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”Vem ser till att resten
av Sverige fibreras?”
NYSTARTAD AKTÖR
VILL REVOLUTIONERA

TJÄNSTELEVERANTÖRSMARKNADEN

Optik i
världsklass
SFP, SFP+, CFP, CFP2,
XFP, QSFP+, QSFP28,
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 på Bredbandsbåten 2-3 oktober.

www.intenogroup.com | www.iopsys.eu
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Stadsnäten i korthet:

VAD ÄR ETT 160
STADSNÄT?
Det finns cirka 160 stadsnät
i Sverige, varav cirka 90
procent är kommunala.

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt eller regionalt etablerat. inom kommunen
eller regionalt etablerat genom samarbete mellan flera kommuner. Stadsnäten är en viktig
orsak till att Sverige har en väl utbyggd modern bredbandsinfrastruktur och har fortsatt en
mycket viktig roll för den resterande bredbandsutbyggnaden, inte minst i glesbygden samt
för att säkerställa öppna nät med fungerande konkurrens.
DE FÖRSTA KOMMUNALA STADSNÄTEN bildades

på 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 är en stor framgång. Utan
dem hade Sverige haft både sämre konkurrens med högre bredbandspriser och färre
anslutningar.

bandsutbyggnaden. 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. Dagens stadsnät bygger inte enbart ut
fiber utan erbjuder också alternativa tekniker
som radiolänk eller olika former av IoT-lösningar. n

I SLUTET AV 1990-TALET var kommunerna nästan

ensamma om att förespråka fiber för bred-

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%

STADSNÄTEN HAR OCKSÅ GRUNDAT konceptet

"öppna nät” som innebär att nätet 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. De öppna näten har pressat priserna
och konsumenterna har fått fler tjänster att
välja mellan. I dag har de allra flesta bredbandsaktörer anammat konceptet.

200

Svenska Stadsnätsföreningen, är en bransch- och
intresseorganisation som representerar stadsnät
i närmare 200 kommuner och 135 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

1%

27%

28%

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
Årskonferensen som går av stapeln
18–20 mars 2019 på Svenska Mässan
i Göteborg.

Fibernäten är det moderna
samhällets ryggrad
Med över 30 år i branschen vet vi hur viktig
en stadsnätsinvestering är.
Därför tillverkar vi hållbara produkter som är enkla
att installera och erbjuder Sveriges bästa fältsupport.
Sedan 80-talet har vi med egen produktion utvecklat och tillverkat
produkter för ﬁbernät i Sverige. Då var vi pionjärer i branschen. Idag
ligger vi i absoluta framkant och är en av Sveriges största aktörer.
Välj oss som partner när du ska bygga ditt stadsnät. Då vet du att
det håller oavsett om du behöver ett ﬁbernät för luft, vatten, mark
eller inomhus.
Ta tillfället i akt och besök oss på Bredbandsbåten!
Hexatronic ﬁnns på plats på mässan och medverkar i ﬂera
framföranden på scenen. Vi ser fram emot att träffa dig där!

Världsledande produktutveckling och 30 000 m2
tillverkning av kabel, dukt och kopparprodukter.
Se hela sortimentet på hexatronic.com

Tillverkar skräddarsydd ﬁberoptik enligt kundens önskemål
och har Nordens största lager av ﬁberoptiska produkter.
Se hela sortimentet på hexatronic.se

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

Prioritera beredskapen
för naturkatastrofer!

V

i har nu lämnat en extraordinär
sommar bakom oss med extremt
torrt väder och höga temperaturer. Mina sinnen säger att det har
varit en fantastisk sommar med en massa
tillfällen till sol, bad och cykling. Den logiska delen av mig har däremot blivit oroad,
på flera olika sätt.
I det större perspektivet så snurrar mina
funderingar runt om det vi nu ser är en tydlig förändring av det globala vädret orsakat
av mänskligheten eller om det är moder
jord som lever sitt eget liv. Jag överlåter till
klimatexperterna att debattera den delen.
Oavsett, så varnar flera forskare för att
det kommer bli allt vanligare med olika
former av extremväder även i vår lilla del
av världen. Det är inte längre förbehållet
andra världsdelar att drabbas av omfattande skogsbränder på grund av torka, eller
det omvända med skyfall, orkaner eller
exploderande åskväder som kommer av
stora vädervariationer. Den här sommaren
har gett smakprov på att extremväder också
kan förekomma hos oss i Sverige.

UTIFRÅN MITT BRANSCHANSVARså har jag

under sommaren blivit involverad i flera
möten i samband med de stora bränder
som härjat, framförallt i norra Sverige. Vid
flera tillfällen har vitala noder för kommunikationen mellan Sveriges olika delar varit
hotade såväl som det har funnits en oro
över hur den mobila trafiken skulle kunna
slås ut i drabbade områden, där man haft
ett extra stort behov av fungerande kommunikation. Mobilmaster har funnits mitt i
de eldhärjade områdena och fungerat, trots
elavbrott, genom att försörjningen av drivmedel säkerställts så att reservaggregaten
har kunnat fortsätta gå.
Båda samarbetsorganen Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG) och Stadsnätens Infrastruktursamverkansgrupp (SiSG)
har varit aktiverade. Post- och telestyrelsen
ansvarar för NTSG som består av deltagare
från branschen, myndigheter och försvaret
med syftet att stödja återställandet av den
nationella infrastrukturen för elektroniska
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kommunikationer vid allvarliga störningar
i samhället, en viktig grupp som träffas
kontinuerligt för att öva och utbildas.
Sedan något år finns även SiSG, en
motsvarande funktion till NTSG som samlar
stadsnäten specifikt där gruppen hålls ihop
av Stadsnätsföreningen, med stöd från PTS.
Stadsnäten som medverkar i SiSG har redan
under hösten och vintern hunnit övas och
utbildas i krisberedskap. Stadsnäten deltar
i dag på frivillig basis i SiSG, vilket gör att
flera stadsnät hittills valt att inte vara med.
Min förhoppning är att insikten om behovet
av samverkan och ökad krisberedskap växer
hos de stadsnät som ännu inte är med och
nu tar det kloka beslutet att ansluta sig.
Under sommarens händelserhar flera
frågor diskuterats i samverkansgrupperna,
det har handlat om hur många och vilka
kunder som kan bli berörda om en nod
brinner ned, hur vi kan skapa alternativa
nya förbindelser och hur länge det tar att
etablera en ny förbindelse. En annan fråga
som varit uppe har handlat om driftslarm
för överhettade noder, där kylningen
inte riktigt räckte till under de mest heta
dagarna. Konsekvensen av överhettning
är att utrustningen stängs av automatiskt
tillfälligt eller i vissa fall förstörs, vilket leder
till nedstängda internetförbindelser.
HÖSTEN ÄR PÅ GÅNG och snart är vintern

här. Om vi nu har haft en extrem sommar
ökar då sannolikheten för en extrem höst
och vinter? Kan vi förvänta oss nya skyfall,
kraftiga stormar eller rejäla åskurladdningar? Vad händer om vi får sådana extrema
väderhändelser på flera håll samtidigt?
Hur mycket utrustning slås ut? Finns det
tillräckligt många servicetekniker? Finns
det tillräckligt med reservdelar?
Den här typen av olika extremväder
ställer nya krav på alla aktörer i vår bransch.
Hela samhället blir alltmer beroende av
fungerande kommunikationer då det mesta
är uppbyggt på att kunna förflytta data i
såväl fasta som mobila bredbandsnät.
Min bedömning är att vår bransch i
nuläget inte har en tillräcklig beredskap för

@Ek_SSNf
att möta extremväder i större omfattning,
varken vad gäller bemanning eller material.
Ger det anledning till kritik? Nej, det här
måste ses som att det nu är dags att på ett
väl organiserat sätt se över olika risker och
hot, bedöma dem och identifiera möjliga
motåtgärder.
Men det handlar också om att få kunder
att inse behovet av en högre driftsäkerhet
och en betalningsvilja för det, annars blir
det svårt att hitta medel för en ökade investeringar i näten.
Utmaningarna är flera. Branschen består
av många olika operatörer och stadsnät,
stora som små. Värdekedjan är uppdelad
där både stora och små förlitar sig på underleverantörer av utrustning och entreprenörer av tjänster. Ofta använder operatörer
och stadsnät samma underleverantörer
och entreprenörer. Jag bedömer att vi i
branschen generellt tror att det finns mer
resurser tillgängliga än vad det i verkligheten finns, då alla i dag delar på dessa.
Konkret innebär det att en större extrem
situation kan leda till en akut brist på både
material och kompetent servicepersonal.
Hur säkerställs rätt prioritering för samhället i en sådan situation? Det behövs ett
helhetsgrepp parat med kompetens och
mandat för att kunna fatta riktiga beslut i
ett sådant läge. Troligen ett uppdrag för PTS
i samverkan med MSB.
Myndigheterna har erhållit andra
liknande uppdrag som de nyligen påbörjat
arbetet med och det handlar om att långsiktigt bygga upp en större försvarsberedskap
inför en möjlig krigssituation. Uppdraget
behöver utökas för att också innefatta ett
skapande av en bättre beredskap vid större
naturkatastrofer. Min syn är att en beredskap för naturkatastrofer känns betydligt
mer prioriterat än ett krigshot. Hösten och
vintern känns inte alls långt borta. n

MIKAEL EK
VD, Svenska Stadsnätföreningen

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.
Utveckla ditt stadsnät genom att gå med i Stadsnät i Samverkan!
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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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Ökad
samverkan
ska stärka vår
beredskap

Post- och telestyrelsen, PTS, har ökat fokus på totalförsvarsplanering. Syftet med
totalförsvarsplaneringen är att sektorn ska ha förmåga att fungera inför och under
höjd beredskap. Vi har ställt fem frågor till Anna Wibom, som är projektledare för
PTS totalförsvarsarbete.
Vilka frågor är särskilt viktiga nu under
hösten?
– PTS kommer att ha stort fokus på att
öka samverkan med Försvarsmakten, MSB
och andra bevakningsansvariga myndigheter, men givetvis också med sektorns
aktörer. Andra civila myndigheter arbetar
också med totalförsvarsfrågor och det är
bra att vi synkar vårt arbete med deras, att
vi drar lärdom av varandra och samarbetar
inom de områden där det finns samverkansvinster att göra.
I ett längre perspektiv, vilka frågor är
viktiga för hela sektorn att arbeta med?
– Samverkan är en viktig fråga både i höst
och framåt. Inom sektorn behöver vi se över
hur vi kan samverka på bästa sätt för att till
exempel kommunikation och samordning
ska fungera under höjd beredskap. Det är
också viktigt att sektorns aktörer gemensamt identifierar vilka åtgärder som bör
genomföras nu och hur vi gemensamt kan
verka för att stärka sektorns förmåga.

På vilket sätt involveras Stadsnäts
föreningens medlemmar i totalförsvars
planeringen?
– Stadsnäten är en viktig del av den
nationella nätinfrastruktur som finns och
Stadsnätsföreningens medlemmar kommer
att vara viktiga aktörer i ett läge av kris och
höjd beredskap. Vi kommer därför att verka
för att ha en kontinuerlig dialog med Stadsnätsföreningens medlemmar i dessa frågor,
precis som med sektorns övriga aktörer.

Stadsnätsföreningens
medlemmar kommer
att vara viktiga aktörer
i ett läge av kris och
höjd beredskap.

Hur kan man som stadsnätsägare arbeta
med totalförsvarsplanering och förbereda
sin organisation för höjd beredskap?
– I ett första skede bör varje aktör se över
vilka kritiska funktioner och roller som
finns i organisationen och se över bemanningen av dessa. Den kontinuitetsplan, som
varje aktör ska ha, bör också ses över utifrån
en nivå av höjd beredskap. Öva de planer
som finns, dra lärdomar av övningarna, öva
mer!
Hur ska stadsnäten kunna säkerställa att
de har kvar sin nyckelpersonal vid höjd
beredskap, så att de inte tas till annat?
– PTS arbetar med att utreda den här frågan med hjälp av bland annat Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet (TRM). Det är inte
helt klarlagt hur detta ska ske eftersom frågan bland annat hänger ihop med frågan om
krigsviktiga företag, så kallade K-företag. n
MARIA STRÅHLE
Post- och telestyrelsen
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S TA D S N ÄT I E U R O PA

Estland
I EU:s digitala ranking, DESI, hamnade Estland på nionde plats 2017. Enligt indexet är Estland i topp
när det gäller tillhandahållandet av offentliga tjänster och deras andel överstiger EU-genomsnittet
i digitala färdigheter och medborgarnas användning av internet. I Estland är mobilt bredband
starkt men under senare år har framsteg gjorts för fiberutbyggnaden.

E

stland uppdaterade 2014 sina bredbandsmål och åtgärder som en del
av den digitala agendan 2020. Målet
innebär full täckning med anslutningar på minst 30 Mbps år 2020 och därtill
främja utvecklingen av snabba bredbands
abonnemang om minst 100 Mbps. Målet
är att dessa abonnemang ska stå för 60
procent eller mer av alla bredbandsabonnemang 2020.

REGULATORN I ESTLAND,det

vill säga Postoch telestyrelsens motsvarighet, är Estonia
Technical Regulatory Authority (ETRA). De
ska analysera marknaderna för elektronisk
kommunikation och identifiera om det
finns någon operatör med betydande marknadsinflytande och om så är fallet belägga
den operatören med skyldigheter och
bevaka att dessa följs. I den senaste marknadsanalysen från 2017 kom ETRA fram till
att Telia Estland har ett fortsatt betydande
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inflytande och har därför en skyldighet att
ge tillträde till infrastrukturen på lika och
icke diskriminerande villkor.
BREDBANDSMARKNADEN I ESTLANDkarakteri-

seras av en liten marknad med hög och väl
fungerande konkurrens och hushållen kan
välja mellan VDSL, kabelmodem, wifi och
mobilt bredband. Enligt ETRA erbjuder alla
leverantörer rimliga priser. Estlands största
operatörer via bredbandsanslutning är Telia, Starman, STV och Telset, men även mindre tjänsteleverantörer kan erbjuda sina
tjänster. Telia planerar att avsluta DSL-baserade tjänster i slutet av 2020 och kommer
då migrera kunderna till sina VDSL- och
fibernät. Elisa förvärvade huvudkabeln
Starman i mars 2017 vilket kommer att göra
det möjligt för operatören att erbjuda mer
omfattande tjänster som kommer att kunna
konkurrera mer effektivt med Telia.

DEN ESTNISKA REGULATORNETRA har utvecklat en webbplats, www.netikaart.ee, med
information om fast och mobil anslutningskapacitet på hushållsnivå. Syftet med
webbplatsen är att främja konkurrensen
och öka insikten om hushållens uppkopplingsmöjligheter.
UTMANINGEN FÖR ESTLAND ÄR utbyggnaden av

fast bredband i landsbygdsområden. Den
estniska regeringen studerar och planerar
för att genomföra ett offentligt anbud 2018
för att hitta en leverantör som kan förse de
vita fläckarna på de mer avlägsna ställena
på landsbygden med bredband. En annan
utmaning för Estland är digitalisering av
företag där de enligt DESI ligger efter. n
CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

FOTO: GOVERNMENT OFFICE OF ESTONIA

Japans finansminister mottar ett digitalt id-kort under sitt besök i Estland.

Så blev Estland bäst på
offentlig digitalisering
Som nybliven självständig stat i början av 90-talet gäll
de det att hålla hårt i statskassans medel. Att minimera
kostnader för utskrifter och pappersutskick och istället
få myndigheternas anställda att kommunicera via e-post
var ett sätt. Följden av beslutet blev inte bara minskade
papperskostnader utan också en ökad digital kompetens
bland alla anställda och i förlängningen även grunden till
Estlands digitalisering.
Tidigt 2000-tal, närmare bestämt 2002, lades nästa byggsten
– e-legitimationen. Enligt en studie genomförd av Estland själv
så sparar varje estländare fem arbetsdagar per år genom att
slippa papperskrångel och istället signera dokument digitalt.
Sedan 2005 är det också möjligt att rösta digitalt i samtliga
allmänna val. Och tvärtom mot vad man kan tro så är det
inte fler ungdomar än äldre som väljer att rösta digitalt. En
av orsakerna till det är ett hårt arbete för att öka den digitala
kompetensen hos invånarna.
– Vi har flera statligt finansierade kurser och utbildningar
med syfte att öka den digitala kompetensen hos invånarna.
Ute på biblioteken finns det också mycket hjälp att få för de
som har frågor om digitala tjänster och hur de fungerar. Vi
har sett att under de senaste åren har biblioteken gått från
att vara en plats enbart för böcker till att snarare vara lokala
informationscenter, säger Raigo Iling, rådgivare på det statliga
kommunikationsdepartementet.
Men det är inte bara traditionella metoder att kommunicera
med sina medborgare som digitaliseras i Estland. Även nya
typer av tjänster har utvecklats och ett exempel på det är ett
digitalt medborgarskap som kan tecknas även av personer
utan direkt koppling till Estland. På så sätt vill den estniska
staten göra det lättare att exempelvis bedriva företagsverksamhet eller ha myndighetskontakter i Estland även utan
ett traditionellt medborgarskap. Nyheten om det digitala
medborgarskapet spreds över hela världen efter lanseringen.
Flera kända personer, däribland japans premiärminister Shinzo
Abe har valt att bli digital medborgare i Estland.
I dag är Estland i EU-toppen när det kommer till e-förvaltning.
Arbetet med att förbättra befintliga tjänster och utveckla nya
pågår ständigt. Men trots att landets invånare vid det här
laget är vana vid digitala verktyg och tjänster så ser man hur
näringslivet halkar efter. Med andra ord finns det fortfarande
utmaningar att lösa för det digitala Estland. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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Nu ska
internetaccess
definieras
Vad menas egentligen med begreppet internetaccess? Vid första an
blicken kan det verka som att det råder en enhetlig uppfattning på den
frågan men efter att ha skrapat på ytan har det visat sig finnas oklar
heter kring exakt vad som menas med begreppet. Det ska Netnod, i
samarbete med Internetstiftelsen, nu råda bot på och för första gången
ska det tas fram en tydlig definition av begreppet internetaccess.

-D

et kan verka onödigt att
lägga tid och resurser på
detta men vid exempelvis upphandlingar
har det visat sig att det råder olika syn
kring vad som menas med internetaccess och vi ser att det finns ett behov av
att tydliggöra detta, säger Nicki Rigo,
projektledare på Netnod och ansvarig
för projektet.

INTERNETACCESS ÄR DET SOM vi i vardags-

tal kallar för internetanslutning, alltså
det som gör det möjligt att kommunicera med alla andra som är anslutna
till internet. Och faktum är att det inte
första gången som det gjorts ett försök
att ta fram en definition. Redan på
90-talet när internet var ett nytt och
okänt fenomen för många så genomfördes ett liknande arbete.
– Jag tror att man var före sin tid.
Vi pratar alltså om en tid när de flesta
fortfarande använde sig av uppkopplade modem och DSL. Men i dag när
hela samhället är beroende av internet
så finns en annan förståelse för att
vi måste prata om samma sak när vi
exempelvis ska upphandla en internetaccess till olika kommunala förvaltningar, säger Nicki Rigo.
I ARBETET HAR FLERA operatörer deltagit

och intervjuats och även stadsnät har
medverkat i en referensgrupp. Och
engagemanget hos branschen har varit
stort.
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– Det var någon operatör som beskrev
att de i vissa fall ägnade åtskilliga timmar åt att tolka offertunderlag för att
förstå vad kunden egentligen efterfrågade, säger Nicki Rigo.
Förhoppningen är att ta fram en
specifikation med säkerligen över 100
olika mätvärden och i nästa steg ska
vi ta fram någon form av tjänst där
kunden kan kontrollera att just dennes
access lever upp till de krav som
utlovats.

