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Robusta nät
hjärtefråga
för SUNET

Around the world
Stockholm hosts the FTTH Conference 2014

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN INTENO

Inteno har utvecklat en ny
mjukvaruplattform som
både sparar pengar och ökar
intjäningen för operatörer och
nätägare. För konsumenten
innebär det ett enklare sätt att
ha kontroll på sitt hem.

Inteno fyller din gateway

– iopsys blir operatörens plattform för
att leverera tjänster till sina kunder, säger
Inteno-gruppens vd Conny Franzén.

iopsys (inteno open platform system) är
ett öppet operativsystem för gateways
som via en applikationsportal ger tillgång
till smarta lösningar i vardagen. Det kan till
exempel handla om att på ett enkelt sätt
hantera sitt trådlösa nätverk hemma och
utanför bostaden, att ansluta en webbkamera så att man via mobilen kan ha
koll på sin bostad när man inte är hemma
eller att via mobilen styra belysning, värme
eller inbrottslarm.
Lösningen är unik i sitt slag då den till
stora delar bygger på öppen källkod vilket
gör det möjligt för operatören eller tjänsteleverantören att själv bedriva utveckling
av tjänster.
För operatörer innebär den här lösningen en kostnadsbesparing eftersom
kunden kan styra och övervaka funktioner
direkt via portalen eller en app. Tjänsten
ger också möjlighet till ökade intäkter
eftersom det finns fler intressanta tjänster
som kan erbjudas och möjligheter att tjäna

pengar på applikationerna. Konceptet
påminner om de stora app-butikerna på
nätet med den skillnaden att med Intenos
lösning kan man ladda ner och köra
applikationer i sin bredbands-gateway.
– Vi använder en befintlig bredbandsgateway till fler tjänster än enbart bredband, tv och telefoni. Eftersom operativsystemet är öppet för utvecklare och
leverantörer av appar så kommer antalet
tjänster att bli stort. Det finns till exempel
möjlighet att öka säkerheten för äldre som
bor kvar hemma och har trygghetslarm,
säger Conny Franzén, Intenogruppens vd.
Sedan tio år erbjuder Inteno en komplett
portfölj av gateway-produkter inom fiber,
Ethernet och DSL.
– Det är just erfarenheter inom de här
områdena som har drivit oss att utveckla
de nya mjukvarulösningarna.
Utöver egna produkter har Inteno även
kompletterande produkter inom optik,
nätverk och datasäkerhet.

Intenogruppen har huvudkontor i Stockholm och dotterbolag med kontor i Norge, Danmark, Finland och Belgien. Forskning och utveckling sker
i Stockholm samt Belgien. Produktionen sker idag i Kina. Bolaget omsätter ca 200 miljoner och har ca 40 medarbetare.
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Att sälja stadsnät

V

ilken sommar vi har haft! Och
i skrivande stund har vi faktiskt
sommar fortfarande i slutet av
augusti, helt underbart!
Den gångna våren och försommaren har jag
fått känna på hur det är att sälja stadsnätsan
slutningar. Som ni som läst magasinet (och
min spalt) vet så kämpade jag länge och väl
innan vi förra hösten fick stadsnät på min gata.

Efter det fick jag frågan från Eskilstuna Stads
nät (som ägs av Eskilstuna Energi och Miljö
AB) om jag ville bli informatör ute i området
Mälarbaden där jag bor. De ville gå ut med ett
erbjudande till hela området. Sagt och gjort,
jag hakade på detta och under en månads tid
besökte jag så många villaägare så jag tappade
räkningen och berättade om vad Stadsnät var.
När vi hade gått »varvet runt«, dök helt
plötsligt Telia upp och erbjöd Öppen Fiber till
näst intill halva priset mot Stadsnätet, vilket
fick som konsekvens att vi gick ut med ett nytt
erbjudande som matchade Telias. Dock ingår
inte grävning på egen tomt i Stadsnätets er
bjudande, vilket innebar att »vi« på Stadsnätet
i slutänden blev slagna på mållinjen.
Så otroligt irriterande! Här har jag fått skavsår
i mun, öron och på fötterna, och så kommer
Telia och snyter affären mitt framför ögonen

på oss. Dock förståeligt, de har en paketering
som vid en första anblick ser mer lockande ut
för villaägarna, så det är ju egentligen ingen
vits med att sura… men men...
Det var i alla fall bland det roligaste jag gjort!
Jag lärde känna grannar och närboende, väl
digt trevligt, och jag har också fått en större
förståelse för Sveriges stadsnäts utmaningar,
både när det gäller att få ut kunskap och
information, men också hur stor konkurrens
de faktiskt har i de områden man kan göra en
god affär.
Nog om det, Bredbandsbåten 2013 står för
dörren och jag hoppas att du, när du läser detta
har anmält dig redan! Vi har ett mycket intres
sant och fullmatat program över två dagar, en
dag på Clarion Sign och en kväll och dag om
bord på Birka. Läs mer om programmet, priser
m m längre fram i Magasinet Stadsnätet!
Väl mött på Bredbandsbåten 2013!

Mia Forslöf
Redaktionschef
mia.forslof@ssnf.org
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Lindesberg förtjänar
ett stadsnät i världsklass
Vi kunde under våren läsa om att Lindesbergs stadsnät skulle säljas och under sommaren
beslutade kommunledningen om vem som ska bli den lyckliga köparen – Telia! Men det
finns en risk att kommunen gör en dålig affär. Det finns inget självändamål med att en
kommun ska äga sitt stadsnät, men det är inte heller säkert att en annan aktör på ett bättre
sätt bidrar till målet om att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband.

F

ler och fler inser att bredband är en
samhällskritisk infrastruktur, på samma
sätt som elnät och vägar. Idag är Sverige
ett av världens mest uppkopplade
länder. Enligt Post & Telestyrelsen, PTS, är 14
procent av invånarna i Lindesberg uppkopplade med fiber i sina hem men långt ifrån alla
använder det ännu.
Lindesberg och alla andra stadsnät har
haft en helt avgörande roll för bredbandsutbyggnaden i hela Sverige. Utan kommunernas
stadsnät hade stora delar av landet gått miste
om snabbt bredband, eftersom de privata
aktörerna föredrar investeringar i områden
med stor lönsamhet. Har Lindesberg försäkrat
sig om en fortsatt utbyggnad som täcker både
lönsamma som olönsamma områden?
Stadsnäten står för närmare hälften av Sveriges
fibernät. De finns även i områden som varken
är lönsamma för de traditionella aktörerna eller
omfattas av statens glesbygdssatsningar. Det

är möjligt tack vare stadsnätens uppdrag att
agera i samhällets intresse och acceptansen för
lägre avkastningskrav. Har Lindesberg kunnat
förhandla om vart framtida vinster ska gå med
den nya stadsnätsägaren?
En fördel jämfört med traditionella aktörer
är också att det som erbjuds i stadsnäten är
öppna nät – lokala marknadsplatser där slutkonsumenterna kan välja mellan många olika
aktörer och tjänster på ett konkurrensneutralt
sätt, vilket leder till lägre priser för medborgarna. Har Lindesberg försäkrat sig om det i valet
av en ny ägare?
Ett problem för många kommunala stadsnät –
och där utgör Lindesberg inget undantag – är
att de idag inte tillåts agera på lika villkor som
privatägda konkurrenter på bredbandsmarknaden. Ett delvis statligt bolag som Telia tillåts
agera i hela landet, medan lagstiftningen inte
tillåter att kommunala stadsnät agerar över
kommungränserna. Så Lindesberg kan vid

Vi välkomnar
11 nya medlemmar!
Med rösträtt:
• BKO, Kommunikationsoperatör i Boden
• Hjo Energi
• Karlsborgs Energi AB
• Motala kommun
• Tibro Energi AB
• Tidaholms Energi
• Överkalix kommun

Utan rösträtt:
• Anritsu
• Itkontoret Networks
Sverige AB
• QDOC Mioptic
• We-consulting AB

försäljning slippa ett potentiellt problem men
orättvisan kvarstår för andra kommuner.
Varför ska då alla ha snabbt bredband? Räcker
det inte att delar av Lindesberg har uppkoppling via mobilt bredband eller telefonuttaget?
Redan idag är ett snabbt bredband en förutsättning för att kunna leva, utbilda sig, driva
företag och kommunicera med omvärlden
på många orter i Sverige – inte minst utanför
tätorterna. Med tanke på den snabba digitala
utvecklingen kommer framtiden att erbjuda
ännu större möjligheter – till allt från läkarvård
via videolänk till att rösta och ta del av kulturevenemang via datorn. Men då krävs det att
uppkopplingen är snabb, vilket i sin tur kräver
att det har dragits fiber till både hemmet och
kontoret. Lindesberg kommer därför att hamna
i en stark beroendeställning till den som ska
fortsätta bygga ut bredbandsnätet.
Så nu gäller det för invånarna i Lindesberg att hoppas att kommunen har satsat på
rätt häst. Att sälja stadsnätet med otydliga
förutsättningar kan långsiktigt få ödesdigra
konsekvenser för invånare och företag. Ett
stadsnät är ett sätt att framtidssäkra välfärden
och näringslivet. n

Lär känna SSNf:s medlemmar
Välkommen qdoc mioptic!
KORTA FAKTA: De levererar ett brett sortiment av marknadens vassaste
instrument för att bygga och underhålla dagens moderna tele- och
datanät. De erbjuder dessutom system och tjänster för att planera,
designa och dokumentera nät. De hyr även ut instrument och erbjuder
diverse mättjänster.
• Företaget grundades: 2005. • VD: Johan Claesson, johan@qdoc.se
• Hemsida: www.qdoc.se

Välkommen Anritsu!
KORTA FAKTA: Anritsu är världsledande leverantör av test- och
mätinstrument. De är mest kända för sina OTDRer, optiska spektrum
analysatorer och signalanalysatorer, men har en komplett produktportfolio för forskning och utveckling, produktionstest, installation,
monitorering och underhåll.
• Företaget grundades: 1895. • Sverige-VD: Ronny Skiöld,
ronny.skiold@anritsu.com • Kontaktperson: Johan Bergström,
account manager, johan.bergstrom@anritsu.com
• Hemsida: www.anritsu.com
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Strukturrationalisering att vänta
köpa upp Telia. Att ett sådant bolag med
närmare tiotusen anställda i Sverige kan ses
som för litet är nog svårt att förstå. Däremot
ett stadsnät med några få resurser är lättare
att förstå. Därför är det viktigt att kommunens syfte med stadsnätet är extra noga
genomtänkt.

D

et finns många små stadsnät,
några få kan ses som stora men
är ändå små i förhållande till
operatörerna i telekombranschen. Stadsnäten är en unik
företeelse vid en global jämförelse. Stadsnäten är rebellerna som gjorde uppror i
en starkt monopoliserad bransch och har
möjliggjort Sveriges topposition vad gäller
fiberutbyggnad och bra tjänstekonkurrens.
Stadsnäten har numera blivit ett etablerat fenomen i Sverige. Det finns idag ett
allt tydligare politiskt intresse för att värna
om stadsnäten genom en ökad insikt och
förståelse för hur viktig stadsnätens roll är
för samhällets digitala utveckling. Och säkerställandet av en konkurrens på lika villkor.

Nya utmaningar
Samtidigt finns det nya utmaningar för
stadsnäten, uppvuxna i en lokal miljö,
präglade av en kommunal självständighet
och avgränsad geografi. De stora telekombolagen i världen slåss om sin framtid.
Strategerna hävdar att det endast finns
utrymme för några få telekomspelare i hela
Europa. Telia, som av många ses som den
stora jätten här i Sverige är ändå en liten spelare i europeiska och globala sammanhang.
Ofta spekuleras det om vem som ska
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Lokal närvaro framgångsfaktor
Stadsnätens lokala närvaro har varit en
viktig framgångsfaktor. Och kommer vara
fortsättningsvis. För kommunen handlar
det om att värna om sina medborgare och
näringsliv. I en digitaliserad tillvaro är lokal
representation en framgångsfaktor.
Stadsnätens och dess ägares stora ut
maning kommer snart bestå i hur man ska
klara av att hantera marknadens efterfrågan
på utbyggnad och låga priser. Det kommer
att krävas effektivisering, förbättring och
volymökning. Och det är inte så enkelt
för ett stadsnät att hantera. En del stadsnätschefer behöver hjälp med att lyfta
blicken bortom de dagliga operativa driftsfrågorna. Här försöker SSNf bistå.
Ensam är inte stark
Förmodligen ännu svårare är, att tackla
utmaningen för en förtroendevald styrelse
eller energibolagsledning som inte har
satt sig in i branschfrågorna eller tycker
bredband är en bifråga. Det håller inte.
Större intresse och engagemang behövs för
frågorna. Bjud in Bredbandsforum, SKL och
SSNf till en dialog!
Att sedan bygga och driva ett fibernät
är egentligen inget hokuspokus. Med
branschkunskap och upphandlingsförmåga
kan man köpa det mesta av olika entreprenörer – så gör Telia i stor utsträckning. En del
stadsnät är också riktigt duktiga på det och
använder samma entreprenörer som Telia.
I SSNfs regi finns Stadsnätsfabriken som
erbjuder många bra verktyg för stadsnätets
löpande verksamhet. Låt SSNf eller någon
av branschens etablerade konsulter berätta
mer!
Det krävs volymer, d v s en kritisk volym med
kunder som köper tjänster för att kunna

fördela investeringar och driftskostnader
och därigenom få en låg kostnad per kund.
Tyvärr kommer det att vara en del stadsnät
som över tiden enskilt inte kommer nå
nödvändiga skalfördelar. Då finns det olika
vägar att välja. En väg kan vara att bilda ett
regionalt nätbolag mellan kommunerna
som nu senast gjorts t ex i Kronoberg och
Svealand. En annan väg kan vara att sälja av
nätet till någon av marknadens aktörer.
Man kan länge tvista om det är rätt eller
fel med privatägd respektive kommunalägd
aktör. Det har inget med blockpolitik
att göra utan det handlar mer om en
bedömning av vem som har de bästa
förutsättningarna för att bygga och sköta
fiberinfrastruktur. Ansvar och beslut ligger
hos kommunen eftersom bredband måste
ses som samhällskritisk infrastruktur. Med
ansvaret följer att du som förtroendevald
eller anställd i kommunen måste ha det rätta engagemanget, intresset och insikten så
att det fattas rätt avvägda strategiska beslut
utifrån kommunens egna förutsättningar. Se
till det!
Mindre än ett år till valet. Stadsnät är ett
etablerat fenomen som de politiska partierna inte längre kan blunda för. Hittills är det
bara Socialdemokraterna som formulerat
sin syn på stadsnätens viktiga roll. Moderaterna är ett annat samhällsbärande parti
som borde formulera sin syn på riksnivå, på
det lokala planet gör många av dem det
genom att driva på och utveckla sina stadsnätsbolag. SSNf försöker påverka.

mikael ek
VD, SSNf Servicebolag AB

detta är en annons från eltel networks

Outsourcing – en bra lösning för Jämtkraft
Att låta hela stadsnätet drivas och
förvaltas av en specialist - det har visat
sig vara ett framgångskoncept för
Jämtkraft.
Att äga sitt nät samt ansvara för alla
funktioner kring drift, underhåll och
övervakning inhouse blir allt svårare i
takt med att antalet användare ökar,
tillgänglighetskraven för nätet ökar och
dessutom blir tjänsterna i nätet allt mer
sofistikerade och kräver med av nätet.
2012 beslutade Jämtkraft sig för att
lägga hela sin drift och övervakning hos
en extern leverantör. Jämtkraft stod inför
utmaningen att utbilda befintlig personal
i senaste tekniken, hålla all dokumentation och system korrekta och uppdaterade samt upprätthålla en organisation
som klarade av jourtjänstgöring och
dylikt. När Jämtkraft fick kontakt med
Eltel blev valet förhållandevis enkelt,
menar Nils Johansson, VD på Jämtkraft
Telecom AB. – Genom att anlita Eltel fick

vi EN partner att prata med och som
vi kunde ställa krav på då de har ett
helhetsåtagande.
Eltel har tagit över all byggnation samt
drift och underhåll av nätet. Eltel har
också tagit över övervakning av nätet
samt teknisk support och ansvar för
nätoptimering.
– Vi kunde inte ha valt en bättre
leverantör än Eltel och jag är djupt
imponerad över hur de har hanterat hela
denna process. Alltifrån perioden då de
övertog personal från oss till drift, underhåll och övervakning som de hanterar
nu, fortsätter Nils.
Bakgrunden till affären var att Jämtkraft befann sig i en fas där utbyggnaden av stadsnätet till stora delar var
genomförd, och byggvolymerna gick
ned. Det handlar nu om att förvalta
nätet på ett bra sätt och sköta drift och
underhåll på ett effektivt sätt.
I affären med Jämtkraft tog Eltel över

Besök oss i vår monter på Bredbandsbåten 2013 och var
med i utlottningen av en gratis analys av ditt nät.

de delar som ingår i deras kärnverksamhet, där Eltel med sin betydligt
större telekomverksamhet har bättre
möjligheter att erhålla en jämn beläggning på teknikerkåren. Jämtkrafts nät
övervakas nu av Eltels NMC i Götebrog,
där Eltel också har sina specialister som
står för teknisk support på alla delar i
nätet, samt arbetar med nätanalys och
nätoptimering för att säkerställa ett väl
fungerande och driftsäkert nät.

