsgruppen identifierar dock offentligt
ekonomiskt stöd som en viktig katalysator för att
skapa incitament för vidare marknadsinvesteringar
i fiberutbyggnaden på landsbygden. De kvarvaran-

de platserna är ofta svåra att bygga till och innebär
därför större investeringar för marknadsaktörerna.
En slutkund klarar inte heller en för hög anslutningskostnad. Därför finns det anledning att se
över hur kostnaden för anslutning kan sänkas och
därigenom stimulera utbyggnad genom marknaden.
DET FJÄRDE OMRÅDET SOM arbetsgruppen identifierar

är kartläggning av de förutsättningar som finns för
den fortsatta bredbandsutbyggnaden. För att man
ska kunna gå från diskussion till konkret handling
behövs en tydlig helhetsbild av områdenas befintliga utbyggnad och var man ännu inte har fiber. En
sådan kartläggning ger också en förståelse för vad
som är ekonomiskt försvarbart att bygga. I de fall
där det inte är rimligt att lösa utbyggnaden med
fiber behöver man se över andra tekniska lösningar.
SOM ETT STÖD I arbetet

framåt har Landsbygds
gruppen identifierat ett antal exempel på framgångsrika utbyggnadsprojekt. Exemplen är tänkta
att användas som inspiration och hjälp på vägen,
och de illustrerar hur offentligt ledarskap, samverkan, finansiering och kartläggning av förutsättningar har använts på olika sätt för bredbandsutbyggnad. n
THOMAS JANSSON
Bredbandsforums kansli

Läs mer
På Bredbandsforums
webbplats kan läsa
mer om gruppens
arbete och ta del av
slutrapporten:
bredbandsforum.se
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Dramatisk ökning av

antalet kabelavgrävningar
I mitten av 2000-talet drabbades Vattenfall Eldistribution av
cirka 300 avgrävningar per år. Den siffran har ökat dramatiskt
sedan dess och har nu passerat 2 000 stycken.
EN OROVÄCKANDE TREND ENLIGT Jonas Bornström, verksamhetsansvarig för ledningsanvisning på Vattenfall
och pekar på telekombranschen som en av de största
bovarna i dramat.
– En förklaring till detta är så klart att det grävs
betydligt mer i dag än då. Men vi ser också att aktörer
inom fibersektorn har bråttom och vill snabbt få ut
sin fiber istället för att vänta och ta reda på om det
redan finns något i backen där de ska gräva.
VATTENFALL HAR NYLIGEN LANSERAT kampanjen ”Gräv inte utan koll” som uppmanar

alla som ska gräva att använda sig av Ledningskollen för att få information om var
i marken det är möjligt att anlägga fibernät utan att gräva av befintliga ledningar.
Ledningskollen, som drivs av Post- och telestyrelsen, är ingen ny tjänst utan lanserades i hela landet redan 2010. Trots att tjänsten i dag är etablerad i branschen så
visade en granskning som Vattenfall genomförde 2016 att vid cirka 40 procent av
alla avgrävningsfall så hade Ledningskollen inte använts.
– I de fall som vi noterat att enskilda aktörer stått för oproportionerligt många
avgrävningar har vi en ambition att ta direktkontakt med dessa. Men vår förhoppning med kampanjen är att öka förståelsen för problemen med avgrävningar, säger
Jonas Bornström.
OCH DET ÄR INTE bara ledningsägare som riskerar att råka illa ut vid en avgrävning.
Det är också en arbetsmiljöfara för den personal som riskerar att sätta grävskopan
i en ledning. Skador på näten drabbar också kunderna både direkt och över tid då
kvaliteten på de reparerade elledningarna är sämre och har kortare livslängd. Förutom kampanjen ”Gräv inte utan koll” ser Vattenfall också över möjligheten att göra
det dyrare för de aktörer som orsakar skador på företagets ledningar.
– I dag är det helt enkelt för billigt att gräva av en kabel. De som orsakar skadan
får bara stå för den kostnad som krävs för att reparera nätet. Vi ser därför över möjligheterna att kräva ut större ersättningar men givetvis hoppas vi att skadorna kan
minska även utan den typen av åtgärder, säger Jonas Bornström.
JONAS BORNSTRÖM SÄGER OCKSÅ att branschinitiativ som Robust Fiber är ett viktigt
steg i rätt riktning. Medan energisektorn haft upparbetade standarder sedan länge
har fiberbranschen inte haft samma tradition av anläggningsarbeten.
– Det är givetvis positivt att man börjar bli mer enad i telekomsektorn och vill
förbättra sig. Jag hoppas därför att vi kan få till en bra dialog med aktörer runt om
i landet och tillsammans minska antalet avgrävningar. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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Svenska kommuner
dåliga på IT-säkerhet

Trots att svenska kommuner har
en mängd känsliga IT-system samt
skyddsvärda personuppgifter så finns
det oftast brister i deras IT-säkerhetsarbete. I svallvågorna efter den så
kallade Transportstyrelseskandalen har
medierna gjort en mängd granskningar
mot offentlig sektor. Ofta pekas just
kommunerna ut.
– Det värsta med det här är att systemen
ligger där helt oskyddade och bara väntar
på att någonting ska hända, sa IT-säkerhetsexperten Robert Malmgren i en intervju med
Ekot i samband med en granskning under
hösten 2017.
Ekots granskning pekar bland annat
ut brister som gör att bland annat att
vattenpumpar i avloppssystem kan tas över
och fjärrstyras. Även brandlarmssystem
och vattenreningsverk med stora brister
identifieras i granskningen.
Bilden av att Sveriges kommuner är
dåliga på säkerhet bekräftas också av det
IT-säkerhetsindex som analyshuset Radar
publicerar årligen. Där hamnar just kommunerna i botten.
– Kommunerna sticker ut. De har i vissa
fall samhällskritisk infrastruktur som el- och
vattenförsörjning, och i samtliga fall hanterar
de skyddade personuppgifter, som adresser
till utsatta människor, säger Radars analytiker Nils Molin till tidningen Ny Teknik. n
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Ojust agerande
oroar stadsnäten
Allt fler hushåll ansluts till fiber och branschen gör sitt yttersta för att få fler att underteckna anslutningsavtal. Under det senaste året har det rapporterats från flera håll i landet att olika aktörer i branschen
använder oschyssta metoder både gentemot de enskilda hushållen men även mot sina konkurrenter.
Oroväckande uppgifter enligt Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek.

-F

iberinfrastrukturen kommer
hela samhället att vara beroende av under en överskådlig tid.
Just därför är det av extra vikt att
hela utbyggnaden från själva anläggningen
till anslutningserbjudande till konsument
präglas av seriositet och hållbarhet.

UNDER DET SENASTE ÅRET har

frågan om
oseriöst agerande på fibermarknaden också
förekommit i lokalmedia på flera håll ute i
landet.
I Dalarna anmälde ett villahushåll en
fiberaktör till Allmänna reklamationsnämnden då det uppstod skador i fasaden
i samband med en fiberinstallation. I
Enköping stoppade kommunen under en
period grävtillstånden då kommunen inte
ansåg att återställningen sköttes på rätt

sätt. På andra håll i landet handlar det om
att säljare gett falsk information om konkurrenten i samband med erbjudande om
anslutningsavtal.
I EN ENKÄTUNDERSÖKNING GENOMFÖRD bland
Stadsnätsföreningens stadsnätmedlemmar
uppger var tredje stadsnät att det förekommer ojust konkurrens i deras kommun. I de
fall som stadsnäten uppger ojust agerande
på marknaden så handlar det oftast om
att aktören gett felaktig information om
konkurrenten samt ger felaktig information
om de egna utbyggnadsplanerna. Flera
stadsnät uppger också att aktörer låser in
sina kunder i långa avtal utan möjlighet att
kliva ur.
– Alla ska ges möjlighet till snabbt bredband och det är viktigt att enskilda aktörer

inte låser in kunder oskäligt länge och på så
sätt hindrar dem från att få fiber från andra
aktörer. Jag förstår att det kan vara lockande men här måste vi alla se till samhällets
bästa, säger Mikael Ek.
SEDAN EN TID TILLBAKA erbjuder branschi-

nitiativet Telekområdgivarna stöd till
konsumenter när det kommer till frågor
om anslutningsavtal. Mikael Ek uppmanar
nu enskilda hushåll men även kommuner
och branschaktörer att tipsa om den nya
stödfunktionen. Han varnar också för att
skriverier om oschyssta branschavtal kan
leda till minskat intresse för att underteckna ett anslutningsavtal. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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T R E F R ÅG O R T I L L S TA D S N ÄT E N

1

Börjar du anse dig snart bli färdig
med anslutningsaffären?
ELIN: ”Ja, vi har av våra ägare en
tydlig målsättning med att nå 100%
anslutningsgrad och det ska vi fixa.”

MARIE-ANNE: ”Vi har ett kommunalt bredbandsmål att år 2020 nå 95%. Det är
en tuff målsättning då vi i dag har 56%. Den
stora utmaningen är investeringsmedel.”

ELIN BERTILSSON
KARLSTAD

NICKLAS: ”Ja, vi har lite landsbygd kvar att
bygga vilket innebär cirka 20 mil grävning per år
fram till 2020. Sedan återstår bara förtätningar.”

2

Hur påverkas omställningen
av verksamheten i ett sådant
läge, organisatoriskt?

MARIE-ANNE ENGLUND
SORSELE

ELIN: ”Nyckeln till att
klara en sådan omställning är
samarbete och storskalighet.
Därför skapades MittNät som
tekniskt sett är ett nät för sju kommuner. Men
den lokala närvaron – Kom in och ta en kaffe
måste finnas kvar.”
MARIE-ANNE: ”Vår lilla kommun stöttar oss mot
det goda samarbetet som vi har med AC-Net.
Lokalt ser jag att vi kommer att finnas kvar
som egen kommunikationsoperatör och att vi
kommer att få jobba med vita fläckar ett bra tag
till.”

NICKLAS LUNDIN
VÄRNAMO

NICKLAS: ”Vi har ramavtal med gräventreprenörer och fibersvetsare som i dag gör mycket
av det praktiska arbetet med kvarstående
anslutningar så när den affären börjar bli färdig
kan vi inrikta oss på annan kompetens. För oss
är det högst avgörande vad PTS kommer fram
till gällande vad som är kommunal kompetens.”
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3

Hur ser er ambitionsnivå
ut gällande nya affärer
exempelvis IoT, välfärdsbredband, smart city? I vad ligger
utmaningen?

ELIN: ”Vår ambition är att
vara kommunens digitaliseringsmotor bland annat genom att ta ansvar för
det offentliga rummet med till exempel LoRa-nät.
I vår organisation är elnät och stadsnät samma
sak vilket ligger nära till hands att stadsnätet
säljer kommunikation för all elmätning i framtiden. Jag ser också framför mig att stadsnätet
förädlar kapacitetprodukten i samband med
ökade krav på SLA-nivåer.”
MARIE-ANNE: ”Små kommuner har inte muskler
att själva klara affärsutvecklingen. Vi förlitar oss
på våra stora grannar där exempelvis Skellefteå
utvecklar och erbjuder oss e-tjänster. För att
klara driftsäkerhetsarbetet så har vi AC-Net
som samordnare. Till ytan är Sorsele lika stort
som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala
tillsammans, men till invånarantal är vi bara
2 500 stycken så utmaningarna är mycket olika.”
NICKLAS: ”Vi följer utvecklingen av IoT och
vilka affärsmodeller som är gångbara utifrån
våra förutsättningar. Vi tror på en position som
nätägare, men vi har ännu inte kommit igång.
Modellen som Öresundskraft har är aktuell. Vi
tror att den som tar en hel region blir den som
kommer att hålla i taktpinnen.”

PER FRÖLING
Svenska Stadsnätsföreningen

Ultimate

NÖDVÄNDIGT BRA MIKROKABLAR

Ultimate

NÖDVÄNDIGT BRA MIKROKABLAR
Ultimate är namnet på våra mikrokablar. Ett namn som tydligt signalerar
kablarnas överlägsna prestanda. Kablarna testas minutiöst för att klara tuffa,
nordiska förhållanden med kyla, värme och slitage. Kablarna är
konstruerade så att maiximalt antal fiber erhålls med minimal kabeldiameter.
Träffa oss på SSNF:s årskonferens den 21-22 mars så berättar vi mer.

 Långa blåslängder
 Nordiskt klimat
 Snabb och lätt installation
 Tillverkad i Grimsås

www.nexans.se/ultimate
@nexanssweden

35

Nu kan allmänheten få opartisk information om bredband
Alla hushåll ska erbjudas
bredband men hittills har
det inte funnits någon
instans dit privatpersoner
kan vända sig för att få råd i
frågor om anslutningsavtal.
Därför har branschinitiativet, Telekområdgivarna,
utökat sitt uppdrag till att
även omfatta rådgivning i
frågor om fiberanslutningar.

Utbyggnaden av bredband till villor i Sverige sker i
snabb takt. Många aktörer är inblandade och det kan
vara svårt för en enskild villaägare att veta om ett
erbjudande om bredbandsanslutning är bra. Därför
har också Telekområdgivarna, konsumentvägledare
och andra organisationer fått många frågor, men det
har fram tills nu inte funnits någon självklar instans dit
konsumenter kunnat vända sig.
Konsumenter kan vända sig till Telekområdgivarna
dels innan de ingår avtal för att få goda råd i före-

byggande syfte, dels om det uppstår problem med
deras fiberavtal och konsumenten inte lyckas komma
överens med leverantören. Telekområdgivarna kan
i de senare fallen ge konsumenten rådgivning och
i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan kunden och
leverantören för att aktivt försöka bidra till en lösning.
På webbplats telekomradgivarna.se/fiberfinns
det information att hämta om vilka rättigheter och
skyldigheter såväl konsumenten som leverantören har.
Konsumenter kan också kontakta Telekområdgivarna

Samhället har aldrig varit så beroende av en fungerande IT-infrastruktur
som i dag. Tiden då ett avbrott i fibernätet enbart påverkade möjligheten
att kolla e-post är sedan länge förbi. I dag är stora delar av offentlig sektor och
näringslivet beroende av en fungerande uppkoppling för att fungera fullt ut.
För att öka stadsnätens förmåga att samverka vid kriser arrangerade
Stadsnätsföreningen och Post- och telestyrelsen övningen
Telö 17 stadsnät.
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för att få konsumenträttslig rådgivning om fiberanslutning via webbformulär eller på telefon.

Mattias Grafström,
vd på Telekområdgivarna.

De fiberleverantörer som tecknat avtal med Telekområdgivarna gällande fiberanslutningsfrågor är Com
Hem, IP-Only, Svensk Infrastruktur, Telenor, Telia, och
även Svenska Stadsnätsföreningen. Alla dessa tar i
och med detta ett stort ansvar för en bättre kundnöjdhet inom branschen.
– Det känns väldigt bra att flera av de leverantörer
som drar fiberanslutningar har ingått finansieringsavtal

med Telekområdgivarna. Vi hoppas nu att ännu fler
leverantörer ansluter sig och bidrar till en bättre marknad. Genom att gå med ger de sina kunder möjlighet
till opartisk hjälp. Det signalerar ansvarstagande och
skapar förutsättningar för en bra hantering av dessa
frågor, säger Mattias Grafström, vd på Telekområdgivarna. n
CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Säkerhetsövning
S

ska stärka stadsnätens förmåga

yftet med övningen var både att
öva krishantering i den egna organisationen men också att dra nytta
av andra stadsnät. Dessutom fick
deltagarna möjlighet att samverka via en
portal som är tänkt att användas vid kriser.
– Vi är ju många stadsnät i Sverige och
har alla olika erfarenheter och kompetenser. Eftersom vi inte är konkurrenter så har
vi alla förutsättningar för att samverka vid
kriser, säger Thomas Engström, driftschef
på Fibra.