Arbetet med att
integrera Svenska
stadsnät i Telia är
igång
Svenska Stadsnät blev från och med
den 1 maj 2018 en del av Telia Sverige AB.
Bolaget har sedan 2012 varit ägt av Telia
Company koncernen. I samband med att
Telia förenklade bolagsstrukturen och
genomförde en översyn av organisationen
kom beskedet om att Svenska Stadsnäts
verksamhet integreras in i Telia Sverige AB.
– På sikt är planen att näten och kunderna
ska vara helt integrerade i Telia. Nu pågår ett
arbete med att såväl integrera näten, som att
flytta över kunderna till Telia, säger Sebastian
Palmqvist, Telia Infra, som har det kommersiella
ansvaret för Svenska Stadsnät.
Enligt Telia kommer de kunder som tidigare
tecknat avtal med Svenska Stadsnät inte att
påverkas och deras val av tjänsteleverantör
kommer att kvarstå. För nya villakunder i de
områden där Svenska Stadsnät tidigare varit
aktiva är det istället varumärket Telia Öppen
Fiber som kommer vara Telias varumärke utåt. n

ÄVEN OM BRANSCHENS STORA aktörer

är med i projektet ser Netnod ändå
en risk för att vissa leverantörer av
internetaccess kommer få det svårt att
leverera enligt specifikationen, något
som skulle rensa upp i branschen.
– Då kan vi äntligen bli av med en
massa skitfiber. De som inte tidigare kommit undan med att leverera
det kunderna egentligen efterfrågat
kommer få det svårare när den nya
definitionen är färdig, säger Nicki Rigo.
MÅLET ÄR ATT ARBETET med att ta

fram en enhetlig definition inklusive mätetal ska vara färdigt under
2018. Nästa år kommer verktyget där
internetaccessen kan mätas utvecklas.
För att hålla arbetet levande kommer
också en förvaltningsorganisation att
inrättas. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Internetaccess
är det som gör det möjligt att kommunicera
med organisationer och människor som är
anslutna till internet. Kommunikationen kan
såväl ske av människor via telefoner, datorer,
paddor eller annat eller maskiner via t ex det
som kallas IoT (Internet of Things).
Internetaccessen tillhandahålls av en ISP
(internetoperatör).
Källa: Netnod

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.
Hoppas vi ses på bredbandsbåten 2-3 oktober.

 Långa blåslängder
 Nordiskt klimat
 Snabb och lätt installation
 Tillverkad i Grimsås

www.nexans.se/ultimate
@nexanssweden
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”Hur mår våra
fibernät egentligen”
Den ökade konkurrensen
har fått vissa aktörer inom
bredbandsmarknaden att
prioritera kvantitet före
kvalitet. Nu hoppas Larry
Felixson, chef produktavdelning elnät, installation
och telekom, på kabeltillverkaren Nexans på
en ökad diskussion kring
robusthet i näten.

-D

et är klart att vi och våra konkurrenters material ska ha en viss
livslängd men det bygger ju på
att själva installationen av kablar
och komponenter följer den branschstandard
som finns. Det finns exempel på att det tullas på
kraven och om kablar och kanalisation exempelvis inte ligger tillräckligt djupt eller felaktigt
förlagd så ökar ju risken för yttre påverkan från
människor och maskiner och kanske framförallt
från vårt nordiska klimat med värme och kyla och
då spelar den ursprungliga kvaliteten på produkterna mindre roll, säger han.

NEXANS ÄR I DAG en av de största aktörerna i bran-

Larry Felixon,
chef produktavdelning
elnät, installation och
telekom, Nexans.
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schen. Det franskägda bolaget har sin svenska
verksamhet i Grimsås i Västergötland och med
över 500 anställda är man också kommunens
största privata arbetsgivare.
Vid företagets lokaler tillverkas bland annat
fiberkablar som sedan används vid fiberanläggning runt om i Sverige. Men en viktig del
av företagets svenska verksamhet handlar om
produktutveckling och fokus ligger på robusthet
och hållbarhet.
– Det är många parametrar som spelar in när
man bygger fiberoptiska nät med hög kvalitet och
säkerhet. Produkterna ska vara utvecklade och
testade för den installationsmetod som används
och installationen ska göras på ett fackmannamässigt sätt som följer leverantörens och nätägarens anvisningar. Det är viktigt att man gör rätt
från början annars blir det ofta dyrt i slutändan
efter en besiktning.
FRÅN NEXANS SÅ HYLLAR man branschinitiativet
Robust Fiber där det sedan något år tillbaka finns
en tydlig branschstandard och även en rekommendation om besiktningsmän. Han hoppas
att arbetet med Robust Fiber ska fortsätta med
utvärdering av installationsmetoder och val av
produkter utifrån installationsförutsättningarna
i hela Sverige.

VINTERNS KYLA OCH SOMMARENS hetta har gjort det
tydligt att kvalitet lönar sig i längden.
– Just aktiva noder och speciellt i form av fiberskåp är ett exempel där skåp med värme och kylning kostar betydligt mer än ett utan. Men när det
var 30 grader utanför skåpen i somras så klättrade
temperaturen inne i skåp utan kylning betydligt
över vad som är rekommenderat. Men det krävs
den här typen av extrema händelser för att det ska
bli tydligt att kvalitet kostar, säger Larry Felixson.
I TAKT MED ATT installationstakten minskat något

under våren så är det ändå glädjande att man
från leverantörssidan märker att det på nytt
finns intresse och tid för att se över både hur
förläggningsarbetet går till samt vilket material
som används. Fokus är inte enbart på robusthet
utan säkerhet och redundans är andra områden
där kundernas intresse ökar. I dag är det relativt
vanligt att flera olika aktörer har tillgång till samma noder vilket innebär att det är möjligt att av
misstag skapa oreda eller skada egen eller annan
aktörs utrustning eller uppkopplingar. Sedan tidigare finns det produkter som minskar de riskerna
men enligt Larry Felixson är det ett ökat intresse
från marknadens aktörer senaste tiden.
FRAMTIDEN SER LJUS UT för fibermarknaden om vi
lär oss av våra tidigare misstag i branschen och
tar hänsyn till vårt lands klimatutmaningar i val
av produkter och installationsmetoder. Detta
kommer att bli oerhört viktigt vid byggnation av
de framtida 5G-näten där fiberoptiska kablar och
komponenter samt aktiv utrustning kommer att
placeras på helt nya ställen till exempel lyktstolpar, trafikljus, etc. Det är lätt att glömma att nätet
vi bygger ska nyttjas av slutanvändare under
många år framåt och behöver därför hålla hög
kvalitet som ger hög tillgänglighet och säkerhet. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Vill du
annonsera här?
Kontakta mig!
Jenny Nilsson
jenny.nilsson@ektab.se
016-15 61 00, 070-191 36 25

Fibernät
stadsnät
projektering
service

www.bikab.se

Smarta
städer och

samhällen
WSP kan stödja er
i processen från strategi
och handlingsplan till
kravspecifikation och
genomförande.
Kontakt: Oliver Larsson,
Ansvarig WSP Telekom,
Smarta Städer och
Digitalisering
oliver.larsson@wsp.com

wsp.com
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Jönköping Energi:

”Ingen kedja
är starkare än
dess svagaste
länk”
Säkerhetsfrågan har under de senaste åren hamnat i rampljuset på allvar och kraven på telekom
branschen har ökat. På Jönköping Energi har man haft just säkerhet högt upp på agendan under
många år. Men istället för att luta sig tillbaka genomför bolaget nu ytterligare satsningar.

-V

i har varit med om en del
incidenter och vårt säkerhetsarbete har helt klart satts på
prov. Några av dessa händelser
har ju visat sig vara busstreck men om det
verkligen är så kan vi ju aldrig veta till 100
procent och just därför är det så viktigt
att arbeta vidare inom området, säger Ulf
Svensson, Affärsområdeschef Stadsnät på
Jönköping Energi AB.

EFTER DEN SÅ KALLADE IT-säkerhetsskandalen
på Transportstyrelsen har frågan om säkerhet i det digitala samhället hamnat på allas
läppar. På så sätt förde händelsen något
gott med sig enligt Ulf Svensson. Samtidigt
menar han att det är olyckligt om fokus
enbart hamnar på att göra rätt utåt sätt.
– När det kommer till just säkerhet så
får det ju inte finnas kryphål. Ingen kedja
är starkare än dess svagaste länk och just
därför måste vi se till helheten.
SEDAN FLERA ÅR TILLBAKA så säkerhetsprövas
samtlig personal i koncernen. Samtlig personal får kontinuerligt information om bolagets säkerhetsarbete och det finns tydliga
rutiner och riktlinjer kring hur personalen
ska agera.
– Det kan exempelvis handla om att man
inte får släppa in obehöriga i våra lokaler. Vi
har också beslutat om att alla ska ha synliga
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ID-handlingar så att det blir tydligt om nå-

gon inte hör till bolaget, säger Ulf Svensson.
SÄKERHETSOMRÅDET HAR LÄNGE VARIT prio

riterad i energisektorn och för Jönköping
Energi har det sedan många år varit självklart att även inkludera stadsnätsverksamheten i det arbetet.
– Det handlar om att bygga upp en säkerhetskultur och ständigt pröva vad som är
skyddsvärt. På så sätt blev det väldigt tidigt
tydligt att stadsnätsverksamheten skulle
vara en självklar del i övriga säkerhetsarbetet, säger Ulf Svensson.
Och just kontinuiteten i arbetet och skapandet av en kultur på arbetsplatsen lyfter
han upp som en nyckel till framgångsrikt
säkerhetsarbete. En annan viktig pusselbit
är samverkan med kommunen och deras
verksamheter. Sedan flera år tillbaka genomförs regelbundna möten och på så sätt
säkerställs att kommunen och Jönköping
Energi har kunskap om varandra och att det
finns etablerade kontaktvägar.
FÖR ATT ÖKA KOMPETENSEN inom det egna
bolaget har man nyligen anställt en informationssäkerhetsansvarig med mycket god
erfarenhet inom detta område. På så sätt
kompletteras bolaget med kompetens från
andra sektorer och branscher.
– Det är jättenyttigt att ta in kompetens

utifrån som ser på
verksamheten med
nya friska ögon, säger
Ulf Svensson.
STADSNÄTET ÄR OCKSÅ

en del av StadsnätsUlf Svensson.
föreningens samverkansgrupp för säkerhet, SiSG, och har deltagit vid gruppens gemensamma övningar
och utbildningar. Under senaste åren har
man också genomfört egna utbildningar för
bolagets anställda med fokus på det förändrade säkerhetsläget som råder.
Och även om Ulf Svensson är noga med
att säga att säkerhetsarbete måste inbegripa
en mängd olika scenarion, alltifrån översvämning till det som kallas för mänskligt
hot så menar han att det är viktigt att inte
underskatta hur det förändrade världspolitiska läget påverkar hotbilden mot just
bredbandsnäten.
– Den infrastruktur vi bygger ut är ju en
förutsättning för demokrati i dag. Det är
så vi får tillgång till information och kan
kommunicera. Helt klart så finns det ju ett
intresse av att slå sönder just det demokratiska samhället och det måste vi rusta oss
emot, säger Ulf Svensson. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

StadshubbsAlliansen – IoT från Skåne till Norrbotten
Under 2017 tog Öresundskraft initiativet till StadshubbsAlliansen som samlar stadsnäten i
en ny gemensam digital infrastruktur för det smarta samhället. Allt fler stadsnät, kommuner
och regioner går med. I dag finns medlemmarna från Skåne i söder till Norrbotten i norr.
StadshubbsAlliansen börjar därmed bli en gemensam rikstäckande infrastruktur för IoT/
Sakernas Internet.
–”Öresundskraft utvecklade konceptet och etablerade den första Stadshubben i Helsingborg i
början av 2017. Att komplettera fibernätet med en öppen lösning för Internet of Things var ett
naturligt steg för oss som Stadsnät, berättar Bo Lindberg som är chef för Kommunikationslösningar
på Öresundskraft, och fortsätter; Men även om den öppna affärsmodellen är densamma så är
affärslogiken annorlunda och förutsätter skalningseffekter. Det handlar om betydligt fler och mindre
ekonomiska transaktioner än i Stadsnäten, vilket kräver samverkan och förmågan att dela resurser
på ett smart sätt men samtidigt värna om den lokala nyttan och tillvarata stadsnätens styrka.

En Stadshubb är en öppen basinfrastruktur för Internet of Things
Johan Nyström är ansvarig för StadshubbsAlliansen hos Öresundskraft och berättar:
–”En Stadshubb är en regional, geografiskt avgränsad trådlös infrastruktur med LoRa-nätverk för
trafik till och från sensorer. LoRa är en kostnadseffektiv och energisnål radioteknik som gör det möjligt
att använda sensorer på ställen där det tidigare inte varit möjligt av tekniska eller ekonomiska skäl”.

Stadshubb

Många Stadshubbar men en gemensam teknisk och
affärsmässig plattform ger unika fördelar
Ambitionen är att stadsnäten tillsammans skapar en gemensam
infrastruktur och en nationell modell för att möjliggöra enklare och mer
effektiv digitalisering av samhället. Varje medlem i StadshubbsAlliansen
är en egen regional Stadshubb men som drar nytta av att tillhöra alliansen.
Förutom de självklara fördelarna med att vi delar kostnaden för plattformen,
så finns t.ex. gemensamma forum för erfarenhetsutbyte och utveckling.
En stor fördel med StadshubbsAlliansens gemensamma lösning är att vi
fungerar som ett rikstäckande nät, det vill säga en sensor som kopplas upp
i en Stadshubb kommer även att fungera i en annan Stadshubb. Genom
internationella roamingsamarbeten är Stadshubbarna även en del av en
global infrastruktur. En nationell eller internationell kund kan därmed se
alliansen som en gemensam aktör vilket så klart gör den mycket mer
intressant för nationella företag inom t.ex. transport & logistik. På samma
sätt är en stark lokal förankring i kombination med en gemensam lösning
och affärsmodell en avgörande faktor för tjänsteleverantörerna av LoRabaserade IoT-tjänster.

Vilka är Stadshubbarnas viktigaste kunder?
Egentligen alla. I första läget ser vi stora möjligheter för kommunen och den
smarta stadens olika infrastrukturer, såsom vatten och avlopp, renhållning,
belysning, samt energisektorn som verksamheter som kan dra stor nytta av
att använda tekniken och därmed bidra till ökad samhällsnytta. Men intresset
hos näringslivet är också stort, inte minst från fastighetsägare som kan dra
stor nytta av tekniken via en Stadshubb för att kostnadseffektivt och enkelt
skapa förutsättningar för smarta fastigheter.

Öppen data

Tjänster
Kommersiell data
Tjänster

Verksamhet

Luftsensor

...
Vägskylt

Luftsensor
Rörlig ex cykel

Vattentemperatur

Under marken ledningar

Vill du veta mer om Stadshubbsen, StadshubbsAlliansen, IoT
och LoRa-teknik? Besök stadshubbsalliansen.se

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 125 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag – alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things
och servicetjänster. Vi gör allt – och ger allt – för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår
vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen”. Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör.
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Åtta år med
KOS-reglerna
I januari 2010 infördes bestämmelserna om offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27 § i konkurrenslagen.
Lagen innebär att offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad. Med andra ord är syftet med lagen att den ska hindra oschyst konkurrens
mellan offentliga och privata företag.

I

korthet innebär reglerna att domstol kan
förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt
som begränsar konkurrensen. Kommuner och landsting kan också helt förbjudas
att driva en viss säljverksamhet om den
begränsar konkurrensen. En offentlig aktör
som bryter mot ett förbud kan bli tvungen
att betala vite till staten.
VEM SOM HELST KAN tipsa/anmäla misstänk-

ta överträdelser till Konkurrensverket. De
senast åren har flera anmälningar kommit
in och Konkurrensverket bedömer i varje
enskilt fall om den fråga som anmäls ska
granskas närmare. Det sker med utgångspunkt av en prioriteringspolicy. Det innebär
att de väger in hur allvarligt problemet eller
företeelsen är. Ett problems allvarlighet bedöms i första hand utifrån en uppkommen
skada på konkurrensen och konsumenterna. Konkurrensverket väger också in hur
viktigt det är att få till en vägledning, eller
om det finns någon annan myndighet som
ska handha ärendet.
I EN UTVÄRDERING AV KOS-reglerna som
Konkurrensverket gjort (rapport 2016:9)
konstaterar myndigheten själv att dessa
ärenden är resurskrävande och ofta tar lång
tid. Konkurrensverket har också drivit några
ärenden till domstol och i nästan hälften av
fallen har myndigheten förlorat. En slutsats
som myndigheten kommer fram till är att
Patent- och marknadsdomstolen (tidigare
Marknadsdomstolen) har höga beviskrav
och kräver omfattande utredningar.
KAISA ADLERCREUTZ,advokat/partner på
Front Advokater, företräder regelbundet
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stadsnäten i ärenden och mål som rör
KOS-reglerna.
– Det är bra att domstolen uppställer
höga beviskrav för påstådda konkurrensbegränsningar. Konkurrensverket har full
bevisbörda för de omständigheter som
åberopas, och det finns flera avgöranden
som visar att verket inte alltid når upp till
beviskravets nivå.
Enligt Konkurrensverket är det inte
tydligt vad som ska utredas och kartläggas
för att nå resultat. En annan aspekt som
ställer till det för KOS-reglerna är att det inte
är sällan som en offentlig aktör bidrar till
ett ökat konkurrenstryck vilket medför att
konsumenterna på i vart fall kort sikt kan
gynnas av den offentliga aktörens närvaro
på marknaden.
EFTER UTVÄRDERINGEN HAR FLERA anmälningar inkommit om konkurrensproblem inom
IoT-området till Konkurrensverket. Myndighetens beslut i de utredningarna har varit
att de inte kommer att utreda saken ytterligare och ärendena har lagts ned.
I ett fall ”Påstått konkurrensproblem –
Öresundskraft AB:s försäljning av LoRaWAN
/ Internet of Things” har Konkurrensverkets utredning varit inriktad mot reglerna
om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet i konkurrenslagen. Enligt
klaganden bedrev Öresundskraft säljverksamhet av ekonomisk eller kommersiell
karaktär genom tillhandahållande av LoRa
Server systemdrift och teknisk support.
Säljverksamheten bedrevs i konkurrens
med klaganden på marknaden för tillhandahållande av operatörstjänster för drift av
LoRaWAN i Sverige. Den klagande ansåg
att säljverksamheten snedvrider förutsätt-

ningarna för en effektiv konkurrens och
hämmar konkurrensen på marknaden.
KONKURRENSVERKET UTREDDE ÄRENDET OCH

ställde flertalet frågor som Öresundskraft
också besvarade. I beslutet att inte utreda
saken vidare konstaterade Konkurrensverket att av de uppgifter som såväl klaganden
som Öresundskraft lämnat framgick att
marknaden för IoT-tjänster framstår som
en relativt fragmenterad tillväxtmarknad
där LoRaWAN är en teknik bland flera. Mot
denna bakgrund och med hänvisning till
Konkurrensverkets prioriteringspolicy fann
Konkurrensverket inte skäl för att prioritera
en fortsatt utredning.
– För att Sverige fortsatt ska hinna med
i teknikutvecklingen, särskilt vad gäller
IoT där utvecklingen går i rasande fart,
krävs att såväl stadsnäten som de privata
företagen erbjuder innovativa lösningar.
Det kan tänkas att det framtida ökade
utbudet av Iot-lösningar också innebär ett
ökat konkurrenstryck, vilket kan leda till
fler anmälningar till Konkurrensverket. För
stadsnätens del innebär det att de behöver vara särskilt uppmärksamma på vilka
tjänster som erbjuds och på vilket sätt. Om
Konkurrensverket startar en utredning
gentemot ett stadsnät är det viktigt att ha
med ett juridiskt ombud redan från början
för att inga missförstånd ska uppstå på
vägen, säger Kaisa Adlercreutz. n
CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Kaisa Adlercreutz,
advokat och partner på
Front Advokater.
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ComDaTe grundades 1989.
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.

0911-23 23 23
info@comdate.se
www.comdate.se
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Kom och träffa oss på Sappa på
Bredbandsbåten den 2-3 oktober.

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.
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KRÖNIKA

Mats Sjödin.

Vem ser till att resten
av Sverige fibreras?
2018 har varit ett händelserikt år på telekommarknaden. Bland annat har Tele2 köpt Com Hem
och Telia har köpt Bonnier Broadcasting, där TV4 ingår. Men det som ändå oroar mig är det
som bubblar under ytan. Fibermissnöjet.

J

ag tänker då inte på eventuellt missnöjda fiberkunder som får någon
megabit mindre än vad de beställt,
utan alla de svenskar som faktiskt
riskerar att bli utan fiber helt och hållet.
Det är nämligen risken nu när hela den
stora fiberhysterin har imploderat. Så sent
som för ett år sedan rådde det hysteri kring
fiberutrullningen. Alla skulle vara med.
Men sedan dess har såväl Com Hem som
Telenor helt kapitulerat. De ska inte längre
satsa på egen fiber.