www.eltelnetworks.se

Den extra kraften, en motor i projektet. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras.
Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 1 500 experter inom bygg och fastighet, energi,
industri och infrastruktur.
Våra telekomkonsulter har stor erfarenhet av fibernät och kan hjälpa er att upphandla, planera, projektleda samt dokumentera och besikta era nät. För dig som nätägare utför vi även risk- och sårbarhetsanalyser för att säkra nättillgängligheten.
Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi kallar det
Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se/energized
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Sverige halkar efter
internationellt

V

älkomna tillbaka efter en avkopplande och härligt solig semester. En
semester där bredbandsfrågorna
livligt diskuterades i år igen på
Almedalsveckan.
Idag är Sverige ett av världens mest uppkopplade länder. Men den positionen hotas
mycket snabbt. Utan de öppna kommunala
bredbandsnäten, stadsnäten, hade stora delar
av landet gått miste om snabbt bredband,
eftersom de privata aktörerna bara investerar i
områden med stor lönsamhet. Dessa stadsnät
hotas dock av, att villkoren inte är lika för alla
aktörer. Stadsnäten får bland annat inte verka
utanför den egna kommunens gräns, vilket
ger en stor konkurrensnackdel gentemot
marknadens dominant Telia och andra privata
alternativ. Ett vanligt argument är att stadsnäten snedvrider konkurrensen, men bland
annat PTS visar att det i själva verket är precis
tvärtom.
Vi ser just nu både glädjeämnen och tråkigheter i bredbandssverige.
Det största glädjeämnet är, att fler och fler
anser, att en väl fungerande digital infrastruktur är precis som järnvägar, vägar, elnät och
bostäder en grundläggande del i samhällets
infrastruktur. Alla sektorer i samhället behöver god tillgång till IT för sysselsättning och
utveckling.
En är att Moderaterna har svängt i synen på
offentligt ägda bolag och förordar lika villkor
för alla aktörer på konkurrensutsatta marknader – oavsett driftsform.
En är att Socialdemokraterna anser att
stadsnäten ska ha möjligheten att agera på
marknaden och över kommungränserna samt
att prisregleringen ska ses över.
En annan är att den nationella bredbandsstrategin nu ska utvärderas för att säkerställa
bredband i världsklass .
Det tråkiga är, att det under året kommit ut
flera rapporter som nu bekräftar att Sverige
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tappar mark som ett av världens ledande
IT-länder. I World Economic Forums Index
har Sverige tappat den åtråvärda förstaplatsen och halkat ned till en tredje plats, efter
Finland och Singapore. Vår placering vad gäller
utvecklingen av digitala offentliga tjänster ser
ännu dystrare ut, Sverige har halkat ner till en
blygsam 16:e plats.
Liknande orosmoln kunde tydas i en
rapport från Boston Consulting Group i våras.
Enligt deras beräkningar har Sveriges internetekonomi förvisso en tillväxt på 10 procent
i år, men siffran överskuggas av de närmaste
konkurrenterna som placerar sig på allt mellan
13 till 20 procent. Nu höjs flera röster som anser
att Sverige håller på att bli omsprunget som
IT-land.
Då känns det skönt att vara ordförande
för en förening som verkligen inte ligger på
latsidan i dessa frågor. Vi i Svenska Stadsnätsföreningen, både lokalt, regionalt och centralt,
driver på ett föredömligt sätt dessa viktiga
frågor. Många av de förändringar till det bättre
vi nu ser, kan till viss del hänföras till vårt idoga
arbete. Med våra gemensamma krafter kan vi
göra skillnad.
Varför är det så viktigt med bredband då?
Redan idag är internetuppkoppling en förutsättning för att kunna leva, utbilda sig, driva
företag och kommunicera med omvärlden
på många orter i Sverige – inte minst utanför
tätorterna. Den digitala utvecklingen kommer
i framtiden att erbjuda ännu större möjligheter
till allt från läkarvård via videolänk till att rösta
i allmänna val eller ta del av kulturevenemang
på nätet. Men då krävs att uppkopplingen
är snabb i båda riktningarna, vilket i sin tur
kräver att det har dragits fiber till hemmen och
arbetsplatserna.
Behövs ny bredbandsstruktur
och konkurrens på lika villkor?
Bredband är en samhällskritisk infrastruktur
som blir allt viktigare. Och stadsnäten är en

förutsättning för en fungerande bredbandsmarknad, inte bara ett komplement. Vi ser fram
emot en ny bredbandsstrategi och en politik
som möjliggör konkurrens på lika villkor på
bredbandsmarknaden, så att alla Sveriges hushåll och arbetsplatser kan få tillgång till riktigt
bredband och valfrihet i öppna nät.
Jag vill också till sist rikta en uppmaning till alla
politiker och beslutsfattare runt om i landet
att lyfta upp bredbands- och digitaliseringsfrågorna på bordet. Sveriges framtid och välfärd
ligger i vågskålen och det finns nu ingen tid att
förlora.
Som sagt, det finns många och viktiga
frågor att diskutera i höst. Därför passar det
bra att vi som vanligt anordnar Sveriges bästa
och största mötesplats för att debattera och
diskutera dessa frågor.
Den 1 – 2 oktober är du hjärtligt välkommen till
SSNfs höstkonferens, Bredbandsbåten. Den
1 oktober konfererar vi på Clarion Hotel Sign,
efter dagens program tar vi bussen till Birka,
som vi sedan på kvällen kryssar ut med. Hela
dagen den 2 oktober konfererar vi ombord på
fartyget. Vi kommer att avhandla viktiga frågor
som Datalagringsdirektivet, Bredbandsstrategin, Strukturfondmedel, Tjänsten Cesar 2,
Ett år med operatörsägda KO samt en mängd
andra intressanta workshops. n
Vi ses!
Stefan Hedin
Ordförande

medlemsinfo

Allt fler stadsnät
datalagrar!
S
SNf har upphandlat och kvalitetssäkrat en
datalagringstjänst för stadsnäten. Tjänsten säljs av Maintrac och alltfler stadsnät
avropar tjänsten.
22 stadsnät har anslutit sig till tjänsten och
fler stadsnät är på väg in. I slutet av året beräknas 50 stadsnät vara anslutna. Säpo har kommit
igång och ställt förfrågningar och sökningar.
Maintrac har säkrat leveranserna av svaren till
Säpo, vilket är just datalagringstjänstens syfte.

Positiv effekt för stadsnäten!
Förutom att stadsnäten följer lagen visar
det sig finnas en ytterligare positiv effekt av
datalagringstjänsten. Den skapar högre kvalitet
i stadsnätet och säkrar stadsnätens intäkter.
Spårbarheten som uppnås med tjänsten visar
exakt vilken utrustning som levererar en tjänst
och om den inte faktureras. Skälet att vissa
portar levererar en tjänst utan att fakturering
sker kan bero på att tjänsten inte stängts ner
efter att exempelvis någon flyttat. Stadsnäten
har tack vare systemet säkrat stadsnätens intäkter, och det visar sig finnas intäkter att tjäna.
Datalagringstjänsten uppfyller alla krav
Maintrac ansvarar för att tjänsten till stadsnäten uppfyller alla krav som lagen och Säpo
ställer. Maintrac har under våren kontaktat och
besökt stadsnät i syfte att visa tjänsten och förklara varför stadsnät behöver lagra trafikdata.
Vi vet att det finns många frågetecken gällande
tjänsten. Men eftersom stadsnäten har olika
unika förutsättningar besvaras alla frågorna på
plats av Maintrac. Det innebär att fokus ligger
på varje stadsnät och på hur det bäst ska ansluta sig till tjänsten. Därför går också stadsnätet
tillsammans med Maintrac igenom allt från nätverksmodell (OSI), administrativa data till vilken
trafikdata i detalj som är aktuellt för just deras
stadsnät. Där får de också svar på hur de ska
ansluta sig, eftersom det beror på det system
de har och hur det rent tekniskt kommer att
fungera. Dessa möten har enligt stadsnäten
varit mycket givande och resulterat i att alltfler
stadsnät valt att avropa ramavtalet och ansluta
sig till tjänsten.
Om trafikdatalagring
EU fattade beslut om Datalagringsdirektivet
redan 2007. Sverige införde lagen först 2012
och blev därmed det sista landet av EUs 27

medlemsländer att införa det. Lagen handlar
ytterst om att motverka terrorism och med
hjälp av direktivet får polisen i samband med
brottsutredningar möjlighet att begära ut uppgifter om misstänkta personers elektroniska
kommunikation.
Post- och telestyrelsen, PTS, är tillsynsmyndigheten och har ansvar att utöva tillsyn på
eget initiativ eller vid klagomål. För operatörer
som missköter sig har PTS rätt att bötfälla,
återkalla tillstånd eller meddela förbud.
Kort – trafikdatalagring, hämtat från PTS
hemsida.
• Trafikdatalagring innebär ett krav att olika
uppgifter som uppstår vid kommunikation
lagras i sex månader för att kunna användas
av brottsbekämpande myndigheter.
• Det som ska sparas är de trafikuppgifter som
svarar på frågor om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som
kommunicerade befann sig och vilken typ av
kommunikation som användes t ex sms eller
telefonitjänst. Själva innehållet i en kommunikation sparas inte.
• Den som är skyldig att lagra uppgifterna är
de aktörer som bedriver anmälningspliktig
verksamhet enligt Lagen om elektronisk
kommunikation.
• Enligt lagen får trafikuppgifterna endast begäras ut av brottsbekämpande myndigheter,
t ex Polisen.
• Lagen innebär särskilda krav på skyddsåtgärder vid lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Bland annat ska lagrade uppgifter ha ett fullgott skydd i form av
tekniska och organisatoriska åtgärder.
• Om man inte följer lagen?
Om PTS uppmärksammas på att en viss lagringsskyldig inte uppfyller kravet på att lagra
trafikuppgifter kan myndigheten komma
att inleda ett tillsynsärende. Vid en eventuell
tillsyn kan PTS underrätta den lagringsskyldige och ge denne möjlighet att yttra sig.
Om den lagringsskyldige då inte redogör för
hur denna ska uppfylla lagringsskyldigheten finns möjlighet för PTS att meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att
rättelse ska ske. Ett sådant föreläggande kan
förenas med vite. n

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

Mikael Ek
VD i SSNf
Servicebolag AB
Telefon:
08-214 933
Mobil:
070-598 00 05
E-post:
mikael.ek@ssnf.org

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

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

CECILIA BAGGE
Kanslichef
Telefon:
08-214 931
Mobil:
072-542 65 49
E-post:
cecilia.bagge@ssnf.org
kansli@ssnf.org

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

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

Camilla Jönsson SSNf
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Favorit i repris
Juridik

Artikeln publicerades
i föregående nummer
av Stadsnätet.

Spelreglerna
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Marknadens nuvarande spelregler
begränsar stadsnäten i att bli effektivare!
Stadsnäten måste få legala förutsättningar
att kunna agera mer effektivt och kunna
forma regional samverkan för att möta
marknadens krav på bättre och billigare
infrastruktur. Stadsnäten är viktiga för att
nå regeringens bredbandsmål. Det finns
osäkerhetsfaktorer kring stadsnäten, något
SSNf anser att regeringens utredning av
bredbandsstrategin bör studera.
En effektiv operatör är kostnadseffektiv och rationell. Många företag liksom
stadsnäten ställer frågan: hur kan det bli
ännu mer kostnadseffektivt? Ett sätt att
bli mer kostnadseffektiv är att skapa en
större skalavkastning. Det innebär en större
produktion som tillåter företaget att bli mer
kostnadseffektivt, d v s bolaget får stordriftsfördelar. Stadsnät med större produktion
kan minska styckkostnader i t ex nät, drift
och sälja sina produkter till lägre priser eller
ta ut vinster för att investera mer.
Konkurrenslagen motverkar
stadsnäten
Stadsnät som önskar bli effektiva motverkas
av konkurrenslagen. Dels av lokaliseringsprincipen som innebär att stadsnäten
inte tillåts agera på en annan geografisk
marknad än den inom kommungränsen.
Dels av självkostnadsprincipen som innebär
ett förbud för kommunala bolag att driva
företag i vinstsyfte. Dock finns ett undantag
från självkostnadsprincipen. Men för att
inte undantaget ska vara för långtgående
behöver det ses över ytterligare.
Undantag från dessa principer möjliggör för de kommunala stadsnäten att agera
på samma villkor som privata företag.
Regeringens utredning av Sveriges
bredbandsstrategi behöver studera spelreglerna för stadsnäten. Därför repriserar vi
här den läsvärda artikeln från föregående
nummer.
Camilla Jönsson
SSNf
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Undantag för kommunala stadsnät
Marknaden för bredband, eller elektronisk
kommunikation, är en marknad i ständig utveck
ling. Kundernas behov ökar kontinuerligt och
marknadens aktörer måste därför ligga i fram
kant vad gäller innovation och möjligheten att
tillgodose ökade krav på kapacitet. I Sverige har
de kommunala stadsnäten haft en stor betydelse
för utvecklingen av bredbandsmarknaden och
har en stor inverkan på medborgarnas tillgång till
bredband på lika villkor.
Majoriteten av Sveriges kommuner har
någon form av kommunalt stadsnät. Tillgången
till bredband blir också allt viktigare, ja i stort
sett nödvändig, med hänsyn till utvecklingen av
det digitala samhället. I allt större utsträckning
förväntas medborgarna ta del av viktig samhälls
information, t ex avseende skola, vård och omsorg,
via Internet. De kommunala stadsnäten spelar
därför en viktig roll för att trygga tillgången på
bredband för invånarna i kommunen. Också för
det lokala näringslivet har det visat sig vara viktigt
med bredband av hög kvalitet, vilket i sin tur får
positiva effekter på tillväxten, konkurrensen och
handeln i stort.
Förekomsten av kommuner finns föreskriven
redan i grundlagen. Kommunerna har också i
grundlagen tillåtits att själv sköta sina angeläg
enheter. Detta, det kommunala självstyret, har
ansetts så viktigt att det även skrivits in i den lag
som sätter ramarna för kommunens verksamhet
– kommunallagen. Den verksamhet som kommu
nerna bedriver måste alltid hålla sig inom ramen
för den kommunala kompetensen. Den kommu
nala kompetensen finns fastlagd i kommunallagen
och innehåller bl a krav på självkostnad, att all
verksamhet ska vara av allmänt intresse och att
verksamheten ska vara anknuten till kommunens
område eller dess medlemmar. Kommuner får inte
heller som huvudregel driva företag i vinstsyfte.
Lagändring krävs
Det kan knappast råda några tvivel om att det finns
ett allmänt intresse av att kommuner investerar
i utbyggnad av bredband och bistår kommunens
invånare med bredband av hög kvalitet. Den mo
dell som kännetecknar de kommunala stadsnäten
är också en öppen modell, där egentligen alla
tjänsteleverantörer tillåts att leverera tjänster. Detta
medför i sin tur att konsumenterna får stor valfri
het och kan välja bredband utifrån sitt eget behov.
För att inte hindra kommunernas möjlighet att
bistå sina invånare med denna viktiga service, finns
det skäl att enligt vår mening göra lagändringar
på detta område. Kommunala stadsnätsbolag ska

därför erbjudas möjligheter att verka på bred
bandsmarknaden på samma villkor som privata
företag. För att underlätta detta bör undantag göras
för kommunala stadsnätsbolag från vissa av de
kommunalrättsliga principerna.
Samma förutsättningar
Tanken är inte ny utan samma överväganden har
gjorts tidigare. Kommunala elbolag är ett sådant
exempel. Detsamma gäller kommunala naturgas
bolag. Dessa typer av bolag har redan fått särskilda
undantag från bl a lokaliseringsprincipen och
har också rätt att bedriva sin verksamhet enligt
affärsmässiga principer. Även inom andra områden,
såsom turism och kollektivtrafik, har kommunal
verksamhet tillåtits att gå utöver vissa av de princi
per som annars kan sätta gränser för verksamheten.
Många fördelar
Det finns ett flertal positiva fördelar med att
undanta kommunala stadsnät från de kommunal
rättsliga principerna. Förutom att de kommunala
aktörerna bör ges samma förutsättningar att agera
på marknaden som privata företag – marknaden på
bredbandsområdet måste anses vara konkurrens
utsatt – finns möjligheter för kommunala stadsnät
att genom att agera utanför den egna kommunen
uppnå stordriftsfördelar och samordningsvinster.
Enligt vårt förslag bör därför kommunala
stadsnät undantas från såväl lokaliseringsprincipen,
självkostnadsprincipen som förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Undantagen från självkost
nadsprincipen och förbudet mot att driva företag
i vinstsyfte motiveras med de ofta tunga investe
ringar som är förenade med anläggning och drift
av elektroniska kommunikationsnät. Ett undantag
från dessa principer möjliggör också för de kom
munala stadsnäten att agera på samma villkor som
privata företag. För att inte undantaget ska vara för
långtgående skulle undantaget från lokaliserings
principen kunna begränsas till andra kommuner i
geografisk närhet till den egna kommunen.
Ökade möjligheter för kommunala stadsnät att
på konkurrensneutrala villkor tillhandahålla bred
bandsmarknaden öppna nät är, enligt vår mening,
i sin tur viktigt för den fortsatta konkurrensen på
bredbandsområdet. Om de kommunala stadsnäten
ges ökade möjligheter på detta område skulle detta
i sin tur främja bredbandsutbyggnaden samt säker
ställa kvaliteten i de allmänna kommunikationsnäten
till gagn för framförallt konsumenterna. n
Kaisa Adlercreutz
joel gustavsson
MAQS LAW FIRM

öppna nät
borde Vara
en rättighet.
Vi finns på plats vid höstkonferensen på Bredbandsbåten
den 1-2 oktober. Passa på att prata med oss om hur vi tillsammans
säkerställer att kommunens invånare: villaägare, företag och era
hyresgäster erhåller framtidssäkra bredbandstjänster. Och vilka
fördelarna är med öppna nät. Vi tror på öppenhet och lokal
samverkan. Du kan förstås också ringa oss på 08-550 300 50,
eller maila till info@openuniverse.se

Välkommen till en öppnare Värld.

