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Vem kan idag
tänka sig en
ouppkopplad
värld?
Valbilaga
läs om partiernas bredbandspolitik – i mitten

Framtidssäkra
din bostad

Den 19-20 mars finns vi på plats vid årskonferensen
på Kulturens Hus i Luleå, där du kan prata med oss
om våra olika koncept. Vi vet hur du förbereder din villa
för framtidens digitala tjänster. Vi tror på öppenhet och
lokal samverkan. Du kan förstås också ringa oss på
08-550 300 50 eller maila till info@openuniverse.se

Välkommen till en öppnare Värld.
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Rätt adress
Stämmer ditt namn och din adress?
Har du synpunkter på innehållet?
Ring eller skriv till kansliet.
För insänt men ej beställt material,
text såväl som bild, ansvaras ej.
Vid ev publicering av sådant material
förbehåller redaktionen sig rätten att
korta och redigera texterna.
Visst material kan komma att publiceras på vår websajt. Skribenter och
fotografer som medverkar i Stadsnätet,
förbehåll mot detta måste göras före
publicering.
Vill du få Stadsnätet i brevlådan?
Det är kostnadsfritt! Maila kansliet så
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»Hål i huvudet har dom«

V

isste ni att antalet 80-åringar
kommer att öka med 50 procent
fram till år 2029? Och att en stad
i Eskilstunas storlek kan spara
16 – 25 miljoner per år på att hemtjänsttagarna
använder digitala tjänster?

Jag hoppas verkligen att alla studier och
undersökningar, som nu tas fram om detta,
kommer att visa för politiker och beslutsfattare, både i kommunerna och på riksdagsnivå,
vad investering i fiber faktiskt kommer att ge
tillbaka i effektivitet och sparade pengar.

Jag är väldigt inne i detta just nu med hur
mycket de digitala tjänsterna kan bidra med
i samhället. Inte bara inom hemtjänsten utan
också inom skolan.

Min nu bortgångna svärmor hade ett bra
uttryck! »Hål i huvudet har dom« sa hon om
människor som inte förstod sitt eget bästa.
Och jag hoppas verkligen att vi, allihop,
kommer att förstå vårt eget bästa och ta fibern
ut i alla hem, i alla skrymslen och vrår, så att
verkligen ALLA kan vara en del av det digitala
samhället. Så ingen, om 20 år, kan tänka att
det var hål i huvudet på oss.

Mina två söner har varsin klasslärare, ungefär
i samma ålder, mellan 35 och 40 år, där den ena
är väldigt modern och den andra inte modern
alls. Skillnaden i hantering av mail, läxor, pdfer,
lektionsform, presentationsform och kommunikation via mobilen är otroligt stor.
Medan den ena läraren använder mailen
och skickar ut alla läxor (så vi också vet vilka
läxor barnen har) och har datorn med som en
naturlig del i undervisningen så vet den andra
läraren inte hur man gör en pdf och använder
fortfarande plastfilm och OH-apparat i undervisningen! Inga PPT-presentationer där inte…
Båda lärarna är jättebra som lärare, men tänk
vad mycket tid den »omoderna« läraren skulle
spara om hon lärde sig att använda de hjälpmedel som finns idag, som faktiskt HJÄLPER
en i det dagliga arbetet. För att inte tala om
hur mycket det skulle hjälpa oss föräldrar .

En konferens står för dörren med innehåll
som bl a handlar om det jag nämnt ovan!
Jag hoppas att ni alla har anmält er till
Årskonferensen som genomförs (18)19-20 mars
i vackra Luleå! Besök www.ssnf.org, där hittar
du inbjudan med program och även länk till
anmälan!
Väl mött i Luleå!

Mia Forslöf Redaktionschef
mia.forslof@ssnf.org
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medlemsinfo
Lär känna SSNfs nya medlemmar
Luleåborna formade världens största mänskliga
gillatumme förra vintern
på isen i Norra hamn.

European Local
Fibre Alliance
(ELFA)
European Local Fibre Alliance är namnet på
en ny gemensam intresseorganisation som
är under bildande. En av initiativtagarna är
Svenska Stadsnätföreningen.

Välkommen Luleå Stad!
KORTA FAKTA:Luleå stad fick stadsprivilegier 1621. Nuvarande Luleå kommun bildades
1969 då två landskommuner och Luleå stad slogs samman.
Bredband är en viktig förutsättning för landsbygdens utveckling och överlevnad. Ett av
målen i programarbetet för stads- och landsbygd är att 100 % av hushållen ska ha snabb
(100Mbit/s) bredbandsaccess år 2020.
• Kommunchef: Anne Karlenius, kommunstyrelsens ordförande: Yvonne Stålnacke (S),
kommunstyrelsens vice ordförande: Niklas Nordström (S).
• Projektledare för bredbandsutbyggnaden: Peter Lundberg, peter.lundberg@sbk.lulea.se
• Hemsida: www.lulea.se

Välkommen finnet!
Korta fakta:Finnet-förbundet rf är de regionala ICT-bolagens
centralorganisation och samarbetsorgan i Finland. Förbundets
huvudroll är medlemsbolagens intressebevakning. Avsikten är
också att stöda kollegiets utveckling och samarbete. Förbundet
har 24 medlemsbolag inkl dotter- och intressebolag, vars sam
manlagda omsättning år 2012 var ca 370 miljoner euro. Bolagen
sysselsätter över 2 000 personer.
• Företaget grundades: 1921
• VD: Jarmo Matilainen, jarmo.matilainen@finnet.fi
• Hemsida: www.finnet.fi

Inledningsvis finns det motsvarande intresse
organisationer med från Norge, Danmark,
Finland, Estland, Tyskland och Spanien. Fler
kommer få möjligheten att vara med.
Organisationen är i sin linda och ännu finns
det inte en färdig agenda men det är tre saker
som är viktiga för organisationens fortsatta
arbete. För det första vill vi ha en gemensam
röst i Bryssel för att kunna påverka och göra vår
röst hörd i större utsträckning, då allt fler beslut
som berör vår bransch tas av EU. För det andra
vill vi kunna visa på att vi är ett bra alternativ
jämfört med de gamla telemonopolen runt om
i Europa. För det tredje ser vi ett stort värde av
ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
våra organisationer.
Svenska Stadsnätsföreningens engelska
namn har därmed också ändrats till Swedish
Local Fibre Alliance. n

Välkommen
till
årskonferens
2014
Kulturens hus
luleå (18) 19–20 mars

Välkommen
Vattenfall Eldistribution!
Korta fakta:Vattenfall Eldistribution äger nät i stora delar
av Sverige, totalt omfattande ca 177 000 km. De bedriver ett
omfattande utvecklingsarbete parallellt med omfattande
moderniserings- och utbyggnadsprojekt i det befintliga
elnätet.
• Företaget grundades: 1908
• Kontaktperson: Börje Glim, borje.glim@vattenfall.com
• Hemsida: vattenfall.se

program
sid 40–41
5
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Fiber + privata investeringar
+ offentliga investeringar
+ politisk insikt = välfärd?
Dramatiska effekter för hemtjänsten
Vi låter forskningsinstitutet Acreo göra ve
tenskapliga undersökningar. De har nyligen
gjort en analys om vad en digitalisering av
hemtjänsten skulle betyda för kommunerna.
Acreo-studien är teoretisk men visar ändå
på dramatiska effektiviseringseffekter för
hemtjänsten genom nya arbetsmetoder och
nya IT-verktyg.
Det finns många barriärer som måste
övervinnas men med ett systematiskt infö
rande av en digitaliserad hemtjänst, finns
det en möjlighet att hantera den ökande
börda som alla prognoser pekar på när
det gäller att klara av att ta hand om en allt
större andel äldre.

Å

r 2012 genomförde vi våra första
enkätundersökningar riktade till
de ansvariga i Sveriges alla kom
muner. Vi började med det för att
bättre försöka förstå tankar och inriktning
hos stadsnätens ägare vad gäller bredband
och IT. Det ger oss också bra underlag för att
kunna kommunicera statistik och analyser.
Efter vår nyligen upprepade enkätunder
sökning till politikerna, kan vi konstatera att
det hänt en del vad gäller deras insikt om
behovet av digitalisering av välfärdstjäns
terna. 2012 så hade frågan en lägre prioritet
men ett år senare säger sju av tio kommuner
att de vill satsa mer på e-tjänster.
Högt kommunikationstryck
Under 2013 har vi varit mycket aktiva när det
gäller att kommunicera statistik och analyser
runt stadsnät, bredband och fiber. Det har
fått ett fantastiskt genomslag i media och
har ökat den allmänna kännedomen hos
både konsumenter och politiker. Vi fortsätter
med ett högt kommunikationstryck även
under 2014.
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Lönsamt bygga ut
Det berömda uttrycket »om det är hönan
eller ägget som kom först« är träffande då
många av de kommande äldre vårdtagarna
saknar riktigt bredband. Acreos undersök
ning visar verkligen hur lönsamt det är att
bygga fiber för hemtjänsten. Och då har de
ännu inte ens tittat på de digitala effekterna
av skolan, vården eller kulturen.
Regeringen gör inte tillräckligt
Kommunerna har flera olika långsiktiga
ekonomiska incitament för att säkerställa en
mer omfattande fiberutbyggnad. Men den
insikten har inte riktigt infunnit sig ännu.
Tittar vi tillbaka på vår politikerundersökning,
så säger tre av fyra kommunföreträdare att
de anser att regeringen inte gör tillräckligt
för att nå bredbandsmålet.
Samtidigt kommer det sannolikt vara
kommunerna själva som har mest att vinna
på en digitalisering. Kanske är missnöjet
i grunden ett rop på hjälp. Det är därför
viktigt att regeringen tar tag i de digitala
framtidsfrågorna genom en handfast sam
ordning och konkreta satsningar för att visa
vägen. Vem skulle annars kunna göra det?

Att gömma sig bakom tesen att »mark
naden ska fixa IT-infrastrukturen« håller inte.
Jag ser inte att det kan vara någon annan än
staten som skapar normer, regelverk eller
incitament för välfärden. Marknaden kan
mycket väl sedan vara en utförare. Tyvärr är
partierna ganska svävande i dessa frågor.
Som tur är finns det flera branschföreträdare
som gärna bistår i frågorna.
Validerad siffra för fibrering av Sverige
Snart kommer undersökningen som EY och
RaLa gör för att få fram en validerad siffra för
vad det kommer att kosta att fibrera resten
av Sverige. Undersökningen är samfinansie
rad genom ett samarbete mellan oss och IT
& Telekomföretagen, SKL och Skanova. Den
ska ge oss en reell siffra att förhålla oss till
och blir ett mycket viktigt instrument i alla
de diskussioner om de fortsatta investering
arna från marknaden och det offentliga.
Det underliggande motivet till att vi gör
allt detta är självklart att skapa en större
kunskap och insikt hos våra politiker och
offentliga beslutsfattare om det fortsatta
behovet av att fortsätta bygga ut fiber. Och
värna stadsnäten! Undersökningarna och
sammanställningarna ger oss samtidigt en
unik faktakunskap och överblick vad gäller
utveckling såväl som förståelse för partier
nas kunskap, engagemang och resonemang,
på kommunnivå och på riksdagsnivå. n

mikael ek
VD, Svenska Stadsnätföreningen
Twitter: @Ek_SSNf

iNSIDE Network Information System
Den nya generationens informationssystem för telekomsektorn baserad på modern mjukvaruteknologi.

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

iNSIDE stödjer verksamheten med effektiva och innovativa arbetsflöden. Mata bara in din information EN gång.
Marknad: Hantera effektivt intresseanmälningar, planering av utbyggnad, förprojektering och avtal.
Detaljprojektering: Generera anpassningsbara projekthandlingar automatiskt.

Utförande: Låt fältpersonal återrapportera utfört arbete via tålig fältdator och högprecisions-GPS.

Dokumentation: Visualisera ditt nät med kraftfulla grafiska rapporter.

Förvaltning: Underlätta övervakning och provisionering av fysiskt och aktivt nät.
Hawkeye Computing AB www.hawkeye.se inside@hawkeye.se 070-649 32 46

hawke ye
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Vi kan hjälpa er att
skapa ett mer lönsamt
och attraktivt stadsnät!
Besök oss på SSFN:s årsmöte i Luleå så berättar vi mer. Det går också
bra att kontakta Pär Skoglund (par.skoglund@itux.se, 0733-537 934)
Här finns vi:
STOCKHOLM

itux.se

Öppna nät på riktigt
ITUX 075 Annons SN_1402_185x130 mm.indd 1

2014-02-07 11:407

ordförande
Mer offensiv satsning krävs:

Marknaden klarar
inte att ensam ta ett
samhällsansvar!

Ä

nnu ett nytt år har kommit, nu tillika
ett valår. Vårt arbete med att upp
märksamma stadsnätens roll och
nytta i Sverige fortsätter oförtrutet.
I år gäller det för oss alla att uppmärksamma
beslutsfattare på stadsnätens viktiga roll i det
framtida digitala samhället.
Internet för alla en nyckelfråga
En väl fungerande digital infrastruktur är precis
som järnvägar, vägar, elnät och bostäder, en
grundläggande del i samhällets infrastruktur.
Alla sektorer i samhället behöver god till
gång till IT för utbildning, sysselsättning och
utveckling. Alla ska kunna ta del av moderna
IT-tjänster i hela landet. Då behövs en hållbar,
robust IT-infrastruktur. Det måste vara självklart
att mobiltelefon och datakommunikation ska
gå att använda i hela Sverige. Unga och gamla,
män och kvinnor ska ha bra möjligheter till
IT-användning oavsett om de bor på landet
eller i staden. Tyvärr varierar tillgången och has
tigheten på bredbandsnätet stort över landet.
Att Internet ska kunna användas av alla är en
nyckelfråga för ett framtida digitalt samhälle i
världsklass.
Mer offensiv satsning behövs
Sverige har, i förhållande till andra länder, en
god tillgång på fiber tack vare att vi var tidigt
ute i början på 2000-talet. Idag är Sverige
ett av världens mest uppkopplade länder.
Men den positionen hotas idag. Utan de
öppna kommunala bredbandsnäten, stads
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näten, hade stora delar av landet gått miste
om snabbt bredband, eftersom de privata
aktörerna bara investerar i områden med stor
lönsamhet. Bredbandstillgängligheten är viktig
oavsett var i Sverige man bor och oavsett om
man bor i flerfamiljshus, radhus, villa eller i
en fastighet på landsbygden. Hög hastighet i
IT-infrastrukturen är helt avgörande för såväl
privatpersoner, hushåll, företag som offentliga
förvaltningar i hela landet. Vi ser ett tydligt
samhällsansvar där marknaden inte klarar
detta. Det behövs en mer offensiv satsning för
att klara målet med att digitalisera Sverige till
år 2020.
Stadsnäten står för närmare hälften av Sve
riges fibernät. Stadsnät finns även i områden
som varken är lönsamma för de traditionella
aktörerna eller omfattas av statens glesbygds
satsningar. Det är möjligt tack vare stadsnätens
uppdrag att agera i samhällets intresse och
med lägre avkastningskrav. En fördel jämfört
med många kommersiella aktörer är också, att
det som erbjuds i stadsnäten är helt öppna nät.
De är marknadsplatser där slutkonsumenterna
kan välja mellan många olika aktörer och tjäns
ter på ett konkurrensneutralt sätt, vilket leder
till lägre priser för medborgarna.
Lika konkurrens kräver slopade
kommungränser
Men, ett problem för många kommunala
stadsnät är, att de idag inte tillåts agera på
lika villkor som privatägda konkurrenter på
bredbandsmarknaden. Ett statligt företag

som Telia och dess dotterbolag Skanova tillåts
agera i hela landet, medan lagstiftningen inte
tillåter att kommunala stadsnät agerar över
kommungränserna. Ett annat problem är att
den nuvarande investeringsnivån inte räcker
för att nå bredbandsmålen 2020, och att det
kommer att krävas ett aktivt samhällsansvar för
att säkerställa utbyggnaden.
Ingen tid att förlora – gör det nu
Jag vill i och med detta rikta en uppmaning till
alla politiker och beslutsfattare runt om i landet
att lyfta upp bredbands- och digitaliseringsfrå
gorna på bordet. Sveriges framtid och välfärd
ligger i vågskålen och det finns ingen tid att
förlora.
Som sagt, det finns många och viktiga frå
gor att diskutera under året. Därför passar det
bra att vi som vanligt anordnar Sveriges bästa
och största mötesplats för att debattera och
diskutera dessa frågor.
Välkommen till SSNfs Årskonferens
19–20 mars 2014!
SSNf välkomnar er denna gång till Norrland
och det vackra Luleå med ett program fullt
med intressanta ämnen och talare! n

Stefan Hedin
Ordförande

medlemsinfo

Nu ska vi
införa CESAR2!
CESAR2, den nya stödtjänsten för att möjliggöra fiber- och kapacitetsaffärer mellan
operatörer och stadsnät, lanseras i vår. SSNf projektanställer Christer Löfgren för att
ta sig an uppgiften att införa CESAR2 hos stadsnäten.