SVERIGES STÖRSTA OPERATÖR,Telia, som för
ett par år sedan, 2016, hade årsmålet satt
till 90 000 nya fiberanslutningar har satt
årets mål till någonstans mellan 22 000 och
33 000 anslutningar. Telia lägger skulden på
de sänkta målen på Trafikverket, och det är
självklart en delmängd i ekvationen, men
sanningen börjar komma ikapp Telias vidlyftiga utbyggnadsplaner. Det är både dyrt
och komplicerat att gräva fiber i glesbygden.

lägre intäkter under det andra kvartalet i år,
jämfört med motsvarande period förra året
och Hexatronic ser en liknande trend och
båda hänvisar till IP-Only.
VARFÖR HAR DET BLIVIT så här? Ja, varför
blev det en dotcom-krasch i början av
2000-talet? Det beror på en övertro bland
aktörer som inte riktigt har full koll på vad
de håller på med. Kommer ni ihåg vintern
2013/2014? Det var den vintern då IP-Only
och Telia bedrev ett öppet krig om bredbandsmarknaden i… Grums. Nej, jag skojar
inte. När fiberhysterin bröt loss på allvar så
var Grums, med 5 000 invånare i tätorten
och 9 000 invånare i hela kommunen, den
plats där de två jättarna slogs som hårdast
om kunderna.
REDAN DÅ RALJERADE JAG och skojade om

detta, för det var ju helt orimligt att Grums
skulle vara en viktigare marknadsplats än
Mälarregionen, Skåneregionen eller något
annat av de mer tätbefolkade områdena i
Sverige.

hantera de grävtillståndsansökningar som
kommit in i varierande form och kvalitet.
Och även om Trafikverket under våren i år
har fått uppdrag av regeringen att arbeta
främjande för den svenska bredbandsutrullningen, så kommer det nog knappast att
ske någon revolution inom närtid.
VEM SKA DÅ SE TILL att resten av Sverige

fibreras? Ja de som sitter bäst till i den
här situationen, och som ständigt gräver
runtom i landets kommuner är ju faktiskt
kommunerna själva. Och frågan är om
inte dagens situation på fibermarknaden
innebär en renässans för de utskällda kommunala stadsnäten, som för några år sedan
skulle köpas upp av Telia och IP-Only. Nu är
det istället dessa kommuner som sitter med
trumf på hand för den fortsatta fibreringen
av Sverige. n
MATS SJÖDIN
Chefredaktör, Telekomnyheterna

TYVÄRR VERKAR DET SE än värre ut hos kon-

kurrenten IP-Only, som i början av året lade
ner all nyförsäljning och stoppade en stor
del av sina grävprojekt, något som även
har slagit hårt mot bolagets underleverantörer, där bland annat Transtema under
sommaren har rapporterat om 25 procent

I DAG ÄR LÄGET som sagt annorlunda. De

godaste russinen är plockade ur kakan och
kvar finns de områden som är svårast att
gräva eller svårast att få grävtillstånd till.
Trafikverket pekas ut som den största boven
i dramat eftersom de har haft svårt att

Telekomnyheterna är affärsnyhetsbrevet
för dig som arbetar med telekomfrågor.
Just nu kan du som läser SSNf:s tidning
teckna en tremånaders gratis prova-påprenumeration på nyhetsbrevet! Skicka
ett mejl till info@telekomnyheterna.se
för att ta del av erbjudandet.

Vill du
kom
läsa Tele a
nyhetern
e
gratis i tr
r?
e
d
a
n
å
m
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AHLSELL ÄR EN DEL
AV NÅGOT STORT
Vi är ett företag som finns där människor bor, arbetar
och lever sina liv. Som ledande distributör driver Ahlsell
utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar,
installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett
brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, med
specialistkunskaper och logistik i världsklass är det vårt
jobb att göra proffsens vardag enklare.
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Realtid & Automatisering
Sänk bygg och driftkostnaden med upp till 30%.
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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 Entreprenörer ser i realtid i fält hur arbetet skall utföras.

Ÿ Projektörer/Entreprenörer delar/uppdaterar information

i realtid under byggfas.
Ÿ Stöd för att visa kartdata från extern källa i appen.

iNSIDE Network Information System
Den nya generationens informationssystem för telekomsektorn baserat 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)
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Nystartad aktör vill revolutionera
tjänsteleverantörsmarknaden
Tillsammans har grundarna av den nystartade tjänsteleverantören Th1ng
många års erfarenhet från branschens större nationella aktörer. Nu vill de
dra nytta av sina kunskaper och istället starta en modig uppstickare med
målet att förändra och förnya tjänsteleverantörsmarknaden.

Klas Westholm,
vd på Th1ng.

D

et har gått många år sedan de första
tjänsteleverantörerna började erbjuda
sina tjänster till privathushåll i fibernäten. Sedan dess har hushållens digitala
mognad ökat lavinartat men de tjänster som
tjänsteleverantörerna erbjuder sina kunder, tvtelefoni-internet, är fortfarande sig lika. Det vill den
nystartade tjänsteleverantören Th1ng ändra på.
– Internet of Things håller på att revolutionerna
hela samhället och mycket händer i bostäderna. Vi
vill haka på den trenden och även erbjuda smarta
tjänster, exempelvis inom larm- och säkerhetsområdet, till våra kunder vid sidan av traditionella
tjänster som internet, säger Klas Westholm, en av
grundarna av företaget.

HAN MENAR ATT MÖJLIGHETEN för en tjänsteleverantör

Flera av de produkter
som finns ute på
marknaden nu
kräver djupgående
teknikkunskaper
vilket långt ifrån
alla har.

att ta en nyckelroll i det smarta hemmet är stor, inte
minst hos hushåll som vill slippa eget ansvar för att
få hemmets smarta prylar att kommunicera med
varandra. En annan aspekt är trygghetsområdet.
– Flera av de produkter som finns ute på marknaden nu kräver djupgående teknikkunskaper vilket
långt ifrån alla har. Jag tror att det behövs en spindel i nätet för alla de här tjänsterna och dessutom
finns en säkerhetsaspekt där viktiga tjänster, som
exempelvis larm, behöver en anslutning med andra
typer av krav.
ATT FLERA AV DAGENS tjänsteleverantörer fortfarande
erbjuder liknande produktutbud som de gjorde
för flera år sedan tror han beror på en omognad
hos marknaden. Det är först nu som exempelvis

produkter för det smarta hemmet har hamnat på
en prisnivå som gör att de är attraktiva även för ett
privathushåll. Även tekniken har gått fort framåt
och blivit mer användarvänlig. Dagens tjänsteleverantörer har också små marginaler vilket gör
det tufft att ta stora risker och gå i bräschen för nya
produktkategorier.
– Jag tror att marknaden är mogen nu. På så sätt
har vi en fördel att vi är en nystartad aktör där vi
börjar från grunden. Men alla tjänsteleverantörer
kommer behöva utvecklas och erbjuda nya typer
av tjänster för att fortsätta vara relevanta för
kunderna, spår Klas Westholm.
SJÄLV KOMMER HAN ATT vara vd för det nya företaget.

Närmast kommer han från IP-Only där han ansvarat för tjänsteleverantörerna i operatörens nät.
Han har också en bakgrund som vd på operatören
Bahnhof. Vid sin sida har han bland annat Robert
Nilsson, med bakgrund inom både IP-Only och
Telia samt Kim Liljegren som närmast kommer
från tjänsteleverantören A3. Förhoppningen är att
bolaget ska börja erbjuda sina tjänster redan under
hösten 2018. Bolaget kommer också utveckla koncept för företagsmarknaden.
– Vår förhoppning är att finnas i alla öppna nät
och vi har redan avtal med ett stort antal nät. Just
modellen med öppna nät skapar möjligheter för
uppstickare som vi vilket är positivt inte bara för oss
utan även för kunden, avslutar Klas Westholm. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

ÅRSKONFERENS 2019
GÖTEBORG 18–20 MARS
23

D E B AT T

Släpp loss internets fulla kraft –
öppna upp spektrumbandet för alla!

N

är jag hör ordet bredbandsstrategi
tänker jag alltid på Frankrike.
I slutet av 1970-talet satsade den
franska staten på ett tekniksprång
som skulle lyfta jordbruksnationen till
framtiden, låt oss lite anakronistiskt kalla
det för en statlig bredbandsstrategi (hela
Frankrike skulle leva och vara uppkopplad
på bästa sätt).
Den dåvarande presidenten Valéry Giscard d'Estaing, gav det franska postverket
det ärofulla uppdraget att ta fram spetsteknik med en ny framtidsterminal som döptes
till Minitel.
MINITEL VAR ETT SLAGS modemuppringd

dataterminal med inbyggd elektronisk telefonkatalog där det gick att beställa biljetter,
få samhällsinformation, se turlistor för
järnvägen och chatta.
Lanseringen av Minitel skedde 1982
på bred front genom att PTT (motsvarande Post- och telestyrelsen) med enorma
subventioner delade ut terminalerna till
miljontals franska hushåll och kunder hos
det franska televerket.
UNDER DET KOMMANDE DECENNIET växte ett
ekosystem i miniatyr upp bakom terminalen, men också ett tjuv- och rackarspel.
Företag och lobbyister belägrade de franska
byråkraterna i PTT för att övertyga om att
just deras grej, förstås mot en saftig licensavgift, skulle inkluderas i den lilla låda som
fanns i nästan alla fransmäns hem.
De som betalade mest fick plats i monitorn och kunde stänga ute konkurrenter.
De mest innovativa lösningarna medgav
möjlighet för medborgarna att direkt kunna
kontakta myndigheterna, med något som
skulle kunna kallas ett embryo till e-post,
och utföra enklare betalningsärenden.
MEN OROSMOLNEN HOPADE SIG. Något nytt

höll på att hända som skulle skaka om det
statliga monopolet i grunden. I mitten av
1990-talet stod så två akronymer mot varandra. Den ena förkortningen fanns redan
i nästan alla fransmäns hem och hette Minitel (Médium Interactif par Numérisation
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d'Information Téléphonique). Den andra
förkortningen var WWW – World Wide Web.
I det längsta kämpade franska staten,
och faktiskt även delar av näringslivet, mot
internet. På den ena sidan av barrikaden
stod de gamla monopolintressena och alla
de som på olika sätt flätats in och cementerat fast sig ekonomiskt och politiskt i
terminallådan, och på den andra sidan stod
– ja, låt oss för enkelhetens skull kalla det
framtiden.
MED ALLA MEDEL FÖRSÖKTE de franska byrå-

kraterna bygga dammar av is om våren. Det
gällde att stoppa flodvågen av nya tjänster
som vällde fram på internet och istället
upprätthålla Minitels herravälde.
Motståndsrörelsen var framgångsrik. I
praktiken försenades Frankrikes intåg i den
moderna internetåldern med flera år. Med
facit i hand blev det som från början var
tänkt som ett tekniksprång istället en black
om foten.
VAD KAN VI IDAG dra för lärdom av historien?

Gör inte som Frankrike. Förvandla inte
Sverige till ett enda jättelikt Minitel. Den
svenska staten och PTS bör istället inrikta
sig på att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovationer genom att undanröja
naturliga hinder för konkurrens.
Just nu finns en alldeles unik möjlighet
att skapa ett nytt universum för datatrafik
som kommer innebära revolutionerande
möjligheter för hela samhället. Och kanske
återigen låta Sverige ta täten som industrination för avancerade kommunikationslösningar, i bästa fall rentav före kineserna
har köpt resterna av det där krympande
storföretaget i Kista.
DET HANDLAR KONKRET OM att öppna upp

det osynliga naturliga monopol som utgör
fundamentet för riktigt snabba förbindelser
i luften – det vill säga spektrumbandet som
är avsett för radio- och mobilkommunikation.
Radiospektrum kan liknas vid en naturresurs som också är ett naturligt monopol.
Samma sändare kan inte använda exakt

samma frekvenser, då uppstår interferens
och störningar. För yttäckande lösningar
har därför några mobiljättar tilldelats spektrumband i de lägre frekvensområdena.
PTS utreder just nu vad som ska hända
med 3,5 GHz bandet. Tekniskt kan man
säga att just det frekvensområdet lämpar
sig väl för extremt hög överföringshastighet av data, men är beroende av många
sändare, eftersom det har kort räckvidd. 3,5
GHz-bandet är bland annat tänkt för det
som kallas 5G (och som ska fungera som
komplement till 4G).
Man kan på sätt och vis likna 3,5 GHz
bandet vid ett slags wifi på steroider. Det är
ett frekvensområde som kombinerar hög
hastighet med något längre räckvidd. Man
kan dela ut spektrumet finmaskigt, med ett
regionalt och lokalt perspektiv, utan att olika sändare på samma sätt stör ut varandra.
Det är redan i dag möjligt genom robotiserad tilldelning av frekvenser på mikronivå.
Amerikanerna har förstått det här och
därför redan inrättat en modell för 3,5 GHz
bandet döpt till CBRS (”Citizen Broadband
Radio Spectrum”) som under kontrollerade
former i dag är öppet för alla som vill – både
kommersiella och publika intressen.
I USA frigör man på ett typiskt entreprenörsmässigt sätt den fulla kraften i en mer
avreglerad syn på spektrumtilldelning. Små
och stora tillverkare bryter just nu helt ny
mark i en teknisk kapplöpning som kommer få globala konsekvenser.
I SVERIGE HAR MAN historiskt valt en annan
väg. Här har staten auktionerat ut spektrumband på ett närmast gårdfarihandlarmässigt vis, där olika aktörer skrapar med
foten, tittar under lugg och till sist bjuder
över varandra i slagsmål om vad som är
allas vår gemensamma tillgång. Det är som
att auktionera ut luften vi andas till högstbjudande.
JAG SÄGER DÄRFÖR – öppna upp spektrum
bandet! Låt oss frigöra den fulla kraften
av ett öppet spektrum och bygga bort det
naturliga monopolet. Sverige bör inrätta ett

FOTO: MARIA LANDHALL, BAHNHOF

”öppet spektrum” som bygger på ett slags
licensfri tilldelning av frekvensområdet 3,5
GHz.
Med automatiserade och robotiserade
system, och med ett lokalt perspektiv, kan
man riva ner murar för konkurrens och
skapa nya möjligheter för överföring av
datatrafik. Öppet spektrum måste vara den
enskilt viktigaste gemensamma branschfrågan att driva framöver.
Alla lokala nätägare i stadsnäten, uppfinnare, företag, glesbygd, stora bostadskomplex, våra konkurrenter – möjligheterna är
oändliga för alla som vill vara med om att
forma en helt ny kommunikationsrevolution.
PRESTON MARSHALL, SOM TILL vardags är chefs

designer av nätarkitektur på Alphabet (det
vill säga Google) sammanfattar det hela
väldigt bra i ett uttalande. Det är förstås ingen slump att ett av världens absolut största
företag så helhjärtat förordar modellen med
”öppet spektrum” på 3,5 GHz-bandet.
– This is the first time we’ve had a band
that anybody can go into and they can put
any kind of technology they want. That competition is going to create a very, very rich
ecosystem for innovation, for new ideas. It
could never happen if people spent $30 billion or $20 billion buying spectrum. (Preston
Marshall, Alphabet).
DET HÄR MINA VÄNNER, det kommer att skaka

om telekomlandskapet och de gamla telejättarna. Helt nya och oväntade värdekedjor
kan skapas.
Vi är redan nu igång med egna studier av
och experiment med 5G-teknik! Våra tester
är första steget i utvecklingen av framtidens radiosända internettjänster. Testerna
är beviljade av Post- och telestyrelsen och
kommer att pågå året ut.
Jag hoppas att Sverige nu slutar att köra
på i gamla traditionella hjulspår och istället
tar sikte mot framtiden och banar vägen för
ett öppet spektrum på 3,5 GHz-bandet! n
JON KARLUNG
VD, Bahnhof AB
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Bredbandslyftet
ska stötta kommunledningar i strategiska utbyggnadsfrågor
Bredbandsforums kommungrupp har under det senaste året arbetat med att ta fram ett program för
vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Nu ska programmet
– Bredbandslyftet – vidareutvecklas under hösten, och genomföras med ett antal kommuner runt
om i landet.

S

FOTO: JIMMY PERSSON

veriges kommuner väljer inriktning och påverkar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden
på lokal nivå. För att uppnå lokala,
regionala och nationella bredbandsmål
behövs ambitiösa mål och ett brett engagemang. Många kommuner har kommit
väldigt långt. Vissa har haft goda förutsättningar och resurser att ta sig an viktiga
frågor som påverkar bredbandsutbyggnaden. Andra har haft större utmaningar,
kommit igång sent, eller stött på problem
som är svåra att överkomma. I vissa fall kan
också planer och strategiska beslut behöva
revideras.

BREDBANDSFORUMS KOMMUNGRUPP HAR DÄRFÖR utvecklat ett program för vägledning,

som kan hjälpa en kommun se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. Arbetsgruppen valde
att inte arbeta med traditionell vägledning
i form av till exempel en broschyr med allmänna råd och rekommendationer. Istället
har de operatörer, myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och regioner som
deltagit i arbetet kommit fram till att det
är dialog och diskussion anpassad för den
specifika situationen som är nyckeln. I programmet kartläggs kommunens nuvarande
situation och investeringsbehovet för den
utbyggnad som återstår uppskattas.
BREDBANDSLYFTET GENOMFÖRS PÅ PLATS i

kommunen och riktas till kommunledningen. Kommunens ledning spelar en avgörande roll för ett framgångsrikt arbete med
bredbandsfrågor, och tanken är att ta vara
på erfarenheterna och engagemanget från
nyckelpersoner på politisk- och tjänstemannanivå.

Vissa får vänta
länge en andra
på fiber. För att
manifestera sin
irritation valde en
Sundsvallsbo att,
på ett minst sagt
tydligt sätt, visa vad
han tycker om den
utbyggnadstakten.

slutrapport anses en rimlig målsättning
vara att Bredbandslyftet genomförs med
30 till 50 kommunledningar under åren
2018–2020. Bredbandsforums styrgrupp
har nu beslutat att programmet ska vidareutvecklas under hösten, och i ett första
skede kommer Bredbandsforums kansli
genomföra Bredbandslyftet med 5–7 kommuner runt om i landet. n

UNDER VÅREN HAR ETT Bredbandslyft genom-

förts med en kommunledning i Jönköpings
län, med goda resultat. I Kommungruppens
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MATTIAS SVANOLD
Bredbandsforum

Läs mer
På Bredbandsforums webbplats kan du
läsa mer om Bredbandslyftet:
bredbandsforum.se/kommungruppen
Kontakta också gärna din regionala
bredbandskoordinator för mer information.
De regionala bredbandskoordinatorerna
kommer samordna genomförandet av
Bredbandslyftet i sin respektive region.

EN LEVERANTÖR.
AV ALLT.
ÖVERALLT.
På Transtema är vi stolta över att kunna säga att vi erbjuder allt inom
kommunikationsinfrastruktur. Allt från projektering och byggnation av
fibernät till design, service och konsulttjänster för kommunikationsnät.
Med vår långa erfarenhet, breda kompetens och lokala närvaro hjälper
vi dig med vilka utmaningar du än står inför. Alltid på ett helhetsmässigt,
flexibelt och lösningsorienterat sätt. För dig som är mer bekant med
Fiberdata kan vi berätta att de är en del av Transtema Group sedan 2017.
Vi ses på Bredbandsbåten!

TRANSTEMAGROUP.SE
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Nu handlar IT-Norrbotten
trådlöst till hushållen
IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal angående etablering samt drift- och underhållstjänster av
trådlös infrastruktur. Avtalet är tillgängligt för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten (genom
AC-Net). Totalt omfattar upphandlingen 27 kommuner i de två länen.

E

tt väl utbyggt bredbandsnät är en
viktig del i strävan att utveckla både
stad och landsbygd i en attraktiv
och tillväxtorienterad kommun.
Tillgång till bredband ger förutsättningar
för kommuninvånare att kunna ta del av
digitala tjänster, oavsett var man befinner
sig. Det kan till och med vara en förutsättning där avstånden är långa till offentlig
service. I Norrbottens län är det 70 procent
av hushållen som har tillgång till snabbt
bredband på 100 Mbit/s, motsvarande snitt
för riket är 78 procent. Målet för Norrbotten
är att alla i länet ska ha tillgång till snabbt
bredband med minst 100 Mbit/s.