11

PTS i fokus

Incidentrapportering
av större störningar
Sedan 1 april 2012 är operatörerna skyldiga att
rapportera större incidenter till PTS. Skyldigheten för operatörer att rapportera störningar till
PTS framgår av lagen om elektronisk kommunikation (5 kap §6 c) och har sin grund i ett EU-direktiv. PTS har tagit fram föreskrifter för att förtydliga skyldigheten (PTSFS 2012:2). Avgörande
för om störningen eller avbrottet är av betydande omfattning är
• hur många abonnenter som berörs
• hur stort geografiskt område som berörs
• hur stor andel av nätets eller tjänstens
kapacitet som berörs
• hur länge störningen har pågått
Syftet med skyldigheten är att större störningar
eller avbrott ska komma till tillsynsmyndighetens kännedom. Skyldigheten är tänkt att ge PTS
ett underlag för att kunna göra bedömningar om
det finns anledning att misstänka att bestämmelserna om driftsäkerhet inte efterlevs och då
möjliggöra lämpliga tillsynsåtgärder. Enlig Anna
Wibom, PTS, är det viktigt att även stadsnäten är
medvetna om att denna skyldighet även omfattar dem.
Under 2012 har operatörerna rapporterat 30 större störningar. Om man ser till antalet störningar
står mobiltelefoni, IP-telefoni samt mobilt internet för majoriteten av störningarna. Sett till störningsorsak är mjukvarurelaterade fel den orsak
som föranlett flest rapporter, gett längst störningstid och flest drabbade abonnenter.
PTS kan konstatera att orsakerna till de avbrott
och störningar som inträffat 2012, motsvarar de
störningar som PTS tidigare uppmärksammat vid
tillsyn. Störningarna härrör sig främst från:
• mjukvarurelaterade fel
• elavbrott
• kabelavbrott
• hårdvarufel
• överbelastning
De bestämmelser som finns om driftsäkerhet
i lagen om elektronisk kommunikation (LEK), är
ämnade att ställa upp en grundläggande nivå av
driftsäkerhet. PTS arbetar just nu med att förtydliga den grundläggande nivån för driftsäkerhet,
genom framtagning av nya föreskrifter.
Rapporten återfinns under: www.pts.se/sv/
Dokument/Rapporter/Internet/2013/Driftsakerhet-i-elektroniska-kommunikationer---PTS-ER-201312/
Mer information om incidentrapportering
finns på: www.pts.se/sv/Bransch/Internet/
God-funktion-och-teknisk-sakerhet/
Rapportera-avbrott-och-storningar/
Kontaktperson:
Anna Wibom, PTS, 08-678 55 58.
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Göran Marby

ny ordförande för Berec
PTS generaldirektör Göran Marby valdes nyligen till
ordförande för Berec under 2014. Genom ordförandeskapet skapas goda möjligheter för Sverige i den
framtida europeiska regleringen.

H

ittills har Berec (Body of Euro
pean Regulators for Electronic
Communications) arbetat
mycket med roamingavgifter och
nätneutralitetsfrågan.
– Nätneutralitet och den sortens konsu
mentskydd kommer att fortsätta vara viktiga
frågor för Berec under nästa år. Vi har även
arbetat med strategidokument kring hur vi
tror att marknaden i Europa behöver utveck
las för att uppnå de politiska mål som finns.
Till exempel att alla 2020 ska ha tillgång till
30 megabit bredband säger Göran Marby.

Vad är Berec?
Att EU-kommissionen har stor påverkan
på de lagar och regler på nationell nivå som
gäller inom området för elektronisk kommu
nikation känner nog de flesta till. Men att det
finns ytterligare en instans som kommit att
få en allt större roll i det europeiska regle
ringsarbetet, något av ett mellanskikt mellan
kommissionen och de nationella reglerings
myndigheterna, är nog inte så väl känt. Den
instansen heter Berec.
Berec är ett europeiskt samarbetsorgan
där de nationella regleringsmyndigheterna
inom elektroniska kommunikationer i Eu
ropa arbetar tillsammans för harmonisering
och konkurrens till nytta för konsumenterna.
Berec består av de 28 generaldirektörerna för
EUs regleringsmyndigheter. EU-kommis
sionen samt EFTA- och ansökarländer deltar
också. Ordförandeskapet i Berec roterar
mellan medlemsländerna.
Berec har fått en betydande roll i det
europeiska regleringsarbetet. Kommissionen
måste remissa såväl nya direktiv till Berec
som ta in Berecs synpunkter kring hante
ringen av de regleringsmyndigheter som inte

inför de europeiska reglerna på nationell nivå.
Och Berecs åsikter väger tungt.
Berecs roll i regleringsarbetet
I maj 2011 ändrades de EU-direktiv som styr
marknaden för elektronisk kommunikation.
Ändringarna implementerades snart därefter
i svensk lag (lagen om elektronisk kommuni
kation). Genom den här implementeringen
har steg tagits mot ökad harmonisering
vad gäller förhandsregleringen i Europa.
Förhandsregleringen syftar till att skapa
konkurrens på området och går i korthet ut
på att göra en analys av marknaden vartefter
betydande aktörer identifieras och, om det
finns konkurrensproblem, ålägga dessa aktö
rer skyldigheter.
EU-kommissionen har sedan tidigare en
möjlighet till veto när det gäller reglerings
myndigheternas förhandsreglering. Genom
den nya artikel 7 stärks EU-kommissionens
och Berecs roll även vad gäller skyldigheter.
EU-kommissionen kan uttala så kallat
»starka tvivel« vad beträffar skyldigheterna. I
dessa fall ska också Berec lämna ett utlåtande
över EU-kommissionens tvivel. Berec ger
samtidigt en rekommendation till EU-kom
missionen och regleringsmyndigheten om
hur man bör agera. Det finns fortfarande
ingen vetorätt för EU-kommissionen be
träffande skyldigheterna men den nationella
regleringsmyndigheten måste lämna en
skriftlig motivering om man avviker från
EU-kommissionens rekommendation. Under
det år som har förflutit sedan de nya reglerna
trädde i kraft, har antalet fall där förfaranden
enligt artikel 7 inletts ökat. n
Ann Milton
PTS

Aktuellt

SSNf och SKL har yttrat sig gällande EUs förslag om den så kallade

Grävförordningen
Kommissionens förslag:
syftar till att göra det möjligt för
bredbandsaktörer att lägga fiber
i befintliga ledningar av olika
slag samt att också stimulera till
bredbandsinvesteringar på nya
villkor. Förslaget bygger på att de
har identifierat fyra problemområden, där de anser att det finns stora
kostnadsbesparingar att göra:
För det första råder det ineffektivitet
och flaskhalsar i användningen av
befintlig fysisk infrastruktur, som
ledningar, rör, skåp, stolpar, master
m m. För det andra råder det flaskhalsar i samband med gemensam
utbyggnad. För det tredje konstaterar kommissionen ineffektivitet i
utfärdandet av tillstånd. Och för det
fjärde finns det flaskhalsar i samband med utbyggnad i byggnader.

SSNfs remissvar:

Den svenska modellen med
stadsnäten behöver värnas.
Den har gett Sverige dagens
tätposition. Sverige måste säkerställa att
investeringsviljan och utvecklingen inte av
stannar för svenska aktörer och att inte heller
konkurrensen snedvrids. Små aktörer i form
av stadsnät måste även i fortsättningen kunna
vara pådrivande i utbyggnaden av höghastig
hetsnät. Sveriges myndigheter och politiker
behöver tänka till för att säkerställa och värna
om den svenska bredbandsmarknaden gente
mot EU.
Stadsnätens affärsidé är att sälja svartfiber
och/eller kapacitet till den svenska marknadens
aktörer. SSNf anser inte att det är nödvändigt
att öppna upp kanalisationsnivån i geogra
fier där infrastrukturförsörjningen fungerar
och där aktörer redan idag kan få tillgång till
höghastighetsnät för att sälja på och utveckla
tjänstemarknaden. Med andra ord, SSNf anser
att i områden där det finns konkurrerande
nät ska tillträde till kanalisation inte vara ett
alternativ.
Risk att bredbandsutbyggnaden avstannar
SSNf anser att förslaget innebär att de aktörer
som äger kanalisation i praktiken åläggs
sälja kanalisation, som är en ny produkt där
erfarenhet saknas. Det är förenat med en viss
problematik som inte är förutsägbar. Det
är exempelvis troligt att berörda parter har
olika uppfattning om det finns utrymme eller
ej att sälja tillträde till berörd kanalisation.
Dessutom måste aktörer, vid en tvingande
lagstiftning, definiera en helt ny produkt och
skapa nya informationssystem som stöd för
produkten kanalisation. Det kan innebära att
befintliga och fungerande affärsmodeller måste
överges. Risken är då stor att den svenska
bredbandsutbyggnaden avstannar.
Ett bekymmer är, att det finns en risk att
aktörerna kommer att begära tillträde till
kanalisation, inte enbart för att etablera eget
nät, utan likväl för att försöka pressa kost
naden för tillträdet. Effekten kan då bli att
ägare av kanalisation tvingas leverera till ett
pris som inte ger nödvändig avkastning. En
tillämpning, liksom övrig tillträdesreglering
där ett skäligt pris ska fastställas, innebär att

en redan dominant aktör ges bättre möjlighet
att tjäna pengar tack vare den storskalighet
som skapades under monopoltiden. En ny och
en mindre nätaktör straffas och riskerar att
konkurreras ut med stöd av regelverkets vilja
att skapa storskalighet. SSNf anser att detta
snedvrider konkurrensen eftersom mindre
infrastrukturägare kan slås ut, vilket går tvärs
emot den allmänna viljan att få nya aktörer att
växa på marknaden.
När det gäller utbudet av kanalisation i
Sverige tror SSNf att det i själva verket inte
finns så mycket kanalisation att tillgå, eftersom
ägarna säkerligen optimerar sin förläggning.
SKLs Remissvar:
Även Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, har yttrat sig.
Nedan följer en sammanfattning
av SKLs remissvar. SKL avvisar kommissio
nens förslag av två skäl.
För det första anser SKL att kommissionens
förslag inte gynnar bredbandsutbyggnaden i
de glesbefolkade delarna av Europa. Problemet
i dessa områden är att det inte finns någon
kanalisation, d v s det saknas oftast annan
infrastruktur där fiberinfrastruktur kan sam
förläggas. För det andra konstaterar SKL att
de fyra problemområden som kommissionen
identifierat är av ringa omfattning i Sverige.
I många fall finns tillräckligt med fiberinfra
struktur redan tillgänglig på öppna och lika
villkor. Där samförläggning av fiberinfrastruk
tur är aktuellt brukar detta i allmänhet kunna
avtalas på godtagbara villkor för berörda parter.
SKL anser vidare att kommissionens förslag
skulle tvinga fram förhandlingar i frågor som
är svåra att hantera och överblicka i ett livs
cykelperspektiv. Många osäkra bedömningar
skulle bland annat resultera i ett omfattande
utredande. SKL anser också att kommissionens
förslag kräver att mycket information insamlas,
vilket medför ökade administrativa kostnader
för såväl infrastrukturägare som myndigheter.
Det är inte motiverat med hänsyn till den
ringa utbyggnad av bredband som förslaget
kommer leda till. Med stöd av tjänster som t ex
»Ledningskollen« skapas motsvarande nytta. n
Camilla Jönsson
SSNf
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Stadsnätsfabriken

Vad händer i branschen?
SSNf tror att …
öppet nät är en självklarhet
• Flera leverantörer per tjänst att välja på
(Internet/TV/telefoni)
fler och fler av tjänsterna ligger på nätet
• OTT (Over-the-top) slår igenom under
2013, TV-tjänster, larm, telefoni
• Alla dessa tjänster har Internet som bärare
• En port per tjänst -> allt från samma port
med Internet som bärare
det i dagsläget är för höga kostnader per
kund att driva näten
• Dagens öppna modell med nätägare,
KO och tjänsteleverantörer är kostsam
• Nätägare måste ha kontroll både på
passivt och aktivt nät för att bli mer
effektiva
• Nätet måste ha fler kunder (penetration)
• En nationell samordning av funktioner
som b
 ehövs för verksamheten är
nödvändig
• En nationell standardisering kring
system och gränssnitt är nödvändig för
att minska kostnader och bli mer effektiv
som nätägare
stora operatörer köper stadsnät/nätägare
• Traditionella operatörer strävar återigen
för att monopolisera branschen
• Små nät har svårt med lönsamheten och
ser försäljning som en utväg
riskkapitalister ser stadsnät/nätägare
som ett framtidsområde
• EQT har upptäckt affären fiber till alla
och vill vara med i leken
• Har 25 miljarder kronor att investera i
fibernät
att nätägaren är en transmissionsoperatör
om några år
• Eftersom mer och mer levereras via
Internet så kommer behovet av högkvalitativ kapacitet lokalt och regionalt
att öka väsentligt
• Det finns inget behov av flera VLAN
per operatör, en transmisson är det som
behövs
• Krav på hög nätkvalitet och transparens
i tjänster blir vital och kan prissättas
• Stadsnätens kunder blir operatörer och
slutkunder
• Nätägaren tjänar pengar på transmission,
bandbredd och anslutningar
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Få ett nät
i världsklass
med Stadsnätsfabriken

F

abriken är ett verksamhetsområde
inom SSNf och hjälper nätägare
med det som händer i branschen:
––Vi har leverantörer för din
verksamhet
––Vi standardiserar för att effektivisera
och minska kostnaden
––Vi hjälper dig med juridik kring
upphandlingar och juridiska frågor
––Vi har rutiner och processer
––Vi hjälper dig att affärsutveckla inför
nya utmaningar (t ex OTT, samhällstjänster m m)
––Styrka i att vi är många
––Vi ger dig förutsättningar att bli ett nät
i världsklass

Få ett nät i världsklass!
Fabriken är nu inne i en fas där det handlar
om att hjälpa nätägare som har eller vill ha
en del eller en hel kommunikationsoperatörs,
KO, roll. Mycket handlar om att förankra den
juridiska och affärsmässiga processen i sin
verksamhet och sin ägare. Vi har därför tagit
fram en lathund för just detta.
Den beskriver steg för steg hur en avtalskonvertering från att göra egna upphand
lingar på t ex materiel till att avropa fabrikens
upphandlade avtal. Det hela handlar om att
förenkla nätägarens vardag i dessa frågor.
Ensam är inte stark utan det är vi tillsam
mans som gör oss starka.
I dagsläget finns 14 leverantörer att välja
på i Stadsnätsfabrikens produktportfölj, där
dessa var för sig representerar några katego
rier av avtal.
Välj själv nivå och innehåll!
Fabriken hjälper dig i din verksamhetsut
veckling. Det viktiga är att du själv väljer
nivå på ditt engagemang. Svara på dessa
tre frågor!

1. Vad ska egen personal
och verksamhet göra?
––Arbeta med ÅF-relationer med butiker
––Bredbandtjänster till slutkund
––Marknadsföring
––Anslutningsaffären försäljning
fastighetsägare
2. Vilka verktyg inom SSNf
behöver jag för min verksamhet?
––Cesar 2 för anslutningsaffären
försäljning, kapaciteter och svartfiber
––Stadsnätsfabrikens avtalsportfölj
3. Vad ska jag avropa via Stadsnätsfabriken?
––Juridik nätägare/mark
––Provisioneringssystem
––Fastighetsnät försäljning, infrastruktur
inom fastighet
––Självaktivering, tjänsteportal,
tjänsteväljare
––Konsulttjänster
––Drift och övervakning
––Tjänstemäkleri
Vi hjälper dig oavsett vad du svarar på dessa
frågor. I den takt du vill och i det djup som
du själv väljer. Vi har mycket bra avtal med
ledande företag inom vår bransch och vi
utvecklar portföljen hela tiden.
Med dagens 106 kommuner och nästan
600 000 portar representerade av våra
medlemmar i fabriken gör det skillnad. n
Jimmy Persson
SSNf

Intresserad att veta mer? Kontakta Jimmy Persson
på SSNf, ansvarig för Stadsnätsfabriken,
jimmy.persson©ssnf.org, 08-214 640

Branschnytt

Systemet Cesar blir
tjänsten CESAR 2
Avtal om prototyp Cesar 2!
Den 12 augusti 2013 skrev SSNf och Digpro
avtal om att Digpro ska leverera en prototyp
och Proof of concept (PoC) av tjänsten
Cesar 2 till SSNf.
Cesar 2 klarar av allt vad det gamla Cesar
gör samt en hel del nytt. I nuvarande Cesar
kan köpare och säljare sluta avtal kring svart
fiberförbindelser. Tjänsten Cesar 2 stödjer
både svarfiber och kapacitetsförbindelser i sin
produktportfölj. Det går också att lägga in
andra produkter som nodplatser, installation
m m som har med nätägarens nät att göra.