SSNfs kansli har huvudansvaret för
all administration, samt de flesta av
medlemmarnas tjänster.
Har du frågor kring ditt medlemsskap är
du välkommen att kontakta kansliet.

Mikael Ek
VD, Svenska
Stadsnätföreningen
Telefon:
08-214 933
Mobil:
070-598 00 05
E-post:
mikael.ek@ssnf.org

Sex vassa fördelar med CESAR2
CESAR2 synliggör ditt fibernät mot dina
kunders behov av transmissionstjänst.

1
2

CESAR2 är en nyutvecklad webbaserad
tjänst för att hantera avtal för svartfiber och
kapacitetsförbindelser mellan operatörer och
nätägare, stora som små.

3

CESAR2 använder en spatial (kartbaserad)
databas för beräkning och förfrågan. Du
kan använda adresser, koordinater eller klicka
på karta för att omgående få ett preliminärt
kostnadsförslag på en förbindelse.

Christer tar tjänstledigt från ServaNet AB under
projektanställningen där han arbetar som
företagssäljare, med allt från anslutningar till
svartfiber och kapaciteter i 10 år och sysslat
med både privatförsäljning, projektering och
projektledning. Erfarenheter har han också
från gamla Cesar och är väl insatt i den nya
stödtjänsten.
Den nya tjänsten är en viktig faktor för hela
branschens fortsatta utveckling och opera
törskunderna är tydliga med att de vill, att
alla stadsnät ska medverka. Det blir Christers
uppgift att informera och kommunicera kring
den nya tjänsten. Vi vill säkerställa att systemet
införs och att den börjar användas. Därför
kommer Christer nu att resa runt och besöka
stadsnäten.
– Det nya jobbet blir en rolig och spännande
utmaning som jag verkligen ser fram emot att
ta tag i. CESAR2 är ett fantastiskt system att
arbeta med.

4

CESAR2 använder sig av zoner/områden vid
prissättning vilket innebär stor valfrihet för
dig som nätägare.

5

CESAR2 hanterar samtliga dina avtal. Du
kan hantera, söka och skapa rapporter för
flera olika syften.

6

CESAR2 ger köparen en prisindikation
direkt vid förfrågan, om priszoner/områden
är inlagda av säljare samt om anslutningspunk
ten är etablerad. n

Jimmy Persson
SSNf

Har ni frågor och funderingar kring
Cesar/CESAR2 kontakta oss på 08-214 640
eller jimmy.persson@ssnf.org

Läs mer om CESAR2 på sid 10–12!

camilla jönsson
Projektchef
Telefon:
08-214 931
Mobil:
076-110 64 71
E-post:
camilla.jonsson@ssnf.org

Jimmy Persson
Produktchef
Telefon:
08-214 640
Mobil:
073-274 26 15
E-post:
jimmy.persson@ssnf.org

CECILIA BAGGE
Kanslichef
Telefon:
08-214 620
Mobil:
072-542 65 49
E-post:
cecilia.bagge@ssnf.org
kansli@ssnf.org

MIA FORSLÖF
Event, magasin
och nyhetsbrev
Telefon:
016-51 70 12
Mobil:
070-822 96 40
E-post:
mia.forslof@ssnf.org

Adress SSNf:
Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm
www.ssnf.org
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CESAR2

Nya CESAR

nya möjligheter

I skrivande stund har tester och kurs för CESAR2 påbörjats.
En gedigen lista på nästan hundra tester kommer att genomföras
innan vi lanserar tjänsten skarpt.
Tjänsten är till 70 procent klar under testperioden som vi kallar
för CESAR2 PoC (Proof of Concept).
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CESAR2

1

2

3

CESAR2 kan i enkla ord beskrivas som
en tjänst för att hantera förfrågan av
förbindelser, kapacitet eller svartfiber från
operatörer till nätägare/stadsnät. Hela
CESAR2 är uppbyggd på en s k spatial data
bas, en databas som baserar sig på kartan.
Ditt tjänsteutbud som stadsnät/nätägare
visar du genom att rita in ett säljområde
och definiera olika prisområden med olika
produkter som erbjuds. (Bild 1).
Tjänsten består av tre delar. I den admi
nistrativa delen lägger stadsnät/nätägare
upp sitt egna företag och användare samt
definierar roller för att hantera förfråg
ningar. Här hanteras även säljområdet,
prisområden och de produkter som
erbjuds. De standardprodukter som finns
att tillgå är svartfiber och Ethernetaccess
enligt SSNfs ramavtal. Det går att lägga
upp egna produkter om så önskas. Det
administrativa gränssnittet är en tyngre
klient baserad på java. (Bild 1 & 2).
De två andra delarna hanterar köp- och
säljroll. Dessa är webbaserade och kan
köras på vilken typ av enhet som helst.
Under vår testperiod har vi valt att inte
införa register för adresser och fastigheter.
Detta kommer att finnas i den skarpa ver
sionen. Det gör att förfrågan baserar sig på
att du klickar två adresser på kartan och/
eller skriver in adresserna manuellt. För att
detta ska fungera smärtfritt, kan jag starkt
rekommendera en vanlig mus istället för
de inbyggda i våra laptops. Microsoft har
mycket bra produkter men de är ibland för
snabba med att lansera dessa. Ett exempel
på det är Explorer 11. Explorer 11 har en för
måga att inte stödja all funktionalitet bakåt
i tiden. Så är fallet i CESAR2. Vi rekommen
derar stark att använda exempelvis Firefox,
Chrome eller Safari till dess att Microsoft
har löst sin interoperabilitet med tidigare
versioner av Internet Explorer. Att allt inte
fungerar som det är tänkt med Explorer 11
är inte enbart ett CESAR2-problem utan ett
allmänt problem.
Om du vill fråga på en förbindelse via
CESAR2, loggar du in i köpmodulen. Du
väljer företag alternativt säljområde ge
nom att skriva eller klicka i kartan. Därefter
kan du skapa en ny förfrågan. (Bild 3)
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CESAR2

Att bereda en förfrågan inför ett köp:
4

5
6

Här knappar du in allt kring förbindelsen.
A- och B-adress, typ, kontakt, produkt,
avtalstid, tid för leverans, andra önskemål
mm. Därefter går allt iväg till säljande nät
för behandling. CESAR2 har väl definie
rade processer för detta och det slutliga
resultatet är ett avtal. Varje steg i proces
sen loggas och kan följas i in- och utkorg.
En notifiering via mail sker när nästa steg i
processen startar och du som köpare eller
säljare ska göra en aktiv handling för att gå
vidare. (Bild 4)
Avtalet läggs i inkorgen efter det att båda
parter accepterat. Därefter har du möjlig
het att flytta över det till arkivet. CESAR2
tar hand om ditt avtal. När det är på väg att
löpa ut kommer du att få information om
det för att kunna hantera ev omförhand
ling eller uppsägning. (Bild 5 & 6)
Vi hoppas och tror att CESAR2 ska kännas
som den naturliga platsen att hantera
förbindelseavtal på oavsett vilken form av
förbindelse det handlar om. I den skarpa
versionen kommer en mer avancerad
prissättningsmodell att finnas tillgänglig,
där du som säljare kan definiera matriser
baserat på antal, mängd mm. Statistik och
rapporter av alla de slag är också något
som utelämnats i teststadiet. n
Jimmy Persson
SSNf

Har ni frågor och funderingar kring
Cesar/CESAR2 kontakta oss på 08-214 640
eller jimmy.persson@ssnf.org
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Den extra kraften, en motor i projektet. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras.
Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 1 600 experter inom bygg och fastighet, energi,
industri och infrastruktur.
Våra telekomkonsulter har stor erfarenhet av fibernät och kan hjälpa er att upphandla, planera, projektleda samt dokumentera och besikta era nät. För dig som nätägare utför vi även risk- och sårbarhetsanalyser för att säkra nättillgängligheten.
Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi kallar det
Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se

Stadsnätswebben
Slå dig ned och låt webben göra jobbet

Den 19-20 mars kan du slå dig ned i vår soffa i Luleå, på SSNfs Årskonferens. Då sitter
vi där och berättar om hur du kan konkurrera effektivare via webben. Hur Stadsnätswebben kan hjälpa dig att bygga varumärke, informera och driva kampanjer, effektivisera anslutningsarbetet och sälja många attraktiva tjänster till nöjda kunder i ditt nät.
Under tiden kan du kika in på www.stadsnätswebben.se

www.stadsnätswebben.se
eklundh.com, Västerås, info@eklundh.com, 070-312 6509.
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Bredbandsforum

Senaste nytt från

Bredbandsforums arbetsgrupper

Mobilgruppen. Foto: Helena Långström.

Fiberförläggning i Vidingsjö. Foto: Håkan Jakobsson.

Bredbandshösten 2013 bjöd på utvecklande och upplysande diskussioner
i Bredbandsforums två arbetsgrupper Robusthetsgruppen och Mobilgruppen.
Nya frågor, intressanta deltagare, och ett stort engagemang, inte minst från
SSNf och stadsnäten, bäddar för ett spännande bredbandsår 2014.

M

obilgruppen har under hösten
och vintern arbetat med att
främja utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät. Gruppen har
under ledning av ordförande Göran Marby
identifierat ett antal åtgärder som viktiga för
att hela landet ska ha tillgång till bredband i
världsklass.
Robusthetsgruppen, som ska skapa bättre
förutsättningar för att öka robustheten i
fiberbaserade nät, är mitt uppe i arbetet.
Slutrapportering sker i maj, och ordförande
Anne-Marie Fransson står inför utmaningen
att ta fram förslag på lösningar på robustare
kommunikation. Läs här om hur ett robust
arbetsgruppsmöte kan gå till.
På redundansbanan i Linköping
Under hösten besökte Robusthetsgruppen
Linköping och dess stadsnät Utsikt Bredband. Ett inplanerat arbetsgruppsmöte
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kombinerades med ett uppskattat studiebesök i verkligheten.
Besöket inleddes med att arbetsgruppen
fick möjlighet att se fiber förläggas på två
olika sätt i två villaområden. I Vidingsjö
visade Skanova hur de gräver ner fiber och i
Hjulsbro visade stadsnätet Utsikt Bredband
hur de lägger ner fiber genom så kallad spårfräsning. Spårfräsning är en avancerad metod
för förläggning av kanalisationsrör för fiber i
vägar eller trottoarer.
– Jag har ju läst om tekniken, och nu fick
jag se hur det går till i verkligheten, det var
häftigt och lärorikt, säger Annica Bergman
som representerar PTS i arbetsgruppen.
Gruppen besökte även en av Skanovas
större telestationer och man fick se hur
kommunikationen och omkopplingen mellan
olika tekniker sker.
– Att i praktiken få se det som vi ofta
pratar om på policynivå och ha möjlighet att

ställa frågor på plats var värdefullt. Sen är
det ju alltid häftigt med stora maskiner »in
action«, säger Kajsa Frisell som ansvarar för
gruppen på Bredbandsforums kansli.
Nästa dag genomfördes arbetsgruppens
andra arbetsgruppsmöte hos Linköpings
el- och fjärrvärmebolag Tekniska verken. I
en fikapaus visade Utsikt Bredband upp sina
system för dokumentation av fibernät. Ett
annat uppskattat inslag på mötet var att Ove
Alm, VD på Skanova och deltagare i arbetsgruppen, berättade om hur tunnelbranden i
Stockholm och den senaste tidens stormar
påverkat Skanovas nät.
– Att genomföra ett av mötena i kombination med ett lärorikt studiebesök hjälpte oss
till större förståelse för vårt uppdrag och ett
ökat förtroende för varandra, säger gruppens
ordförande Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT- & Telekomföretagen.

PTS

Håll utkik efter arbetsgruppens slutrapport
som kommer i maj.
Koordinering krävs för ökad täckning
Bredbandsforums arbetsgrupp för Mobilt
bredband i hela landet har arbetat för att
främja utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät. Utgångspunkten har varit att näten i
större utsträckning ska täcka och räcka, d v s
nå ut till fler människor och platser samt
förbättra kapaciteten. Nu slutrapporterar
gruppen och lämnar ett antal förslag på
åtgärder för att öka tillgängligheten till internettjänster via bredband i hela landet.
Mobilgruppen har identifierat flera
problem som ingen enskild aktör ensam
kan lösa. Därför behövs ökad koordinering
mellan användarna, operatörerna, och det offentliga. Bredbandskoordinatorer på regional
och lokal nivå kommer att spela en viktig roll.
Motsvarande funktion behöver också finnas
hos operatörerna.
I arbetet har gruppen även konstaterat att
behovet av täckning och kapacitet inte bara
finns där människor bor och verkar. Utan
också på andra platser där man är; på tåget,
i skogsbruket, eller i skidspåret. Därför
bör nu regeringens bredbandsstrategi och
digitala agenda för Sverige kompletteras med
ambitionen: »Alla som bor, verkar och vistas i
Sverige ska ha tillgång till tillräcklig täckning
och kapacitet i internettjänster där man är«.
Arbetsgruppen lämnar också förslag på
hur täckning och kapacitet inomhus kan
förbättras. PTS föreslås få uppdraget att ta ett
samlat grepp om inomhustäckning i samarbete med berörda parter.
Ytterligare en slutsats från Mobilgruppens arbete är att kommuner bör planera
för trådlös bredbandsinfrastruktur tidigare
och tydligare. Här kan exempelvis mark för
ändamålet behöva reserveras redan i översiktsplanerna.
Arbetet har mött ett stort engagemang
och intresse, inte minst på de regionala
dialogmöten som PTS anordnat i samarbete
med regionala aktörer. Kommunikationen
med användare och intressenter på lokal och
regional nivå har varit värdefull och bidragit
till flera av förslagen. n

PTS utövar tillsyn
I slutet av förra året väckte Internationella åklagarkammaren i
Stockholm en anmälan mot AllTele AB. Skälet är helt enkelt bristande efterlevnad av lagringsskyldigheten enligt 6 kap 16 a och 16
d §§ Lag om elektronisk kommunikation. Lagen som reglerar att
information ska sparas och lagras i sex månader.
Internationella åklagarkammaren i Stockholm vände sig till AllTele om
en förfrågan om en IP-adress, inom tidsspannet 6 månader, men de
kunde inte få ut den aktuella uppgiften. I och med anmälan är AllTele
den första operatören som granskats gällande lagringsskyldigheten
som ingår i LEK.
En anmälan skickas till PTS, som inleder ett tillsynsärende, och där
efter kontaktas AllTele. Tillsyn innebär en självständig granskning i syfte
att kontrollera om krav uppfylls enligt lagen. PTS begär in uppgifter och
träffar operatören som tillsynen gäller. PTS beräknar att kunna få fram
ett beslut i tillsynsärendets under första halvåret 2014.
Det finns också en s k planlagd tillsyn, d v s där PTS planerat in en
tillsyn inom ett området/ämne. När det gäller lagringsskyldigheten har
PTS en planlagd tillsyn gentemot fyra operatörer, varav två stadsnät.
Under första delen av 2014 har PTS skickat ut frågor som de vill ha svar
på. Under första halvan av 2014 kommer resultatet av tillsynen att vara
offentligt. n
Camilla Jönsson SSNf

HIT NÅR VI
Läs mer på sidan 19 och på
www.norrsken.se

Mattias Svanold
Kommunikationsansvarig
Bredbandsforums kansli

Slutrapport från Mobilgruppen och
mer information om Robusthetsgruppen
finns på Bredbandsforums hemsida:
www.bredbandivarldsklass.se
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Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken utvecklas med en ny
affärsplan för 2014. Två viktiga fokusområden
med fortsatt satsning på våra leverantörer
samt etablera forum för gemensamhetsfrågor
och utveckling av stadsnätsaffären.