STADSNÄTEN HAR MEDVERKAT I olika typer av
krisövningar under flera år. Vad som övats
har dock skiljt sig åt över tid.
– Tidigare så övade vi mycket naturkatastrofer. Den här gången var det sabotage
och med det förändrade säkerhetsläget så
är det ju viktigt att vi är förberedda även
på den typer av skador, säger Thomas
Engström.

ALLA MEDVERKANDE STADSNÄT ÄR också

medlemmar i Stadsnätens Infrastruktursamverkansgrupp, SiSG, som drivs i Stadsnätsföreningens regi. Totalt deltog cirka
70 personer i övningen som omfattade i
huvudsak tre yrkeskategorier, ledning, drift
och kommunikation.
– För vår del var det jättenyttigt att även
ha med kommunikation ut mot allmänhet
och media som en del av övningen. Det är
tydligt att just behovet av information är
större i dag än tidigare och samhället är ju
också alltmer beroende av fiberinfrastrukturen vilket så klart ökar intresset ytterligare
vid störningar, säger Thomas Engström.
EN AV DE KOMMUNIKATÖRER som medverkade

under övningen var Kristina Jeppsson,
kommunikatör på Burlövs kommun i Skåne.
Att kommunikation utgjorde en viktig
del av övningen var nyttigt enligt Kristina
Jeppsson och ökade övriga deltagares förståelse för området.

– En stor fördel med övningar är att det
visar vad man behöver bli bättre på. Just
kriskommunikation är inget som vi fokuserat på tidigare och just därför var det nyttigt
för hela verksamheten att se hur stor del
av krisarbetet som riktar sig externt, säger
Kristina Jeppsson.
I BURLÖV VÄCKTE ÖVNINGEN mersmak och just

störningar i fiberinfrastrukturen kommer att utgöra en del av en större övning
framöver. Ett bra sätt att öka förståelse för
hur viktig infrastrukturen är enligt Kristina
Jeppsson.
– I vårt fall så har man stor förståelse för
hur beroende vi är av fungerande fiberinfrastruktur men jag tror ändå att det
är betydelsefullt att hela kommunens
verksamheter får öva detta tillsammans,
säger Kristina Jeppsson.n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
FOTO: ANDERS TÖRNELL OCH JOHAN STENER

Ett stort antal stadsnät medverkade i övningen Telö17 stadsnät. Bilderna visar övningsdeltagare från Fibra och Utsikt Bredband under övningen.

37

2018

– ett år med stort fokus
på säkerhetsskydd och
totalförsvar

Alla aktörer i sektorn för elektronisk kommunikation har viktiga uppdrag. Sektorn ska se till att tjänster
som telefoni och internet är säkra och tillförlitliga för hela samhället. Det förändrade säkerhetspolitiska
läget innebär utmaningar för hela sektorn. På Post- och telestyrelsen (PTS) kommer säkerhetsfrågorna
att vara i stort fokus under de närmaste åren.

R

egeringens beslut om att den svenska
totalförsvarsförmågan ska återupptas har
påverkat hela samhället, militära och civila
verksamheter, och inte minst sektorn för
elektronisk kommunikation. Elektronisk kommunikation får allt större betydelse för alla slags
verksamheter i samhället och det starka beroendet
gör att förväntningarna på att denna alltid ska
fungera ökar.

Ny PTS-enhet med ansvar för säkerhetsskydd
och informationssäkerhet
PTS har rustat myndigheten för att möta de nya
kraven. Sedan i höstas har PTS bland annat samlat
all kompetens inom området säkerhetsskydd och
informationssäkerhet i en enhet inom nätsäkerhetsavdelningen. Enheten leds av PTS säkerhetsskyddschef. PTS kommer även att stärka andra
delar av myndigheten, och det kan bli aktuellt med
fler rekryteringar.
PTS bedriver arbetet med säkerhetsskydd och
totalförsvar parallellt med varandra. Totalförsvarsplanering syftar till att få en verksamhet att fungera
inför och under höjd beredskap. Säkerhetsskyddet
kan sägas vara en metod för att skydda planeringen
och verksamheten från skador och angrepp utifrån.
Säkerhetsskyddet ska vara så robust att en angripare inte anser att det är värt att göra ett angrepp.

Vi har flera regeringsuppdrag
och många viktiga frågor att
lösa under året.
– Vi har flera regeringsuppdrag och många
viktiga frågor att lösa under året, bland annat
att krigsplacera personal, uppdatera föreskrifter
och inte minst att tydliggöra roller och ansvar för
sektorns aktörer vid höjd beredskap. Regelbundna
möten med sektorn är en förutsättning för att vi
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ska lyckas, säger Annica Bergman, chef för PTS
nätsäkerhetsavdelning.

Kriskommunikation
– en del av ledning och samverkan
Sektorn har ett stort ansvar att vara drivande och
delaktig i arbetet med att stärka samhällets totalförsvarsförmåga. Efter höstens stora övning, Telö 17,
blev det tydligt att det finns en stor vilja från hela
sektorn att delta i arbetet. PTS har initierat flera
åtgärder för att stärka arbetet med säkerhetsskydd
och totalförsvar inom sektorn för elektronisk kommunikation. Ett område är kommunikationens roll
i krissituationer och vid höjd beredskap.
– Det går inte nog att understryka vikten av kommunikation i krissituationer. Kriskommunikation
bör vara en integrerad del i ledning och samverkan,
säger Annicka Spångberg, kommunikationschef på
PTS. Påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning är bara några exempel på de kommunikativa utmaningar som kan finnas vid kriser.

Annica Bergman, chef för
PTS nätsäkerhetsavdelning.

Annicka Spångberg,
kommunikationschef, PTS.

PTS granskar operatörers säkerhetsskyddsarbete
I slutet av förra året inledde PTS en granskning av

hur säkerhetsskyddsarbetet bedrivs hos några av de
operatörer som tillhandahåller nät och tjänster som
är särskilt betydelsefulla för samhället. Syftet är att
få en fördjupad bild av hur operatörerna identifierar och dokumenterar behovet av säkerhetsskydd
samt vilka processer och rutiner de använder för
sitt arbete med säkerhetsanalyser.
Avslutningsvis är myndighetens övnings- och
utbildningsstrategi för åren 2018–2021 en viktig
pusselbit i totalförsvarsplaneringen. PTS arbetar
kontinuerligt med utbildning, vägledning och rådgivning för att öka sektorns kunskap och förmåga
att stödja Försvarsmakten och det civila samhället
vid höjd beredskap. n
MARIA STRÅHLE
Post- och telestyrelsen

PTS roll enligt
krisberedskapsförordningen
Som bevakningsansvarig
myndighet har PTS ett särskilt
ansvar för krisberedskap.
PTS ska dels säkra upp att den
egna verksamheten fungerar
vid höjd beredskap, dels
bevaka hur sektorn klarar av en
sådan situation.
PTS ska löpande ge regeringen
och Försvarsmakten en aktuell
lägesbild.
PTS mål är att sektorn ska klara
att leverera det som behövs
den dagen det behövs.

Routrar och switchar för FTTH

www.waystream.com

MS4000 L2 Gigabit switch, SKA-certifierad
•
•
•

Gigabit access med 10Gbit/s upplänkar
Alla funktioner för bredbandsnät
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•
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10Gigabit SFP+ Ethernet ports
Aggregering av accessnätet
Endast 36cm djup med redundant kraft
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KRÖNIKA

Digitalisering och säkerhet

E

n betydande del av de senaste decenniernas ekonomiska tillväxt är
att tacka den förändringskraft som
digitaliseringen medfört. Tack vare
den senaste vågen av förnyelse i industrin
har stora delar av både tillverkningsmarknaden och konsumentmarknaderna på
riktigt blivit globala. Effekterna av detta i
det lilla att vi som konsumenter kan köpa
avancerade digitala hjälpmedel med en
enkel nedladdning till en mycket låg kostnad. I det större har digitaliseringen hjälpt
betydande delar av världen att förflytta sig
från en relativ fattigdom till en ekonomiskt
stabilare och bättre tillvaro med enorma
vinster i välfärd i form av minskad barnadödlighet, bättre miljö, ökade möjligheter
till skolgång och möjlighet till demokratiskt
deltagande.

JAG HAR HAFT FÖRMÅNEN att under de senaste

10 åren arbeta med digitaliseringen inom
i huvudsak den offentliga sektorn i Stockholm. Som stabschef och biträdande stadsdirektör i Stockholm i en kommun som i
dag nyttjar digitaliseringens möjligheter
både internt och i dialogen med medborgarna och som VD för Stokab, ett företag
som möjliggör digitaliseringen på den mest
grundläggande nivån genom att förlägga
och hyra ut fiberförbindelser på lika och
transparanta villkor i Stockholm.
DIGITALISERING ÄR INTE UR ett

ledningsperspektiv en teknisk fråga. Digitaliseringen
av en process ställer primärt inte krav på
tekniken utan på att processen är möjlig att
rationalisera och digitalisera. Processkartläggningen och den därefter rationaliserade
processen är nödvändig för att kraften i
digitaliseringen ska kunna nyttjas. Nödvändigheten av tydlighet från lednigen om
nyttan med förändringen kan då naturligtvis inte underskattas.

DEN SENASTE TIDENS EXEMPEL på när digitali-

sering inom en rad företag och myndigheter misslyckats – och inte minst skandalen
kring Transportstyreslen – visar också på att
det är uppenbart att ledningen för en verk-
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samhet, privat eller offentlig, inte enbart
måste förstå nyttan med digitaliseringen
utan också hur och i vilka delar förändringen av verksamheten skapar nya möjliga
sårbarheter.
LIKSOM MED ALL ANNAN utveckling öppnas

nya möjligheter till förbättringar men det
öppnar också nya möjlighetet för de som i
alla delar inte vill använda en ny teknik till
något gott. Internationell brottslighet, från
ekonomisk till terrorism, använder den
digitala tekniken för sina syften och i en tid
när krigsföringen också har en betydande
digital komponent är det alltför lätt att dra
slutsatserna att digitaliseringen i sig behöver begränsas och motverkas för att öka
säkerheten. Genom censur eller genom att
betydande processer undanhålls genomgång och effektivisering med säkerhetsargument i förgrunden.
DET FINNS EN UPPENBAR risk för att kombi-

nationen av olika hot används som ursäkt
för att inte fortsätta den effektivisering och
mervärdesskapande som digitaliseringen
av olika processer kan skapa. Det vore dock
väldigt olyckligt om så skulle ske.
ATT VI I SVERIGE varit för dåliga på att analysera de risker och sårbarheter som förändrade processer och ny teknik skapar får inte
tas som intäkt för att inte fortsätta förbättra.
På samma sätt som det är en ledningsfråga
att förstå och driva förändring med hjälp av
digitaliseringen är det samma ledningsansvar för att säkerställa att det görs korrekta
och adekvata risk- och särbarhetsanalyser.
Görs det och används den lagstiftning som
finns och som möjliggör att ett stort mått av
säkerhet beaktas i digitaliseringsarbetet kan
fortsatt arbete med att förbättra svenska
kommuner, landsting och statlig verksamhet ske. Men det är inte ett ansvar som kan
lämnas till den IT-ansvariga i verksamheten
utan ett ansvar som måste bäras av den
politiska och professionella ledningen i
kombination.
I DEN NÄRA FRAMTIDEN kommer möjlighe-

Staffan Ingvarsson,
vd Stokab.

ten till uppkoppling av allt fler saker att
ske. Sensorer och kameror kan enkelt
kopplas upp för att ge ökade möjligheter
till trafikstyrning, miljö- och fastighetsövervakning och brottsbekämpning. De
möjliga välfärdsvinsterna är stora. En bättre
framkomlighet – inte minst för ambulanser, räddningstjänst och poliser – gör det
enklare och säkrare. En ökad förståelse av
föroreningars koncentrationer, läckage i
VA-system och energiläckage ger både möjligheter till bättre hälsa och ekonomiska
vinster. En ökad säkerhet på brottsutsatta
platser skapar tryggare samhällen och kan
användas för att smartare koncentrera
polisiära resurser.
MÖJLIGHETEN ATT TEKNIKEN KAN komma att

användas i felaktiga syften kan givetvis inte
helt tas bort men den kan minimeras och
de risker som finns kan hanteras genom
lagstiftning som tydligt drar gränser i syfte
att skydda den personliga integriteten.
Genom att ansvariga i statlig verksamhet,
kommuner och landsting säkerställer att
informationen handhas enligt gällande
säkerhetskrav och att den upphandlade
kompetens som kommer behövas, liksom
tekniken, upphandlas med rätt säkerhetskrav. Genom att kombinera logisk säkerhet
med driftsäkerhet och informationssäkerhet och genom att ägandet av informationen i vad som är kopplat till grundläggande
samhällsfunktioner behålls i offentligt
ägande.
DET ÄR OCKSÅ SÅ att digitaliseringen och
den nya teknikens möjligheter kommer ske
oaktat vad som beslutas i Sveriges kommuner och landsting men den kommer – om
inte Sveriges kommuner och landsting
fattar egna beslut – att ske utan att den
primärt kommer den offentligt finansierade
verksamheten till nytta. I värsta fall, tvärt
om. Ledningen måste styra digitaliseringen
av sina egna verksamheter i fall de vill ha en
ökad trygghet och välfärdsutveckling. Det
är, som alltid, ett ledningsansvar. n

STAFFAN INGVARSSON

Virtuella nät är i sig inget nytt och många menar att man med hjälp av tekniken
både kan effektivisera utbyggnaden och dessutom underlätta vid framtida
uppgraderingar. Trots det är det få stadsnät som använder sig av tekniken.
Magnus Dickson, affärsutvecklare på WE Consulting hoppas kunna ändra på
det faktumet.

-I

IT-branschen så har man använt

virtuella nät länge men av någon
anledning så har det inte spridit sig
till bredbandssektorn. Finns det
ingen tradition av att jobba inom området
så är det så klart ett stort steg, säger Magnus
Dickson.

VAD INNEBÄR DÅ VIRTUELLA NÄT? Jo kortfattat
så kan man säga att man centraliserar
så mycket intelligens som möjligt i en
molnmiljö. Datakraft i traditionell hårdvara
ersätts med en serverbaserad datacenter
arkitektur, där funktioner delar på resurser
i form av hårdvara och mjukvara.
På så sätt blir näten mindre känsliga för
exempelvis skador i den fysiska hårdvaran
eller kostsamma uppgraderingar i takt med
att de fysiska produkterna ute hos kund behöver uppgraderas eller bytas ut. Ett exempel är virtuella CPE:er, alltså den hårdvara
som finns installerad ute hos kunden.
– Just en virtuell CPE är ett bra exempel
för de nätägare som vill testa på vitalisering
men vill testa i liten skala. Det är relativt
enkelt och billigt att prova på och innebär
inga dramatiska förändringar för varken
nätägaren eller kunden, säger Magnus
Dickson.
I ETT EXEMPEL MED en

företagskund som
har behov av både brandväggar, routing-

funktionalitet och printservrar så krävs i
de traditionella näten relativt avancerad
hårdvara på plats. Om kunden sedan får
problem med denna så behöver nätägaren
eller en underleverantör drifta produkterna på plats. Om nätägaren istället valt en
virtuell CPE hade driftservice istället kunna
skett på distans vilket sparar tid och pengar
för alla inblandade. Men exakt hur mycket
mer effektiv driften blir efter införandet
av virtuella CPE:r vill inte Magnus Dickson
svara på.
– Givetvis finns det stora möjligheter
att bli mer effektiv i sin organisation. Den
största nyttan med att införa virtuell CPE
handlar istället om att öka kunskapen och
förståelsen för området i den egna verksamheten. Det här är ett område som alla
nätägare förr eller senare kommer behöva
sätta sig in i och då är just virtuell CPE ett
bra försöksområde.
FÖRUTOM ATT OMRÅDET ÄR nytt och hittills
okänt hos många av landets nätägare så tror
Magnus Dickson att fulltecknade orderböcker också hindrar en fortsatt utveckling
av verksamheten.
– Vi har ju ett tufft bredbandsmål och
jag förstår att många lägger allt fokus på
utbyggnaden. Men samtidigt finns det en
risk i att vi gör som vi alltid har gjort. Nu
rivstartar många länder i Europa utbyggna-
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Virtuella nät framtiden
för landets nätägare
Magnus Dickson,
affärsutvecklare på
WE Consulting.

den, Italien exempel, och där tror jag att vi
kommer få se betydligt mer virtualiserade
nät och risken är ju då att vi i Sverige plötsligt blir omoderna.
ETT ANNAT VANLIGT MOTARGUMENT är viljan att

sitta still i båten och invänta någon form av
ny branschstandard. Även den modellen
ratas av Magnus Dickson.
– Det är klart att det vi ser nu inom
virtualisering av nät inte är det sista. Allt
förändras hela tiden. Dock skulle jag vara
mer rädd för att vänta för länge och på så
sätt ha för stort kunskapsglapp. Virtualisering är en viktig del för att bygga smartare
nät som kommer att behövas för IoT och
digitalisering.
FÖR DE STADSNÄT SOM är små i storleken så

kanske det finns en möjlighet att ta rygg på
grannar istället. Genom att gå ihop flera nät
och skapa testmiljöer kan nätägarna dra
nytta av varandras kunskaper och dessutom behöver projekten på så sätt inte ta för
mycket tid från ordinarie verksamheten.
Det viktigaste är trots allt att komma igång
avslutar Magnus Dickson. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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Strategi kring Sveriges säkerhet
från ENISA och regeringen.