Bo Lundgren, Koncernchef på Digpro och Mikael EK, SSNf.

C

esar, SSNfs affärssystem för att
göra svartfiberaffärer mellan
operatörer och stadsnät, ska nu
uppgraderas. Vi har under våren
och försommaren gjort en upphandling
av ett nytt Cesar. Vi kallar det för tjänsten
Cesar 2.

Två workshops har hållits för att samla ihop
önskemål och erfarenheter från operatörer,
stadsnät och kluster. Första träffen var i
december 2012 och den andra i april 2013. Vi
har försökt tillvarata allt arbete som tidiga
re lagts på Cesar och införlivat det i detta
arbete. Kravspecifikationen är reviderad ett
antal gånger med den input vi fått av ovan
nämnda träffar.
Därefter har en upphandling skett
enligt de processer som finns för Lagen om
offentlig upphandling (LOU) och konkur
rensutsatt dialog. Detta för att säkerställa att
transparens och rättvisa finns i projektet. Nio
leverantörer anmälde sitt intresse att få delta
i dialogen. Vi har nu valt ut en leverantör och
det är Digpro Solutions AB.

Kartan som bas vid förfrågningar
Exempel på nya funktioner är att Cesar 2
arbetar med kartan som bas. Detta innebär
att prissättning av tjänster som erbjuds kan
göras genom att t ex ett eller flera fastpris
områden markeras i kartan. En köpare kan
genom att titta på kartan direkt se om den
aktuella förbindelsen är prissatt och be
finner sig i ett fastprisområde. Detta kan
göras oavsett typ av förbindelse, svartfiber
eller kapacitet. Denna prisindikation skapar
mindre administration för säljaren då endast
en bekräftelse behöver göras om köpare ber
om offert på förbindelsen och köparen får
ett snabbt svar. Utifrån en kombination av
olika fastprisområden samt ev pris/m på en
sträcka räknar Cesar 2 ut det totala priset
för förbindelsen.
Ju mer säljaren lägger in i kartan desto
mer indikativa priser kan ges till köparen.
Köparen kan fråga på A och B-adress eller
markera punkter på kartan.
Väljer säljaren att lägga möjliga anslut
ningsnoder förutom fastprisområden så kan
redundanta vägar alternativt förfrågan på
svartfiber ges på kapacitet till samma ställe i
offertsvaret.
Andra funktioner som utskrifter, sökning
av offerter och avtal, dialog samt rapporter av
olika slag kommer att finnas.

Exempel på rapporter är:
• Antal förfrågningar totalt och per köpare
• Antal offerter totalt och per säljare
• Antal avtal totalt
• Ordervärde totalt och per säljare
• Avtalsvärde totalt och per avtal
Cesar 2 stödjer SSNfs nya avtalspaket för
svartfiber och kapaciteter.

PoC/Prototyp
Vi startar upp genom att göra en prototyp.
Den är färdig för test vecka 44. Till dess
kommer vi att bjuda in nätägare och operatö
rer för att testa PoC Cesar 2.
Om testen slår väl ut och det är detta
som vi vill ha, så fortsätter vi arbetet med
Cesar 2 tillsammans med Digpro och fär
digställer tjänsten till en komplett tjänst med
all funktionalitet som finns i kravspecifika
tionen. Den börjar vi sedan rulla ut i januari
2014 med avsikt att ha komplett tjänst under
maj 2014. n
Jimmy Persson
SSNf
Har ni frågor och funderingar kring Cesar 2
eller vill vara med i utvärdering av PoC Cesar 2
kontakta mig på jimmy.persson@ssnf.org
eller 08-214 640
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Bredbandsforum

Klang och jubel på
bredbandsområdet
Bredbandsutvecklingen i Sverige fortsätter med stormsteg. 2013 har
redan bjudit på nya insikter om byanät, tydlighet runt robusthet och ljus
på dilemmat med mobilt bredband. Det lutar åt en fortsatt händelserik
utveckling där stadsnäten behövs och kan ge ett avgörande bidrag.

D

et roligaste med bredbandsinfra
struktur är att det området alltid
är aktuellt och relevant. Det tind
rar och smäller lokalt, regionalt
och nationellt med ständigt nya infallsvinklar
på tillgänglighet och innovativa aspekter på
utbyggnaden. Det är människor runt om i
landet – boende på landsbygden, anställda
vid stadsnäten och handläggare vid regioner
och länsstyrelserna – som bidrar till områdets
utveckling. Tillsammans med operatörerna
skapar de förutsättningar att bygga snabbare
och mer robusta nät som når fler. Bredband
är på många sätt pudelns kärna för samhällets
utvecklingskraft.

och bredbandsstrategier. Utredningen kom
mer i höst att fokusera på kommunernas roll.

Halvtid för bredbandsutredning
Även om 2013 ännu inte kan liknas vid ett
jämtländskt kruskalas, så har mycket positivt
skett på bredbandsområdet. Nyligen pre
senterades exempelvis ett delbetänkande
från Bredbandsutredningen, en pågående
utredning om hur den nationella IT-poli
tiken fungerat i praktiken. Representanter
från PTS, AC-net och Skånet, har liksom
Bredbandsforum, medverkat med omfattan
de expertsynpunkter, vilket gett substantiellt
avtryck.
I många stycken är delbetänkandet en
välkommen läsning. Med fokus på lands
bygden konstateras exempelvis att politiken
i stort fungerat som avsett. Inte minst har
bredbandsstöden gjort att stadsnät och andra
nätbyggande aktörer fått möjlighet att, i
högre grad än tidigare, investera även utanför
tätbefolkade kommersiella områden. Ut
redningen visar också att den regionala och
kommunala nivån ökat sin aktivitetsgrad på
bredbandsområdet. Fler län och kommuner
har exempelvis tagit fram digitala agendor

• Expertmyndighet – PTS bör få en tydliga
re roll som expertmyndighet, vilket bland
annat skulle innebära att länsstyrelserna
tar över ansvaret för medfinansieringsmedel för bredbandsstöd.
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För att ytterligare höja effektiviteten i den
nuvarande bredbandspolitiken lyfter ut
redningen fram en rad förbättringsförslag.
Några saker är värda att lyfta fram i detta
sammanhang eftersom de kan få långtgående
konsekvenser. Till dessa förslag hör:
• Bredbandskoordinatorer – varje län och
region bör ge finansiering för bredbandskoordinatorer som håller samman arbetet
med elektronisk kommunikation där olika
aktörer är involverade.

• Öronmärkning – Medel bör öronmärkas
för bredband, eftersom erfarenheten visar
att detta minskar osäkerheten kring hur
stora belopp som faktiskt är tillgängliga
att söka.
Nära kopplat till utredningen är också det
arbete Bredbandsforum gör i forumets ar
betsgrupper. Arbetsgrupperna arbetar med de
frågor som identifierats som särskilt viktiga
av Bredbandsforums styrgrupp. I nuläget
utgörs dessa av byanät, robusthet och mobilt
bredband.
Framgångsrika byanät
I maj slutrapportade Bredbandsforums
Byanätsgrupp som letts av Åsa Odell, LRF.
Gruppen som arbetat sedan september 2012

har haft bredband på landsbygden i fokus.
En slutsats av arbetet är att en framgångs
faktor för byanät är ett lokalt ledarskap, där
de boende själva involveras, engageras och
driver processen för att säkerställa en hög
anslutningsgrad. Arbetsgruppen visar också
att byanätsmodellens inriktning på samar
bete med marknadsaktörer har möjliggjort
att kostnaderna kunnat hållas ner. Här har
stadsnäten varit en viktig del som partner och
kravställare. Många lärdomar finns på det
lokala planet men sprids aldrig nationellt.
I sammanhanget är det därför värt att
uppmärksamma Susanne Stenbacka, forskare
vid Uppsala universitet. Stenbacka har skrivit
en vetenskaplig rapport som sammanfattar
forskningsläget om byanätsprocessen.
Rapporten, som kan laddas ner på
www.bredbandivarldsklass.se rekommen
deras varmt eftersom den ger en kvalitativ
dimension till byanätsarbetet som ofta glöms
bort.
Lösningar för robustare kommunikation
Vid sidan om byanät fokuserar Bredbands
forum på robusthet. Området är sedan
2012 högprioriterat och Bredbandsforums
Robusthetsgrupp har under ledning av
Anne-Marie Fransson, IT & Telekom
företagen, identifierat vilka utmaningar
som finns vad gäller robusta och driftsäkra
bredbandsnät. Precis som Byanätsgruppen
slutrapporterade Robusthetsgruppen i maj.
Gruppen som bland annat inkluderat
SSNf har varit tongivande i arbetet med att
vidmakthålla och utveckla robustheten i fiberinfrastrukturen. Bland annat har det kunnat
konstateras att det finns stora förbättringar
vad gäller:

Stadsnät

• förståelse för begreppet robusthet
och behovet av robusthet.
• dokumentation av nät samt
nätinformation.
• krav för driftsäkerhet och robusthet,
samhällsviktig verksamhet och
anläggningstekniker.
Med utgångspunkt i ovanstående valde
Bredbandsforums styrgrupp att gå vidare
och tillsätta en andra robusthetsgrupp som
ska ta nästa steg. Arbetet inleds i september
2013 och slutrapportering ska ske i maj 2014.
I detta arbete är stadsnätens erfarenheter av
nätbyggnation oumbärlig.
Trådlös tillgänglighet överallt
Närliggande till robusthet är också frågan om
trådlös kommunikation. Frågan om täckning
har hamnat i hetluften varför Bredbands
forum beslutade att tillsätta en arbetsgrupp
för mobilt bredband i hela landet. Gruppen
startade sitt arbete i juni med Göran Marby,
PTS, som ordförande. Deltagarna i arbets
gruppen som representerar mobiloperatörer,
kommuner, län och regioner, gröna näringar,
besöksnäring, utrustningsleverantörer och
energibranschen var eniga om att mobilt
bredband liksom fast bredband behövs för
att Sverige ska vara ett hållbart och konkur
renskraftigt samhälle. Utöver täckning står
kapacitet i näten i fokus och här är backhaul,
eller returtrafik, till siterna centralt. Detta
gör stadsnäten med sin regionala och lokala
närvaro till en central aktör.
Arbetsgruppen kommer under året att arbeta
med att:
• ge förslag på åtgärder för att underlätta
utbyggnaden.
• initiera en dialog med användarna om
framtida behov av mobilt bredband.
• förmedla kunskap om trådlösa bredbands
nät bl a i relation till målen i regeringens
bredbandsstrategi och Sveriges och EUs
digitala agendor.
Slutligen kan också nämnas att Bredbandfo
rum genomfört en förstudie om fiber till villa.
Undersökningen indikerar att marknaden är
under snabb förändring, en bild som fler
talet stadsnät bekräftar. Likväl finns en rad
utmaningar för att öka efterfrågan och få ner
kostnaderna för utrullning. n
Patrik Sandgren
Analytiker, Bredbandsforum

Wexnet satsar starkt
på Välfärdstjänster
Landstinget Kronoberg, Växjö kommun, VäxjöHem
och Wexnet har startat en gemensam resa för att
införa välfärdstjänster i det normala boendet.

S

yftet är att skapa förutsättningar för
ett kvarboende i den egna bostaden
även när människan blir äldre eller på
annat sätt kräver större omvårdnad.
Det ska också finnas förutsättningar för att
man ska kunna komma tillbaka till sin egen
bostad igen efter en sjukdomsvistelse.
Med ett utvecklat samarbete, den nya
tekniken, en väl utbyggd infrastuktur och ett
attraktivt boende ska parterna tillsammans
förverkliga att trygghetslarm, vårdtjänster,
omsorgstjänster och andra tjänster införs för
att öka välbefinnandet för den enskilda indi
viden och samtidigt skapa stor samhällsnytta.
Nära samarbete
Den första kontakten och starten för utveck
ling av välfärdstjänster började med ett nära
och starkt samarbete mellan Omsorgsför
valtningen vid Växjö kommun och Wexnet.
Detta resulterade i att Omsorgsförvaltningen
blev tjänsteleverantör i Wexnets öppna stads
nät för Trygghetslarm.
Unik lösning
Trygghetslarm via stadsnätet är en unik
lösning i Sverige som har flera fördelar. En av

dessa är att den som använder larmet varken
behöver ha egen telefon eller internetabonne
mang. En annan är att digitala trygghetslarm
via stadnätet leder till ökad säkerhet. Larmen
är inte lika sårbara för åska och påverkas t ex
inte om en telekabel skulle grävas av. Om
stadsnätet av någon anledning skulle vara
nere fungerar mobilnätet som en back-up.
Larmens funktion övervakas på ett enkelt
sätt via en webbsida. Den som övervakar
larmen kan hela tiden se om varje larmenhet
fungerar och agera snabbt om förbindelsen
bryts.
– Jag är mycket nöjd med det arbetet
Växjö kommun har gjort med digitala
trygghetslarm. Vi ligger långt fram med
den digitala lösningen som också är hållbar,
säger enhetschef och huvudsäkerhetsombud
Suzanne Örkenrud.
Omsorgsförvaltningen har idag cirka
1 500 trygghetslarm i drift varav 500 är
digitala. Knappt 400 av dessa är i dagsläget
kopplade i stadsnätet med Wexnet.
Gemensam styrgrupp
En gemensam styrgrupp har bildats med
representanter från Landstinget, Omsorgsförvaltningen, Växjöhem och Wexnet. Styr
gruppen har som syfte att ta hand om och
underlätta införande av olika välfärdstjänster
och andra samhälsnyttiga tjänster i regionen.
Ett nära samarbete har också påbörjats med
Linnéuniversitetet i Växjö.
– Tillsammans håller vi på att bygga upp
en plattform som kan bli helt unik. Samar
betsprojektet har redan uppmärksammats
nationellt på flera sätt. En fortsatt resa i dessa
spår kommer att sätta fokus på vår region
och det vi skapar menar Per Bengtsson som
är stadsnätsansvarig för Wexnet. Vårt utbud
breddas nu från Internet, TV och telefoni
till att även innehålla välfärdstjänster med
stor samhällsnytta. Vårt mål är att det ska
vara attraktivt att bo, leva och åldras i Växjö,
avslutar han. n
Laila Lilliehöök

17

Around the world

Stockholm hosts

the FTTH Conference 2014
Prestigious speakers
A programme of prestigious speakers has
been lined up, including Anna-Karin Hatt,
Swedish Minister for Information Tech
nology and Energy, who has been invited
to open the FTTH Conference 2014. “The
target of the Swedish government’s strategy
for Broadband deployment is that 90 percent
of all Swedish households and companies
should have access to 100 Mbit/s by the year
2020. We are halfway there, but there are still
challenges ahead. I am delighted to see that
Stockholm will host the next FTTH Confe
rence. I hope that you will learn from us, and
that we can exchange new insights and share
ideas. Welcome to Sweden and I hope your
conference will be very successful,” she said.
Neelie Kroes, Vice President of the Europe
an Commission responsible for the Digital
Agenda, has also been invited to speak at the
conference, and will provide updated policy
information from Brussels. Margareta Björk,
Lord Mayor of the City of Stockholm and
host of the event, will also address the audi
ence during the opening ceremony.

Nadia Babaali, Communications Director of the FTTH Council Europe.

The world’s largest FTTH showcase!
The world is changing at the speed of light.
Fibre to the home (FTTH) networks are
being deployed around the world to provi
de high-speed broadband Internet access
at unprecedented speeds. What services
can FTTH enable, and how can the new
networks be rolled out across Europe as
quickly as possible? Those will be the main
topics of conversation at the upcoming
FTTH Conference 2014.
Taking place at the Stockholmsmässan exhibition centre in Stockholm, Sweden, from 18 to
20 February 2014, the special theme of the
event is “FTTH – Showcasing a Brighter
Future”. The Nordic nations – and Sweden
especially – were the pioneers in fibre access
networks, and as a result they have become
the most advanced fibre nations in Europe.
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Nearly half of all Swedish households have
access to a FTTH connection, and 23 percent
of homes in the country are already FTTH
subscribers. Norway, Denmark and Finland
also have high levels of FTTH deployment
and adoption.
“By holding the conference in a country with
a strong track record in fibre access, we want
to inspire other nations by showing them
the true potential of FTTH networks and
applications,” said Nadia Babaali, Commu
nications Director of the FTTH Council
Europe. “This will allow our delegates to
benefit from practical guidance and examples
of best practice – on various aspects such as
business models, financing and value-added
services – that they can take back home and
use to accelerate FTTH deployment in their
own countries.”

The keynote speaker will be David Bosshart,
CEO of the GDI Gottlieb Duttweiler
Institute for Economic and Social Studies
in Zurich. Bosshart will discuss FTTH from
his perspective as an expert on consumer
culture and the cultural impact of technology
changes.
It is the custom of the FTTH Council Euro
pe to make a “green donation” to a prominent
environmental organisation in the host coun
try. In 2014, the green donation will go to the
Swedish Society for Nature Conservation,
Naturskyddsföreningen,
www.naturskyddsforeningen.se. n
• REGISTER NOW on www.ftthconference.eu
• Media representatives may request a press pass,
contact cd@ftthcouncil.eu
• Sponsorship opportunities are also available.
Sponsors and exhibitors must be members of the
FTTH Council Europe, contact pa@ftthcouncil.eu

Mia Forslöf
SSNf

3 frågor till…

Alexander Jansson
Bjäre Kraft

1

Hur ser efterfrågan ut på villamarknaden hos er?
Ganska stor efterfrågan men man hade önskat mer av ekonomiska skäl. Inte lätt att få ekonomi i utan långsiktigt synsätt.
Det kommer hela tiden spridda skurar och vi har märkt av ett ökat
intresse de senaste två åren. Vi har lokalt kört mycket marknadsföring för att öka medvetenheten om vad fiber är och att vi är det
naturliga valet som tillsammans med många pågående projekt
med grävmaskiner och skyltar har hjälpt upp intresset mycket.
Man behöver inte i lika stor utsträckning förklara vad fiber är utan
folk frågar »när kommer ni till vårt område«.