Stadsnätsfabrikens
mål under 2014:
• att under 2014 omfatta 120 kommuner
I dagsläget har vi 114 kommuner som
använder Stadsnätsfabriken i en eller
annan form.
• att skapa en organisationsstruktur under
2014 i syfte att utveckla stadsnätsaffären
långsiktigt
genom att fördela projekt och uppgifter
mellan fler individer och medlemmar i vår
organisation för att skapa förutsättningar
för samordning- och utvecklingsprojekt
med hög förankring
• att ha flera attraktiva leverantörer under
vårt ramavtal mer specifikt inriktat kring
nätbyggnationen (passiv del) under varje
kategori
genom att bredda den portfölj som idag
finns med fler leverantörer och att under
varje kategori få en större bredd i val av
produkter och tjänster. Särskild inriktning
är byggnation av nät.
• att skapa forum för dialog
genom att samla gemensamma spörsmål
och aktiviteter som stadsnät vill göra
tillsammans med andra likasinnade; skapa
hög samordning och effektivitet i några
viktiga frågor. Några av dessa projekt
ligger under följande rubriker:
– Samhälle/välfärdstjänster med målsättning att ta fram affärsmodell/er
och teknisk lösning
– Nätägare och KO-relationen för att
skapa affärsutveckling
– Tjänsteleverantör och stadsnät
– Affärsforum
– Marknadsrelaterade frågor
16

• att delta i branschrelaterade utvecklingsprojekt och möten kring
tjänsteutveckling
För att bibehålla hög kompetens och bidra
med utveckling av stadsnätsaffären, är det
viktigt att vi bidrar i denna process. Både
med teknisk och affärsmässig kunskap.
Det är därför viktigt att vi finns i de forum
där sådant diskuteras och frodas
• att göra en nöjd-medlemsindex
undersökning
Nytt tjänsteleverantörsavtal
Under hösten och vintern har vi omarbetat
vårt Tjänsteleverantörsavtal från 3.0 till 3.2.
Konkret innebär det, att vi har omstrukturerat texter, förtydligat skrivelser men
framför allt har vi lagt ett strategiskt fokus på
innehåll. Avtalet är upplagt på så sätt att det
ska stödja nätägarens kärnaffär när det gäller
prissättningsmodeller, leverans och servicenivåer. Kärnaffären är som alla vet transmission.
De produktbilagor som nu finns att tillgå
hanterar lager2- och lager3-produkter var och
en för sig. De idag definierade produkterna
är:
– Slutkundanslutning för Internet
– Slutkundsanslutning för TV
för privata hushåll
– Slutkundsanslutning för telefoni
och fastighetstjänster
– Slutkundsanslutning hel Kundport
Prissättning sker över lag genom att debitera
och avropa kapacitet oavsett tjänst. Som t ex
att TV betalas i kapacitetsteg. Det innebär
att en tjänsteleverantör för TV kan erbjuda
vilken paketering som helst till slutkund

och behöver endast avropa den bandbredd
som krävs för leveransen. En eller fler boxar,
unicast-tjänster eller paketinnehållet spelar
ingen roll. Det som styr är den kapacitet
du behöver för leveransen. Kapaciteten är
uppdelad i lämpliga steg.
Leverantörer
Vi kommer att fortsätta med våra leverantörsavtal. En inriktning mot nätrelaterade
produkter och leverantörer kommer att vara
2014 års fokus. Som exempel kommer fler leverantörer kring passiva produkter att skrivas
avtal med. Den senaste leverantören är
Alcadon AB.
För att ni som nätägare lätt ska kunna
komma igång med våra leverantörer, har vi
lanserat ett hjälpmedel som i nio steg leder
dig till rätt leverantörer, produkter och nivå
på Stadsnätsfabrikens hjälpmedel i din
organisation. I vår stadsnätsportal finns alla
nödvändiga dokument. Allt från avtal och
avtalsmallar, presentationer till juridiska PM
och riktlinjer. Innehållet fylls på kontinuerligt med information för att skapa verktyg i
vardagen förstadsnät och/eller nätägare. n
Jimmy Persson
SSNf

Har ni frågor och funderingar
kontakta oss på 08-214 640
eller jimmy.persson@ssnf.org

Medlem i fokus

Stora skillnader
på stadsnäten
I Haparanda har stadsnätet inga privata
kunder utan enbart kommunal verksamhet
och företagskunder i nätet.

M

ed den här volymen går det
bra att driva verksamheten i
kommunal regi men växer vi
och får in medborgarna också
måste vi nog få in någon KO, säger Rolf
Sannebjörk, IT-chef i Haparanda kommun.
Haparanda är en ADSL-kommun med vissa
villa- och bostadsområden som också har
kabel-TV och bredbandsanslutning.
– Vi har många HSB-fastigheter och
Haparandabostäder som har avtal med Bredbandsbolaget och Com Hem och Akelius
har ett fastighetsbestånd där man har avtal
med Telia. Vi har kommunal verksamhet och
företag som accessar via vårt nät och företag
som hyr både kapacitet och svartfiber i själva
nätet, berättar Rolf.
Det mesta är kvar
– Just nu funderar vi på hur vi ska uppnå
den digitala agendan där alla har tillgång
tilll 100 Mbit/s 2020. Hur ska vi bygga ut på
landsbygden? Kopparn räcker inte till. Vi har
en stomme att utgå ifrån men det är en hel
del att bygga ut. Även i centralorten finns
otroligt mycket kvar att bygga. Jag skulle säga
att vi har det mesta kvar.
– Diskussioner pågår på länsnivå för
att se hur vi kan samverka när det gäller
utbyggnaden. Vi måste hitta olika finansieringsmodeller. Det finns många möjligheter
till samverkan mellan offentlig och privat
verksamhet, ja även privata aktörer.
– Ska vi klara målet kan vi inte sitta och
vänta på att det ska hända någonting, utan vi
måste börja agera. Frågan är ju lyft på politisk
nivå och engagemanget finns även regionalt
så det finns goda förutsättningar, säger Rolf.

Stadsnäten bidrar till konkurrensen
Rolf tycker det är oerhört viktigt och skönt
att SSNf bevakar vad som händer och samtidigt för stadsnätens talan.
– Jag tror att deras arbete har gett effekt.
PTS m fl verkar ha fått större kunskap om
stadsnätens betydelse för samhällsutvecklingen. Stadsnäten bidrar till konkurrensen. Det
är också viktigt att SSNf driver frågan om
ytterligare bidragspengar.
Regional samverkan
– Det är viktigt att fortsätta den regionala
samverkan. Vi måste se på bredbandsutbyggnaden på samma sätt som utbyggnad av vägar
m m. Det tror jag är en nyckelfråga för att
lyckas, avslutar Rolf. n
Laila Lilliehöök

Fakta

Haparanda Stadsnät
• Kommunal verksamhet och företag
• Svartfiber och kapacitet
• Samverkar med IT-Norrbotten

Undersökning

Fiberinvesteringar
Vad krävs av Sverige för att
nå regeringens mål?
Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och
minst nio av tio hushåll och företag ska
ha tillgång till höghastighetsnät år 2020.
Hittills har stadsnäten och andra aktörer
investerat mycket i fiber, infrastruktur
med hög överföringskapacitet. Bara 2011
investerade stadsnäten cirka två tredjedelar
av Sveriges totala fiberinvesteringar. Utöver
stadsnäten investerade TeliaSonera i fiber
liksom de mobila operatörerna som bland
annat fibrerar sina basstationer. Men trots
detta krävs en omfattande utbyggnad av
fiberinfrastruktur för att klara regeringens
bredbandsmål, enligt PTS. Den uppfattning
en delar IT & Telekomföretagen, Skanova,
SSNf och SKL.
32 miljarder – underskattat
PTS antar i sin uppföljning av bredbands
målen att det »bara« behövs investeringar
på 32 miljarder för att nå 85–90 procent av
hushållen och företagen med fiber. Det
är ett antagande som vi anser är kraftigt
underskattat och riskerar att sända fel
signaler till politiker och investerare. För att
få fram fakta om vad olika bredbandlös
ningar kostar i olika delar av landet startar
organisationerna IT & Telekomföretagen,
Skanova, SSNf och SKL en gemensam
utredning. Utredningen görs av EY (tidigare
Ernst&Young) och RaLa Infratech.
Vi söker fakta
Politiker och investerare behöver besluts
underlag för att fatta rationella beslut om
hur alla i Sverige ska kunna få ta del av
framtidens bredbandstjänster. Utredningen
inleds genom faktainsamling om redan
byggd infrastruktur, geodata, byggnatio
ner och population för att sedan övergå i
en avancerad modellering av kommande
utbyggnad. Ambitionen är att rapporten
ska kunna utgöra ett underlag för reger
ingens egen utredning om den fortsatta
bredbandsstrategin såväl som för berörda
politiker och investerare på riks-, landstingssom kommunal nivå.
I mars 2014 ska en rapport presenteras som
visar kostnaderna för att bygga fiber till 80,
90 samt 100 procent av hushåll och företag,
uppdelade på kommuner och regioner. n
Camilla Jönsson SSNf
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PTS

SSNf följer

arbetet med regleringen
av fiber och koppar

F

ör tredje gången genomför PTS
analyserna av marknaderna nätinfrastrukturtillträde (NIT) och
bitströmstillträde (BIT) i syfte att
studera konkurrensen på marknaden och
om det finns någon operatör med betydande
inflytande. PTS informerar kontinuerligt och
använder sig av miniremisser, remisser samråd och hearings under sitt regleringsarbete.
EU har bestämt att PTS ska bestämma
EU-kommissionen har bestämt att PTS och

de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska analysera sina respektive marknader
utifrån om någon operatör har ett betydande
marknadsinflytande, d v s om operatören har
en dominerande ställning på marknaden.
Om så är fallet, ska PTS ta fram beslut om
skyldigheter som operatörer med betydande
marknadsinflytande ska följa. Dessa beslut
kallas ibland SMP-beslut, förkortningen
SMP står för »Significant Market Power«.
Stadsnäten svarar via SSNf
SSNf får som en etablerad remissinstans
löpande remissfrågor om branschen från
reglerande myndigheter, departement och
organisationer. Alla remisser SSNf svarar på
är viktiga och remissvaren publiceras alltid på
vår hemsida. Remissen om nätinfrastruktur
(även kallad fiberregleringen) har SSNf dock
behandlat lite extra genom att ha fördjupad
dialog med olika stadsnät, klusterrepresentanter och SSNfs styrelse.
Bitströmstillträde
I höstas förra året skickade PTS ett första
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samråd på remiss i vilken de konstaterar att
de funnit att den produktmässiga avgränsningen av marknaden för bitströmstillträde
skiljer sig åt från avgränsningen i nu gällande beslut (från 2010). PTS har också
funnit att det råder effektiv konkurrens och
att det därför inte är möjligt att identifiera
något företag med betydande inflytande
på marknaden. SSNf håller med PTS i sin
beskrivning. SSNf saknar dock en analys över
det som skett senaste åren, som exempelvis
den konsolidering på KO-marknaden som
skett de senaste åren.
Nätinfrastrukturtillträde
I höstas förra året hölls ett första samråd
angående marknadsanalys avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde som SSNf
besvarade. SSNf förordar i sitt remissvar ett
införande av EOI (Equivalence of Input) och
att det genomförs så snart som möjligt för
den svenska marknaden. SSNf strävar efter
standardiseringar och enkelhet för stadsnäten
och anser att EOI är ett steg i rätt riktning.
Det är bra för marknaden att alla inklusive
TeliaSonera, internt, köper fiberprodukter
till samma villkor och samma priser. Ett
införande av EOI skapar förutsättningar för
att fibernäten görs tillgängliga och öppna
för marknadens alla aktörer på likvärdiga/
icke-diskriminerande villkor.
PTS går vidare
PTS går nu vidare i sitt arbete med alter-

nativ 1, d v s ett införande av en förstärkt
icke-diskriminering (EOI) samt en lättnad
av prisskyldigheten avseende fibertillträde.

Ett andra samråd är planerat att genomföras
under februari 2014, som SSNf planerar att
besvara.
Ett beslutsförslag för både NIT och BIT
är planerat att notifieras till EU-kommis
sionen under våren 2014. Därefter ska beslutet
tas och ny reglering ska kunna träda i kraft. n
Camilla Jönsson
SSNf

Fakta

Vad står NIT för?
Nätinfrastrukturtillträde: Det innebär att
operatörer kan koppla samman sitt eget nät
med sina slutkunder genom att köpa tillträde
till den del av TeliaSoneras nät som når fram till
kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna
gör egna investeringar i utrustning i anslutning
till TeliaSoneras nät.
Vad står BIT för?
Bitströmstillträde: Bitströmstillträde innebär
att operatören hyr en komplett tjänst för
överföring av bredband till slutkunden.
Operatören behöver alltså inte installera egen
utrustning i telestationen utan hyr/köper tjäns
ten från TeliaSonera. Ett bitströmstillträde gör
det lättare för operatörer att erbjuda bredband,
t ex i områden där kundunderlaget inte är så
stort att det lönar sig för flera operatörer att
investera i egen bredbandsutrustning.
Källa: PTS
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Vilse i bredbandet
Vad är egentligen myt och verklighet
i bredbandsutvecklingen? Vad är
fakta och vad är önskedrömmar?
När man arbetar dels med bredbandsforskning och dels som
rådgivare, möts man av en massa
motstridiga uppgifter.

D

et finns många som vill att vi ska vara
i världsklass och presenterar den ena
rapporten efter den andra som visar
hur bra det går. I jämförelse med övriga länder
inom EU ligger vi väl till och är förmodligen det
enda land som kommer att uppnå målet i den
digitala agendan. Men när jag är ute i Sverige
och träffar regioner och kommuner, märker jag
en störande diskrepans mellan officiell statistik
och vad vissa kommuner berättar. Men det
finns en gemensam uppfattning om att fiber
behövs.
Jag arbetar just nu med »EU commissions
guide to broadband investments«, en liten
vägledning till EUs regioner om vilka alternativ
som finns, tekniska lösningar och affärsmo
deller. Så mycket desinformation som sprids
i Bryssel är skrämmande. Stora operatörer
bearbetar kommissionen och policymakers
säger att det behövs inte fiber, kopparnäten
kommer att klara alla framtida behov. Och
om en kommun »agerar«, så är det otillåten
konkurrens med skattemedel. Det känns som
en » flashback« från de diskussioner som fanns
i Sverige för 15 år sedan. Tyvärr har de stora
telemonopolen en viss framgång. Det saknas
konkurrens i de flesta länder inom EU och de
långsamma uppkopplingarna är dyra.
Varför skiljer sig Sverige från resten av EU? Jag
tror att kommunernas engagemang, stadsnä
ten och bostadsföretagen har varit avgörande.
Jag deltar som »bredbandsexpert« i flera
EU-projekt, och diskuterar ofta med lokala
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politiker och andra om detta. Det är svårt att
få gehör för våra framgångar och vi avfärdas
ofta med att » det där kan nog funka i Sverige,
men inte i övriga EU«.
Jag och min kollega Marco Forzati medverkar
just nu, tillsammans med ett 15-tal olika länders
universitet, i en bok om bredbandsutveck
lingen i Europa, som ska ges ut av Cambridge
University. Vi skriver om vår bredbandshistoria.
Många saker har samverkat i Sverige: Rosen
grens pengar, hem-PC-reformen, stadsnätens
tillkomst, bostadsföretagens fastighetsnät,
Bredbandsbolaget etc. Vi får hoppas att i varje
fall de engelska politikerna kommer att förstå
kommunernas drivkraft. När jag talar med
engelska vänner i INCA, Independent Networks
Cooperative Association, säger de att när en
kommun försöker engagera sig i bredbandsut
byggnad så blir de stämda av BT, som blockerar
projektet i flera år.
Det är i år 20 år sedan Stokab bildades och det
känns som vi går in i en ny fas i bredbandsut
vecklingen. Det handlade länge enbart om
snabbt internet och infrastruktur mellan opera
törer och användare. Nu handlar det istället om
infrastruktur för samhället och välfärdstjänster.
I Sverige finns erfarenhet, kunskap och refe
renser. Bredbandsutbyggnad kan bli vår nästa
stora export. Vi är 10 miljoner invånare i Sverige,
inom EU finns det 500 miljoner invånare. n
Crister Mattsson

Samtal

Om nätet ägs kommunalt, privat eller är en hybrid blir allt mindre väsentligt enligt
Jimmy Andreasson, affärsområdeschef för stadsnät hos IP-Only. – Det handlar mer om
att ha rätt koncept, äkta öppet nät och tillräckligt stora resurser för att kunna genomföra de nätinvesteringar som krävs. Tillsammans med en vilja att förbättra samhället är
detta viktigare än vem som äger och driver stadsnäten, säger han.

Även privata aktörer
kan ta samhällsansvar

A

tt intervjua Jimmy Andreasson, är
att möta en eldsjäl. Han brinner
för dessa frågor. Det är hans liv,
säger han. Men det behöver han
inte säga – det märks. Alla frågor besvarar
han med samma positiva attityd. Att prata
problem är inte aktuellt. Jimmy fokuserar
bara på alla fantastiska möjligheter han ser
framöver.
– Det var ett lätt val för mig att tacka ja
när IP-Only bad mig att bli ansvarig för
deras storskaliga satsning på ett nationellt
»Stadsnät« i Sverige. Jag upplever det som
en unik satsning som jag vill vara en del av.
Här kan jag använda all min kunskap och
erfarenhet som jag samlat på mig genom åren
i branschen, säger Jimmy. Jag har bedrivit
stadsnätsverksamhet i många år som privatoch hybrid aktör, där det varit en kamp att få
vara med på marknaden. Nu verkar det inte
vara samma problem längre.

I många kommuner rekryterar man IT-strateger och bredbandssamordnare, man gör
upp digitala agendor vilket gör att man är
mottaglig både för sina egna verksamheter
och privata initiativ. Men jag tror man behöver mer hjälp, mer kapital.

Nationell satsning
– Vi bygger nu upp en storskalig verksamhet,
där vi ska finnas från Ystad i söder till Hapa
randa i norr. Affärsmodellen är en klassisk
stadsnätsmodell med god lokal förankring
som kan kopplas på IP-Onlys stamnät som
för övrigt uppgraderades i dagarna till 100
Gbit/s. Det finns alltså inga hinder att göra
det här driftsäkert och stabilt, vilket har varit
fallet tidigare. Genom att koppla på vårt
stomnät får även de små stadsnäten stordriftsfördelar vilket är en nödvändighet för
att överleva.

