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Vi är alla en del av det smarta samhället. För oavsett om vi är skåningar, värmlänningar 
eller västerbottningar så vill vi att den nya tekniken ska ge oss smart service och trygghet 
där vi bor. Genom StadshubbsAlliansen finns den digitala infrastrukturen redan på plats 
över landet, en global standard för IoT likaså. Vi är redan många som kopplat upp oss 
mot vår svenska basinfrastruktur för IoT och som samverkar i stort eller smått. Nu vill vi 
bli ännu fler så att vi kan snabba på utvecklingen av det svenska smarta samhället.

Vi heter Öresundskraft och vi samverkar genom StadshubbsAlliansen. Bli en del av den du också. 

Tillsammans kopplar 
vi upp Sverige



Du prenumererar väl på  
det digitala nyhetsbrevet?
Håll dig uppdaterad om Stadsnäts-
föreningens åsikter och aktiviteter med 
vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 
gånger om året och är helt gratis. 

Anmäl dig genom att mejla till  
nyhetsbrev@ssnf.org

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

Boka in
Bredbandsbåten som går av stapeln  
1–2 oktober. 

Ett stadsnät är en lokal och/eller regionalt etablerad aktör som äger och tillhandahåller en 
robust och operatörsneutral digital infrastruktur. Samtliga stadsnät äger fiberinfrastruk-
tur och allt fler erbjuder också trådlösa IoT-nät. Stadsnätens roll är att tillhandahålla den 
infrastruktur som det digitala samhället kräver för att kunna erbjuda robusta, tillförlitliga 
och säkra tjänster. Stadsnäten är en viktig orsak till att Sverige har en väl utbyggd modern 
bredbandsinfrastruktur och har fortsatt en mycket viktig roll för den resterande bredband-
sutbyggnaden, inte minst i glesbygden samt för att säkerställa öppna nät med fungerande 
konkurrens. 

DE FÖRSTA KOMMUNALA STADSNÄTEN bildades 
på 1990-talet, med syftet att utmana det 
dåvarande statliga telemonopolet. Kommu-
nerna var trötta på höga priser och bristande 
intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. 
Nu står det klart att de svenska stadsnäten 
med sina öppna nät är en stor framgång. 
Utan dem hade Sverige haft både sämre 
konkurrens med högre bredbandspriser och 
färre anslutningar. 

Stadsnäten har också grundat konceptet 
”öppna nät” som innebär att nätet är 
tillgängligt på likvärdiga villkor för alla som 
vill hyra fiber eller erbjuda tjänster via en 
tjänsteportal. Det möjliggör för mindre 
aktörer, som av olika skäl inte äger en egen 
bredbandsinfrastruktur, att erbjuda tjänster 
till konsumenterna. De öppna näten har 
pressat priserna och konsumenterna har fått 
fler tjänster att välja mellan. I dag har de allra 
flesta bredbandsaktörer anammat konceptet. 

I SLUTET AV 1990-TALET var kommunerna nästan 
ensamma om att förespråka fiber för bred-

bandsutbyggnaden. I dag har tekniken tagits 
emot av hela marknaden och anses vara det 
självklara valet. Det har gjort Sverige till det 
land i Europa med snabbast uppkopplings-
hastighet. Dagens stadsnät bygger inte enbart 
ut fiber utan erbjuder också alternativa 
tekniker som radiolänk eller olika former av 
IoT-lösningar. n

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och 
intresseorganisation som representerar stadsnät 
i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av 
tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. 
Föreningen företräder därmed en absolut majoritet 
av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infra-
struktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnäts-
föreningens vision är att det digitaliserade samhället 
har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som 
tillgodoser det digitala behovet under dygnets alla 
timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan 
och de verktyg som krävs för att använda digitala 
tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, 
i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska 
Stadsnätsföreningen på www.ssnf.org

Stadsnäten i korthet:

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

170
200
Det finns cirka 170 stadsnät 
i Sverige, varav cirka 90 
procent är kommunala.

De öppna stadsnäten är verk-
samma i närmare 200 av landets 
kommuner och sammantaget 
äger de cirka 50 procent av all 
bredbandsinfrastruktur.

Så här ägs stadsnäten:

VAD ÄR ETT 
STADSNÄT?

Kommunal förvaltning 24%

Kommunalt stadsnätsbolag 29%

Privat aktiebolag 2%

Ekonomisk förening 4%

Annan form 3%

Kommunalt energibolag 38%

24%

38%

29%

2%
3%4%
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FIBERDATAS NOC  
TAR ALDRIG LEDIGT.

Vår status som Value Added 
Partner garanterar den bästa 
kompetensen kring Huaweis 

nätverkslösningar.

Vårt Network Operation Center är bemannat dygnet runt, årets alla dagar.  
Vi övervakar, säkerställer drift och åtgärdar problem oavsett när de uppstår.  
Som Guldleverantör till Svenska Stadsnätsföreningen erbjuder vi stadsnäts-
medlemmar förmånliga avtal för bland annat drift och övervakning.

Vill du veta mer om våra tjänster? 
Välkommen till www.fiberdata.se



LEDARE :  MIKAEL EK

@Ek_SSNf

Sverige är världsledande när 
det gäller tillgången till snabbt 
bredband. Detta beror till stor 
del på insatserna från de lokala 

stadsnäten och deras kommunala ägare 
som hittills investerat över femtio miljarder 
kronor och byggt ut i en väl avvägd 
takt. Det är tyvärr alldeles för få utanför 
branschen som har kunskapen om att det 
är stadsnäten som står för huvuddelen av 
fiberinfrastrukturen, såväl i stad som på 
landsbygd. Trots stadsnätens insatser på 
området har de nationella operatörerna, 
kanske föga förvånande, under de gångna 
åren i varierande grad ifrågasatt stadsnäten 
vilket bitvis skapat oförtjänt motvind 
eller osäkerhet hos olika politiker om 
stadsnätens roll. Stadsnäten är våra 
bredbandshjältar!

EN UTOMSTÅENDE KAN VID en första anblick 
uppleva den svenska bredbandsmarknaden  
som fragmentiserad med ett stort antal 
lokala stadsnät och ett fåtal nationella 
aktörer med partiella inslag. Det är nog 
också en hel del konsumenter och politiker 
som tycker bredbandsområdet är en 
märklig och svårgripbar marknad efter de 
senaste årens turer. För det är inte länge 
sedan de nationella aktörerna överträffade 
varandra vad gäller utbyggnadslöften till 
hushåll och kommuner, löften som i dag 
kan ses som innehållslösa. 

UTBYGGNADEN HAR NU NÅTT de mer 
otillgängliga och kostsamma områdena 
och då verkar det som om de nationella 
aktörerna valt att dra i handbromsen. En 
aktör försöker hantera sina kundlöften 
om utbyggnad, löften som i en hel del fall 
aldrig kommer bli infriade, för de lovade 
sannolikt för mycket. En stor annan aktör 
försöker övertala kunderna att trådlösa 
lösningar är tillräckligt bra för att slippa dra 
fram fiber. 

DET GEMENSAMMA MED DESSA nationella ak-
törer är att de har sin aktieägares bästa för 

ögonen, inte samhället, inte heller Sveriges 
fortsatta digitalisering. Att verka för sina 
aktieägare är inte alls fel, utan tvärtom, är 
det mycket framgångsrikt och effektfullt 
i olika sammanhang. Men inte när det 
kommer till att ta ansvar för utbyggnad av 
en samhällskritisk infrastruktur, som just 
bredbandet är.

ATT TRO ATT ETT börsbolag eller en riskka-
pitalist kan bli ett samhällsnyttigt infra-
strukturföretag är en utopi. En offentlig 
ägd eller idédriven verksamhet har en 
annan agenda där medlen går tillbaka till 
medborgarna eller nyttjarna. Stadsnäten är 
ett sådant utmärkt exempel. Trots det finns 
det ledande politiker i olika partifärger som 
fortfarande pratar om en marknadsdriven 
bredbandsutbyggnad. Hallå, det kommer 
inte hända! Lyssna i stället på vad väljarna 
säger.

VI VET SEDAN GAMMALT att en väljare till 
vänster eller allmänt inom socialdemo-
kratin gillar offentligägd verksamhet. Men 
även från borgerligt håll höjs allt fler röster 
för offentligt ägda infrastrukturer. Så därför 
är Helsingborg ett mycket talande exempel 
där majoriteten av medborgarna röstar 
borgerligt. På den politiska ledningens 
initiativ gick de i januari till ett rådgivande 
extraval inför en planerad och på förhand 
upphandlad utförsäljning av både stadsnä-
tet och energibolaget som skulle inbringa 
kommunen tretton miljarder. Men fler än 
femtio procent av väljarna röstade och 
över nittiosex procent sa nej till en sådan 
utförsäljning, vilken följaktligen blivit 
stoppad. Klokt.

DETTA SÄGER KANSKE EN del om vilka 
tider vi lever i. Samhället står inför stora 
förändringar genom dess digitalisering, 
globalisering och allmänt upplevd ökande 
osäkerhet genom sekularisering, terrorism 
och krigshot. Min bedömning är att allt fler 
letar efter en grundläggande trygghet och 
därför i allt högre utsträckning vill förlita 

sig på att staten och lokalsamhället löser 
den, även om vi kan höra olika högljudda 
röster om motsatsen.

ALLA NI SOM ÄR politiskt engagerade, 
landet står inför flera svåra utmaningar 
för att nå de framsynta bredbandsmålen 
som riksdagen beslutat om. Det finns 
inga allmosor att hämta hos de privata 
aktörerna, därför måste det till omfattande 
skattemedel för säkerställandet av den fort-
satta utbyggnaden. Det är i förlängningen 
en demokrati- och jämlikhetsfråga att 
kunna erbjuda ett digitalt innanförskap. 

STADSNÄTEN FORTSÄTTER BYGGANDET  men 
måste också ges lagstiftande möjligheter 
att hålla nere kostnaderna för den fortsatta 
utbyggnaden genom att kunna bygga över 
kommungränser och samtidigt kunna 
fortsätta arbetet med effektivisering av 
drift och utveckling. Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) har en mycket konkret 
framställan för hur det ska lösas. Använd 
den.

DET ÄR HÖG TID att representanter för reger-
ing och riksdag tar några fler framsynta 
beslut i dessa ödesfrågor! Det är inte bara 
frågor för digitaliseringsminister Anders 
Ygeman utan den berör alla departement 
och myndigheter som håller på med 
digitalisering. Hur kan ni bidra till att nå 
ut till medborgarna med ett fullt utbyggt 
bredband? Svar önskas snarast. n 

MIKAEL EK

Vd, Svenska Stadsnätföreningen

Offentligt ägande på modet!
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EXPERTER PÅ FIBERNÄT

Melbye har ett heltäckande sortiment  
från världens ledande leverantörer.  
Med vår expertkunskap hjälper vi dig att hitta  
den bästa lösningen för varje specifikt projekt, 
vare sig det gäller ett helt system eller en 
viktig komponent.

www.melbye.se

KOMPLETTA 
FIBERLÖSNINGAR 

FÖR FRAMTIDENS 
STADSNÄT

NY PROFIL!

Vi har ett nytt utseende 
som passar oss bättre.  
Håll utkik efter fler 
nyheter från Melbye.

underlag_annons i Stadsnät feb 2020_ver3_ny profilOAS 2.indd   1underlag_annons i Stadsnät feb 2020_ver3_ny profilOAS 2.indd   1 2020-02-04   14:05:152020-02-04   14:05:15



Välkommen till IoT-eventet där 
vi fokuserar på lösningar och 
användare samt samverkan 
mellan olika leverantörer och 
tekniker. Smart Society sluter 
cirkeln i det ekosystem som 
Netmore verkar för.

 Var:  Stockholm, Quality Hotel Friends
 När:  23-24 april 2020
 Hur:  Lunch till lunch med bankettmiddag på kvällen
 
 Scanna QR-koden för att komma till bokningssidan.
 Här kan du läsa mer om eventets program. 
 

23-24 april 2020 - STHLM
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Det statliga forskningsinstitutet RISE 
har i en rapport, beställd av Svenska 
Stadsnätsföreningen, genomfört en 
analys över konsekvenserna med att 
ersätta den fortsatta fiberutbyggna-
den med enklare trådlösa alternativ 
baserade på det befintliga mobilnätet. 
Rapporten visar att flera av de lös-
ningar som framförts som tänkbara 
alternativ till fortsatt fiberutbyggnad i 
stället riskerar att göra det svårare för 
företag och hushåll på landsbygden att 
ta del av framtidens digitala tjänster.

...om riskerna med att  
ersätta fast bredbands-
infrastruktur på  
landsbygden med  
enklare alternativ

Ny rapport
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Rapporten visar att det inte finns 
någon genväg om vi vill att även 
landsbygden ska ges uppkopp-
lingar med höga hastigheter. Vill vi 

ha 5G utanför städerna så måste vi också 
bygga fiber dit. Tvärtom från vad många 
tror så är fiber en förutsättning för 5G 
och inget alternativ till det, säger Marco 
Forzati, forskare vid RISE och ansvarig för 
framtagandet av rapporten.

RAPPORTEN VISAR ATT INOM begreppet 
trådlöst bredband innefattas flera olika 
tekniker som sinsemellan skiljer sig åt 
både sett till investeringskostnad men 
framförallt till vilka kapaciteter som nätet 
kan erbjuda användarna. Kostnaderna för 
att ta fram ett trådlöst nät som erbjuder 
kapacitet i närheten av det nationella 
bredbandsmålet, alltså 1 gigabit per 
sekund, väntas enligt rapporten kräva 
högre investeringar än de som beräknas 
för den fortsatta fiberutbyggnaden. 
Enklare lösningar, som också innebär lägre 
investeringsnivåer, väntas i stället hamna 
långt under kraven på de anslutningar som 
ställs i de nationella bredbandsmålen.

OCH DET FAKTUM ATT trådlöst bredband 
är ett diffust begrepp där både trådlösa 
alternativ av hög kvalitet samt enklare 
lösningar ingår riskerar att förvirra 
både allmänheten och politiken. Enligt 
Marco Forzati är det just okunskapen om 
radiospektrum som ligger bakom många 
av de missförstånd som nämns i debatten 
om den fortsatta bredbandsutbyggnaden 
där enskilda aktörer riskerar att medvetet 
förvirra i syfte att öka intresset för sina egna 
produkter. Utmaningarna med att förstå 
den trådlösa teknikens begränsningar gör, 
enligt honom, att det finns en risk att både 
hushåll och företag köper grisen i säcken.

– Det handlar om att man i grunden 
inte förstår fullt ut att radiospektrum är 
en begränsad resurs. Just därför måste vi 

verkligen hushålla med det utrymme som 
finns och säkerställa att de lösningar som 
kräver mobilitet, exempelvis fordon, kan 
nyttja den kapacitet som finns utan att 
behöva konkurrera med sådant som lika 
gärna går att ansluta med en fiber, som 
exempelvis en fastighet eller en fabrik, 
säger Marco Forzati.

OCH JUST RISKEN ATT landsbygden aldrig 
får tillgång till anslutningar med hög 
kvalitet är det största hotet med att 
ersätta fiberutbyggnaden med enklare och 
billigare alternativ. För även om rapporten 
visar att sådana lösningar kan komma upp 
i hastigheter som räcker för många av de 
digitala tjänster som nyttjas i dag så finns 
det ingen möjlighet att nyttja dessa i nästa 
steg när framtidens digitala tjänster lanse-
ras som kräver helt andra hastigheter än 
de som kan erbjudas i de enklare trådlösa 
lösningarna. De enklare trådlösa lösning-
arna som är baserade på det befintliga 
mobilnätet erbjuder ofta betydligt lägre 
uppladdningshastigheter jämfört med de 
vid nedladdning. Det kan få konsekvenser 
för exempelvis de videolösningar som 
väntas användas inom vården och skolan 
då dessa ofta ställer höga krav på både hög 
upp- och nedladdning.

ÄVEN DE LÖSNINGAR SOM är mobila gynnas, 
enligt rapporten, av att så mycket som 
möjligt ansluts med fiber. Inom exempelvis 
både skogs- och jordbruket väntas fordon 

kopplas upp och bli självkörande i en nära 
framtid i och med att de inte befinner sig 
i närheten av områden med annan trafik. 
Även industrifastigheter på landsbygden 
väntas bli tidigt ute med att bygga lokala 
5G-nät där industriområdet har egna 
antenner så att maskiner och sensorer 
kan kommunicera med varandra. För att 
säkerställa att detta blir verklighet behövs 
det, enligt Marco Forzati, en fortsatt 
fiberutbyggnad.

– Om vi inte kommer ut med fibernäten 
längre ut så kommer de här verksamhe-
terna inte att kunna få hög kapacitet. De 
master som kan erbjuda det behöver vara 
fiberuppkopplade direkt. Om vi tänker 
oss att vi får många mobila användare i 
framtiden så blir det ännu viktigare att det 
som kan anslutas med fast anslutning gör 
det för att minska trängsel i radionäten, 
säger han.

Rapporten finns att ladda ner  
på ssnf.org. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Marco Forzati är forskare vid RISE.

Det handlar om att man  
i grunden inte förstår fullt 
ut att radiospektrum är en 
begränsad resurs.

BREDBANDSBÅTEN 2020
29–30 SEPTEMBER

VÄLKOMMEN TILL

FO
TO

: R
IS

E

10



Därför att de funderar på hur de ska 
kunna skydda det viktigaste de har.

varför har vissa 
stadsnätsägare  
svårt att somna?

Cygate Security Operations Center (SOC)  
kan hjälpa stadsnät i alla storlekar att snabbt  
identifiera säkerhetsincidenter i sin IT-miljö,  
så att hoten snabbare kan avvärjas.

Läs mer på cygate.se/soc

200210-Cygate-Soc_annons-215x285_v2.indd   1200210-Cygate-Soc_annons-215x285_v2.indd   1 2020-02-11   14:532020-02-11   14:53



Hösten 2016 lanserade regeringen 
bredbandsstrategin ”Sverige helt 
uppkopplat 2025”, en uppföljare 
till Sveriges första bredbands-

strategi som lanserades under 2009. PTS är 
den myndighet som har blivit tilldelad det 
övergripande ansvaret för strategin. Inom 
det ansvarsområdet genomför de ett flertal 
löpande aktiviteter, bland annat en årlig 
bredbandskartläggning där de rapporterar 
hur långt Sveriges aktörer har kommit i 
förhållande till målen i strategin. Myndig-
heten genomför även en uppföljning av 
bredbandsstrategin där de presenterar vad 
de tror om möjligheten att nå målen. 

ENLIGT PTS HAR DET varit betydelsefullt att 
man från ett politiskt håll har beslutat om 
en bredbandsstrategi för att visa vilken 
ambition man har angående bredbandsut-
byggnaden.

– Båda strategierna har innehållit upp-
följningsbara mål och har varit viktiga för 
att förankra och prioritera bredbandsfrågor 
såväl på nationell som kommunal nivå, 
säger Bianca Gustafsson Kojo, enhetschef 
vid analysavdelningen på PTS.

I SLUTET AV ÅRET är avsikten att strategins 
första mål, att 95 procent av alla hushåll 
och företag i Sverige bör ha tillgång till 
bredband med en hastighet på minst 100 

megabit per sekund, ska vara uppnått. PTS 
bedömer emellertid att målet inte kommer 
att nås. 

– I vår senaste uppföljningsrapport har 
vi gjort bedömningen att 2020-målet inte 
kommer att uppnås, utan där bedömer vi 
att man kommer nå mellan 85–88 procent 
av alla hushåll och företag, säger Bianca 
Gustafsson Kojo.

Om man kollar tillbaka, är det något man 
hade kunnat gjort annorlunda för att göra 
målet mer uppnåeligt? 

– Det är väldigt svårt att säga då man 
har haft olika utmaningar under åren. När 
den första bredbandsstrategin var ny fanns 
det pengar att söka inom landsbygdspro-
grammet, men då var söktrycket lågt. Så 

utmaningarna har varierat i och med att 
landskapet har skiftat. Sedan bör ju en 
strategi inte ändras varje år, för då blir det 
väldigt svårt att jobba mot den, säger hon. 

I PTS SENASTE UPPFÖLJNINGSRAPPORT 

framkom det även att investeringarna 
i fasta nät för första gången på länge 
minskade mellan 2017 och 2018. Orsaken 
till detta var att två av de största nationella 
aktörerna, IP-Only och Telia, minskade sina 
investeringar. Under samma tidsperiod 
ökade däremot stadsnäten sina investe-
ringar i fasta nät, något som PTS menar kan 
bero på att de inte har lika stora krav på 
lönsamhet. 

– Stadsnäten är en viktig del av 
bredbandsutbyggnaden och har varit det 
under en väldigt lång tid. Jag skulle vilja 
påstå att samtliga aktörer har haft sikte mot 
att nå målen i bredbandsstrategin, men 
stadsnäten kanske inte har haft lika stor 
press på lönsamhet alla gånger vilket kan 
ha bidragit till att de tagit andra investe-
ringsbeslut, säger Bianca Gustafsson Kojo.

FÖR ATT KLARA AV de resterade målen i  
bredbandsstrategin menar PTS att det 
kommer att krävas ett fortsatt högt 
engagemang från samtliga aktörer samt  
en samverkansvilja och tydlig dialog. 
Utöver det har myndigheten även  
konstaterat att det saknas medel för att  
nå bredbandsmålen. 

– Enligt våra beräkningar på hur dyrt 
det skulle bli att bygga ut fiber för att nå 
målen så har vi sett att man inte kommer 
att nå ända fram med de investeringar som 
vi tror kommer att göras på marknaden. 
Det byggs ju fortfarande bredband, men 
utbyggnationen har ju mattats av något 
under det senaste året, så det blir spännan-
de att följa upp år efter år för att ser hur det 
går, säger Bianca Gustafsson Kojo. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

I slutet av året löper den nationella bredbandsstrategins första mål ut. Enligt Post- och telestyrelsen, 
PTS, kommer målet inte att uppnås. För att nå de resterande målen i bredbandsstrategin menar 
myndigheten att det kommer att krävas ett fortsatt högt engagemang från samtliga aktörer och 
ökade investeringar i bredbandsutbyggnaden.