EN KARTLÄGGNING GENOMFÖRDESi Norrbotten

och Västerbotten. Den visade att de områden som kvarstår, vad gäller bredbands
utbyggnaden, medför höga kostnader på
grund av demografi, topografi och avstånd

om man skulle förlägga fiber till dessa
områden. Därför tog IT-Norrbotten tillsammans med AC-Net ett samlat grepp och
upphandlade trådlöst som ett komplement
till hushållen i Norrbotten och Västerbotten.
UPPHANDLINGEN OMFATTADEprojektering,

leverans av utrustning, montage samt drift
och underhållstjänster. Syftet var att med
hjälp av trådlös teknik kunna ansluta områden med behov av bredbandstjänster, men
som i dag inte har tillgång till fiber och där
utbyggnad blir kostsam. De system som har
upphandlats är punkt till punkt radiolänk
för att ta sig från sista fiberanslutning till
berört område/fastighet samt ett punkt till
multipunktsystem för att ansluta närliggande fastigheter från en central punkt i
området. Kravet för den trådlösa upphandlingen är minst 100 Mbit/s för den enskilde

med möjlighet till en uppgradering till 200
Mbit/s. Med punkt till punkt radiolänkar
kan upp till 10 Gbit/s uppnås.
– Ensam är inte stark, men tillsammans
kan vi nå målet. Regionen och kommunerna behöver samverka vad gäller att se
över möjliga förslag på lösningar. De måste
också samverka och ha dialog med alla aktörer om vad som är möjligt och vilka krav
som måste till för att utvecklingsområdena
ska få till den bästa lösningen, säger Tony
Blomqvist, vd IT-Norrbotten.
UPPHANDLINGEN ÄR NU AVSLUTAD och Eltel
Networks blev den aktör som kommunerna
i de två länen nu kan avropa genom det gemensamma ramavtalet. De första avropen
har redan gjorts. n

CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

I Karlstad kommunicerar blommorna med
trädgårdsmästarna, med hjälp av IoT
I många kommuner innebär sommarens blomplanteringar i offentliga miljöer flera utmaningar.
Medan blommorna har en bestämd uppfattning om hur mycket sol och vatten de behöver så
är det desto svårare före kommunens parkpersonal att veta hur blommorna mår runt om
i kommunens planteringar.

Adamma Sallah på Karlstad
El & Stadsnät.
Sensorn som berättar när
planteringen behöver
vattnas.
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Med hjälp av IoT genomförde Karlstad El & Stadsnät ett projekt tillsammans med kommunens
teknik- och fastighetsförvalning.
– Vi satte två sensorer i planteringen och sen kunde medarbetarna gå in på en hemsida
och se hur fuktig jorden var. Man kan också få aviseringar via sms eller mejl när planteringen
behöver vattnas, säger Adamma Sallah trainee på Karlstad El & Stadsnät i ett pressmeddelande.
Eftersom olika blommor har olika krav på fuktighetsgrad möjliggjorde också projektet en mer
precis skötsel av blommorna. Dessutom möjliggjorde projektet onödiga resor för kommunens
parkarbetare.
Med hjälp av projektet har förståelsen och kunskapen kring IoT ökat bland kommunens
personal och nu pågår diskussioner om ytterligare projekt.
– Möjligheterna med sensorer är nästan oändliga. Genom att ha en bättre överblick så
kan vi spara både tid och pengar samtidigt som vi gör miljönytta, säger Charlotte Gustafsson,
avdelningschef för offentlig utemiljö i ett pressmeddelande från kommunen. n

IT Norrbotten

Regionen och kommunerna behöver
samverka vad gäller att se över möjliga
förslag på lösningar.

förvaltar och utvecklar
det länsgemensamma
fiberbaserade höghastighetsnätet. Det gör
oss till en viktig aktör
för tillväxt och livskraft
både för det regionala
näringslivet och för
samhällets offentliga
aktörer. En väl utbyggd
IT-infrastruktur innebär
likvärdiga förutsättningar för företagande,
samhällsverksamheter
och individuell frihet
oavsett var man bor. Det
bildar även grunden för
en ökad digitalisering.

Lättare för kommuner
att samverka

Stadsnätsföreningen lyfter
frågan om öppet spektrum

Från och med 1 juli 2018 har det blivit lättare
för kommuner att samverka genom avtal.
Riksdagen beslutade om lagändringen
under våren och syftet med förändringar
var att göra det möjligt för kommuner
och landsting att komma överens om att
utföra uppgifter åt varandra. I praktiken
innebär beslutet att det i fortsättningen blir
möjligt att överföra vissa uppgifter till andra
kommuner eller landsting.
– Att förenkla möjligheterna till
kommunal samverkan är ett viktigt led i att
ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida
utmaningar, skrev ansvarig minister Ardalan
Shekarabi i samband med att regeringen
lämnade över förslaget till riksdagen. n

Även Stadsnätsföreningen lyfter nu vikten av ett
öppet frekvensområde inom ramen för frekvenstill
delningen som ska möjliggöra framtidens 5G-ut
rullning. Tidigare har bland annat Jon Karlung, vd
på Bahnhof, drivit frågan.

ÅRSKONFERENS
2019 GÖTEBORG
18–20 MARS

I ett öppet brev till Post- och telestyrelsen, PTS, generaldirektör Dan Sjöblom skriver föreningens vd Mikael Ek och
ordföranden Jörgen Svärdh:
”Vi ser hur Sverige blivit ett framgångsland inom bredbandsområdet. Låt oss lära av den resan när vi nu går
in i ytterligare en fas med 5G-utrullningen. Samhällets
förändras i snabb takt och sund konkurrens, öppenhet
och låga inträdeströsklar kommer att vara en förutsättning
om Sverige ska kunna fortsätta vara en digital nation av
rang”. n

29

Läs mer
och boka
på stf.se

Bli bäst
på digital
infrastruktur.
Hos oss hittar du allt från introduktionskurser till avancerade
påbyggnadskurser inom Fiber, Internet of Things, Nätverk & IP
samt Radio & Mobilsystem. Och vill du bli bäst på projektledning
och ledarskap har vi kurser för det också.

Utbildningspartner
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Bygger din kompetens

PTS FÄRDIGA MED RAPPORT OM

stadsnätens roll
Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar Post- och
telestyrelsen, PTS, i en ny rapport. Myndigheten föreslår också att kommunala stadsnät ska ges
möjligheten att bygga ut fibernät i områden nära kommungräns.

M

yndigheten rapporterade i slutet
av juni sitt regeringsuppdrag
gällande att se över kommunernas roll på bredbandsmarknaden samt hur ett undantag från lokaliseringsprincipen ska kunna utformas. I
rapporten konstaterar PTS bland annat att:
• kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige.
• stadsnät får agera på kommunikations
nivå, i en fullt utvecklad grossistroll.
• alla kommunala stadsnät bör erbjuda
svartfiber.

KOMMUNER
MED STADSNÄT

ENLIGT MYNDIGHETEN ÄR DET är viktigt att
kommunerna tar en aktiv och strategisk
främjande roll i bredbandsutbyggnaden. En
kommun som äger ett stadsnät bör också
tydligt styra stadsnätet vad gäller vilken
verksamhet som ska bedrivas och dess
roll som medel för att uppnå kommunens
bredbandsmål och samhällsnytta.
PTS analys visar också att närvaron av
flera nätägare i en kommun har positiva effekter för utbyggnadsgraden i kommunen.
För att ytterligare främja utbyggnaden i
kommunerna är det också viktigt att tillträde även ges till stadsnätens fiberaccessnät
på lika villkor. Tillträde bör enligt analysen
ges till passiv fiber, så kallad svartfiber.
Detta gäller oberoende av vem som är
kommunikationsoperatör, KO, i nätet.

PTS ANSER VIDARE ATT det finns både för- och

nackdelar med att kommunala stadsnät
är KO, men sammantaget finner inte PTS
tillräckliga skäl för att avråda stadsnät från
att vara sådan. PTS menar däremot att det i
regel saknas skäl för kommunala stadsnät
att tillhandahålla slutkundstjänster.
– PTS utredning tyder på att kommunernas arbete att främja bredbandsutbyggnaden blivit mer strategiskt, vilket är
positivt. Det är en uppgift för kommunen

konstaterar PTS att ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle kunna få positiva
effekter för utbyggnaden. Därför föreslår
myndigheten ett undantag som innebär att
kommunen får bygga ut fibernät i områden
i en angränsande kommun som ligger nära
stadsnätets verksamhet i den egna kommunen. Från Stadsnätsföreningens sida anser
man dock att undantaget är för snävt.
– Min sammantagna bild är att stadsnäten nu har goda och stabila förutsättningar
för att fortsätta stötta sina kommuner
med utbyggnad av den infrastruktur som
digitaliseringen kräver. Utanför den egna
kommungränsen kommer det att vara fortsatt svårt att stötta närliggande kommuner
fullt ut i sitt arbete med att bygga ut digital
infrastruktur och i förlängningen nå det
nationella bredbandsmålet, säger Mikael
Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.
UNDER FLERA ÅR HAR Stadsnätsföreningen

att utforma kommunala bredbandsmål och
verka för att stadsnätet agerar i linje med
bredbandsstrategin, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS i ett pressmeddelande.
ENLIGT UPPDRAGET SKULLE MYNDIGHETEN också

se hur ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle kunna utformas. Lokaliseringsprincipen innebär att kommunerna inte
får bedriva bredbandsverksamhet utanför
den egna kommungränsen. I rapporten

och PTS haft olika syn gällande på vilken
värdenivå stadsnät bör agera. Från föreningens sida är man därför positiv till att det
nu råder en bred samsyn kring den frågan.
Post- och telestyrelsen har under det
senaste året gjort ett gediget informations
inhämtnings- och analysarbete som resulterat i en väl underbyggd och balanserad
rapport. PTS besked är också glädjande för
alla de små operatörer och tjänsteleverantörer som kan fortsätta erbjuda sina tjänster
i stadsnätens öppna plattformar, säger
Mikel Ek.
PTS HAR NU LÄMNAT över rapporten till
Näringsdepartementet. PTS avser att under
hösten 2018 sammanställa en vägledning
riktad till kommunerna som baseras på
slutsatserna i rapporten. n
CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen
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TELEKOMRÅDGIVARNA

– räddningen för
besvikna fiberkunder
Jag känner
mig lurad!

FOTO: TOM MOREL

Nya bilagor till Robust fiber
Efter arbete med version 1.2
av Robust fibers anvisningar
pågår arbetet med att ta fram
ytterligare anvisningar. Under
hösten väntas anvisningar för
robusta fastighetsnät publiceras.
Förhoppningen är att de nya
anvisningarna ska göra det
enklare att upphandla eller
anlägga robusta fastighetsnät
i framtiden.

32

D

e nya anvisningarna består av tre
delar: Ett huvuddokument med
generella krav samt två bilagor. En
bilaga för förläggning av fiberoptiska fastighetsnät samt en bilaga för förläggning av kopparbaserade fastighetsnät.
För att förenkla upphandlingar, avtalsdiskussioner och andra kravställande
arbeten så har bilagan för fibernät delat
upp anläggningar i sex referensmodeller:

1) Överlämningspunkt med ODF för att
ansluta användarnoder
2) Överlämningspunkt med ODF för att
ansluta användarnoder via vånings
fördelning
3) Överlämningspunkt skarvas för att
ansluta användarnoder direkt till
accessnod

4) Överlämningspunkt skarvas för att
ansluta användarnoder via vånings
fördelning
5) Överlämningspunkt i hus som förser
flera hus med nät genom områdesnät
6) Extern överlämningspunkt i hus
som förser flera hus med nät genom
områdesnät
Se illustration Referensmodell 1 bredvid.
Varje modell beskriver specifika minimi
krav utöver de krav som kan läsas i AMA EL,
SS-EN 50173-1--6 samt EN 50174-1–3.
I arbetet med att ta fram de nya
anvisningarna har fjorton representanter
från bostadsbolag och installatörer
deltagit, bland annat Familjebostäder,
Vasakronan, Castellum, Wallenstam, Balder, Klövern, Newsec, Eltel, Netel,

Sedan ett år tillbaka svarar Telekområdgivarna på frågor även om
fiberanslutningar. Intresset från allmänheten har varit stort och enligt
organisationens vd Mattas Grafström hör förseningar och otydliga
avtalsvillkor till de vanligaste klagomålen.
Mattas Grafström, vd
på Telekområdgivarna.

-M

ånga undrar vad som händer om leveransen uteblir
trots att avtalstidens slut
närmar sig. Det är tydligt att
det finns ett stort engagemang när det kommer till just fiberfrågan, säger han.
En annan orsak till det stora intresset är
sannolikt också att det för många hushåll
rör sig om stora summor, anslutningsavgifter på över 20 000 kronor är inte ovanligt.
Kunderna drabbas också av att många
avtalsrelaterade frågor på fiberområdet
fortfarande saknar praxis. Just nu ligger
därför flera ärenden hos allmänna reklamationsnämnden.
– Det kommer underlätta för alla inblandade om det blir tydligt vad som är ok att
göra. Men det är viktigt att aktörerna gör sitt
yttersta för att göra rätt från första början
för annars finns risk att det blir lagstiftning

som slår mot alla och det gynnar ingen,
säger Mattias Grafström.

sig konsumenterna som ett slagträ mellan
konkurrerande aktörer.

ENLIGT TELEKOMRÅDGIVARNAupplever många

EN MAJORITET AV LANDETS hushåll är redan
anslutna till ett fibernät men att antalet
samtal till Telekområdgivarna skulle minska under de kommande åren är man inte
orolig för. Snarare förbereder sig organisationen för nya typer av frågeställningar.
– Jag tror att vi kommer få se fler frågor
om bytet mellan olika tjänsteleverantörer
där vi arbetar för att få fram en standard i
branschen för hur detta ska gå till. Jag tror
också vi kommer se fler frågor om vad som
gäller när utrustningen eller näten drabbas
av skador eller åldersrelaterad problematik
och vad som gäller då, säger han. n

kunder också att de är i beroendeställning.
Även om de skulle få rätt att häva avtalet
kanske det saknas konkurrerande aktörer
som är beredda att ansluta kunden. Det
gör att kundernas vanligtvis starkaste kort,
att välja någon annan aktör, inte är lika användbart när det kommer till fiberområdet.
Men trots den stora efterfrågan på
rådgivning som Telekområdgivarna samt
antalet anmälningar till ARN så upplever
inte Mattias Grafström att oschysst agerande är ett generellt problem bland aktörerna
i fiberbranschen.
– Det handlar snarare om att vissa
aktörer är överrepresenterade bland de
ärenden vi får in. I de värsta fallen känner

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Lokalt nätverk

SG Optics, STF, Corporate fiber, Utsikt
Bredband och Stadsnätsföreningen.

Konceptutveckling
Just nu pågår också ett arbete för att ta
fram anvisningar för optisk förstärkning
med högeffektlaser i fiberoptisk infrastruktur, Anvisningar för robusta radionät
samt siter och noder med förlängd drifttid
kopplat till vikten för samhällstjänster
och nätets funktion vid höjd beredskap.
Mer information om dessa projekt kommer att presenteras under hösten. Robust
fibers anvisningar finns också på engelska. Du hittar dessa på robustfiber.eu. n
JIMMY PERSSON
Teknikrådet Robust fiber,
08-214 640

Användarnod

Bostad/Lokal

CERTIFIERA
DIG FÖR
ROBUST FIBER!
Läs mer på
robustfiber.se

Spridningsnät

Sekundära
byggnadsfördelningar

Teknikutrymme (Site)

ODF
(Ö-punkt)

ODF

Accessnod

ODF

Byggnadsfördelning
(Husnod)

ODF
Kanalisation och Optokabel

Fastighetsgräns
Switch
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Kalmar Energi anordnade IoTträff för lokala fastighetsägare
IoT har blivit ett populärt begrepp att slänga sig med. Men få utanför IT-sektorn har kunskap om vad
som gömmer sig bakom ordet Internet of Things och vilka möjligheter som skapas genom att koppla
ihop inte bara personer utan också saker. För att öka kunskapen om IoT hos lokala fastighetsägare
bjöd Kalmar Energi in till en IoT-lunch.

-V

i vill sprida kunskap om vilka
möjligheter som kommer med
IoT inte minst för fastighets
ägare där det finns stora nyttor
med exempelvis energibesparingsåtgärder,
säger Anna Karlsson, vd på Kalmar Energi.

INTRESSET FÖR ATT KOMMA och lyssna på
frågorna vad stort och förutom Kalmar
Energi själva så deltog även Mikael Ek, vd
på Stadsnätsföreningen som talare. Under
eftermiddagen var Patrik Forsström, konsult inom IoT-området processledare för
en uppföljande workshop där kollegor från
vatten- och bostadsbolaget deltog.
– Eftersom Patrik Forsström varit med
och tagit fram en rapport om just stadsnät
och deras möjligheter på IoT-området så
passade det perfekt för oss. En viktig pusselbit för oss är så klart att visa på möjligheterna som just vi på Kalmar Energi kan bidra
med för våra lokala fastighetsägare och
närmaste kollegor, säger Anna Karlsson.
DET ÄR INTE FÖRSTA gången som Kalmar
Energi anordnar lunchträffar för kunder
eller andra intressenter. Under våren
arrangerades en liknande träff på tema
solenergi och konceptet har varit väldigt
uppskattat både internt och bland besökarna.
– Det är ett bra sätt att skapa dialog och
genom att träffas blir det lätt att svar på
frågor och diskutera hur man kan arbeta
vidare tillsammans, säger Anna Karlsson.
KALMAR ENERGI HAR OCKSÅ anordnat liknande

upplägg men där deltagarna istället arbetat
på andra kommunala bolag. Förhoppningen var att skapa en ökad kunskap och
förståelse kring IoT men också möjliggöra
samarbeten för att undvika att varje kommunalt bolag sitter på sin kammare och
utveckla egna lösningar.
– Vi hade en workshop tillsammans och
faktum är att redan i somras så startade vi
ett försök med att mäta badtemperaturer
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vid ett antal badplatser. Det var ett sätt att
testa både tekniken men också samverkan
mellan oss, säger Anna Karlsson.
FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT KALMAR Energi ska
fortsätta arbeta vidare med IoT-frågan.
Arbetet med att utöka samarbetet inom
området både med de lokala fastighetsägarna och kollegor inom andra delar inom

kommunen fortsätter under hösten och
redan nu finns planerar på att följa upp
vårens evenemang. Som med all utveckling
gäller det att hitta eldsjälar som ser fler
möjligheter än hinder. När vi driver tillsammans ökar chanserna för att lyckas. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Full koll på

hela nätet
med dpCom
GDPR-anpassad och
med stöd för PTS
direktiv gällande driftsäkerhet

Hantera processerna från

planering
till underhåll
Kraftfullt och
generellt stöd för

mobila klienter

www.digpro.se

Långsiktiga
fiberlösningar
för alla miljöer

Täta skarvskåp
för tuffa miljöer.
Anpassade för skarv
(enkel och bandfiber),
korskoppling och
splitter.

Gå in på www.c3connect.se och läs mer!

Som distributör av CommScopes produkter i Sverige, erbjuder C3 Connect en portfölj av marknadsledande produkter för bredbandoch telekomnät. Vi erbjuder service och support i toppklass med vår personals mångåriga erfarenhet. I vår produktportfölj
ingår skarvboxar, skarvskåp, fibersplitters, kunduttag, ODF-system (prefabricerade), NOD-skåp och markskåp.
Finningevägen 52

645 42 Strängnäs

0152-710 710

info@c3connect.se

www.c3connect.se
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LoRa och IoT
– Hur fungerar det?

LoRa är ett nytt modeord i teknikkretsar. Den gör det möjligt att sätta upp sensorer över stora ytor
och tekniken är dessutom relativt sätt billig. Men vad betyder begreppet? Läs Stadsnätsföreningens
tekniska produktchef Jimmy Perssons artikel.

L

oRaWAN eller i vardagstal LoRa är
en LPWAN-teknik (”Low-Power Wide
Area Network”). Den använda radio
tekniken är smidig och säkerställer
att du kan skicka data över ganska stora avstånd med mycket liten överföringseffekt.
LoRa fungerar i det licensfria radiospektrumbandet 868MHz i Sverige.
Det betyder inte att du kan använda det
hur som helst. Det finns en gräns för hur
mycket ström du kan använda och hur
länge du kan överföra i taget. Detta är känt
som ”spridningsfaktor”. Spridningsfaktorn
för LoRa ligger mellan 1 procent och 0,1

procent, beroende på vilken datahastighet
du skickar på, se bild nedan. Ju längre avstånd desto långsammare sändning. Allt för
att bibehålla en lång livslängd på sensorers
batteritid.