Jimmy är visionär och ser att inom en inte
alltför lång framtid kommer vi att bygga s k
smarta städer.
– Jag tror att om ett år har vi tagit öppet
nät till en ny nivå. De senaste två åren upplever jag att det varit en tävling mellan stadsnät
och andra marknadsaktörer om vem som har
flest tjänsteleverantörer. Jag tycker det är lite
ur tiden att arbeta med öppna nät på det sättet. IP-Only kommer givetvis ha öppna nät
som ett skallkrav, men vi vill också ha öppna
plattformar för samhället. Vi vill hjälpa till
att bygga upp sådana tillsammans med t ex
omsorgsförvaltningar, näringsliv. Genom
att vi agerar nationellt kan vi också knyta
ihop regioner, kommuner och landsting och
förmedla erfarenheter dem emellan.
–Vi är här för att lyckas och att hjälpa
Sveriges kommuner och regering att nå
Sveriges bredbandsmål. De satsningar som vi
nu gör innebär att vi måste tänka i nya banor.
Och det är en nödvändighet när man ska
göra en snabb uppskalning på nationell nivå.
Vi har en uppsjö av spännande idéer och lanseringar där vi gör saker på ett nytt sätt. Vårt
mål är att vara kommunernas förstahandsval,
avslutar Jimmy. n

På frågan om hur konkurrensen ser ut svarar
han:
– Vi har en affärsmodell som stimulerar
konkurrens i öppna nät och vi önskar även
konkurrens på infrastrukturnivå. Vi är inte
rädda för konkurrens utan känner snarare,
att vi är hungrigare och vassare än våra
konkurrenter. IP-Only har t ex en gedigen
teknikhistoria och har arbetat med nätkrävande kunder i många år, vilket gör att
tekniken är solid. Sen har vi viljan att förbättra, göra något bra i samhället tillsammans
med kommunerna.
– Kommunerna har verkligen anammat
regeringens bredbandsmål de senaste åren.

Helhetskoncept
– Vi håller just nu på att fila på vårt kommun
erbjudande, där vi kommer att erbjuda ett
helhetskoncept. Det måste finnas ett öppet
nät som grundstruktur men också ett brett
produktutbud med en korrekt prissättning.
Vi ska vara kompletta och kommunen ska
veta, att när vi går in och satsar har vi tänkt
på det mesta. Vi är villiga att skriva avtal med
nya eller befintliga stadsnät, om att ett samarbete med oss leder till 90 procent anslutning.
Som nätägare måste man våga subventionera
och investera även på landsbygden. Vi ser
varje kommun som en helhet.

Vem är Jimmy Andreasson?
Hur skulle du beskriva dig själv som yrkes
person och som privatperson?
Yrkesperson: Driven, positiv, visionär och inte
rädd för att få skit under naglarna. Kan stadsnäts
affärens alla beståndsdelar från grunden.
Privatperson: Familjär och mån om mina nära
och kära. Tycker om att hjälpa folk utan att kräva
något tillbaka.
Vilka egenskaper har du haft nytta av i ditt
yrkesliv? Vilka har du haft det jobbigt med?
Nytta: Arbetat nära kommuner och kommunala
bolag, i flera fall genom hybridägda bolag, dels
på politisk nivå men även på tjänstemannanivå.
Skapat en god förståelse om kommunernas be
hov och möjlighet med fiberbaserad infrastruk
tur. Har alltid haft mycket kompetenta och driv
na personer kring mig som delar mitt engage
mang och har nära till skratt, glädje är en viktig
del i arbetet.
Jobbigt: Är en perfektionist ut i fingerspetsarna,
kräver det bästa av mig själv och min omgivning.
Född: I Biskopsgården på Hisingen i Göteborg.
Uppvuxen: I Torslanda, omgiven av en fantastisk
västkustskärgård.
Skolor: IHM Business School.
Familj: Villa, blivande fru och två barn 7 och 8 år.
Bor på landet framför en stor åker några mil ut
anför Göteborg.
Nätverk: Flera.
Intressen: Löpning, fiske och arbete (hur tråkigt
det än låter så är det fantastiskt roligt att arbeta).
Senast lästa bok: Televerkets historia från
1870 och framåt, från pärm till pärm. Alla inom
Skanova vet vilken bok jag menar, är mycket in
tresserad av historia och kunde inte sluta läsa.
Vill man ha kortversionen kan man besöka Tele
verksmuseet på Skansen, där finns stora delar av
nätet uppbyggt i verklig skala. För att förstå vad
som händer på marknaden just nu är det viktigt
att känna till och ha respekt för dess historia.
Film: Sune på Bilsemester.
Valspråk: Fiber är nyttigt och öppna nät
till folket!

Laila Lilliehöök
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Medlem i fokus

Vart tar kundernas
behov vägen?
En av de mest spännande frågorna framöver för Anders Pettersson,
affärsenhetschef för bredband hos Skellefteå Kraft, är att se vilken
efterfrågan det blir när näten byggs ut och uppgraderas.

S

kellefteå Kraft erbjuder sina kunder
upp till 100 Mbit/s symmetriskt och
fr o m maj i år kommer de att erbjuda
tjänster över 100 Mbit/s upp till 1

Gbit/s.
– Vi håller just nu på att uppgradera det
aktiva nätet. Inte bara för att kunna erbjuda
tjänster över 100 Mbit/s utan också för att
säkra driftsäkerheten. När utrustningen
börjar få några år på nacken riskerar man att
inte kunna garantera reservdelsförsörjningen.
Så när vi ändå byter utrustning, är det klart
att vi passar på att uppgradera så att de klarar
tjänster över 100 Mbit/s. Det är väldigt spännande att se hur stor efterfrågan kommer att
bli, säger Anders.

Fakta
Skellefteå Kraft

Äger ett fiberbaserat nät i Skellefteå kommun
där Skellefteå Kraft även bedriver egen
KO-verksamhet. Nätet omfattar stora delar av
Skellefteå kommun som har en sammalagt yta
på totalt 6 800 kvm.
Affärsenhet Bredband:
• 17 anställda
• 76 msek i prognostiserad försäljning 2013
• 16 msek i prognostiserat resultat efter
avskrivningar 2013
• 22 000 anslutna hushåll, varav 12 000 villor
och 10 000 lägenheter
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Vad händer i branschen
– Uppgradering av näten kräver en investering och det finns säkert flera stadsnät som
inte orkar med det, fortsätter han. Det blir
intressant att se vad det kommer att innebära för branschen. Vi ser redan nu en tydlig
konsolidering på olika plan. Å ena sidan
stadsnät som samverkar och å andra sidan
olika Telia- och EQT-konstellationer som
förvärvar stadsnät. Det här tror jag bara är
början. Vi kommer att se en ökad konsolidering eftersom de flesta är överens om att det
finns stordriftsfördelar i den här branschen
och då blir det naturligt.
– Det är inte så att jag tror att det kommer
att ske en total omstrukturering inom 2–3 år.
Det kommer att ta längre tid. Men trenden
kommer att fortsätta.
Slopa kommungränserna
– Här vill jag gärna poängtera vikten av att
stadsnäten får bedriva verksamhet utanför
kommungränsen, på samma sätt som vi som
elbolag gör. Detta är ett av de största bekymren vi har idag och det är därför viktigt att
SSNf driver den frågan.
– Jag tycker för övrigt att SSNf gör ett
bra jobb. De behövs. Det är inte alltid lätt

att samla stadsnäten till enighet eftersom vi
är så olika. Därför blir det viktigt med alla
samverkansprojekt som SSNf driver, Cesar,
Stadsnätsfabriken m m. Även om vi inte
ägarmässigt är kopplade till varandra kan vi i
alla fall åtnjuta en viss stordriftsfördel genom
t ex Cesar. Allt som gör att vi kan prata med
en röst är bra. Vi ska kunna fungera som ett
nät mot operatörerna som faktiskt arbetar
nationellt. Det är också bra att SSNf håller
oss uppdaterade i de frågor som berör oss. Jag
tycker att de har gett stadsnäten en tydligare
position senaste åren. Vi finns nu på kartan
och politikerna börjar se vilken roll vi har och
har haft i bredbandsutbyggnaden.
På frågan om hur han upplever det att stadsnät blir privatägda, svarar han:
– Jag har inget principiellt emot privat
ägande men det är viktigt att vid varje tillfälle
göra en värdering utifrån både samhällsmässiga och ekonomiska aspekter.
Tufft nå målen
Skellefteå Kraft ligger långt framme när
det gäller utbyggnaden av bredband och har
länge varit en s k grön kommun på både PTS
och Bredbandsforums bredbandskarta.
– I den senaste undersökningen som PTS
gjorde har faktiskt 80 procent av alla hushåll tillgång till 1000 Mbit/s. Vad jag vet är
det bara Sundbyberg som har bättre siffror.
Skulle man titta enbart på villabestånd så
undrar jag om vi inte är bäst i Sverige, säger
han stolt.
– Men även om vi ligger långt framme,
blir det tufft att nå målet utan bidragsmedel.
Vi är en väldigt stor kommun, 2/3 av Skånes
yta med en befolkningstäthet på ungefär en
tiondel. Ska vi kunna bygga ut i glesbygden
så behövs det definitivt ytterligare bidragsmedel, avslutar Anders. n
Laila Lilliehöök

SKL

Vinsterna skulle bli stora för det svenska samhället om staten
samordnade sitt ägande av bredbandsnät, s k fibernät. Det
framgår i en rapport som Deloitte har tagit fram på uppdrag
av Sveriges Kommuner och Landsting.
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med samordnat
statligt fibernät
Sammanfattning:
Under hösten 2013 har Deloitte, på uppdrag av SKL, genomfört en studie för att
tydliggöra möjligheter, nyttor och effekter
av en samordning av statens telekominfrastruktur. Sammantaget kan konstateras att
det finns ett tydligt behov av en geografiskt
sammanhållen, operatörsneutral och öppen
fiber-infrastruktur som effektivt erbjuder
svartfiber tjänster till marknaden på lika
villkor för alla aktörer.
Baserat på genomförda intervjuer, tidigare
analyser samt genomgång av befintliga rapporter och utredningar, har fyra huvudsakliga
och tydliga nyttoeffekter av en mer sammanhållen fiberinfrastruktur, identifierats:
• Förbättrade möjligheter att realisera
Sveriges bredbandspolitik och mål
• Ökade möjligheter för etablering av
nya tjänsteleverantörer och stärkt tjänstekonkurrens
• Säkrare och mer robusta kommunikationslösningar för den offentliga
verksamheten
• Ökad effektivitet i förvaltningen av den
statliga telekominfrastrukturen
Den i statsbudgeten föreslagna utredningen avseende en samordning av statens
telekomtillgångar, bör syfta till att genomlysa och fördjupa analysen av de ovan fyra
identifierade nyttoeffekterna, för att ge ett

så heltäckande och relevant underlag som
möjligt för vidare beslut i frågan om en sammanhållen statlig fiberinfrastruktur.
Utredningen bör således omfatta (utan att
begränsa sig till) analys och förslag avseende:
• Utformning av en sammanhållen statlig
fiberinfrastruktur i syfte att:
– Möjliggöra goda marknads-och
konkurrenseffekter
– Säkerställa robust och säker
kommunikation för försvars-och
samhällsviktig verksamhet
• Affärs-och verksamhetsmodell för en
statlig svartfiberoperatör
• Kostnadsbesparings och effektiviserings
potential inom statlig förvaltning och
bolag
• Investeringsbehov i infrastruktur och
organisation
Det är av väsentlig vikt att marknadens aktörer får tydlighet avseende statens strategier
och intentioner för sin fiberinfrastruktur, för
att inte skapa osäkerhet och påverka marknaden negativt. Den kommande utredningen
bör därför genomföras skyndsamt. n
Sveriges Kommuner
och Landsting
(SKL)

Lätt att hitta
bredbandsstrategier
med nya
Bredbandskartan
På jakt efter kommunernas eller länens
bredbandsstrategier? I den nya versionen av Bredbandskartan är det lätt att
hitta alla dokument.
Bredbandskartan visar bredbandstill
gången i Sverige. Bakom kartan står PTS
och Bredbandsforum. Nu finns det en ny
version av Bredbandskartan. De två stora
nyheterna är strategikartan och leveran
törskartan.
Har kommunen en bredbandsstrategi?
På strategikartan kan du se vilka kom
muner och län som har, arbetar med eller
saknar en bredbandsstrategi. Resultatet
visas med grönt, gult eller rött ljus. Du
kan även läsa strategin, om det finns en
sådan. En bredbandsstrategi är viktig för
utbyggnaden av bredband, och därmed
för kommunens och länets utveckling.
Vem kan leverera internet till ett visst
område?
På leverantörskartan kan man enkelt se
vilka aktörer som kan leverera Internet till
ett visst område. Skriv in adress, ort eller
område så får du information om olika le
verantörer och vilka tekniker de erbjuder,
exempelvis fiber eller 4G, presenterade
på en karta.
Om Bredbandskartan
E-tjänsten Bredbandskartan bygger på
uppgifter som PTS samlar in från bland
annat operatörer. Bredbandskartan upp
dateras med nya uppgifter kontinuerligt.
Kontakta gärna PTS på
bredbandskartan@pts.se om du kan
bidra till att förbättra informationen
eller om du har frågor. n
www.bredbandskartan.se
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I rampljuset

Öppna nät
här för att stanna
Den nya IT-infrastrukturen med öppna nät som växer fram, har nyttjats
väldigt fragmentiserat av operatörerna, enligt Stefan Trampus, försäljningsdirektör, Com Hem. Nu satsar Com Hem på att via de öppna näten nå både
privatmarknaden och företagsmarknaden, främst de små företagen som
hittills ofta varit hänvisade till kopparbaserade ISDN- och DSL-tjänster.

– De stora operatörerna som agerar utifrån
en skalbarhet och effektivitet har haft svårt
att ta till sig de möjligheter som finns.
Istället för att vänta
– För en tid sedan sa vi att istället för att vänta på att alla förutsättningar ska finnas för att
vi ska kunna gå in i öppna näten, så valde vi
istället approachen att definiera hur vi vill ha
det för att gå in i öppna nät. Det har vi gjort
och också kopplat upp oss mot ett antal olika
nät runt om i Sverige.
– Precis som de stora operatörerna, ser
även vi, att ska vi få effektivitet i vår verksamhet för att ge kunderna en bra tjänst som
är enkel att köpa, så måste någon form av
harmonisering ske.

F

ör ett par år sedan inventerade Com
Hem sina förmågor och såg över var
de kunde växa. Man tittade även på
hur Com Hems motsvarigheter i
andra länder arbetade.
– Det var uppenbart att vi hade en stor
outnyttjad potential när det gällde företagsmarknaden. I fastigheter där vi redan
finns med vår infrastruktur når vi idag runt
180 000 företag, de flesta lite mindre till storleken och som många gånger är förpassade
till mindre bra bredbandslösningar via ISDN
eller ADSL. Vi såg att här fanns det stora
möjligheter för oss att göra något annorlunda
inom företagsmarknaden, säger Stefan.
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Nu gjorde vi ju dessutom ett förvärv i slutet
av förra året, Phonera, och det innebär ännu
fler möjligheter för oss att växa på den här
marknaden. Med Phoneras portfölj kan vi
satsa även på större företag, tillägger han.
Öppna nät en förutsättning
– Hittills är det väl inte någon operatör som
har lyckats dra nytta av infrastrukturen
inom öppna nät – av olika anledningar. Det
har funnits och finns begränsningar i form
av olika prissättningar och olika tekniska
lösningar. Administration och praktisk hantering varierar.

Vän av stadsnät
– Vi ser stora möjligheter att öka vår närvaro
på marknaden i stort och särskilt företagsmarknaden, inte minst genom samverkan
med stadsnäten. Men det förutsätter att det
sker en harmonisering av bl a design, support,
processer och beställningsförfarande. Då blir
det mycket enklare för oss att gå in i samarbeten med fler stadsnät, säger Stefan.
– Jag vet att det pågår ett arbete inom
Stadsnätsföreningen som verkar i den här
riktningen. Vi har stora förhoppningar kring
det.
Kommunikation prioriterat
På frågan om vad som känns mest utmanande framöver svarar Stefan:
– Jag tror att det finns en gammal bild
av Com Hem hos kunderna. En bild som
motsvarar Com Hem för ett par år sedan och

Undersökning

som kanske inte är förknippad med moderna
tjänster och bra kundservice. Nu gäller det
att få kunderna medvetna om att Com Hem
idag har en portfölj av starka och moderna
tjänster och att vi tar hand om våra kunder.
Vårt företag har förändrats på många sätt,
mycket tack vare att vi senaste åren arbetat
fram våra processer enligt en LEAN-modell.
Men vi har bara börjat vår resa, det kommer
fortsätta att hända mycket på Com Hem.
Härom veckan lyssnade jag på ett antal
kunder i fokusgrupper som testat vår nya
TV-tjänst Tivo. Där gladde jag mig åt att de
unisont var mycket nöjda med både vår produkt och vår support. Ett starkt varumärke
förknippat med bra tjänster och service växer
fram över tid och sprids kunderna emellan.
Att stödja den processen är en utmaning likaväl som att alla operatörer har en utmaning i
att få sina processer och stödsystem att hänga
ihop mellan kommunikationsoperatören och
oss som tjänsteleverantör, påpekar han.
Ryktet säger att…
… du Stefan blir efterträdare till Tomas
Franzén, vad säger du om det?
– Det är förstås smickrande att jag nämns
i de sammanhangen men mer än det vill jag
inte säga. Det är en fråga för styrelsen. Det
är synd att Tomas slutar. Han har varit med
om att driva stora förändringar – 2013 var
verkligen ett bevis för detta, ett år då vi bl a
gjorde om hela vårt TV-erbjudande i grunden liksom gav oss in på företagsmarknaden.
Satsningar på nya tjänster och affärsområden
gör att vi nu står väl rustade att ta nästa steg.
Det kommer att vara full fart framåt för Com
Hem oavsett vem som kommer att efterträda
Tomas, avslutar Stefan. n
Laila Lilliehöök

Vem är Stefan
Trampus?
Vilka egenskaper har du haft nytta av i ditt yrkes
liv? Vilka har du haft det jobbigt med?
Nytta: Analytisk, social, strukturerad.
Jobbigt: Dålig på att passa tider och fördjupar
mig ibland i allt för många saker.
Född: 1969 i Stockholm på Södersjukhuset.
Uppvuxen: Skärholmen.
Intressen: Skidor, husfix, film.
Film: Hundraåringen...
Motto: Skapa förändring och minnen.