2
3

Satsar ni på villamarknaden?
Ja, fiber-till-alla.

Hur paketerar ni villaerbjudanden?
Jag tycker efter mycket testande med olika koncept att vi
hittat argumentation som vi tycker fungerar ok. Vi ändrar ändå
hela tiden för att testa nya upplägg.
Vi upplever inte att nivån på anslutningsavgiften har så stor
betydelse om den håller sig under 20 tkr, det har större betydelse
om det skiljer från ett område till ett annat. »Varför fick dom det för
det priset?«
Vi tycker vi lyckas ganska bra med att hålla uppe både anslutningsavgiften (15 – 20 tkr) och anslutningsgraden. Vi har
finansieringslösning med bank för att få anslutningsavgiften som
avbetalning vilket många frågar efter men få använder sig av.
Öppet nät gör att vi kan ta mer betalt än konkurrenterna. I och
för sig är konkurrensen inte lika stor på villorna men argumentet
kvarstår.
Anslutningsavgiften är till fastighetsgräns. Man gräver själv fiberslang inom sin egen fastighet och in i byggnad till den plats man
vill ha överlämningen. Därefter skriver kunden under färdiganmälan
vilket intygar att de gjort enligt rekommendationerna. Vi har en
tjänst de kan köpa för att hjälpa till med detta också.
Vi har inga krav på att man i och med fiberanslutning måste
teckna några tjänster, man väljer själv de tjänster man vill från de
leverantörerna man vill. n

Att stoppa huvudet i sanden är ingen framgångsrik
krishantering. Vid till exempel en brand eller ett informationsintrång, kommer hela företaget att påverkas.
Med en god beredskap kan svåra händelser hanteras
på rätt sätt så att följderna blir så lindriga som möjligt.
Vänta inte - kolla in våra krisutbildningar nu.
www.svenskenergi.se/kompetens

Mia Forslöf SSNf
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ÅRSKONFERENS
Karlstad 20–21 mars 2013

Märta Rydbeck.

Stefan Hedin.

Alexander Jansson.

Lennart Ekdal och Björn Rosengren.

SSNfs 15-årsjubileum firades stort under Årskonferensen i Karlstad 20–21 mars! Hela 478 personer var med
på konferensen, vilket var 100-talet fler än året innan i Linköping. Första dagen rivstartade med en mycket
motiverande och givande föreläsning av Olof Röhlander, som gav oss verktyg för att våga misslyckas och att
genom tankearbete skapa den verklighet vi vill ha. Därefter fick vi bl a veta att EQT nu ska gå in och investera
i fibernät, att politik gör skillnad och vart TVn är på väg, innan Jonas Birgersson inledde Jubileumsresumén
med en snabb tillbakablick och framåtblick.
Joakim Aspengren
och Kajsa Frisell.
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Kajsa Frisell, Jörgen Svärdh och Tomas Sundström.

Mats Berggren.

Jan Werne.

Christer Lannestam.

Olof Röhlander.

Tack än en gång
för att ni var med
och gjorde SSNfs
15-årsjubileum så
fantastiskt!
Vi ses på
Bredbandsbåten
2013!
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Aktuellt

Ungar, medier,
demokrati och framtid
Internetanvändningen går allt längre ned i åldrarna. Nästan var tredje treåring
kopplar upp sig flera gånger i veckan. Tillgången på information från olika delar
av världen blir nästintill oändlig. Valfriheten likaså.

S

amtidigt pekar regeringens Framtids
kommission på en ny digital klyfta i
samhället. En klyfta mellan de som är
skickliga på att hantera information
och de som ställer sig helt utanför. Vad inne
bär det i ett samhälle och i en demokrati?
Och, vad behöver vi för nya kompetenser för
att möta denna utveckling?

Allt yngre användare
Dator- och TV-spel är det område där
könsskillnader när det gäller användningen
uppträder tidigast och blir som mest på
tagliga. Redan i 2 – 4-årsåldern kan vi se en
skillnad i pojkars och flickors val av spel. I
5 – 8-årsåldern har de egentligen inga ge
mensamma spel längre. Det är också i denna
åldersgrupp som pojkarna börjar ägna allt
längre tid åt spelandet. Av pojkarna spelar 39
procent minst en timme/dag medan endast
13 procent av flickorna uppvisar samma
mönster.
Även användningen av sociala medier går
ned i åldrarna. Av barn 5 – 8 år använder 10
22

Medie- och informationskunskap
förutsättning för demokrati
Denna tidiga användning av medier och
digitalt material ställer stora krav på barnen
att själva bedöma relevans och trovärdighet
i det material, och de människor, de möter
i sin digitala verklighet. Men, det är också
en utmaning för skolan och dess aktörer
att möta barn som idag redan vid skolstart
har flera års vana av att hantera medier. Det
är därför centralt, att vi som medborgare
i ett snabbt föränderligt samhälle är både
medie- och informationskunniga. Med detta
begrepp menas att ha kompetensen att finna,
analysera, kritiskt värdera och själv skapa
information i olika medier och kontexter.
Enligt både Unesco och EU-kommissionen
är medie- och informationskunnighet (MIK)
en förutsättning för ett demokratiskt delta
gande och ett fullvärdigt medborgarskap. I
det samtida medielandskapet har gränserna
mellan text och bild, och mellan konsument
och producent, blivit otydliga. Det räcker
inte längre med att vi som medborgare är
läskunniga i traditionell mening. I det nya
mediesamhället krävs att vi bemästrar flera
olika sorters läskunnighet – att vi är multi
litterata.
En av de framtida utmaningar som reger
ingens Framtidskommission presenterade
under våren 2013 är att möta den växande
klyfta som uppstår i samhället genom med
iernas utveckling. Med den nya tillgången
till information och den valfrihet som blir
konsekvensen blir världen nästintill oändlig.
En konsekvens av detta utbud och denna val

frihet är allt fler människor kan skapa egna
verklighetsbilder och därmed ställa sig helt
utanför den gemensamma offentligheten.
Möjligheten ökar att söka sig till medier och
information som bara bekräftar de egna åsik
terna, fördomarna och bilden av samhället i
stort. Detta är en utveckling som ställer stora
krav på oss som medborgare. Och, ett sam
hälle som delas in i grupper är en utmaning
och på många sätt ett demokratiproblem.
Det går förstås inte att vrida tillbaka
utvecklingen till en tid då vi alla tog del
av samma medier, där Hylands hörna eller
Dallas fungerade som ett slags socialt kitt –
en tid då vi alla delade samma upplevelser.
Vad som krävs är en större medvetenhet om
hur den mediala värld vi lever i fungerar och
att en ökad satsning på kritiskt tänkande i
form av medie- och informationskunnighet
är nödvändig för att trygga demokrati och
delaktighet både nu och framöver. n
Ewa Thorslund
Direktör Statens medieråd
Foto: Anna-Lena Ahlström.

TV-tittande oftare via smartphone
I en nyligen genomförd studie av Statens
medieråd framgår det att användningen av
mobilt Internet och s k smartphones har
ökat kraftigt bland barn och unga i Sverige
under de senaste två åren. Under denna tid
har också internetanvändningen gått ned i
åldrarna. Den dagliga internetanvändningen
bland 2 – 4-åringar har ökat från 3 – 9 procent
och bland 5 – 8-åringar från 6 – 17 procent.
Bland de yngsta barnen är telefonen främst
en nöjesmaskin för spel, musik, fotografier
och film. Den vanligast förekommande
medieaktiviteten bland barn 2 – 8 år är dock
fortfarande att titta på TV. Det som däremot
har förändrats är att TV-tittandet allt oftare
sker via en smartphone.

procent sociala medier i någon form jäm
fört med 4 procent för två år sedan. Samma
studie visar att 36 procent av de tillfrågade
9 – 12-åringarna är medlemmar på Facebook
trots att företagets åldersgräns är 13 år.

Anläggningstekniker

En fiber som hänger över garaginfarten på detta sätt kan man av misstag dra ned och orsaka driftstörning. Dessutom
påverkas idyllen.

SSNf har exempel på dålig förläggning
Jimmy Persson, SSNf, når nästan upp och kan dra i kabeln
i det villaområde som valde att hänga fibern.
Fiberkablarna hänger lågt och korsar vägbanan. Lastbilen
når nästan upp och skulle kunna komma åt dem.

SSNf har besökt två villaområden för att visa olika förläggningsmetoder av Bredband.
I en av Stockholms förorter har operatören, som inte är ett stadsnät, valt att hänga fibern i
gamla telefonstolpar. När SSNf kom på plats blev vi förskräckta och började dokumentera. Driftsäkerheten och i detta område kan verkligen ifrågasättas. Det går visserligen
att hänga fiber, men då krävs att kabeln hängs driftsäkert och enligt rekommendationer.
Ett gammalt fint villaområde har visserligen fått bredband, men till vilket pris?

Det finns bättre sätt!
Utsikt har under sommaren anlagt bredband i ett villaområde och SSNf
har dokumenterat processen. Den metod som Utsikt använder sig av är
microtrenching och är enligt rekommendationerna. Deras metod förstör
inte idyllen och det finns ingen risk för att någon eller något fastnar i
fiberkabeln.
Med hjälp av maskiner anläggs fibern i villaområdet med så små
störningar som möjligt för de boende. Först fräser de en skåra i vägen,
därefter förläggs fibern och sen fylls hålet igen och asfalteras.

Det smala spåret,
i vilken fibern
anlagts, innan
asfalteringen.
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Utland

Vad händer inom EU?

D

en digitala agendan är viktig för
EU och EU-kommissionären
Neelie Kroes forsätter att agera
för att kunna nå målen i agendan
nu i slutet på hennes mandatperiod. Vi kan
vänta oss en hel del nya förslag.
Särskilt att få bort roamingavgifter och
minska kostnader för bredbandsutbyggnaden.

» Den svenska modellen
och Sveriges framgångsrika bredbandsutbyggnad
imponerar på EU och nu
vill EU-kommissionen att
de svenska erfarenheterna
sprids «

EUs digitala agenda:
• the entire EU to be covered by broadband
above 30 Mbit/s by 2020
• 50 percent of the EU to subscribe to
broadband above 100 Mbit/s by 2020
• 50 percent of the population to buy online
by 2015
• 20 percent of the population to buy online
cross-border by 2015
• 33 percent of SMEs to make online sales
by 2015
• the difference between roaming and
national tariffs to approach zero by 2015
• to increase regular internet usage from
60 percent to 75 percent by 2015, and from
41 percent to 60 percent among disadvan
taged people
• to halve the proportion of the population
that has never used the internet from
30 percent to 15 percent by 2015
• 50 percent of citizens to use eGovernment
by 2015, with more than half returning
completed forms
• all key cross-border public services, to be
agreed by Member States in 2011, to be
available online by 2015
• to double public investment in ICT R&D
to € 11 bn by 2020
• to reduce energy use of lighting by
20 percent by 2020
Sverige ligger ganska bra till när det gäller
måluppfyllelsen, men många övriga länder
har långt kvar.
Förslag till kostnadsreducering
för nätutbyggnad
EU-kommissionen vill med nya regler kring
kanalisation sänka kostnaderna för utbygg
nad av bredband i världsklass. Kommissionen
har lagt fram ett förslag till ny lagstiftning
som ska minska kostnaderna för utbyggna
den av bredband.
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Förslaget är inriktat på fyra områden:
• Att nya eller renoverade byggnader utrustas med kanalisation för bredband.
• Att infrastruktur som finns används för
att underlätta bredbandsutbyggnad till
handahålls på lika villkor.
• Att graden av samordning mellan byggoch anläggningsarbeten ökar.
• Att tillståndsgivningen förenklas.
Dessutom föreslås att nätoperatörer ska ha rätt
att ansluta sin nätinfrastruktur till nätanslut
ningspunkter i byggnader, att vissa godkända
operatörer ska ha rätt att förhandla om tillträ
de till fysisk infrastruktur i byggnader och, om
sådan saknas, rätt att på egen bekostnad dra nät
till enskilda bostäder.
Målsättningen är att förslaget ska behand
las i EU-parlamentet under våren 2014. Om
detta beslutas kommer det att gälla i alla
EU-länder.
Det ryktas också om att det ska komma
nya regler för vad som betraktas som otillåtet
stadsstöd, när passiva nät förläggs i samband
med annan infrastrukturutbyggnad.
EUs digitala inre marknad
Kommissionen vill undanröja hindren för
affärer på nätet mellan företag och kunder i
olika länder. Konsumenterna köper idag mer
och mer över nätet, men nationella hinder
försvårar ofta. EU vill att detta förändras så
att alla företag kan konkurrera på lika villkor
i hela Europa. Det kan innebära att det blir
lättare för svenska företag att vara operatörer
i flera länder.
Acreo skriver rekommendationer för EU
Den svenska modellen och Sveriges fram
gångsrika bredbandsutbyggnad imponerar
på EU och nu vill EU-kommissionen att de
svenska erfarenheterna sprids.
Swedish ICT Acreo har fått uppdraget
av Europeiska kommissionen att uppdatera,
EUs guide till bredbandsinvesteringar, ett
officiellt EU-dokument med uppgift att
hjälpa europeiska kommuner, och regioner
att utveckla sin bredbandsinfrastruktur.
Uppdraget kommer att genomföras av Marco
Forzati i samarbete med undertecknad. n
Crister Mattsson Acreo

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

dpCom
Ett nätinformationssystem för dokumentation av telekomnät
För att kunna hantera ett stort telekomnät behöver du
tillgång till detaljerade digitala kartor. Med dpCom får du
det – och mycket mer. Digpro erbjuder ett webbaserat
IT-stöd som utgår från kartan och håller ordning på alla
faser i ett ledningsnäts livscykel.
Du får ett tekniskt verksamhetssystem som samlar
all nödvändig information på ett ställe – så att du kan
planera, bygga och underhålla dina nät med full översyn.
Läs mer på www.digpro.se
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Kort & gott

Skellefteå Kraft
investerar i
bredbandsnätet
Skellefteå Krafts styrelse har fattat beslut
om att genomföra en reinvestering i bredbandsnätet på närmare 25 miljoner kronor.
– Vi ser ett klart ökande behov av bandbredd
och i och med denna investering kommer
hushåll och företagare i Skellefteå erbjudas
möjligheten att uppgradera sin anslutning
inom en tvåårsperiod, säger Anders Pettersson,
affärsenhetschef Bredband vid Skellefteå Kraft.
Investeringen gör det möjligt för kunder
att ansluta till Skellefteå Krafts fibernät och att
uppgradera sin anläggning till 1 Gbit/s. Därmed
kan de köpa tjänster med en bandbredd överstigande 100 Mbit/s. Investeringen gör också
att man kan garantera en fortsatt hög driftsäkerhet i nätet.
– Driftsäkerhet har blivit en allt viktigare
fråga. Företag är idag mycket beroende av väl
fungerande tele- och datakommunikation, inte
minst företagen i glesbygd, och vi vill garantera
en fortsatt hög driftsäkerhet för kunderna i
nätet, säger Anders Pettersson. n
Mia Forslöf SSNf

Unga experter
– nya infallsvinklar
Digitaliseringskommissionen har tillsatt
en expertgrupp med barn, som kallas Lilla
kommissionen. Barn från lågstadiet till
gymnasiet, åtta stycken 7 – 18 år, ska bidra
med sin bild av hur Sverige ska bli bäst i
världen på IT och ny teknik.
De åtta kommissionärerna kommer från hela
landet och ska träffas två gånger per år för
att ge sin syn på det svenska IT-samhället.
Den första träffen hölls i maj. Även IT-minister
Anna-Karin Hatt deltog. Temat för träffen var
framtidens teknik.
Alla framtidsexperter i Lilla kommissionen
har lärare som arbetar mycket med IT-pedagogik men så ser det inte ut i alla klasser.
Anna-Karin Hatt påpekar att kommuner och
friskolor har ett stort ansvar för den fortbildning som krävs för att de ska kunna använda
tekniken. Hon menar också att det är en så stor
uppgift att regeringen bör skjuta till pengar till
en nationell satsning på ett digitalt lärarlyft. n
Laila Lilliehöök

26

Marcus Jonsson på kundbesök i San Francisco och Silicon Valley där goda ideér flödar.

Netrounds ett av Sveriges
33 hetaste teknikföretag – igen
Bland omkring 300 nominerade företag har
Netrounds för andra året i rad valts som ett
av de 33 hetaste teknikföretagen i Sverige.
Förra året var företaget med på listan under
namnet Absilion. Urvalet görs årligen av
redaktionerna på Ny Teknik och Affärsvärlden. Bland de företag som listats tidigare
återfinns både Spotify och Voddler.