PTS om möjligheten att uppnå 
de nationella bredbandsmålen

Bianca Gustafsson Kojo.
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STOCKHOLM - ÖREBRO - GÖTEBORG - MALMÖ
T: 08-657 36 00 E: INFO@ALCA.SE W: ALCADON.SE

INFRASTRUKTUR FÖR

NÄTVERK

• Komplett leverantör av FTTH-material  
till den nordiska marknaden.

• Kunskap och erfarenhet – över 30 år  
i branschen.

• Hög tillgänglighet – lager och butik på 
fyra orter.

• Webbutik & EDI med leverans dagen  
efter.

DIN LEVERANTÖR AV SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR  

FTTH, ADSS OCH DATACENTER
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Alla är värda 10 Gigabit bredband
Stadsnäten blir snabbare med Waystream

Tillförlitliga access-switchar för fibernät
• Upp till 10Gbit/s på alla portar
• Värmetåliga och elsnåla i alla miljöer
• Redundant kraftmatning
• Bara 24cm djup
• Telemetri, kvalitetsmätning av TV

Lågenergi-SFP 1G och 10G
• Sparar el och minskar värmen 
• Upp till 70% lägre elförbrukning
• Kompatibel med alla switchar

www.waystream.com, sales@waystream.com, tel 08-56 26 94 50
eller träffa oss på SSNF-årskonferens
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Sverige helt uppkopplat 2025  
– en bredbandsstrategi

Under 2009 lanserades Sveriges 
första nationella bredbandsstra-
tegi och under hösten 2016 kom 
uppföljaren, ”Sverige helt upp-

kopplat 2025”. Strategin beskriver regering-
ens vision om ett helt uppkopplat Sverige 
med mål för tillgång till bredband med 
snabba förbindelser och tillgång till mobila 
tjänster av god kvalitet för både hushåll 
och företag. Fokus läggs på människors 
behov av bredbandsanslutning, oavsett om 
de bor i tätbefolkade eller i glesbefolkade 
områden, för att skapa förutsättningar för 
att bo och verka i hela landet, driva tillväxt 
och innovativ produktion. 

REGERINGEN HAR GETT  Post- och telestyrelsen, 
PTS, i uppdrag att årligen följa upp 
bredbandsstrategin och ge en indikation 
på hur utvecklingen går i förhållande 
till de uppsatta målen, vilket redovisas 
i rapporten Uppföljning av regeringens 
bredbandsstrategi. PTS har även i 
uppdrag att årligen följa upp tillgången 
till bredband och mobila tjänster, vilket 
sammanställs i rapporten Mobiltäcknings- 
och bredbands kartläggning. 

Nedan presenteras de mål i bredbands-
strategin som är kopplade till bredbands-
utbyggnad. 

Mål: År 2020 bör 95 procent av alla 
hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s 

Målet innebär att hushållen eller 
företagen måste vara anslutna till bred-
bandsinfrastruktur som medger 100 
Mbit/s, till exempel fiber eller kabel-tv-nät. 
Det räcker alltså inte med att infrastruktur 
finns i den absoluta närheten av hushållet 
eller företaget som gör det möjligt för dem 
att köpa en bredbandsanslutning. Det är en 
viktig skillnad mot målet för 2025, där hela 
Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 
år 2025.

Mål: År 2025 bör hela Sverige ha tillgång 
till snabbt bredband

Målet är teknikneutralt, vilket innebär 

att anslutningen kan tillhandahållas 
genom fast eller trådlös teknik. Fiber och 
kabel-tv medger kommunikation med 1 
Gbit/s, och på sikt antas även olika trådlösa 
lösningar kunna ge sådan kommunikation. 

Målet innebär att alla bör ha möjlighet 
till anslutning och målet är beroende av 
att det finns ett skäligt erbjudande. Målet 
innebär också att hushållet eller företaget 
har fiber eller motsvarande i sin absoluta 
närhet och därmed möjlighet att köpa en 
anslutning. En faktisk anslutning förutsät-
ter efterfrågan och individens vilja samt 
möjlighet att investera.

Detta mål består av tre olika delmål 
som alla måste vara uppfyllda för att det 
övergripande målet för 2025 ska anses 
uppfyllt: 

1 98 procent av alla hushåll och företag  
i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s
Det här delmålet säger att alla hushåll 

och företag i Sverige bör ha möjlighet 
till en anslutning på 1 Gbit/s. Skillnaden 
gentemot 2020-målet är att hushållen eller 
företagen inte behöver vara anslutna för 
att räknas in, utan det räcker med att det 
finns lämplig infrastruktur i den absoluta 
närheten som gör det möjligt att köpa 
en bredbandsanslutning. Det betyder att 
delmål 1 är uppfyllt för ett hushåll om det 

finns fiber dragen fram till tomtgränsen så 
att det vid ett senare tillfälle går att dra in 
fiberkabeln hela vägen till huset, så kallat 
homes passed. 

2 Av återstående 2 procent bör 1,9 
procent ha tillgång till 100 Mbit/s

Delmålet säger att 1,9 procent av alla 
hushåll och företag antingen bör ha 
tillgång till, eller ha bredbandsinfrastruktur 
i sin absoluta närhet, som medger 100 
Mbit/s år 2025.

För att uppfylla målet bör 99,9 procent 
av alla hushåll och företag i Sverige 
antingen ha tillgång till eller ha en bred-
bandsinfrastruktur i sin absoluta närhet 
som medger 100 Mbit/s år 2025. 

3 Kvarvarande 0,1 procent av alla 
hushåll och företag bör ha tillgång  

till 30 Mbit/s
Delmålet innebär att 0,1 procent av alla 

hushåll och företag bör ha tillgång till eller 
ha bredbandsinfrastruktur som medger 
30 Mbit/s i sin absoluta närhet. I Sverige 
kommer detta innebära att 100 procent av 
alla hushåll och företag ska ha tillgång till 
bredbandsinfrastruktur alternativt ha det i 
sin absoluta närhet. n

CAMILLA JÖNSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

FOTO: MATTONSTOCK

95%
av alla hushåll och företag 
bör ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2020.
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PART OF LAGERCRANTZ GROUP

PERSONLIG 
SERVICE

FRI RÅDGIVNING 
OCH SUPPORT

360° GENUIN 
OMTANKE

Kontakta Direktronik för mer information. 
08 52 400 700 www.direktronik.se

Tack till er som 
besökte oss på 

SSNF's roadsshow!

Dubbelt så många kund- 
portar i ett standardformat  
just nu i ett unikt erbjudande
ECS4530-54CSFP inklusive 24st CSFP-moduler:

• Upp till 52st kundanslutningar på en höjdenhet

• Går att integrera i befintlig singelfibermiljö

• Sparar plats, energi och åtgång av SFP:er

Vi hjälper stadsnät i hela landet med  
försäljning av fiberanslutningar, markavtal 
och tomtprojektering.

Är ni också intresserade av att utveckla er 
försäljning? Kontakta oss!

Med vänliga hälsningar 
Nilsson & Köllerstedt AB
www.nilssonkollerstedt.se
073-535 17 44

En konsultbyrå 
för stadsnät

Patcha i fält
Med dpCom får du ett fullt 
användbart NIS i fickan för 
ett effektivare arbetssätt:

• Minska beredningstiden
• Reducera fel
• Underlätta samarbetet

Kontakta oss på 08 - 50 63 26 00 eller sales@digpro.se 
www.digpro.com

16



PTS har på regeringens uppdrag tagit 
fram ett förslag på en ny modell för 
statligt bredbandsstöd. Modellen 
ska stimulera en utbyggnad av 

snabbt bredband som bidrar till målen för 
2020 och 2025 i regeringens bredbands-
strategi.

– Målsättningen med arbetet har varit 
att den nya stödmodellen ska vara så enkel 
och attraktiv som möjligt för de som vill 
bygga och ge en utbyggnad av nät som 
håller hög kvalitet under lång tid. Ett annat 
ingångsvärde har varit att modellen ska 
innehålla en högre grad av central styrning 
jämfört med tidigare stödmodell, säger 
Maria Sörman, chef över enheten för 
bredbandsfrämjande på PTS. 

UNDER SOMMAREN OCH HÖSTEN har PTS 
haft täta kontakter med olika typer av 
intressenter. Operatörer, myndigheter, 
kommuner, län och regioner och även 
Stadsnätsföreningen samt en rad enskilda 
stadsnät. 

– Vi ägnade två heldagar åt att träffa 
stadsnät från hela Sverige med hjälp  
av Stadsnätsföreningen. Den externa 
förankringen har varit otroligt viktig för  
oss i arbetet och mycket värdefull för 
slutresultatet, fortsätter Maria Sörman. 

PTS SKA UTLYSA OCH betala ut stöd redan 
under 2020. Det handlar då om 150 
miljoner som kommer att fördelas jämnt 
till fyra regioner. Totalt finns 650 miljoner 
att fördela under de närmaste tre åren.

– Samverkan med externa intressenter 
kommer att fortsatt vara viktigt för oss 
när modellen ska implementeras och 
användas. Vårt förslag ger också utrymme 
att justera modellen till kommande år så 
utvecklingsarbetet kommer att fortsätta. 
Vi hoppas nu på ett snabbt besked från 
regeringen så att vi kan sätta igång, avslutar 
Maria Sörman. n

PETER EKSTEDT

Post- och telestyrelsen

Efter ett intensivt år har Post- och telestyrelsen, PTS, nu lämnat sitt 
förslag till ny modell för bredbandsstöd till regeringen. Stödet ska 
riktas till områden där kommersiella krafter inte förväntas bygga ut 
snabbt bredband. 

Nytt bredbandsstöd ska stärka  
Sveriges fortsatta digitalisering 

FO
TO

: P
T

S

Läs mer om förslagen
Rapporten och mer information finns på 
pts.se/bredbandsstod. Så här samman-
fattade PTS förslagen i samband med 
överlämningen till regeringen: 

• Förslaget innebär att PTS beviljar stöd till 
utbyggnad som möjliggör minst 1 Gbit/s, 
i linje med regeringens bredbandsmål 
för 2025. Stödet ska riktas till områden 
som saknar snabbt bredband och där 
utbyggnad på kommersiell väg inte 
förväntas ske. 

• PTS föreslår att stödet omfattar utbygg-
nad till avlämningspunkter i absoluta 
närheten av hushållen och företagen. 
Nätägaren ska sedan vara skyldig att 
erbjuda anslutning av hushåll eller 
företag till en skälig anslutningsavgift. 
Syftet är att det offentliga ska bidra till 
att möjliggöra anslutning, samtidigt som 
utbyggnadsprojekten inte ska stå och 
falla med enskilda individers efterfrågan.

• Enligt förslaget utlyser PTS stöd per 
region. Såväl privata som offentliga 
aktörer kan därefter ansöka om stöd 
till utbyggnadsprojekt som de själva 
utformar. PTS rangordnar projekten och 
beslutar om stöd till de projekt som ger 
mest utbyggnad av bredband till hushåll 
och företag för pengarna. Flera projekt 
per region och aktör kan tilldelas stöd. 
Regionerna föreslås få en central roll i 
modellen genom att peka ut vilka platser 
som är mest prioriterade att bygga till 
med stöd.

Maria Sörman är chef över enheten 
för bredbandsfrämjande på PTS.

Målsättningen med arbetet har 
varit att den nya stödmodellen ska 
vara så enkel och attraktiv som 
möjligt för de som vill bygga och ge 
en utbyggnad av nät som håller hög 
kvalitet under lång tid.
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PTS satsning för att  
få fler att koppla upp

I december lanserade Post- och telestyrelsen, PTS, filmserien  
”Uppdrag Gamling” med profilen Clara Henry i huvudrollen.  
Syftet med kampanjen är att uppmuntra fler att koppla upp sig.

Syftet med filmserien är att visa 
vilka möjligheter en uppkoppling 
kan innebära och visa att det inte 
alls behöver vara särskilt svårt att 

koppla upp sig.
– Den som helt saknar tillgång till 

grundläggande internet via marknaden 
kan ansöka om stöd hos PTS. Men vi ser 
också att många som har möjlighet till en 
grundläggande uppkoppling inte känner 
till de möjligheter som finns. Genom att 
visa på hur en uppkoppling både kan 
underlätta livet och erbjuda nöjen så vill vi 
inspirera fler att fixa en uppkoppling, säger 
Ann-Sofie Fahlgren, chef över enheten för 
konsumenträttigheter på PTS. 

Filmer på sociala medier
Under december lanserades ett antal filmer 
på Youtube och sociala medier. Filmerna 

har olika teman och behandlar ämnen som 
utbildning, nöjen och trygghetstjänster.

Programledare för ”Uppdrag Gamling” 
är Clara Henry. Hon har gjort sig känd 
bland annat på Youtube och har lett tv-pro-
gram som exempelvis Melodifestivalen.

– Vi vill nå den yngre generationen, så 
att de i sin tur kan prata med sina äldre 
släktingar om värdet att koppla upp, säger 
Ann-Sofie Fahlgren.

Olika sätt att få uppkoppling
Med informationskampanjen vill PTS 
också visa att det finns olika sätt att få 
uppkoppling på. Det vanligaste är så klart 
fast bredband, via exempelvis fiber. 

– Men många kan också få bredband via 
de vanliga 4G-näten. Dessutom har nästan 
alla bostäder och verksamhetsställen 
täckning av det nät som använder det 

så kallade 450-bandet. Så det finns olika 
alternativ för den som vill ha uppkoppling, 
säger Ann-Sofie Fahlgren. 

För den som helt saknar tillgång
Som sagt finns det olika alternativ för 
den som vill koppla upp sig. Men i vissa 
fall finns det inte tillgång till telefoni och 
grundläggande internet via de alternativ 
som finns på marknaden. I dessa fall har 
PTS möjlighet att lämna stöd. Detta infor-
merar PTS om i informationskampanjen. 

På PTS webbplats finns mer information 
och de filmer som har tagits fram: pts.se/
kopplaupp  n

PETTER ÖHRN

Post- och telestyrelsen

Här träffar Clara Göran som 
behöver en uppkoppling för att 

kunna få fart på sitt dejtande.
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Torsås kommun startar egen stadsnätsverksamhet
 I södra Kalmar län, på gränsen till 

Blekinge, ligger en av de kommuner 
med allra sämst tillgång till fiberbred-
band. Cirka hälften av hushållen saknar 
fortfarande snabbt bredband och på 
landsbygden har utbyggnaden inte ens 
påbörjats.

Kommunen har under åren inlett samarbeten 
med både IP-Only och Telia men bägge 
dessa har sagts upp när utbyggnaden på 
landsbygden uteblivit. Det gjorde att Torsås 
inte såg någon annan utväg än att ta saken 
i egna händer. Kommunen kommer nu att 
påbörja fiberutbyggnad i egen regi och starta 
egen stadsnätsverksamhet. Och även om 
kommunalrådet, Henrik Nilsson Bokor, är 
tydlig med att de gärna hade sett att samarbe-
tet med de kommersiella fiberaktörerna hade 
utvecklats annorlunda så känner han sig nöjd 
över kommunens beslut.

– Vi ser också att vi kan räkna hem 
investeringen i fiber på ett annat sätt än vad 
en privat marknadsaktör kan göra. Det kan ex-
empelvis handla om ökad inflyttning samt att 

näringslivet på landsbygden väntas utvecklas 
positivt av fiber, säger kommunalrådet Henrik 
Nilsson Bokor

Torsås kommun bedömer att beslutet 
om att fibrera hela landsbygden kommer 
att kosta cirka 100 miljoner kronor. Den 
stora kostnaden till trots fattades ett enigt 
full mäktigebeslut om att påbörja fiberut-
byggnaden i egen regi.

Några bidragsmedel till utbyggnaden i Torsås 
är dock inte att vänta, åtminstone inte för 
2020. När Post- och telestyrelsen nyligen 
meddelade vilka fyra län som kommer att få 
dela på de medel som delas ut under året var 
inte Kalmar län med.

– Det har ju funnits mycket pengar under 
de senaste åren som gått till de kommersiella 
aktörerna. Nu, när vi som väntat på att de 
skulle bygga ut, får gräva själva finns de inte 
kvar, säger Henrik Nilsson Bokor. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Henrik Nilsson Bokor är kommunalråd på 
Torsås kommun.

Boosta ditt fibernät med innovativ IT i molnet.
iNSIDE Network Information System

Ÿ Använd Googles tjänster och kartor för desktop, mobil och web.

Ÿ Prenumerera på mjukvara som tjänst, med molndrift i Microsoft Azure.

Ÿ Sluta rita utskarvningsplaner och andra dokument som multnar. Generera PDF i realtid.

Ÿ Låt entreprenörer se uppdaterade data och återrapportera i fält via app.

inside@hawkeye.se   www.hawkeye.se
070-649 32 46   

hawkeye
C O M P U T I N G
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Initiativet till ett första möte mellan de 
sex stadsnät i Kalmar län togs i slutet av 
sommaren. Enligt Anna Karlsson, vd på 
Kalmar Energi, var drivkraften för samver-
kansprojektet att tydliggöra stadsnätens roll 
på bredbandsmarknaden hos både kommer-
siella parter och berörda beslutsfattare på 
kommun- och regionnivå. Målet är att bli en 
relevant aktör även för de större aktörerna 
och därmed kunna nå nya intäktsflöden.

– Eftersom stadsnät verkar på kommunal 
nivå får vi sällan frågan om att hantera något 
som sker på regional nivå, och när flera 
av oss är färdiga med fiberutbyggnaden i 
kommunerna måste vi få in intäkter på annat 
håll, säger hon. 

Förutom drivkraften att tydliggöra 

stadsnätens roll på bredbandsmarknaden såg 
de även fördelar med kompetensförstärkning 
och bättre förutsättningar för leveranssäker-
het samt tillgänglighet. 

– Kraven på leveranssäkerhet och 
tillgängligheten kommer att öka, och ska man 
vara tillgänglig dygnet runt så kommer våra 
nät att klara av det, säger Anna Karlsson. 

I nuläget håller Sydostnet på med en fysisk 
kartläggning av näten som de sedan ska 
presentera för kommun- och regionpolitiker-
na. De har även en aktiv dialog med övriga 
stadsnät i länet som de önskar att involvera i 
projektet. 

– För oss är det viktigt att ge en tydlig bild 
till politikerna att vi kan och vill vara med på 

digitaliseringsresan. Vi hoppas även att de 
andra stadsnät i länet ska gå med i projektet 
då vi behöver den geografiska spridningen av 
näten, säger Anna Karlsson. 

Stadsnätsföreningen har varit involverad 
under projektets uppstartsperiod. Anna 
Karlsson menar att föreningens stöd har 
haft stor betydelse för hur samarbetet har 
utvecklats. 

– Föreningen har hjälpt oss att driva 
arbetet framåt och agerat som en neutral part. 
De har varit ett jätteviktigt stöd, och vi hoppas 
att andra stadsnät i Sverige kan dra lärdomar 
av vårt samarbete via Stadsnätsföreningen 
framöver, säger hon  n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

– Satsningen på smarta hem är 
ett sätt att förenkla arbetet inom 
hemvården för vårdgivaren, 
samtidigt som det underlättar 
och ger möjlighet för äldre att bo 
hemma längre. Även säkerheten 
i hemmet ökar i och med de 
hjälpmedel som är till för att 
underlätta och stödja vid 
behov, säger Erik Eriksson, vd på 
Halmstad Stadsnät.

En viktig framgångsfaktor, enligt 
Erik Eriksson, är att flera kom-
munala nyttigheter tillsammans 
med kommunen har samverkat i 
projektet. På så vis har varje verk-

samhets kompetens tillvaratagits 
redan under projektfasen.

– Med den digitala 
infrastrukturen kan man göra 
underverk, under förutsättning 
att man har kontroll på datat 
som genereras. En förutsättning 
är att man nyttjar sina stadsnät 
fullt ut inom kommunen. Våga 
tänka annorlunda, våga utmana 
och var extremt rädd om rådatat 
inom kommunen är min slutsats 
från det här projektet, säger Erik 
Eriksson.

Lägenheterna som prisats 
riktar sig till en äldre målgrupp. 
Förhoppningen är att de olika 
digitala lösningarna som finns 
i lägenheten ska göra boendet 
tryggare, både för den äldre men 
även anhöriga.

Även Hälsoteknikcentrum vid 
Högskolan i Halmstad har haft 

en roll under projektets gång 
och deras förhoppningen är att 
sprida konceptet vidare till fler 
kommuner i regionen.

– Vi jobbar intensivt med att 
tillsammans utveckla nya vård-
former och det är ett fantastiskt 
samarbete med kommunerna 
i Halland. Vi har redan ett tätt 
samarbete med Hemvårds-
förvaltningen kring de digitala 
äldrelägenheterna. Det samar-
betet kommer att intensifieras 
när vi ska utveckla nya lösningar 
för en mer individualiserad vård 
tillsammans med Regionen 
Halland, kommunerna och 
näringslivet, säger Anne-Christi-
ne Hertz, verksamhetsledare på 
Hälsoteknikcentrum Halland, i ett 
pressmeddelande.  n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

 Stadsnäten i Emmaboda, Högsbynät, Kalmar, Nybro, Vimmerby och Västervik 
bildar tillsammans samverkansprojektet Sydostnet som syftar till att stadsnäten 
ska bli en tydligare samverkanspart på regional nivå.

 Tillsammans med Halmstads fastighetsbolag och kommu-
nens hemvårdsförvaltning har Halmstad stadsnät tilldelades 
priset för mest samhällsnyttiga e-tjänst. De smarta lägenhe-
terna invigdes redan 2018 och har en mängd funktioner som 
exempelvis automatisk belysning längs väggarna, digital 
spisvakt, vattenmätare och lås på dörrar.

Samverkansprojekt i Kalmar  
län vill tydliggöra stadsnätens  
roll på bredbandsmarknaden

Halmstad stadsnät fick pris för projekt 
om digitaliserade lägenheter

Anna 
Karlsson.

Erik Eriksson.
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För oss är det självklart att alla i Norrbotten ska ha 
tillgång till ett snabbt och stabilt bredband och alla 

möjligheter som det skapar. Det är vad vi brinner för – 
att göra de digitala möjligheterna tillgängliga för alla.