Ingen har kunnat undgå att Internet of Things, IoT,
är ett av de senaste modeorden i vår bransch.
Men att saker och ting pratar med varandra eller
skickar information som exempelvis temperatur
är egentligen ingen ny företeelse. Det har funnits
sedan begynnelsen av internet.

IoT och säkerhet

D

et som dock är nytt är att dessa
IoT-produkter måste fungera
i dagens samhälle med de nya
krav som ställs för att exempelvis
säkerställa IT-säkerhet och informationssäkerhet. Sveriges säkerhet ur ett samhällsperspektiv styrs mångt och mycket
av de strategier som regering och riksdag
fastställer. Sveriges nationella säkerhetsstrategi och Nationell informations- och
cybersäkerhetstrategi är de två dokument
som sätter nivån på säkerhetsarbetet.
Utöver detta finns kundkrav och europeiska krav. ENISA, Europeiska unionens
byrå för nät- och informationssäkerhet har
publicerat rekommenderad basnivå gällande säkerhet för IoT baserat på best practise
utgiven i november 2017.
VAD ÄR DÅ SÄKERHET ur ett IoT-perspektiv?
Det handlar om mycket konkreta saker, att
skydda sig från olika typer av cyberattacker
proaktivt men även reaktivt ta hand om rester av en sådan cyberattack. Som alltid i ett
säkerhetsarbete handlar det om processer,
rutiner och resurshantering med mera.
ENISA HAR BASERAT SIN rapport på större sä-

kerhetshändelser i världen från 2009 fram
till nu. Några att nämna är:
• 2
 009 Puerto Rican Smart Meter hackat
Denna attack gick ut på att hacka elmätare med syfte att minska elräkningen. En
före detta anställd på företaget som tillverkade elmätaren tog 1 500– 6 000 kr per
mätare och manipulerade denna så att
elräkningen blev noll kronor för kunden.
Omfattningen var stor och risken för att
detta händer frekvent hos andra tillverkare av elmätare är stor.
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• 2016 Mirai DDoS på OVH hosting provider
OVH fick en internetström på sin webbsite på 1 000 Gbps som lamslog samtliga
deras hostade hemsidor. Attacken kom
från nästan en miljon hackade enheter
kopplade till internet. Det var kameror
och routers som var hackade för att
skicka data till den specifika siten. De
hackade enheterna hade bristfällig eller
inget lösenord satta. Detta är en av de
största attackerna någonsin på internet
genon IoT-enheter.
PÅ SAMTLIGA AV DESSA cyberattacker har en

Risk- och sårbarhetsanalys genomförts och
därefter en konsekvensanalys. ENISA har
kommit fram till tre tydliga attackscenarior
som är synnerligen viktiga att ta hänsyn till
i arbetet med IoT. Dessa är:
• A
 ttackscenario 1: IoT administrations
system utsätts för attack
Via ett IoT-administrationssystem ges
angriparen tillgång till alla tillgångar (enheter, nätverk etc) som omfattas av det
administrativa systemet. När den äventyras genom en cyberattack kan angriparen
utföra administrativa uppgifter inom
dessa tillgångar, till exempel att ta ut konfidentiell information, skapa funktionsfel
och direkt påverka IoT-miljöns beteende
och funktion.
• A
 ttackscenario 2: IoT-sensorers data
manipuleras
Genom att låta sensorerna rapportera
och acceptera felaktiga värden, riskeras
IoT-miljön, till exempel en industrirobot,
orsaka allvarliga fysiska skador på vad
som helst, och i värsta fall för de personer
som arbetar med den.

• A
 ttackscenario 3: Botnet / Sensorer
används för riktade attacker
Effekterna av attacker som utförs av en
botnet sträcker sig från hög till kritisk beroende på volymen av den distribuerade
attacken, som är direkt relaterad till antalet IoT-enheter som ingår i botnet-nätverket och målet kritiska funktioner.
ENISA REDOVISAR FÖR VAR och en av dessa
scenarier möjliga åtgärder. Exempel på
scenario ett, att skapa ett skydd för administrationssystem är tio åtgärdspunkter.
Är lösningen då att strunta i IoT? Svaret
på detta är tveklöst nej. För det första är
utvecklingen av IoT och det smarta samhället oåterkallelig och dessutom öppnar
ju IoT upp oändliga möjligheter som vi ska
välkomna och dra nytta av. Men på samma
sätt som jag tror att IoT kommer att bli en
naturlig del i stadsnätens och andra nätägares verksamhet så måste det också utgöra
en naturlig del av säkerhetsarbetet.
ALL SÄKERHET SITTER IHOP och vi måste hela
tiden lyfta blicken så att vi inte missar helheten. Det handlar om att skapa en säkerhetskultur anpassad till nätägarens villkor,
kundkrav och myndighetskrav som ställs
på sådan verksamhet. Med andra ord ska vi
välkomna den utveckling som förvisso inte
är ny men nu tar fart på allvar. n

JIMMY PERSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Frågor och funderingar
kontakta Jimmy Persson på
jimmy.persson@ssnf.org
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IT-säkerhet
Fysisk säkerhet
(Driftsäkerhet)
Säkerhetsskydd

Guidelines för motåtgärder
av it-attacker på IoT
baserat på best practice
Nedan är några exempel på motåtgärder för att förhindra
säkerhetsattacker. Men detta vill jag illustrera vikten av
att ha en genomtänkt säkerhetsstrategi vid införande av
IoT-infrastruktur. Att följa de råd som ENISA ger ut är en
bra utgångspunkt. Självklart måste vissa saker anpassas
till sin egen verksamhet och de krav som den ställer.
GP-TM-04: Signera kod kryptografiskt för att säkerställa att
den inte har manipulerats efter att ha skrivits som säker för en
IoT-enhet. Inför realtidövervakning av säker exekvering av kod
för att förhindra att skadliga attacker inte skriver över kod efter
att den har laddats ner.
GP-TM-05: Kontrollera installationen av programvara på
operativsystem för att förhindra att oönskad programvara och
filer laddas ner.
GP-TM-06: Aktivera att ett system återgår till ett tillstånd som är
känt för att vara säkert, efter att ett säkerhetsbrott inträffat eller
om en uppgradering inte lyckats.
GP-PS-11: Identifiera betydande risker med hjälp av ett
”defence-in-dept” tillvägagångssätt.
GP-TM-22: Se till att standardlösenord och standardanvändarnamn ändras från den ursprungliga inställningen och att svaga,
inga eller tomma lösenord inte är tillåtna.
GP-TM-27: Begränsa behörigheterna för åtgärder som är
tillåtna för ett visst system genom att implementera finkorniga
auktoriseringsmekanismer och använda principen om minst
privilegium (POLP): applikationer måste fungera på lägsta
möjliga nivå.
GP-TM-23: Godkännandemekanismer måste använda starka
lösenord eller personliga identifikationsnummer (PIN), och
bör överväga att använda tvåfaktorsautentisering (2FA) eller
multifaktorautentisering (MFA) som Smartphones, Biometrics
etc och certifikat.
GP-TM-38: Garantera de olika säkerhetsaspekterna – konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och äkthet – av informationen inom nätverket, lokalt och/eller i molntjänst.
GP-TM-55: Implementera ett loggningssystem som registrerar
händelser som rör användarautentisering, hantering av konton
och åtkomsträttigheter, ändringar av säkerhetsregler och
systemets funktion.
GP-TM-56: Genomför regelbunden övervakning av system och
IoT-enheter för att upptäcka skadlig kod och upptäcka fel. n

NYA TJÄNSTER FÖR
SVERIGES STADSNÄT
Våra innovativa tjänster har utvecklats
med våra partners och ett antal stadsnät,
bland andra Sundbyberg Stadsnät,
för att enkelt kunna implementeras och
provisioneras i näten. Vi ökar samhällsnyttan och erbjuder mervärde kring den
nationella infrastrukturen. Ett stöd i
vardagen och en större trygghet i hemmet.
Sweden, i arbetet
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rk
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nation
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www.alleato.se
Kontakta oss så berättar vi mer
Fredrik Albertsson, CEO
070-867 09 68
fredrik.albertsson@alleato.se

Fredrik Björklund, CTO
070-600 65 35
fredrik.bjorklund@alleato.se
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Behövs stadsnät?
S

tadsnät har funnits i cirka 20 år och
2018 firar Svenska Stadsnätsföreningen också 20 år. Det sammanfaller också med att jag har jobbat
med stadsnät under ungefär lika många år,
alltså 20 år.

också att inte särbehandla någon med konkurrensbegränsade åtgärder.
BEHÖVS STADSNÄTEN I DAG när Sverige har en

ATT STADSNÄTEN EN GÅNG startades berodde
på att de behövdes för att bygga nät när
operatörerna inte byggde ut näten tillräckligt, utan hänvisade till att marknaden inte
var tillräcklig. Det gällde inte bara i glesbygd utan även i stora städer. På många håll
ansågs bredband vara DSL och telestationerna räckte inte till för alla. Precis som när
det gällde äldreomsorgen fick man vänta till
någon flyttade för att få plats och tillgång
till bredband.
Bredbandsdemokraterna var då en politisk rörelse med mottot ”Bredband till alla”.
Det motverkade delvis utbyggnaden, när
en del ansåg att om de inte kunde bygga ut
till alla i kommunen så bör de istället avstå
helt.

av världens bästa bredbandssituationer?
Marknaden bland operatörer börjar mogna,
få operatörer expanderar genom utbyggnad
av nya nät. I stället ser vi en ökad konsolidering på marknaden genom att operatörerna
istället köper varandra för att få en större
marknadsandel.
Borde vi inte stödja en stark företags
utveckling?
Ett starkt företagsklimat behöver inte
betyda god konsumentnytta.
I länder med starka telekomföretag råder
det näst intill monopol som innebär höga
priser och begränsad kvalitet på bredband.
Inom EU är man grön av avund på Sverige
som har lyckats så bra och som har en väl
fungerande bredbandsmarknad. Jag och
många andra har framhållit stadsnäten som
är öppna för alla operatörer som faktorer
för Sveriges bredbandsframgång.

DÅ VAR STADSNÄTEN EN viktig aktör för att

STADSNÄTEN BEHÖVS FÖR ATT skapa konkur-

bygga nya nät. Stadsnäten satte press på
operatörerna och skapade konkurrens och
större valfrihet.
När stadsnäten byggts gav det möjligheter för operatörer att hyra nät istället för att
alltid behöva investera själva. Så stadsnäten
gav operatörna en ny och större marknad.
Men tro inte att kommunal verksamhet har
en outsinlig finansieringskälla av skattemedel. Offentligt ägda företag har i princip
samma regler som privata företag. Annars
vore det ett otillåtet statsstöd. Det innebär

rens och valfrihet på marknaden.
I dag kan vi fortsatt behöva stadsnät som
agerar som Bredbandsliberaler och skapar
en harmonisk balans mellan marknad och
samhällsintressen och garanterar både
valfrihet och konkurrens. n
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CRISTER MATTSSON
Crister Mattsson är senior rådgivare på
Forskningsinstitutet Rise Acreo samt författare
till boken Bredbandsbetraktelser, som lanseras
under våren 2018.

Jag och många andra har
framhållit stadsnäten
som är öppna för alla
operatörer som faktorer
för Sveriges bredbands
framgång.

Nu rivstartar kommunerna
utvecklingen av smarta samhällen
Sveriges kommuner har länge fått kritik för att halka efter övriga samhällets
digitalisering. Men enligt konsultbyrån WSP, som stöttar många kommuner i sin
digitaliseringsomställning, så ser de nu hur allt fler rivstartar med projekt både
inom utvecklingen av digitala verktyg och IoT

Mikael Stenqvist,
konsult på WSP.
FOTO: NICLAS W PRYTZ
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ommunerna har vaknat i frågan och
jag upplever att många nu är ute efter
att ta fram konkreta handlingsplaner
för sin digitaliseringsomställning. Det
handlar inte längre om att fylla dokument med fina
ord utan nu vill man gå från ord till handling, säger
Mikael Stenqvist konsult på WSP.

MÅNGA KOMMUNER HAR EN åldrande befolkning och

risken är att det ökade trycket på offentlig sektor
sammanfaller med en kommande lågkonjunktur.
Detta är också något som kommunernas egen
arbetsgivarorganisation, SKL, nyligen gått ut och
varnat för.
– Nöden är ju uppfinnings moder och kanske är
det också därför vi ser att det även är många mindre
kommuner som är väldigt angelägna om att starta
sin digitaliseringsresa och påbörja satsningar inom
IoT-området. Man förstår att det kanske är enda
möjligheten för att bibehålla invånarnas servicenivå.
Och engagemanget finns inte enbart hos kommunernas IT-avdelningar.
– Vi jobbar just nu med två mindre kommuner
och där har intresset för våra inspirationsseminarier varit överväldigande stor. Det kommer både
politiker och representanter från de olika förvaltningarna. I något fall hade vi över 120 besökare
vilket var långt över förväntan.

Det handlar om
att våga tänka
nytt, både från
kommunens och
stadsnätets sida.