Samhället kan spara
mångmiljarder på e-tjänster
Bredbandsutvecklingen handlar inte längre bara om en snabb uppkoppling för
TV eller Internet, utan om att bygga en digital infrastruktur för hela samhällets
funktion. Vi måste säkerställa att alla får tillgång till snabbt bredband både på
jobbet och hemma. Det skapar helt nya möjligheter, inte minst eftersom digitala
tjänster kan skapa en mer kostnadseffektiv och individanpassad välfärd inom
skola, vård, omsorg och kultur.

F

ör att öka förståelsen för de digitala
möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet
Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera
och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt
men avgränsat område, hemtjänsten.
Rapporten visar att kommunerna kan hindra de skenande kostnaderna och dessutom
spara betydande belopp genom att använda
digitala tjänster. Beräkningarna utgår från
fyra olika e-tjänster som samtliga har testats
och utvärderats inom hemtjänsten i Västerås.

Det finns idag begränsade IT-tjänster för
äldreomsorg men potentialen är stor. Det
pågår utveckling och forskning som skulle
kunna innebära att äldreomsorgen och hem
tjänsten radikalt förändras. Det finns några
kommuner som är igång med att införa
digitala tjänster, ett flertal undersöker och
förbereder ett införande.
Genom bearbetning av information och
beräkningar kan vi konstatera att samhället
kan göra betydande besparingar genom att
använda digitala tjänster för äldreomsorg
och hemtjänst.
De årliga nettobesparingarna som genereras
när enbart 10 procent av hemtjänsttagarna
använder digitala tjänster beräknas till:
• Mellan 2,4 – 4 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000 invånare
• Mellan 16 – 25 miljoner för en mellanstor
stad med 90 000 invånare
• Mellan 42 – 63 miljoner för en storstad
med 500 000 invånare
Studien analyserar också ett scenario med ett
mer omfattande införande av digitala tjänster
(till 90 procent av antalet hemtjänsttagare år
2020). De årliga nettobesparingarna år 2020
kan i så fall bli upp till:
• 34 miljoner för en glesbygdskommun med
8 000 invånare
• 220 miljoner för en mellanstor stad med
90 000 invånare

• 590 miljoner för en storstad med 500 000
invånare
Studien visar också att befolkningsutvecklingen och de ökade krav på vård och
äldreomsorg som medföljer detta, innebär
skenande kostnader för kommunerna.
Kostnaden för hemtjänst beräknas öka 20
– 35 procent till år 2020 jämfört med 2013.
Ett omfattande införande av digitala tjänster
kan leda till att kostnaden för hemtjänst år
2020 istället minskar med upp till 50 procent
jämfört med 2013 för glesbygdskommunen.
Införandet av digital äldreomsorg förutsätter en väl utbyggd IT-infrastruktur med
god kapacitet och kvalitet (fiber). Infrastruktur som ursprungligen är införd för telefoni
eller kabel-TV kan vara alltför begränsad och
inte lämpa sig för avancerade tjänster eller
inte räcka till när höga krav ställs på säkerhet
och kvalitet.
En storskalig nationell utbyggnad av fibernät
innebär en omfattande investering. Med
denna studie visar vi ett exempel på vilka
förtjänster en utbyggnad av fibernätet kan
innebära. För hela Sverige kan i bästa fall
nettobesparingen enbart på digitala tjänster
för hemtjänst uppgå till sammanlagt 53 miljarder under perioden 2014 – 2020.
Framtiden kommer att innebära stora
utmaningar för samhället avseende vård och
äldreomsorg. Behoven ökar, vårdinsatserna
blir fler och allt mer omfattande, samtidigt
som befolkningsutvecklingen innebär att
andelen äldre kommer att bli betydligt större.
Den tekniska utvecklingen kommer att innebära nya möjligheter och kan ge samhället
gynsamma förutsättningar. n
SSNf

Rapporten heter »Effekter av digitala tjänster för
äldrevård – En ekonomisk studie«. Den är gjord
av Acreo på uppdrag av SSNf.
Läs hela rapporten på www.ssnf.org
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Telö 13
Telö 13 ingår i den nationella övningsstrategin
för sektorn elektronisk kommunikation för Postoch telestyrelsen, operatörer, Försvarsmakten
och i år även för stadsnäten.
Telö 13:
• var en gemensam krisledningsövning
för aktörer inom sektorn elektronisk
kommunikation
• gav aktörerna möjlighet att utbyta
erfarenheter inom krishantering samt
utveckla och testa samverkansformer
för hantering och återställning vid en
extraordinär händelse
• hade en lärande ansats; hantering
och samverkansformer testas för att
kunna förbättras och bidra till att
utveckla sektorns krisledningsförmåga
vid en extraordinär händelse
I årets övning Telö 13 deltog Ronny Sundström, Stadsnät i Svealand AB, Thomas
Engström, Gävle Energi AB, Peter Lindberg,
Väner Energi AB, Björn Olsson, Lunet AB,
Tomas Sundström och Utsikt, Håkan
Lövefors under ledning av projektledare
Birgitta Krook. Inför huvudövningen den 6–7
november 2013 genomfördes en stadsnätsintroduktion samt en gemensam introduktion
med alla deltagare den 4 september och en
förövning den 24–25 september.
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Stadsnäten och Telö 13
I och med att elektronisk kommunikation
fått en allt större betydelse för de flesta verksamheter i samhället idag, har också kraven
från tillsynsmyndigheter och konsumenter
ökat. Det innebär också att arbetet med driftsäkerhet och krisledning blir allt viktigare.
Stadsnätsgruppens helhetsintryck av
övningen var mycket positivt och gav deltagarna i gruppen en stor förståelse och insikt
i krisledningsarbetets betydelse för att nå
Stadsnätsföreningens målsättning kring »Nät
i världsklass«. Att delta som övande medlemmar på lika villkor med övriga deltagare gav
också gruppens deltagande en positiv insikt
och dimension som saknats tidigare år. Övningen var väl förberedd och genomförandet
mycket professionellt.
Sammantaget är det också positivt att nätverka i ett sammanhang som även skapar en
förståelse för övriga deltagares arbete inom
sektorn för elektronisk kommunikation.
Även kommuners och myndigheters agerande i händelse av en extraordinär händelse och
kommunikationen mellan berörda aktörer
blir en lärande övning avseende samverkan.

Hela övningen gav också många viktiga
erfarenhetsutbyten och reflektioner kring
övningen.
Den aktiva stadsnätsgruppen skapade
under dessa möten ett förslag till fortsatt
nationell samverkansgrupp. Det skapades
även en organisation kring Telö-övningar
mellan stadsnät och i stadsnätsperspektiv för
det fortsatta arbetet. PTS har i detta avseende
gett gruppen sitt fulla stöd och ser mycket
positivt på ett mer aktivt deltagande från
stadsnäten nu och framöver i dessa frågor.
För övningen totalt genomfördes en uppföljningsdag den 4 februari 2014 och en särskild
rapport presenteras från PTS med erfarenheter och lärdomar från Telö 13. n
För stadsnätsgruppen
Birgitta Krook
Projektledare

debatt

Nätverk och valet
Inför valrörelsen kan det vara intressant
att fundera lite kring om nätverksfrågan
kommer att bli aktuell.
Erfarenhetsmässigt vet vi att det som
uppfattas som tekniska frågor inte är
någon stor valvinnare.

E

xempelvis försökte dåvarande moderat
ledaren Carl Bildt få upp bredband på
dagordningen i valrörelsen 1998, men
det möttes av föga entusiasm, mer än från
motståndarna som kunde måla ut moderat
ledaren som en kufisk figur som pratade goja.
Den valrörelsen kom istället att bl a handla om
IB-affären, alltså om en skandal som inträffat 25
år tidigare...
Går vi ännu längre tillbaka kan vi se att
det fanns politiska företrädare som redan på
1960-talet försökte väcka frågan om vad den
nya informationsteknologin (»kybernetiken«)
skulle innebära för samhällsutvecklingen. Dock
utan att mötas av någon större entusiasm i de
breda leden.
Den som vill få bredband, nätverk och digital
diskussion på dagordningen i en valrörelse har
således en dyster prognos.
Möjligtvis är det så, att det faktum att vi blir
allt mer beroende av den nya tekniken (och
förväntar oss att den ska fungera alltid och
överallt) gör det möjlig att få upp frågan på
dagordningen.
Vi anser att det ska finnas nätverk oavsett
var vi själva befinner oss. Folk knallar ut på
fjället med sin mobil som räddningsplanka
och blir förvånade när de vilsegångna inte kan
ringa upp räddningstjänsten. Vi har svårt att
acceptera nätlösheten på flyget eller att billig
hetshotellet vi checkat in på inte har ett WiFi.
Nätverket ingår i det löfte om den industri
ella livsstilen som vi anser oss ha rätt till.
En konsekvens är också att vi irriteras över
att det kan kosta skjortan att vara uppkopplad
när vi reser runt i EU-området. Många av oss
frågar sig vad som är poängen med EU om det

inte är lika okomplicerat att åka över gränsen
till Österrike som det är att flytta sig från Göte
borg till Halmstad.
Onekligen en fråga att ställa till kandidater
na till Europaparlamentet.
Och hur är det med täckningen för våra mo
biltelefoner? Eller varför har inte alla (i princip)
tillgång till ett bredband oavsett var i Sverige
de befinner sig? Hur kan vi ens tala om en skola
för alla om det finns skolbarn som inte har
tillgång till Internet hemma?
Med detta breda anslag finns det många
problemställningar att resa för den som vill
att också nätverksfrågan ska komma upp på
dagordningen.
Den som vill göra valfråga av nätet bör således
se till att öka den breda probleminventeringen
– då kommer politiken att ha en lämplig mylla
att plantera diskussionen i.
Det gäller således att inte glömma bort san
ningen, att vi först måste se bekymret framför
oss innan vi intresserar oss för lösningarna.
En modell för att få fart på problembe
skrivningen är att koppla nätverksfrågan till
andra områden, exempelvis landsbygdens
överlevnad och industrins möjligheter, kanske
också sådant som har med datasäkerhet och
övervakning att göra.
Den som vill ha en diskussion om exempelvis
ökade möjligheter för kommunala nätverk att
gå utanför kommunens gränser, behovet av
såväl en ansvarsfull konkurrens som åtgärder
mot alltför dominanta aktörer, mer offentliga
medel till utbyggnad, och så vidare, bör således
inte försöka lyfta dessa frågor direkt, utan låta
dem glida in som problemlösning i ett läge där
andra mer allmänna frågor har krattat mane
gen. n
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Stig-Björn Ljunggren
Konsult, skribent och flitig samhällsdebattör
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Fokus på icke-diskriminering
i kommande SMP-beslut
Målet med PTS konkurrensfrämjande arbete är en hållbar konkurrens
som leder till att konsumenterna får bra valmöjligheter och låga priser. För
att vi ska få en dynamisk marknad med flera aktörer måste det dock finnas
bra spelregler.

S

verige och övriga medlemsstater inom
EU har bestämt att det behövs särskild reglering av viktiga insatsvaror,
till exempel koppar- och fiberinfrastruktur, för att det ska uppstå effektiv
konkurrens på marknaderna för elektronisk
kommunikation. Reglerna ska se till att nya
aktörer kan verka på slutkundsmarknaderna.
I förra numret av Stadsnätsmagasinet
berättade konkurrenschefen på PTS, Rikard
Englund, om läget för kommande access
nätsreglering. Två regleringsalternativ hade
då presenterats i ett första samråd och baserat
på svaren i samrådet har PTS nu gjort ett
vägval.

Förstärkt icke-diskriminering
PTS kommer att gå vidare med ett förslag
till reglering, i enlighet med vad EU-kommissionen rekommenderar, som innebär
ett införande av en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet samt ev bortlyft
prisskyldighet avseende fibertillträde. Syftet
är att främja effektiva investeringar och inno
vation för ny och förbättrad infrastruktur,
samtidigt som effektiv konkurrens bibehålls.
Förstärkt icke-diskriminering innebär
att aktören med betydande inflytande på
marknaden ska tillhandhålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på
samma villkor, t ex samma priser, beställningssystem och leveransvillkor. Principen
kallas EOI, Equivalence of Input.
Förslaget innebär att när PTS bedömer
att EOI-skyldigheten finns på plats kommer
prisregleringen på tillträde till fiberbaserad
infrastruktur att lyftas bort. Prisregleringen
28
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på tillträde till kopparbaserad infrastruktur
kommer dock att finnas kvar. Tanken med
detta är, som framgår av Kommissionens
rekommendation, att priset på kopparbaserat
tillträde ska fungera som ett »ankare« i den
meningen att det kommer att ha en återhållande effekt på priset för fiberbaserat tillträde.
Varför ny reglering?
Sverige befinner sig mitt i ett teknikskifte
från tjänster via befintlig kopparbaserad
infrastruktur till tjänster via fibernät och
mobila bredbandsnät. Vi ser att det finns
ett starkt intresse av att investera i den nya
infrastrukturen och att konkurrensförutsättningarna är under förändring, inte minst på
regional och lokal nivå.
Sverige ligger på många sätt i framkant
av denna utveckling ur ett EU-perspektiv.
Samtidigt pågår ett arbete inom EU-kommissionen om hur regleringen ska utformas,
för att främja utbyggnad av den nya infrastrukturen och konkurrensen på marknaden.
Kommissionen har tydligt signalerat att det
är dags att tänka nytt kring regleringen.
En slutsats som PTS har dragit är, att den
nya regleringen för accessnätsmarknaderna
inte kan se likadan ut som den nu gällande
regleringen som beslutades 2010.
PTS planerar att fatta beslut vid halvårsskiftet. n
Peter von Wowern
Projektledare PTS konkurrensavdelning

Fakta

Vad är skyldighetsbeslut?
Lagen om elektronisk kommunikation (LEK),
som bygger på EU-direktiv, ger PTS möjlighet
att besluta om ramar och regler för marknaden
i förväg för att förhindra konkurrensproblem,
s k förhandsreglering.
PTS ska regelbundet analysera situationen inom
ett antal delmarknader för elektronisk kommu
nikation. EU bestämmer vilka delmarknader som
länderna måste analysera.
Om det finns konkurrensproblem på en delmark
nad ska PTS identifiera vilken/vilka aktörer som
har ett betydande inflytande över den aktuella
marknaden. Därefter beslutar PTS om skyldig
heter för dessa aktörer, t ex om att ge andra
aktörer tillgång till nät eller tjänster. Besluten
kallas SMP-beslut, Significant Market Power.
En av delmarknaderna som PTS analyserar är
marknaden för nätinfrastrukturtillträde. Nätin
frastrukturtillträde innebär att operatörer kan
koppla samman sitt eget nät med sina slutkun
der genom att köpa tillträde till den del av Telia
Soneras nät som når fram till kunderna. Tillträdet
innebär att operatörerna gör egna investeringar
i utrustning i anslutning till Telia Soneras nät.

3 frågor till…

Rolf Eriksson

Lycksele kommun
Har du blivit kontaktad av Telia
om ett eventuellt uppköp?
– Nej
Har du blivit kontaktad av IP-Only
om ett eventuellt uppköp?
– Nej
Hur troligt anser du att det är att ni
kommer att bli uppköpta?
– Mindre troligt

Per Lilja

Sollentuna Energi
Har du blivit kontaktad av Telia
om ett eventuellt uppköp?
– Nej, men vår ägare Sollentuna
kommun har blivit det
Har du blivit kontaktad av IP-Only
om ett eventuellt uppköp?
– Nej
Hur troligt anser du att det är att ni
kommer att bli uppköpta?
– Inte alls

Arne Andersson
Falu Elnät

Har du blivit kontaktad av Telia
om ett eventuellt uppköp?
– Nej inte för uppköp men de har
uppvaktat oss flera gånger för att ta
över som kommunikationsoperatör
Har du blivit kontaktad av IP-Only
om ett eventuellt uppköp?
– Nej

Att hoppas på turen är ingen vidare krisberedskap.
Vid en olycka där till exempel en damm brister, får
det allvarliga konsekvenser. Är kristeamet redo, kan
följderna dock minimeras – både de ekonomiska och
de mänskliga.
Gör dig beredd. Gå våra kurser i krishantering.
www.svenskenergi.se/kompetens

Hur troligt anser du att det är att ni
kommer att bli uppköpta?
– Mindre troligt
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Aktuellt

Starkt varumärke
nyckel till framgång
Ett starkt varumärke är ett långsiktigt sätt för ett företag eller en kommun
att differentiera sig och sina erbjudanden i förhållande till konkurrenterna,
och betraktas idag allt oftare som en av de värdefullaste tillgångarna.