Vi gör det 
svåra möjligt 

och det 
avlägsna 

tillgängligt
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Försäljningen av det lokala energibolaget och stadsnätet 
Öresundskraft har varit en uppmärksammad fråga under det 
senaste året. Nu har Helsingborgs invånare sagt sitt och där-
med väljer kommunledningen att dra tillbaka utförsäljningen.

När den politiska ledningen i 
Helsingborg, med Moderaterna 
i spetsen, gick ut med beskedet 
om en eventuell försäljning av 

Öresundskraft möttes de av massiv kritik 
från lokala företag och invånare. Över 10 000 
namnunderskrifter samlades in i protest 
mot försäljningen. Kommunledningen stod 
trots kritiken fast vid sitt beslut om att sälja 
energibolaget men bestämde sig för att 
enbart avyttra halva sitt ägande i stadsnätet. 

– Vår samlade bedömning är att det 
är viktigt att staden har rådighet över 
fibernätet med hänsyn till utvecklingen 
mot en smart stad, Helsingborgs stads och 
näringslivets arbete med innovation samt 
utifrån ett säkerhetsperspektiv, säger Peter 
Danielsson, kommunstyrelsen ordförande i 
Helsingborg. 

TILL FÖLJD AV DEN massiva kritiken från 
Helsingborgs medborgare beslutade 
kommunledningen även att hålla en 
folkomröstning angående möjligheten 
för externa företag att köpa in sig i 
energibolaget. Omröstningen, som hölls i 
mitten av januari i år, resulterade i att 96,37 
procent röstade emot en utförsäljning av 
bolaget. Totalt deltog 50,12 procent av de 
röstberättigade. På grund av detta beslutade 
Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna som drivit frågan att dra tillbaka 
förslaget om en försäljning. 

– Budskapet från helsingborgarna 
är tydligt. Därför kommer vi respektera 
resultatet och inte lägga fram något förslag 
till kommunfullmäktige, skriver de i ett 
pressmeddelande. 

I EN INTERVJU MED Sveriges Radio säger 
kommunalrådet Jan Björklund, Social-
demokraterna, att utfallet av omröstningen 
var väntat. 

– Det är en stor glädje att vi kan behålla 
vårt energibolag. Och det är  
en seger för demokratin, säger han. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

96,3 procent röstade emot en  
utförsäljning av Öresundskraft 
– HELSINGBORGS KOMMUN DRAR TILLBAKA FÖRSÄLJNINGSPLANERNA
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Tydligare, bestående 
lasermärkning

UNIKA BLÅSEGENSKAPER,
3 KM PÅ 30 MINUTER!

NEXANS GRHL UltimateTM 
EN RIKTIGT SNABB NYHET

www.nexans.se @nexanssweden

Vi har utvecklat ett nytt mantelmaterial med ännu bättre blåsegenskaper. Så bra 
att vår mikrokabel kan blåsas över 3 km, vilket gör arbetet både snabbare och 
mer kostnadseffektivt. För att undvika onödiga skarvar levereras kabeln i längder 
upp till 16 km. Dessutom har den en ny, ännu tydligare och bestående märkning. 
För en enklare vardag! 
Hoppas vi ses på Årskonferensen 17-19 mars.
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Idén om ett  
tätbebyggt  
bostadsområde 
drev innovation 
Ett kulvertsystem möjliggjorde den täta bebyggelse som 
i dag erbjuds i bostadsområdet Vallastaden i Linköping. 
Bostadsområdet är utformat på ett sätt som ska premiera 
invånarna med gröna områden och mötesplatser med  
syftet att främja socialt och hållbart liv. 
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Vallastaden är en stadsdel i 
Linköping belägen 3 km öster 
om innerstaden. Idén om att 
bygga stadsdelen uppstod 2011 

av Linköpings kommun som beskriver 
projektet som unikt för Linköping och även 
regionen. Stadsdelen präglas av en vision 
om hållbart och socialt liv vilket gestaltas 
av en tät och småskalig bebyggelse med 
stor variation. Under projektets gång har 40 
aktörer bidragit till att bygga de första 1000 
bostäderna som invigdes 2017. 

I BÖRJAN AV PROJEKTET utlyste kommunen 
en arkitekttävling angående stadsplanen 
där OkiDoki Arkitekter tog hem första pris 
och blev tilldelade uppgiften att utforma 
stadsdelen. Syftet var att skapa en stadsdel 
med blandning gällande både invånare och 
arkitektur för att uppnå en så stor variation, 
mångfald och kreativitet som möjligt och 
därmed bidra till att uppnå visionen om 
hållbart och socialt liv.  

– Det är en stadsdel med stor variation. 
Linköpings kommun jobbade med fasta 
markpriser, och tomterna tilldelades utifrån 
en lista med kvalitetskriterier där satsningar 
på social och ekologisk hållbarhet samt 
konstnärliga och stadsmässiga kvalitéer 

gynnades. Koncepten varierade dock från 
projekt till projekt så att vi skulle uppnå en 
så stor variation som möjligt, säger Linda 
Moström, landskapsarkitekt på Linköpings 
kommun.

ANGÅENDE HÅLLBARHETSVISIONEN  är Vallasta-
den bland annat planerad så att inga bilar 
kan parkera i området. I stället har parke-
ringshus byggts i ytterkanten av stadsdelen 
för att ge mer plats åt grönområden och 
mötesplatser.  

– Gaturummen är planerade så att 
de ska vara till för invånarna. Det finns 
såklart möjlighet till angöring med bil till 
fastigheterna, men de parkeras sedan i ett 
gemensamt parkeringshus i ytterkanten 
av stadsdelen vilket har gett plats till andra 
saker som till exempel fler grönområden, 
torg och odlingslotter där människor kan 
mötas, säger Linda Moström. 

EN STOR UTMANING MED Vallastaden var 
hur man skulle hantera vatten, avlopp, 
fjärrvärme, el och fiber då fastigheterna 
skulle byggas tätare än normalt. Den här 
uppgiften hamnade på Tekniska verken, ett 
regionalt bolag ägt av Linköpings kommun 
som tillhandahåller och utvecklar lednings-

I och med kulverten kan 
man även byta ut rören 
flera gånger under livs-
längden och återvinna 
den metallen som annars 
brukar ligga kvar under 
marken.

MARTIN ANSELL-SCHULTZ

FOTO: JOAKIM SJÖHOLM

Odlingslotterna i Vallastaden 
möjliggör möten mellan  
stadsdelens invånare.

L INKÖPING: 

26



bunden infrastruktur och energilösningar, 
som utnämndes till ledningsnätsägare i 
stadsdelen. De annorlunda förutsättning-
arna drev innovation, och resultat blev ett 
kulvertsystem en meter ned i marken.  

ATT BYGGA ETT KULVERTSYSTEM är emellertid 
inget nytt i sig, men kulverten i Vallastaden 
har betongkamrar med plast emellan vilket 
gör det unikt. 

– Oftast byggs kulvertar i betong,  
sedan vet jag att några även har byggts  
helt i plast. Vår kulvert i Vallastaden har 
dock betongkamrar med plast emellan 
vilket gör den vattentät, och den här typen 
har Tekniska verken tagit patent på. Annars  
ska man ju försöka att minimera betongen 
då det avger ett större miljöavtryck, men 
i det här fallet var det nödvändigt, säger 
Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare  
på Tekniska verken.

Varför byggdes kamrarna? 
– De behövdes som ankare till  

kulverten då vattennivån i området är  
hög. Sedan är kamrarna bra då de kan 
användas som utrymningsvägar och  
till att ta upp rörelser i fjärrvärme - 
ledningarna, säger han.

DEN HÖGA VATTENNIVÅN I området var något 
som problematiserade byggandet av Vallas-
taden. Därtill var även markförhållandena 
dåliga då marken delvis består av en jordart 
som heter silt som är svår att bygga på. 
Därför hade Linköpings kommun sedan 
tidigare valt att inte bygga på området, 
men i och med att de ville förtäta staden 
ytterligare valde de att försöka med den 
ytan. Det innovativa kulvertsystemet var 
en förutsättning för de svåra markförhål-
landena och för den täta bebyggelsen, men 
det resulterade även i fler fördelar än så.

– Vi har bland annat möjlighet att gå ner 
i kulverten för att inspektera ledningarna 
under drift utan att gräva upp gatorna 
vilket minimerar avstängda gator och 
underlättar därmed för möten mellan 
människor. I och med kulverten kan man 
även byta ut rören flera gånger under 
livslängden och återvinna den metall som 
annars brukar ligga kvar under mark, och 
det är en stor förändring jämfört med hur 
man traditionellt brukar bygga. I princip 
så ska man inte behöva gräva i området 
förrän om upp till 150 år eller senare när 
hela plaströret ska bytas ut. Därtill är 
ledningsnätet skyddat i den klimatreglera-
de kulverten, säger Martin Ansell-Schultz. 

FRAMÖVER HAR LINKÖPINGS KOMMUN intentio-
nen att fortsätta bygga i Vallastaden. Under 
hösten 2018 avslutades en markanvisnings-
tävling som resulterade i att sju byggherrar 
tilldelades mark att bygga på. Dessa projekt 
startades under hösten 2019.

– De nya byggnationerna kommer att 
ta några år att slutföra, så det är det som 
pågår för tillfället. Om man kollar ännu 
längre framöver är planen att området ska 
fortsätta expandera och slutligen växa ihop 
med andra stadsdelar. Vår ambition är att 
Linköping ska växa och att Vallastaden ska 
inkluderas i detta, säger Linda Moström. 

FÖR TEKNISKA VERKENS DEL är arbetet för 
tillfället slutfört. 

– Nu är det byggherrarnas som ska bygga 
de närmaste åren. Sedan om man väljer 
att fortsätta bygga ut området ännu mer 
kommer vi behöva gräva ned en till kulvert, 
men där är vi inte i dagsläget, säger Martin 
Ansell-Schultz. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

FOTO: IDA GYULAI

Gaturummen är planerade utefter 
invånarna vilket går hand i hand med 
stadsdelens hållbarhetsvision. 
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Indentive driver en horisontell molnba-
serad tjänsteplattform under namnet 
Connective för IoT och digitalisering. 
I dagsläget erbjuder plattformen både 

konsumentbaserade och samhällsrelate-
rade IoT-tjänster, då i kombination med 
LoRaWAN-baserade lösningar, till sina 
kunder som främst består av stadsnät, 
energibolag, bostadsbolag och medie-
operatörer. 

DERAS SAMVERKAN MED STADSNÄTEN sker 
bland annat genom deras samarbete med 
Kalejdo Bredband som är operatör av 
den öppna tjänsteplattformen Sakernas 
Stadsnät. Kalejdo Bredbands tjänsteplatt-
form baseras på Indentives plattform 
Connective, och under 2020 ska cirka 30 
stadsnät ansluta sig till plattformen där 
Umeå Energi var först ut redan under 2019. 
Enligt Jens Gabrielsson, försäljningschef 
på Indentive, är Stadsnäten en viktig aktör 
på IoT-marknaden. Trots det anser han att 
samarbetet ibland kan vara något trevande.

– Vi ser att stadsnäten har en mycket god 
position på marknaden och att de är en 
väldigt viktig aktör, och därför anser vi att 
de bör ta en tydligare roll som leverantör av 
värdeskapande tjänster. Vi önskar därför ett 
närmare samarbete med en mer levande 
dialog kring strategier och möjliga tjäns-
tepaketeringar riktade mot stadsnätens 
kunder framöver, säger han. 

SÄKERHETEN KRING IOT ÄR något som  
under den senaste tiden har blivit allt- 
mer ifrågasatt. Jens Gabrielsson anser  
att frågan är komplex och trycker på att  

de lägger mycket fokus på säkerhet i  
deras arbete. 

–  Eftersom vi till viss del hanterar 
slutkundsdata i plattformen lägger vi  
ned mycket tid på att se till att vi uppfyller 
kraven enligt GDPR, och i det arbetet ingår 
det att säkra upp både appen och tjänste-
plattformen. Annars ser vi till att följa 
branschpraxis på hög nivå, säger han.

Hur tror ni att säkerhetskraven kommer 
att förändras framöver? 

– Vi hoppas att de säkerhetslösningar 
som krävs ska konvergeras till en eller ett 
fåtal standarder så att det blir mer han-
terligt. I dagsläget finns det väldigt många 
olika separata lösningar vilket gör det svårt 
att hantera eftersom olika lösningar ofta 
kräver olika typer av tillvägagångssätt, 
säger han.  

FRAMÖVER KOMMER INDENTIVE FORTSÄTTA 

arbetet med att ansluta de stadsnät som de 
har tecknat avtal med och arbeta tillsam-

mans med stadsnäten för att identifiera 
och integrera tjänster som adderar värde 
för stadsnätens kunder. 

– Vi ser att IoT är här för att stanna och vi 
kommer fortsätta verka för att hjälpa stads-
näten och våra andra kunder att formulera 
och exekvera på sin strategi för att befästa 
sin position, säger Jens Gabrielsson. 

Vad tror ni kommer att hända framöver 
angående kommunernas IoT-omställning? 

– Vi är övertygade om att kommunerna i 
allt högre grad kommer behöva digitalisera 
och automatisera sina processer med hjälp 
av IoT-relaterade lösningar genom en 
eller ett flertal plattformar. Därmed skulle 
exempelvis stadsnäten, energibolagen och 
allmännyttan kunna nyttja samma lösning, 
och det är därför vi på Indentive har det 
fokussegment vi har. Vi vill få det att hända, 
säger han.  n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Internet of things, IoT, har under 
de senaste åren blivit ett välkänt 
begrepp och allt fler tjänster 
etableras på marknaden. Det 
Linköpingsbaserade IoT-före-
taget Indentive är ett av dessa 
företag som under året planerar 
att ansluta cirka 30 stadsnät till 
sin tjänsteplattform.

Linköpingsföretaget Indentive 
vill se fler stadsnät ta en aktiv roll  
på IoT-marknaden 
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Sedan 80-talet har vi med egen produktion utvecklat och tillverkat produkter 
för fibernät i Sverige. Då var vi pionjärer i branschen. Idag ligger vi i absoluta 
framkant och är en av Sveriges största aktörer. 

Välj oss som partner när du ska bygga ditt stadsnät. Då vet du att det håller 
oavsett om du behöver ett fibernät för luft, vatten, mark eller inomhus.

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

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

Högpresterande kommunikationsnät 
är grunden för det moderna samhället
Med över 30 år i branschen vet vi hur viktig 
en stadsnätsinvestering är. 

Därför tillverkar vi hållbara fiberprodukter 
som är enkla att installera och anpassade 
för svenska förhållanden. 
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Charlotta
Sund om sin tidigare karriär  

på Ericsson och de nya  
möjligheterna som vd  
och koncernchef på  
Tekniska verken
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Sedan april 2018 är Charlotta Sund 
vd och koncernchef på Tekniska 
verken. Innan hennes nuvarande 
befattning var hon på Ericsson 

där hon tillbringade nästan 25 år i olika 
befattningar. Under dessa år lyckades hon, 
som hon själv uttrycker det, att klättra från 
botten till toppen.

– Under mina år på Ericsson jobbade 
jag med allt från olika applikationssystem, 
fiber till mobilsystem. Det gör man när 
man jobbar på Ericsson, inte minst om 
man sitter med i koncernledningen 
som jag. De sista åren ansvarade jag för 
Ericssons satsningar på andra industrier 
och även Internet of things, IoT. Innan det 
jobbade jag med regionen norra Europa 
och Centralasien som sträcker sig från 
Grönland till Mongoliet och innefattar 22 
länder och 11 tidszoner, säger hon.

MAN KAN ANTA ATT steget från Ericsson, en 
global och privat aktör, till Tekniska verken, 
en regional och offentlig aktör, innebar en 
stor omställning. Det är emellertid inget 
som Charlotta Sund funderar speciellt 
mycket på då hon ser många likheter 
mellan arbetsplatserna. 

– Ibland kan jag uppleva en viss 
frustration över de begränsningar som det 
innebär med den ägarkonstellationen vi 
har eftersom jag inte är van vid det. Jag har 
dock en väldigt stor respekt för hur bolagen 
styrs i Linköping, och de har varit väldigt 
framgångsrika. Annars ser jag ingen större 
skillnad. Vi ska till exempel leva upp till 
ett hållbarhetsmål som består av att vi ska 
vara en god samhällsaktör och se till att vi 
levererar på hållbarhet och miljö, men om 
jag jämför med min tid på Ericsson så var 
det samma där. Man kan inte vara en dålig 
samhällsaktör längre, vare sig om man är 
en offentlig eller privat aktör.  

UNDER CHARLOTTA SUNDS TID på Ericsson fick 
hon möjlighet att jobba med världens alla 
länder vilket var berikande, men efter 25 år 
av resande började hon att ledsna. Därför 
var befattningen på Tekniska verken ett bra 
nästa steg i karriären då hon fick möjlighet 

att jobba mer lokalt, men även för att 
befattningen erbjöd chansen att utveckla 
sin kompetens ytterligare. 

– Från ett personligt perspektiv så kan 
jag väl känna att jag inte direkt längtar efter 
att resa mer i mitt liv. Det som dock lockade 
mest med Tekniska verken var att komma 
in i en annan industri och ta med mig den 
kompetens jag har sedan tidigare och mixa 
den med all den kompetens som finns här. 
Sedan är det fantastiskt att kunna utföra 
det vi pratar om, det vill säga att man kan 
bestämma sig för att testa IoT och så kan vi 
göra det på vår egen verksamhet. Man har 
allting på nära avstånd, och det finns ju en 
smidighet och snabbhet i det. 

EFTERSOM CHARLOTTA SUND  bland annat 
ansvarade för IoT på Ericsson är dessa 
erfarenheter något hon har tagit med sig till 
sin nya befattning på Tekniska verken. 

– När det kommer till IoT gör vi 
framförallt mycket med dotterbolaget 
Utsikt Bredband, Linköping kommuns 
stadsnät. Tillsammans med dem har vi 
bland annat börjat med IoT-lösningar för 
att effektivisera vår egen verksamhet, och 
där tittar vi såklart mycket på elnäten och 
även vattenledningssystemet. Eftersom 
vår verksamhet omfattar så många olika 
områden har vi fantastiska möjligheter att 
förändra och effektivisera, och vi har även 
den kompetensen, inte minst via Utsikt 
Bredband och vår IoT-enhet, för att klara av 
det på ett alldeles fantastiskt sätt. 

Vad tror du kommer att hända framöver 
inom IoT-området? 

– Jag tror att man kommer kunna 
använda IoT-lösningar i en större utsträck-
ning för att få mer kritiska verksamheter, 

alltså kritiska utifrån människors säkerhet 
då det kan få ödesdigra konsekvenser om 
något fallerar. Men det kräver ännu högre 
säkerhet, trygghet i att allting fungerar, 
backup-system och så vidare, säger hon. 

ANGÅENDE DOTTERBOLAGET  Utsikt Bredband 
och de övriga stadsnäten i Sverige anser 
Charlotta Sund att de överlag fyller en 
viktig roll i bredbandsutbyggnaden. Innan 
hennes tid på Tekniska verken hade hon 
en bra överblick över bredbandsutbygg-
naden, inte minst eftersom hon även har 
varit ansvarig för Norden under sin tid på 
Ericsson. 

– Jag tycker att Utsikt Bredband gör ett 
fantastiskt jobb, och de fyller en viktig roll 
som den samhällsbärande infrastruktur 
som jag anser att fiber är. När man kollar 
på Norden så sticker Sverige ut i jämförelse 
med de andra länderna när det kommer 
till bredbandsutbyggnaden, och som vi 
resonerar tillsammans med de kommuner 
som vi har förmån att jobba med så ska vi 
fortsätta att investera för fullt de komman-
de åren framöver och nå den nationella 
bredbandsstrategin. Vi har ju även ett stort 
ansvar att se till att de samhällsbärande 
funktionerna inom kommunerna digita-
liseras och inte minst det jag ansvarar för, 
att Tekniska verkens verksamhetsområden 
digitaliseras ytterligare, säger hon. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Jag har dock en väldigt  
stor respekt för hur  
bolagen styrs i Linköping, 
och de har varit väldigt 
framgångsrika.

Om Tekniska verken
Tekniska verken ägs av Linköpings 
kommun och är ett regionalt bolag som 
tillhandahåller och utvecklar lednings-
bunden infrastruktur och energilösningar. 
De levererar tjänster som elnät, belysning, 
vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering 
av avfall, bredband, biogas, effektiva 
energilösningar och elhandel till privat- och 
företagskunder. Med visionen om att bygga 
världens mest resurseffektiva region har 
de ett stort hållbarhetsfokus inom samtliga 
delar av bolaget.

Charlotta Sund har en lång och händelserik karriär på Ericsson bakom sig. I dag är hon vd 
och koncernchef på Tekniska verken i Linköping, en befattning som hon anser bjuder på 
nya spännande utmaningar.
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SLåg kostnad  
Bränsleceller är utformade till att 
ha en livslängd på mer än 15 år 
och de garderas genom att man 
enkelt kan öka effektbehov eller 
reservtid. Ett reservkraftsystem med 
bränsleceller erbjuder en låg total 
ägandekostnad jämfört med batterier 
och dessutom attraktiva investerings- 
och driftskostnader jämfört med 
dieseldrivna generatorer på grund 
av systemets långa livslängd och 
kostnadsbesparingar för exempelvis 
underhåll, reparationer och transport.

Ingen risk   
Ballards FCgen-H2PMTM är en 
framtidssäker investering. 
Hundratals reservkraftsystem har 
redan varit i drift i mer än 10 år med 
en tillförlitlighet på 99,9999%. Detta 
garanterar att slutkunden fortfarande 
kan vara nätansluten trots ström-
avbrott. Bränslecellsdrivna reserv-
kraftsystem är elektrokemiska kraft-
generatorer med få rörliga delar som 
inte försvagas i viloläge och kan 
drivas i utomhustemperaturer på 
-40°C - +46°C.

Flexibla 
lösningar   
FCgen-H2PMTM är utformat att 
stödja kritiska infrastrukturer och 
kan anpassas till en mängd olika 
fasta installationer. Eftersom reserv-
kraftsystem med bränsleceller är 
skalbara från 500 W till 60 kW (eller 
ännu högre) finns det inga problem 
avseende framtida ändringar av 
kraftbehov eller nya lagkrav. Om 
kraftbehovet måste ökas eller minskas 
kan man genom systemets modularitet 
lägga till nya kraftsystem eller allokera 
befintliga sådana till andra platser.

www.ballard.comBallard Power Systems Europe A/S  │ Majsmarken 1  │  DK-9500 Hobro  │  marketing@ballard.com  │  (P) +45 8843 5500

Är ni redo inför den 10 juni?