LoRaWAN ur ett fågelperspektiv
Ett LoRaWAN-nätverk består av gateways,
nätverk, applikationer/server och sensorer.
Sensorerna skickar radiopaket till gateways
som ingår i ett nätverk. Sensorer kommunicerar med en eller flera gateways via
radio (868MHz). Varje radiopaket är ganska
kort, vanligtvis inte mer än några tiotals

Bandbredd
Eftersom paketen som skickas av enheterna
är ganska små och enheterna bara skickar
ett paket var femte minut får du inte mycket
data till och från enheterna, så de typiska
användningsscenarierna är enheter som
skickar små mängder data sällan, vanligtvis
bara några gånger varje timme eller dag.

Spridningsfaktor kontra
bandbredd och räckvidd

9375

5468

3125

1757
1
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bytes långt. Paketen plockas upp av en eller
flera av gateways oavsett om de tillhör det
gemensamma nätverket eller inte.
Gatewayen avkodar radiopaketet i en
liten buffert och vidarebefordrar bufferten till det så kallade LoRa-backend, en
programvara i en server för att hålla reda
på alla gateways i nätverket och bestämma om radiopaketet från sensors tillhör
nätverket och om sändare/sensors är känd
av nätverket. Därefter skickas data vidare
till den applikation som sensors ska stödja
och hör till.

SF6

SF7

SF8

SF9

SF10

115

124

130

136

142

0,5

0,3

SF11 SF12
147

152

Datahastighet (kb/s)

Spridningsfaktor
Räckvidd (dBm)

Sensorer och dess räckvidd
Antal olika typer av sensorer är ganska
imponerande. Det finns allt från temperaturmätare, av- och på-lägen och fuktsensorer med mera. En enkel trådantenn är
tillräcklig för att nå sensorer flera kilometer
bort. Det finns ingen magi här; om du sitter
i en metallbur får du inte bra täckning och
radiovågorna går inte genom väggar eller
metall, men protokollet gör det möjligt att
hämta även svaga transmissioner. Fält-

Fler LoRa-nät på samma ställe
skapar fördröjningar
Hjulstabron

Strängnäs
Härad

Stockholm

Stallarholmen

Åkers
Styckebruk

Mariefred

Nykvarn

Södertälje

ping

Sparreholm

born

Vrena

Järna

Gnesta
Vagnhärad

försök visar att en LoRa-enhet kan få flera
kilometer avstånd i stadsmiljöer och ännu
bättre intervall vid fri sikt, uppåt 70 kilometer eller mer. RadiovågorTystberga
är konstiga, så
du kan få bra täckning i till synes omöjliga
platser men desto sämre på andra ställen.
Flygplats
Gateways

Om du inte kan få någon täckning där du
bor eller i dinNyköping
del av staden – frukta inte.
En LoRa-gateway är relativt billig (2 000 kr
och uppåt) och det kräver lite underhåll.
Gatewayen måste vara ansluten till en
Oxelösund
backend-tjänst. Det kan vara stadsnätet
eller en operatörs plattform, men det finns
Nävekvarn
också en hel del publika backendtjänster.
Ett exempel på publik backend är loriot.io.

Säkerhet
All data som överförs mellan sensorer och
servrar i ett LoRaWAN-nätverk är krypterade med AES-128. Det finns två krypteringsnycklar i bruk, en nyckel för nätverket och
en nyckel till applikationer på servarna.
Båda nycklarna är unika för sensorerna.
Smart nyckelhantering går att använda.

Nätverk
Ett nätverk
i LoRaWAN fungerar på samma
Trosa
sätt som ett mobilnät. Flera nätverk kan
fungera i samma område och flera nätverk
kan fungera från samma gateway. Den
största skillnaden är att enheter i LoRaWAN
inte kan hoppa från nätverk till nätverk
eftersom en enhet är ansluten till en applikation som bara kan vara medlem i ett enda
nätverk.
Tillämpningar
En applikation i LoRaWAN är helt enkelt en
samling sensorer som körs på ett visst nätverk. En enhet kan inte ingå i flera applikationer och en sensor kan inte existera utan
en applikation.
Fler LoRa-nät i samma region
LoRa-sensorn kommer att skicka data till
samtliga nåbara LoRa-gateways oavsett tillhörighet av nätverk. Det nät som den tillhör
kommer att acceptera data från sensorn.
Övriga gateways kommer att fundera om
data tillhör eller inte tillhör nätverket.
Under tiden varje Gateway tar ett beslut

om datat tillhör nätet eller inte så blockeras
sändningen av frekvensen. Eftersom alla
LoRa kör samma frekvensband 868MHz
och samma frekvensbredd så kan ingen annan sensor sända sitt data under denna tid.
Med många sensorer i en region som tillhör
många olika nät skapas en fördröjning och
data kommer att tappas och måste därmed
sändas om.

Tips om utveckling
Om det finns flera LoRa-nät i samma region
borde samordning ske mellan nätet så att
datautbyte kan ske för att frigöra frekvenstid. Detta tror jag är en mycket viktig
framgångsfaktor nu när populariteten för
IoT och LoRa har växt sig så stark. Stadsnät,
EK-GRAFIK
operatörer, tjänsteleverantörer, fastighetsägare och kommuner bygger alla IoT-nät för
att stödja digitaliseringen på bästa sätt och
ibland på samma plats och då kan problem
uppstå. n
JIMMY PERSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

37

F I B E R S KO L A :

Att mixa olika fibertyper
Det har blivit allt vanligare att svetsa optisk fiber. Men med många svetsningar så ökar risken för
felaktiga mätvärden, något som kan få svåra konsekvenser för både den som anlägger och kunden.

S

yftet med den här artikeln är att
visa vad som händer när olika
typer av single-mode (SM) fibrer
svetsas samman och mixas. Men
innan vi gör det så inleder vi med en kort
introduktion. Nätoperatörer av alla dess
slag bygger markbundna optiska fiberförbindelser i och mellan städer som förbinder
oss med det globala internet i slutändan.
För att uppnå detta visar det sig att det är
övervägande fyra typer av single-mode (SM)
fiber som används. Det blir då ibland oundvikligt att dessa fibertyper korsar varandras
vägar och till och med svetsas ihop.

Olika typer av fiberkabel
Typ av fiber

Passar bra till…
långa sträckor och inom en
stad (metro)
ITU-T G.656 mellan städer och
inom staden
ITU-T G.652D förbindelse- och lokala
accessnät
ITU-T G.657A lokala accessnät och
fibernät inom en fastighet

Ett exempel på det är accessfiber från ett
stadsnät (652D) möter en fiber i en fastighet
(657A). Det är också vanligt att så kallade
hybridkablar som innehåller både G.652
och G.655 används.
Med det ökande antalet optiska fibrer som
svetsas i dagens fibernät är det viktigt att
ha en bättre än genomsnittlig förståelse för
aspekterna kring kontroll och tolkning av
fibersvetsning (fusion splice). För att göra
kontroll och tolkning så används en optisk
tidsdomänreflektometer (OTDR). Det ger
bästa resultat men har dock en del begränsningar i visa avseenden.

Vad är då en OTDR?
I mycket enkla termer kombinerar en OTDR
en laserljuskälla och en optisk detektor,
tillsammans med elektroniska och programvarustyrda kontroller. OTDR injicerar
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en exakt tidsatt ljuspuls i fiberkärnan och
den optiska detektorn observerar den lilla
andelen av ljus som reflekteras bakåt (backscatter) när den framåtriktade impulsen
färdas längs fibern och som då mäts. Det
råder dock tydliga bevis för att en riktad
OTDR-mätning kan vara vilseledande och
inte återspeglar den verkliga förlusten av en
skarv.
En OTDR mäter återstrålad kraft inte överförd effekt vid en svetsningsspunkt. Då är
det möjligt för mängden reflekterande ljus
(backscatter) före svetsningen att vara större än det efter svetsen och vice versa - vilket
märkligt nog förvirrar en OTDR. Trots att en
OTDR tar ett avstamp genom att mäta i en
riktning så ser vi när vi gör en dubbelriktad
test att stämningen av pessimism kommer
att försvinna.
Som nämnts tidigare görs en OTDR-mätning på reflekterat ljus och är därför är det
en indirekt mätning - med andra ord en
uppskattning av den totala mängden förlust
eller dämpning i en fiber. Det är väldokumenterat att svetsa standard G.652D på
G.652D ger konsekvent låga skarvförluster
utan någon uppenbar ansträngning, till en
nivå av 0,04 dB eller lägre.

Vad händer om vi börjar blanda fibertyper?
Jag borde påpeka här och nu att detta
redovisade fibertest har gjorts med 15
svetsar per fibertyp för att åstadkomma en
statistisk jämför validitet.
G.652 – G.656 skarvdämpningsförlust
G.652 →
← G.656
Dubbelriktat
			
medelvärde (dB)
-0.659 dB
0.852 dB
0.096
G.652 – G.655 skarvdämpningsförlust
G.652 →
← G.655
Dubbelriktat
			
medelvärde (dB)
-0.386 dB
0.580 dB 0.097

Tabellerna visar en helt ok förlust när man
testar från G.656 eller G.655 till G.652 med
en OTDR och även om den är belagd med
extremt lågt negativt bidrag från den andra
änden. Lite förvånande är att både G.655
och G.656 svetsad på G.652 producerade
nästan exakt samma tvåriktade medelvärde, dock i högsta graden.

Nu lite överkurs om MFD
Fiberparametern som är ansvarig för dessa
lite konstiga avläsningar är fältdiameterns
diameter (MFD). MFD är diametern för
fiberns ljusbärande område. Ett nominellt
värde av MFD för G.656 och G.655 är större
än G.652D, detta trots att de delar samma kärnstorlek. Mängden reflekterande
bakåtljus (backscatter) är omvänd proportionellt mot modfältdiametern (MFD) och
därför har en fiber med en mindre MFD en
större optisk effektdensitet i kärnan och
en OTDR-detektor kommer att se proportionellt mer backscatter än i en fiber med
större MFD.
Som det nu uppenbarar sig kommer en
svetsning på en fiber med mindre MFD till
en större MFD att registrera mindre bakåtreflekterande ljus direkt efter svetsningen,
vilket tycks som att kraften faktiskt erhölls
vid skarven (ofta kallad "gainer"). Omvänt,
om ljuset går från en större MFD till en
mindre MFD, är mer ljus spridda tillbaka
och det visas en förlust som är större än vad
den egentligen är.

Ljusenergi

En del av
ljuset som
transporteras
genom
glasmanteln

Glasmantel

MFD

Kärna

Glasmantel

Det är viktigt att komma ihåg att vinnaren
är "uppenbar" och förlusten är "överdriven". Så vad nu? Industrin känner igen det
faktum att den mest exakta mätningen av
verklig skarvförlust är medelvärdet av dubbelriktad testning. Fibertekniker är vanligtvis inte långsamma med att skryta om sina
prestationer, men jag är rädd att 0,09 dB
dämpningsförlust i genomsnitt är till och
med för den mest skrytsamma teknikern för
lite att visa upp som en bra prestation.

Den nya böjbara fibern då? (G.657)
G.657 – G.652 skarvdämpningsförlust
G.657 →
← G.652
Dubbelriktat
			
medelvärde (dB)
-0.256 dB
0.333 dB 0.039

Den senaste tidens framväxt av SM-fibrer
med förbättrad böjningsprestanda för accessnätet har drivits genom att optisk fiber
penetreras i byggnader och hem. Som ett
resultat är optiska fiberkablar nu föremål
för snäva böjningar runt hörnen, vissa är
så skarpa som 90 grader. G.657A-fibrer
innehåller en nano-konstruerad ring i
klädseln, vilket förhindrar att ljuset släpps
ut genom klädseln när den står inför snäva
böjningar. Nyfiken nog, G.657A, har ett något lägre utbud av MFD-värden än G.652D.
På det motsatta sättet skulle det vara
fullkomligt möjligt att anta att med ett ljus
från G.652D till G.657A är ett fiktivt negativt
bidrag eller vinnare påhittad, eller hur? Fel!
I själva verket råkar det vara tvärtom - tack
vare G.657s nano-konstruerade ring. I vilket
fall som helst borde vi inte fortsätta med
detta längre eftersom en dubbelriktad genomsnittlig förlust på 0,039 dB tydligt tyder
på att dessa två fibertyper är kompatibla.
G.656 – G.657 skarvdämpningsförlust
G.656 →
← G.657
Dubbelriktat
			
medelvärde (dB)
-0.279 dB
0.355 dB
0.038
G.655 – G.657 skarvdämpningsförlust
G.655 →
← G.657
Dubbelriktat
			
medelvärde (dB)
-0.234 dB
0.312 dB
0.039

Som båda ovanstående tabeller visar att
det finns betydande OTDR- enkelriktade
variationer (d v s negativt bidrag mot överdriven förlust) som upptäcks när en fiber
med en större MFD (G.655 / 6) splittras på
en med en mindre MFD (G.657). Men med
en dubbelriktad genomsnittlig förlust av
endast 0,038 och 0,039 dB är det uppenbart
att dessa tre fibertyper är kompatibla.
G.655 – G.656 skarvdämpningsförlust
G.655 →
← G.656
Dubbelriktat
			
medelvärde (dB)
-0.516 dB
0.410 dB
0.053

G.655 och G.656, båda varianterna av
icke-noll dispersionsskiftad fiber (NZ-DSF)
- producerar återigen samma OTDR-enkelriktade variationer som vi har sett när
skarvfibrer med olika storlek MFD är på
varandra (dvs G.655 har en större MFD än
G.656). Trots detta MFD-relaterade problem
tyder resultatet klart på att de är kompatibla.

Nu knyter vi ihop säcken
Sammanfattning: OTDR dubbelriktad
dämpningsförlust vid svetsade skarvar.
Typ av fiber
G.652 - G.656
G.652 - G.655
G.657 - G.652
G.656 - G.657
G.655 - G.657
G.655 - G.656

dB
0.096
0.097
0.039
0.038
0.039
0.053

Nu misstänker den intresserade läsaren att
vi alla är överens om att det inte är bra att
enbart mäta OTDR-test från ett håll om målet är att få ett korrekt medelvärde på dämpningsförluster i svetsade skarvar. En 0,1 dB
dubbel-riktad genomsnittlig skarvförlust är
helt lämplig och kan anses ok.

Tja, varifrån lämnar vi oss då? Enkelt uttryckt, G.652, G.655, G.656 och G.657 är alla
kompatibla! Även om G.652 på G.656 eller
G.655 är på nåder till ett bra gränsvärde.

När kan man göra mätning från ett håll
endast då?
Ja svaret på frågan är typ aldrig. Har man
tid och ska använda fiberanslutningen till
kritiska funktioner så är det ett måste att
mäta från två håll.
I Robust fiber så accepteras mätning enbart
från ett håll på vissa typer av förbindelser.
Varför då frågar sig vän av ordning? Jo för
att när det gäller fiberutbyggnaden av
accessnät så tampas vi med flera viktiga
parametrar och utmaningar.
Det är fiberaccessnät till villa som vi pratar
om. Alla andra typer av fiberförbindelser
ska ske med dubbelriktad mätning. En villa
har vid en installation några utmaningar.
Det första är att villorna är väldigt många
till antalet. Installation inne i villa vill man
göra en gång och inte störa kunden vid
alltför många tillfällen. För det tredje så är
det relativt korta sträckor det handlar om.
Självklart så är det bästa att mäta även en
villa-anslutning dubbelriktat.
I praktiken mäts dessa accesser inte alls
om det inte finns ett förenklat förfarande
då är det bästa alternativet att mäta från ett
håll med OTDR. Du ser mikroböjar. Du ser
skarvar och andra konstiga avvikelser på
förbindelsen och du får en dokumenterad
längd och ett hum om dämpning. Så bra
kompromiss helt enkelt för enklare fiberaccesser. n
JIMMY PERSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Kom ihåg att systemets prestanda är
beroende av den totala länkförlusten, inte
individuella skarvförluster. Och låt oss
också inte glömma att i verkligheten sker
svetsning ofta i skyndsamma och i något
mindre än idealiska förhållanden.
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BRANSCHPROJEKT SKA MINSKA ANTALET

avgrävningar
Under våren lanserades det
branschgemensamma nätverket
Grävallvar, med syfte att samla
alla Sveriges nätägare och
maskinentreprenörer för att gemensamt arbeta för att motverka
och minska antalet grävskador.

E

nligt ett pressmeddelande från
nätverket sker en stor mängd
avgrävningar av ledningar varje år
och reparationskostnaderna för
grävskador är cirka 400 miljoner kronor om
året. Initiativtagare till nätverket Grävallvar
är Geomatikk, PTS, Ellevio, Vattenfall, Tele 2,
Skanova, Trafikverket, Svenska kraftnät.
– En avgrävning kan vara förödande för
sjukhus, myndigheter, företag, och privat-

ning. En ledningsanvisning innebär att den
som ska gräva får en karta där ledningarna
finns inritade eller att det görs en fysiskt
utsättning där man markerar ledningarna
på marken.
EXEMPEL PÅ HUR GRÄVALLVAR ska arbeta för att

personer och kostar samhället många miljoner kronor per år. Det är viktigt att få en
förändring och därför har vi tagit initiativet
till Grävallvar, säger Roger Lundgren, vd på
Geomatikk.
ENLIGT NÄTVERKET SKER 50 procent av alla

grävskador vid arbeten utan ledningsanvis-

minska antalet grävskador:
• Ta fram en gemensam branschstandard
för hur man ska agera vid grävskador.
• Klargöra vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt när en maskinentreprenör arbetar utan ledningsanvisning.
• Utbilda och informera genom exempelvis
nyhetsbrev och sociala medier med mera.
• Anordna grävarträffar runt om i landet
och träffa entreprenörer på respektive ort.
• Föra dialog med skolor som utbildar entreprenörer och maskinförare. n

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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Nya telekomregler
K

Den 5 juni i år kom rådet,
parlamentet och kommissionen överens om ett nytt
ramverk för elektroniska
kommunikationer. Direktivet är avsett att ersätta
EU:s nuvarande regelverk
för telekommunikation.

onsumenter och företag i EU använder
i dag alltmer data- och internetuppkoppling för att kommunicera i stället
för att använda det traditionella fasta
nätet som exempelvis fast telefoni. Syftet med
den nya regleringen är att anpassa EU till den
nya verkligheten, där framväxande internetbaserade tjänster konkurrerar med befintliga telekomtjänster. Därtill vill EU anpassa sig till en
ny tidsera med mycket snabba uppkopplingsmöjligheter och anpassa regleringen för nästa
generations teknikutveckling som exempelvis
5G. Samtidigt som denna teknikutveckling
sker vill EU slå vakt om konsumentskyddet och
konkurrensen på marknaden.
I DET ARBETET SOM gjorts har EU bland annat
studerat svenska förhållanden. Sverige har
lyfts fram som ett gott exempel, där stadsnätens utbyggnad av fiberinfrastruktur har

främjat såväl en internationellt sett hög tillgång till höghastighetsnät som utbyggnaden
av mobilnät.
DE NYA EU-REGLERNA FÖR telekommunikation

kommer att ha formen av en kodex för elektronisk kommunikation och kodexen förväntas
innebära förändringar, exempelvis:
• snabb och omfattande utbyggnad av 5G och
nästa generations teknik i hela Europa
• starkare konsumentskydd
• kostnadstak för internationella samtal
inom EU En överenskommelse som dock
fortfarande måste godkännas av Europaparlamentet, något som förmodligen inte
kommer att bli något problem och ska ske
någon gång under sommaren
NY REGLERING OCH BESLUT väntas i november då

kodexen ska beslutas i parlamentet. n

Ledande tillverkare av blåsﬁber, dukter och
kanalisation för den svenska ﬁbermarknaden.
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QWKlink

Förkontakterad
ﬁber

Säljare Sverige
Henrik Björk
010 475 49 91
henrikb@emtelle.com

Varför använda sig av QWKlink?

Säljare Sverige
Fredrik Pihl
010 475 49 93
fredrikp@emtelle.com

 Kontakter kan installeras på en eller båda ändar
 Finns möjlighet att välja mellan SC och LC kontakter
 Ingen fiberskarvning krävs för kundinstallation
 Liten förvaringsplats för överbliven fiber
 Reducerad kostnad för installation

Back Office Sverige
Jessica Nimström
010 475 49 97
jessican@emtelle.com
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Brist på tjänsteleverantörer
i IoT-näten
I dag finns det så kallade IoT-nät eller smalbandsnät som exempelvis LoRawan i stora delar av landet.
På många håll pågår också ett aktivt arbete från kommunens sida med att utveckla så kallade smarta
samhällen där man med hjälp av IoT ska effektivisera exempelvis sophämtning. Blink Services, en av de
aktörer som sätter upp IoT-nät runt om i landet, jobbar aktivt för att öka antalet tjänsteleverantörer.