Aktuellt
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I förra numret av Stadsnätsmagasinet
kunde man läsa om det gemensamma
varumärket Stadsnät:

V

arumärkesuppbyggnad är inte
något som bara är förbehållet
företag inom privat sektor utan
det finns även stora intressen för
att utveckla starka varumärken inom statliga
verk, myndigheter och intresseorganisationer.
Exempelvis har konkurrensen mellan de
olika regionerna ökat dramatiskt, vilket inne–
Ni väljer nivå n!bär att olika regioner lägger stor vikt vid att
ge
vi har lösnin
profilera sina respektive varumärken. Även
kommuner har börjat inse betydelsen av att
bygga starka varumärken. Detta har bland
annat resulterat i en spännande men tämligen
vildvuxen flora av kommunala slogans.
• Kundtjänst till hushållen
• Sälja tjänster tjänster
• Marknadsföra
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Stadsnäten är »på din sida« och finns lokalt
nära kunderna. Stadsnäten lever, bor och
verkar på samma plats och har mycket
gemensamt med kunderna.
Modern Tekniken som stadsnäten arbetar
med är i högsta grad modern. Fibernät är
framtidens kommunikationsnät med över
lägsen kapacitet.
Engagerad Stadsnäten är engagerade
och brinner för att ge sina kunder tillgång
till stadsnätets alla fördelar.
Ärlig Stadsnäten är en schysst och ärlig
partner. Ärlighet och öppenhet ger större
tillfredsställelse i stadsnätens eget arbete
och stadsnätet vet att det uppskattas av
kunderna.
Inspirerande Stadsnäten arbetar med ett
kommunikationsnät som ger tillgång till
ett fantastiskt utbud av tjänster och möjlig
heter. Stadsnäten vill inspirera fler tjänste
leverantörer och innovatörer att använda
stadsnätet som en plattform för att nå ut
med sina tjänster.
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Men vad menas med ett starkt varumärke?
Det är ett varumärke där ord och handling
hör ihop och går hand i hand. Att ha ett
starkt varumärke har alltid varit viktigt, även
om det kanske idag kan vara ännu viktigare
för att lyckas ta sig igenom bruset eftersom
vi inte längre har tid att uppmärksamma allas
budskap. Men hur får man ett starkt varumärke och vad innebär det egentligen?
Ett starkt varumärke är ett varumärke som
har hög kännedom och preferens i målgruppen, ett gott rykte inom sitt område och som
ständigt och konsekvent lever upp till sina
löften. Starka varumärken är inget man får,
utan något man förtjänar.
Varumärkesuppbyggnad
– en strategisk process
Ett varumärke är inte bara en grafisk profil,
en slogan eller en logotyp. Däremot när kunder och intressenter t ex hör ordet Stadsnät,
vill vi att det skapas bilder, känslor och associationer, som kan se olika ut beroende på vad
intressenten ifråga är i behov av. Varumärkesarbete handlar om att förstärka och i vissa fall
förändra dessa bilder. Det är också ett löfte.
Bilder som skapas är ett löfte till kunden eller

intressenten. Fokus behövs på: »vem är vi till
för« och »vad ska vi göra«.
Hur man ska gå tillväga för att bygga
upp starka varumärken är en fråga av hög
dignitet. Att utveckla och vårda ett starkt
varumärke är en långsiktigt värdeskapande
och strategisk nyckelprocess hos den som
äger varumärket. Arbetet syftar ytterst till
att stärka en organisations konkurrenskraft,
tillväxtförmåga och lönsamhet.
Ett steg i en varumärkesuppbyggnad kan
vara att samarbeta med andra företag. Syftet
är då att hitta ett företag som kan hjälpa till
att stärka ens eget varumärke över tiden.
Stadsnäten har ett gemensamt varumärke
Stadsnät. Det innebär att stadsnäten kan
samarbeta med varandra i varumärkesuppbyggnaden och därmed kunna få till en lokal
och nationell förankring.
Prova!
Lokal TV-reklam ökar i takt med att många
lokala annonsörer lämnar sin traditionella
lokaltidning. De vill prova något nytt och nå
ut bredare med större kraft. Enligt undersökningar får företag synergieffekter i form av
att de når en större marknad och får ett bättre
genomslag när de satsar på lokal TV-reklam
än via printannonser på lokalnivå. Dessutom
får företag ännu mer synergieffekter om de
kombinerar nationell TV med lokal TV.
Kampanjfunktionen för varumärket
Stadsnät har säkerställt att alla stadsnät kan
använda sig av ett erbjudande som innebär
att de kan nyttja lokal TV-reklam och nå ut
med specifika budskap. Varumärkesfilmen
har anpassats och stadsnäten kan få de sista
sekunderna till lokalt anpassat material. n
Camilla Jönsson SSNf

Medlem i fokus

Regeringens första
mål uppnått
I Vännäs var man tidigt ute med att gräva ner fiber. Idag har man en bra stomme
och Vannas.net har redan nått regeringens första mål. Det andra målet blir tufft
att nå enligt Roger Fagerdal, kommunikationsansvarig på Vannas.net.
Foto: Flabb

I

T-infrastrukturen ser bra ut för i stort
sett hela Västerbotten med ett bra samarbete mellan kommunerna.
– De större hjälper de mindre men
det betyder inte att vi för den sakens skull gör
allting lika, men vi har ett bra erfarenhetsutbyte, berättar Roger.

Det fanns ett par visionärer i IT Västerbotten
/ AC-Net* som lyckades samla hela länet när
utbyggnaden startades.
– Vi fick en stor del av bidragskakan i
första bredbandsprojektet, fortsätter Roger,
men det är helt klart att utan bidragspengar
hade det varit helt omöjligt att göra så långa
fiberutbyggnader som vi då gjorde.

Fakta
Vannas.net

ingår som en verksamhet i Vännäs kommun.
Kommunen har 8 578 innevånare.
Verksamheten levererar bredband till 900
hushåll/företag, kabel-TV till 1 600 hushåll
samt Internet via kabel-TV till 450 hushåll.

Tufft nå regeringens andra mål
– Det behövs otroligt mycket bidrags
pengar för att komma ut till dem som ligger
längst bort. Jag tror personligen att det tyvärr
kommer att finnas ställen dit vi inte kan nå.
Att kostnaden inte blir rimlig helt enkelt.
Det här är kanske något som borde uttalas
offentligt. Så att vi har rimliga mål. Man vill
ju inte avfolka landsbygden men hur mycket
är man beredd att betala för att ha den kvar?
En demokratifråga – ja, men ingen lätt fråga.
Själv är jag tveksam om vi kommer att kunna
nå ända fram.

Mest spännande
– Kunderna skriker efter mer kapacitet. Här
har vi dock ett krux. Det kan bli trångt i
linorna ut från kommunerna, tjänsteleverantörerna måste vara noga med att leverera
tillräcklig kapacitet. Först när det är gjort kan
kunderna få det man efterfrågar. Det är en
utmaning att få till det här. En annan utmaning för ett litet nät är att fortsätta arbeta in
bra driftsäkerhet och hög tillgänglighet.
– Framöver gäller det för stadsnäten att
klara ekonomin i verksamheten. Leverera bra
tjänster till konkurrenskraftiga priser. Det
gäller inte bara kvantitet utan måste även
vara kvalitet. När det gäller kvalitet arbetar vi
med branschledande företag som bidrar till
att vi kan kvalitetsstämpla vårt nät.
Bidrag springande punkt
– Ska vi och andra kommuner komma i
hamn med 2020-målet, måste det finnas tillräckligt med bidragspengar, detta är viktigt
att SSNf får gehör för. Lobbying är viktigt.
Det är också viktigt att SSNf bevakar att
stadsnäten får rättvisa förutsättningar när det
gäller konkurrens, avslutar Roger. n
Laila Lilliehöök
*) AC-Net – Läs mer: www.ac-net.se
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I fokus

Fiber än hetare efter 20 år
Stokab, Stockholm Stads IT-infrastrukturbolag, har
lämnat tonåren, fyllt 20 år, lyckats bygga världens
största öppna fibernät och dragit internationella
blickar mot Stockholm. Fiber är hetare än någonsin.

N

är kommunfullmäktige, i full
politisk enighet, bildade Stokab
24 januari 1994, kunde nog
ingen gissa vilken betydelse det
operatörsneutrala fibernätet skulle ha för
Stockholms utveckling.
Nätet är en av huvudorsakerna till att
Stockholm rankades på första plats, före städer som Singapore och London, i Ericssons
»Networked Society City Index 2013«. Ett
annat skäl för placeringen är de väl utbyggda
3G och 4G-mobilnäten, något som inte hade
byggts ut så snabbt och av så många utan
tillgång till Stokabs fibernät.
Förutom att ligga i världstoppen när det
gäller bredband, har Stockholmsregionen
den högsta koncentrationen av kunskapsintensiva jobb i Europa – jobb som förutsätter
tillgång till bredband, överallt. Fibernätet har
även bidragit till att göra Stockholm till en av
världens hetaste platser för nystartade företag
och innovationer.
Samhällsekonomisk vinst
Den samhällsekonomiska vinsten av nätet
beräknas till minst 16 miljarder kronor, enligt
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forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.
Vinsten består bland annat i fler jobb, ökat
fastighetsvärde och lägre bredbandspriser.
Att det skulle bli den här utvecklingen
hade nog ingen förutspått för 20 år sedan.
– I början var det många som undrade om
det behövdes fiber, idag är det tvärtom. Första
kabeln Stokab använde innehöll 24 fiber. Idag
har antalet fiber ökat till 1 000 i kablarna.
Marknadens efterfrågan på fiber verkar vara
omättlig, säger Anders Broberg, informationschef på Stokab, och som 1994 var en av
de 101 ledamöterna i kommunfullmäktige
som fattade beslut om att bilda Stokab.
Diskussionen om vem som ska äga fibernäten har växt genom åren. Senaste exemplet
är Sveriges Kommuner och Landsting, som
uppdrog åt Deloitte att ta fram en analys »En
sammanhållen statlig telekominfrastruktur –
Möjligheter och nyttor«.
De tidigare finansborgarråden Carl
Cederschiöld (M) och Mats Hulth (S) var
övertygade om att markbunden infrastruktur,
som svart fiber, ska ägas och tillhandahållas
av det offentliga för att skapa konkurrens på
tjänstenivån.

– Visst hade de rätt. Idag är det över 100
operatörer som bygger sina affärer på Stokabs
nät. Dessutom är det över 700 företag och
organisationer som hyr fiber direkt för att
ha kontroll på sitt nät och kunna upphandla
varje tjänstelager var för sig, säger Anders
Broberg.
I Acreos jämförelse mellan Stockholm och
Köpenhamn syns tydligt vad tillgången till
ett operatörsneutralt fibernät har betytt
för utvecklingen. I Köpenhamn är runt 20
procent av fastigheterna, exklusive villor,
fiberanslutna jämfört med över 90 procent
i Stockholm. Priserna på både svart fiber
och bredband är klart lägre i Stockholm och
möjligheten till höga uppladdningshastigheter (symmetrisk uppkoppling) är i stort sett
omöjlig att få för hushållen i Köpenhamn.
Ytterligare en effekt av att fibernätet
i Stockholm är väl utbyggt är, att alla
de som behöver fiber själva kan designa
sin nätstruktur. I Köpenhamn begränsas
designmöjligheten kraftigt eftersom den
dominerande aktören valt att både bygga
ut fibernätet sparsamt och utifrån sitt eget
behov av nätstruktur. Med ett fibersnålt nät
minskar flexibiliteten och designmöjligheten
drastiskt.
Att jämförelsen görs mellan Stockholm
och Köpenhamn är särskilt intressant
eftersom politikerna i respektive stad drog
diametralt olika slutsatser om vem som skulle
äga IT-infrastrukturen och hur denna skulle

» Fibernätet har även bidragit till att göra
Stockholm till en av världens hetaste platser
för nystartade företag och innovationer «

organiseras i samband med avregleringen av
telekommarknaden.
– Det är tydligt att där politiken engagerar sig så sker fiberutbyggnad. Stadsnätens
betydelse kan inte nog understrykas, säger
Anders Broberg.
FTTH-utbyggnad
De senaste åren har en massiv utbyggnad
skett. Nästan alla flerfamiljsfastigheter har
anslutits. Därmed har över 90 procent av
hushållen och nästan 100 procent av företagen i Stockholms stad möjlighet att ansluta
sig till Stokabs nät. Utbyggnaden har skett
med en s k mångfiberlösning som möjliggör
ökad valfrihet för hushållen att välja operatör
samtidigt som det ger en kostnadseffektiv
och miljövänlig struktur för operatörerna.
Utbyggnaden av nätet började i innerstaden för att sedan växa utifrån marknadens
efterfrågan. Tidigt beställde landstinget
anslutning till alla större sjukvårdinrättningar i länet, en affär som möjliggjorde att
nätet spreds ut till alla länets kommuner.
För landstinget var detta en bra affär då de,
genom att ha kontroll över infrastrukturen,
i konkurrens kunde upphandla data- och
telekommunikation som tjänst. Besparingen
blev 50 procent – 60 miljoner kronor per år.

Investeringen i nätet ligger på runt 5 miljarder kronor. Investeringen har inte krävt några
skattemedel utan har finansierats genom

intäkter och lån. 1998 gjordes första vinsten
och sedan 2005 har resultatet stadigt ökat.
Internationella besök
Varje år tar Stokab emot ett 100-tal internationella besökare från världens alla hörn.
Besökarna är oftast beslutsfattare, politiker
och personer som har i uppdrag att utveckla
någon form av öppet nät.
– Besökarna är fascinerade över den stora
konkurrensen som skapats i Stockholm, att
en offentlig aktör kunnat bygga ett nät utan
skattemedel, och att vi lyckats genomföra
en stor FTTH-utbyggnad, säger Anders
Broberg.
Sedan är en hel del av besökarna också
intresserade av teknikval, arbetsmetoder och
inte minst hur nätet dokumenteras. Genom
både Business Sweden och Ericsson har
Stokab medverkat i erfarenhets- och kunskapsutbyte med flera länder i Afrika.

Fiber är uppenbart än
viktigare och hetare 20
år efter Stokabs bildande. Vem kan idag tänka
sig en ouppkopplad
värld? n
Laila Lilliehöök
Anders Broberg.

Fakta

Många utmaningar
Trots 20 framgångsrika år saknas inte utmaningar. Stockholm växer och nya områden
måste anslutas och nätet förstärkas. Rådande
prisreglering försvårar kraftigt möjligheten
att säkra en investeringskalkyl för att ansluta
villorna som fortfarande saknar fiber från
Stokab.
– Den största utmaningen är att fortsätta ha nöjda kunder och allra helst lyckas
överträffa deras förväntningar, säger Anders
Broberg.

Stokab

Stokab startade 1994, ägs till 100 procent av
Stockholms stad och tillhandahåller endast svart
fiber. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor.
Stokabs uppdrag är att bidra till goda förutsätt
ningar för IT-utvecklingen och en positiv utveck
ling av Stockholmsregionen, genom att främja
konkurrens, mångfald och valfrihet.
Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden
med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, 5 500
kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer
än 15 000 anslutningspunkter.
Omsättningen ligger på över 700 miljoner
kronor.
Stokabs första kund var KTH som behövde en
fiberförbindelse mellan utbildningslokalerna
på Valhallavägen och Kista.

I dagens samhälle förutsätts
att uppkoppling med höga
hastigheter finns tillgängligt
över allt och dygnet runt,
vilket driver utbyggnad av
fibernäten.
Foto: Peter Phillips.
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Stick du stygga spöke
för du finns inte
Fibersvetsar är dyra, komplicerade, kräver en massa service och är inget att äga eller
ens hålla på med på egen hand om man inte skall ha det som sin enda försörjning.
Första intrycket är svårt att sudda bort och tyvärr hindrar det många att se på fibersvetsning med jungfruliga ögon, trots att dagens svetsar och procedurer kring
svetsningen har mycket lite med forna dyrgripar att göra.