KANSKE ÄR DET TILL och med så att det är de små

kommunerna som kommer att ligga i framkant om
några år. Och då handlar det inte enbart om att de
upplever sig ha kniven på strupen enligt Mikael
Stenqvist. Mindre organisationer kan ha lättare att
implementera nya arbetssätt och ofta är det inte
samma prestigetänk bland de olika kommunala
bolagen och förvaltningarna.
– Det är ofta enklare beslutsvägar i en mindre
kommun. Kanske sitter till och med flera av förvaltningscheferna i samma korridor. Dessutom upple-

ver jag att man i mindre kommuner har en tradition
av att göra saker tillsammans. Det finns också en
självinsikt i att man inte klarar detta på egen hand.
JUST SAMVERKAN INOM KOMMUNERNA är en viktig
framgångsfaktor som borde utnyttjas mer enligt
Mikael Stenqvist. Ett exempel på det är stadsnäten
som skulle kunna nyttjas som en resurs i betydligt
större utsträckning än i dag, inte minst inom IoT
och utvecklingen av det smarta samhället.
– Jag tycker att stadsnäten borde vara ett naturligt val när det handlar om att kommunen ska hitta
en samarbetspartner i dessa frågor. De har kompetens inom området och lång erfarenhet av att arbeta med olika former av kommunikationslösningar.
DET ÄR INTE HELLER bara tradition som sätter käppar

i hjulet för ökad samverkan mellan kommuner och
deras stadsnät. Ofta kan det snarare vara en personlighetsfråga, enligt Mikael Stenqvist.
– Det handlar om att våga tänka nytt, både från
kommunens och stadsnätets sida. Kommunen
behöver få upp ögonen för den kompetens som
stadsnäten sitter på och vice versa så behöver
stadsnäten också bli bättre på att marknadsföra sig,
säger Mikael Stenqvist.
FÖR STADSNÄTEN KAN DET också vara ett viktigt strategiskt steg att gå från att enbart arbeta med fiberanslutningar till att bredda sitt verksamhetsområde.
– Fiber är ju grunden för mycket av den utveckling som vi ser inom exempelvis IoT och även
offentligt wifi där vi också ser att många kommuner
satsar. Där har stadsnäten en stor kompetens men
även deras konkurrenter är givetvis intresserade av
att ta marknadsandelar här. Just därför är det viktigt
för de stadsnät som vill växa inom området att ta
chansen, avslutar Mikael Stenqvist. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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Blink Services
vill göra Sveriges
kommuner smartare

46

Smarta städer är i ropet men när bolaget
Blink Services pratar framtid så ser de
även landets små kommuner med mycket
landsbygd som minst lika viktiga kunder.

-J

ag tycker att begreppet smart stad
är missvisande. Det handlar snarare om hur såväl offentlig sektor
som näringslivet kan dra nytta av
teknikens möjligheter. Det gäller oavsett om
vi pratar städer eller landsbygd, säger Matts
Lilja, vd på Blink Services.
Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg
och ägs av industrimannen Jan Söderbergs
bolag Söderbergföretagen. Att det skulle bli
just smarta samhällen som företaget skulle
få som nisch var inte tanken från början.
Ursprungligen låg fokus på utvecklingen av
sensorer och i takt med samhällets digitalisering blev det också naturligt för bolaget att
börja jobba med olika former av IoT-projekt.

I DAG SAMVERKAR BLINK Services med flera
kommuner runt om i landet, ofta via dess
stadsnät. I dessa samverkansprojekt äger
stadsnätet själva infrastrukturen som IoT-nätet vilar på. Blink Services står istället för den
tekniska plattformen dit tjänsteleverantörer sedan kan söka sig för att erbjuda sina
tjänster. Med andra ord så finns det många
likheter med den öppna tjänsteplattform
som erbjuds slutkunder i fibernäten. Och
intresset hos landets kommuner är stort.
– Jag tror att en viktig faktor i detta är att
uppstartskostnaden är förhållandevis låg.
För de som redan har ett väl utbyggt fibernät
så går det snabbt att komma igång. Men den
starkaste drivkraften hos de kommuner vi
träffar är nog behovet av att effektivisera de
egna verksamheterna. Man är medveten om
att tuffare tider väntar runt hörnet, säger
Matts Lilja.
VARJE VECKA TRÄFFAR HAN ett stort antal företrädare från landets kommuner. Det råder
sällan någon skepsis hos varken tjänstemän
eller politiker istället kommer frågor om hur
snabbt de kan komma igång och vilka typer
av tjänsteleverantörer som finns i IoT-nätet.
Medan det i medierna ofta lyfts fram
exempel som operationer på distans inom
vården eller andra avancerade metoder när

Matts Lilja, vd
på Blink Services.

digitaliseringen kommer på tal så är det
istället kommunernas mest basala behov
som kommunerna själva är intresserade av.
– Inom exempelvis VA-området finns
det en enorm besparingspotential för
kommunerna. Det kan exempelvis handla
om sensorer i slutna avloppstankar som
larmar direkt till ansvarig verksamhet när de
behöver tömmas. Eller sensorer som mäter
vattenkvalitet i vattendrag där det i dag krävs
manuell provtagning.
DET ÄR INTE BARA kommunerna som börjat
intressera sig för utvecklingen av smarta
samhällen. Även näringslivet har börjat inse
potentialen i den nya tekniken. Men även
om det redan i dag finns flera aktörer som
erbjuder tjänster riktade mot bland annat
offentlig sektor så är Matts Lilja förvånad
över att intresset hos landets företag inte är
större.

IoT-racet pågår nu och det
gäller att hinna med tåget.
– Vi har uppvaktat flera stora bolag för
att få dem att utveckla tjänster. Men tyvärr
så upplever jag att många sitter fast i gamla
tankebanor. Om de inte vaknar upp i tid så
kan det istället bli så att vi får uppstickare
som snabbt tar marknadsandelar på dessa
bolags bekostnad. IoT-racet pågår nu och det
gäller att hinna med tåget, säger Matts Lilja.
JUST NU HÄNDER DET mycket inom IoT-områ-

det. Att sia om hur vårt samhälle ser ut om
tio år är därför lättare sagt än gjort. Enligt
Matts Lilja kommer vårt fokus inte längre att
vara på Internet of Things utan Internet of
Everythings där såväl maskiner och datasystem är sammanlänkade och fattar egna
beslut. Det är då det stora paradigmskiftet
kommer spår han. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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Utredning vill möjliggöra
avtalssamverkan mellan
kommuner
Den statliga kommunutredningen föreslår ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen som
innebär möjlighet för kommuner att samverka via avtal. Utredningen anser att det är en självklarhet
att kommuner enkelt ska kunna samarbeta med varandra för att lösa uppkomna problem oavsett
område.

K

ommunutredningen är en parlamentarisk kommitté med uppgift
att göra en genomlysning av samhällsutvecklingens konsekvenser
för kommunerna och föreslå hur deras kapacitet kan stärkas. Utredningen anser att
kommuner och landsting ska få en generell
möjlighet att träffa avtal om att en eller flera
uppgifter ska kunna utföras av en annan
kommun eller ett annat landsting.
Förslaget innebär att en kommun genom
avtalssamverkan ska kunna tillhandahålla
tjänster åt en annan kommun utan hinder
av den så kallade lokaliseringsprincipen
i kommunallagen. Kommuner ska också
kunna uppdra åt en anställd i den andra
kommunen att besluta på kommunens vägnar, vilket innebär att delegation omfattas
av samma regler som gäller för anställda i
den egna kommunen.

Samverka och häng med i digitaliseringen
”Enligt Stadsnätsföreningens årliga Bredbandsenkät vill majoriteten av landets
kommuner ha möjlighet att samarbeta
med sin grannkommun gällande bredbandsutbyggnad och drift.”
48

En viktig aspekt med digitalisering inom
den offentliga sektorn är möjligheten till
ökad service. Många kommuner planerar
för att utveckla e-tjänster för medborgarservice så som ansöknings- och tillståndsprocesser inom stadsbyggnad, barnomsorg
och socialförvaltning. Andra kommuner
undersöker telemedicinska lösningar, som
innebär att personer kan ha kontakt med
vårdpersonal via videokommunikation i
hemmet.

50 000 invånare uppger att de erbjuder
digitala välfärdstjänster, men motsvarande
siffra i landets små kommuner, med färre
än 11 000 invånare, är endast 4 av 10. Många
kommuner vill ha hjälp i digitaliseringsarbetet, som exempelvis att kunna ta del av
kompetens och resurser över kommungränserna. Ett sätt att ge landets kommuner
stöd i sin digitaliseringsomställning är att
låta kommunerna avtalssamverka över
kommungränserna.

Stadsnätsföreningen belyste i sitt remissvar
de stora skillnaderna mellan landets stora
och små kommuner. Den bilden bekräfas
i Stadsnätsföreningens årliga Bredbands
enkät där 9 av 10 kommuner med fler än

Får inte vara ett hinder
De administrativa gränserna är inte
nödvändigtvis naturliga avgränsningar för
många av kommunens verksamheter och
inte för ett fibernätverk heller. När det gäller
digitalisering och bredbandsutbyggnad kan
lokaliseringsprincipen för enskilda hushåll
och företag innebära att de inte ansluts till
ett bredbandsnät på grund av att de bor på
fel sida en kommungräns. Det begränsar
landsbygdens möjligheter att på ett enkelt
och kostnadseffektiv få ansluta sig till ett
befintligt fibernät i grannkommunen.

9av10
KOMMUNER MED FLER ÄN
50 000 INVÅNARE
uppger att de erbjuder digitala
välfärdstjänster.

Att hålla fast vid de principer som i dag
hindrar kommunöverskridande verksam-
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Lokaliseringsprincipen, som hindrar de kommunägda stadsnäten att bygga ut fibernätet på andra sidan kommungränsen,
är ett exempel på hur stadsnäten saknar samma förutsättningar som övriga marknadsaktörer.

het riskerar att innebära ökade kostnader,
utebliven fiberutbyggnad, och hämmad
digitaliseringsutveckling. Enligt Stadsnätsföreningens årliga Bredbandsenkät
vill majoriteten av landets kommuner ha
möjlighet att samarbeta med sin grannkommun gällande bredbandsutbyggnad,
drift av nätet, robusthet och säkerhet av
nät, utveckling av nät etc.
Post- och telestyrelsen har i dag ett uppdrag
att utreda ett undantag från lokaliseringsprincipen. Den föreslagna kommunutredningen är en ingående parameter som PTS
bör ta hänsyn till i sitt analysarbete. Stadsnätsföreningen har därför lyft fram följande
ståndpunkter som PTS behöver förhålla sig
till i sin utredning:
• Det framgår inte tydligt om möjligheten
till att avtalssamverkan även omfattar
kommunala bolag. Det bör klargöras
att även kommunala bolag omfattas av
möjligheten att avtalssamverka.
• Det bör vara en självklarhet att kommuner enkelt ska kunna avtalssamverka
med varandra för att lösa uppkomna

problem oavsett område. Att hålla fast vid
de principer som i dag hindrar kommun
överskridande verksamhet riskerar att
innebära ökade kostnader, utebliven
fiberutbyggnad och hämmad digitaliseringsutveckling.
• För att kunna hjälpa en hel kommun,
då det finns flera kommuner som vill ha
hjälp av sin grannkommun.
• För att säkerställa PTS krav på driftsäkerhet. Stadsnäten måste kunna samarbeta
över kommungränserna för att kunna
dela på kostnader, resurser och expertkompetens.
• För att möta utvecklingen med Sakernas
internet, IoT eller digitalisering. I vårt
samhälle blir allt mer uppkopplat och digitaliserat. Det skapar nya utmaningar för
nätägare som ska stödja samhällsutvecklingen. Exempelvis kan stadsnäten som
en grossistleverantör säkerställa att det
finns radiobaserade nättopologier och att
nya transmissionstjänster som möjliggör
IoT, det vill säga säkerställa att det finns
en digital infrastruktur. Det är svårt för

stadsnäten att få synergieffekter om de
hindras att samarbeta med närliggande
kommuner och få till en effektiv utbyggnad och drift.
Det är en självklarhet att kommuner enkelt
ska kunna samarbeta med varandra, där
det inte är kostnadseffektivt eller inte ens
möjligt att få fram egna personella resurser
inom ett område som kan vara allt ifrån
skolan till utbyggnaden av digital infrastruktur. n
CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Robust fiber 2.0
Intresset för det branschgemensamma
konceptet Robust fiber ökar och totalt
har cirka 120 företag certifierat sina
verksamheter.

U

nder årets första kvartal lanseras konceptet ”en
revidering av anvisningarna för Robust fiber”
samt nya bilagor för fastighetsnät, markskåp
och brunnar samt en guide för användandet av
Ledningskollen.
I samtliga bilagor har konceptet förtydligat saker som
tidigare varit otydligt. Bilagorna har också kompletterats
med nya bilder.
Bilagan som handlar om besiktning är anpassad till
utförarbestämmelser för utförarentrepenader AB04 och
ABT06 krav gällande besiktning. Det finns också en anpassning till Jordbruksverket och Tillväxtverkets regelverk och
de besiktningspunkter de kräver utöver det som normalt
besiktigas.

DET HAR FRAMFÖRTS FRÅGOR kring mätning av optofiber.
Konceptet har därför reviderat tabellen enligt de minikrav
som gäller. Dessa värden behöver oftast kompletteras med
nätägarens eller de krav som Tillväxtverket och Jordbruksverket ställer. De som finns i Robust fiber är minimikrav.
DEN NYA BILAGAN FÖR Robusta fastighetsnät utgår från an-

Nu lanseras nya bilagor med bättre illustrationer och tydligare tabeller.

visningen ”Robusta fastighetsnät (2011)”. Bilagan kommer
att innehålla de byggsätt som används i dag för att bygga
fibernät i fastigheter.
Exempel på nyheter är kapitel som handlar om fastighetsnät för fastigheter med primärt företag som hyresgäster.
ANVISNINGAR FÖR MARKSKÅP/SKARVBOX OCH brunnar handlar
om ordning och reda i dessa viktiga komponenter i vår
fiberkanalisation. I anvisningarna beskrivs tre skeden i ett
markskåp: före, under och efter installation och idrifttagandet. Syftet med anvisningen är att skapa bättre ordning och reda i markskåpen. Eftersom det är många aktörer
som arbetar i samma skåp så blir det lätt oreda i dessa.
Oreda skapar längre ledtider och störningar vid felsökning
och kompletteringar. n

JIMMY PERSSON
Teknikrådet Robust fiber

Utbildningar som främjar
robust fiberutbyggnad

Bättre ordning och reda i markskåpen gynnar alla.
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I samarbete med Robust fibers utbildningspartners
anordnas varje år en mängd utbildningar, bland annat
för besiktningsmän och fibertekniker. Mer information
om dessa utbildningar finner du på robustfiber.se

Med rätt kunskap
når du ännu längre
Hos oss kan du utbilda dig och genomföra prov
för certifiering inom alla delar av Robust fiber.
Till exempel certifierad fiber tekniker (CFT),
utbildningsbevis terminering och anläggning
samt godkänd besiktningsman.
Utbildning är en viktig investering som för dig
som är entreprenör – dokumenterad kompetens
stärker företagets konkurrenskraft.
För dig som är beställare är det tryggt att anlita
certifierade och utbildade entreprenörer, det
höjer kvaliteten både på utbyggnadsprocessen
och själva nätet.
Hela kursutbudet hittar du på iftac.se
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Vi är alltid vakna!
Lång erfarenhet
av dygnet runt NOC
med åtgärder

+

Även
understödjande
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+

Vi hjälper er
att möta PTS krav
på driftsäkerhet
i PTSFS 2015:2

fiberdata.se
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Nya EU-regler för
telekommunikation
Den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation ska förbereda Europa för ny teknik och för 5G.
Kodexen ska främja investeringar, konkurrens, konsumentskydd och utvecklingen av nya tjänster. Den
täcker en rad olika områden, från konsumenträttigheter till operatörers tillgång till nät och medlemsstaternas samarbete om förvaltning av radiospektrum.