Elektronisk kommunikation spelar en kritisk roll 
i samband med tillväxt, utveckling och stöd inom 
många branscher - särskilt inom den skandinaviska 
nödhanteringen som polis, brandkår och räddnings-
tjänst - där liv kan bero på en stabil och samman-
hängande telekommunikation.  
En tillförlitlig reservkraftskälla som kan drivas i mer 
än 4 timmar är av största vikt för att garantera en 
nödvändig tillgänglighet till kritiska kommunikations-
infrastrukturer under oväntade strömavbrott. 
Bränslecellstekniken är det bästa alternativet för att 
möta kraven för kritisk kommunikationsinfrastruktur 

som ställs av Post- och telestyrelsen och som träder 
i kraft den 10 juni 2020 i Sverige. 
Ballard Power Systems har inlett ett samarbete med 
Vattenfall och tillsammans hjälper vi kunderna att 
förbereda sig inför dagens och framtidens lagkrav 
och låta operatörer av elektronisk kommunikation 
stärka sina kritiska infrastrukturnät med en grön och 
hållbar lösning.

Om ni vill veta mer om bränsleceller som kraftlös-
ningar är ni välkommen att besöka oss på Stads-
nätsföreningens konferens den 18-19 mars. 

Bränsleceller som reservkraft är lösningen för att möta de nära förestående 
kraven på kritisk kommunikationsinfrastruktur.



För lite drygt tio år sedan beslutade 
regeringen att det skulle inrättas ett 
Bredbandsforum – en mötesplats 
för dialog och samverkan mellan 

myndigheter, organisationer och företag 
som verkar på den svenska bredbands-
marknaden. Syftet med initiativet, enligt 
protokollet från regeringssammanträdet 
den 25 mars 2010, är att hitta konstruktiva 
lösningar som bidrar till en ökad samver-
kan om utbyggnad av infrastruktur. Leda-
möterna i Bredbandsforums styrgrupp, 
däribland Stadsnätsföreningens Mikael Ek, 
utnämndes av dåvarande IT-minister Åsa 
Torstensson, och styrgruppen visade redan 
från början att man förväntade sig konkre-
ta resultat från det nya forumet. De första 
arbetsgrupperna tillsattes snabbt med 
fokus på att helt enkelt identifiera problem 
och hinder för bredbandsutbyggnad och 
förklara hur dessa skulle överkommas. 
Ett klart och tydligt uppdrag. Då var det 
nog få som hade kunnat förutspå att detta 
Bredbandsforum – vars mandat ursprung-
ligen sträckte sig fram till och med den 
sista december 2011 – fortfarande skulle 
söka efter de där svårfångade konstruktiva 
lösningarna år 2020. 

DET FINNS OLIKA ANLEDNINGAR till varför Bred-
bandsforums styrgrupp har sammanträtt 
30 gånger och inte verkar vilja ge upp ännu. 
Varför fem olika it- eller digitaliseringsmi-
nistrar har sett värdet i att återkommande 
diskutera bredbandsfrågor med aktörer 
som representerar olika perspektiv. Varför 
Bredbandsforums arbetsgrupper har 
levererat 18 slutrapporter med hundratals 
förslag och rekommendationer men att det 
fortfarande finns arbetsgrupper kvar ”på 
listan”. 

EN FÖRSTA ANLEDNING ÄR att så länge 
bredbandsmålen inte är uppfyllda och 
utbyggnaden pågår så kan saker och ting 
alltid ske lite effektivare. Hur många pro-
cesser som än förbättras och hur mycket 
mer samverkan och samarbete man än 
skapar så hittar man alltid en ny sten att 
vända på. Bredbandsforums arbete på 
robusthetsområdet är ett bra exempel. De 
första arbetsgrupperna som fokuserade på 
hur infrastrukturen anlades utgjorde bland 
annat grunden för det som nu är konceptet 
Robust Fiber, medan de senare arbets-
grupperna på området har undersökt hur 
robust hela kedjan av aktörer och lösningar 
är vid leverans av välfärdstjänster. När 
skulle man kunna ha stannat i analysen 
och känt sig nöjd? Bredbandsmarknaden 
rör dessutom på sig hela tiden, nya aktörer 
och tekniker för med sig nya frågetecken. 
Så länge Bredbandsutbyggnad pågår så 
kommer dessa frågeställningar behöva 
vridas och vändas på någonstans.

EN ANDRA ANLEDNING ÄR att öppen och 
ohämmad diskussion faktiskt kan leda till 
konkreta resultat, om det ges rätt förut-
sättningar. Att sitta i en brokig arbetsgrupp 
och prata om ett problemområde utan att 
riktigt veta exakt var det kommer landa blir 
ibland mycket obekvämt. Särskilt då det 
alltid finns olika viljor och idéer om hur 
verkligheten ser ut. Men om man hittar de 
nödvändiga kompromisserna så kommer 
resultatet vara värt jobbet. En ingrediens 
för framgångsrik samverkan är att det 
måste få ta tid, Bredbandsforums arbets-
grupper får i de flesta fall pågå i nästan ett 
år. Även om ett samverkansprojekt inte 
skulle leda till en rapport eller förslagslista 
så är det självklart att den här typen av 

diskussioner alltid är värdefulla. Det leder 
till att olika aktörer eller personer förstår 
varandra bättre och krattar manegen för 
framtida samarbeten. Med det sagt har en 
framgångsfaktor för Bredbandsforum varit 
att det har funnits en projektorganisation 
med ett tydligt uppdrag att se till att 
diskussionerna alltid resulterar i konkreta 
produkter. 

EN TREDJE ANLEDNING ÄR att det verkar ligga 
i bredbandsbranschens DNA att jobba 
tillsammans och lösa problem genom 
samverkan. På Bredbandsforums kansli 
har vi varit i kontakt med hundratals eller 
tusentals aktörer i olika frågor och viljan 
att diskutera en fråga eller förklara sin 
ståndpunkt finns alltid där. Den inställ-
ningen är enormt värdefull, och bör tas 
vara på. Det är antagligen därför så många 
aktörer, exempelvis Stadsnätsföreningen, 
lägger ned så mycket tid och resurser på 
den här typen av samverkan. Öppenheten 
och samarbetsviljan är lika tydlig som alltid 
i Bredbandsforums pågående arbetsgrupp 
Infrastruktur för mobilt bredband 2023, 
i Bredbandsforums vägledningsprogram 
Bredbandslyftet och i vårt arbete med 
efteranslutningsfrågor. Läs mer om  
det aktuella arbetet på webbplatsen  
www.bredbandsforum.se där även alla 
rapporter och produkter från Bredbands-
forums tidigare arbete finns att hämta.

STORT TACK TILL SVERIGES stadsnät och 
Stadsnätsföreningen för ett gott samarbete 
under dessa tio år! n

MATTIAS SVANOLD

Bredbandsforums kansli

Bredbandsforum  
fyller tio år

2010 2016 2020

Regeringens ”Bredbandsstrategi för Sverige” lanseras hösten 2009

Bredbandsforum skapas 
och styrgruppen samman-
träder för första gången 
– VÅREN 2010

Byanätsforum skapas och 
drivs av Bredbandsforums 
kansli – VÅREN 2015

Regeringens nya bred-
bandsstrategi ”Ett helt 
uppkopplat Sverige 2025” 
lanseras – VÅREN 2016

Bredbandsforums väglednings-
program Bredbandslyftet börjar 
erbjudas till Sveriges kommuner 
–  HÖSTEN 2018

Regeringen beslutar om att tillsätta 
regionala bredbandskoordinatorer, ett 
sekretariat för stöd och samordning 
placeras på Bredbandsforums kansli  
– VÅREN 2015

Bredbandsforum genomför arbetsgrupper om 
utmaningar och lösningar, finansiering, nyttan 
med bredband, kommunala bredbandsstrategier, 
byanät, mobilt bredband, bredband till villa och 
robusthetsfrågor.

Bredbandsforum genomför arbetsgrupper om 
en färdplan för arbetet med den nya bredbands-
strategin, bredband till landsbygden, vägledning 
till kommuner, infrastruktur för digitalisering och 
mobilmålet 2023.

SLåg kostnad  
Bränsleceller är utformade till att 
ha en livslängd på mer än 15 år 
och de garderas genom att man 
enkelt kan öka effektbehov eller 
reservtid. Ett reservkraftsystem med 
bränsleceller erbjuder en låg total 
ägandekostnad jämfört med batterier 
och dessutom attraktiva investerings- 
och driftskostnader jämfört med 
dieseldrivna generatorer på grund 
av systemets långa livslängd och 
kostnadsbesparingar för exempelvis 
underhåll, reparationer och transport.

Ingen risk   
Ballards FCgen-H2PMTM är en 
framtidssäker investering. 
Hundratals reservkraftsystem har 
redan varit i drift i mer än 10 år med 
en tillförlitlighet på 99,9999%. Detta 
garanterar att slutkunden fortfarande 
kan vara nätansluten trots ström-
avbrott. Bränslecellsdrivna reserv-
kraftsystem är elektrokemiska kraft-
generatorer med få rörliga delar som 
inte försvagas i viloläge och kan 
drivas i utomhustemperaturer på 
-40°C - +46°C.

Flexibla 
lösningar   
FCgen-H2PMTM är utformat att 
stödja kritiska infrastrukturer och 
kan anpassas till en mängd olika 
fasta installationer. Eftersom reserv-
kraftsystem med bränsleceller är 
skalbara från 500 W till 60 kW (eller 
ännu högre) finns det inga problem 
avseende framtida ändringar av 
kraftbehov eller nya lagkrav. Om 
kraftbehovet måste ökas eller minskas 
kan man genom systemets modularitet 
lägga till nya kraftsystem eller allokera 
befintliga sådana till andra platser.
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Är ni redo inför den 10 juni?

Elektronisk kommunikation spelar en kritisk roll 
i samband med tillväxt, utveckling och stöd inom 
många branscher - särskilt inom den skandinaviska 
nödhanteringen som polis, brandkår och räddnings-
tjänst - där liv kan bero på en stabil och samman-
hängande telekommunikation.  
En tillförlitlig reservkraftskälla som kan drivas i mer 
än 4 timmar är av största vikt för att garantera en 
nödvändig tillgänglighet till kritiska kommunikations-
infrastrukturer under oväntade strömavbrott. 
Bränslecellstekniken är det bästa alternativet för att 
möta kraven för kritisk kommunikationsinfrastruktur 

som ställs av Post- och telestyrelsen och som träder 
i kraft den 10 juni 2020 i Sverige. 
Ballard Power Systems har inlett ett samarbete med 
Vattenfall och tillsammans hjälper vi kunderna att 
förbereda sig inför dagens och framtidens lagkrav 
och låta operatörer av elektronisk kommunikation 
stärka sina kritiska infrastrukturnät med en grön och 
hållbar lösning.

Om ni vill veta mer om bränsleceller som kraftlös-
ningar är ni välkommen att besöka oss på Stads-
nätsföreningens konferens den 18-19 mars. 

Bränsleceller som reservkraft är lösningen för att möta de nära förestående 
kraven på kritisk kommunikationsinfrastruktur.

10 ÅRS-JUBILEUM

Bredbandsforums  
trettionde  

styrgrupps möte  
äger rum

– VÅREN 2020
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KRÖNIKA  |   J IMMY PERSSON

När vi ser in i 2020 kan vi börja 
förstå vilken effekt IoT och andra 
lösningar byggda på mobilitet 
kommer att ha i olika branscher. 

Därmed kommer implementeringen av 
dessa IoT-lösningar att spela en växande 
roll i affärsapplikationer och i det övriga 
samhället. 

Ericsson förutspår i deras senaste 
mobilitetsrapporten att det i slutet av 2019 
kommer att finnas 1,3 miljarder mobila 
IoT-anslutningar över hela världen. År 2025 
förväntas detta antal vara cirka 5 miljarder. 
Det beräknade ekonomiska värdet som ska 
genereras av IoT globalt kommer att uppgå 
till cirka 35–100 miljarder svenska kronor 
per år fram till 2025.

Med detta som bakgrund nämner jag 
fem trender som branscher och företag 
bör ta med sig i sin digitaliseringsresa. Det 
finns självklart fler områden än dessa som 
är viktiga att ta med i beaktande.

Edge computing
När företag blir ”digitaliserade” och 
möjliggör fler anslutna maskiner, sensorer 
och lösningar kommer den nuvarande 
datorkraften som görs i molnet inte att 
vara snabb nog för att optimera prestanda 
i realtid. För att övervaka, analysera och 
optimera anslutna IoT-applikationer 
kommer företag att behöva datorkraft nära 
applikationen och användare. Edge com-
puting, det vill säga datorkraft i noder och 
siter nära användare, skapar en möjlighet 
för leverantörer av kommunikationstjäns-
ter att skapa tjänster med hög kapacitet 
och låg fördröjning i kombination med 
banbrytande programvara som artificiell 
intelligens (AI) och maskininlärning (ML). 
Dessa tjänster möjliggör för företag att 
skapa innovation, utveckling, anpassning 
och ändrade processer av sina tjänster 
och produkter för att direkt ge en större 
avkastning och bättre resultat.

Anpassning blir verklighet
År 2020 kommer den fjärde industriella 
revolutionen, Industri 4.0, att få fart genom 
den fortsatta spridningen av 5G och IoT. 

Detta kommer att stödja innovationer 
inom bland annat robotteknologi och 
AI som blir alltmer inom räckhåll för fler 
företag och organisationer. Detta kommer 
att ha en stor inverkan på tillverkningen i 
många vertikaler såsom fordon, elektronik 
och textilindustrin där den traditionella 
monteringslinjen blir mer modulär.

Genombrott inom digitalisering och 
automatisering möjliggör full digital 
tillverkning, vilket gör att produktionen 
kan byta inriktning och spår utan stör-
ningar. Detta kommer att driva så kallad 
”hyperanpassning”, en sorts anpassning så 
att slutkundens produkt kan anpassas efter 
specifika krav samtidigt som de uppfyller 
kraven för industriell tillverkning. 

IoT-säkerhetsfrågor fortsätter  
att öka för de oförberedda
Eftersom ny mobilitet, cloud computing, 
IoT och andra tekniska framsteg driver 
digital transformation över alla företag 
kommer mängden anslutna enheter 
exponentiellt att öka mängden data som 
överförs. I och med detta öppnas även 
värdefulla nya åtkomstpunkter upp för 
cyberattacker.

Många IoT-lösningar har redan imple-
menterats inom företag. Det behövs därför 
kraftfulla rekommendationer om hur man 
kan mildra risken och övervinna säkerhets-
utmaningarna. Det är dock mycket svårare 
att säkra enheter efter distributionen än att 
göra det från början. Företag i alla storle-
kar, inklusive nätoperatörer, måste vara 
beredda på att hålla kritisk verksamhet 
igång och etablera säkerhetslösningar för 
att skydda sina affärs- och uppdragskritiska 
applikationer redan från början. Till hjälp 
finns till exempel Robust & Säker IoT, ett 
branschgemensamt initiativ med syftet 
att försöka säkerställa ett minimikrav 
för IoT-säkerhet och dess system genom 
erfarenhet från EU:s cybersäkerhets-
myndighet ENISA, National Institute of 
Standards and Technology, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och 
andra stora aktörer och organisationer 
specialiserade inom cybersäkerhet.

Global anslutning blir ett måste
När världen blir mer global och anslutna 
enheter tillverkas i ett land, distribueras i 
ett annat och reser med många andra är 
behovet av omedelbar och alltid-på-anslut-
ning av största vikt, oavsett var en enhet 
är placerad. Till exempel såg Brighter, ett 
svenskt hälsoteknikföretag, ett behov av en 
ansluten insulindispenser som skulle prova 
blod, mäta glukos och injicera medicin för 
att optimera och förbättra behandlingarna. 

Det kan emellertid vara svårt att hantera 
enheter som alltid måste vara uppkoppla-
de för att nå exempelvis en molntjänst för 
att fungera. När du reser över landsgränser 
blir detta en teknisk utmaning eftersom 
antalet mobila nätverk som enheten måste 
ansluta till varierar dramatiskt. Detta måste 
lösas i en global värld, och i detta fall löste 
Brighter detta med Ericsson.

Det finns ett behov av ett helt globalt an-
slutningsfotavtryck för IoT i våra dagliga liv. 
Globala anslutningsplattformar blir nu ett 
måste för att inte bara säkerställa ständig 
uppkopplad anslutningshantering, utan 
också för att mäta prestanda, användning 
och andra insikter som kan vara värdefulla 
för företag som vill expandera globalt och 
få större affärsresultat.

Hållbarhet är i centrum
Parisavtalet, som undertecknades 2016 
med fokus på att begränsa klimatför-
ändringar genom att hålla den globala 
temperaturhöjningen under 2 grader 
Celsius, har fått större fokus för alla runt 
om i världen. Eftersom hållbarhetsinsatser 
har blivit en viktig affärsprioritet kan 
användningen av digital teknik som IoT 
påskynda minskningen av de globala 
utsläppen med upp till 15 procent fram 
till 2030 enligt ett flertal rapporter. För 
åstadkomma denna minskning måste 
hela branschsegment, som inkluderar 
både infrastrukturägare, leverantörer och 
kunder, arbeta tillsammans med hållbarhet 
och skapa robusta samhällsfunktioner i sin 
vardag och sin vilja att snabbt digitalisera 
gamla funktioner och processer. n

Fem IoT-trender som  
driver förändring 2020

Jimmy Persson  
är utveckling- och 
säkerhetschef på 

Svenska  
Stadsnäts- 

föreningen.
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EVERYTHING  
CONNECTED
Transtema Network Services är en komplett  
leverantör av service och nybyggnation inom  
telekom. Vi hänger med i operatörernas snabba  
utveckling, i allt från kopparnät till IoT. 
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Digital Econimy and Society Index (DESI) 2019 ranking

Finland långt  
efter i fiberracet

Den finska bredbandsmarknaden har länge 
präglats av tjänster baserade på mobilnätet 
eller via kabel- eller kopparnätet. Men under 
de senaste åren har efterfrågan på fiberupp-
kopplingar ökat stadigt och under 2019 var 
cirka hälften av alla bredbandsabonnemang 
via fibernätet. 

Sedan 2010 finns också ett statligt stöd-
program för bredbandsutbyggnaden där 
områden som inte bedöms få bredband på 
kommersiell väg före 2025 kan ansöka om 
medel.

Vid sidan om telekomoperatörerna så finns 
det även privata initiativ, likt de svenska 
byanäten, som arbetar för att bygga ut 
fibernätet till hushåll och företag.

Långt fram inom digitalisering trots 
bristande bredbandstillgång 
När EU rankar sina medlemsländers i sitt 
digitala index, DESI, hamnar Finland ändå i 
topp. Där mäts inte bara tillgång till bred-
band utan även offentlig digitalisering och 
hur stor andel av befolkningen som nyttjar 
internet. n

 Runt om i Europa byggs fiberbredband 
men Finland ligger fortfarande långt efter. 
Enligt statistik från den finska myndighe-
ten Transport- och Kommunikationsverket 
hade enbart 40 procent av hushållen ett 
fast bredbandsabonnemang med en has-
tighet på 100 Mbit/s eller högre 2019.

Källa: EU

Svenska fiberaktörer etablerar sig på finska marknaden 
med hjälp av Business Sweden och Stadsnätsföreningen
 I takt med att det finska fibernätet 

byggs ut i allt snabbare takt har även 
entreprenörer inom den svenska tele-
komsektorn intresserat sig för grann-
landet i öster. Under de senaste årens fi-
berboom har många entreprenörer byggt 
upp både kompetens och erfarenhet av 
att bygga ut bredband och förhoppningen 
är nu att kunna erbjuda sina tjänster även 
i Finland.

Stadsnätsföreningen har tidigare samar-
betet med Business Sweden för att hjälpa 
svenska fiberentreprenörer att etablera sina 
verksamheter i Italien och Tyskland. Nu är 
har turen kommit till den finska marknaden 
och intresset från branschen har varit stort. 
De företag som sedan väljer att etablera sin 
verksamhet i Finland kan vänta sig att få både 
rådgivning och möjlighet att få hjälp med 
kartläggning av den finska marknaden.

– Vår roll är att bistå både stora och 
mindre bolag vid internationell expansion. 
Vi har ett komplett utbud av tjänster som 

täcker hela processen, från att identifiera de 
mest relevanta marknaderna och utveckla en 
strategi till att hitta nya kunder och partners. 
I fallet med Finland så är mycket likt Sverige 
men kunskaperna i både svenska och finska 
skiljer sig åt och det underlättar om det finns 
finsktalande personer som är med i dialogen, 
säger Maximilian Richter, rådgivare på 
Business Swedens lokala kontor i Helsingfors.

Hur går man då tillväga för att få hjälp av 
Business Sweden?

– Man kontaktar oss för vi påbörjar alla 
projekt med en dialog där vi tydliggör det 
individuella bolagets behov. Utifrån det så 
kommer vi fram till hur vi kan hjälpa i det 
aktuella bolaget, säger Maximilan Richter. n

Maximilian Richter är rådgivare på Business 
Swedens lokala kontor i Helsingfors.

Vill du ha mer information om Stadsnätsföreningens 
samarbete med Business Sweden och om 
kommande aktiviteter inom området.  
Kontakta: kansli@ssnf.org

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen
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Ökad säkerhet  
– ett samhällsintresse

DEN FYSISKA SÄKERHETEN är en viktig 
del av säkerhetsarbetet för nätägare. En 
utslagen kopplingspunkt kan få katastrofala 
följder. Därför skall viktiga kopplingspunkter 
ha ett så bra intrångsskydd som är möjligt. 
Höj säkerhetsnivån i nätet med Ralas 
säkerhetsbrunn.

Kom till vår monter under  
Årskonferensen så berättar vi mer.