S

å försök nu med Alfons Åbergs, från
Gunilla Bergströms barnböcker, besvär
jelse mot spöken – »Stick du stygga spöke
för du finns inte«. Fungerar perfekt också mot
fiberspöket, eller hur?
Automatisk kärnlinjering öppnar för
allmänhetens åkning
Många av de moderna svetsarna för fältmässig
användning är idag förbluffande lättanvända,
ofta med en helt automatiserad process. Även
de i den lägre prisklassen. Den automatiska
kärnlinjeringen justerar fiberändarna med
mikrometerprecision i exakt linje med varandra
i både x- och y-led. Det manuella arbetet
begränsas till att mekaniskt skala av isoleringen
och snäppa fast fibern i de fixturer som håller
ändarna på plats i svetsen, därefter är du bara
en knapptryckning och några sekunders vän
tan från en perfekt fog med omkring 0,01 – 0,02
dB dämpning.
Enklare än någonsin... och billigare
För den singlemode- och multimodefiber som
det stora flertalet använder sig av passar den
helautomatiska svetsningen och jag törs säga
att varje normalbegåvad vuxen gör sin första
perfekta svetsfog efter 5 – 10 minuters egen
träning. Jag menar till och med att klämma en
RJ45-kontakt korrekt på en Cat.6 kopparkabel
är betydligt svårare, än att svetsa på en fibersvans eller skarva en fiberkabel! En bra
kärnlinjerande svets med de tillbehör man
behöver kostar inte mer än 50 000 kronor,
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förutsatt att man letar utanför de mest välkän
da fabrikaten. För några år sedan räckte det
inte med dubbla insatsen för motsvarande
funktionalitet.
Följ med på skärmen
Skådespelet bakom den nedfällda skyddsluck
an visas på en 5 – 6 tums färgskärm som sitter
integrerad med själva svetsen. Man ser tydligt
att ändarna till en början ligger fel, men att
de snabbt flyttas och fixeras i rätt läge innan
ljusbågen mellan svetselektroderna smälter
samman de båda ändarna. Den som avser att
använda svetsen också i utbildning, bör välja
en med inbyggd port för extern skärm.
Kapslad för att användas
Små till formatet, rejäla höljen, få utstickande
delar och någorlunda lätt att hålla ren gör den
inbjudande att handskas med, utan nämnvärd
risk för hanteringsskador.
Så vad väntar du på?
Bort med fiberspöket och ta vara på möjlig
heten att utveckla din affärsverksamhet till
att också omfatta också svetsuppdrag. Nu
betalar sig investeringen snabbare än någonsin
tidigare. n

Mats Backlund
Produktchef Direktronik AB

Byanät

Oskar Wetter (med mössa)
och Janne Pettersson, två av
eldsjälarna på Visingsö.

Fibernätet på Visingsö har blivit verklighet tack vare ett stort arbete och ett
enormt engagemang från de boende
på ön. Både företag och privatpersoner
förstår vikten av att ha tillgång till snabb
kommunikation. Med Jönköpings öppna
stadsnät Wetternet har Visingsö fått ett
fibernät som är säkrat för framtiden.

Surfa från Visingsö
Steg för steg mot ett Byanät
I september 2011 arrangerade Jönköping
Energi tillsammans med PTS ett seminarium
»Byanät för bredband i Världsklass«. Strax
därefter kontaktades vi av en intressegrupp
från Visingsö. Gruppen arbetade med
regional utveckling och ansåg att en stabil
IT-infrastruktur är en nödvändighet för att
hela ön ska leva. I december samma år träffades vi för första gången.
Bestämda åsikter och en tydlighet
1. Alla boende på Visingsö skulle erbjudas
en fiberanslutning.
2. Samma anslutningspris på hela ön.
3. Man ville inte starta en egen fiberförening.
Vårt arbete intensifierades och tillsammans
med intressegruppen arrangerade vi under
2012 ett stort antal lokala informationsmöten.
Förutom att vi berättade om vårt stadsnät informerade vi om att minst 100 hushåll måste
beställa anslutning om utbyggnaden skulle
bli verklighet. Intressegruppen ordnade även
ett flertal informationsmöten själva och startade en egen hemsida, www.visingsofiber.se.
Under hösten lämnade Länsstyrelsen
klartecken för kanalisationsbidrag till
utbyggnaden. Bidraget innebar att varje anslutning fick en något lägre anslutningsavgift.
Vi fick in allt fler beställningar och i decem-

ber 2012 uppnådde vi den gräns vi satt för
byggnation. Beslut om byggnation fattades
och vi skickade ut pressmeddelande »Snart
surfar Visingsö med blixtens hastighet«. Vi
satte också som mål att alla då inkomna beställningar skulle vara anslutna och driftsatta
under 2013.
Grävning och installation
Förberedelsen för att ansluta Visingsö till
stadsnätet gjordes för länge sedan. Redan
i juni 2007 lades en 6 500 meter lång sjökabel ned mellan Gränna och Visingsö.
Efter beslutet om fiberutbyggnad sattes ett
omfattande planeringsarbete igång. Visingsö
är en plats med en rik kulturhistoria och vi
fick ta hänsyn till kulturhistoriska platser
när vi varsamt tog oss fram över ön. Arbetet
med grävning och läggning påbörjades i maj
2013. Allt fungerade bra och vi följde vår
tidplan. I september anslöt vi Visingsöbostäders fastigheter och den 8 oktober anslöt
vi vår första privatkund. Arbetet har därefter
fortsatt och vi kunde uppfylla vårt mål, alla
tidiga beställningar blev driftsatta under året.
Under ferbuari 2014 beräknar vi att återstående anslutningar ska bli klara och att projektet
avslutas.
I intressegruppen har vi haft två verkliga
eldsjälar. Oskar Wetter och Janne Pettersson
har varit drivande från första dagen. Idag är

de nöjda, allt har fungerat bra och nu har hela
Visingsö fått möjlighet utvecklas.
– Vilken skillnad, innan kunde jag inte
jobba efter klockan 14 eftersom uppkopplingen var för långsam, men nu har vi fått
Sveriges snabbaste ö säger Oskar.
Janne har numera videokonferens med
sina kollegor i äppelodlarbranschen.
– Jag behöver inte åka på möten, utan kan
delta hemifrån och sparar därmed en massa
tid. n
Ulf Svensson Wetternet

Fakta

Jönköping Energi öppna stadsnät
Wetternet ansvarar för fiberkabeln
och aktiv utrustning.
Idag har drygt 150 hushåll beställt
fiberanslutning.
Vi har grävt 2,7 mil kanalisation och lagt
8,5 mil fiberkabel.
Under 2013 har vi i projektet hyrt in
15 personer.
JUNET, en lokal tjänsteleverantör,
har inlett samarbete med en
IT-företagare på ön.
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Lägesrapport

Hur ska Sverige
få bredband
i världsklass
Regeringen tog 2009 beslut om en strategi för hur Sverige ska
få bredband i världsklass. Målet för strategin sattes till att 90
procent av svenska hushåll och företag bör ha tillgång till 100
Mbit/s år 2020 och att alla bör ha goda möjligheter att använda
sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband år
2020. Strategin stipulerar att utbyggnaden i huvudsak ska ske
på marknadsmässig grund.

I

december 2012 bestämde regeringen att
en utvärdering av bredbandsstrategin
skulle ske för att se hur långt utbyggnaden kommit i förhållande till de
uppsatta målen och om det fanns behov av
att justera strategin i någon del. Utvärderingen skulle också göras i förhållande till målen i
den digitala agendan för Europa.
I maj 2013 lämnade utredningen ett delbetänkande, Effektivare bredbandsstöd. Förslagen
i delbetänkandet syftar till att skapa enkelhet
och tydlighet i denna stödhantering och att
öka samordningen mellan i första hand den
nationella och den regionala nivån.
Stödhantering är en komplex apparat som
involverar många aktörer på olika nivåer i
samhället, från lokal nivå med byalag och
kommuner, till regional nivå med länsstyrelser och regionförbund, till nationell nivå med
regering, departement och diverse myndigheter och EU-nivå.
Det finns olika stödprogram från vilka
statligt stöd för bredbandsutbyggnad kan
sökas. Enligt riktlinjerna för dessa program
får stöd bara ges till områden där det finns ett
marknadsmisslyckande, d v s där inte någon
kommersiell aktör kommer att anlägga infra36

struktur inom tre år. I delbetänkandet föreslås
exempelvis att de nationella förordningarna
och riktlinjerna för samtliga program som ger
stöd till bredbandsutbyggnad ska uppdateras
och att förordningarna och riktlinjerna bör
tillämpas så lika som möjligt.
I delbetänkandet konstateras att uppföljningen av hur bredbandsstödet används behöver
förbättras. Det är nödvändigt för att kunna
dra slutsatser om stödens effekter och för att
kunna göra prognoser om behov av framtida
stöd. I delbetänkandet föreslås därför att
PTS ska ansvara för en årlig avrapportering
till regeringen om nyttor och kostnader med
bredbandsstödet och hur stödet har bidragit
till bredbandsutbyggnaden.
I delbetänkandet föreslås också att en
byanätskarta upprättas. Byanätskartan ska
innehålla geografiska och tekniska aspekter
om befintliga nät och dels kunna underlätta
samarbetet mellan byalag och operatörer, dels
underlätta för länsstyrelser/regioner att se vilka geografiska områden som behöver byggas
ut med hjälp av bredbandsstöd.
I delbetänkandet föreslås också att de
medel som idag är nationella medfinansieringsmedel och som hanteras av PTS ska
slås ihop med det ordinarie bredbandsstödet

(huvudstödet) inom landsbygdsprogrammet
och hanteras av länsstyrelserna. Tanken är
att sammanslagningen och handläggning
på regional nivå kommer att effektivisera
stödhanteringen.
I delbetänkandet konstateras att det regionala arbetet med bredbandsutbyggnaden
behöver effektiviseras och föreslår därför att
bredbandskoordinatorer inrättas på regional
nivå. Utredningen bedömer att regeringen
skulle behöva avsätta cirka 10 000 000 kronor
årligen för bredbandskoordinatorer, åtminstone fram till år 2020.
Enligt utredningens direktiv ska slutbetänkande om nödvändigt för att uppnå
bredbandsmålen, innehålla förslag om justeringar av bredbandsstrategin. Detta kommer
att avrapporteras i slutet av mars 2014. n
Kristina Alsér Särskild utredare
Maria Aust Utredningssekreterare
Susanna Mattsson Utredningssekreterare

Utredningen om utvärdering av
bredbandsstrategin, N 2012:06

3 frågor till…
Vad skulle det kosta att fibrera Sverige? Ska Sverige bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste
minst nio av tio hushåll och företag ha tillgång till höghastighetsnät år 2020. IT & Telekomföretagen, Skanova, SSNf och SKL
tar ett gemensamt initiativ till en utredning med syftet att få ett grepp om vad en sådan utbyggnad skulle kosta. Målet är att
kunna presentera en rapport i mars/april 2014 som visar kostnaderna för att bygga fiber till 80, 90 samt 100 procent av hushåll
och företag, uppdelade på kommuner och regioner. Utredningen görs av EY (tidigare Ernst&Young) och RaLa Infratech, läs mer
om detta på sidan 17.

Foto: Jalle Torbjörnsson.

Foto: Fredrik Welander

Mikael von Otter

Ove Alm

IT & Telekomföretagen

Skanova

1

Varför har ni valt att vara med
i undersökningen?
För att nå regeringens mål 2020 måste det
finnas en marknad som är villig att investera
nödvändiga belopp. Tillförlitliga data på
storleken av nödvändigt belopp saknas och
än mindre beräkningar, nerbrytningsbara på
kommun eller region. Vi vill därför med denna
undersökning ge ett bidrag till pågående of
fentliga utredningar, och samtidigt säkerställa
att politiker har ett korrekt beslutsunderlag för
att nå regeringens mål.

2

Vilken kommer att bli den största
nyttan med undersökningen?
Utredningen ger en gemensam och väl
underbyggd kalkyl för att visa det sannolika
investeringsbehovet. Den är framtagen med
hjälp av geodata från ett flertal »typkommu
ner«, vilket borgar för god kvalitet. Den största
nyttan ligger i just detta: gemensam, med ett
bra underlag, och dessutom så att resultatet
ska vara möjligt att bryta ner på regioner och
olika ambitionsnivåer.

3

Vilket investeringsbelopp tror du
det handlar om för att nå 90 %?
Syftet med utredningen är ju just att ta
fram en kvalitetssäkrad siffra på detta, och det
vore inte meningsfullt att nu gissa. Men vi tror
det är en högre siffra än den PTS angivit, även
om det kan komma att finnas litet av äpplen
och apelsiner när man jämför beloppen. n

1

Jörgen Sandström
SKL

1

Varför har ni valt att vara med
i undersökningen?
Bättre beslutsunderlag när man diskuterar
den framtida fiberutbyggnaden är nödvän
digt, särskilt i kommunerna där frågan landar
i anslutning till arbetet med bredbandsstrate
gierna.

2

Vilken kommer att bli den största
nyttan med undersökningen?
Att kunna ge mer kött på benen inför
kontakter med marknadsaktörer, när man
söker bidrag för utbyggnad eller som grund
för egna investeringsbeslut.

3

Vilket investeringsbelopp tror du
det handlar om för att nå 90 %?
Jag tror att de tidigare gissningarna på
drygt 60 miljarder kan vara en bra gissning,
men viktigast är att få det klarlagt samt att
se till hela landets behov.
Man måste kunna bo,leva, arbeta och
driva företag i hela landet och ändå ha ett
brett utbud framtidssäkra elektroniska
kommunikationer till vettiga priser. n

Varför har ni valt att vara med
i undersökningen?
Vi tycker det är viktigt att Sveriges politiker
har en korrekt bild av kostnaden för att fibrera
Sverige så att man kan öppna upp en förståelse
för vad utbyggnaden i enlighet med regering
ens 2020-mål kommer att kosta.

2

Vilken kommer att bli den största
nyttan med undersökningen?
Vi tror undersökningen kommer att skapa
en förståelse för, att om man ska nå ut med
framtidens digitala tjänster i hela Sverige, så
kommer det att kräva flera tekniker än enbart
fiber. Tekniker som anpassas till respektive
region och situation. En annan aspekt är för
ståelsen för hur viktigt det är att möjliggöra att
marknadens aktörer kan anlägga infrastruktur
på det mest kostnadseffektiva sättet.

3

Vilket investeringsbelopp tror du
det handlar om för att nå 90 %?
I det här sammanhanget vill vi betona
vikten av att använda flera tekniker – fiber är
självklart en avgörande teknik för framtiden.
Men en utbyggnad av enbart fiber till 90 pro
cent till Sveriges företag och hushåll kommer
att kräva väldiga investeringar – därför är det,
som jag nämnde tidigare, viktigt att bredda
perspektivet och titta på alla möjliga lösningar.
Exempelvis kan områden, som kräver omfat
tande investeringsnivåer för fiberutbyggnad,
kompletteras med andra tekniker. n
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Aktuellt

Tekniksprånget
– unik satsning på praktikplatser för unga
Hur stärker man Sveriges konkurrenskraft och säkrar kompetensförsörjningen för
landets arbetsgivare i framtiden? Genom Tekniksprånget kan ungdomar som gått
ut gymnasiet få fyra månaders betald praktik. Målet är att locka flera ungdomar
att välja att utbilda sig till ingenjör.
– Det här är en unik chans att få prova på ett »toppjobb« hos några av Sveriges
mest spännande företag och organisationer, säger Staffan Eriksson från IVA,
Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, som är projektledare för Tekniksprånget.

T

ekniksprånget drivs av Kungl
Ingenjörsvetenskapsakademien,
IVA, på uppdrag av regeringen
med syfte att öka intresset bland
unga att söka till ingenjörsutbildningar och
i förlängningen säkra Sveriges framtida
kompetensförsörjning. Jan-Eric Sundgren,
styrgruppsordförande för Tekniksprånget
samt senior rådgivare till koncernchefen på
AB Volvo, förklarar varför projektet är så
viktigt:
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– Sverige behöver fler ingenjörer. Redan idag
finns det en brist och många företag har
svårt att hitta kompetent personal. År 2030
beräknas det råda brist på över 50 000 ingenjörer. För att svenska företag ska kunna klara
konkurrensen i framtiden måste vi agera nu.
Att öka antalet examinerade ingenjörer är
avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft.
Tekniksprånget startade hösten 2012 då det
var nio företag som tog emot praktikanter.
Våren 2014 tar runt 90 företag och organisationer i hela landet emot nyfikna och
engagerade ungdomar som vill prova på att
arbeta som »ingenjör«.
– Intresset att vara med och ta emot ungdomar är stort, fortsätter Staffan Eriksson,
och det är också spännande att se att så vitt
skilda branscher är med. Det är alltifrån traditionell industri som Sandvik och SSAB, till
Handelsbanken och Swedavia samt konsultbolag som Boston Consulting Group som är
med. Nu ser vi också att flera kommuner och
kommunala bolag, som till exempel Gävle
Energi och Veab (Växjö Energi), välkomnar praktikanter vilket känns väldigt roligt.