E

U förbereder sig för en framtid med

omfattande möjligheter till mycket
snabb uppkoppling. De vill skapa
en framtidssäker ram som bland
annat ska gynna en snabb och omfattande
utbyggnad av 5G men också gynna annan
ny teknik. Därför ha de nu tagit fram Kodexen för elektronisk kommunikation. Den
är ett förslag till ett direktiv som ska ersätta
EU:s nuvarande regelverk för telekommunikation.
I den nya kodexen vill rådet att definitionen av elektroniska kommunikationstjänster utvidgas till tjänster som tillhandahålls
på internet så kallade over-the-top-tjänster
däribland IP-telefoni, meddelandeappar
och e-post. Det är en betydande ändring i
förhållande till de nuvarande reglerna, som
endast täcker traditionella tjänster kopplade till ett visst telefonnummer, såsom sms
och samtal via fasta telefoner och mobiltelefoner.
De nuvarande reglerna om operatörers
tillgång till nät uppdateras också i syfte att
främja konkurrens och göra det enklare
för företag att investera i ny infrastruktur,
inklusive i mer avsides belägna områden.
Andra ändringar i förslaget är att
myndigheterna i medlemsländerna i viss
utsträckning ska få möjlighet att minska
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på regleringen om det råder konkurrens på
marknaderna, men inför samtidigt skyddsåtgärder för att se till att en effektiv marknadsreglering inte äventyras. I förslaget
väljer de att behålla regleringsmetoden SMP
(Significant market power), men eftersom
marknadsaktörerna blir alltmer komplexa anses SMP-reglering inte alltid vara
tillräcklig för att säkerställa konkurrensen.
Därför kommer SMP-reglerna att kompletteras med en symmetrisk reglering av alla
leverantörer av elektroniska kommunikationsnät.
De föreslår också ett ökat samarbete
mellan medlemsstaterna för att göra
radiospektrum tillgängliga för operatörer
på ett snabbt och förutsägbart sätt. Men
medlemsstaterna kan behöva vara flexibla
när det gäller att anpassa förvaltningen av
spektrum till ny teknik och marknadsförändringar.

Rådet och Europaparlamentet
ska komma överens
I slutet av förra året gav rådet det estniska
ordförandeskapet i mandat att inleda
förhandlingar med Europaparlamentet om
nya regler för sektorn för elektronisk kommunikation. Förhandlingarna mellan rådet
och parlamentet ska vara klart i juni 2018.

I december kom första beslutet, då ministrarna beslutade att Berec får ett uppdaterat mandat, i enlighet med kodexen. Det
innebär att Berec behåller den nuvarande
ledningsstrukturen och låter de relevanta
nationella behöriga myndigheterna representeras på expertnivå. Berecs verksamhetsram, uppgifter och ansvar, förbättras
med tonvikt på oberoende och öppenhet. n
CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Berec
Berec inrättades 2009 med utgångspunkt
i den befintliga europeiska gruppen av
regleringsmyndigheter och inledde sitt
arbete 2010. Berecs främsta mål är att
säkerställa ett enhetligt genomförande
av telekomregler i hela EU och erbjuda
nationella regleringsmyndigheter och
EU-institutionerna teknisk expertis. Berec
verkar också för tillgång till och användning
av konnektivitet med mycket hög kapacitet
och stimulerar konkurrens inom sektorn för
elektronisk kommunikation.

KVALITETSSÄKRA
DITT FIBERNÄT
EMTELLE är en marknadsledande producent av plaströr
och blåsfibersystem till de svenska stadsnäten.
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Hans Fredlund
072-531 02 00
hansf@emtelle.com
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Henrik Björk
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Smarta
städer och

samhällen
WSP kan stödja er
i processen från strategi
och handlingsplan till
kravspecifikation och
genomförande.

Kontakt: Mikael Stenqvist,
Ansvarig Smarta Städer
och Digitalisering
mikael.stenqvist@wsp.com
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Per Fröling
ANSVARAR FÖR REGIONAL SAMVERKAN
PÅ STADSNÄTSFÖRENINGEN
Hans uppgift är att stödja föreningens medlemmar och
få till en högre grad av samverkan mellan medlemmarna
och ägarkommunen, politiken, myndigheter och andra
intressenter på regional nivå.
Vilket behov har medlemmarna?
Stadsnäten har kompetens och vill kunna bidra till både kommunens och regionens digitala utveckling. Många stadsnät
ser därför ett behov av att samverka och
ibland vill de få hjälp och stöd av Stadsnätsföreningen. Det kan handla om allt
ifrån att få till en dialog med den egna
kommunen eller regionala företrädare.
Kan du ge exempel på aktiviteter?
Ett eller flera stadsnät kontaktar mig på
grund av att de upplever att de har en utmaning, en idé eller ett inspel som de vill
ha hjälp med. Vi har först en dialog kring
vad de vill uppnå sen mynnar det princip
alltid ut i någon typ av aktivitet.
Exempelvis har vi anordnat dialogmöten
mellan stadsnäten och regionföreträdare
eller stadsnätens ägare. Dessa möten ha
det upplevts som mycket positiva. Stadsnäten och ägarna, eller stadsnäten och

regionföreträdare, har fått en ökad förståelse för varandra. Vem gör vad, varför
agerar man på ett visst sätt och hur kan
man göra? Ett klargörande av respektive
roll gör stadsnäten kan bli en bättre och
tydligare aktör gentemot kommunen och
regionen.

Samarbete är inte bara
viktigt utan kan vara helt
avgörande för en kommuns
eller en regionsutveckling.
Har du tips?
För att nå framgång för små stadsnät och
kommuner är det viktigt att man samarbetar inom regioner. I dag är samarbetet

olika väl utvecklat i andra län är samarbetet mindre utvecklat.
Samarbete är inte bara viktigt utan
kan vara helt avgörande för en kommuns
eller en regionsutveckling. Det gäller för
stadsnäten att skapa en tydlig närvaro
i samtliga regioner i syfte att höja den
strategiska medvetenheten hos offentliga företrädare.
Ta lärdom från andras erfarenheter.
Hur har andra samverkat och vilka resultat har de uppnått?
Sök kontakt med era stadsnäts grannar och ta kontakt med Stadsnätsföreningen. Jag bidrar gärna med erfarenheter
från hur andra regioner, kommuner och
stadsnät nått framgång med samverkan.
Jag kan också bidra med kompetens och
tips. n
CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

> Vad kostar det?

Söker ni nya
medarbetare?
Bredbandsbranschen växer kraftigt och behovet av
att rekrytera ny personal är stort. Som ett led i detta
lanserar nu Stadsnätsföreningen möjligheten att
annonsera lediga tjänster på föreningens webbplats.

Medlemmar i Stadsnätsföreningen har möjlighet att kostnadsfritt
annonsera vid tre tillfällen per kalenderår. Aktörer som inte är
medlemmar i föreningen, eller medlemmar som annonserat vid
fler än tre tillfällen betalar 3 000 kronor exkl moms.
OBS! Pris avser en annons/tjänst på webbplatsen under max fyra veckor.
Söker du fler anställda debiteras dessa separat.

> Var syns annonsen?
Annonsen syns på Stadsnätsföreningen webbplats, ssnf.org, under
fliken lediga tjänster. Annonspuffar kommer också synas i föreningens
nyhetsbrev som ges ut vid varje månadsskifte.

> Hur gör jag?
Kontakta Stadsnätsföreningens kansli för mer information.
ssnf.org
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kansli@ssnf.org

08-214 930

FOTO NAIAN WANG ON UNSPLASH

Stadsnät
i Samverkan
Ett stadsnät står inför många utmaningar. Det är krav på höga hastigheter och
valfrihet från konsumenterna. Men också krav från Post- och telestyrelsen på att
nätägare ska säkerställa robusthet, tillgänglighet, driftsäkerhet, beredskap och
rutiner för incidenthantering.

I

Norrbotten finns det många stadsnät med
begränsat personella och ekonomiska resurser
för att driva verksamheten på ett effektivt och
lönsamt sätt. Därför börjande IT Norrbotten att
samverka med KalixNet, Arvidsjaurs kommun och
Älvsbyns kommun i syfte att förenkla och effektivisera vardagen för stadsnäten. Samverkansformen,
som fick namnet Stadsnät i Samverkan, SiS, är en
samverkansmodell för stadsnät där IT Norrbotten
är stadsnätsoperatör.
I DAG ÄR DET fem

stadsnät som ingår i samverkan
och SiS vill gärna utöka verksamheten med fler
stadsnät. Ensam är inte stark, och små stadsnät
kan ge varandra draghjälp för att förbättra servicen
till privatpersoner och företag. Syftet med samverkan är att minska kostnaderna, öka intäkterna, ge
effektivare service samt ge fler och bättre tjänster
för slutkunderna.

FÖR DET ENSKILDA STADSNÄTET innebär det också
att delar av arbetsuppgifter försvinner vilket ger
mer tid till ordinarie arbetsuppgifter. Samverkan
innebär också att stadsnäten genom att arbeta tillsammans, enklare kan uppnå de driftsäkerhetskrav
som PTS ställer.
– De stora operatörerna söker stordriftsfördelar,
vilket vi sett exempel på det senaste året. Nu kan
även mindre stadsnät genom att samverka uppnå

Vi tänker att de små stadsnäten
måste agera tillsammans för att
utvecklas och därmed ser framtiden
ljus ut för Stadsnät i Samverkan.

stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet, exempelvis genom att göra gemensamma inköp och på
så sätt få ner styckepriset, säger Catherine Melby,
affärsområdeschef Stadsnät i Samverkan.
ISTÄLLET FÖR ATT VARJE kommun köper in en egen

plattform för att hantera kunder, tjänster och teknik så har IT Norrbotten investerat i en gemensam
plattform. Det innebär att kostnaderna för platt
formen kan fördelas på fler slutkunder i stadsnäten.
– Det viktiga för stadsnät är att kunna erbjuda
tillgänglighet, valfrihet i tjänsteutbud samt kvalité
på tjänsten. Tillsammans i vår samverkan säkerställer vi att kunderna får detta på ett effektivt sätt,
säger Catherine Melby.
IT NORRBOTTEN ÄR NU även en inköpscentral för
tekniska produkter. Syftet är att stadsnäten som
är medlemmar i SiS ska ha tillgång till ett system
där de kan beställa SiS-certifierade produkter. På
så sätt är tanken att en gemensam standard byggs
upp av tekniska produkter i våra stadsnät. Standardiseringen innebär att större volymer kan nås i
beställningarna, att färre reservdelar behövs samt
att en gemensam teknisk kunskapsnivå byggs upp.
Allt detta sammantaget gör att kostnaderna minskar för stadsnäten.
– Vi tänker att de små stadsnäten måste agera
tillsammans för att utvecklas och därmed ser framtiden ljus ut för Stadsnät i Samverkan. Vi kommer
också att utöka våra samarbetsområden för att
exempelvis arbeta för att få fler kunder i näten, det
vill säga arbeta för att stadsnäten ska få sina passiva
portar aktiva i nätet, avslutar Catherine Melby. n

CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Catherine Melby,
affärsområdeschef
Stadsnät i Samverkan.

Läs mer om SiS
På itnorrbotten.se/
stadsnat
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ANNONS

ANNONS

Kunden i fokus

Eller är det nätbyggnad som alltjämt är mest angeläget för stadsnäten?
Kan det vara så, att i ett läge där verksamheten kräver i stort sett all fokus på uppfyllandet av målen om utbyggnad, får
frågor som rör framtidens möjligheter och önskemål inte nog med uppmärksamhet? Lägg därtill frågor som GDPR, effektivitet, kvalitet med tillhörande ekonomiska och kvalitetsmässiga kontrollsystem. Där dagens teknikstödda arbetsmodell
är helt beroende av många mantimmar med kunskap som sitter i huvudet på nyckelmedarbetare. Personer som ofta har
svårt att få tiden att räcka till.

I

takt med utbyggnaden av näten och
bredbandskunders allt större medvetenhet om möjligheter, ställs allt
större krav på en effektiv verksamhet
med hög kvalitet. Verksamheten ska
givetvis i sin tur drivas med en god
affär. En affär som kräver sin kompetens
med kontroll och stöd som passar.
De specifika kraven i den komplexa affären saknas i de flesta av dagens stödsystem
vilket medför att stadsnäten med flera
tvingas förlita sig på lösningar som bygger
på många olika tekniker och arbetssätt
med krav på medarbetare som besitter stor
specialkomeptens, som många gånger är
helt avgörande för verksamheten men
kanske inte alla gånger nyttjas optimalt.
Effektiv produkthantering
som bygger på verkligt nuläge
I verksamheter syns vidare en stor andel
arbeten som därför med fördel formas
enhetligt och drivs med passande tekniskt
stöd.
Om vi tar faktureringen som exempel så
betyder det systemstöd som klarar av att
skapa faktureringsunderlag utifrån en flexibel men samtidigt effektiv produkthantering
som särskiljer valbara erbjudanden baserade
på vem kunden är, vilket avtalsläge den har
samt när och var kunden vill ha tjänsten
levererad.
Därtill ska kunden köpa perioder, och
nyttjandet räknas in på korrekt period på
avsedd faktura med rätt mängd och pris.
Givetvis ska även paus i abonnemang eller

ändringar såväl retroaktivt som framtida
kunna överenskommas med kunden så att
kommande fakturering blir korrekt utan att
vidare åtgärder behöver vidtas.
Rätt erbjudande till rätt kund
vid rätt tillfälle
Till våra kunder med systemstöd kan vi
spegla behoven med korrekta erbjudanden
direkt, utan speciell manuell analys, genom
möjligheten att skapa sina erbjudanden
själva – baserat på de alternativ som finns
med olika typer av kanal, avlämningspunkter,
gränssnitt och kapacitet idag och imorgon.
Presentationen av tjänst, pris och leveranskostnad kan snabbt göras baserat på
verkliga parametrar.
När väl tjänsten är beställd tar ett kontrollerat flöde hand om de steg som behövs
för att leveransen ska genomföras, eventella

leveranskostnader debiteras och abonnemanget börja rulla med korrekt fakturering
över tiden.
Håll koll på marginalen
För all del, nätbyggnaden är klart viktig och
tillsammans med köpta förbindelser och
alla möjliga tjänsteleverantörer avgörande
för stadsnätets intressanta erbjudande till
slutkunden. Men där ska också systemstödet träda in och ge en korrekt bild av fakta
som underlag till korrekta vägval och beslut.
Inte minst om hur framtidens intressanta
erbjudanden ska se ut och prissättas till alla
befintliga och möjliga kunder.

Vi på Nipsoft möjliggör för våra kunder att skapa effektiva abonnemangsbaserade affärsmodeller. Våra medarbetare brinner för lösningar som effektiviserar och
strukturerar processer i allt från automatisk bearbetning av stora mängder information till arbetsflöden där fokus ligger på dokumentation och kontroll. Produkten
Nipsoft Business System, NBS, stöttar våra kunder i hela kedjan från affär till leverans, kundvård och fakturering och tillsammans omsatte kunderna motsvarande
5 miljarder SEK i NBS under 2017.
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ERIK OTTOSON
Moderaterna

1

OM STADSNÄTENS
FRAMTIDA ROLL:

Hur stor roll tror du att
de öppna kommunala
stadsnäten kommer att
spela för den fortsatta
utvecklingen av det
digitala och smarta
samhället?

2

OM KONKURRENSEN:

Instämmer du i att de
kommunala öppna
stadsnäten bidrar till
att skapa konkurrens
på svenska bredbandsmarknaden?

3

OM NÄTNEUTRALITET
OCH ÖPPNA NÄT:

NINA LUNDSTRÖM
Liberalerna

ROBERT HALEF
Kristdemokraterna

ANDERS ÅKESSON
Centerpartiet

Jag tror att de kommer ha en stor roll
i utvecklingen av digitala och smarta
samhällen, inte minst eftersom stadsnäten bevisligen finns där en stor del av
denna utveckling kommer ske och utan
dem kommer man ha stor svårighet
att nå alla platser som behöver dessa
smarta, digitala lösningar.

Liberalerna vill fortsätta verka för
bättre IT-kapacitet såväl i städer
som i glesbygd. Sverige ska ha en
bredbandsuppkoppling i världsklass.
Alla ska kunna vara en del av det
digitala samhället – därför vill Liberalerna införa en digital allemansrätt
som garanterar en stabil och snabb
uppkoppling i hela landet. I detta och
i den fortsatta utbygganden av den
svenska bredbandsinfrastrukturen
har de kommunala stadsnäten förstås
en viktig roll.

De har och kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av digitala och
smarta samhället.