Brunnar 
och Skåp

OptokabelNätdesign Opto- och  
mikrokanalisation

MaskinerTerminering 
och skarvning

HELTÄCKANDE FÖR DEN PASSIVA INFRASTRUKTUREN

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

Rala är först med att ha utvecklat en 
brunn som klarat proverna för RC3 enligt 
säkerhetsstandarden EN 1627.



Möt oss på SSNF årskonferens 2020 17-19 MARS 

micropol.com

Intresserad av fiberoptiska lösningar?

info@micropol.com 035 - 17 85 39

”Genom att använda Micropols komponenter i våra 
noder har vi säkrat den framtida nätkvaliteten för 
Faluns invånare. Vi rekommenderar gärna Micropol 
till alla stadsnätsoperatörer som vill erbjuda högsta 
möjliga hastighet i sina nät.”
—Bertil Dikman, projektledare på Falu Energi

info@ctsystem.se 
www.ctsystem.se
031-22 19 80

VI FYLLER ÅR!
Fira med oss

Välkommen till vår monter 
på SSNfs Årskonferens 18/3 kl 17.30!

10år
10G

Vi lanserar ny 10G CPE!
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Robust och säker IoT 
skapar ett säkrare samhälle
Samhällets beroende av tjänster baserade på lösningar, utrustningar och system för Internet of 
Things, IoT, ökar i en allt snabbare takt. Beroendet av IoT gör att hanteringen av denna utrust-
ning och den infrastruktur som de kopplas upp till måste vara robust och säker. Detta gäller även 
tillverkningen och leveranskedjan till slutanvändaren. Därför såg Stadsnätsföreningen ett behov 
av att framställa en vägledning som kan stödja branschens aktörer i att höja säkerhetsnivån 
inom IoT.

Bland annat ENISA, EU:s 
cybersäkerhetsmyndighet, och 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, har tagit 

fram rapporter som identifierar brister och 
utmaningar inom IoT. Dessa utmaningar 
har analyserats av Stadsnätsföreningen 
och mynnat ut i en vägledning för robust 
och säker IoT som tar dessa i beaktande. 
Vägledningen består av minimikrav och 
en mall för riskanalys baserat på ENISA:s 
och MSB:s studier och rekommendationer. 
Nedan följer en kort beskrivning av 
innehållet i vägledningen.

Referensmodell med sju roller
I vägledningen beskrivs sju roller som 
behövs för att åstadkomma ett komplett 
IoT-system bestående av komponenter och 
tillgångar. Med dessa roller som utgångs-
punkt skapades en IoT-referensmodell. 

De identifierade rollerna är:
• IoT-system

• IoT-enheter
• Andra typer av IoT-enheter
• Kommunikation
• Plattform- och backend
• Applikationer- och tjänster
• Säkerhetstillgångar

Under varje roll finns även underroller som 
exempelvis ”Utvecklar…”, ”Levererar…”, 
och ”Tillhandahåller…”. 

Se bild ”Generisk referensmodellför ett 
IoT-system” på nästa sida.

Riskhantering
Med IoT-referensmodellen som bakgrund 
definierades en enkel process kring 
riskhantering för IoT bestående av två 
delar. Den första delen består av en 
kravanalys med specifika krav för varje roll, 
och den andra delen består av en risk- och 
sårbarhetsanalys för systemägare av ett 
IoT-system.

Se bild ”Process för riskhantering”  
på nästa sida.

De övergripande processenstegen är:
1. Aktören definierar vilka roller som 

finns tillgängliga och genomför en 
ändamålsbaserad bedömning av den 
säkerhet och integritet som speglar olika 
säkerhetsnivåer kopplat till systemets/
enhetens tillämpning (exempelvis 
blåljus/kris, hemautomatisering).

2. Minimikraven för den valda rollen 
analyseras i enlighet med bilaga 1. Rutin 
och handledning, kravanalys Robust & 
Säker IoT.   

3. Är den valda rollen Systemägare genom-
förs en riskanalys och riskbedömning 
i enlighet med bilaga 2. Rutin och 
handledning, RSA Robust & Säker IoT. 

4. Aktören ska minst en gång per år 
analysera risken för att förändrade 
säkerhetshot kan påverka säkerheten i 
IoT- systemet och därmed behovet av en 
förnyad kravanalys.  

5. Inför planerade verksamhets- och/
eller tekniska förändringar ska aktören 
göra en översyn och bedömning av om 
förändringarna påverkar säkerheten i 
IoT- systemet och därmed behovet av en 
förnyad kravanalys.

Anm. En aktör som har rollen att tillhan-
dahålla allmänna kommunikationsnät 
eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster ska även vidta 
åtgärder enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation. 

Kravanalys
I vägledningen ställs olika kravbilder för de 
sju rollerna i IoT-systemet. För att förenkla 
hanteringen av kravanalyserna finns en 
lista att tillgå som beskriver varje rolls 
kravbild för att tydliggöra vilka krav som 
ska hanteras. 

IoT-
system

IoT-
enheter

Andra typer 
av IoT-

enheter

Kommunika-
tion

Plattformar 
och Backend

Applikationer 
och Tjänster

Information 
och Beslut

Säkerhetstillgångar

Schematisk bild över 
komponenterna  
och tillgångarna i ett 
IoT-system
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VÄLJ 
ROLL/ER!

GENOMFÖR 
KRAVANALYS

UPPRÄTTA
RSAStart Omstart

Systemägare 
IoT-system?

JA

NEJ

Vid förändring alt årligen Vid förändring alt årligen

Kraven har kategoriserats in i elva 
säkerhetsområden:
1. Styrning av säkerheten i informations-

system och riskhantering  
(Information System Security  
Governance & Risk Management) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avseende 
riskanalys, policy, ackreditering, 
indikatorer och revision samt säker-
hetsresurser för informationssystem.

2. Systemhantering (Ecosystem  
Management) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avse-
ende kartläggning av ekosystem och 
ekosystemrelationer.

3. IT-säkerhetsarkitektur (IT Security 
Architecture) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avseende 
systemkonfiguration, förvaltning av 
tillgångar, systemseparering, trafikfil-
trering och kryptografi.

4. Administration av IT-säkerhet  
(IT Security Administration) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avseende 
administrationskonton och adminis-
trationsinformationssystem.

5. Identitets-och åtkomsthantering 
(Identity and access management) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avse-
ende autentisering, identifiering och 
åtkomsträttigheter.

6. Underhåll av IT-säkerhet (IT security 
maintenance) 

Innehåller säkerhetsåtgärder avseende 
underhållsrutiner för IT-säkerhet och 
fjärråtkomst.

7. Fysisk- och miljömässig säkerhet 
(Physical and environmental security) 
Innehåller fysisk säkerhet och miljöfak-
torers påverkan på driftsäkerhet.

8. Loggning (Detection) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avseende 
detektering, loggning och loggkorrela-
tion och analys.

9. Hantering av datasäkerhetsincidenter 
(Computer security incident manage-
ment) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avseende 
analys och hantering av informations-
systemets säkerhetsincidenter samt 
incidentrapport.

10. Driftsäkerhet (Continuity of  
Operations) 
Innehåller säkerhetsåtgärder för 
hantering av kontinuitet och katastrof.

11. Krishantering (Crisis Management) 
Innehåller säkerhetsåtgärder avse-
ende krishanteringsorganisation och 
process.

Varje krav ska innehålla ”Ja” eller ”Nej”. När 
”Nej” anges måste en motivering före-
komma. När ”Ja” anges ska en beskrivning 
angående hur kravet uppfylls förekomma. 
Ett krav märkt med en punkt innebär att ett 
underkrav även ska hanteras.

Risk- och sårbarhetsanalys
Bashot, exempelvis målinriktade attacker 
och skador genom förfalskade enheter, 
som ligger till grund för genomförandet 
av risk- och sårbarhetsanalyser är utar-
betade och kategoriserade av ENISA. Hot 
kopplade till Social engineering, det vill 
säga manipulering av människor så att de 
lämnar ifrån sig konfidentiell information 
eller manipulerar IoT-systemet negativt, 
definieras inte i dessa bashot. För att 
underlätta arbetet ingår det därför ett 
exceldokument i vägledningen med 
automatisk sammanställning av den totala 
hotbilden och en beskrivning över den 
process som behövs för att åstadkomma ett 
bra analysarbete.

Stadsnätsföreningen ambition är att väg-
ledningen kommer att vara ett användbart 
verktyg för att identifiera säkerhetsbrister 
för IoT samt som ett naturligt och kontinu-
erligt inslag i vardagen för alla som jobbar 
med IoT. Vägledningen finns tillgänglig 
att hämta hem från Stadsnätsföreningens 
hemsida från och med mitten av februari 
2020.

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Generisk referensmodell 
för ett IoT-system

Process för 
riskhantering
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“Som att operera en springande patient”

Förberedelser för framtiden
Lunet äger, driftar och bygger ut 
fibernätet i Luleå. Bolaget har funnits 
sedan 2007 i sin nuvarande form, men 
förra våren förändrades affärsmodellen.  
Tjänsteleverantörerna hanterar nu en 
större del av slutkundsrelationen jämfört 
med tidigare.

- Omställningen var en förutsättning för 
att vi ska kunna fortsätta vår resa framåt, 
med utökade anslutningar och effektiv 
kundhantering. Våra nya arbetssätt är 
praxis i branschen och var ett naturligt 
steg, förklarar Johan Falk, som är affärs- 
och marknadschef på Lunet.

Stabilitet med triss i systemstöd
Förändringen innebar att Lunet fick 
nya produkter, nya kundgrupper, nya 
avtal mot leverantörer, nya processer 
och nya rutiner. Man vände på i princip 
alla stenar och systemstöden behövde 
utvecklas. Provisioneringssystemet 
uppdaterades och ett nytt gränssnitt mot 
tjänsteleverantörerna implementerades. 
Dessutom införde man ett helt 
nytt CRM-system: Lime CRM.

- Lime är vår nod för alla 
kundärenden, affärer och avtal. 
Sen finns en annan nod för det 
aktiva nätet och en tredje nod 
för det passiva nätet. Alla är 
viktiga verksamhetssystem och 
utgör tillsammans tre stabila 
ben för oss att stå på, berättar Johan Falk.

Linnéa Ström, projektledare för 
verksamhetsutveckling på Lunet, fyller i:

- Vi har sagt att det ändamål som ett 
systemstöd är byggt och anpassat för, det 
ska vi använda det systemet till. Så vi har 
fått välja ut och dra gränser för vad som ska 
finnas i vilket system.

”Som att operera en springande patient” 
Projektet hade en snäv deadline och alla 
tre systemlanseringarna skedde under en 

och samma vecka. Linnéa Ström, som var 
med i projektgruppen för införandet av 
Lime CRM, säger att de kanske skulle tänka 
annorlunda idag.

- Lime förvarnade oss om att 
det skulle bli tufft och hade vi 
fått göra om projektet så tror 
jag att vi hade sett till att vi 
hade haft lite mer tid. Nu blev 
det väldigt bra ändå, men jag 
tror att det hade hjälpt oss lite 
till. 

Att allt har landat som det 
gjort är ett resultat av hårt 
arbete, menar Johan Falk.

- Det var lite som att operera 
en patient som springer. 
Provisioneringssystemet var 
givetvis extremt kritiskt och 
eftersom Lime CRM ”dockar i” det, så var 
det mycket som skulle klaffa. Det har varit 
ett enormt omvälvande projekt där många 
i verksamheten har gjort ett otroligt jobb.

 
Utbildningen var avgörande
En av framgångsfaktorerna i Lunets 
omställning var fokuset på utbildning efter 

systemlanseringarna. Det här 
var särskilt viktigt i Lime CRM, 
som var en ny typ av system för 
medarbetarna.

- Limes process för införande 
är superbra. De inkluderar 
bitarna som handlar om att 

prata processer, prata förändring och att 
göra alla delaktiga. Det är viktigt att ha med 
sig: att projektet inte är slut när systemet 
är infört, utan då behöver man fortsätta 
arbetet, förklarar Linnéa Ström.

Stora vinster och nya möjligheter
Idag jobbar nästan alla på Lunet dagligen 
i Lime CRM och de andra systemen. 
Spårbarhet och struktur har blivit ledord. 
Bolaget har gått från mycket fritext och 
att lämna mycket upp till den enskilda 

handläggaren, till mer styrda och 
effektiviserade processer för sälj, affärer 
och ärenden.

- Lime CRM ger oss ett renodlat kund- 
och ärendehanteringssystem och det är 
en stor vinst: att kunna ha en samlad plats 
för all kund- och affärsdata. Det gör det 

enkelt att följa upp avtal, affär, 
leverans och leveransprecision, 
berättar Johan Falk.

Men Lunet stannar inte där. 
- Nu håller vi på med ett 

projekt för digitalisering av 
avtal och delautomatisering 
av avtalsflödet. Målet är att 
minska administrationen ännu 
mer och att kundförfrågningar 
ska kunna hanteras snabbare, 
avslutar Johan Falk.

Vill du veta mer?
Kontakta Johan eller Linnéa för att höra 
mer om deras nya arbetssätt, processer 
och systemstöd. Du är också välkommen 
att kontakt Svante Holm, affärsansvarig 
för utility på Lime, som vet allt om 
CRM-lösningar för stadsnätsbolag och 
bredbandsbranschen. Du kan också läsa 
mer på lime-crm.se/losningar/energi/

LINNÉA STRÖM, LUNET 
0920-23 61 08 
linnea.strom@lunet.se

JOHAN FALK, LUNET 
0920-23 61 41
johan.falk@lunet.se

SVANTE HOLM, LIME
046-270 48 24
svante.holm@lime.tech

Förra året var ett hektiskt år för Lunet. Affärsmodellen lades om, processerna synades och arbetet 
med nya systemstöd utfördes på flera fronter. Nu har de nya rutinerna börjat falla på plats och 
resultaten är imponerande. Men resan är inte över än.

Lime är 
vår nod för alla 
kundärenden, 
affärer och avtal.

Limes process 
för införande 
är superbra. De 
inkluderar bitarna 
som handlar om 
att prata processer, 
prata förändring 
och att göra alla 
delaktiga. 

ANNONS FRÅN
LIME TECHNOLOGIES

Annonsen.indd   1Annonsen.indd   1 2020-01-31   14:24:202020-01-31   14:24:20



G l o b a l  M a n u f a c t u r e r  o f  P r e - C o n n e c t o r i s e d ,  B l o w n  F i b r e  C a b l e  &  D u c t e d  N e t w o r k  S o l u t i o n s

EN AV DE MARKNADSLEDANDE AKTÖRERNA I SVERIGE

w w w. e m t e l l e . c o m
010 475 49 90

NordicSalesDK@emtelle.com

EN FLEXIBEL LÖSNING ANPASSAD
FÖR MARKFÖRLÄGGNING

BLÅSFIBER FÖRKONTAKTERAD FIBER

● Lämplig för Microtrench & Opentrench
● Anpassad för direkt markförläggning

● LDPE mantel för enkel förgrening

● Förbättrad design & flexibilitet
● Förbättrad tillförlitlighet & kapacitet

● Reducerad CAPEX & OPEX för operatörer

● Förkontakterad fiber (i en eller två ändar),
förinstallerad i ett LFH mikrorör, anpassat 
för inomhusbruk. ● Ingen blåsning eller 

svetsning krävs för installation

Crister Mattsson, Christer Lannestam och Lars Hedberg.

Uppstarten har drivits av Christer Lannestam, 
Crister Mattsson och Lars Hedberg. De har ti-
digare varit verksamma i stadsnätsbranschen 
och kände ett behov av att möjliggöra fortsatt 
kontakt med före detta kollegor genom möten 
och konferenser samt hålla sina medlemmar 
uppdaterade om Stadsnätsföreningens 
och branschens utveckling. På så vis vill de 

tillvarata den kompetensen bland personer 
som tidigare varit aktiva i branschen.

Christer Lannestam, tillförordnad styrelse-
ordförande i Stadsnätsveteranerna, menar 
att föreningen även syftar till att skapa en 
gemenskap bland tidigare verksamma. 

– Vi vill skapa ett forum där pensionärer 

som tidigare varit aktiva i stadsnätsbranschen 
kan delta och finna gemenskap, säger han. 

I samband med Stadsnätsföreningens 
årskonferens kommer veteranföreningen att 
formaliseras när föreningen håller sitt  
första årsmöte där medlemmar kommer att 
väljas in och roller fastställas. n

 Under det senaste året har fören-
ingen, som går under namnet Stads-
nätsveteranerna, befunnit sig i en 
uppstarts period. Föreningen syftar 
till att tillvarata kompetens och skapa 
en gemenskap bland tidigare verk-
samma i stadsnätsbranschen. 

Uppstart av  
ideell förening  
för seniorer

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen
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I en tid då vi mäter alltifrån badtemperaturer till jordfuktighet kan mängden data, alltså den information 
som samlas in av exempelvis sensorer, lätt bli stor. Men trots att Sveriges kommuner sitter i samma båt 
så har frågan om datahantering hanterats på olika sätt vilket försvårar samarbeten och i förlängningen 
även digitaliseringen. För att råda bot på situationen arbetar nu det statliga forskningsinstitutet RISE 
med att ta fram gemensamma riktlinjer och ramverk anpassade efter kommunernas behov.

Att den data som skapas inom den 
”smarta staden”, där sensorer 
ständigt skickar ny information, 
behöver omhändertas och 

hanteras på ett säkert och kontrollerat sätt 
är lätt att förstå. Men behovet av att skapa 
ett ramverk för hur kommuner bör hantera 

sin IoT-data handlar också om att kunna 
nyttja sina befintliga tillgångar, enligt 
Claus Popp Larsen, forskare på det statliga 
forskningsinstitutet RISE och projektansva-
rig för ”City as a Platform”.

– Data har getts epitet som det nya 
guldet. Problemet är att precis som med 

guldet måste man först gräva fram datan 
och sedan förädla den till någon typ av 
nytta, säger Claus Popp Larsen.

TILLSAMMANS MED SINA KOLLEGOR och 
representanter från 18 svenska kommuner 
arbetar de för att ta fram riktlinjer för hur 

Data väntas bli framtidens guld  
– men hur ska den hanteras?
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landets kommuner bör hantera frågan om 
den data som skapas i det smarta samhället 
och hanteras i så kallade IoT-plattformar.

– Det stämmer att data är en väldigt 
viktig resurs men värdet av den hänger 
på dess tillgänglighet och kvalitet, precis 
som med andra råvaror. Om vi kan hitta ett 
kommungemensamt sätt att hantera data, 
vilket inkluderar standardiserade ramverk 
för så kallade dataplattformar, så förenklar 
vi för kommunerna samt ökar tillgäng-
ligheten av data och möjliggör storskalig 
utrullning av tjänster. Alternativet är att 
alla 290 kommuner utvecklar sin egen 
lösning vilket alla förlorar på, säger Claus 
Popp Larsen.

HAN NÄMNER OCKSÅ SOM exempel att det 
även inom kommunerna finns brist på 
förmåga att dela data med andra förvalt-
ningar eller bolag.

– I bästa fall kan man dela excelfiler 
eller låta någon annan få tillgång till ens 
databas. Följden har blivit att den infor-
mation som tagits fram inte kunnat delats 
eller nyttjats i andras system och därför har 
övriga kommunen inte kunnat dra nytta av 
den i sina verksamheter.

VIKTEN AV ATT ÄGA sin egna data har lyfts 
fram i en mängd sammanhang i it- och 
telekombranschen under de senaste åren. 
Enligt Claus Popp Larsen finns det i dag 
en bred förståelse hos Sveriges kommuner 
att den information som samlas in och 
hamnar i en IoT-plattform är av betydelse 
inte bara för den digitaliseringsomställning 
som pågår här och nu utan också för att 
man i framtiden ska kunna gå tillbaka och 
jämföra exempelvis mätvärden över tid. 

– Tyvärr missar många kommuner att 
det i exempelvis upphandlingar krävs 
ägandeskap över sin egna data, och om 
man inte äger sin data kan man inte dela 
den med andra, säger Claus Popp Larsen.

EN DELORSAK TILL OSÄKERHETEN kring frågan 
om hur data ska hanteras av en kommun 
har varit bristen på riktlinjer och standar-

der. I vissa fall bedömer Claus Popp Larsen 
att avsaknaden av standarder och riktlinjer 
inom områden till och med fått kommuner 
att avvakta med att sätta igång IoT-projekt 
och på så sätt har bristen av standarder 
även hämmat utvecklingsarbetet.

HAN BERÄTTAR ATT DET finns flera kommuner 
som har börjat testa IoT-lösningar för att 
därigenom lära sig hur man ska dra nytta 
av IoT i verksamheten. Det finns också 
exempel på de som påbörjat ett strategiskt 
arbete där flera grenar av kommunen 

getts möjlighet att delta och bidra med sin 
kompetens. Flera av dessa kommuner är 
även med i RISE projekt, City as a Platform, 
och deras lärdomar kommer nu att 
tillvaratas så att de kommer fler till del. 

CLAUS POPP LARSEN PÅPEKAR att kommuner 
med stadsnät i framkant är överrepresente-
rade i projektet.

– Kommuner med ett starkt stadsnät 
har typiskt nått en hög mognadsgrad och 
är bra lämpade för att kunna införa IoT 
i verksamheten. Orsaken till det är att i 
stadsnäten så finns teknisk kompetens 
kopplat till just datahantering, man är 
van att arbeta med frågorna och ofta är 
stadsnäten den delen av kommunen som 
börjar testa IoT, säger Claus Popp Larsen.

MEN ATT LÅTA STADSNÄTET ensamt ta hela 
ansvaret för att avgöra hur datahantering-
en bör ske tror han inte är en framgångsrik 
väg.

– Den här frågan är så viktig att det mås-
te finnas ett strategiskt beslut som gäller för 
alla kommunens verksamheter och där har 
inte stadsnätet ett mandat att peka med 
hela handen åt förvaltningarna. Jag tror 
exempelvis att en digitaliseringsdirektör 
eller någon med motsvarande roll bör ha 
det yttersta ansvaret för ett sådant arbete. 
Sen kan man med fördel delegera vissa 
frågor till stadsnätet men det måste vara 
någon centralt i kommunen som håller i 
taktpinnen, säger Claus Popp Larsen.