-D

et finns ett stort intresse att sätta
igång olika typer av IoT-projekt men
fortfarande finns det för få svenska
företag som tagit fram produkter
anpassade för IoT och då blir det svårare att realisera det smarta samhället, säger Matts Lilja, vd på
Blink Services.

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN DÄR det råder stor efterfrågan

Matts Lilja, vd
på Blink Services.

på tjänsteleverantörer är inom mätinsamling av
luftkvalitet och vattenflöden. Och trots att Sverige
har en lång tradition av att vara en ingenjörsnation så är utländska företag snabbare på bollen.
– Ett konkret exempel på det är hur utländska

Låg påverkan på fibernätet
i samband med sommarens
skogsbränder

T

ill följd av den varma och
torra sommaren pågick ett
stort antal skogsbränder
runt om i landet. I samband
med detta aktiverades både den nationella samverkansgruppen, NTSG
och stadsnätens egen samverkansgrupp vid händelse av kris, SiSG.
– Under den här perioden hade
vi kontinuerlig dialog med myndigheterna för att vara redo om situationen skulle eskalerat ytterligare,
säger Jimmy Persson, ansvarig för
Stadsnätsföreningens säkerhetsar-
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bete samt föreningens representant
i NTSG.
EN SAMMANSTÄLLNING AV NÄTÄGARNAS

påverkan i samband med sommarens hetta visade dock att många
nätägare drabbades av överhettade noder och i flera fall orsakade
åskoväder skada på den tekniska
utrustningen.
– På så sätt har den här sommaren
visat hur sårbara vi är mot vädrets
maktar och där har vi alla en hemläxa att göra, säger Jimmy Persson. n

aktörer visade större intresse för att ställa ut sina
produkter på Smart City Connection i september,
säger Matts Lilja.
I SLUTÄNDAN LIGGER DET på tillverkarna själva att
anamma den nya teknikens möjligheter och anpassa sina produkter till IoT men Matts Lilja ser att
även stadsnäten har en roll att spela.
– Om det inte finns tjänsteleverantörer så
drabbar det alla. Tillsammans med stadsnät har
vi anordnat lokala utbildningstillfällen där vi
informerat om vad IoT är men också hur behovet av nya produkter ser ut. Det har varit väldigt
uppskattat. n

KANALISATIO NSSYS TEM
FRÅN BRÄMHULT.

www.muovitech.com

Det självklara valet för nätägare, fi berföreningar och entreprenörer.

INNOVATIVA
SYSTEMLÖSNINGAR
INOM FIBEROPTIK
OCH FTTH
Melbye har Skandinaviens bredaste produktportfölj inom
fiberoptiska nät och en lång erfarenhet inom aktiv utrustning.
Väldesignad och fullproppad med nyttiga funktioner för att
passa behoven hos den moderna människan, har vår Raycore
CP7-enhet tagit en central plats i världens uppkoppling.
Vårt mål är att erbjuda ”de smartaste lösningarna som är
bäst för alla”, vilket bl a innebär innovativa systemlösningar
kompletterat med expertsupport och service.
Kom och träffa oss på Bredbandsbåten
2-3 oktober, så berättar vi gärna mer.

www.melbye.se
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Valspecial hos
Öresundskraft
Öresundskraft uppmärksammar stadsnätens öppna
nät i samband med en annonskampanj som för
tankarna till höstens valkpampanj. Bolagets syfte har
varit att lyfta fördelarna med det öppna stadsnätet
och möjligheten att fritt välja eller byta leverantör
efter behov.
-MÅNGA HAR DRAGIT PÅ smilbanden och förstått budskapet! Vi har

också mätt trafik till tjänsteguiden på vår hemsida och sett att den
ökat, säger Jenny Wieslander, marknadssamordnare på Öresundskraft Stadsnät.

Öresundskrafts annonskampanj.

OCH FLER SPÄNNANDE INFORMATIONSKAMPANJER är att vänta under
hösten.
– Vi kommer att göra utskick till uppkopplade, men ännu ej
aktiva, adresser i stadsnätet. Budskapet är: Visste du att din bostad
är uppkopplad till det öppna stadsnätet? Fri konkurrens pressar priserna, jämför själv! + länk till hemsidan, säger Jenny Wieslander. n

Nystart för
byanätsforum
I början av 2015 startades Byanätsforum med syfte att stötta
de byanät som bygger och driftar sina egna nät. Ursprungligen låg projektet hos Bredbandsforum men sedan en tid är
det organisationen Hela Sverige ska leva som tillsammans
med LRF och Companion som tagit över projektet.

B

yanätsforum kommer arbeta med att öka kunskapen hos byanäten med
hjälp av informationsmaterial och en ny webbplats. Förhoppningen är
också att organisationen ska bygga nätverk mellan byanät, marknadsaktörer och myndigheter.
– Vår förhoppning är att vi ska vara en resurs oavsett vilken fas byanätet
befinner sig i. För vi vet att det kan se väldigt olika ut. Vissa vill bygga, andra
förvalta medans någon vill sälja, säger Teres Bengard, verksamhetschef Hela
Sverige ska leva.

DESSUTOM ÄR TANKEN ATT starta upp en helpdesk där byanät ges möjlighet att få

rådgivning inom juridiska, ekonomiska och organisatoriska frågor. Projektet
ska pågå till slutet av 2019. n
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Teres Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva.

”Stadsnäten kan spela en viktig roll
i framtidens smarta fastigheter”
Flerfamiljsfastigheternas tid som enbart boende är snart över. Om privata fastighetsägare och allmännyttan inte vaknar i tid och anpassar sig efter den nya verkligheten riskerar de att tappa greppet om
sina egna fastigheter, enligt Patrik Forsström, strateg inom digital utveckling av fastigheter.

-I

dag ser vi ju på flerfamiljsfastigheter
som bostadssörjare. Det är där man
sover och bor och sen inte så mycket
mer. Men vi ser redan hur de alltmer
utvecklats till att få en multifunktion och bli
fullt ut integrerade i människors liv, säger
Patrik Forsström.
KONKRET KAN DET HANDLA om att fastighets
ägare också tillhandahåller bilpooler,
samlingslokaler, kontor och el-cyklar. Flera
av de tjänsterna finns redan på försök hos
fastighetsägare runt om i landet. Enligt
Patrik Forsström är detta bara början på utvecklingen som till stor del präglas av övriga
samhällets digitala transformation. Redan
i dag erbjuder enskilda privatpersoner
sovplatser i nätplattformar som exempelvis
Airbnb. Kanske får framtidens fastighets
ägare en liknande roll att exempelvis hyra
ut delar av fastigheten dagtid till företag
eller vid hyresgästens bortavistelse. Och det
är inte enbart samhällets generella digitaliseringsomställning som driver förändringen utan även fastighetsägarnas intresse för
att öka sina intäkter.
– I dag finns det begränsade möjligheter
för bolagen att själva påverka hyressättningen. Genom att erbjuda kringtjänster
till hyresgästerna skulle bolagen kunna öka
intjäningen utan att för den delen behöva
höja hyran. Det perspektivskifte som behövs är att gå från en affärsmodell baserat
på kvadratmeter till att tänka mervärdestjänster, säger Patrik Forsström.

MEN FÖR ATT MÖJLIGGÖRA den här utvecklingen krävs en annan typ av engagemang från
fastighetsägarna sida. Och även om det kan
kännas lockande att välja en helhetsleverantör så höjer Patrik Forsström ett varnande finger för att låsa in sig i långa avtal hos
aktörer som erbjuder proprietära system.
– Det går att likna vid hotellbranschen
där stora delar av branschen vant sig vid
att hyra ut rum hos företag som erbjuder
digitala bokningsplattformar. Även kunderna har vant sig vid att använda dessa men

plötsligt under sommaren höjde de största
aktörerna sitt pris för tjänsten med 20
procent. Det är ju risken med att inte själv
behålla rådigheten.
ISTÄLLET MENAR HAN ATT fastighetsägarna i
större utsträckning borde samarbeta med
de nätägare som ansluter fastigheten. På
så sätt får även nätägarna en nyckelroll i
framtidens smarta fastighet.
– Stadsnäten eller en privat nätägare
kan ta rollen som kommunikationsoperatör även i den smarta fastigheten. Det
kan exempelvis handla om att erbjuda en
plattform dit tjänsteleverantör, exempelvis
ett larmbolag, kan vända sig för att erbjuda
sina tjänster, säger Patrik Forsström.
Medan det ena benet av den digitala
smarta fastigheten riktar sig mot hyresgästerna så har det ena benet fokus på fastig
hetsägaren. Ett område där IoT kommit
långt redan i dag men där många fastighetsägare ändå inte förstått potentialen enligt
Patrik Forsström.
GENOM ATT BEHÅLLA RÅDIGHETEN på fastig-

hetsnätet och nyttja det till smarta tjänster
inom exempelvis energistyrning men också
mer precis mätning av exempelvis vattenförbrukning kan fastighetsägaren spara
stora belopp. Liknande arbete har påbörjats
hos allmännyttan i bland annat Örebro där
Patrik Forsström menar att fler fastighetsägare borde följa efter. Samtidigt uppmanar
han landets nätägare och operatörer att
uppmärksamma sina lokala fastighetsägare
på de möjligheter som finns.
– Ute på stadsnäten finns otroligt mycket
digital kompetens inom dessa områden
som delvis saknas hos fastighetsägarana.
Det är först när fastighetsägarna blir uppmärksammade på de möjligheter som finns
som det finns utrymme för samarbeten,
säger Patrik Forsström. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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BREDBANDSBÅTEN
2–3 OKTOBER 2018

TISDAG 2 OKTOBER
09.30-09.35 Välkommen till Bredbandsbåten 2018
Stadsnätsföreningens vice ordförande Mats Berggren
09.35-10.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 1

Operatörsrollen i förändring
Jon Karlung, vd för Bahnhof, ger sin framtidsspaning
om vart operatörsrollen är på väg och hur den öppna
nätmodellen kommer växa vidare att även inkludera
de kommande mobila 5G-näten. En förändring som
kommer förändra både aktörer och konkurrensen
men framförallt kundupplevelsen.
Jon Karlung, vd, Bahnhof

1:1 - Fiberutrullningen i Europa
Hur går det för de olika länderna i Europa när det
kommer till utbyggnad av fiberbredband? Vad kan man
se för trender och vilka skillnader finns det mellan de
olika länderna.
Magnus Angermund, styrelseledamot, FTTH Council

1:2 - Utmaningar, behov och möjligheter med 5G
Huawei är en global leverantör inom telekom, IT,
smarta devices och molntjänster med egen forskning
och utveckling. Hur ser de på 5G-utvecklingen?
Kenneth Fredriksen, ceo, Huawei Sweden
Technologies AB

1:3 - Paneldebatt – Vad är nästa trend i näten?
Välkommen till en spännande framtidsdiskussion om
trender och utveckling av fibernät, digitalisering som
kräver nät med låg fördröjning, hög tillgänglighet och
pålitlighet samt hög säkerhet. Panelen består av personer med hög kompetens inom nätbyggnad och dess
krav och framtida användningsområden.
Medverkande: Håkan Bäckström, vd, Hexatronic Cables
& Interconnect Systems AB, Magnus Eriksson, försäljning,
Rala, Larry Felixson, chef produktavdelning affärsområde
installation, telekom och elnät, Nexans samt Conny Rosén,
försäljningschef fibernät, Melbye
Moderator: Per Fröling, Stadsnätsföreningen

Telias nya organisation, hur möter de
konkurrensen och hur kommer de vilja
samarbeta med stadsnäten?

Dagens KO-affärer har funnits med ett tag. Vad väntar
runt hörnet och hur kommer KO-rollen se ut år 2025?
Inleds med en trendspaning av Patrik Forsström,
e-centret och följs av en paneldiskussion.
Medverkande: Per Sjöberg, Open Universe, Christer
Andersson, iTUX och Olle Svensson, Zitius
Moderator: Patrik Forsström, e-centret
12.05-13.20 Gemensam lunch i Restaurang Parkside

Kaffe efter maten serveras hos utställarna
13.20-13.50 Välj ett av följande:

10.15-10.45 Välj ett av följande:

10.55-11.25 GEMENSAMT SEMINARIUM 2

11.30-12.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 3

3:1 - Nätägarens roll när kommunerna digitaliseras
Hur kan kommuner samverka med lokala nätägare för
att genomföra framgångsrika digitaliseringsprojekt?
Och hur hanterar man de kommuninvånare som saknar
anslutning och därför lämnas utanför den offentliga
digitala världen?
Talare under inbjudan

3:2 - Öppenhet minst lika viktigt
i fastighetsförvaltning!
I Örebrobostäders digitaliseringsarbete är öppenhet
nyckeln till framgång. Tack vare kloka och medvetna
beslut har bolaget minskat elförbrukningen med över
40 procent och samtidigt höjt fastighetsvärdet med
800 miljoner. Hör om bolagets resa från proprietärt
fastighetsstyrningssystem till dagens smarta och
digitaliserade bostäder.
Jonas Tannerstad, chef el och automation,
Örebrobostäder

3:3 - Erfarenheter från sommarens extremväder
När belastningen på såväl kundtjänst som fältpersonal
förändras utan förvarning tvingas hela organisationen
att vara på tå. Hör Telia berätta om organisationens
erfarenheter från sommarens extremväder.
Cathrine Jonsson, head of consumer services, Telia
14.00-14.45 GEMENSAMT SEMINARIUM 4

Säkerhet vs Integritet
– hur påverkar samhällsdebatten datalagringsfrågan?
Nils Funcke, journalist och yttrandefrihetsexpert
beskriver hur övriga samhällsdebatten kan komma
att påverka lagstiftning om datalagring

Ove Alm, chef, Telia Infra

KVÄLLEN
FÖRE
MINGEL
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MÅNDAG 1/10 FRÅN
KL 19.00 PÅ SCANDIC
TALK HOTEL VID
STOCKHOLMSMÄSSAN

För dig som ska delta på konferensen och finns på plats i Stockholm redan
”kvällen före”. Ett perfekt tillfälle att nätverka och träffa stadsnätsbranschen
innan konferensen. Stadsnätsföreningen bjuder på något att äta och dricka.
Endast föranmälda.

14.45-15.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 5

PTS syn på hur stadsnäten ska vara med och uppnå
regeringens bredbandsmål samt PTS ökade insatser
för att uppnå högre nätsäkerhet i Sverige
Dan Sjöblom, gd, PTS
15.05-15.45 Kaffe hos utställarna
15.45-16.15 GEMENSAMT SEMINARIUM 6

Hur ser branschens säkerhetsskydd ut
kommande år?
Den nya säkerhetsskyddslagen som börjar gälla från
och med den 1 april 2019 kommer på ett tydligare
sätt att gälla för enskild verksamhet. En nyhet är att
den nya lagen ska förebygga skadlig inverkan på
informationssystem som är av betydelse för Sveriges
säkerhet. Det är ett nytt fokus på tillgänglighetsaspekten jämfört med nu gällande säkerhetsskyddslag som
enbart gäller information som omfattas av sekretess
och som rör Sveriges säkerhet. Hur kan det påverka
företag och organisationer inom telekomsektorn?

17.05

Bussarna avgår mot Birkaterminalen

17.30

Tillgång till hytterna

18.15

Bredbands-Quiz med WE Consulting
i Club Maritim

19.00

Fördrink i Club Maritim

20.00

Middag i Sjösalen och Compagniet

DUO JAG UNDERHÅLLER
PÅ BÅTEN

Kim Hakkarainen, informationssäkerhetsspecialist, PTS
16.25-16.55 Välj ett av följande:

6:1 - AI oroar svenskarna – men varför?
Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går snabbt
framåt och tekniken förändrar såväl affärsmodeller
som samhället i stort. Men samtidigt är svenskarna
oroade över artificiell intelligens. Det finns ett informationsgap när det gäller AI och det gäller att bygga
förtroende. Diskussionen har till stor del kretsat kring
jobb som försvinner, när vi istället borde fokusera mer
på hur tekniken kan hjälpa oss att vässa välfärden.

ONSDAG 3 OKTOBER

MINISEMINARIER

Dr. Christian Guttmann, vp och chief aI scientist, Tieto

HÅLLTIDER

6:2 - Cyberhot, IT-hot och annat elände
Att slå ut mobil- och datanät, trafiksignaler eller
radio- och TV-sändningar har blivit ett allt vanligare
inslag i internationella konflikter. Militärt telekrig har i
decennier varit ett effektivt medel för att skaffa sig ett
övertag på slagfältet. Men detta och andra antagonistiska hot har blivit en realitet att förhålla sig till även för
civilsamhället. Mikael Wedin från FOI ritar och berättar
mer om dessa hotbilder och hur vi kan förbereda oss
på det värsta inom telekom.
Mikael Wedin, forskare, FOI

6:3 - Hur kommer vi åt fusket i branschen?
Mattias Grafström från Telekområdgivarna
berättar om villakundernas klagomål.
Följs av en paneldiskussion.

BREDBANDS
QUIZ

BJUDER IN TILL
BREDBANDS-QUIZ

Miniseminarier
Miniseminarier
Kaffe och nätverkande
Miniseminarier
Miniseminarier

11.35-12.02
12.05-13.05
13.05-13.35
14.00

Miniseminarier
Lunch
Sammanfattning och avslutning
Anländer till Stockholm

1

Vilken roll får stadsnäten i nya totalförsvaret?
Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med
anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår
omvärld. Elektroniska kommunikationer är en grundläggande
funktion för att dagens samhälle ska fungera. PTS arbetar för
att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har tillgång till
elektroniska kommunikationer och post så att de kan bedriva
den verksamhet som behövs under höjd beredskap. PTS har
tillsammans med andra myndigheter ett särskilt ansvar inför

Passa på att utmana dig själv och dina branschkollegor med fiberrika
musikfrågor i Bredbands-Quizen med Sveriges kanske gladaste konsultbolag We Consulting. Ett perfekt sätt att mingla och vänta in sjöbenen
under tiden som vi kastar loss. Tisdag 2/10 kl 18.15 i Club Maritim.
Välkomna!
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Reservation för ev ändringar

SAMHÄLLE OCH POLITIK

Medverkande: Mattias Grafström, Telekområdgivarna,
Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen, Kajsa Frisell,
IT-telekomföretagen och Daniel Andersson, D-Konsult
Moderator: Per Fröling, Stadsnätsföreningen
16.55-17.00 Sammanfattning och avslutning
Moderator Johan Wester och Mikael Ek, vd,
Stadsnätsföreningen

08.30-09.00
09.10-09.40
09.40-10.15
10.15-10.45
10.55-11.25

ONSDAG 3 OKTOBER

skydd så har Stadsnätsföreningen tagit fram en handbok
som stöd för arbetet. Boken kan användas för utbildning av
personal, guide för att ta fram säkerhetspolicys och för att
göra en säkerhetsanalys av verksamheten. Jimmy Persson
säkerhetsansvarig på Stadsnätsföreningen berättar om bokens
möjligheter i det vardagliga säkerhetsarbetet.

MINISEMINARIER
och vid höjd beredskap enligt förordningen om krisberedskap
och förordningen om totalförsvar och Anna Wibom från PTS
berättar om hur stadsnäten påverkas av detta arbete.
Anna Wibom, nätsäkerhetsavdelningen, PTS

2

Jimmy Persson, teknisk produktchef, Stadsnätsföreningen

9

Så ska Blekinges vita fläckar försvinna med hjälp av analys
och samverkan
Genom att kartlägga vita fläckar i Blekinge län och analysera
orsakerna till varför områdena saknar snabbt bredband är förhoppningen att öka andelen anslutna företag och hushåll. Hör
om de lokala stadsnätens modell där analys och samverkan är
i fokus.
Åse Larsen, projektledare, Affärsverken Karlskrona

Navet – en del av driftsäkerhetsarbetet!
Vid driftstörningar i näten är kraven på snabb och uppdaterad
information om läget höga. Post- och telestyrelsen (PTS) har
tagit fram Navet, ett system för att rapportera driftstörningar på
ett standardiserat sätt. Krishanterande myndigheter får direkt
tillgång till störningsinformationen via SOS Alarms webbtjänst,
SOS.nu. Operatörer och tjänsteleverantörer kan ansluta sig till
Navet för att förmedla driftproblem i kommunikationsnät och
tjänster till de organisationer som i sin verksamhet är beroende
av denna information.
Mats Idberg, nätsäkerhetsavdelningen, PTS

3

Netnod om projekt Internetaccess, ett gemensamt projekt
för hela branschen
I ett nytt projekt samlar IIS och Netnod operatörer, tekniker
och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition
av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både
användare och leverantörer att veta och vara överens om vad
som förväntas av den uppkoppling man köper.
Nicki Rigo, Netnod

4

6

11

12

Stadsnätet – en viktig del i kommunens krishantering
I Västerås Stad är samverkan mellan kommunens krisorganisation och stadsnätet Fibra en självklarhet. Hör om hur samarbetet utvecklats under åren och hur de två parterna drar nytta av
varandra.