90 procent av de cirka 190 stadsnäten i
Sverige är kommunalt ägda. De öppna
stadsnäten är etablerade i 220 av landets kommuner och sammantaget äger
de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur. Den strukturen innebär att
de även fortsättningsvis kommer att
spela en stor roll för utvecklingen
framöver.

Det är viktigt ur ett konkurrensperspektiv att stadsnäten ser sig som
just grossister som möjliggör för en
väl fungerande marknad. Det är också
min uppfattning att till övervägande del
är så också fallet. Med god konkurrens
och bra villkor på marknaden gynnas
konsumenten och i förlängningen
främjar det digitaliseringen av det
svenska samhället.

En mångfald av aktörer som verkar på
lika villkor bidrar till ökad konkurrens.
En del i detta är att Liberalerna anser att
lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen bör ses över. Principen hämmar utbredningen av fiberbredband.
Energibolag kan enligt kommunallagen
verka över kommungränser, bredband
bör även kunna anläggas på liknande
sätt. Administrativa gränser bör inte
hämma byggandet av nödvändig
infrastruktur.

Ja. Konkurrens på marknaden är bra för
kunden, det ökar utbud och tillgång till
snabba och robusta nättjänster.

Utöver att de öppna kommunala
stadsnäten bygger fibernät erbjuder
de också grossisttjänster till operatörer
och tjänsteleverantörer. Stadsnätens
grundläggande roll är att vara en
neutral aktör som hanterar trafiken i
nätet och garanterar att det finns en
öppen plattform där alla leverantörer
av innehållstjänster ges lika förutsättningar. Detta möjliggör för hushåll
och företag att fritt välja leverantör
av olika innehållstjänster på samma
infrastruktur. På så sätt bidrar de öppna
stadsnäten till att skapa konkurrens.

Öppna nät är en viktig del i att skapa
en god och sund konkurrens på
marknaden vilket jag ochModeraterna
anser är avgörande för att Sverige
ska kunna ligga i framkant vad gäller
digitalisering.

Liberalerna anser att det är ett grundläggande samhällsintresse att värna ett
öppet internet och nätneutralitet. Detta
bör uppnås genom bland annat tydliga
regler mot konkurrenshämmande
och trafikprioriterande åtgärder från
operatören.

Mycket viktig med nätneutralitet och
öppna nät. Det ökar konsumenternas
valmöjligheter och bidrar dessutom till
ökad digitalisering.

Nätneutraliteten och öppenheten är
grundläggande för Sverige och den
fortsatta digitaliseringen.

Moderaterna tycker att frågan om
god konkurrens på marknaden för
uppkoppling och elektronisk kommunikation är viktig och driver den
kontinuerligt. Det kan exempelvis
omfatta frågor som rör öppna nät och
nätneutralitet.

Ja, vi har uppmärksammat frågan i riksdagen, liksom vår liberala partigrupp i
Europaparlamentet.

Ja. Jag som talesperson driver vikten
av nätneutralitet och öppna nät.

Ja, Centerpartiet driver aktivt den
frågan.

Hur viktigt tycker du att
fortsatt nätneutralitet
och öppna nät är för
Sverige och dess
fortsatta digitalisering?

4

FÖLJDFRÅGA:

Driver du eller ditt
parti frågan om
nätneutralitet och
vikten av öppna nät?

58

PER KLARBERG
Sverigedemokraterna

1

OM STADSNÄTENS
FRAMTIDA ROLL:

Hur stor roll tror du att
de öppna kommunala
stadsnäten kommer att
spela för den fortsatta
utvecklingen av det
digitala och smarta
samhället?

2

OM KONKURRENSEN:

Instämmer du i att de
kommunala öppna
stadsnäten bidrar till
att skapa konkurrens
på svenska bredbandsmarknaden?

3

OM NÄTNEUTRALITET
OCH ÖPPNA NÄT:

FÖLJDFRÅGA:

Driver du eller ditt
parti frågan om
nätneutralitet och
vikten av öppna nät?

LORENZ TOVATT
Miljöpartiet

EMMA WALLRUP
Vänsterpartiet

Vi anser att öppna stadsnät spelar en
mycket stor roll gällande konkurrens,
utbud och för fiberutbyggnaden i Sverige i sin helhet. Vi tror att det fortsatt
kommer vara så. Tillgång på bredband
och fiber är en konkurrensfördel för
kommuner, speciellt i glesbygd, samt
att de öppna näten hittills har borgat
för en sund konkurrens och därigenom
goda villkor för brukarna.

Tillgången till snabb och robust uppkoppling garanteras av tillgången till
fiber. Här har stadsnäten spelat stor roll
och kommer göra det även framgent
oavsett var den snabba teknikutvecklingen tar oss i framtiden.

De kommer, precis som andra fiberleverantörer, spela en viktig roll för att
skapa förutsättningar för förbättrade
och nya digitala tjänster till människor.

De kommunala stadsnäten kommer
vara mycket viktiga framöver, de har
förhindrat att enskilda marknadsaktörer har tagit över för stora delar av nätet
och bidragit till en bättre balans och
gett en skjuts åt utbyggnaden.

Sverige ligger högt på internationell
ranking gällande IT. Vi tror generellt
på den fria marknadens möjlighet
att skapa innovation, ökat utbud och
investeringar samt att pressa priser
genom sunda och icke snedvridande
konkurrensförhållanden. Att Sverige
ligger i topp tror vi till stor del beror
på de öppna stadsnäten. Därför
sluter även vi oss till uppfattningen
att de kommunala stadsnäten i detta
avseende haft en mycket positiv effekt.

Vi ser att samarbetet mellan det privata
och offentliga på det stora hela varit en
framgångsrik modell och vi ser nu över
frågan för kommunerna möjlighet att
verka över kommungränserna när det
gäller utbyggnad av stadsnät.

Ja, bland annat har OECD visat att
stadsnäten spelat en viktig roll för
konkurrensen på marknaden och den
snabba utbyggnaden av fiber i Sverige.

De kommunala stadsnätet har skapat
en bättre balans mellan fri marknad och
offentliga medel och gett Sverige ett
försprång i bredbandsutbyggnaden.
Det skulle dessutom framöver kunna
ske en starkare offentlig samordning
från den offentliga sidan för att inte
onödiga fiberdragningar ska ske i
huvudstomnätet, på så vis garanteras
kvalitet trots konkurrensen.

Vi ser positivt på generell nätneutralitet. Vi menar att det handlar om
grundläggande värderingar där sunda
konkurrensförhållanden ska råda.
Givetvis så kan det dock finnas vissa
viktiga samhällsfunktioner som ska ges
förtur vid behov.

Den svenska modellen med privat
och offentlig samverkan förutsätter
nätneutralitet. Det är inte rimligt att
låsa upp konsumenter med en aktör.
Fiber är infrastruktur där konsumenter
måste kunna välja vilken leverantör
man vill ska leverera. Vi socialdemokrater värnar idén om ett öppet internet
och anser det därför angeläget att
tillhandahållare av internetanslutningstjänster inte godtyckligt får
påverka konsumenternas användning
av internet.

Nätneutraliteten är en mycket viktig
fråga. Det är avgörande att alla får
tillgång till internet på lika villkor.
Samtidigt är det viktigt att inte hämma
innovation och exempelvis nya funktioner i det kommande 5G-nätet.

Nätneutralitet är viktigt men vi ser
gärna att robustheten i näten garanteras där det är nödvändigt och vi tror
därför på en mix av offentligt drivna och
privata nät.

Sverigedemokraterna ser frågan som
viktig och vi har tidigare ställt oss
bakom en förordning och förslaget om
ett öppet internet som ger användarna
möjlighet att ta del av information och
tjänster. Utgångspunkten ska vara att
all trafik på internet ska behandlas
lika. Det är en viktig princip anser vi.
Trafikhanteringsåtgärder ska alltid vara
transparenta, icke-diskriminerande,
proportionerliga och får inte snedvrida
konkurrensen.

Ja, inte minst på EU nivå.

Hur viktigt tycker du att
fortsatt nätneutralitet
och öppna nät är för
Sverige och dess
fortsatta digitalisering?

4

TERES LINDBERG
Socialdemokraterna
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FOTO: REGION VASTERBOTTEN

Skellefteå.

Eva-Marie Marklund
SKA SE TILL ATT ALLA I VÄSTERBOTTEN FÅR BREDBAND

Att vara bredbandskoordinator med uppgift att främja utbyggnaden av bredband i sitt län är lättare
sagt än gjort. Att dessutom vara det i Västerbotten, som präglas av stora ytor och långa avstånd gör
utmaningen än större. Tur då att Eva-Marie Marklund inte räds utmaningar och dessutom har lång
erfarenhet av att samverka med kommunerna och stadsnäten i Västerbotten.

I

dag har cirka 80 procent av invånarna i
Västerbotten tillgång till bredband via
fiber, bara Stockholms och Gotlands län
ligger före i Post- och telestyrelsens kartläggning. Men samtidigt är Västerbotten ett
av de län där ökningstakten minskat.
– När det kommer till att förstå framgångssagan Västerbotten så handlar väldigt
mycket om att känna till historien. Och om
man ska vara ödmjuk så är det nog så att sett
ur backspegeln så handlade mycket om rätt
beslut vid rätt tidpunkt och modiga kommuner, säger Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinat på Region Västerbotten.

FÖR MEDAN LANDETS OLIKA län valde olika modeller så valde Västerbotten en kombination
av de två tillvägagångsätt som visat sig vara
bland de mest framgångsrika och det handlar om samverkan och engagerade kommuner. Det handlade om att kommunerna
ansvarade för det stöd som regeringen delade ut, de så kallade Rosengrenspengarna,
och så bildade de stadsnät som ansvarade
för utbyggnaden. Dessutom så uppfann vi i
Västerbotten”byakraften” vilken innebar att
kommunerna i nära samarbete med bylag
samverkade kring utbyggnaden.
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REGIONEN HADE OCKSÅ SEDAN tidigare ett lång-

siktigt projekt, IT Västerbotten, där samverkan påbörjades och där man samlades kring
en gemensam målbild. Sedemera ärvde
AC-Net rollen där Eva-Marie Marklund jobbade som vd fram till årsskiftet 2016/2017.
En erfarenhet som hon har stor nytta av i sin
nya roll som bredbandskoordinator.
– Tack vare mina år inom IT Västerbotten
och AC-Net så har jag fått stor kunskap i hur
kommunerna arbetar med bredbandsfrågan. Den kunskapen är avgörande för om
man ska lyckas som bredbandskoordinator
oavsett var i landet man jobbar men speciellt här i Västerbotten där kommunerna har
en central roll, säger Eva-Marie Marklund.
MEN ÄVEN OM KOMMUNERNA och dess stadsnät
tagit Västerbotten långt när det kommer till
att lyckas med bredbandsutbyggnaden så
kommer det inte räcka hela vägen, menar
Eva-Marie Marklund.
– Jag tror kanske att det hade varit bra om
de privata aktörerna hade tagit upp konkurrensen med stadsnäten för att på så sätt
stimulera utbyggnaden ytterligare. Men det
är lite för sent nu, speciellt för inlandskommunerna vars områden som återstår inte är

intressanta för någon marknadsaktör. Det
behövs också mer pengar från statligt håll
för att vi ska nå uppsatta mål.
OCH I KOMMANDE STÖDPROGRAM hoppas

Eva-Marie Marklund att regeringen säkerställer att pengarna enbart går till områden
där utbyggnaden inte kan ske under kommersiella förutsättningar.
– Delvis är det ju så redan i dag, men jag
tror att regeringen behöver hitta ett sätt
för de områden i Sverige där det är extrem
glesbygd. Dessa hushåll behöver ju också få
tillgång till bredband och jag upplever inte
att det nuvarande stödet varit utformat för
att gynna dessa områden.
FÖR ÄVEN OM DET bara

återstår cirka 20
procent innan hela länet är färdigutbyggt så
menar Eva-Marie Marklund att en stor del
av den siffran består just av extrem glesbygd
präglad av få hushåll och långa avstånd.
– Samtidigt är det kanske just ut till dessa
som har störst nytta av att ta del av digitalisens
möjligheter, säger Eva-Marie Marklund. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Så ska Umeå bli en av
Europas smartaste städer
Västerbottens residensstad Umeå har höga ambitionsmål när det kommer till digitaliseringen.
Staden vill ligga i framkant inom digitalisering, inte bara i Sverige utan även jämfört med andra
europeiska städer, och just nu pågår ett antal projekt i syfte att nå det högt ställda målet.

A

lla kommunens bolag
ska bidra till att göra
verksamheterna
smartare. Tillsammans
pågår nu en översyn kring vilka
behov som finns och hur digitaliseringens möjligheter kan öka
kvaliteten på de egna verksam
heterna. Umeå Energi samt det
egna stadsnätet är motorn i
satsningen.
– Alla är jätteengagerade i den
här frågan. Vi har haft inspirationsföreläsningar kring viktiga
frågor och jag tror att det faktum
att alla verksamhetsgrenar är
överens om att digitaliseringen
är en självklar del av framtiden
kommer vara en framgångsfaktor
för oss, säger Mats Berggren, vd
på Umeå Energi Bredband.

UMEÅ KOMMUN HAR OCKSÅ blivit

en av de vinnande städerna i
ett internationellt partnerskap,
tillsammans med Rotterdam

och Glasgow. De tre städerna har
beviljats 180 miljoner kronor i
projektmedel från EU. Men satsningen omfattar inte enbart den
offentliga sektorn. Såväl näringsliv som de enskilda hushållen ska
också erbjudas möjlighet att bli
smartare och ta del av digitaliseringens möjligheter.
– Vårt mål är att kunna erbjuda
en tjänsteplattform också för så
kallade smarta tjänster. Det kan
handla om allt från hemlarm till
rökdetektorer eller sensorer som
larmar vid vattenskador, säger
Mats Berggren.
ETT ANNAT STORT OMRÅDE som är

aktuellt både för offentlig sektor
och enskilda hushåll är behovet
av energieffektivisering. Tack
vare smarta lösningar finns stora
förhoppningar om att bättre
kunna hushålla med elen när
det kommer till uppvärmning av
fastigheter. En fråga där det finns

stora summor att spara både för
de enskilda privathushållen men
inte minst för offentlig sektor
med stora fastighetsbestånd både
i form av bostäder men också
offentliga lokaler som exempelvis
idrottshallar och skolor.
FÖR ATT FRÄMJA UTVECKLINGEN av

smarta tjänster ytterligare har
Umeå Energi också utlyst en tävling där det företag som utvecklar
den bästa IoT-tjänsten riktad mot
offentlig sektor får ett utvecklingsanslag på 300 000 kronor.
– Tekniken finns och tack vare
att vi i Umeå var tidigt ute med
fiberutbyggnaden så har vi också
goda möjlighet att bygga även så
kallade IoT-nät. Nu handlar det
bara om att fylla näten med tjänster och det behöver vi företagens
hjälp med, säger Mats Berglund. n

Mats Berggren,
vd på Umeå Energi
Bredband.

Tack vare att vi
i Umeå var tidigt
ute med fiber
utbyggnaden så
har vi också goda
möjlighet att bygga
även så kallade
IoT-nät.