DET PROJEKT SOM NU bedrivs har fått finan-
siering av Vinnova och förutom ett gäng 
kommuner så är även Sveriges Kommuner 
och Regioner, SKR, med i arbetet och det 
finns dialog med Digitaliseringsmyndig-
heten, DIGG. Projektet avslutas 2021 men 
delresultat redovisas löpande.  n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Tyvärr missar många kommuner  
att det i exempelvis upphandlingar 
krävs ägandeskap över sin egna  
data, och om man inte äger sin  
data kan man inte dela den med 
andra.

Claus Popp Larsen, forskare på det statliga 
forsknings institutet RISE och projektansvarig för 
”City as a Platform”.

ÅRSKONFERENS 2020
LINKÖPING 17–19 MARS

Välkommen till Stadsnätsföreningens
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Runt om i Sveriges kommuner 
bedrivs projekt där uppkopplade 
sensorer skickar information 
om allt från jordfuktighet, 

vattenflöden och temperaturer till närvaro 
på offentliga platser och trafikflöden. Med 
relativt enkla sensorer och applikationer 
och förväntade låga inköpspriser spås 
IoT kunna bli ett viktigt verktyg i kommu-
nernas arbete med att effektivisera och 
förbättra sin service till invånarna.

– Internet of Things, alltså när man 
kopplar upp saker och infrastrukturer så 
att de kan prata med varandra, väntas bli 
allt viktigare i flera kommunala nyttigheter. 
Redan nu ser vi exempelvis hur flera 

parkförvaltningar använder sensorer för att 
effektivisera sitt bevattningsarbete och på 
så sätt spara både vatten och personalre-
surser, säger Anna Bondesson, konsult på 
teknikkonsultföretaget WSP och inblandad 
i flera kommuners IoT-projekt. 

HON UPPLEVER ATT VILKA IoT-projekt som 
kommunerna satsar på i dag till stor 
del beror på externa faktorer och den 
tillfälliga behovsbilden. Exempelvis har de 
senaste årens torra somrar ökat behovet 
och incitamenten för att testa ny teknik 
inom bevattning och djurskötsel. Andra 
exempel på projekt som genomförts på 
flera håll runt om i landet är belysning som 

styrs baserat på närvaro, väder eller tid på 
dygnet; sopkärl och återvinningsstationer 
som meddelar när de behöver tömmas; tra-
fik- och flödesräkning, parkeringslösningar 
där föraren debiteras automatiskt eller får 
information om lediga parkeringsplatser; 
samt övervakning av badbojar, vägskyltar 
och annan säkerhetsutrustning. En vanlig 
IoT-tjänst som många av våra svenska 
kommuner har satt upp är badbojar som 
mäter vattentemperaturer så att invånarna 
sommartid kan följa temperaturer på 
kommunens hemsida.

ÄVEN OM VISSA AV ovanstående exempel inte 
är de som kommer göra störst skillnad i 
kommunernas verksamhet så menar Anna 
Bondesson att även dessa IoT-projekt är 
viktiga för att öka förståelsen för teknikens 
och digitaliseringens möjligheter både 
bland politiken och hos allmänheten.

ATT ALLT FLER KOMMUNER nu jobbar aktivt 
med olika IoT-relaterade projekt har lett till 
att kunskapen inom kommunerna har ökat 
kraftigt. En knäckfråga som många ställts 
inför är vem som ska äga och hantera den 
data som sensorerna samlar in.

– Jag upplever att förståelsen för 
hur viktigt det är att ha ett långsiktigt 
strategiskt tänk runt den data som 
kommunen äger – såväl redan befintliga 
verksamhetsdata som ”ny” IoT-data – har 
ökat på kort tid. Allt fler har förstått värdet 
i att äga och ha rådigheten över den data 
som skapas inom kommunens nyttigheter 
samt behovet av att kunna dela med sig av 
den både inom de egna verksamheterna 
och till externa aktörer och medborgare, 
säger Anna Bondesson.

Allt fler kommuner har påbörjat projekt där de nyttjar teknik inom Internet of Things, IoT, i syfte att 
förenkla och förbättra delar av sina verksamheter. De flesta har insett att data är en viktig central 
resurs för utvecklingen av framtidens välfärdssamhälle. Vissa bedömare spår till och med att det 
är just den offentliga sektorn, med kommunerna i spetsen, som kommer att vara en av de sektorer 
som kommer vara de största IoT-användarna i framtiden. Vilken roll kommer då stadsnäten att ha 
i detta arbete?

Nu har Sveriges kommuner 
påbörjat sin IoT-resa

Anna Bondesson är konsult på teknikkonsultföretaget WSP. 
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EN ANNAN FRÅGA SOM frekvent dyker upp 
i diskussionen kring kommunernas 
IoT-arbete är vilken roll de kommunala 
stadsnäten ska ha.

– Det är tydligt att allt fler kommuner 
förstår behovet av att ha kontroll över 
den infrastruktur som de är beroende av. 
Det gäller oavsett om vi pratar IoT eller 
fiberinfrastruktur. I och med att fibernäten 
ofta utgör ryggraden även i de trådlösa 
sensornäten så tror jag att de kommunala 
stadsnäten kommer få en alltmer central 
roll i kommunernas IoT-arbete, säger Anna 
Bondesson.

EN VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR I många 
kommuner, enligt Anna Bondesson, ligger 
i att kommunen tar ett helhetsgrepp kring 
sitt IoT-arbete. När alla verksamheter bjuds 

in att delta skapas både stordriftsfördelar 
men också möjlighet att dra nytta av den 
data som skapas i de respektive enheterna. 
Ett exempel på det är hur data från allmän-
nyttan kan bidra till att energibolaget på ett 
effektivare sätt kan styra sin verksamhet. 

MEN DET FAKTUM ATT marknadsutvecklingen 
går fort och att många kommuner nu 
accelererar sitt IoT-arbete innebär också 
risker för de som kommit på efterkälken. 
Önskan om att rivstarta sin IoT-om-
ställning kan göra att kommuner fattar 
förhastade beslut.

– Det finns flera aktörer på marknaden 
som på olika sätt försöker låsa in kommu-
nen. Detta exempelvis genom att erbjuda 
helhetslösningar som inkluderar sensorer, 
konnektivitet och olika typer av analys- och 

visualiseringstjänster i ett. Det kan också 
handla om att kommunen i avtalet med 
en tjänsteleverantör inte själv äger den 
data som genereras utan ständigt behöver 
efterfråga och betala för åtkomst till ”sitt” 
data.  Denna typ av inlåsningseffekter 
riskerar att cementera silos och hindra 
utvecklingen av gemensamma IoT-tjänster 
i kommunen, säger Anna Bondesson.

FÖR ATT UNDVIKA SÅDANA risker lyfter hon 
fram behovet av att som kommun ta den 
strategiska diskussionen med sina olika 
nyttigheter och verksamheter och komma 
överens om hur IoT och data ska utvecklas 
på ett framtidssäkert sätt. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Bevattningssystem och trafikstyrning är exempel på hur IoT används redan i dag.

Det är tydligt att allt fler kommuner förstår 
behovet av att ha kontroll över den infrastruktur 
som de är beroende av. Det gäller oavsett om vi 
pratar IoT eller fiberinfrastruktur.
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Växjö Energi storsatsar  
på klimatsmarta lösningar

I slutet av 2019 meddelande 
Växjö Energi att det kommun-
ägda energibolaget tillsammans 
med dotterbolaget och stads-
nätet Wexnet hade uppnått 
målet om en 100 procent fossilfri 
verksamhet. 

Nu arbetar bolaget vidare med 
att ytterligare energieffektivisera 
verksamheten vilket de anser är 
nödvändigt från både ett klimat- 
och konkurrensperspektiv. 

FOTO: JONAS LJUNGDAHL
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Målet att bli en 100 procents fossil-
bränslefri verksamhet beslutades 
av bolagets ägare, Växjö kommun, 
och har inneburit ett mångårigt 

arbete med stora investeringar. Utöver 
omställningen av energiproduktionen har de 
även ställt om stadsnätsverksamheten där de 
nu är på gång med att modernisera deras äldsta 
datacenter i syfte att öka energieffektiviteten 
ytterligare. 

– Det datacentret som vi nu jobbar med är 
en huvudnod i vår verksamhet där vi knyter 
ihop kommunikationen. Där möter bland 
annat nationella huvudaktörer och förbindel-
ser det lokala stadsnätet med uppemot 40 000 
lokala anslutningar, säger Erik Tellgren, vd på 
Växjö Energi. 

ATT DRIVA NODER OCH kommunikationsan-
slutningar kräver mycket energi, speciellt 
datacenter av den storlek som Wexnet nu håller 
på att energieffektivisera. Utöver den energi 
som krävs för att driva datacentret behövs även 
energi för att kyla ned servrarna. I det fallet 
har bolaget valt att använda sig av biobaserad 
fjärrkyla. 

– Vi jobbar dels uppströms med hur vi ännu 
effektivare kan sköta datakommunikationen, 
men vi jobbar även med att effektivisera 
kylsidan. Vår lösning möjliggör att vi kan nyttja 
kylenergin tre gånger via ett smart kretslopp 
där den leds till ett närliggande köpcentrum 
och arena inklusive kyler ned datacentret. 
Vattnet leds sedan tillbaka till vår produktions-
enhet där vi putsar till den med förnybar energi 
för att sedan skicka ut den igen, säger Erik 
Tellgren.

FÖRUTOM YTTERLIGARE  energieffektivisering 
uppström och i nätet utökar även Växjö Energi 
den solenergianläggning som är kopplad till 
samtliga av bolagets större datacenter. Vid full 
drift kommer energin från solcellerna att stå för 
en betydande del av elförsörjningen. Reste-
rande el kommer att förses från deras fossilfria 
elproduktion från kraftvärmeanläggningen. 

ATT JOBBA MED KLIMATOMSTÄLLNING är något 
som olika företag och samhällssektorer under 
de senaste åren har fokuserat alltmer på. Erik 
Tellgren anser att omställningar av det slag som 
de jobbar med är av stor betydelse då världens 
datacenter redan i dag använder mer elektrici-
tet per år än Sverige och Danmark tillsammans. 
Han menar även att omställningarna har en 
positiv effekt från ett konkurrensperspektiv.  

– Vi har ju sett exempel på bland annat 
värme kraftverk där man hade varit tvungen att 
stänga om de inte hade ställt om till förnybara 
alternativ då det skulle ha blivit för dyrt att 
driva vidare på kol. Så i den aspekten är det helt 
klart en framgångsfaktor att ställa om både sin 
energiförsörjning till förnybar och att etablera 
cirkulära förhållningssätt, men även att ställa 
om sina kommunikationslösningar till mer 
energieffektiva och att använda sig av lokala 
smarta lösningar, säger han. 

NÄR ARBETET MED DATACENTRET är slutfört 
planerar Växjö Energi att fortsätta med att 
klimatanpassa bolagets samtliga verksamhets-
delar ytterligare.

– Datacentret som vi nu jobbar med är den 
sista pusselbiten som vi räknar att bli klara med 
till sommarens slut. Men vi kommer såklart 
att fortsätta arbetet även efter det, säger Erik 
Tellgren.

Vad kommer ni att göra då? 
– Vi ska dels fortsätta med vår egen utveck-

ling av att tillhandahålla energi som är förny-
bar, säker och klarar kapaciteten i alla lägen. Vi 
ser även att våra kommunikationslösningar har 
stor potential att effektiviseras ännu mer, så där 
ska vi etablera fler smarta lösningar och hitta 
nya kombinationer av lokala industrier och 
gallerior med datacenter där vi kan återanvän-
da energin, säger han.  n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen
Wexnets andra gröna datorhall, 

Green Data Center.
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Vi ska fortsätta med 
vår egen utveckling 
av att tillhandahålla 
energi som är förny-
bar, säker och klarar 
kapaciteten i alla 
lägen.
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Totalt deltog 18 deltagare som delades in i sex lag 
med en mentor vardera. Uppgiften var att komma 
på en idé eller skapa en produkt alternativt en 
tjänst med syftet att göra skillnad från ett med-
borgar- och hållbarhetsperspektiv med fokus på 
ekonomi, livskvalité och miljö. Under tävlingen fick 
deltagarna tillgång till en ny plattform från Övik 
Energi som kunde kopplas ihop med olika senso-
rer. Deltagarnas idéer eller produkter alternativt 
tjänster skulle sedan presenteras rent tekniskt via 
den utrustning de hade blivit tilldelade och även 
visa på hur det skulle fungera i praktiken. 

Håkan Gunnarsson, produktansvarig för fibernät 
och elhandel på Övik Energi, var en av de som 
ansvarade för eventet. Till en början var han lite 
nervös, men i slutet av dagen var han mycket nöjd 
med både deltagarnas prestationer och eventet 
i sig. 

– Det var såklart lite pirrigt eftersom det var 
första gången, men det blev väldigt lyckat. Alla 
som var med tyckte att det var väldigt roligt, och 
juryn, mentorerna och vi arrangörer var mycket 
imponerade av de lösningar och tillämpningar som 
redovisades av deltagarna, säger han. 

Nu är arrangörerna redan i gång med att planera 
en uppföljning som prelimärt kommer att hållas 
under våren. Den här gången är planen att 
genomföra ett större evenemang med två 
separata tävlingar. 

– Tanken är att genomföra en tävling för 
icke-programmerare enligt samma koncept och  
en för programmerare där deltagarna får tillgång 
till ett API. Det återstår ännu lite detaljer att 
lösa, men vi hoppas att det blir av, säger Håkan 
Gunnarsson. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

 I slutet av november anordnade Övik  
Energi och KomTek, teknikskola för  
blivande tekniker, kemister, innovatörer  
och entreprenörer, ett Hackathon i  
Örnsköldsvik där ungdomar bjöds in att 
tävla.

Övik Energi och 
KomTek bjöd in till 
hackathon

Larmtjänst lanseras  
i Karlstads öppna stadsnät

 Utbudet i de öppna näten påminner i stort om hur det såg ut för både  
tio och tjugo år sedan. Fortfarande är det tv- och internettjänster som 
dominerar utbudet. Men på Karlstads El- och Stadsnät breddar man nu 
tjänsteportföljen och från och med våren kan kunderna även erbjudas 
larmtjänster.

Och även om en digital 
larmtjänst inte verkar 
revolutionerande i sig själv 

så är det enligt stadsnätschefen 
Elin Bertilsson det största som hänt 
stadsnätets produktportfölj sedan 
starten på 90-talet. Och floran av 
olika tjänsteleverantörer väntas bli 
en allt viktigare konkurrensfördel 
framöver. Både från stadsnätens 
sida som vill locka kunder till näten 
men också utifrån tjänsteleverantö-
rernas perspektiv som är beroende 
av att kunderna lockas av deras 
erbjudanden.

– Det här är jätteviktigt för 
att slutkunden önskar sig ingen 
glasfiber utan det är tjänsterna som 
lockar. Då måste vi också möta upp 

kundens förväntningar på utbud, 
säger Elin Bertilsson.

Den larmtjänst som nu lanseras 
drivs av företaget Omnipoint. 
Bolaget erbjuder olika typer av 
larmlösningar och är därför ingen 
traditionell tjänsteleverantör som 
även erbjuder tv- och internet. Och 
Elin Bertilsson utesluter inte att fler 
bolag, som har sin bas inom andra 
näringsgrenar, börjar konkurrera 
med de traditionella tjänsteleveran-
törerna.

– De aktörer som i dag erbjuder 
tv- och internettjänster i de öppna 
näten behöver fundera över sin 
egen produktutveckling. Det kan 
vara i egen regi eller om de skapar 
paketerbjudanden med externa 
aktörer. Just vilka typer av tjänster 
som en aktör erbjuder tror jag 
kommer att vara en avgörande 
konkurrensfaktor i framtidens 
öppna nät, säger Elin Bertilsson. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Det här är jätteviktigt för 
att slutkunden önskar sig 
ingen glasfiber utan det är 
tjänsterna som lockar.

Stadsnätschefen  
Elin Bertilsson  
efterfrågar fortsatt 
affärsutveckling  
hos tjänste-
leverantörerna.
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ÄLSKAR DU LÅSTA SYSTEM,  
INTEGRATIONSKOSTNADER 
OCH HANDPÅLÄGGNING?

Tråkigt på jobbet?  
Automatisera de vanligaste  

processerna istället. 

Känns ditt system lite 10-tal? 
Flow är snyggt, skalbart och 

byggt för framtiden.

Sluta arbeta i mörker! 
Ta kontrollen genom att ha  

ett öppet system. 

Hur gjorde jag det där nu igen? 
I Flow hittar du det du söker. 

Intuitivt.

Stelt på arbetsplatsen?  
Arbeta med ett system som är 
flexibelt och verksamhetsnära.

Dyra integrations-kostnader? 
Flow är en integrationsplattform.

DÅ ÄR MAINTRAC FLOW INTE FÖR DITT STADSNÄT!
Maintrac Flow är  ett öppet modulärt system som automatiserar 
stadsnätets  processer via schemalagda och händelsedrivna  
flöden  i en integrationsplattform.

AUTOMATION

SKALBART

ÖPPET

INTUITIVT

MODULÄRT

INTEGRATION

Mer information
Produktchef Niclas Berglind 
niclas.berglind@maintrac.se 
0768 43 43 64
maintrac.se



Det kommunala bolaget 
Affärsverken i Karlskrona har 
sedan 1990-talet diskuterat och 
implementerat smarta system-

lösningar. När deras affärsområde stadsnät 
runt 2001 utökades med bland annat 
affärsmodeller, tjänsteleverantörsavtal och 
tjänstevalsportalsarbete hade de en del 
funktioner i gång, men trots det nåddes 
målet om att minimera deras manuella 
handpåläggningar aldrig fullt ut.

– Vi hamnade i att vi ville göra mycket 
mer. Från start har vi sagt att vi, via vår 
tekniska plattform för stadsnätet, vill 
skapa möjlighet för de tjänsteleverantörer 
som har tjänster i vårt nät att hantera 
sina kunder på egen hand, säger Björn 
Sernhed, produktägare/KAM affärsområde 
kommunikation på Affärsverken. 

UNDER 2018 PÅBÖRJADE AFFÄRSVERKEN ett 
samarbete med Hubory, en leverantör 
av gränssnitt för orderhantering och 
felsökning mellan stadsnät och deras 
tjänsteleverantörer, vilket ledde till att de 
hittade lösningar som möjliggjorde för 

tjänsteleverantörerna att jobba direkt i 
deras tekniska plattform. 

– Med dessa lösningar skapade vi 
en betydligt större säkerhetsfunktion 
och effektivitet i Karlskrona men även i 
Ronneby och Karlshamn där Affärsverken 
är kommunikationsoperatör i samarbete 
med de två kommunala bolagens stadsnät. 
Vi har estimerat det till att Affärsverken har 
sparat ungefär en och en halv kundservice-
tjänst i och med detta då vi inte längre 
får den här typen av ärenden till vår egen 
kundservice, säger Björn Sernhed.  

PÅ HUBORY ANSER MAN att den största nyttan 
med smarta systemlösningar är att saker 
och ting sker automatiskt, vilket i sin tur 
resulterar i effektivare arbete och nöjdare 
slutkunder. 

– De allra flesta stadsnät har sina egna 
projekt som syftar till att effektivisera 
genom att automatisera och förenkla.  
I slutändan får man en slutkund som får 
hjälp snabbare genom att den beställda 
tjänsten kan aktiveras snabbare eller till 
och med i samma stund som beställning 

sker. Kunderna får helt enkelt en bättre 
service, säger Johan Hagert, marknadschef 
på Hubory. 

ÄVEN PÅ MAINTRAC, LEVERANTÖR av hårdvara 
och mjukvara för stadsnät, menar man 
att automatiseringen i och med olika 
systemlösningar är av stor betydelse för 
stadsnäten. 

– Vi vill bland annat att stadsnäten ska 
kunna möjliggöra för tjänsteleverantörerna 
att själva och helt utan handpåläggning 
erbjuda sina tjänster direkt i stadsnätet. De 
ska även kunna felsöka befintliga tjänster 
utan att stadsnäten involveras. Moderna 
systemlösningar behöver vara flexibla, 
öppna och lätta att konfigurera för att 
skapa förutsättningar för att börja auto-
matisera och göra stora effektivitetsvinster 
för stadsnäten, säger Alexander Åkerberg, 
marknadschef på Maintrac.

I AFFÄRSVERKENS FALL VAR det precis detta 
som förverkligades i och med implemen-
teringen av olika smarta systemlösningar. 
Tidigare upplevde de att många ärenden 
skickades fram och tillbaka mellan dem 
och tjänsteleverantörerna, men i och med 
de nya lösningarna eliminerades dessa 
problem helt med stora tidsvinster och 
nöjdare kunder. 

– Vi måste fördela och prioritera jobben 
korrekt mellan vår roll som stadsnät och 
kommunikationsoperatör och tjänste-
leverantörernas roll så att båda parter kan 
fokusera på rätt saker i varje situation i vårt 
samarbete. Om vi kan skapa en relation 
med kunderna när de redan är nöjda så kan 
vi försöka att överträffa deras förväntningar 
med en bättre kundupplevelse, säger Björn 
Sernhed. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

I dag när kunder allt oftare förväntar sig snabb service och leverans, vare sig det handlar om e- 
handel eller beställning av internettjänster, är smarta systemlösningar ett effektivt hjälpmedel för 
företag. I stadsnätens fall hjälper systemlösningar till med att länka samman olika system och till 
gängliggöra åtkomst för tjänsteleverantörer till stadsnätens nät och möjliggör för både stadsnäten  
och tjänsteleverantörerna att effektivisera sitt arbete samt uppnå en nöjdare slutkund.

Smarta systemlösningar effektiviserar 
arbetet och ökar kundnöjdheten

FOTO: AFFÄRSVERKEN, AFFÄRSOMRÅDE KOMMUNIKATION, SMART CITY CENTER
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SAKERNAS STADSNÄT
IOT-plattform för smarta tjänster över stadsnätet

Smarta Hem-tjänster - Villalarm - Anhöriglarm 

Allt i samma app!