E

tt av kriterierna för att kunna kom
ma med på listan är att företaget
är baserat på en innovation med
internationell potential som kan
förändra spelreglerna i sin bransch.
– Det känns väldigt roligt att återigen få
vara med på den här listan av spännande fö
retag. Netrounds fortsätter att utvecklas och
vi har nyligen presenterat innovativa lösning
ar där vi inkluderar vår mätteknik i den typ
av bredbandsboxar som de flesta av oss har
hemma. Detta öppnar för en jättemarknad
med 100-tals miljoner enheter varje år, säger
Mats Nordlund, VD och medgrundare.
Netrounds används av mer än 130 företag
runtom i världen för test och felsökning i
datanät. Fördelen med Netrounds är möj
ligheten till automatisering och fjärrmässigt
arbete, vilket sparar både tid och pengar då
det minskar behovet av manuellt arbete och
att ingenjörer behöver skickas ut i fält. Till
skillnad från konkurrenterna är Netrounds

molnbaserat och erbjuds som en abonne
mangstjänst utan tunga investeringar, vilket
helt förändrar spelplanen och affärslogiken
inom branschen.
– I Sverige är vi väldigt starka och vi har
sedan förra året även intensifierat vår inter
nationella närvaro och är nu representerade
med säljare i Boston, London och Singapore.
Vi har fördubblat antalet anställda under
året och ser mycket ljust på framtiden, säger
Marcus Jonsson, marknadschef och med
grundare.
Läs mer om 33-listan på www.nyteknik.se/
33listan/article3676518.ece

Mia Forslöf
SSNf

Fakta
Netrounds

• Produktbolag grundat 2007.
• Erbjuder Netrounds, ett molnlevererat
testsystem för nät och tjänster.
• Bas i Luleå, kontor i Stockholm, Umeå,
London, Singapore och Boston.
• Partner till SSNf för Secure End-user
Connection.

Samtal

Stordriftsfördelar
i Svealand
Intervju med Per Norrthon, VD för det
nya bolaget SISAB Stadsnät i Svealand AB
Vad har ni gjort?
– 1 januari bildades Stadsnät i Svealand AB,
med målet att få ett samägt regionalt bolag
med flertalet kommuner. 1 januari var bolaget
på plats med Västerås som delägare och
under kvartal 2 i år har alla partner skrivit
på avtalet. Efter semestern påbörjas arbetet
med att få allt praktiskt på plats för det nya
bolaget.
Varför bildades Stadsnät i Svealand AB?
– För att kunna bygga ut ett regionalt sam
manbindande nät, få stordriftsfördelar samt
kunna sälja och marknadsföra nätet i regi
onen med attraktiva och prisvärda tjänster i
vårt nät. Stadsnät i Svealand AB ska vara en
aktör att räkna med i regionen och kommer
att arbeta för en kontinuerlig tillväxt på varje
ort, dessutom med regional utbyggnad i nya
kommuner. Bolaget gör det möjligt att växa
regionalt när kommunerna är delägare, vilket
gör att kommunallagen inte sätter stopp för
kontinuerlig utbyggnad av nätet över kom
mungränserna. Vi arbetar efter regeringens
mål i den digitala agendan, d v s att »2020 ska
minst 90 procent ha tillgång till 100 Mbit/s«,
och då är det viktigt med en regional utbygg
nad.
– Det regionala samarbetet är viktigt för
en utbyggnad av fiberinfrastruktur på lands
bygden där hänsyn tas till var människor bor
oberoende av kommungränser.
Hur fungerar uppläget?
– Kommunerna är nätägare och delägare i
Stadsnät i Svealand AB. Det är Stadsnät i
Svealand AB som äger all aktiv utrustning
och har all anställd personal.
– Nätägarna, d v s de som äger den passiva
fiberinfrastrukturen, utgörs av kommunen
eller av ett kommunalägt energibolag.
Vilka kommuner är med idag?
– Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar och
Arboga är idag delägare i Stadsnät i Svealand

AB, och vi för diskussioner med flera kom
muner för ökad tillväxt.

Framtida utbyggnader och investeringar,
hur ombesörjs det?
– Investeringar görs i samråd med respektive
nätägare för respektive kommun. En gemen
sam planering sker i bolaget och varje nätägare
avsätter medel för investering i sin passiva
infrastruktur.
– Ett större regionalt bolag innebär större
möjligheter att göra bättre upphandlingar av
leverantörer för att bättre kunna möta den
konkurrens som vi har idag.
Vad är fördelarna?
– Oavsett om kunden är tjänsteleverantör
eller operatör får de en ingång till ett större
nät och en större marknad som kan bearbetas
mer enhetligt. Ägarna till Stadsnät i Svealand
AB kommer att generera stordriftsfördelar
i drift, i försäljning och i marknadsföring av
nätet.
För tjänsteleverantörer?
– Stadsnät i Svealand AB förenklar för tjänste
leverantörerna genom att ha en ingång till
en större marknad. Bolaget förenklar dels
avtalen, dels processen att lägga upp och ta
bort tjänster i nätet. I förlängningen hoppas
vi att det uppstår mer konkurrens på alla
orter.
– Den tjänsteleverantör som vill leverera
i Stadsnät i Svealand ABs regionala nät
kontaktar oss för att teckna avtal. För att
förenkla processen ytterligare har Stadsnät
i Svealand AB dessutom anställda som är
tjänsteleverantörsansvariga som intresserade
tjänsteleverantörerna kan kontakta. Det finns
också en så kallad »beställningsbrevlåda«,
till vilken en förfrågan kan skickas, som
sedan behandlas av oss. När kontakt är tagen
arbetar vi tillsammans med tjänsteleverantö
ren för att kvalitetssäkra våra gemensamma
rutiner.

För operatörer?
– Stadsnät i Svealand AB kommer att sälja
tjänster på alla nivåer i värdekedjan, d v s
svartfiber, kapacitet (och våglängder när det
är klart) samt på öppna nätet till kommuner,
företagare och privatpersoner.
– Stadsnät i Svealand har skrivit på SSNfs
affärsavtal gällande svartfiber och alla svartfiberförfrågningar kommer in via Cesar med
några få undantag. Vi arbetar för att alla
förfrågningar ska komma in via Cesar, för
att få bättre kontroll och snabbare hantering
gentemot våra kunder.
– SISAB har dedikerade säljare för att
hantera svartfiberaffärerna.
Medborgarna? Vad kommer de att märka?
– Ett robustare nät, förhoppningsvis bättre
priser i vårt nät från våra tjänsteleverantörer
och kontinuerlig teknisk utveckling för att
möta morgondagens behov av kapacitet.
– Bolaget får en större volym av kunder
vilket gör att vi kan göra bättre upphand
lingar och få lägre priser från leverantörer. Vi
bygger ett nät som är stabilare och robustare
och framförallt är vi en del av staden oavsett
var vi är då kommunerna äger nätet och vi ar
betar kontinuerligt med samhällsutbyggnad.
– De som bor och verkar på landsbygden
mellan delägarnas städer kommer att få
bättre möjlighet till en robust och redundant
infrastruktur för bredbandskommunikation.
Närmsta utmaning?
– Att sjösätta bolaget fullt ut och få en
tillfredställande tillväxt på alla orter där vi
är verksamma samt att föra diskussioner
med framtida potentiella kommuner för
ökad regional tillväxt. Det är nu vi ska sätta
strukturen på det operativa arbetet, planera
framtiden och budgetera för 2014. n
Camilla Jönsson
SSNf
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Stadsnät

3 frågor till…

Vision att samordna
finmaskiga stadsnät
EQTs förvärv av IP-Only var ett naturligt steg
när marknaden för fiberanslutningar går in
i ett uppbyggnadsskede med tunga investeringar
och snabb utveckling.

E

QT och dess olika fonder har sedan
slutet av 90-talet ägt och utvecklat
ett antal framgångsrika företag
inom telekom, kabel-TV och Inter
net. Först ut var Stjärn-TV som sedan följdes
av Com Hem och tyska kabelTV-företaget
KBW. Under resans gång har EQT varit
med och lanserat nya TV-tjänster, snabbare
bredband och IP-telefoni. En gemensam
nämnare för dessa tre bolag är att EQT under
tiden som ägare gjorde stora investeringar i
infrastruktur.
– Vi har följt utvecklingen inom fiber
marknaden över en längre period och är
övertygade om att det är fiber som gäller
framöver. Så när tillfället kom att förvärva
IP-Only var det inte mycket att tveka om.
IP-Only delar vår vision om ett nationellt,
finmaskigt och öppet fibernät och deras egen
infrastruktur utgör en perfekt bas för ett
sådant bygge, säger Jannik Kruse Petersen,
partner på EQT Partners och ansvarig för
investeringen i IP-Only.

Oberoende aktör
IP-Only utgör grunden för visionen att
samordna finmaskiga stadsnät med IP-Onlys
stamnät och investera i dessa för att skapa en
oberoende aktör på den svenska fibermarkna
den. Expertisen inom IP-Only och i stadsnät
runt om i landet kompletterar väl den
kunskap och erfarenhet som ryms inom EQT
och dess nätverk av industriella rådgivare.
– EQT tillför kapital som behövs för
utbyggnad av nya fibernätet men även för
förvärv av kommunala stadsnät som vi kan
vidareutveckla i dialog med kommunen där
vi ger dem insyn och möjlighet att påverka.
Basen för satsningen är IP-Only och det är
styrelse och ledning som sitter i förarsätet.
Det är så EQT agerar som aktiv ägare, genom
att skapa förutsättningar och ge stöd till dem
som driver verksamheten, säger Gunnar Asp,
styrelseordförande i IP-Only. Asp har också
ett förflutet som VD i både Stjärn-TV och
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Com Hem och ordförande i tyska KBW.
Han är idag även ordförande i EQTs norska
fibernätsoperatör Broadnet.
Stora utmaningar
Under de kommande fem till sju åren
står den svenska telekommarknaden inför
stora utmaningar och investeringsbehov när
kopparnätet ersätts med fiber och bred
bandsmålet 2020 med fiber till 90 procent av
befolkningen ska uppfyllas. Idag är de flesta
städer utbyggda men i takt med att fiber
utbyggnaden når allt längre ut i samhället
blir befolkningstätheten glesare vilket ökar
kraven på effektiva processer för försäljning,
utbyggnad och drift.
Samordning av stadsnät
EQT är övertygat om att en samordning
av stadsnät på ett sätt där man behåller sin
lokala förankring men samtidigt har större
möjligheter att fylla näten med nationella
tjänster till stadsnätens kunder samt att
fortsätta investeringarna i näten gynnar såväl
kunder som de kommuner som idag opererar
näten.
– I denna situation kan en kapitalstark
ägare med tydligt fokus och industriella
ambitioner spela en stor roll. Visst är det ett
stort ekonomiskt risktagande men samtidigt
finns det mycket att vinna för alla berörda
på att få ett väl utbyggt nationellt fibernät
med hög driftkvalitet och som är öppet på
riktigt. Det gäller såväl samhället i stort som
konsumenter, tjänsteleverantörer och ägare,
säger Gunnar Asp.
På lite längre sikt när den mest intensiva
investeringsfasen klingar av så är det också
dags för en ny typ av ägare. Fiberbaserad
infrastruktur har stora bestående värden med
stabila kassaflöden som passar institutionella
ägare som till exempel pensionsfonder eller
börsen. n
Laila Lilliehöök

Jörgen Svärdh
Utsikt Bredband AB

1
2

Hur ser efterfrågan på bredband ut?
Vi ser en mycket stor efterfrågan på
fiber till villamarknaden, både i tätorterna och på landsbygden.
Satsar ni på villamarknaden?
Ja, absolut! Vi tycker att det är
jätteroligt att kundernas efterfrågan
verkligen har vaknat. Vi vill naturligtvis
kunna erbjuda så många som möjligt en
säker och snabb bredbandsuppkoppling
med stort utbud av tjänster.
Vi arbetar område för område, där vi går
ut med erbjudande om anslutning till vårt
nät till alla villaägare i området. Därutöver
tar vi in enskilda intresseanmälningar och
beställningar samt samarbetar med samfälligheter och föreningar.

3

Hur paketerar ni villaerbjudanden?
Vårt mål är att göra fiberanslutningen så smidig som möjligt för
villaägaren men också för oss och våra
entreprenörer. Förutom själva fiberanslutningen, har vi erbjudanden om hjälp med
fastighetsnät, finansieringslösningar och att
tjänsteleverantörer delfinansierar kundens
anslutningsavgift. n
Mia Forslöf
SSNf

Självbetjäning och automatisering ger högre lönsamhet!
IPnett METRO Activate är en programmerbar tjänsteproduktionslösning för verksamheter som erbjuder
bredbandstjänster. METRO Activate ger ökad lönsamhet och minskad driftskostnad. Med METRO Activate
som motor kan abonnenter själva aktivera tjänster på
ett ögonblick.

Affärsnytta
• Enklare att lansera nya tjänster
• Ökad snittintäkt per kund
• Ökad anslutningsgrad av kunder

Dessutom
• Fullt stöd för IPv6
• Granulär bandbreddsstyrning

IPnett AB, Dalvägen 8
169 56 Solna
Tlf: +46 (0)8 555 068 00
Email: info@ipnett.se
www.ipnett.se

IBLAND VET MAN INTE RIKTIGT
VAR MAN SKA BÖRJA.
NU ÄR DET ENKLARE
ÄN NÅGONSIN.
Intresset för fibernät är större än någonsin. Sveriges nätägare, operatörer och entreprenörer får dagligen svara på
mängder av frågor från fiberentusiaster runt om i landet.
Och visst kan det vara svårt att leda intresset rätt. Många
vet ju inte var man ska börja.
Därför har vi utvecklat Byggafiber.se. Det är en helt
gratis webtjänst för planering och hantering av fiberprojekt
som hjälper samfälligheten eller byalaget att komma igång,
snabbt och enkelt. En bättre start är svår att få.
Rala är en av Skandinaviens ledande oberoende leverantörer
av fibernät till nätägare, operatörer och fiberföreningar. Vi
samarbetar med alla aktörer, hela vägen från idé till färdigt nät.
www.rala.se
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Medlem i fokus

– Var inte rädd för att göra affärer, uppmanar Jan-Erik Lindroth, affärsområdeschef för
stadsnätet i Borlänge. Han välkomnar Stadsnätsfabriken som ger stadsnäten möjlighet
att bli större och starkare i konkurrensen.

Stadsnäten måste göra mer affärer
som stadsnät. Vi finns i hela Sverige och
vi är lokala och kan vår marknad medan
konkurrenterna kanske sitter i Stockholm
eller någon annanstans. Vår tillgänglighet blir
otroligt viktig.

I

Dalarna har man insett att man måste
samverka om man ska kunna vara med
i konkurrensen. Där har man sedan
flera år tillbaka lyckade samarbeten i
t ex Dalanätet som startade redan 2008 och
Norrsken med Norrskensgruppen som driver
olika gemensamma projekt.
– Vi måste göra det enklare att göra affärer
över näten. Lättare för kunden. Det har vi
lyckats bra med genom att samarbeta. Att
SSNf startat Stadsnätsfabriken gör att vi,
genom att gå med där, blir större och starkare,
vilket är oerhört viktigt för stadsnäten, säger
Jan-Erik.
– Vi ska vara lite bättre, lite lättare att
ha att göra med. Vi har också en stor fördel

SSNfs
rens 2014
Årskonfe 9 – 20 mars
rs 1
genomfö Boka in det
å
i Lule ! anacka!
i din alm

1977 började man bygga ut nätet i Borlänge
som är en kompakt kommun, en bilstad
byggd på 50-talet. Det gör att man inte haft
samma problem som i andra Dala-orter som
brottas med glesbygdsproblematik. Idag är i
princip villorna anslutna och Allmännyttan
95 procent.
– Vi har även lyckats ganska bra med
bostadsrättsföreningar. Vi har dock valt att
inte bygga några fastighetsnät för att binda
kunderna i många år. Jag tycker inte det är
riktigt seriöst att låsa in kunder i många år.
Då är det bättre att vi transporterar tjänster
dit, säger Jan-Erik.
– I princip är det vi och Skanova som
svarat för utbyggnaden i Borlänge. Vi har
haft ett otroligt bra samarbete i många år och
har avtal oss emellan för att upplåta fiber. Det
är bra med konkurrens annars blir det ingen
utveckling.
– Vi arbetar på en konkurrensutsatt
marknad och vi bygger där vi får ekonomi.
Vi har dock inget samhällsansvar. Det har
kommunen. Men vi har en tät dialog och bra
samarbete med kommunen.