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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ÅRSKONFERENS

UMEÅ 20–22 MARS 2018
TISDAG
20 MARS

Välkommen till Umeå

14.00-14.05 Inledning
Mats Berggren, vd, Umeå Energi Bredband
14.05-14.50 Hur samverkar vi i Västerbotten?
Karl-Gustav Abrahamsson, styrelseordförande,
AC-net

WiFi plus AC-Net
Ett exempel på lyckad samverkan inom Västerbotten. Umeå Energi påbörjade ett utvecklings
initiativ med att bygga WiFi på allmänna platser
för några år sedan. Uppsidan och möjligheterna
med initiativet var många både för näringslivet
och medborgarna och skulle bli ännu bättre om
lösningen växte till att omfatta hela Västerbotten.
AC-Net blev det självklara valet och möjlig
göraren till det.
Magnus Wiberg, vd, AC-net och David Lindström,
afffärschef, Umeå Energi Bredband

paneldiskussion Är samverkan en verklig
framgångsfaktor för ett litet stadsnät?
Svante Strömberg Storuman
Madelene Jakobsson Nordmaling
Martin Göransson Åsele
Magnus Karlsson Norsjö
14.50-15.10

Smarta hem
Skanska och Umeå Energi berättar om samarbetet mellan Skanska och Umeå Energi och den
pilot som bedrivs inom ämnet smarta hem och
vad det innebär för Skanska som exploatör,
Umeå Energi som energi- och kommunikationsleverantör samt de boende som nyttjare och
gemensamma kunder. Det första steget är taget
och nu handlar det om att skapa skalbarhet.
David Lindström, affärschef, Umeå Energi och
Fredrik Westerlund, projektutvecklare/projektledare,
Skanska

MODERATOR

PER FRÖLING
Stadsnätsföreningen
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KVÄLLS
MINGEL

15.10-15.30

Kaffe

15.30-15.55 Plattformar och mötesplatser

för samskapande utveckling
Med ambitionen att ge umeåborna en enklare
vardag och regionen en hållbar framtid skapas
nya plattformar för samarbeten där utveckling är
i fokus. Testhuset och Ruggedised är två exempel
på detta. Ruggedised är ett internationellt partnerskap där utveckling för morgondagens smarta
städer är i fokus.
David Lindström, affärschef, Umeå Energi Bredband
och Magnus Stenvall, affärsutvecklare och partnerskapsansvarig, Umeå Energi AB
15.55-16.25 Hur en liten leverantör blev en snabbväxare

genom samarbete med Stadsnät
Johan Hellström, vd för IT-och Telecomleverantören A3 berättar om resan från 16 000 kunder
till över 200 000 kunder. Vidare så kommer han
belysa tankar och idéer för framtiden och hur man
kan fortsätta växa i samarbete med stadsnäten.
Särskilt kommer företagsaffären att belysas och
hur företagsaffären lever i symbios med privat
affären där den sistnämna är en förutsättning för
att kunna vara konkurrenskraftig på företagsmarknaden.
Johan Hellström, vd, AllTele.se, T3.se, Delegate.se
och IT-Total
16.25-16.50 Phaze AdNet publicerar rapport om leverantörer

till stadsnäten
Phaze AdNet publicerade hösten 2017 en rapport
om framtid och förutsättningar för stadsnäten.
I en ny rapport adresseras möjligheterna och
utmaningarna för leverantörer till stadsnäten.
Phaze AdNet har intervjuat såväl tjänsteleverantörer som leverantörer av system, utrustning
och lösningar. Rapporten beskriver också hur ett
eventuellt beslut om förändrad roll för stadsnäten
påverkar leverantörerna.
Hafsteinn Jonsson och Staffan Gustafsson,
Phaze Ad Net AB
16.50-17.00 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen
och Mats Berggren, vd, Umeå Energi Bredband

Stadsnätsföreningen och Umeå Energi Bredband
bjuder in till mat, dryck och nätverkande från kl
19.00 på Eventvåningen P5 i Väven. Föranmälan!

SPONSOR:

ONSDAG
21 MARS
15.15-16.00 Kaffe serveras hos utställarna

09.00-11.45 Registrering

Kaffe och smörgås hos utställarna

16.00-17.00 ”Varför bredband och digitalisering både

skapat Trump och är landsbygdens räddning”
Vår värld förändras snabbt just nu, när det gäller
allt ifrån arbetsmarknad, livsstil och politik.
Per Ödling, som förutspådde Trump två år före
valet av Trump, förutspår nu att den svenska
liberala demokratin närmar sig sitt slut, där den
enda räddningen är en ny guldålder för svensk
landsbygd.
Ett föredrag som sammanställer insikter om
varför vi har minusränta, om de nya IT-hoten mot
demokratin, om hur vi fick Trump, Brexit, och
framför en evidensbaserad vädjan att fokusera
på landsbygdens utveckling och digitalisering.

09.30-11.45 Stadsnätsföreningens Årsmöte
11.45-12.45 Gemensam lunch

Kaffe serveras hos utställarna
13.00-13.45 Inledning
Jörgen Svärdh, Ordförande, Stadsnätsföreningen och
Hans Lindberg, kommunalråd, Umeå kommun
13.45-14.30 Västerbotten – ett digitalt kungadöme

Så arbetar och samverkar vi för att driva
regional digital transformation med både
bredd och spets
Magnus Rudehäll, Digital strateg, Region
Västerbotten

Per Ödling är professor i Telekommunikation vid
Lunds universitet men placerad på Ericsson Research
i Stockholm

14.40-15.10 par allell a seminarier:

1 – Digitala servicecenter
Kan vi öka den digitala delaktigheten och
minska utanförskapet genom etablering av
digitala servicecenter i Västerbotten?

17.00-17.15

Prisutdelning Årets Stadsnät

17.15-17.45

Jubileumsfirande

Rebecca Eriksson, projektledare, Digitala
servicecenter i Västerbotten

2 – Digilyft – digitalisering av små
och medelstora företag
Hur genomförs en regional kraftsamling för att
små och medelstora företag ska kunna ta till vara
på digitaliseringens möjligheter?
Beatriz Axelsson, digilots, Västerbotten och
affärscoach i Norsjö kommun samt Patrik Lindgren,
vd, Nya Swedlist AB

3 – Datadriven innovation
Hur kan vi med data som central råvara skapa
värde via nya och förbättrade produkter samt
tjänster?

Reservation för ev ändringar

Thomas Kvist, projektledare LADDS, datadrivet labb

MODERATOR

JOHAN WESTER
Johan har en förmåga att skapa en alldeles
unik stämning omkring sig, oavsett vilket
sammanhang han kastas in i.

KVÄLLS
PROGRAM

Från 19.15

Fördrink och Jubileumsmiddag
med underhållning på Huset REX
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TORSDAG
22 MARS
6 Nyförsäljning, merförsäljning eller kundvård
Försäljningsarbetet i ett stadsnät är en komplex
verksamhet. Det är många kundgrupper med
olika drivkrafter och behov som alla kräver sin typ
av upplägg och angreppssätt.
Goda råd och förslag till upplägg för att så
effektivt som möjligt bedriva säljarbetet i ett
stadsnät.

08.45-09.10 Så kan IoT revolutionera samhället

IoT utgör en allt större del av digitaliseringen.
Hur kan samhället dra nytta av Sakernas Internet
och vilka fallgropar finns det att akta sig för?

Hafsteinn Jonsson, Phaze Ad Net AB

Torbjörn Fängström, IoT Sverige
09.15-09.55 Framtidens stora utmaningar inom IoT

11.15-11.45

par allell a seminarier:

och artificiell intelligens
Den tekniska utvecklingen kommer de närmaste
åren radikalt förändra vårt samhälle. Många saker
är till det bättre. Men vi måste ta tag i säkerhetsutmaningarna inom IoT I dag för att kunna hantera
riskerna och bli riktigt bra på artificiell intelligens
imorgon. Åsa berättar om vilka säkerhetsutmaningar finns inom IoT och artificell intelligens samt
vikten av att börja hantera dem nu.

7 Innovativa lösningar mot logiska hot bidrar
till ett robust samhälle
Vår vardag präglas av digitaliserade tjänster som
alla på något sätt är beroende av internet. Patrik
Fältström från Netnod berättar om hur logiska
hot som attackerar våra internettjänster kan begränsas genom att arbeta aktivt med innovativa
tekniska lösningar, allt från tid och takt och smart
omkoppling av exempelvis viktiga hemsidor.

Åsa Schwarz, författare, krönikör
och IT-säkerhetskonsult

Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddschef,
Netnod

09.55-10.35 Kaffe serveras hos utställarna
10.35-11.05 par allell a seminarier:

4 Säkerhet – De tre hoten
Telekommunikation och ett väl fungerande
säkerhetsarbete inom branschen är en mycket
viktig komponent för en fungerande digitalisering
av samhällsviktiga funktioner. Utmaningarna att
åstadkomma detta är detsamma för stora som
små aktörer. Björn Gustafson som arbetar som
nationell säkerhetschef på Telia berättar om hur
de hanterar säkerhet och berättar lite extra om
det människliga hotet som finns i vår närhet.
Björn Gustafson, National Security Manager,
Telia Sverige

5 Internet of Things en hörnsten
i kommunernas digitalisering
När kommunerna nu satsar på att bli smarta
så är IoT en av hörnstenarna för att det ska bli
verklighet. Stadsnäten har stora möjligheter
att skapa nya affärer samtidigt som de hjälper
sina kommuner. Hör mer om lämpliga affärsmodeller för stadsnäten och hur de kan möta
kommunernas behov.
Mikael Stenqvist, konsult, WSP

8 Hur blir ett kommunalt bolag en attraktiv
arbetsgivare?
Det råder tuff konkurrens på arbetsmarknaden I
dag. Yngre arbetstagare med digital kompentens
kan välja och vraka mellan jobben.
Hur blir man som arbetsgivare attraktiv? Hur
bygger man en långsiktighet i sina rekryteringar?
Christian Skanderby, HR-chef och Helena Botold,
HR-strateg, Umeå Energi

9 Internet of things – En IT-säkerhetsmässig
mardröm
Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för
produkter som innehåller elektronik med någon
form av uppkoppling mot andra system, vanligtvis
via internet.
Antalet cyberangrepp som involverar IoTenheter har ökat under senare år, vilket tillsammans med det förändrade omvärldsläget gör att
risken är överhängande för större och mer utbredda cyberangrepp där IoT-enheter är centrala.
Många av dessa har internetanslutna system
som till del baseras på IoT-produkter, vilket gör
systemen särskilt sårbara samtidigt som samhällskritisk verksamhet utgör en tydlig måltavla för
cyberangrepp.
Daniel Eidenskog, forskare på FOI berättar om
vad vi ska göra åt detta växande cyberhot.
Daniel Eiedenskog, forskare, Totalförsvarets
forskningsinstitut
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11.45-12.45 Gemensam lunch

14 Digitalt ledarskap – en vägvisare
för framtiden
För att Sverige ska lyckas med utvecklingen
inom digitalisering så har regeringen tagit fram
en strategi och bildat ett Digitaliseringsråd med
uppgiften att främja en aktiv digitaliseringspolitik.

Kaffe serveras hos utställarna
12.45-13.15

par allell a seminarier:
10 När 1+1 blir 3
Hur kan ett energibolag och ett landsting skapa
helt nya förutsättningar för patienter och Life
Science-industrin?

Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer,
Regeringskansliet

Robert Winroth, innovationslandstingsråd i Väster
botten och ordf för VLL Innovation, Göran Ernstson,
koncernvd för Umeå Energi AB samt Jenny Eklund,
OC Transformation partners och innovationsledare i
partnerskapssatsningar

11 Robust Fiber – nu uppdaterade bilagor för
framtidsäker fiberkommunikation
Robust fiber är ett branschgemensamt koncept
med syfte att ge tydlig vägledning till alla som
vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Bakom konceptet står Post- och
telestyrelsen samt ett stort antal aktörer inom
telekomsektorn. Vi lanserar en ny bilaga för
fastighetsnät och reviderade anvisningar. Lars,
ordförande i förvaltningsrådet Robust Fiber
kommer att berätta om konceptet och nyheterna.

15 Inera har en viktig roll
i välfärdens digitalisering
SKL äger numera Inera och ger möjlighet för
kommuner och landsting att köpa in sig i bolaget.
Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster
i samverkan med landsting, regioner och kommuner. För att det ska fungera så måste det finnas en
robust och tillförlitlig infrastruktur i botten.
Petter Könberg, Avdelningschef, Inera
14.05-14.50 Ida Hult – Reality Bites

Vill du förbättra ditt kundfokus? Få reda på vad
konsumenterna egentligen känner, behöver och
vill ha?
Ida är expert på att översätta trender och
kulturella fenomen till fungerande affärsstrategier
och ger en bild av förändringarna vi möter i dag;
det digiloga livet där gammalt och nytt möts.
Hon studerar våra nya sätt att vara, leva,
arbeta, köpa och prestera. Hur man sedan gör
affärer på detta är hennes expertis.

Lars Björkman, Robust Fiber/Stadsnätsföreningen

12 Stadsnätsföreningens utblick
Vilka är Stadsnätsföreningens viktigaste frågor
och vad händer det närmaste året?
Hur får medlemmarna hjälp på bästa sätt?
paneldiskussion
Delar av föreningens styrelse samt vd
Moderator: Per Fröling

14.50-15.00 Sammanfattning

och avslutning
15.00

SLUT

13.25-13.55 par allell a seminarier:

INSPIRATIONSTALARE

IDA HULT

Ida Hult drivs av att förstå
samtiden och skapa fram
tiden. Hennes inspirerande
föreläsningar handlar om
framtid, vision, innovation,
konsumenter och
digitalisering.

Reservation för ev ändringar

13 Ledningskollen- ett mångsidigt verktyg
i stadsnätens verktygslåda
Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst
som minskar risken för avgrävningar och ökar
möjligheten till grävsamordning. Ledningskollen
är också en del av robust fiber och en del av
utbyggnadslagen.
Jörgen Nordman, PTS projektledare för
Ledningskollen berättar om hur och varför
stadsnäten ska använda Ledningskollen för
ökad driftsäkerhet och för att uppfylla krav
i utbyggnadslagen.
Jörgen Nordman, Ledningskollen
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MEDLEMSINFO
O R D F Ö R A N D E : J Ö R G E N S VÄ R D H

Tillsammans är vi starka

S

tadsnätsföreningen fyller 20 år. Just 20
innebär ju egentligen att föreningen
fortfarande är en ungdom men i
digitaliserings tidevarv så är det en
minst sagt ansenlig ålder. Det är också ett kvitto
på att behovet av starka stadsnät inte är något
tillfälligt eller övergående. Det är snarare så att
de fyllt, och fyller, en viktig funktion under varje
skeende som vår bransch genomgått.
Jag tänker på hur stadsnäten träget drev frågan
om nyttan med fiber när en stor del av marknaden fortfarande vurmade för koppar. Samma
sak när det kommer till bredbandsutbyggnaden
på landsbygden där stadsnäten gick i bräschen
medan skeptikerna hävdade att fiber bara var
något för städerna.
Men att enbart hänvisa till historiska segrar
duger inte för att rättfärdiga sin existens också
i framtiden. Vi stadsnät måste fortsätta vara
den positiva kraften som hela tiden skapar
förutsättningar för samhällets digitalisering,
en digitalisering som inkluderar alla grupper i
samhället. Detta gäller oavsett om det handlar
om att driva frågan om driftsäkerhet, schyssta
konsumentvillkor eller vikten av öppna nät.
Om vi ska lyckas med detta behöver vi bli ännu
bättre på att dra nytta av varandra. Ofta ser vi
stadsnät på oss själva som små och splittrade

på en marknad med ett antal stora nationella
operatörer. Varför ska dessa stora operatörer
eller myndigheterna bry sig om vad vi stadsnät
tycker? Svaret på det är att vi är många – vi är
som en armé av stadsnät – och tillsammans blir
vi starka. Vi står i dag för närmare hälften av
fiberuppkopplingarna i Sverige.
Tillsammans utgör Sveriges stadsnät kanske
branschens största och viktigaste aktör. Med
Stadsnätsföreningen som plattform för denna
samverkan så har vi goda förutsättningar för
att fortsätta vara en positiv och drivande kraft
i branschen också framöver.
För bredbandsutbyggnaden är ännu inte klar,
utvecklingen av smarta samhällen är fortfarande
i sin linda och digitaliseringen har bara startat.
Med andra ord har stadsnäten aldrig varit
viktigare än nu och jag är övertygad om att vi
kommer säga samma sak om 20 år igen. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