Besök oss i vår monter på SSNf:s årskonferens i Linköping 18-19 mars.

www.kalejdo.tv

Utbildning för en robust och effektiv fiberutbyggnad

EKO N O MI  –  K VA L I T E T  –  L E V ER A N S

Mer information och ansökan på edugrade.se

PROJEKTLEDNING

KVALITETSSÄKRING

FÖRLÄGGNING OCH INSTALLATIONSTEKNIK

UPPHANDLING

UPPHANDLING PROJEKTSTART BYGGNATION PROJEKTAVSLUT DRIFT & UNDERHÅLL

DRIFT & UNDERHÅLL

Avtal 
klart

2020-02-12 Edugrade annons stadsnätet 190x128.indd   12020-02-12 Edugrade annons stadsnätet 190x128.indd   1 2020-02-13   09:432020-02-13   09:43
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Telia vill stärka 
samarbetet 
med stadsnäten

Under den senaste tiden 
har Telia genomgått 
en del organisatoriska 
förändringar med till-
sättande av både ny vd 
och styrelseordförande. 
Framöver hoppas de på 
ett närmare samarbete 
med stadsnäten för att 
tillsammans utveckla 
normer och praxis för 
fibermarknaden när den 
nu går in en annan, mer 
mogen, fas.

Utöver de senaste årens organisations-
förändringar meddelades det under 
2019 att bolaget både får ny vd och 
styrelseordförande. I slutet av no-

vember valdes Lars-Johan Jarnheimer, tidigare 
vd på Tele2 mellan 1999–2008, till ordförande 
i Telias styrelse och under årets andra kvartal 
tillträder även Allison Kirkby, tidigare vd på 
Tele2 mellan 2015–2018, i rollen som bolagets 
vd. Enligt Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia, 
är förväntningarna stora på de nya ledarna. 

– Vi tycker såklart att det är spännande 
med en ny vd och styrelseordförande, och 
från ett personligt perspektiv så är jag väldigt 
glad över att båda har djup erfarenhet inom 
operatörsvärlden. Sedan får vi se vad de har för 
planer, men i nuläget jobbar vi efter vår strategi 
som vi kontinuerligt anpassar efter rådande 
marknadsförutsättningar, säger han.

TELIA HAR TIDIGARE UTTRYCKT att det är viktigt att 
samverka med stadsnäten, något som de står 
fast vid än i dag. I och med utbyggnaden av 
fiber har stadsnäten och Telia i vissa fall varit 
konkurrenter, men framöver när fibermarkna-
den går in i en mer mogen fas menar Staffan 
Åkesson att samverkan mellan parterna är 
av stor vikt när det kommer till att optimera 
nätägarskapet och tjänsteleveranserna.

– Jag skulle säga att samarbetet med stads-
näten är viktigare än någonsin för oss på Telia. 
Tillsammans utgör vi de största nätägarna, och 
vi har ett gemensamt intresse av att utveckla 
normer och praxis för fibermarknadens nästa 
skede. Sedan är ju Telia en stor KO-leverantör 
till stadsnäten, och det vill vi gärna fortsätta att 
vara, säger han.

ANGÅENDE BREDBANDSUTBYGGNADEN  anser Telia 
att stadsnäten har varit en viktig del av utveck-
lingen. Därtill anser han även att de kommer 
att spela en betydande roll framöver gällande 
Sveriges digitalisering. 

– Utan stadsnäten hade vi inte kommit 
så långt som vi har gjort i Sverige i dag. Det 
finns en otrolig lokal kunskap, engagemang 
och drivkraft inom stadsnäten för att få 
digitaliseringen att hända i Sverige, så även i ett 
framåtblickande perspektiv kommer stadsnä-
ten att spela en väldigt betydelsefull roll, säger 
Staffan Åkesson. 

GÄLLANDE TELIAS ROLL I bredbandsutbyggnad 
är deras ambition att nå ut till alla hushåll och 
företag med hög hastighet, både via mobil- och 
fibernätet samt andras fibernät. 

– Vi vill nå alla potentiella kunder, både på 
företagssidan och konsumentsidan med våra 
tjänster. I min roll som teknisk chef med ansvar 
för infrastrukturen är mitt uppdrag att se till 
att våra kunder har en så bra upplevelse som 
möjligt av våra tjänster, oavsett om vi levererar 
tjänsterna på eget eller andras nät, säger 
Staffan Åkesson. 

Hur ser du på Telias möjlighet att bidra till den 
resterande fiberutbyggnaden?

– Vi vill fortsätta bidra till att koppla upp 
hela Sverige och se till att så många som möjligt 
har tillgång till snabbt och stabilt bredband, 
och det gör vi genom att fortsätta investera 
i vårt fibernät för både företag och hushåll 
samt genom att erbjuda fast bredband över 
mobilnätet. Det är en resa vi fortsätter med, 
säger han. n

Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia. 
FOTO: TELIA

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen
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BECS i kombination av BBE möj-
liggör snabbare leverans av tjänster, 
eftersom kunder kan begära tjänster 
och få dem levererade snabbare än 
traditionella, manuella tillvägagångs-
sätt - på sekunder, snarare än dagar 
eller veckor.

Christel Sandstedt, Delivery &  
Professional Services Manager på 
PacketFront Software, berättar om 
Mittnät som är ett av de stadsnät som 
använder BECS och BBE för nät- 
verksautomation och tjänstepro-
visionering av sitt nät. Nätet 
består av nio i sig fristående 
stadsnät som hanteras av en 
enda BECS installation, inte 
nio enskilda. När en slut-
kund vill ändra exempelvis en 
internettjänst så sker det via en 
stadsnätsportal eller tjänsteleve-
rantörsportal och därefter ser BECS 
till att alla olika delar i nätet får rätt 
konfiguration genom sk zero-touch, 
vilket innebär att förändringen kan ske 
utan att någon servicepersonal behöver 
åka ut till slutkunden.  

Kombinationen av BECS och BBE 
gör det möjligt för stadsnäten att au-
tomatisera konfigurationsprocesserna 
i nätet för exempelvis etablering, flytt 
och avstängning av tjänster inom kor-
tare tidsramar än traditionella, manu-
ella konfigurationsprocesser. Dessutom 
sköter BECS och BBE automatiskt 

all konfiguration av 
nätverkselement samt 
resurshantering.  
Det är inte bara stads-

nät som använder BECS 
utan även många stora operatö-

rer över hela världen vars nät hanterar 
allt från några tusen till hundratusen-
tals slutkunder. 

 Vidare berättar Christel Sandstedt 
att hybridnätverk blir allt vanligare 
och för dessa gör BECS stor nytta då 
PacketFront Software utvecklat stöd 
för att hantera olika nätverkstyper och 
olika hårdvaror i nätet. Det betyder att 
det är stadsnäten som själva styr över 
vilken nätverkstopologi och vilken 
hårdvaruleverantör de vill använda. 
BECS kan fortsätta vara hjärtat i 
nätet och orkestrera alla händelser, 

oberoende av framtida utvecklings- 
planer för näten.  

PacketFront Software är ofta en 
viktig rådgivare och delaktig i större 
förändringar i stadsnät eller andra 
operatörers nät. Detta eftersom BECS 
kan hjälpa till att göra det på ett effek-
tivt och säkert sätt. Alla stadsnät som 
använder BECS får också automatiskt 
tillgång till alla nya funktioner som 
kontinuerligt utvecklas och som kom-
mer in som önskemål från alla världens 
hörn. Precis som stadsnätens hjärta 
växer så gör BECS det också.

PacketFront Software har i över 
15 år varit det ledande alternati-
vet för automation i stadsnät  
med öppna accessnät. I takt med  
att förhållandet mellan stads- 
näten och tjänsteleverantörerna 
har utvecklats, har PacketFront 
Software bibehållit sin position 
genom att kontinuerligt utveckla  
huvudprodukterna BECS och 
BBE till de bästa verktygen i  
hjärtat av stadsnäten.

PacketFront Software  
hjärtat i stadsnäten
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13.30-13.35 Välkommen!
Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen och Jörgen Svärdh, 
Utsikt Bredband

13.35-14.00 Från brottsplats till domstol med digitalisering-
ens hjälp
Tack vare sensorteknik och digitalisering har poli-
sen blivit ännu bättre på att utreda brott och säkra 
bevisning. Hör polisens forskningsdirektör berätta 
om hur de nyttjar digitaliserings möjligheter redan 
i dag och vilka tekniker de ser kommer användas i 
framtiden.
Lena Klasèn, forskningsdirektör Polisen

14.05-14.25 From Crank start to Connected Car 
Vi startar resan 1928 när den första bilen rullar av 
Volvo’s produktionslina på Hisingen och slutar 
2030 när alla bilar är uppkopplade och autonoma. 
Christian Sahlén, Actia Uppkopplade fordon

14.30-14.55 Linköping as a Smart City
Linköping har i dag uppkopplade träd, badplatser, 
skolsalar och bussar och befinner sig mitt i en 
revolution med tusentals molnanslutna enheter 
och gigantiska mängder data. Johan Lindén 
berättar om hur Gaia tillsammans med Tekniska 
Verken, Utsikt och Östgötatrafiken har skapat 
IoT-plattformar för nya tjänster till medborgare och 
företag. Tjänster som kan förenkla tillvaron genom 
att göra saker mycket smartare och skapa helt nya 
affärsmöjligheter.
Johan Lindén, vd Gaia

14.55-15.15 Kaffe

 

15.15-15.45 Digitaliseringens möjligheter och demokratiska 
utmaningar
Digitaliseringen bär på många möjligheter, men 
behöver omsättas och förankras för att skapa 
nytta, utveckling och innovation. Tillgång till digital 
infrastruktur är i dag en förutsättning för att delta 
i samhället. Vår vardag är helt enkelt inbäddad i 
digitala strukturer och prylar. Men hur skapar vi 
demokratisk välfärd i allas olika digitala vardagar? 
Folkhemmet grundades i värden som jämlikhet, 
inkludering och gemenskap med samtidig tillväxt 
och konkurrenskraft. Nu behöver den digitala 
infrastrukturen användas för att på nya sätt bygga 
hållbar välfärd. 
Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid  
Linköpings universitet.  

15.50-16.10 Ett snabbt, enkelt och bra bredbandsstöd  
– är det möjligt?
PTS har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny 
modell för bredbandsstöd och under 2020 ska allt 
genomföras. Hur har förslaget mottagits och vad 
är det som ska hända under året?
Maria Sörman, PTS

16.15-16.55 Paneldiskussion: Stort behov av samverkan 
mellan stadsnäten
Hur kan stadsnäten bli attraktivare affärspartner 
tack vare samverkan? Klusterrepresentanter från 
olika delar av landet lyfter fram och diskuterar 
goda exempel på regional samverkan. 
Anna Karlsson Kalmar Energi, Martin Gedda, Netwest, 
Alexander Jansson, Sydlänk och Björn Jonsson, 
Norrsken

16.55-17.00 Sammanfattning och avslutning
Per Fröling och Jörgen Svärdh

TISDAG 17 MARS

LINKÖPING 17–19 MARS 2020
ÅRSKONFERENS

Välkommen till Linköping Konsert & Kongress

KVÄLLS
MINGEL

Stadsnätsföreningen bjuder in till mat, dryck och nätverkande från kl 19.00  
på Flygvapenmuseet i Linköping. Bussar avgår från hotellen 18.30.  Endast föranmälda!

PROGRAM
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08.30-09.15 Årsmöte Stadsnätsveteranerna
Uppstart av veteranförening för seniorer  
i Stadsnätsbranschen

09.00-11.45 Inregistrering  
Kaffe och smörgås hos utställarna

09.30-11.45 Årsmöte Svenska Stadsnätsföreningen

11.45-12.45 Gemensam lunch

12.45-13.00 Inledning
Stadsnätsföreningens ordförande samt  
Charlotta Sund, vd och koncernchef,  
Tekniska verken i Linköping

13.00-13.30 GEMENSAMT SEMINARIUM 1 
Hör civilminister Lena Micko berätta om reger-
ingens uppdrag med att främja kommunernas 
digitaliseringsomställning och vilka utmaningar 
hon ser inom området.

13.40-14.10 GEMENSAMT SEMINARIUM 2 
 Telekomsektorn förändras - vad har vi att vänta?

Uppköp, sammanslagningar och avtalsdiskussioner 
som förs via media. Telekomsektorn är i gungning 
på många sätt. Hur påverkar detta konsumenter-
na, nätägarna och inte minst samhället i stort?
Jan Scherman, fd TV4-chef

14.20-14.50 Välj ett av följande:
 2:1 Telias roll på den svenska  

infrastrukturmarknaden
En beskrivning av Telia Infras roll, organisation och 
satsningar på bland annat fiberutbyggnad och 5G 
samt hur de ser på samarbetet med stadsnäten.
Staffan Åkesson, Chef Telia Infra

 2:2 Det är dags att varudeklarera digitala  
uppkopplingar
Hur kan vi tydliggöra leveransmöjlighet av digital 
välfärd oavsett var du bor och oavsett vad du har 
för uppkoppling? Kan vi varudeklarera förbindel-
ser så att det blir enklare att förstå de tekniska 
förutsättningarna på en bredbandsanslutning? 
Intressanta frågor med intressanta svar. Kom och 
lyssna!
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef  
på Stadsnätsföreningen

 2:3 Hur ser Polhem Infra  
på infrastrukturinvesteringar?
De tre AP-fonderna har gått samman i ett gemen-
samt bolag med syftet att långsiktigt satsa på olika 
infrastrukturslag i Sverige.
Mikael Lundin, Vd Polhem Infra

14.50-15.30 Kaffe serveras hos utställarna

ONSDAG 18 MARS

Foto: Mia Carlsson/Sveriges Radio

MODERATOR

Sveriges Radio
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KVÄLLS
PROGRAM

Från 19.00
Fördrink och middag med underhållning på Linköping  
Konsert & Kongress med eftermingel på Harrys

15.30-16.00 GEMENSAMT SEMINARIUM 3
Stadsnätens roll i kommunens IoT-arbete
Hur kan ett stadsnät stötta sin kommun i arbetet 
med att bygga upp det smarta samhället?  
Hör om goda exempel och konkreta verktyg som 
kan vara till nytta i arbetet med att bygga upp en 
samverkan inom IoT-området. 
Anna Bondesson, WSP

16.10-16.40 Välj ett av följande:
 3:1 Hur kan kommuner och stadsnät  

samverka kring IoT-lösningar inom ramen  
för upphandlingsregelverket?
Huvudregeln är att en upphandlande myndighet 
ska konkurrensutsätta sina inköp genom annonse-
ring och i enlighet med reglerna i LOU. Finns det 
undantag från huvudregeln och i så fall vilka? Vad 
krävs för att dessa undantag ska kunna åberopas?
Kaisa Adlercreutz, advokat/partner, Front Advokater

 3:2 Affärsmodeller för IoT i ett hållbart samhälle
Vi hör ofta talas om begreppen smarta städer och 
smarta samhällen. Men vad menas med dessa 
begrepp och hur ser rollfördelning ut i dess  
värdekedjor?
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på 
Stadsnätsföreningen

 3:3 Betydelsen av cybersäkerhet ökar kraftfullt
I över 40 år har Sectra arbetat med att utveckla oli-
ka säkerhets- och kryptolösningar, i starten var det 
krypteringslösningar åt bankomater, och via kryp-
tering till försvar och myndigheter har Sectra i dag 
ha ett omfattande produkt- och tjänste-erbjudan-
de inom cybersäkerhet för de högsta säkerhets-
klasserna (försvar, myndigheter och samhällets 
kritiska infrastruktur). Lyssna på den spännande 
resan som det Linköpingsbaserade företaget gjort 
och vad som väntar runt hörnet.
Torbjörn Kronander, huvudägare och CEO, Sectra AB

16.50-17.30 GEMENSAMT SEMINARIUM 4
 Vad har hänt i bredbandsvärlden de senaste  

10 åren och vad ligger framför oss?
Bredbandsforum, som firar tio år, har sedan 
starten varit ett viktigt nav i samverkan mellan 
branschen och politiken. Lyssna på ett panelsam-
tal med intressanta och viktiga personer som varit 
delaktiga i Sveriges bredbandsutveckling. Här 
blickar vi både bakåt och tittar på vad som ligger 
framför oss.
Medverkande: Alf Karlsson, fd Statssekreterare, Karin 
Ahl, fd ordförande i Stadsnätsföreningen och FTTH 
Council, Nils Hertzberg, fd kanslichef för Bredbandsfo-
rum samt Mikael Ek, VD för Stadsnätsföreningen
Samtalsledare Per Fröling, Stadsnätsföreningen

08.30-09.20 GEMENSAMT SEMINARIUM 5 
Digital Transformation
När omvärlden förändras och teknikutveckling 
sker i rasande takt krävs nya tankemönster, ny 
kunskap och nya processer i våra organisatio-
ner. Under föreläsningen ger Johanna konkreta 
verktyg och exempel på hur din organisation kan 
leda den digitala transformationen för att möta 
framtidens utmaningar.
Johanna Tömmervik, innovationsledare  
och inspiratör

09.30-10.00 Välj ett av följande:
 5:1 Anslutningspunkter i CESAR2 är avgörande 

för framgångsrika affärer hos stadsnäten
Stadsnätsrepresentanter från både större och 
mindre stadsnät berättar om vilka fördelar de ser 
med att lägga in sina anslutningspunkter i det 
gemensamma affärssystemet.
Panel: Stadnätsrepresentanterna Anette Grönberg, 
Hedemora, Mats Flankör, Kraftringen, Mats Falkeman, 
Härjeån. 
Moderator Per Fröling

5:2 Ökad kundnöjdhet och ökat  
förtroende för branschen
Mycket negativ publicitet kring försenade fiber-
leveranser och avbeställningstvister har gjort att 
konsumenternas förtroende är lågt. Hur kan bran-
schen agera för att visa ett bättre ansvarstagande, 
öka förtroendet och undvika negativ publicitet? 
Telekområdgivarna har en bra bild av problema-
tiken genom de många konsumentkontakter som 
hanteras varje dag och kommer att diskutera vad 
som hittills har gjorts och vad som måste göras 
framåt.
Mattias Grafström, vd, Telekområdgivarna

 5:3 Framtidens städer
Där vi i dag befinner oss är vi inte långt ifrån en 
verklighet där nästan alla tekniska lösningar är 
möjliga. Men frågan är vilka vägval vi ska göra 
framåt när vi planerar våra framtida hållbara och 
smarta samhällen? Hör om hur vi bland annat kan 
använda digitaliseringens kraft för att lösa många 
av de stadsbyggnadsutmaningar vi står inför.
Malin Frenning, divisionschef Infrastructure, AFRY

ONSDAG 18 MARS TORSDAG 19 MARS

PROGRAM PROGRAM

58



Johanna har en masterexamen i Innovation 
Management och mångårig praktisk erfaren-
het av att utveckla innovativa lösningar och 
team. Hur kommer egentligen teknik som VR, 
AR, AI och IoT att förändra verkligheten som 
vi känner den i dag? Johanna Tömmervik visar 
oss framtiden.

INSPIRATIONSTALARE

JOHANNA 
TÖMMERVIK

10.00-10.45 Kaffe serveras hos utställarna

10.45-11.15 Välj ett av följande:
 6:1 Riskerna med att ersätta fast  

bredbandsinfrastruktur med enklare alternativ
Det statliga forskningsinstitutet RISE har i en 
rapport, beställd av Svenska Stadsnätsföreningen, 
genomfört en analys över konsekvenserna med 
att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med 
trådlösa alternativ. 
Marco Forzati, Rise

 6:2 På spaning efter driftsäkerhet
Allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig 
på fungerande elektroniska kommunikationsnät 
och tjänster. Följderna av exempelvis säkerhets-
attacker, sabotage eller annan skadegörelse kan 
få stora negativa samhälleliga konsekvenser. Hur 
står det till i Sverige? Följ med på en strategisk 
utblick och spaning.
PTS

 6:3 Så kan byanäten samverka med övriga  
bredbandssektorn
Byanät har stått för en betydande del av bred-
bandsutbyggnaden på landsbygden. Trots det är 
de en udda fågel bland övriga aktörer i bred-
bandsbranschen. Hör Byanätsforum berätta om 
hur branschen och byanäten kan öka sin samver-
kan.
Tommy Nilsson, Byanätsforum

11.35-12.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 6 
Live hack och annat hårresande  
kring cybercrime
Anders Nilsson kommer att prata om IT-säkerhet, 
olika risker, och hur viktigt det är att vara medve-
ten och att vi borde tänka på vad vi gör och inte 
gör. Han kommer också att visa en hackupplevel-
se live som du förmodligen inte vill vara med om 
på riktigt.
Anders Nilsson, ESET

12.05-12.10 Sammanfattning och avslutning
Vd Mikael Ek och Stadsnätsföreningens ordförande 

12.10 Grab-n-go-lunch

PROGRAM
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Är 2020 året  
då samverkan tar fart?

Begreppet samverkan används allt 
flitigare i stadsnätssfären och med risk 
för att bli tjatig så kommer även jag att 
ägna denna tidningsledare åt ämnet. 

För att glädjande nog så ser vi hur det dyker 
upp ovanligt många samverkansprojekt runt om 
i landet. Ett exempel på ett nystartat samarbete 
är Sydostnet som ni kan läsa mer om på sidan 
20 i detta nummer.

Drivkraften bakom de olika samarbetena kan 
skilja sig åt. På något ställe vill man bli en 
attraktivare samarbetspart till operatörerna och 
på andra håll är det kanske viljan att underlätta 
dialogen med regionen som driver samarbetet 
framåt. Många ser också behovet av att dra 
nytta av varandras resurser och kompetens. 

Den utveckling som vi nu ser är givetvis väldigt 
positiv. Men jag tror att det också är viktigt att 
poängtera att samarbete ibland kan vara lättare 
på en teoretisk nivå än i verkligheten.

Jag vet exempelvis att vi större stadsnät kan ha 
en tendens att inta storebrorsrollen och styra 
och ställa lite för mycket i vissa sammanhang. 
Mindre stadsnät kan – säkert med rätta – ha 
en skepsis mot att det är på de större nätens 
villkor som dessa samarbeten förväntas ske. 
Ibland finns det också förväntningar på att de 
stora näten ska dra hela lasset. Sen vet vi ju alla 
att samarbeten mellan grannkommuner ibland 
blir extra utmanande på grund av historiska 
händelser eller osämjor.