Luleå växer med
digital industri

Spännande framtid
– Det är spännande att utveckla våra egna nät
med provisionering, övervakning, tillgäng
lighet, redundans och privatkundsidan.
Spännande också med regeringens bred
bandsmål. Men ska man hinna med till 2020
så måste processerna förenklas.
Till sist får Jan-Erik samma fråga som alla
andra i våra medlemsintervjuer. Hur ser du
på SSNf och ert medlemskap där?
SSNf vågar sticka ut
– SSNf har blivit betydligt bättre på att sticka

ut, göra stadsnäten synligare genom att t ex
delta i Almedalen. Upphandlingen med data
lagringsdirektivet är ett bra exempel på något
som gör att man kan känna en trygghet
som stadsnät att det är fler som har samma
lösning.
– Vi har fått en mycket bättre branschor
ganisation som driver våra frågor, t ex öppna
stadsnät. De arbetar med rätt saker. Det är
oerhört viktigt att SSNf fortsätter arbetet
med kommunerna så vi får mer stöd och
hjälp. Det är också bra och viktigt att man
börjat satsa på gemensam marknadsföring.
Våra konkurrenter har starka varumärken
och vi behöver göra stadsnäten till ett lika
starkt varumärke för att klara konkurrensen,
avslutar Jan-Erik. n
Laila Lilliehöök

Ibland är det svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget.
Helt klart kan man konstatera att Facebooks val att slå ner sina
bopålar i Luleå har gett positiva ringar på vattnet för hela staden.
Redan innan invigningen av serverhallarna i juni 2013, hade flera
amerikanska och europeiska företag valt att följa Facebooks exempel.
TeliaSonera har valt Luleå som en av de orter de satsar på och de bygger
ett nytt kontorshus med 750 arbetsplatser. Ansökningarna till Luleå
tekniska universitet har de två senaste åren ökat med hela 18 procent
och civilingenjörsprogrammet har en tillväxt med hela 148 procent fler
sökande. Byggkranarna sticker ut i stadsbilden när det rustas för 10 000
nya lulebor: det byggs bostäder, hotell, handelsplatser och offentliga
mötesplatser.
»Kallt klimat, stabil elförsörjning, den höga kvaliteten på Luleå tekniska
universitet, ett dynamiskt näringsliv och en stark uppbackning på alla
plan, både från offentlig och privat sektor, är framgångsfaktorer som lett
till de satsningar som nu sker i staden. Det är ingen överdrift att säga att
Luleå är hett«, konstaterar Matz Engman, VD, Luleå Näringsliv. n

Foto: Joakim Höggren.
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Mia Forslöf SSNf

Samhällstjänster

Vård – på din sida
var du än är!
I framtiden kommer läkarbesök och en stor del av
sjukhusvården ersättas med vård via virtuella
sjukrum såsom servicebutiker och lokaler utrustade
med videokameror och annan utrustning för att kunna möta patienterna där de är. Dessutom kommer
vården i hemmet öka.

S

tudier visar att det verkliga mötet med
läkaren har en viktig roll i läknings
processen, men tester har visat att ett
bra genomfört tele- eller videomöte
kan ge samma närvaro och närhet som ett
vanligt möte.

Slussforsborna testar att ta blodprov själva
Patienter som behöver blodförtunnande
medicin ska kunna få ta blodprov på sig själva
genom att sticka sig i fingret i en skollokal.
Där ska det finnas en brits och uppkoppling
till sjukhus och sjukstuga. Via sitt id-kort
kommer patienten åt en vårdväska med nålar
och den utrustning som krävs för blodprov
och blodtrycks¬mätning och för att mäta
EKG, förklarar Thomas Molén, strateg för
vård på distans i Västerbottens läns lansting.
Processledare är Tina Berggren.
Blodvärdena syns sedan direkt i mätin
strumentet och skickas automatiskt till en
databas på sjukhuset. Så småningom ska
patienten själv kunna rapportera in sina blod
värden via en app i mobilen.
Det handlar om att genomföra vården så
effektivt som möjligt och med så hög service
grad för patienterna som möjligt. Så varför
inte passa på att ta ditt blodprov när du går
och handlar i din matbutik eller få terapi
hemma via bredbandet?
Nu utvecklas vård på distans ännu mer!
Västerbottens läns landsting har tillsammans
med Karolinska sjukhuset och näringslivet
startat ett utvecklingsprojekt som till stor
del finaniseras av Vinnova. Projektet pågår
i två år med en budget på drygt 26 miljoner
kronor, varav Vinnova står för 10 miljoner
kronor.
Syftet är att ta ett gemensamt grepp för

att möta behoven i framtidens hälso- och
sjukvård. Näringslivet representeras av ett
10-tal företag som arbetar aktivt och är med i
olika delar av projektet. Tre kategorier av vård
på distans står i fokus:
• Specialistkonsultation oavsett var patien
ten befinner sig.
• Nätverk och samarbete där expertkunska
per måste samordnas.
• Behandling i eller nära hemmet med
bibehållen kvalitet.
Thomas Molén, ansvarar för arbetspake
tet produkter och tjänster och VLL bidrar
med tre av nio typfall i projektet. Ett typfall
fokuserar på hur vårdplanering samordnas då
patienten flyttas från sjukhuset till hem
met. Ett annat typfall som studeras är hur
rehabiliteringen går till på distans gällande
logopedi (tal på distans) och handrehabilite
ring för patienter som opererat handen. Det
sista typfallet studerar glesbygdsmedicin som
Slussforsborna testar, dvs där virituella rum
finns som är obemannade där patienterna
själva kan lämna blodprov. Eller kan på ett
enkelt sätt via video komma i kontakt med
sjukvården.
Dessa projekt studeras bl a utifrån
följande tre viktiga aspekter. Den första är
hälsoekonomi då vinsterna i budget studeras,
vinsterna för patienterna och samhällseko
nomiska vinster. För det andra studeras
patientsäkerheten, eftersom det är viktigt
med sekretess och säkerhet. För det tredje
studeras affärsutveckling. Hur kan företag
leverera tjänsten/produkten till vården och
hur kan de förändra sina produkter så de
anpassas till det behov som finns och hur kan
de ta betalt. Det måste gå att hitta en affärs
modell för tjänsten eller produkten.

Sverige är ett land som är stort till ytan
och har få invånare och allra helst norr
över. Västerbotten har kommit långt när
det gäller vård på distans. I Västerbotten
finns cirka 30 – 40 vårddistanstjänster varav
endast tre studeras i detta projekt. De flesta
vårddistansprojekt använder videokonferens
eller för över data från medicinskteknisk
utrustning. För att en sådan lösning ska bli
lyckad krävs emellertid mer än att tekniken
håller hög kvalitet och är lätt att använda.
– Vi har fantastiskt bra förutsättningar, säger
Thomas och avser tillgängligheten till bred
band i länet och samarbetsklimatet. Fiber är
en definitiv förutsättning och därför har vi
kunnat utveckla våra tjänster och kommit så
långt som vi har. Vi har också ett mycket nära
samarbete med stadsnät, t ex UmeNet och
med det regionala nätet ACnet. Samarbetet
är viktigt och har fungerat över kommun
gränserna i Västerbotten. Enligt Thomas
samarbetar man dels i utbyggnaden av infra
strukturen, dels i att testa nya produkter.
Stadsnäten måste hitta samarbetsytor. De är
viktiga utifrån vård av patienter i hemmiljö.
Fibern som stadsnäten har är det bästa men
det är inte utan problem med installationer
av t ex utrustning i patienternas hem och
logistiken kring detta. Det måste vi lösa!
Utgångspunkten i projektet är att använda
goda exempel och inte upprepa andras miss
tag. Målet är en central knutpunkt, så kallad
hubb, som ska samordna lösningar och goda
exempel så företag kan få stöd i hela fasen
från idé till implementation. Nu vill Karolin
ska universitetssjukhuset och Västerbottens
läns landsting sprida distansvård nationellt
och vill etablera hubben nationellt. Detta för
att efterfrågan ska spridas och produkter ska
kunna anpassas utifrån:
• Hälsoekonomi och positiva samhälls
effekter
• Hållbar affärsmodell och ersättnings
modeller.
• Samt att det finns patientsäkerhet och
sekretess. n
Camilla Jönsson SSNf
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Medlem i fokus

Telia konkurrerar inte
på samma villkor
Branschen behöver gå ihop och tala klarspråk. Telia måste samarbeta
med fler nätägare än Skanova. Som det är nu i Västervik, utesluter
Telia samarbete med stadsnätet och låter hellre Skanova bygga ett
parallellt fibernät.

till Telia som enda operatör, äger Skanova
dessa noder fortfarande. Om byanäten inom
länet behöver ansluta sig till dessa noder och
väljer att anlita en annan operatör än Telia,
behöver de betala 130 tkr i anslutningsavgift
och motsvarande årshyra. Många av lands
bygdsorterna känner sig tvingade att välja
Telia utan valmöjligheten eller att kunna
konkurrensutsätta operatörerna. Detta måste
påtalas. Så här får man inte agera med offent
liga medel, konstaterar Mee.

Ä

ven våra politiker i Västervik
finner Telias agerande märkligt.
Denna »salva« kommer från Mee
Särneroth, affärsområdeschef i
Västerviks stadsnät.
Jag är inte ute efter att Telia med sitt nätbolag Skanova, ska uteslutas i samarbetet
utan anser att de borde agera på samma sätt
som vi andra i branschen. I Västervik där
vårt fibernät redan finns, marknadsförs Telias
Öppen Fiber utan samarbete med oss, trots
inviter från flera håll. Enligt Skanova, har de
inte för avsikt att hyra in sig i någon annans
fibernät. Detta trots att vi sedan tidigare har
ett avtal som stödjer nyttjande av varandras
nät, berättar Mee Särneroth.
Konkurrens näst intill obefintlig
– I Kalmar län, särskilt i Västervik, har konkurrensen varit näst intill obefintlig mot
stadsnät, då hela länet är Telia-land! De vann
regionupphandlingen 2001 och fick bygga
ett s k ortsammanbindande nät över hela
länet. Med hjälp av statsbidrag och finan
siering från kommunerna lades fiber mellan
Skanovas noder och telestationer främst i
landsbygden. Efter tolv år med årliga avgifter
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Samarbetet med SSNf viktigt för oss
– Vi var medlemmar ganska tidigt i SSNf
men valde att lämna under ett antal år, efter
som vi upplevde att fokus påverkades mest av
operatörerna, inte minst Telia. Men nu har vi
sett att SSNf utvecklats åt ett annat håll som
vi tycker är positivt, säger Mee. Inriktningen
är nu att underlätta arbetet för medlemsföre
tag och att utveckla stadsnätens verksamhet
så att vi kan agera lika professionellt oavsett
verksamhetens storlek. Cesar och Stadsnäts
fabriken är två bra exempel på det. Jag skulle
också önska att SSNf kunde utreda på vilket
sätt samarbete mellan stadsnäten kan under
lättas och tydliggöra vilka konsekvenserna är
vid sammanslagning av stadsnäten. På sikt ett
nationellt stadsnät? Ja, varför inte.
–Det uppskattades stort när jag bjöd in
Mikael Ek, VD SSNf, till vårt utvecklingsseminarium i maj med styrelsen och ägar
representanter. Mikael belyste vikten av
kommunens ansvarstagande i fibersatsning
och hur andra kommuner samarbetar med
stadsnät för digital samhällsutveckling. Det
bidrog till att höja förståelsen och insikten
hos politikerna och tjänstemannaledningen
inom kommunen.

Framåtblick i Västervik –
Kommunens fibersatsning samordnas
av Västerviks stadsnät
– I mitten av juni beslutade kommunstyrelsen
att Västerviks stadsnät samordnar fiberan
slutning av hela kommunen med samma mål
som regeringens, d v s att 90 procent av hus
håll och företag i kommunen ska ha tillgång
till 100 Mbit/s fram till år 2020.
– Idag finns det flera stamnätsägare, Tele2
och IP-Only förutom Skanova, som knyter
ihop Västervik med omvärlden, vilket är en
viktig förutsättning för konkurrens på lika
villkor.
– Vi börjar med grovprojekteringen där
kommunen, både tätorter och landsbygden,
delas in i fiberområden baserat på bl a intresse
från fastighetsägarna. Fram till nästa sommar
kommer vi att genomföra ett antal pilot
projekt och de erfarenheterna kommer att
användas för genomförandet av hela projek
tet fram till år 2020.
– Vi har en stor utmaning framför oss. De
20 procent som redan är anslutna till fibernät
idag finns i hyresfastigheter. Majoriteten av
de resterande cirka 15 000 hushåll och företag
är fristående och därmed investeringskrävan
de men jag är övertygad om att vi kommer att
kunna genomföra uppdraget om vi samarbe
tar och hjälps åt.
– Jag vill att hela Västervik ska samlas
bakom satsningen och dela en och samma
målbild, att här i Västervik ska vi tillsammans
skapa Sveriges bästa bredbandsnät. Vi får
inte glömma att våra satsningar nu kommer
att påverka Västerviks och framför allt våra
barns framtid, avslutar Mee Särneroth. n
Laila Lilliehöök

Nulägesrapport

» Vi kunde möjligen på ett mera aktivt
sätt försöka belysa stadsnätens fördelar
i konkurrens med alternativen «

Lars Winther-Hansen
Skånet
Snart ett år vid rodret, vad har du för planer för Skånet?
– Jag har skissat lite på en organisation som är något större än vår
nuvarande. Jag tror att vi behöver vara flera om vi ska få ut den fulla
potentialen och kunna leverera på Bredbandsstrategin för Skåne
där 95 procent av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast
år 2020. Vi kommer också att lansera ett regionalt Bredbandsforum
för Skåne/Blekinge – förhoppningsvis redan i år. Tanken med det
är primärt att lyfta frågeställningar samt att förankra dem i såväl
tjänstemannaledet som bland de förtroendevalda.
Vilken är den enskilt största utmaningen för Skånet?
– Svårt att svara på då det finns så många områden som är viktiga.
Man skulle kanske kunna säga att den största utmaningen ligger
i att säkerställa att Bredbandsstrategin för Skåne finns i en lokal
variant hos våra 38 kommuner i Skåne/Blekinge. Det är viktigt att
man på kommunal nivå har en bredbandsstrategi och att den inte
bara är en skrivbordsprodukt utan ett praktiskt verktyg som är del
av planeringen inom förvaltningsstrukturen. Det är nog en förut
sättning om vi ska nå målet.
Du har nyss tillträtt som suppleant i SSNf styrelse, vilken eller
vilka frågor anser du SSNf borde driva?
– Jag har ingen specifik fråga som inte redan drivs av SSNF, möj
ligen kunde vi på ett mera aktivt sätt försöka belysa stadsnätens
fördelar i konkurrens med alternativen. I Skåne har ca 250 000
hushåll tillgång till fiber. Samtidigt så är bara ca 1/3 aktiva kunder
till stadsnäten – vilket ju betyder att 2/3 har valt en dyrare och sämre
lösning. Där finns det nog en del att arbeta med n
Mia Forslöf
SSNf

Onninen-mässan
– en effektiv
utbildningsdag!

Onninen-mässan är ett begrepp i branschen,
en uppskattad mötesplats för fackfolk och
ett utmärkt tillfälle för kompetensutveckling.
I början av 2014 är det åter dags för en ny
spännande turné med strategiska leverantörer
inom Eldistribution, Transmission, Belysning
och Telekom.

Turnéplan 2014
Borås

Onsdag 22 januari

Örebro

Tisdag 28 januari

Stockholm

Torsdag 30 januari

Växjö

Tisdag 4 februari

Helsingborg

Torsdag 6 februari

Skellefteå

Tisdag 11 februari

Sundsvall

Torsdag 13 februari

För mer information och anmälan:
www.onninen.se
Onninen AB

Växel 019-603 30 00
kontakt@onninen.se
www.onninen.se
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I fokus

Robusta nät
hjärtefråga för SUNET
Vi kan hålla på med utveckling av alla de slag,
men har vi inte ett fungerande och stabilt nät så
faller allt, konstaterar SUNETs nya VD, Maria Häll.
Här har stadsnäten också en viktig roll att spela,
tillägger hon.

S

UNET är en IT-infrastruktur för
forskning och utbildning där kun
derna består av universitet, högskolor,
olika forskargrupper och ett antal
institutioner med forsknings- och utbild
ningsanknytning.
– Min bild av SUNET har förändrats en
hel del sedan jag började här för sex måna
der sedan. Verksamheten är betydligt mer
komplex och omfattar mycket mer än vad jag
visste från början, berättar Maria.
– Det har varit en omtumlande men
mycket spännande och rolig tid att lära
känna de många duktiga människor som är
engagerade i verksamheten och få en klarare
bild av alla de aktiviteter som bedrivs inom
SUNET-sfären.
– SUNET är en distribuerad organisation
och en del av Vetenskapsrådet där jag, vår
SUNET-handläggare och vår nya kommu
nikatör är anställda. Min föregångare Hans
Wallberg som startade SUNET i början av
80-talet var, till skillnad från mig, anställd av
Umeå Universitet.
Det var fantastiskt att ha hans stöd och
support under mina första månader hos
SUNET och det är en stor förlust för oss
och alla andra som kände och arbetade med
honom att han gick bort i juni efter en tids
sjukdom. Hans var en välkänd och uppskat
tad person även internationellt. Jag brukar
säga att i begynnelsen var SUNET Hans
Wallberg. Sedan kom Internet i Sverige, där
Hans hade en viktig roll. Det känns oerhört
viktigt att förvalta det Hans byggt upp och
att utveckla verksamheten på ett bra sätt,
tillägger hon.