Jag tänker på hur stadsnäten träget drev frågan
om nyttan med fiber när en stor del av marknaden
fortfarande vurmade för koppar.
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CESAR2 – Senaste nytt!
Affärer och förfrågningar inom CESAR2, en handelsplats för fiberförbindelser, har stark tillväxt. Under 2017 genomfördes 9 112 förfrågningar och närmare 700 personer använde handelsplatsen. 81 stadsnät (säljare) och 29 operatörer
(köpare) har varit delaktiga i affärerna.
Stadsnätsföreningen samt en referensgrupp för CESAR2 arbetar också med
en översyn av det avtalspaket som är
kopplat till CESAR2. Förhoppningen är
att översynen bland annat ska leda till
kompletteringar i de allmänna villkoren.
Inplacering
När det gäller den produktspecifikation
som hör till CESAR2 så är ambitionen att
införa inplaceringsprodukter. Förhoppningen är att tre typer av basprodukter
med tilläggsfunktioner ska ingå i
produktspecifikationen framöver.
Exempel på inplaceringsprodukter
i CESAR2
• Inplacering liten
– Rackplats (U) i delat skåp och delad
lokal
• Inplacering medium
– Eget skåp, delad lokal
– Inplacering avgränsas med gallervägg
och låsbar dörr
• Inplacering stor
– Eget skåp, egen lokal
– Ytterväggar mot andra utrymmen eller
tekniklokal i byggnad

– Gipsväggar och låsbar dörr
– Uppfyller minst brandklass EI60
Några Tillägg/optioner
• Typ av kraft
– Nätspänning 400/230V AC (TN-S),
50Hz
– UPS 230V AC
– 48 VDC
– UPS 48 VDC
• Typ av klimatsystem
• Typ av kylsystem
• Typ av jordning
Stadsnätsföreningen genomför under
årets första kvartal workshops med
köpare och säljare för att skapa en
så komplett produkt som möjligt och
de optioner som behövs för att stödja
inplaceringsprodukten.
Våglängd
Även inom våglängder är förhoppningen
att lägga till basprodukter som tillägg.
Det kan exempelvis handla om:
• Våglängd via transponder
• Våglängd via muxponder

Föreningens förhoppning är att komma
överens om de gränssnitt och kapaciteter
som ska erbjudas. I dagsläget diskuterar
vi kapaciteter från 1Gbps upp till Terabit
Ethernet, TbE (>100 Gbps).
API
Utöver produkter och avtalstexter så
lanserar föreningen ett nytt gränssnitt
för att arbeta med CESAR2. Det är
ett API för att göra förfrågningar om
leveransmöjligheter och priser samt
kunna skapa en beställning och kolla
status på denna. Den första versionen
testas nu av en API-grupp. Med denna
version så kan användaren genom att
fråga på adress eller koordinat få svar
på vilka säljare, vilka produkter samt
priser, anslutningspunkter som finns på
den aktuella adressen. API baseras på
JSON och kräver en API-användare hos
köparen. För att användaren ska kunna
se anslutningspunkter på aktuell adress
krävs också att säljare har gett tillåtelse
till köparen att se dessa. n
JIMMY PERSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Så här kan det se ut:
Användaren vill veta vilka säljare och erbjudande som finns på Nygatan 19 i Linköping och på en radie på 40 m från aktuell adress.

1

API-förfrågan till CESAR2
knappas in.

2

Exempel på svar från CESAR2 via API i
JSON – Säljande företag på adressen.

3

Exempel på svar från CESAR2 via API
i JSON – Anslutningspunkt på adress.

4

Exempel på svar från CESAR2 via API i JSON
– Produkter och prisinformation på adress.

API:t skapar möjlighet för köparen
att integrera en förfrågan från
sitt eget affärssystem och på så
sätt skapar CESAR2 en snabbare
möjlighet till svar på en fråga om
en leverans av fiberförbindelse är
möjligt.
För att API:t ska fungera fullt ut
kräver det att säljaren har skapat
fastprisområden och prissatt
dessa för de produkter som
erbjuds och de fastigheter som
finns anslutna och tillgängliga för
köparen.
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Den 22 augusti 2017 var en milstolpe i branschen.
Då lanserades det första branschgemensamma
Tjänsteleverantörsavtalet för öppna nät. Avtalet
hade under långa förhandlingar arbetats fram av
Stadsnätsföreningen i Stadsnätsfabrikens regi och
Tjänsteleverantörsföreningen.

Tjänsteleverantörsavtalet tar fart
Ett nytt kapitel i branschsammarbeten
inleddes när införande av avtalet
kunde påbörjas. Som införandestöd
har ett flertal utbildningar hållits för
stadsnätsmedlemmar. De ska ta fram
egna erbjudanden baserat på specifikationerna i avtalet.
Införande av en ny avtalsmodell och
avtalsväxlingar är ofta ett omfattande
arbete men med den förenkling och
standardisering det branschgemensamma
avtalet innehåller så minimeras det
arbetet.
Tjänsteleverantörsavtalet ligger öppet
tillgängligt på Stadsnätsfabrikens webbplats och intresset från branschen har varit
stort. 2018 kommer att domineras av ett
stort antal avtalsväxlingar som ytterligare
stärker avtalet som en branschstandard,
de definitioner som beskrivs i avtalet har
redan börjat få genomslag som allmänna
definitioner.
Förändringar av avtalet beslutas av en
gemensam styrgrupp med representanter
från Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen. Avtalsmodellen
stöder tillägg av framtida nya tjänster för
öppna nät. Revideringar beslutas utifrån
önskemål från stadsnät och tjänsteleverantörer, förändrade krav eller behov samt
rättningar. Vid större förändringar tillsätts
arbetsgrupper och remisser skickas ut. En
första mindre avtalsrevision (2017.1) med
rättningar och förtydliganden finns ute
under våren 2018.
Hur har då arbetet
gått så här långt?
En av de medlemmar
som börjat använda
sig av avtalet är
Jonas Lind, vd Fastbit
i norra Skaraborg.
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Hej Jonas, berätta hur du uppfattar
Tjänsteleverantörsavtalet?
– Vi har tidigare tagit fram ett eget
avtal men inte med lika omfattande
beskrivning av hur tjänster och leveranser
går till. Vi har avtal med ett antal tjänsteleverantörer och ett antal nya på väg in
i Openbit-plattformen. Det var dags att
förnya vårt gamla avtal och i och med
att det nya avtalet fanns tyckte vi och
tjänsteleverantörerna att vi skulle använda
det. Vi ser en stor fördel med att det är en
branschstandard som beskriver att så här
ser gränssnittet ut mellan tjänsteleverantörer, stadsnäten och kommunikations
operatörsdelen.
Hur har införandet gått, har ni behövt
göra några anpassningar?
– Nej egentligen inte, vi behövde
faktisk inte göra några anpassningar.
Vi fick komplettera med någon enstaka
produkt men inga rutiner behövde
ändras. Det är naturligt att man förändras
kontinuerligt i den här branschen för att
förenkla för kunder och personal. Det är
fortfarande en ung bransch.
– Jag har tänkt så här att försöka
göra så lite skruvningar i avtalet som
möjligt, det är ett avtal mellan två parter
och parterna ska känna sig nöjda på
var sin sida och det ska inte vara så att
någon känner sig förfördelad. Har man
missuppfattat varandra så får man göra
en ny anpassning.
– Tjänsteleverantörerna vill leverera
en bra tjänst till slutkunden och få så lite
driftstörningar som möjligt och vi vill att
tjänsten är bra för slutkunden med så lite
driftstörningar som möjligt, jamen vi vill
samma sak, det är inga motstridiga åsikter
och då är det väldigt mycket enklare att
skriva ett avtal.

Vad är dina erfarenheter?
– Vi har precis börjat med avtalet,
det fungerar bra och ingen har påpekat
processer som inte följs. Majoriteten av
tjänsteleverantörerna ligger fortfarande
kvar i det gamla avtalet men det kommer
att uppdateras allt eftersom, så det
kommer. Vi får se hur långt vi hinner under
2018.
Har du några slutord?
– Var inte oroliga, kör bara!
Även från tjänsteleverantörernas
sida har avtalet
tagits emot väl.
Mikael Johansson,
stadsnätsansvarig på
Bredband2 har redan
börjat teckna det nya
avtalet med stadsnät.
Hej Mikael, berätta hur du uppfattar
Tjänsteleverantörsavtalet?
– För vår del är det viktigt att vi har ett
avtal som vi känner oss nöjda med, det
tycker vi att vi har med det nya avtalet,
och även att stadsnäten och kommunikationsoperatörer känner sig nöjda med det,
framförallt för nya stadsnät. I och med att
avtalsförhandlingar pågått länge har det
inte funnits något riktigt standardavtal som
passat alla nya stadsnät. Nu är tjänsteleverantörerna och stadsnäten överens
om det nya avtalet och det är viktigt att
det finns ett avtal som båda parter kan
acceptera.
– Jag vill lyfta fram att vi har haft en bra
avtalsdiskussion med stadsnäten och med
Stadsnätsfabriken sedan långt tillbaka
vilket inte varit vanligt i branschen.
– Det nya avtalet är mer omfattande
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Så ska Stadsnätsföreningen
bli ännu starkare
Stadsnätsbranschen växer och behovet av samverkan, utbildningar
och stöd ökar i takt med att verksamheterna växer. Stadsnätsföreningens styrelse har därför presenterat ett förslag på att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen och på så sätt göra det tillgängligt för alla stadsnätsmedlemmar.

i beskrivningar av SLA, avtalet är mycket
mer detaljerat och det är noga specificerat
vad man köper med tydligare rutinbeskrivningar. Det kan ses mer som ett kundleverantörsavtal än tidigare men samtidigt
vill jag påpeka att vi på Bredband2 tycker
om att stadsnäten säljer in våra tjänster på
lokala stadsnätsportaler.
Hur har införande gått?
– Att ha ett standardavtal är en stor
fördel när vi ska teckna avtal med ett
nytt stadsnät, det ger snabbare uppstartprocess och kortare avtalsdiskussion.
Tydligheten gör att man vet vad som
gäller, det sparar tid helt enkelt.
Vad är dina erfarenheter?
– Det här är det första avtalet som
tagits fram gemensamt, tidigare har
tjänsteleverantörerna bjudits in att
påverka avtalet av Stadsnätsfabriken
vilket också varit positivt. Vi har haft ett
branschsamarbete länge men nu har
tjänsteleverantörerna och stadsnäten
arbetat fram avtalet gemensamt på lika
villkor.
– Vi är nöjda med avtalet och hela vår
organisation vet om att det är ett bra avtal
som inte behöver detaljgranskas, dagliga
rutiner flyter bättre och organisationen
vet vad som gäller för SLA etc, allt går
smidigare.
Har du några slutord?
– Det nya avtalet är ett tydligare, mer
detaljerat avtal och det viktigaste är att vi
har ett avtal som tjänsteleverantörer och
stadsnät kan acceptera. n
PER LINDSTRÖM
Svenska Stadsnätsföreningen
Har du erfarenheter eller vill du veta mer
om Tjänsteleverantörsavtalet? Kontakta Per
Lindström på Stadsnätsföreningen,
per.lindstrom@ssnf.org

Stadsnätsfabriken har sedan 2011
varit en del av Stadsnätsföreningen med fokus på samarbete,
verksamhetsutveckling och att
erbjuda verktyg, standardavtal samt
underlätta stadsnätens affärer på
den lokala marknaden. Exempel på
detta är tjänsteleverantörsavtalet
för öppna nät och ramavtal för
leverantörer.
För att kunna ta del av serviceutbudet i Stadsnätsfabriken har det
behövts ett extra medlemskap,
antingen som direkt medlem eller
via kluster/KO. Stadsnätsfabriken
har haft svårt att nå fram till mindre
stadsnät som är i behov av gemensamt framtagna verktyg och avtal
och som inte själva har resurser för
det. Dessutom har många medlemmar uttryckt att de haft svårt att se
skillnaden mellan Stadsnätsfabriken
och Stadsnätsföreningen.
Vad innebär det att sammanföra
serviceutbudet?
I förslaget ligger en plan över hur
Stadsnätsfabriken öppnas upp och
succesivt avvecklas, det gemensamma serviceutbudet kommer då att
ligga under Stadsnätsföreningens
satsningsområden Nät i världsklass
och Tillsammans.
Men ligger inte Stadsnätsfabriken
redan som en del av Nät i världs
klass och Tillsammans?
Ja, det stämmer men i dag är
Stadsnätsfabriken en egenmedlemsfinansierad verksamhet med egen
affärsplan som endast är tillgänglig
för medlemmar i Stadsnätsfabriken.
Erbjudandet uppfattas som
otydligt och modellen försvårar för
mindre stadsnät att delta.
Vad ger ett sammanförande för
fördelar?
Med en gemensam plattform för
alla stadsnätsmedlemmar så blir
det enklare att få tillgång till hela
serviceutbudet. Föreningen blir

starkare när fler medlemmar kan
vara med och påverka och till
godogöra sig tjänsterna, det blir
också lättare att fokusera framåt på
prioriterade frågor.
Vilka frågor handlar det om?
Vi ser en snabb förändring i branschen med ökade krav på nätägare,
fler konsolideringar och nya samarbeten. Det växer fram behov av nya
affärsmodeller för tjänster med ökad
digitalisering och ändrat fokus när
utbyggnaden av bredband börjar
avta. Den ökande förändringstakten
medför att Stadsnätsföreningen
behöver möta upp medlemmarnas
behov i snabbare takt så vi på bästa
sätt kan stötta dem samt hjälpa till
med verktyg, rekommendationer
och samverkansformer.
Vad betyder förslaget rent konkret?
Att alla stadsnätsmedlemmar får
tillgång till Stadsnätsfabriken under
2018 och att all utveckling som görs
i Stadsnätsfabrikens regi under 2018
görs tillgänglig för alla stadsnätsmedlemmar. tjänsteleverantörsavtalet
ligger redan öppet, arbete kring
GDPR ska komma alla tillgodo och
ramavtal för leverantörer som ses
över ska göras tillgängligt för alla
med tydligare leverantörserbjudanden.
Det låter bra, förändras något mer?
Förslaget medför en förändring av
finansieringsmodell med en succesiv
övergång till att föreningens serviceavgift för stadsnätsmedlemmar
även omfattar den verksamhet som
tidigare låg i Stadsnätsfabriken.
När kan det gå igång?
Förslaget behöver godkännas
på årsmötet den 21 mars, efter
godkännande kan Stadsnätsfabriken
öppnas upp och sammanslagningen
påbörjas. n
PER LINDSTRÖM
Svenska Stadsnätsföreningen
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Blink Services AB
Plain Innovations 1618 AB
Mönsterås Stadsnät
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Vi stärker din
kompetens
inom Fiber och
Robust fiber.
Dessutom har vi ett brett utbud med allt från introduktionskurser
till avancerade påbyggnadskurser inom Radio & Mobilsystem,
IoT och Nätverk.
Läs mer på stf.se

Utbildningspartner

Bygger din kompetens

Avsändare:
Eventool
JohnsonHuset
Gustafsvägen 2
SE-633 46 Eskilstuna
Sweden

VI HAR UPPDATERAT PRENUMERATIONSREGISTRET. ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE?

Posttidning B

Optimal
Wi-Fi
Coverage

Are you promissing the best performing Wi-Fi to your customers?
Keep your promis with the i4850 router and the supporting i3550 Wi-Fi access
point for best possible coverage.

Meet us at the SSNf
20.- 22. March 2018
Umeå, Sweden
We will bring the:
•

i6850 P2P Gateway

•

i5850 GPON ONT

•

i4850 Ethernet Router

•

i3550 Wi-Fi Access Point

+ a demo of the ICONS network surveillance software package
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