Så utvecklar du nätet med tiden så att hela
infrastrukturen harmoniserar
Delar av fibernätet har flera år på nacken och många nätägare
har också fått integrera nät byggda av andra i det egna beståndet. Hur kan en nätägare arbeta effektivt för att uppgradera
sitt nät så att hela nätinfrastrukturen harmoniserar? Hör om
Utsikt Bredbands arbete inom området.

Thomas Engström, teknik- och driftschef, Fibra

Johan Odensåker, nätchef, Utsikt Bredband

Så skapar Stokab resiliens i det uppkopplade
Stockholm
När även kommunens verksamheters tekniska system kopplas
upp ökar kraven på resiliens. I Stockholm har Stokab och S:t
Erik Kommunikation en nyckelroll i arbetet med att säkerställa
att den smarta staden fungerar, också vid störningar i näten,
men även att nyttja marknadens aktörer samt att bygga ut
nätet till nya platser, exempelvis i gaturummet.

13

Stadsnät som jobbar med säkerhet i praktiken
Som ett led i den upprustning av totalförsvaret som sker och
att stadsnätet transporterar samhällskritisk information i nätet
så blir kravet på säkerhetsarbetet högre och tydligare. Pär-Olof
Svensson från GothNet berättat om deras resa att stärka företagets säkerhetskultur, arbete med skyddsobjekt, säkerhetsskydd och IT-säkerhet.
Pär-Olof Svensson, nätchef, GothNet
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Stadsnätens Säkerhetshandbok
För att stödja Stadsnät och nätägare i dess arbete med informationssäkerhet, driftsäkerhet, IT-säkerhet och säkerhets-

Utveckling inom Robust fiber
Hur får vi få fler intressenter att engagera personal i Robust
fibers utbildningsinsatser?
Martin Rawet, it-strateg, STF Ingenjörsutbildning AB
och medlem i Robust fiber utbildningsråd
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TEKNIK

8

Robust fiber och nya bilagor
Hör om Robust fibers nya ansvisning för robusta fastighetsnät
samt om vilka anvisningar som är på gång.
Lars Björkman, ordförande, Robust fiber

Anders Broberg, samordnare, smart stad och Åke Sundin,
vd, S:t Erik Kommunikation

7

Så kommer du igång med IoT
Vilka tekniska och affärsmässiga avväganden är viktiga när en
nätägare vill satsa på IoT? Hör Öresundskrafts stadsnätschef
Bo Lindberg berätta om sina egna erfarenheter från området.
Bo Lindberg, stadsnätschef, Öresundskraft

Vad är det som driver Bahnhofs passion för kundintegritet?
Hur går det ihop med behovet av det allt mer övervakade
samhället?
Jon Karlung, vd, Bahnhof

5
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PTS riskklassificering - En utmaning högre upp i nätet
Post-och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet
PTSFS2015:2 är en utmaning för nätägarna. Riskklassificering
ska beräknas för beståndsdelarna i nätet. Långt ut i nätet kan
det vara relativt enkelt, men högre upp i ringen blir beräkningarna mer komplexa. Nätdokumentationssystemet kan hjälpa till
att uppfylla kraven som handlar om dokumentation, riskanalys,
klassificering av tillgångar, redundans, reservkraft, handlingsplan och incidenter. Vi fokuserar på problemställningen att
beräkna riskklassificering upp genom nätets hierarki.
Anders Flodin, produktchef för Digpros Telecomprodukter
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MAINTRAC PRESENTERAR

Unik programvara automatiserar och moderniserar
ditt stadsnät
Maintrac Flow är ett öppet modulärt system som automatiserar ditt nätverk för enklare, snabbare och säkrare hantering
av kunder, hårdvara och tjänster. Samtidigt är det en modern
integrationsplattform för att ansluta till olika system och skapa

processer och enhetliga flöden. Systemet baseras på både
schemalagda och händelsedrivna flöden och används för allt
från teknisk övervakning till betalningslösningar. Maintrac Flow
ger dig full kontroll i dag och alla möjligheter i morgon.
Niclas Berglind, produktchef, Maintrac AB
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HUBORY PRESENTERAR

Automation i stadsnätsaffären
Marknadens förväntningar på omedelbar och automatisk service blir allt mer påtaglig. Hur möter man dessa förväntningar
och vad krävs för att skapa automation? Vi har några ideér och
exempel som vi ser fram emot att dela med oss av på detta
seminarium.
Mats Holmgren, vd, Hubory
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tjänstesituationen på IoT-marknaden och vad branschen kan
göra för att öka intresset för företag att utveckla IoT-lösningar.
Martin Edofsson, key account manager, Blink Services
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DIGPRO PRESENTERAR

PTS riskklassificering – En utmaning högre upp i nätet
Post-och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet
PTSFS2015:2 är en utmaning för nätägarna. Riskklassificering
ska beräknas för beståndsdelarna i nätet. Långt ut i nätet kan
det vara relativt enkelt, men högre upp i ringen blir beräkningarna mer komplexa. Nätdokumentationssystemet kan hjälpa till
att uppfylla kraven som handlar om dokumentation, riskanalys,
klassificering av tillgångar, redundans, reservkraft, handlingsplan och incidenter. Vi fokuserar på problemställningen att
beräkna riskklassificering upp genom nätets hierarki.

Hur fungerar regleringsarbetet på EU-nivå?
Hur går det till när en EU-lag blir till? Och vad är European
Electronic Communications Code? Vad innebär det för
stadsnäten?
Camilla Jönsson, sakkunnig samhälle och politik,
Stadsnätsföreningen
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GDPR innebär olika åtaganden beroende på vilken
affärsmodell stadsnätet har
Hör mer hur tjänsteleverantörer i samverkan och några
stadsnät hittat en gemensam lösning på hur GDPR och
frågan om personuppgiftsansvar kan hanteras.
Leo Safford, Com Hem, Lars Wessman, Varberg Energi
stadsnät och Elin Bertilsson, MittNät

Anders Flodin, produktchef för Digpros Telecomprodukter

Svartfiber till villa
Som ett led i arbetet med att erbjuda svartfiber till samhället
via stadsnät så lanserar Stadsnätsföreningen tillsammans
med Sveriges stadsnät möjlighet för operatörer och tjänsteleverantörer att hyra svartfiber till villa och lägenheter. Jimmy
från Stadsnätföreningen berättar om konceptet och dess
möjligheter.
Jimmy Persson, teknisk produktchef, Stadsnätsföreningen

Jörgen Russing, head of procurement and business control, IP-Only
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Nationella affärer är avgörande för stadsnätens tillväxt
Hur ska stadsnäten samverka på bästa sätt för att möta en
ökande efterfrågan från nationella aktörer men också en
ökande konkurrens?
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Martin Gedda, vd, NetWest, Björn Jonsson, vd, Norrsken samt
Peter Bryne, konsult, Stadsnätsföreningen
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Hur kan man aktivt jobba med Dataskydd/GDPR
Dataskyddsförordningen ställer krav på struktur och ordning.
För att snabbt kunna redovisa åtgärder krävs stöd för loggning
av händelser men det behövs även stöd i vardagen och verktyg för kontinuerlig utbildning. Sytorus visar hur man kan
förenkla GDPR-arbetet med hjälp av deras PrivacyEngine.
Richard Barry, country manager, Sytorus
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Stadsnätsföreningens leverantörsavtal i ny tappning
Så förenklar det förnyade leverantörsavtalet stadsnätens inköp
av produkter och tjänster.
Per Lindström, produktchef, Stadsnätsföreningen
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Hur får vi in nya tjänsteleverantörer i IoT-näten?
Allt fler kommuner genomför satsningar på IoT men utbudet av
tjänsteleverantörer och innovativa lösningar behöver öka. Hör
IoT-operatören Blink Services ge en nulägesbeskrivning över

ELTEL PRESENTERAR

Digitaliseringen är samhällskritisk
Hur säkrar vi ett uppkopplat samhälle med högre krav på
tillgänglighet och kvalitet? Hur ska bygg, service och övervakning av den nya tekniken se ut? Sjukvården behöver ha
tillgång till den patientinformation som krävs när vi erbjuder
sjukvård på distans, centrala prov kan i framtiden distribueras
digitalt för högre säkerhet – men samtidigt blir det allt viktigare att sådan information skyddas. Hur säkrar vi det? Eltels
affärsutvecklingschef Thomas Jarne berättar mer om vad som
händer på marknaden och hur vi kan säkra en trygg och stabil
tillgänglighet.
Thomas Jarne, affärsutvecklingschef, Eltel
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ALLEATO PRESENTERAR

Smart och trygga IoT-tjänster – en lönsam affär!
Att öka lönsamheten, tryggheten och samhällsnyttan genom
att erbjuda väl förpackade, smarta och trygga IoT-tjänster, det
är ämnet för seminariet. Vi kommer belysa vad som krävs för
att realisera lönsamhet för alla parter och vad som krävs för att
skapa öppenhet och värden för både stadsnät, energibolag,
privatpersoner, bostadsbolag, vård och omsorg, och de många
aktörer som flätas samman via vår eminenta stadsnätsinfrastruktur.
Fredrik Albertsson, Alleato
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Reservation för ev ändringar
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Bättre affärsrelation med operatörer genom
digitalt gränssnitt i CESAR2
Att skapa förutsättningar för operatörer att använda stads
näten som förbindelseleverantör är en kritisk framgångsfaktor
för att kunna få mer affärer i grossistledet. Detta kan enklast
göras med att importera och visa upp anslutningspunkter på
anslutna fastigheter i CESAR2. På så sätt kan operatörer via ett
API eller webgränssnitt se om snabb leverans kan ske. Jörgen
Russing berättar om hur de arbetar med förfrågningar och
vikten av automatiserad förbindelseinformation.

MARKNAD

JUBILEUM

Stadsnätsföreningen

D

e första stadsnäten startades för
över 20 år sedan med syfte att
utmana det dåvarande statliga
telemonopolet och få igång fiberutbyggnaden i kommunerna. Det innebar
att flera stadsnätsrepresentanter träffades
1997 för att byta erfarenheter. Frågorna var
många och man letade efter andra länder
som kunde ha erfarenheter, men Sveriges
stadsnät låg i framkant och det fanns inga
andra som hade kommit längre. Då föddes
idén om en förening och 1998 grundades
Svenska Stadsnätsföreningen.

STADSNÄTSFÖRENINGEN STARTADES EFTERSOM
DET fanns ett stort behov av nätverkande

och utbyte av kunskap och erfarenheter.

Behovet har hållit i sig genom åren och
föreningens årsmöten har utvecklats till en
av de största konferenserna i branschen.
På det första årsmötet i Linköping deltog
ett trettiotal deltagare, att jämföra med 650
deltagare vid årskonferensen i Umeå 2018
då föreningen firade 20 år.
STADSNÄTSFÖRENINGEN ÄR I DAG en etablerad bransch- och intresseorganisation för
stadsnäten i Sverige. Föreningen har genom
åren byggt upp en verksamhet vars syfte är
att tillgodose och stödja sina medlemmar.
Som ett led i det arbetet är föreningen med
och tar fram branschstandarder, ger rekommendationer eller skapar annan samverkan
som gör att medlemmarna kan verka på ett

effektivt sätt på sin lokala eller regionala
marknad i en allt tydligare globalisering.
FÖRENINGEN HAR UNDER ÅREN utvecklat
verktyget Cesar som är en handelsplats för
fiberförbindelser. På så sätt är det lättare än
tidigare för stadsnät och operatörer att göra
affärer. Under de senaste åren har påverkansarbetet fått ett allt större utrymme i
föreningens verksamhet. Stadsnätsföreningen arbetar kontinuerligt med att öka
kännedomen om stadsnäten samt deras
viktigaste frågor. n

CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Svenskarna de senaste 20 åren
1996 var årets julklapp ett
internetpaket och 5 procent
av svenskarna hade tillgång till
internet hemma. 20 år senare
konstateras det i ”Svenskarna
och internet” att så gott som alla
i Sverige har tillgång till internet
i sitt hem. Internets utveckling är
en av de starkaste krafter som
förändrat världen de senaste
två decennierna. I dag har 91
procent av svenskarna tillgång till
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bredband hemma och andelen
har sedan 2005 mer än fördubblats. Nu är det vanligaste sättet att
använda internet dagligen via sin
mobiltelefon.
93 procent av svenskarna har en
dator i hemmet i dag. 1998 fanns
det datorer i 40 procent av alla
hem. Sedan mätningen började
(1995) har andelen hushåll med
dator mer än trefaldigats på 20 år.

Årets julklapp 1994 var en
mobiltelefon, då var det få
svenskar som hade en mobil.
2017 har majoriteten av Sveriges
befolkning, 98 procent, en
mobiltelefon och inte nog med
det då det är nästan lika många,
85 procent av befolkningen, som
har en smart mobil.

det bara 5 procent av hushållen
som hade en surfplatta. Men
andelen ökade snabbt och redan
2014 fanns det surfplattor i mer än
hälften av alla hushåll. År 2017 har
drygt två tredjedelar, 69 procent,
av svenskarna minst en surfplatta
i hemmet.
Källa: Svenskarnaochinternet.se

När det gäller surfplattan var den
årets julklapp 2010. Året efter var

Några händelser i branschen de senaste 20 åren
1998

2003

• Införs Hem-pc-reformen som
ger anställda i Sverige en
möjlighet att låna, eller hyra
mot så kallde bruttolöneavdrag,
en persondator med tillbehör
skattefritt. Efter avtalsperioden,
ofta tre år, får den anställde
köpa den till marknadspris på
begagnatmarknaden.
• Det finns konkurrerande
stadsnät i cirka 65 procent av
kommunerna, enligt en studie
från PTS.

• Telia går samman med det
finska Sonera och bildar därmed
Telia Sonera.
• En IT-politisk strategigrupp
tillsätts. Gruppen ska vara
rådgivande till regeringen och
en pådrivande kraft i arbetet
med att uppnå målet om Sverige
som ett informationssamhälle
för alla.
• Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389, ofta förkortat
LEK) trädde i kraft och reglerar
användningen av telenät och
radio som kommunikations
medel.

2000
• PTS har en ”skönhetstävling”
gällande 3G-licenser. Det är
fyra som får tillstånd – och
Telia är inte en av dem: Tele2,
Europolitan (Vodafone), Orange
och Hi3G (3).
• Den 6 mars var dagen då
IT-bubblan sprack. Det var
nystartade dotcom-bolag med
fokus på internet och/eller
mobiltelefoni som växte sig
stora på kort tid, de övervärderades och tvingades sedan i
konkurs eller till försäljning vilket
i sin tur ledde till den så kallade
IT-kraschen.
• I juni börsnoteras Telia. Det
var den dåvarande socialdemokratiska regeringen som
privatiserade och börsnoterade
det forna telemonopolet.

2001
• ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line) börjar göras
tillgängligt. Nu når bredbandet
ut utanför tätorterna. PTS
konstaterar i en rapport att
kommuner i mellersta och övre
Norrland har bredband i högre
utsträckning än andra.
• Wikipedia grundades.
• Dåvarande regeringen satsar på
bredbandsutbyggnaden och de
så kallade Rosengrenpengarna
kommer och kommunernas
utbyggnad började ta fart och
IT-infrastrukturprogram tas fram.
Staten satsade 8,3 miljarder
och stödet skulle ges där de
kommersiella krafterna inte
fann det lönsamt att satsa på en
utbyggnad.

2004
• Facebook grundades av
Mark Zuckerberg och hans
college-rumskamrater. Till
en början begränsades
registreringen på webbplatsen
till endast Harvardstudenter,
men utökades senare till några
andra universitet och öppnades
successivt för studenter vid
övriga universitet i USA och
Kanada, high school-studenter,
och slutligen till allmänheten
först i USA och senare i resten
av världen.

2005
• Youtube grundades av Chad
Hurley, Steve Chen och Jawed
Karim som alla tidigare var anställda på företaget Paypal. Den
allra första videon som laddades
upp på Youtube var Me at the
zoo. I dag laddas över 100 000
videoklipp upp dagligen.
• Triple-play från Com Hem lanseras. Kunderna får möjlighet att
välja att ha alla tre tjänsterna tv-,
telefoni- och bredbandstjänster.
Com Hem blir Sveriges ledande
leverantör av triple-play-tjänster.

som aldrig tidigare skådats
bland mobiltelefoner.
• Mobilt bredband, 3G-donglar,
lanseras i Sverige.
• Svenskt bredband är billigast
och snabbast i Norden, enligt
en rapport från PTS.
• Bredbandskollen.se lanseras.
Sveriges konsumenter fick
för första gången tillgång till
ett kostnadsfritt, oberoende
konsumentverktyg för att testa
och utvärdera sin internetanslutning direkt i webbläsaren.

2008
• Sveriges riksdag röstar
igenom FRA-lagen trots starkt
folkmotstånd. Lagändringarna
innebär i korthet att Försvarets
radioanstalt (FRA) ges rätt
att bedriva signalspaning på
kabelburen trafik som passerar
Sveriges gränser, vilket bland
annat innefattar telefon- samt en
stor del av internettrafiken.
• Finanskrisen i Sverige
2008–2009. År 2008 bröt
en omfattande finanskris ut i
världen. Krisen initierades av
en finansbubbla i USA, framför
allt relaterad till marknaden för
bostadslån. Sverige anses inte
påverkas i samma utsträckning
som USA av krisen, då svenska
banker varit mera restriktiva
med lån på grund av lärdomen
från finanskrisen i Sverige
1990–1994.

2009
• Telia Sonera meddelar att man
startat utbyggnaden av 4G-nät i
Stockholm.

2011

• Twitter grundas av Jack Dorsey
i USA som sände den första
tweeten: ”just setting up my
twttr”. Drygt 10 år senare skickas
det omkring 500 miljoner tweets
per dag.

• IT i människans tjänst – en
digital agenda för Sverige.
Agendan är en sammanhållen
strategi som syftar till att statens
befintliga resurser ska utnyttjas
bättre.
• Stockholm har det lägsta
snittpriset på svartfiber jämfört
med Helsingfors, Köpenhamn,
Singapore, Paris, Amsterdam
och New York.

2007

2012

• iPhone lanseras. Apples nya
telefon orsakar ett teknikskifte

• Trafikdatalagaring införs 2012
i Sverige, men 2016 fastslår

2006

EU-domstolen att generellt
lagra trafikuppgifter om kunder
bryter mot EU-rätten. Efter en
dom i kammarrätten i mars 2017
kan inte reglerna om trafikdatalagring tillämpas. Det innebär
att operatörer i nuläget inte en
skyldighet att lagra trafikdata för
brottsbekämpande ändamål.

2016
• Lag om åtgärder för utbyggnad
av bredbandsnät, även kallad
Utbyggnadslagen, träder ikraft.
Syftet är att den som vill bygga
ut fast eller trådlöst bredband
kan få tillträde till andras
infrastruktur eller samordna sin
utbyggnad med andra för att
bredbandsutbyggnad ska bli
billigare.
• Driftsäkerhetsföreskriften PTSFS
2015:2 började gälla. Den nya
föreskriften ska säkerställa att
marknadens aktörer bedriver
ett långsiktigt och kontinuerligt
driftsäkerhetsarbete. Syftet är
att nät och tjänster ska uppnå
en grundläggande nivå av
driftsäkerhet.
• Robust fiber, en branschstandard som ger mer robusta och
driftsäkra fibernät lanseras.