Min poäng med detta är att när vi nu kommit till 
en punkt där vi alla landat i att fler stadsnäts-
samarbeten behövs så måste vi också göra 
vår hemläxa ordentligt för att säkerställa att 
dessa blir framgångsrika över tid. Vi behöver 
se varandras behov, oavsett storlek eller 
bolagsform. Vi behöver också bygga tillit mellan 
oss, respektera våra olikheter och dra nytta av 
dem för att få till samarbetena.

Om vi är ödmjuka inför detta så tror jag att vi har 
goda förutsättningar för att vi med hjälp av ökad 
samverkan kan bli en än mer relevant och viktig 
aktör på den öppna bredbandsmarknaden. 
Vi är på en marknad där vi står inför stora 
förändringar och jag är övertygad om att om vi 
som enskilda stadsnät kommer att ha det tufft 
att klara dessa utmaningar själva. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

”Jag tror att det 
också är viktigt 
att poängtera 
att samarbete 
ibland kan vara 
lättare på en 
teoretisk nivå än 
i verkligheten.”

ORDFÖRANDE :  JÖRGEN SVÄRDH

MEDLEMSINFO
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Tre frågor till stadsnäten   

1
Vad händer hos er just nu?

PER: ”Just nu är det sista området 
på totalen som vi bygger färdigt. 
Då har 100 procent av fastighets-
ägarna fått ett erbjudande och 

det handlar om cirka 200–300 hushåll 
som ska byggas fram till 2021. Efter detta 
handlar det om efteranslutningar.”

KAJSA-STINA: ”Vi håller på att skicka 
ut en förtätningskampanj till cirka 1200 
fastighetsägare och hoppas på att det ska 
ge ett bra resultat. Vi har en hel del kunder 
som anslutit sig till fibernätet men som 
ännu inte aktiverat någon tjänst, så där har 
vi en utmaning i kommunen.”

MATS: ”Vi har kammat igenom hela 
Grästorps tätort och alla där har fått 
anslutningserbjudanden. Kommunens 
landsbygd består av fiberföreningar och 
de har vi ingen anledning att konkurrera 
med. Tätorten växer med nyetableringar 
eftersom det har blivit mycket populärt att 
bosätta sig lantligt, så det sker hela tiden 
nyanslutningar.”

2 
Utbyggnaden är ju snart 
klar, hur påverkar det er 
organisation?

PER: ”Vi är en liten organisa-
tion där tre tekniker i princip 

gjort allt från svetsning till att montera 
CPE:er. 2021 går vi in i andra andningen 
och börjar byta ut och uppgradera gammal 
fiberinfrastruktur. Företagsnätet består fort-
farande av multimodekabel. Vi vill få till ett 
riktigt bra nät, till bostadsrättsföreningarna 
handlar det om att byta ut fastighetsnäten 
till fiber hela vägen upp till lägenheterna 
så att vi kan få bort all aktiv utrustning från 
källarna. Så våra tekniker behövs!”

KAJSA-STINA: ”Vi har gjort om lite i 
organisationen och sedan i höstas skapat 
affärsområdet service och fiber. Nu kan vi 
fokusera mer på vad vi kan göra för affärer 
med det fina fibernätet. Vi sätter också 
fokus på Post- och telestyrelsens frågor 
och att få till processer. Dokumentationen 

släpar efter så där har vi också ett arbete 
att komma ifatt med, men det är riktigt kul 
att få vara med och utveckla!”

MATS: ”Vi är ju redan en slimmad  
organisation i dag genom att vi agerar  
på svartfibernivå och har en extern  
kommunikationsoperatör. Vi kommer  
naturligtvis att gå från att vara en 
projektorganisation till att fokusera på nya 
affärer. Ska all trafik (inklusive vård, skola 
och omsorg) gå via fiberinfrastrukturen i 
framtiden så gäller det att ta fram funge-
rande affärskoncept som är till nytta för 
samhället.”

3 
Hur ser era framtida 
samarbeten ut med 
andra stadsnät? Samverkan 
gällande nationella affärer?

PER: ”Vi är ju en liten 
organisation men vi hanterar driftavbrott 
bra med vår lokala närvaro. I framtiden 
kanske vi behöver titta på gemensam drift 
för att minimera störningar, det får lagkra-
ven utvisa. Samarbeten är bra men det är 
viktigt att inte bli överkörd som litet nät. 
På sikt kanske Tranås stadsnät kan hjälpa 
andra små kommuner. Gällande affärer så 
är det ju bra om vi kan hjälpa företag som 
vill ta sig någonstans att komma till andra 
städer.”

KAJSA-STINA: ”Vi som är så små måste 
hitta samarbeten med andra stadsnät och 
företag. Här i Dalarna så har vi ett riktigt  
bra samarbetsklimat och det är många  
som visat intresse. Som liten deltagare 
i Norrsken så måste vi lägga in våra 
adresser i CESAR2 om vi ska bli professio-
nella och få bort manuella rutiner.”

MATS: ”Som liten lokal fiberaktör med 
fokus på elnätet så har vi inte bredbands-
nätet för att tjäna massa pengar. Vårt syfte 
är att skapa ett bra boende i tätorten och 
affären ska gå runt med den ersättning vi 
får från kommunikationsoperatören.”

PER FRÖLING 
Stadsnätsföreningen

PER BERGGREN
Stadsnätsansvarig på  

Tranås Energi

KAJSA-STINA GYLLENVÅG
Affärsområdeschef på 

Malung Elnät

MATS ANDERSSON
Vd på Grästorp Energi
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 Fiberförening.no, Norges motsvarighet till Svenska Stadsnätsföreningen,  
etablerades under 2017. Då valdes en ny ordförande, Jörn Slåtten, in som  
ledare och sedan dess har föreningen implementerat en ny strategi med  
fokusområden som syftar till att de ska inta positionen som ett kunskapsnav  
för fiberbranschen i Norge.   

Drivkraften för 
etableringen av 
föreningen låg hos 
de lokala stadsnä-
ten som sökte  
efter ett forum för 
dialog, samverkan 
och kompetens-
utbyte då det i 
nuläget saknas 
samordning, krav 
och standarder 
i många delar 
av värdekedjan 

för fiberleverans i Norge. Sedan dess 
har föreningen rekryterat ytterligare 
stadsnät, som utgör föreningens huvud-
målgrupp, samt ett flertal leverantörer 
och installationsföretag och har i dag  
ett medlemsantal på 31 företag. 

För att råda bot på avsaknaden av 
samordning, krav och standarder har 
Fiberförening.no som ambition att bli ett 
kunskapsnav för fiberbranschen i Norge. 
För att nå dit har de implementerat 
en ny strategi med tre fokusområden: 
kunskapshubb, mötesplats och genom-
slagskraft.

– Med dessa nya fokusområden 
vill vi bland annat utveckla nya 
standarder över samtliga beståndsdelar 
i fiberleveransen för att försäkra en 
korrekt och säker fiberinstallation. För 
att konkretisera detta har vi tillsatt fyra 
medlemsmöten per år där vi för tillfället 
gemensamt sammanställer material för 
dessa standarder. Sedan önskar vi ju 
även tids nog att uppnå ett sådant stort 
medlemsantal så att vi gemensamt kan 
få ett större genomslag hos medier och 

myndigheter gällande frågor kring fiber, 
säger Jörn Slåtten. 

I samband med etableringen av den 
nuvarande fiberföreningen anslöt sig 
förtaget Edugrade som medlemmar. 
Företaget, som erbjuder utbildning för 
alla yrkesroller inom fiberutbyggnad, är 
verksam i både Sverige och Norge och 
har sedan föreningens uppstart varit 
involverad i utvecklandet av de nya  
fokusområdena. Sedan tidigare har 
Edugrade varit delaktig i att ta fram 
Robust fiber, den svenska bransch-
standarden för robust och säker 
fiberutbyggnad, och såg därmed  
ett behov av en motsvarande  
standardisering i Norge. 

– Vi är ju involverade i det här för att 
vi ser att det finns ett stort behov av att 
höja kompetensen och kunskapen kring 
fiberutbyggnad i Norge. Därför valde 
vi att bli medlemmar och aktivt bidra till 
att skapa standardiseringar kring dessa 
frågor. I det fallet har Robust fiber varit till 
stor hjälp när det kommer till standardi-

Den norska föreningen  
Fiberförening.no vill  
erbjuda ett kunskapsnav 
för företag i fiberbranschen 

Jörn Slåtten är ordförande 
i Fiberförening.no.
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seringarnas struktur och innehåll, säger 
Erik de Pablos, vd på Edugrade.  

Trots avsaknaden av samordning och 
standarder kring fiberutbyggnaden 
i Norge går fibreringen av hushåll 
och företag framåt. Enligt Nationella 
kommunikationsmyndigheten, Norges 
motsvarighet till Post- och telestyrelsen, 
hade 71 procent av hushållen i Norge 
tillgång till bredband via fiber i slutet  
av 2019 – en ökning med 12 procent-
enheter från föregående år. 

Det finns emellertid betydande skillnader 
mellan tätort och landsbygd. Medan cirka 
98 procent av hushållen i tätbebyggda 

områden har tillgång till bredband med 
hög kapacitet via fibernät, kabel-TV-nät 
eller VDSL har endast cirka 59 procent 
av hushållen på landsbygden tillgång till 
liknande kapacitet. 

– Utmaningarna nu är att de lokala 
fibernätsägarna har byggt ut det mesta 
av det som är kommersiellt försvarligt. Så 
det som kvarstår att bygga, vilket främst 
gäller utbyggnad på landsbygden, kan 
inte byggas ut med en positiv ekonomisk 
kalkyl. Det innebär att man måste se på 
alternativa teknologier eller få statligt 
stöd för att bygga ut till hushåll och 
företag som bor i dessa områden, säger 
Jörn Slåtten. 

Framöver kommer Fiberförening.no att 
fokusera på att färdigställa standarderna 
över samtliga beståndsdelar i fiberle-
veransen för att försäkra en korrekt 
fiberinstallation. Därtill kommer de även 
att fokusera på att öka föreningens 
medlemsantal. 

– Målet nu är att jobba med våra 
nya fokusområden fram till augusti när 

de ska presenteras och godkännas 
på ett medlemsmöte. Det är det 
viktigaste jobbet för tillfället då behovet 
av ett ramverk som kan nyttjas av hela 
branschen är stort. Sedan jobbar vi 
kontinuerligt med att rekrytera fler 
medlemmar till föreningen. Antalet har 
ökat ganska kraftigt den senaste tiden, 
och jag tror att föreningen har potential 
för cirka 50–100 medlemmar i nuläget, 
och blir vi det är det väldigt bra, säger 
Jörn Slåtten. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Erik de Pablos, vd på Edugrade.

Erik de Pablos, Edugrade

” Vi är involverade i det här för 
att vi ser att det finns ett stort 
behov av att höja kompetensen 
och kunskapen kring fiberut-
byggnad i Norge.”
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 I början av vintern anordnade 
Stadsnätsföreningen en roadshow där 
stadsnätsmedlemmar fick möjlighet 
att träffa ett flertal av föreningens 
certifierade avtalsleverantörer.  
Roadshowen är ett återkommande 
koncept för att främja samverkan  
mellan stadsnätsmedlemmar och 
föreningens certifierade avtals-
leverantörer.  

Roadshowen stannade i Umeå, Örebro, 
Jönköping och Helsingborg där de 
certifierade avtalsleverantörerna under 
en förmiddag fick presentera sina 
senaste produkter och erbjudanden. 
Stadsnätsföreningen informerade även 
om leverantörsavtalet och hur stads-
nätsmedlemmarna på ett enkelt sätt kan 
hantera lagen om offentlig upphandling 

(LOU) samt nyttja leverantörsavtalet.
– Roadshowen är ett återkommande 

event och syftet är att stadsnäten 
ska få möjlighet att träffa föreningens 
certifierade avtalsleverantörer på 
hemmaplan för att få information om 
nya erbjudanden och produkter samt 
förenkla kontakter och inköp, säger Per 
Lindström, kommersiell produktchef på 
Svenska Stadsnätsföreningen.

För Ulf Svensson, affärsområdeschef på 
Jönköping Energi, erbjöd roadshowen 
viktiga mötestillfällen, både med 
leverantörer och andra stadsnät.

– Som stadsnät är det viktigt att 
träffa olika leverantörer för att se vilka 
samverkansmöjligheter som finns, men 
det är minst lika viktig att prata med de 
andra stadsnäten som deltar. Det är 

alltid intressant och lärorikt att få ta del 
av olika insikter, och det tycker jag att 
roadshowen erbjuder, säger han.

Även leverantörerna uppskattade 
eventet. För Lars Sandqvist, försäljnings-
chef på Fiberdata, gav roadshowen 
en möjlighet att träffa stadsnäten i 
en lugnare miljö där de fick chansen 
att diskutera djupare med dem, samt 
möjligheten att visa upp vilka de själva är 
och vad de har att erbjuda stadsnäten.

– Det här är ett fantastiskt bra sätt 
att möta stadsnäten ute i det lokala, 
och framförallt är det ett väldigt bra 
tillfälle för att få träffa dem i lugn och 
ro. Vi får chansen att visa vilka vi är 
genom en presentation och sedan prata 
med stadsnäten i vår monter. Jag gillar 
verkligen upplägget, säger han.

Roadshowen syftar till att främja samverkan mellan Stadsnätsföreningens  
stadsnätsmedlemmar och de certifierade avtalsleverantörerna.

Stadsnätsföreningens roadshow  
sammanför stadsnät och leverantörer 

FOTO: LOTTA KARLSSON
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Vad har du fått ut av roadshowen?
– Vi har hunnit med att träffa många 

stadsnät som har delat med sig av sina 

utmaningar vilket är otroligt hjälpsamt 
i vårt arbete. Nu ska vi ta med oss 
dessa tankar och idéer och identifiera 
vad vi skulle kunna göra för att hjälpa 
stadsnäten med deras utmaningar, säger 
Lars Sandqvist.

Östen Kohlén, key account manager på 
Melbye, ansåg även att roadshowen var 
ett bra tillfälle att träffa stadsnäten då 
det är de som står för stora delar av den 
återstående fiberutbyggnaden.

– Det är stadsnäten som till stora 
delar erbjuder den marknad som finns 
kvar i Sverige. Sedan finns ju såklart Telia 
och IP-Only, men just nu bygger inte Telia 
så mycket och IP-Only låser sina inköp 
till få aktörer över lång tid. Stadsnäten 
kommer alltid att finnas kvar i någon form 
och de är våra traditionella partners, så 
därför satsar vi på dem, säger han. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Leverantörsavtalet: 
Svenska Stadsnätsföreningens 
leverantörsavtal har ersatt ramavtalet 
i Stadsnätsfabriken, ett tidigare 
samverkansforum för öppna stadsnät 
som nu har integrerats med Svenska 
Stadsnätsföreningen. 

Leverantörsavtalet är avsett för att 
stadsnät enkelt ska kunna göra inköp 
av bland annat material, hårdvara, 
utrustning, drift- och övervaknings-
tjänster samt konsulttjänster av 
leverantörer som tecknar avtal med 
Stadsnätsföreningen. 

Avtalets kvalitetskrav är kopplat 
till en certifiering av leverantörer som 
ger dem rätt att använda logotypen 
”Certifierad Leverantör Svenska 
Stadsnätsföreningen”. 

Avtalet bygger på telekomundan-
taget vilket innebär att kommunala 
stadsnät som tillhandahåller ett 
allmänt kommunikationsnät eller en 
elektronisk kommunikationstjänst åt 
allmänheten inte behöver tillämpa 
lagen om offentlig upphandling, 
LOU, när det inte finns andra krav på 
upphandling enligt LOU, till exempel 
inköpspolicy eller villkor för bidrag.

Många deltog när roadshowen kom till Jönköping.

Under roadshowen fick de certifierade avtalsleverantörerna presentera sina senaste produkter och erbjudanden för stadsnäten. 

” Stadsnäten kommer alltid 
att finnas kvar i någon form 
och de är våra traditionella 
partners, så därför satsar vi 
på dem.”

Östen Kohlén, Melbye
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STADSNÄTSFÖRENINGENS KANSLI

MIKAEL EK
VD, Svenska  
Stadsnätföreningen 

Telefon: 
08-214 933

Mobil: 
070-598 00 05

E-post: 
mikael.ek@ssnf.org

PER FRÖLING
Ansvarig  
regional samverkan 

Telefon: 
08-214 930

Mobil: 
076-569 04 20

E-post: 
per.froling@ssnf.org

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig  
samhälle och politik

Telefon: 
08-214 931

Mobil: 
076-110 64 71

E-post: 
camilla.jonsson@ssnf.org

JIMMY PERSSON
Utveckling- och  
säkerhetschef

Telefon: 
08-214 640

Mobil: 
073-274 26 15

E-post: 
jimmy.persson@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef

Telefon: 
08-214 606

Mobil: 
070-548 31 24

E-post: 
per.lindstrom@ssnf.org

LOUISE THORSELIUS
Chef PR & Kommunikation

Telefon: 
08-23 20 08

Mobil: 
076-110 02 88

E-post: 
louise.thorselius@ssnf.org

LOTTA KARLSSON
Kommunikatör

Telefon: 
08-214 724

Mobil: 
070-321 47 27

E-post: 
lotta.karlsson@ssnf.org

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef

Telefon: 
08-214 620

Mobil: 
072-542 65 49

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

MIA FORSLÖF
Eventchef

Telefon: 
016-51 70 12

Mobil: 
070-822 96 40

E-post: 
mia.forslof@ssnf.org

STADSNÄT:

• Smedjebacken Energi AB
• Vökby Bredband AB

ASSOCIERADE MEDLEMMAR:

• Amtele Communications AB
• E.ON Energidistribution AB
• FM Technology AB 
• HPH Consultants
• Incoax Networks AB
• Molnstruktur IT i Sverige AB
• PEAB Anläggning AB 
• Wisi Norden AB

VI  VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR:

Vill du också bli medlem  
i Stadsnätsföreningen?

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en  
bransch- och intresseorganisation som  
representerar stadsnät i närmare 200 kommuner 
och 135 leverantörer av tjänster och utrustning  
inom bredbandsområdet. Föreningen företräder 
därmed en absolut majoritet av de aktörer som 
aktivt investerar i ny modern infrastruktur för  
bredband i Sverige. 

Som medlem i föreningen får din organisation 
tillgång till ett brett erbjudande av utbildningar, 
verktyg och tjänster. 

Läs mer om medlemskapet på ssnf.org
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Johan Wåhlén, key account mana-
ger på Ahlsell, berättar om intressant 
teknik och smarta lösningar som nu 
blir tillgängliga för alla kunder, såväl 
stadsnät som kommuner.

– Det finns mängder av intressan-
ta produkter och lösningar för den 
smarta staden som förenklar tillvaron. 
Bland annat finns sensorer, som nu 
kommer att ingå i vår produktportfölj. 
Vi riktar oss till kommuner och fast-
ighetsägare som behöver en leverantör 
som både tillhandahåller produkterna 
och kan bistå rent tekniskt kring hur 
man använder dem. Vi vill vara en 
hand att hålla i. 

Små sensorer kan till exempel pla-
ceras i soptunnor och skicka data som 
berättar om tunnan behöver tömmas 
eller om det kan vänta till nästa vecka. 
Man kan ha en sensor i marken som 
signalerar när det är dags att vattna, 
så slipper man riskera att vattna för 

mycket eller vid fel tidpunkt. Digitala 
vattenmätare är en annan växande 
produktgrupp där man kan övervaka 
vattennivåer i vattendrag samt få in 
förbrukningsdata från bostäder och 
företag.

Ytterligare ett exempel är sensorer 
som läser av snödjupet och skickar 
data till snöröjarna, som kan avgöra 
hur många plogar som måste skickas 
ut och när. 

Ett annat intressant produktområde 
för Ahlsell är smarta möbler. Johan 
förklarar: 

– På en busshållplats kan man ha en 
skärm som visar i realtid var bussen 
befinner sig och lyktstolpar kan utrus-
tas med wifi, möjlighet att ladda mobi-
len eller trafikövervakningskameror. 

Ahlsell visade under en mässa 
nyligen en ”smart city pole” vilket är en 
interaktiv stadsmöbel som kan över- 
vaka och informera.

Johan berättar vidare att sensorerna 
och tekniken finns redan i dag men det 
är krångligt att få tag i dem, ofta måste 
man beställa från USA och kvaliteten 
är osäker. 

– Nu väljer vi ut bra och beprövade 
produkter som vi nu har i vår produkt-
portfölj. Möjligheterna är enorma, 
så det handlar bara om att fråga sig: 
vad kan just vi i vår stad spara tid och 
pengar på? Lösningarna finns garan-
terat och Ahlsell har kompetensen att 
guida rätt.

Vill du veta mer? 
Kontakta Johan Wåhlén: 
johan.wahlen@ahlsell.se

Ahlsell finns där människor bor, arbetar 
och lever sina liv. Som ledande distributör 
av teknisk installation driver de utveck-
lingen tillsammans med yrkesproffs som 
tillverkar, installerar, bygger, reparerar och 
underhåller. Med ett brett sortiment av 
hållbara produkter och tjänster, specialist-
kunskap och med logistik i världsklass gör 
Ahlsells jobb proffsens vardag enklare.

”Vi vill vara en 
hand att hålla i”

Ahlsells breddar nu sin 
produktportfölj och satsar 
stort på Smarta städer och 
Sakernas internet. 
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DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN AHLSELL



Träffa oss och XGX på  
SSNF Årskonferens
17 – 19 mars i Linköping.

genexis.eu

intenogroup.com

Nu växlar vi upp XG-plattformen till 10G med nästa generations 
produkt, XGX. Den har samma formfaktor som storsäljaren 
XG6846 men är tio gånger snabbare.

XGX är i grunden en L2 10G-produkt som enkelt uppgraderas  
till en fullfunktions-router med wirespeed L3-funktionalitet.  
Tillsammans med  managementsystemet CloudSight kan du  
styra och analysera i realtid, oavsett var i nätet enheten sitter.

Missa inte chansen att få en demonstration på årskonferensen!

Sätt ett X 
i kalendern

Avsändare:
Eventool
Tullgatan 4
SE-632 20 Eskilstuna 
Sweden

Posttidning B

VI HAR UPPDATERAT 
PRENUMERATIONSREGISTRET. 
ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE? 