Spridningen vad gäller branscher visar också
på ingenjörsyrkets stora bredd.
Det är många som slåss om framtidens talanger. Via Tekniksprånget får arbetsgivare
möjligheten att bygga sitt varumärke och
att marknadsföra sig mot ungdomar och
studenter. Praktikplatser finns att söka i
hela Sverige, både i storstadsregioner och på
mindre orter.
Hittills har utfallet varit väldigt gott, och
såväl företag som praktikanter har varit
mycket nöjda.
– Tekniksprånget är en fantastisk möjlighet för både företag och ungdomar. Vad som
behövs nu är att fler företag engagerar sig och
öppnar dörrarna, de har allt att vinna på det,
fortsätter Jan-Eric Sundgren.
Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som
har gått ut gymnasiets NV- eller TE-program, har fullständiga gymnasiebetyg och
behörighet att söka till högskolans ingenjörsutbildning. Man får vara högst 20 år. Ulrika
Eriksson är en av dem och hon beskriver sin
praktikperiod på Sandvik i Västberga så här:

Datalagring
– Tekniksprånget gav mig möjligheten att
prova på och utforska ett spännande yrke i
en bransch som var okänd för mig, berättar
Ulrika. Dessutom har jag fått ett kontaktnät
som en nybliven gymnasiestudent bara kan
drömma om.
NCC är ett annat företag som har varit med
sedan starten. Där praktiserade Victoria
Källberg.
– Praktiken öppnade mina ögon för hur
arbetslivet ser ut och vad en ingenjör egentligen gör. Nu känner jag mig säker på att det
här är det jag vill.

Vårens ansökningsperiod öppnar 16 april
och de som får praktikplats börjar i slutet av
augusti/början av september.
– Tekniksprånget kommer att fortsätta
att skalas upp 2014 och 2015 för att kunna ta
emot alla de ungdomar som vill prova på att
arbeta som ingenjör under fyra månader.
Med fler arbetsgivare i Tekniksprånget säkrar
vi tillsammans Sveriges framtida behov av
ingenjörer – och stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Staffan Eriksson.
För att underlätta för kommunala bolag att
delta har såväl SKL och KFS tecknat avtal
med berörda arbetsgivarorganisationer.
– Den fortsatta utbyggnaden av bredband
och utvecklingen av befintliga nät kräver
duktiga och välutbildade tekniker i framtiden. Här ger Tekniksprånget möjligheter
för landets ungdomar att prova på hur det
är att arbeta med stadsnät, avslutar Staffan
Eriksson. n
Camilla Jönsson
SSNf

Fakta
Tekniksprånget

Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som
har gått ut gymnasiets NV- eller TE-program,
har läst matte 4 och fysik 2 samt är max 20 år.
Praktiken är 4 månader lång, och startar varje
termin. Praktiklön om 13 500 kronor per månad
utgår. Nästa ansökningsperiod öppnar 16 april
och pågår till och med 16 maj.
Läs mer på teknikspranget.se

Är du intresserad av att delta
i höstens praktikomgång?
Vi på Tekniksprånget gör det enkelt att gå
med. Vi erbjuder bland annat handledarstöd
och utbildning för handledare. Nu söker vi fler
arbetsgivare som vill öppna dörrarna för våra
duktiga praktikanter.
Kontakta alexandra.ridderstad@iva.se före 15/3.

Maintrac summerar

Ett år med
datalagringen!
Året började med att vi vann upphandlingen och
sen har vi arbetat aktivt för att erbjuda lagringstjänsten till stadsnäten. Det har blivit många möten
med stadsnäten och i slutet av året hade vi lyckats
få avtal med flertalet stadsnät.

I

januari 2013 vann vi upphandlingen
som Svenska Stadsnätsföreningen
hade gällande en datalagringstjänst
för sina medlemmar. Syftet var att få
ner kostnaderna för lagringen och hanteringen av uppgifterna. Maintrac vann
upphandlingen i konkurrens med sju andra
företag. Det är vi glada för!
Vårt uppdrag är att lagra de trafikuppgifter som våra kunder enligt lag annars
måste lagra och hantera själva. Detta
innebär, att vi är våra kunders företrädare
i kontakter med tillsynsmyndigheter och
brottsbekämpande myndigheter. Därmed
handlägger vi även utlämnandet av trafikuppgifter vilket görs manuellt.
Det är det faktum att Maintrac är
SUA-klassad och uppfyller kraven och mer
därtill, som är av betydelse för stadsnäten
och dess data. Stadsnäten kan avropa tjänsten och känna sig trygga att integriteten
hos kunderna upprätthålls och att lagen
efterlevs.

Det är viktigt att få information om nätet
och dess tekniska förutsättningar. Därför
går vi igenom det tillsammans med respektive stadsnät eller operatör. Det är då vi kan
säkerställa vilken data som finns, vad som
ska sparas och att de datatrafikuppgifter
som finns har rätt format, vilket borgar
för att hög tillförlitlighet på data i nätet
uppnås genom systematiskt säkerhetsarbete och vår datalagringstjänst.

Vår datalagringslösning har nu varit i drift
i snart ett år. Tillsammans med våra kunder
har leveransen av Datalagringstjänsten
formats till en rak och tydlig process. Det
som var nytt för oss och våra kunder i
början har nu blivit rutin. Anslutningen av
nya SSNf-kunder har varit god och vi har
nu närmare 40-talet anslutna operatörer/
stadsnät och prognosen visar på ytterligare
30-talet operatörer/stadsnät som kommer
att ansluta sig under året.

Många av våra kunder ser även fördelar
med datalagringstjänsten genom att den
också är en typ av eftermarknadskontroll.
då kopplingen mellan använd IP-adress,
abonnent och port visar tydligt om en port
används i nätet och om det inte finns en
abonnent kopplad till porten, är det också
troligt att Stadsnätet inte tar betalt för
den! n

Skydd

Särskilda
skyddsåtgärder
för lagrade
uppgifter

Skyddsåtgärder i enlighet
med 6 kap 3 § LEK, 37 §
FEK och PTS föreskrifter och
allmäna råd (PTSFS 2013:4)

Skyddsåtgärder i enlighet med 6 kap 3 § LEK

omfattning

Tor Borrhed Maintrac
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dag 1
19 mars

Välkommen till
årskonferens 2014
Kulturens hus, luleå (18) 19–20 mars

09.00 – 11.45

Incheckning
Kaffe och smörgås hos utställarna

10.00 – 11.45

SSNfs Årsmöte

11.45 – 12.45

Gemensam lunch
Kaffe serveras hos utställarna

et för
Programm
dagen innanå
nns p
(18 mars) fi
f.org
www.ssn

Petra SundStröm kL 16.40
Petra Sundström är en internationellt erkänd forskningsledare inom ämnena
Människa Maskin Interaktion och Interaktionsdesign. Petra har tidigare arbetat
vid Salzburgs Universitet samt på Microsoft Research i Cambridge och är numera
en av fyra forskningsledare vid Mobile Life Centret i Stockholm där man forskar på
hur människor kan tänkas vilja leva med framtidens teknik.

12.45 – 13.00

SSNfs nya ordförande och Yvonne Stålnacke,
kommunalråd, Luleå kommun, hälsar välkommen!

15.55 – 16.15

Hur värderar banksektorn fibermarknaden?
Daniel Källenfors, Senior Vice President, DNB

13.00 – 13.25

Norrbottens digitala agenda – Sveriges första!
Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten

16.15 – 16.35

13.30 – 14.20

Facebook (engelska)
Steven Cheng, Principal Network Design Engineer,
Facebook

Hur privata och offentliga investeringar kan
samverka
Erik von Ehrenheim, MD, the Nordics
Macquaire Capital

16.40 – 17.05

Internet of Things (IoT) – En titt in i framtiden
där 50 miljarder enheter år 2020 kommer att
vara uppkopplade. Men vad innebär detta
och till vilken nytta?
Petra Sundström, Forskningsledare
Mobile Life @ SICS

17.10 – 17.25

Sammanfattning av moderator
Stig-Björn Ljunggren

14.25 – 14.45

IT-industrialiseringens påverkan på fysiska miljöer
Lucas Cardholm, VP Services Coromatic Group

14.45 – 15.30

Kaffe hos utställarna

15.30 – 15.50

Hur mycket kostar det att fibrera hela Sverige?
Håkan Cavenius, Senior Manager,
Advisory Services, EY

KVÄLLSPROGRAM
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19.00 – 20.00

Välkomstdrink

20.00

Middag

22.30

Efter-mingel

moderator

Stig-Björn Ljunggren

Stig-Björn Ljunggren är konsult, författare,
frilansskribent, föredragshållare och flitig
samhällsdebattör vars artiklar kan läsas i en
lång rad olika tidningar och publikationer. Han
är dessutom en ofta sedd gäst i TV-sofforna.

Med reservation
för ev ändringar.
Med reservation
för ev ändringar.

PROGRAM

dag 2
20 mars

Tid-sloTTar
09.00–09.30, 09.40–10.10
10.10–10.50 Kaffe
11.00–11.30, 11.40–12.10
12.10–13.30 Lunch

13.30–14.00, 14.10–14.40
14.40–15.10 Kaffe
15.20–15.50, 15.50–16.00 Avslutning

Två veckor före konferensen väljer du, via ett separat utskick,
vilka workshops du vill delta i.
TEKNIK
Workshop 1

inmätning och kvalitetssäkring av CEsar Carrier
Ethernet-förbindelser
Marcus Jonsson, Netrounds

Workshop 2

Behovsanalysen – vad som är optimalt
är individuellt
Mikael Berggren, VP Sales Coromatic Group,
Hans Johnsson, Account Manager Coromatic AB

Workshop 3

Möjlighet med välfärd och digitaliseringen
Mikael Lagergren, IT-direktör, Västerås stad

Workshop 4

xPoN fibernät
Minskad driftkostnad och energieffektiv lösning
med hög kapacitet för öppna nätverk i Sverige
Christer Palmgren, CEO, Nexus Global Holding
Group Ltd

Workshop 10

strukturfondmedel – tänk utanför boxen!
Hur packeterar man ett smart projektförslag till
Tillväxtverket för att under tuff konkurrens få högst
prioritet av strukturfondspartnerskapet?
Per Fröling, Västerås Stad

Workshop 11

datalagringsdirektivet - vad gäller?
Vad gäller? Vilka är rollerna? Var går gränsen till
vad? Vad måste man göra och vad kan man låta
bli att göra…
Tor Borrhed, Maintrac

produKTEr och TjäNSTEr
Workshop 12

Norrskensgruppen – att lyckas med regionala
nätsatsningar
Björn Jonsson, Norrsken

Workshop 13

CEsar2
Jimmy Persson, SSNf

Workshop 14

Fastigheter i den digitala tidsåldern
Genom att använda »Internet of Things« teknologi
kan KTC möjliggöra integrerade, smartare och
mer energieffektiva byggnader. Chattprotokoll
för säker kommunikation och ett »Facebook« för att
skapa vänskapsband mellan enhet och leverantörer
Christoffer Börjesson, Marknadschef på KTC Control

Workshop 15

Hur industrialiserar man datahallar?
Fredrik Kallioniemi, VP Data Center Development,
The Node Pole

Workshop 16

ssNfs nye ordförande pratar med medlemmarna
En dialog om de viktigaste uppgifterna för SSNf
under det närmaste året

Workshop 17

Nya affärsmöjligheter för stadsnäten
i framtidens TV- och mediasamhälle
Sänd sport, teater och andra event live via fiber.
Twentyfourseven har en patenterad lösning för
uppkoppling mot TV och andra mediaplattformar
Kent Lundgren, CEO, Twentyfourseven Holding AB

SamhällE och polITIK
Workshop 5

stadsnäten och politiken – så här samverkar
vi i Norrbotten
Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten och Yvonne
Stålnacke, kommunalråd, Luleå kommun
och styrelseordförande i IT Norrbotten

Workshop 6

Fiberregleringen
PTS

Workshop 7

digitalisering av äldreomsorgen
– resultat undersökningen
SSNf har låtit göra en undersökning om hur
mycket pengar kommuner sparar på att
digitalisera omsorgen
ACREO

Workshop 8

Bredbandskollen och .sE, vad finns det
för intressant statistik?
Pamela Davidsson, .SE

Workshop 9

Telö 13 – Hur kan stadsnäten samverka för
att bli mer professionella i sin krishantering!
En sammanfattning och reflektion
Birgitta Krook, SSNf, projektledare Telö 13

På www.ssnf.org hittar du inbjudan med program och även länk till anmälan!
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K rönika

I år är det upp till bevis
för EQT och IP-Only

F
» Min egen analys
av detta utspel
var ganska klart:
Vad gör man
smatterband av?
Ja inte är det
kinapuffar
(stora smällare)
utan det är ju av
ettöres-smällare
(de minsta och
fjösigaste
smällarna) «
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örra året var händelserikt på den
svenska stadsnätsmarknaden. Den stora
överraskningen kom på Svenska Stads
nätsföreningens Årskonferens i Karlstad,
där EQT klev upp på scenen och meddelade
att de hade för avsikt att bilda ett nationellt
fibernät genom förvärv av stadsnät.
Sällan har vi sett så stressade Telia/Skanova/
Svenska Stadsnäts-medarbetare som den efter
middagen och kvällen. Det ryktades till och
med om att Telia skickade in extra personal till
konferensen för att gjuta olja på vågorna efter
det utspelet.
Då hette det att EQT i första hand skulle
förvärva några större stadsnät för att få ett bra
fotfäste och arbeta sig neråt i hierarkin. Men de
stora stadsnäten uteblev, om man då bortser
från Uppsala Stadsnät, som följde med köpet
av IP-Only.
När EQTs partner Thomas von Koch i slutet av
september var med och talade på mitt eget
seminarium Terminsstart Telekom, så skedde
det med ett nytt budskap. Nu skulle man snart
presentera ett smatterband av affärer.
Min egen analys av detta utspel var ganska
klart: Vad gör man smatterband av? Ja inte är
det kinapuffar (stora smällare) utan det är ju
av ettöres-smällare (de minsta och fjösigaste
smällarna).
Det var precis vad vi fick se under resten av
året. Först ut var förvärvet av tomrör i Grums,
en kommun med knappt 9 000 invånare, sen
följde Kristinehamn innan man närmade sig
Stockholm med Järfälla och Märsta.
Just affären i Grums är för övrigt en av
de mest intressanta i Sverige eftersom den
visar hur pressat Telia känner sig. Direkt efter
IP-Onlys tillkännagivande av sin satsning, pre
senterade även Telia en satsning i samma lilla
kommun. Vinnare blir såklart kommuninvånar
na som kan välja och vraka, men det känns lite
löjligt när den stora operatören som tidigare
inte har visat något intresse, helt plötsligt bör
jar satsa bara för att någon annan gör det.

Men nu är det som sagt 2014 och EQTs storsats
ning på ett nationellt fibernät är fortfarande
mer dröm än verklighet. Bolaget har massor att
bevisa under året samtidigt som motståndet
växer. Värsta konkurrenten TeliaSonera gör allt
för att stoppa uppstickaren. Det talas om att
man rentav hotar kommuner med att man inte
kommer att satsa en krona till, om kommunen
väljer IP-Only. Om det är sant eller inte vågar
jag inte säga, men det låter som ett försök till
utpressning i mina öron. Därtill agerar intres
seorganisationen Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, med hård lobby till kommuner
na att inte släppa makten över denna viktiga
infrastruktur.
Man kan dock utgå från att EQT och IP-Only
inte sitter still i båten. Bara under det första
halvåret i år ska IP-Only anställa drygt 50
personer för att stödja sin nya organisation.
Nyckelperson i satsningen är Jimmy Andreas
son, den tidigare VDn för Svenska Stadsnät,
som lämnade Telia-sfären i somras och som har
suttit i en sex månader lång karantän innan han
med full kraft har klivit in som affärsområdes
chef för stadsnät vid årsskiftet.
Det är Jimmy – som via Svenska Stadsnät
har stått för flest stadsnätsförvärv till Telia –
som ska bygga upp den nya organisationen
och övertyga stadsnäten varför det är så bra
med ett riskkapitalbolag som ägare till fiber
näten.
Det kommer inte att bli en lätt resa och frågan
är vilken uthållighet EQT kommer att ha med
det motstånd som råder på marknaden. Och
för stadsnäten och kommunerna är såklart
frågan vem som kommer att äga näten när
EQT bestämmer sig för att sälja verksamheten
vidare. Vem vet – det kanske är Telia som bjuder
högst och köper näten den dagen. n
Mats Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna

Snabbare bredband till alla,
snabbare affärer för dig.
Det finns inte längre några hinder för att alla, oavsett var man bor, ska ha tillgång till
äkta bredband. Vi har beprövade lösningar och vi har erfarenheten. Tillsammans med
din kunskap erbjuder vi ett helhetspaket till byalag och andra intressenter. Dessutom
kryddar vi med ett införsäljningspaket som hjälper dig att få uppdragen.
Med Nexans som partner får du någon som har produktbredden, kunskapen och
erfarenheten. Och som står beredd att följa med dig hela vägen hem.
Läs mer på www.landsortsnät.se

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

Posttidning B

iopsys HomeControl
kopplar upp alla prylar
i ditt hem.

iopsys FileMe ger dig

iopsys HomeWatch gör

tillgång till filerna på dina
hårddiskar i din mobil.

dina kameror tillgängliga i
iopsys WiFi Joe gör det

mobilen.

lätt att administrera ditt
WiFi från fickan.

Öppet för appar
Med det öppna
operativsystemet iopsys
i din gateway blir det
uppkopplade hemmet
verklighet. Allt från
fjärrstyrning av trådlösa
nätverk till att sätta
på kaffebryggaren
www.inteno.se

via mobilen!