2017
• IT-skandalen på Transportstyrelsen. Sekretessbelagda uppgifter
har läckt i samband med att
Transportstyrelsen lät utländska
företag ta över myndighetens
IT-drift.
• WannaCry: En stor hackerattack
infekterar 230 000 datorer i
150 länder. Det är den största
hackerattacken som inträffat
någonsin.

2018
• Telia Company i samarbete med
Ericsson ska lansera 5G-nät i
Stockholm.
• Dataskyddsförordningen träder
ikraft (GDPR, The General Data
Protection Regulation) och
lagens syfte är att skydda enskildas grundläggande rättigheter
och friheter, särskilt deras rätt till
skydd av personuppgifter.
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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

”Med andra ord finns det utmaningar,
utmaningar som inte någon part
kommer att kunna lösa själva”

S
Det finns
utmaningar som
inte någon part
kommer att
kunna lösa själva.
Ska vi stadsnät
kunna vara med
och bidra här så
måste vi kunna
samverka på ett
effektivt sätt.

tadsnätens roll på bredbandsmarknaden har varit en omdiskuterad fråga
i branschen under flera år. Vart ska
de bygga, på vilken värdenivå ska de
agera? Som ordförande i Stadsnätsföreningen
blev jag glad när regeringens bredbandsstrategi
dels tydliggjorde att stadsnäten har en viktig
roll för den fortsatta bredbandsutbyggnaden
men också lyfte fram att den skulle klargöras
i en utredning som Post- och telestyrelsen
fick i uppdrag att genomföra. För är det något
som skapar oreda på en marknad så är det ju
otydliga spelregler.

Nu har PTS publicerat sin rapport och från
Stadsnätsföreningens sida är vi givetvis positiva
till att det nu finns en bred samsyn kring vad ett
stadsnät ska göra och inte göra. Exempelvis har
vi länge lyft fram vikten av att ett stadsnät får
agera på kommunikationsnivå, i en fullt utvecklad grossistroll. Rapporten lyfte också fram att
samtliga stadsnät bör erbjuda svartfiber vilket
också det ligger i linje med föreningens hållning.
I och med myndighetens besked bedömer vi
att stadsnäten nu har goda förutsättningar för
att bygga ut digital infrastruktur i den egna
kommunen.
Men vi vet att geografiska gränser inte alltid
är ändamålsenliga, speciellt inte när vi pratar
digitalisering. I frågan om ett undantag från
lokaliseringsprincipen föreslår PTS enbart ett
snävt undantag där det blir möjligt att bygga ut
bredband till kommunens närområden.
Jag är övertygad om att i en tid då vi ser hur det
blir allt tuffare att ansluta kvarvarande hushåll,
i och med längre avstånd och glesare mellan
fastigheterna, är det viktigt att undanröja alla
tänkbara hinder för bredbandsutbyggnaden.
Det är också viktigt att tänka utanför utbyggnadsbubblan. För vi vet att framtidens smarta
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samhällen kommer att kräva att vi på olika sätt
transporterar digital information mellan olika
platser. Vi ser också hur landets nätägare får
allt högre krav när det kommer till exempelvis
driftsäkerhet och då är det viktigt att också
skapa goda förutsättningar för samverkan.
Med andra ord finns det utmaningar, som inte
någon part kommer att kunna lösa själva. Ska
vi stadsnät kunna vara med och bidra här
så måste vi kunna samverka på ett effektivt
sätt, med andra branschaktörer men även
mellan oss stadsnät. Ett bredare undantag från
lokaliseringsprincipen skulle inte bara gagna
de enskilda stadsnäten och kommunerna utan
även hela det digitala samhället.
Stadsnätsföreningen har drivit frågan om
stadsnätens roll under flera år. Genom att
beskriva stadsnätens vardag och viktiga frågor
har vi stadsnät fått gehör hos både myndigheter
och politik. Det är glädjande när vi nu sett
positivt resultat samtidigt som det är ett kvitto på
varför det är viktigt att föreningen även framöver
lägger resurser på att beskriva vilka utmaningar
stadsnäten står inför men också vilka möjligheter deras arbete medför.
Nu står vi inför en spännande höst och är det
något som är säkert i den här branschen så är
det att den inte kommer vara händelselös eller
långtråkig, alltså precis som det ska vara. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen
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Hallå där...
VIKTORIA LUNDQUIST
– NY KANSLICHEF PÅ
STADSNÄTSFÖRENINGEN
MISSA INTE – STADSNÄTSFÖRENINGENS

UTBILDNINGAR
Under hösten fortsätter Stadsnätsföreningen sin
utbildningssatsning med möjlighet till fördjupning
inom IoT med fokus på vilka möjligheter stadsnäten
har på den nya marknaden med fördjupning i både
affärsmodeller och kalkyler.
Missa inte heller möjligheten att gå utbildningen
Affärsmannaskap som handlar om stadsnätens
affärer, erbjudande, kunder, konkurrenter, prissättning, paketeringar, utveckling och framtid.

AFFÄREN IOT:

AFFÄRSMANNASKAP:

”Utmärkt utbildning
och vi var lagom många!
Det ger utrymme för frågor
och för mycket intressanta
diskussioner.”

”Mycket bra
utbildning, det här
har jag nytta av!”

GDPR/DATASKYDD:

”Bra genomgång
och kul att höra hur
andra stadsnät tänker
om GDPR!”

Mer om föreningens utbildningar och anmälan hittar du på ssnf.org/utbildning

Från och med september har Stadsnäts
föreningen en ny kanslichef, Viktoria
Lundquist. Hon har flera års erfarenhet av
att arbeta med ekonomi, hr och adminis
tration inom så väl privata sektorn som
föreningslivet.
– Det ska bli jättekul att börja jobba på Stadsnätsföreningen och sätta mig in i de frågor
som är aktuella för föreningens medlemmar.
Jag har ingen bakgrund inom telekomsektorn
vilket kommer bli både utmanande och kul,
säger hon.
Viktoria Lundquist har tidigare arbetat med
ekonomi och hr både kommunalt, privat och
inom föreningslivet. Tidigt i sin karriär initierade hon ett kompetensutvecklingsnätverk inom
Stockholms skolor, med fokus på bland annat
skolmåltidsbiträdens fortbildning.
Viktorias stora intresse för träning, hälsa
och sund kost har under många år inspirerat
hennes yrkesval. Hon har dels arbetat som
verksamhetsledare för ett träningscenter inom
Friskis&Svettis och en tennisklubb, dels drivit
restaurangverksamhet med hälsofokus.
På Stadsnätsföreningen kommer hon ansvara
för föreningens administration och ekonomi.
Hon ser också fram emot att bidra i arbetet
med att utveckla föreningens service till
medlemmarna ytterligare.
– Jag ser fram emot att sätta mig in i
föreningens frågor, skapa mig en bild över
vilka medlemmarna är och vilken form av
service de önskar från föreningen. n
LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

OM VIKTORIA LUNDQUIST
Ålder: 53
Familj: Tre barn, partner och katt
Bor: Sollentuna
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Nya former för avtal
med leverantörer
Svenska Stadsnätsföreningen har under flera år erbjudit
medlemmar att via föreningens verksamhetsplattform Stadsnätsfabriken använda sig av ett ramavtal för leverantörer. I
samband med att Stadsnätsfabriken helt integreras i Stadsnätsföreningen så genomförs nu en översyn av avtalet.
Kommunala stadsnät som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst
åt allmänheten behöver inte tillämpa Lag om offentlig
upphandling (LOU). Telekomsektorn är undantagen och det
brukar kallas telekomundantaget. När det inte finns andra
krav på att följa LOU så kan kommunala stadsnät använda sig
av det avtal som Stadsnätsföreningen tillhandahåller åt sina
stadsnätsmedlemmar.
Det gamla avtalet byggde på att de enskilda stadsnätsmedlemmarna också var medlemmar direkt i Stadsnätsfabriken
och avtalen nådde på så sätt inte ut till alla stadsnät. Det fanns
också synpunkter på att det gamla avtalet var tidskrävande att
komma igång med och att det behövde moderniseras.
En uppdatering av avtalet ger en god grund att stå på. Målsättningen är att det ska blir enklare att komma igång med att
använda avtalet och att det ska bli lättare att få rätt information
om leverantörernas tjänsteutbud.
Stadsnätsföreningen förvaltar och lämnar support på avtalet.

Vad ingår för leverantörer?
• Ökad synlighet mot stadsnäten
• Certifiering gör det lättare att nå ut
• Alla stadsnät kan avropa avtalet
• Uppstartstiden för varje stadsnät förkortas
Hur får jag reda på mer?
På Bredbandbåten hålls ett miniseminarium om det nya avtalet
den 3/10. n
PER LINDSTRÖM
Svenska Stadsnätsföreningen

För frågor, kontakta mig på
per.lindstrom@ssnf.org

Söker ni nya
medarbetare?

Peter Bryne ska göra stadsnäten
bättre på 5G och nationella affärer

Bredbandsbranschen växer kraftigt och behovet av att
rekrytera ny personal är stort. Som ett led i detta lanse
rar nu Stadsnätsföreningen möjligheten att annonsera
lediga tjänster på föreningens webbplats.

Peter Bryne har en lång bakgrund inom telekombranschen.
Senast som Transmissionschef på Net 4 Mobility som byggt ut
mobilnätet åt sina ägare Telenor och Tele2. Sedan en tid tillbaka
arbetar han som konsult på Stadsnätsföreningen med uppdraget
att driva projekt inom ramen för 5G och nationella affärer.

> Vad kostar det?
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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Hur går det till?
• Stadsnätsföreningen genomför utifrån medlemmars behov
urval och kvalitetssäkring samt certifiering av leverantörer
• Avtal tecknas med leverantörer utifrån hela Stadsnätsföreningens medlemsbas med lika villkor för alla medlemmar.
• Stadsnätsföreningen informerar medlemmar om avtalet och
leverantörernas tjänsteutbud
• Medlemmar kan tillgodogöra sig avtalsvillkor och enkelt avropa tjänster och produkter från dessa avtal – utan avropsavtal

kansli@ssnf.org

08-214 930

– När det kommer till 5G så handlar det om att de tekniska kraven
på bandbredd, antal samtidiga användare och fördröjning i nätet
kommer att kräva att befintliga nät förtätas och byggs om samtidigt
som det blir nödvändigt att hitta nya sätt att bygga. Detta innebär
att stadsnäten måste anpassa sina nät och tjänster för att fortsatt
vara attraktiva för de operatörer som bygger 5G, säger Peter Bryne.
Det har sedan länge funnits en efterfrågan på att underlätta
stadsnätens möjlighet att samverka och göra nationella affärer.
Därför har Stadsnätsföreningen påbörjat ett arbete med förhoppningen att öka säljsamarbetet på både regional och nationell nivå
så att stadsnäten ska kunna agera med en mer enad front mot de
kunder som kräver en eller få motparter.
– En viktig del är förstås att träffa både operatörer och stadsnäten för att stämma av bådas behov och ambitioner för att kunna
diskutera möjliga förbättringar i produkter, tjänster och försäljning.
Det sker mycket på marknaden nu när stora konsolideringar
påverkar sättet att köpa samtidigt som ny teknik blir tillgänglig
och ställer nya krav. Stadsnäten behöver anpassa sig och ta de
möjligheter som uppstår vid dessa förändringar.

Rejlers söker:

Ingenjörer från Kiruna till Malmö
som vill driva den snabba teknikutvecklingen inom telekom.
Ring Jessica Barse 076 -11 910 71, gå in på rejlers.se/Karriar/Lediga-jobb eller
mejla oss på infotelecom@rejlers.se så får du veta mer om våra spännande jobb.

55

MEDLEMSINFO

FÅ STADSNÄT CERTIFIERADE

ENLIGT ROBUST FIBER
Det branschgemensamma konceptet Robust fiber, där Stadsnätsförenigen förvaltar verksamheten,
har fått stor uppmärksamhet i branschen under det senaste året. Totalt har över 150 företag valt att
certfiera sina verksamheter men av dessa är enbart ett fåtal stadsnät. Nu uppmanar Jimmy Persson,
teknisk produktchef på Stadsnätsföreningen och en av grundarna till konceptet, fler stadsnät att
certifiera sig.
– Vi vet att många redan i dag använder sig av konceptets anvisningar och stadsnäten
har också en tradition av att tänka både långsiktighet och hållbarhet när det gräver.
Av någon anledning är det få som valt att certifiera sig vilket är tråkigt.
Under det senaste året har många stadsnät skickat sin personal på utbildningar.
Nu hoppas Jimmy Persson att stadsnäten också söker företagscertifikat så att
hela verksamheten kvalitetssäkrar sig enligt Robust fiber.

CERTIFIERA
DIN
ORGANISATION!

Att inneha ett företagscertifikat är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås
för de som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster av bolaget. Detta
gäller lika mycket entrepenadföretag som stadsnät och operatörer.

Läs mer på
robustfiber.se

Smarta & trygga IoT-tjänster

EN LÖNSAM AFFÄR!

VI SES PÅ
BREDBANDSBÅTEN
2-3/10

Erbjud nya tjänster till befintliga
kunder med bara två klick
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ger mervärde i befintligt nät
Ökar samhälssnyttan
Färdig att kopplas till olika plattformar
Kompatibel med tusentals enheter
Stöd för flertal kommunikationsprotokoll
Lokal och molnbaserad styrning av sensorer
Installation och konfiguration via app
Support och administration via portal
Anpassas efter er grafiska profil

Våra innovativa tjänster har utvecklats
för att enkelt kunna implementeras
och provisioneras i stadsnäten.

www.alleato.se

Smarta lösningar sedan år 2000
08-550 65 990 | info@alleato.se

56

T R E F R ÅG O R T I L L S TA D S N ÄT E N

1

Hur går det med arbetet att
ansluta kommunens hushåll?

MAGNUS: ”Kommunen har en
tydlig målsättning med att få till
ett bra stamnät och vi har på
kort tid höjt anslutningsgraden
rejält. I år och nästa år ska vi
bygga till de lite större byarna och utmaningen blir sedan kvarstående byar med få
permanenta hushåll.”

MAGNUS KARLSSON
IT-strateg, Kommunledningskontoret, Norsjö kommun

JAN-ERIK: ”För att nå 90-procents målet så
blir vi i stort sätt klara i år, men det byggs nya
stadsdelar och det finns hela tiden efterfrågan på förtätningar så anslutningsaffären
kommer att fortsätta över lång tid.”
JAN: ”Ja, förra året anslöt vi över femtusen
fastigheter och i år ytterligare nästan
tretusen. Sedan återstår det mest förtätningar och nya exploateringsområden.”

2

Kommer ni behöva an
passa era organisationer
när ni går in i nästa fas?

JAN-ERIK LINDROTH
Affärsområdeschef Stadsnät,
Borlänge Energi

JAN LINDQVIST,
Affärsområdeschef Stadsnät,
Affärsverken Karlskrona

MAGNUS: ”Det är en
intressant fråga, det
kommer ju att kvarstå
små byggprojekt
samtidigt som organisationen övergår till
en förvaltningsorganisation. Kommunledningskontoret får ju ett fortsatt ansvar för
de kommersiella delarna gällande att sälja
kapacitet samt att säkerställa att de bästa
tjänsterna erbjuds slutkunderna.”
JAN-ERIK: ”Vår organisation påverkas inte
speciellt av omställningen. Några pensionsavgångar kommer att ersättas av en annan
profil. Vi har ett digert projekt framför oss
att byta ut gamla nätdelar samt att göra
efteranslutningar, i delar av allmännyttan
finns multimodekabel fortfarande kvar.
Kommunen har tillsatt ett digitaliseringsråd
där energibolaget deltar.”

JAN: ”Vi har hunnit tänka några år på hur
det ska gå till att skruva organisationen. Naturligtvis kommer det till exempel att bli färre
projektörer. Det skulle egentligen behövas
tydligare spelregler från staten gällande
konkurrens och roller. En jämförelse är
fjärrvärmenätet där stora investeringar tagits
i utbyggnad och som sedan får konkurrens
av värmepumpar.”

3

Hur arbetar ni med nya
områden, exempelvis IoT,
välfärdsbredband eller
smart samhälle?

MAGNUS: ”Tack vare
fibernätet så kommer alla
förutsättningar att finnas
för att digitalisera kommunens processer.
Eftersom det är en utmaning för en liten
kommun är att rekrytera rätt kompetens så
behövs samverkan inom regionen för att ta
fram smarta tjänster. Inom IoT-området samverkar vi med Umeå för att tillhandahålla ett
sensornät för kommunen. Tekniken finns på
plats, nu gäller det att bygga applikationer
på de data som sensorerna kan samla in.”
JAN-ERIK: ”På energibolaget har vi en tydlig
målsättning med att ta fram vilka tjänster
som bolagets kunder vill ha och behöver.
Vi sitter på mängder av mätvärden som ska
packas om till kundvärden. Här kommer
IoT in, vi kan till exempel ta på oss att mäta
ström åt fastighetsägare som bara har en
mätare. Vi samverkar med Servanet, Umeå
Energi och Falu Energi & Vatten.”
JAN: ”Här har vi en hög ambitionsnivå, vi
har skapat ett team som jobbar med att hitta
affärsmodeller som fungerar kommersiellt.
Vi har en bra relation med övriga kommunala energibolag i Blekinge som också vill vara
med på marknaden.”
PER FRÖLING
Svenska Stadsnätsföreningen

ÅRSKONFERENS 2019
GÖTEBORG 18–20 MARS
57

V I VÄ L KO M N A R N YA M E D L E M M A R :

STADSNÄT:

Vill du också bli medlem
i Stadsnätsföreningen?

• Älvdalens kommun
• Kils Stadsnät
• NETSAM AB
ASSOCIERADE MEDLEMMAR:

• Trimble Solution Sweden AB
• Nilsson & Köllerstedt
• Bafob AB
• Creative Networks
• Expynos AB
• Konsulthuset MMI AB
• Hubory AB
• NorthLab Networks AB
• Studio 27 AB

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en branschoch 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.
Som medlem i föreningen får din organisation
tillgång till ett brett erbjudande av utbildningar,
verktyg och tjänster. Föreningen företräder sina
medlemmars intressen hos myndigheter, EU-kommissionen, och andra relevanta forum genom att
öka kunskapen om de svenska stadsnäten. Stadsnätsföreningen besvarar också de remisser som kan
komma att påverka medlemmarnas verksamheter.
Läs mer om medlemskapet på ssnf.org
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S TA D S N ÄT S F Ö R E N I N G E N S K A N S L I
MIKAEL EK
VD, Svenska
Stadsnätföreningen

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig
samhälle och politik

Telefon:
08-214 933

Telefon:
08-214 931

Mobil:
070-598 00 05

Mobil:
076-110 64 71

E-post:
mikael.ek@ssnf.org

E-post:
camilla.jonsson@ssnf.org

PER FRÖLING
Ansvarig
regional samverkan
Telefon:
08-214 930
Mobil:
076-569 04 20
E-post:
per.froling@ssnf.org
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JIMMY PERSSON
Teknisk produktchef

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef

Telefon:
08-214 640

Telefon:
08-214 620

Mobil:
073-274 26 15

Mobil:
072-542 65 49

E-post:
jimmy.persson@ssnf.org

E-post:
viktoria.lundquist@ssnf.org
kansli@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef

LOUISE THORSELIUS
Chef PR & Kommunikation

MIA FORSLÖF
Eventchef

Telefon:
08-214 606

Telefon:
08-23 20 08

Telefon:
016-51 70 12

Mobil:
070-548 31 24

Mobil:
076-110 02 88

Mobil:
070-822 96 40

E-post:
per.lindstrom@ssnf.org

E-post:
louise.thorselius@ssnf.org

E-post:
mia.forslof@ssnf.org

VI HAR UPPDATERAT PRENUMERATIONSREGISTRET. ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE?

Avsändare:
Eventool
Tullgatan 4
SE-632 20 Eskilstuna
Sweden

Posttidning B

OPTIMIZE INTERNET PERFORMANCE IN EVERY
HOME THROUGH REAL-TIME MONITORING
Take your support to the next level through intelligent Network Monitoring. Let data help you support
customers for greater satisfaction, foresee issues and open a variety of business opportunities.

ICOTERA NETWORK SURVEILLANCE

Complete end-to-end in-home monitoring incl. Wi-Fi
Proactive fault handling based on insights
Reduce and shorten support calls
Better customer insight
Increased customer satisfaction

Excellent Customer
insights with ICONS
Monitoring Solution

Reduce OPEX

MEET US AT BREDBANDSBÅTEN 2.-3. OCTOBER 2018

icotera.com © 2018