Distribuerad organisation
behöver stark kärna
– SUNET-verksamheten har en distribuerad
organisation bestående av ett 30-tal personer
som t ex systemförvaltare och andra nyckel
funktioner som är anställda hos antingen
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Vetenskapsrådet, olika lärosäten eller hos
NORDUnet där också vår driftorganisation
finns.
– En av mina första intentioner har varit
att stärka samhörigheten inom verksamheten
och skapa en stark kärna, det jag kallar vårt
SUNET-team. Vi har nyligen fått förstärk
ning med en kommunikatör och är nu sju
personer. Nu gäller det för oss att möta de
behov som finns och uppstår hos våra olika
kundgrupper. Samtidigt måste vi fokusera
på det vi är bra på och inse, och förmedla, att
vi varken kan eller ska göra allting, tillägger
hon.
Samverkan nyckelord för framgång
– Jag upplever SUNET som en mycket kom
petent organisation med en otrolig massa
kompetenta människor involverade. Min
vision är att vi genom att hänga med i ut
vecklingen nationellt och globalt samt ha god
dialog med våra olika kundgrupper tidigt, ska
kunna fånga upp förändringar. Kanske kan
SUNET i större omfattning agera facilitator,
ordna olika workshops, diverse utbildnings
insatser, utveckla viktiga samarbeten med
olika myndigheter och samverka än mer med
olika aktörer inom vårt område. Här ser jag
också stadsnäten som oerhört viktiga för att
nå våra olika kundgrupper i Sverige. För oss
är fiberinfrastrukturen i Sverige helt avgö
rande för vår verksamhet och det är också
viktigt att den utvecklas både lokalt och
nationellt, påpekar Maria.
– Att vi nu får en kommunikatör på plats
ser jag som väldigt viktigt. Vi behöver bli
bättre på att kommunicera och ge en klar
bild av vilka vi är, vad vi gör och vad vi har
att erbjuda.
– Det känns oerhört stimulerande och
spännande att få leda verksamheten framåt,
avslutar Maria. n
Laila Lilliehöök

Vem är Maria Häll?
Maria har en bakgrund som civilingenjör
i datateknik från Luleå Tekniska universitet.
Efter avslutade studier började hon arbeta
inom stålindustrin med systemering, programmering och logistik. Efter ett antal år
som IT-ansvarig vid Sandvikens kommun blev
hon ansvarig för att bygga upp stadsnätet
GavleNet i Gävle. Det var fiberutbyggnad mitt
under »IT-eran« i slutet av 90-talet. År 2000
blev Maria IT- och bredbandsstrateg vid
Sveriges Kommuner och Landsting, där hon
var projektledare för ett projekt med syfte att
stötta kommunerna i deras bredbandssatsningar under den tid som regeringen delade
ut flera miljarder kronor i stöd till bredbandsutbyggnad ute i landet.
Januari 2003 började Maria arbeta på
Regeringskansliet/Näringsdepartementet
som politisk sakkunnig i IT- och transport
frågor för tidigare infrastrukturminister Ulrica
Messing. Hon fortsatte sedan arbeta för Ulrica
Messing i rollen som kansliansvarig för den
dåvarande regeringens rådgivande grupp
IT-politiska frågor (den IT-politiska Strategi
gruppen).
Efter regimskiftet 2006 fortsatte Maria att
arbeta på Näringsdepartementet, som
ämnessakkunnig och senare kansliråd på
enheten för IT-politik. De senaste åren har
hon haft många internationella engagemang, inte minst som vice ordförande i GAC
(ICANN:s Government Advisory Committe),
co-char för RIPE Cooperation Working Group,
engagemang i FN-organet Internet Governance Forum (IGF) och deltagande i diverse
ITU-aktiviteter.
Marias hjärtefrågor under de senaste åren
har varit ett öppet, globalt och robust Internet på både internationell och nationell nivå,
och inte minst frågan om införande av IPv6
och DNSSEC.

. T.
BTKER
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Norrsken är en rikstäckande leverantör med hjärtat i Norrland.

Vi erbjuder prisvärd datakommunikation via fiber för verksamheter med
behov av hög bandbredd.
Med personligt bemötande, driftsäkerhet och dygnet-runt-service skapar
vi skräddarsydda fiberlösningar för just ditt företag – till ett konkurrenskraftigt pris. Oavsett om du behöver kommunicera med storstad eller landsbygd, så syr vi ihop säcken.
Läs mer om oss och våra tjänster på www.norrsken.se

Samtal

Intervju med
Rikard Englund
Chef för PTS konkurrensavdelning

Vem är du?
– Jag är en 43-årig jurist som bor med min fru
och mina två söner i en villa i Järfälla, norr
om Stockholm. Förutom ledarskap, konkur
rens och elektronisk kommunikation lägger
jag en del tid och engagemang på alla former
av idrott, hus och trädgård och god mat.
Hur länge har du varit på PTS?
I vilka olika funktioner?
– Jag kom till PTS för drygt två år sedan som
chef för enheten för samtrafik på konkur
rensavdelningen. Sedan februari är jag chef
för PTS konkurrensavdelning.
Bakgrund och utbildning?
– Jag har läst juristprogrammet vid Uppsala
Universitet med fördjupningar inom EU-rätt,
internationell rätt och konkurrensrätt. Innan
PTS har jag arbetat på Konkurrensverket
som jurist och sakkunnig och på Exportkreditnämnden bl a med verksamhetsutveck
ling och finansiering av telekomaffärer.
Hur ser ditt ansvarsområde ut idag?
– Konkurrensavdelningen bidrar till att
skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar
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konkurrens på marknaden för elektronisk
kommunikation. Det gör vi framför allt
genom de marknadsanalyser som bedömer
om det finns företag som har ett betydande
inflytande över någon marknad. Finner vi ett
sådant inflytande ska vi meddela skyldigheter
t ex i form av tillträde och icke-diskrimine
ring samt genom tillsyn och tvistlösning se
till att företaget efterlever skyldigheterna. Vi
har också ett stort ansvar för PTS internatio
nella arbete på konkurrensområdet.
Vad är målet med verksamheten?
– Det övergripande målet för Konkurrens
avdelningen är att konsumenterna ska få
största möjliga utbyte vad gäller urvalet av
elektroniska kommunikationstjänster samt
deras pris och kvalitet. Både EU och Sveriges
riksdag har uttryckt att harmonisering och
konkurrens är de främsta verktygen för att
åstadkomma detta. Jag vill gärna understryka
att vårt fokus är att skapa långsiktigt hållbar
konkurrens och att vår utgångspunkt alltid är
konsumenternas bästa.
PTS har fått mycket kritik för sin reglering,
hur ser du på det?

– Marknaderna för elektronisk kommu
nikation är oerhört viktiga. Samtidigt
kännetecknas de av faktorer som begränsar
möjligheterna till långsiktigt hållbar kon
kurrens. Kravet på tillgång till omfattande
nät för att kunna erbjuda tjänster är en
sådan faktor. Där det finns flaskhalsar eller
monopolliknade situationer har EU och
Sveriges riksdag beslutat att marknaden ska
regleras så att nya aktörer får möjlighet att
använda befintliga nät och att villkoren för
denna användning är tydliga och rättvisa. De
skyldigheter PTS meddelat, t ex beträffande
reglering av svartfiber, är ett exempel på en
sådan reglering som PTS enligt lagen är
skyldig att fastställa.
– PTS skyldighetsbeslut har stor betydelse
för marknaden och konsumenterna och stora
intressen står på spel. För att våra beslut ska
bli så bra som möjligt är det viktigt att vi får
så mycket fakta som möjligt från markna
dens olika intressenter. Jag tycker vi har en
öppen dialog och får mycket information
inte minst genom de formella samråd och
hearingar som vi regelmässigt genomför inför
varje nytt skyldighetsbeslut. Med många
starka intressenter är det självklart att vi får

många synpunkter på vårt arbete. Medan
säljarna argumenterar utförligt för en mildare
reglering vill köparna ha en hårdare reglering.
Denna dynamik framgår ganska tydligt av
de samrådssvar vi får in. PTS som har den
långsiktiga konkurrensen och konsumen
terna som våra främsta intressen kommer
ibland att komma till en annan slutsats än
både köpare och säljare. När vi får kritik för
våra beslut känner vi ofta igen synpunkterna
från samrådssvaren, och har i de flesta fall
redan beaktat dem i vår utredning. Vi tar
dock till oss av det som sägs när och hur det
än framförs och arbetar aktivt med att öka
förutsebarheten och se till att våra utredning
ar är så väl underbyggda som möjligt.
– Håller man inte med om PTS bedöm
ning kan man överklaga våra beslut till
domstol. Även om domstolen i de flesta fall
gör samma bedömning som vi, förekommer
det att våra beslut ändras eller upphävs. Beror
det på brister i PTS handläggning eller en
felaktig bedömning från vår sida, är det
givetvis allvarligt, och något vi måste rätta
till. Vi arbetar mycket med kvalitetssäkring
av våra utredningar. Samtidigt ligger det i
sakens natur att vi ibland kommer att göra
andra bedömningar än en del av marknadens
intressenter. Tvekar vi att få viktiga frågor
slutligt prövade i domstol med risk för att
inte alltid vinna kan man fråga sig om vi gör
vårt jobb.
– Man bör inte heller glömma att skyl
dighetsbesluten baserar sig på en relativt ny
och enligt svensk rättstradition lite speciell
lagstiftning. Det är därför först på senare
tid som PTS tillsammans med domstolar
na lyckats mejsla ut en nationell praxis att
förhålla oss till. Att det från början saknats
praxis kan ha bidragit till ett intryck att
lagstiftningen ger ett onödigt stort utrymme
för olika uppfattningar. När PTS fastställer
skyldigheter i en reglering följer vi dock en
inom EU och Berec i många delar relativt väl
definierad metodik.
Stadsnäten är intresserade av vad som
gäller för en kommande fiberreglering,
har du något att berätta?
– PTS arbetar just nu med översynen av
regleringen av accessnäten. Det vi funnit
så här långt är, att mycket hunnit hända på
marknaden sedan den nuvarande reglering
en utformades under 2009 – 2010. I början
av sommaren gick vi ut till marknadens
intressenter med en förfrågan om hur de
ser på vår bedömning av utvecklingen och
behovet av reglering framöver. I det underlag
som gick ut, öppnade vi upp för en lättnad i
regleringen, liknande den som EU-kommis
sionen föreslagit i sin nya rekommendation

för bredbandsmarknaderna. I korthet bygger
förslaget på att PTS skulle kunna lyfta
prisregleringen på just fiber under förut
sättning att det går att säkerställa en hållbar
konkurrens bl a genom att förstärka tillträdet
till nätet genom en mer tydliggjord och för
bättrad icke-diskriminering. Som alternativ
till detta har PTS föreslagit att det skulle gå
att lyfta prisregleringen på de geografiska
delmarknader där konkurrenssituationen
är gynnsam. Ett ytterligare alternativ är att
i huvudsak behålla den regleringen som
idag gäller. Inför vårt samråd har vi redan
genomfört en dialog med ett antal säljare och
köpare på marknaden. Vi har dock ännu inte
hunnit få svar på den mer utförliga förfrågan
vi gått ut med och ser därför mycket fram
emot de underlag vi får in.
Hur ser du på EUs påverkan på ert arbete?
– Som jag tidigare nämnde är harmonisering
en hörnsten i EUs arbete, och en ökad har
monisering ligger ofta i Sveriges intresse.
På senare tid har vi sett förändringar i
regelverket och en ökad ambition från EUkommissionens sida för att komma till rätta
med det man anser vara osakliga nationella
avvikelser som hindrar harmoniseringen och
konkurrensen. Ett antal ambitiösa initiativ
för att utveckla en gemensam marknad för
elektronisk kommunikation på europeisk
nivå pågår också just nu. Att vissa nationella
särintressen ibland får vika i vissa länder
är oundvikligt i denna process. Samtidigt
är det angeläget att man kan ta hänsyn till
nationella särarter när det är sakligt påkallat
av hänsyn till konsumenternas bästa. För
Sveriges del kan det röra sig om att vi är ett
glesbefolkat land och att vi faktiskt ligger
långt fram i ett europeiskt perspektiv när det
gäller fast och mobil bredbandsutbyggnad
och efterfrågan på höga hastigheter. Med ett
aktivt arbete på EU-nivå och goda argument
baserade på en i grunden positiv inställning
till harmonisering är vår erfarenhet på PTS
att vi både har mycket att bidra med, och
också får gott gehör t ex inom samarbetsorga
net Berec. Den samlade specialistkompetens
som går att mobilisera i Berecs gemen
samma expertgrupper ger också bättre
förutsättningar att analysera och definiera
en »best-practise« för tillämpningen och
bedömningen av många av våra viktigaste
regleringsfrågor.
Hur ser tidplanen ut för den kommande
fiberregleringen?
– Vi har som sagt skickat ut vårt underlag
till marknaden nu under sommaren. Den
som vill lämna synpunkter på förslagen kan
göra detta skriftligen till PTS senast den 19

september 2013. Vi har också bjudit in till en
hearing den 10 september där vi ger berörda
parter möjlighet att ställa frågor med anled
ning av de samrådda förslagen. När det gäller
bitströmsregleringen räknar vi med att kunna
samråda ett beslutsförslag i september. När
vi tagit del av marknadens synpunkter och
arbetat in dessa i våra överväganden kan vi
förhoppningsvis samråda ett slutligt besluts
förslag under sista kvartalet detta år. I så fall
bör vi vara redo att lägga fram ett besluts
förslag till PTS styrelse strax efter årsskiftet
2013-2014.
Vad tycker du känns mest spännande
framöver?
– Det som händer på marknaden under de
närmaste åren kommer att få stor betydelse
för marknadens aktörer och konsumenter,
och det är naturligtvis mycket spännande och
stimulerande att påverka denna utveckling.
Särskilt intressant är, hur vi nu ser att väleta
blerade tjänster och lösningar påverkas av en
förändrad efterfrågan hos konsumenterna,
samtidigt som det finns en tydlig konvergens.
Sammantaget innebär detta att det kommer
att krävas förändringar i såväl affärsmodeller
som i regleringar. n
Laila Lilliehöök

Vem är
Rikard Englund?
Född och uppvuxen: Uppsala.
Skolor: Celsiusskolan (gymnasium), Officershögskolan (Reservofficer) och Uppsala
Universitet (Juristprogrammet).
Familj: Fru och två yngre söner.
Arbetssätt: Ska jag framhålla något skulle jag
nog säga saklig och systematisk.
Brinner för: Jag drivs av att förbättra och
utveckla saker och brinner för ledarskap,
konkurrens och elektronisk kommunikation.
Bästa avkoppling: Löpning och trädgårdsarbete.
Bredbandsteknik hemma: Jag har privilegiet
att ha tillgång till flertalet alternativ men har
hittills inte tyckt mig ha anledning att byta upp
mig från 8 Mbit ADSL.
Senast lästa bok/sedda film/teater/show:
Såg »Dumma mej 2« med barnen under
semestern och läser just nu »När Balkan brann«
av Ulf Henricsson.
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Aktuellt

Stadsnäten syns
i gemensam TV-reklam!
På Stadsnätsföreningens Årskonferens i Karlstad i mars 2013
premiärvisades stadsnätsfilmen. Den fick ett mycket gott
mottagande. Filmen visar fördelarna med stadsnät: öppenhet,
flexibilitet och kvalitet, samtidigt som vårt gemensamma
varumärke etableras.

R

edan när filmen visades första
gången fanns det stadsnät som
direkt uttryckt önskemål om att
använda materialet i TV-reklam.
Vi startade därför ett pilotprojekt med två
stadsnät. Den film som visades på SSNf
Årskonferens har redigerats och kortats ner
och anpassats till TV-formatet. I månadsskif
tet augusti/september genomförs den första
gemensamma regionala TV-reklamen. Det
betyder att stadsnäten och vårt gemensamma
varumärke nu exponeras för en bred allmän
het.
Tanken med kampanjen är att bygga
varumärket Stadsnät nationellt för att stödja
marknadsföringen i de lokala stadsnäten. Va
rumärket Stadsnät ska inte ersätta det lokala
stadsnätets varumärke utan mer ses som en
kvalitetsstämpel som verkar tillsammans med
det eget lokala varumärket. Betänk några av
världens största varumärken som Intel inside
eller Goretex.
– Ni ser deras varumärke framför er, eller
hur!?, och vet vad de står för! Tänk om vi bara
kan få fler i Sverige att tänka stadsnät och
våra värden, säger Jimmy Persson, SSNf.
I höst kommer fler stadsnät att synas i
gemensam regional TV-reklam. Vi hoppas
att fler stadsnät står redo för att ta nästa kliv.
Vi ses snart, via din lokala TV-station!
Det gemensamma varumärket Stadsnät
• Stadsnäten är »på din sida« och finns
lokalt nära kunderna. Stadsnäten lever, bor
och verkar på samma plats och har mycket
gemensamt med kunderna.
• Modern Tekniken som stadsnäten arbetar
med är i högsta grad modern. Fibernät
är framtidens kommunikationsnät med
överlägsen kapacitet.
• Engagerad Stadsnäten är engagerade och
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brinner för att ge sina kunder tillgång till
stadsnätets alla fördelar.
• Ärlig Stadsnäten är en schyst och ärlig
partner. Ärlighet och öppenhet ger större
tillfredsställelse i stadsnätens eget arbete
och stadsnätet vet att det uppskattas av
kunderna.
• Inspirerande Stadsnäten arbetar med
ett kommunikationsnät som ger tillgång
till ett fantastiskt utbud av tjänster och
möjligheter. Stadsnäten vill inspirera fler
tjänsteleverantörer och innovatörer att
använda stadsnätet som en plattform för
att nå ut med sina tjänster.

kul om vi vinner priset som »årets marknads
förare« på vår lokala Näringslivsgala i höst.
Eric är glad och tacksam för att han fått
möjligheten att delta i den första TV-kam
panjen. Nu hoppas han att fler stadsnät
tar tillvara på möjligheten. Det gäller som
stadsnät att våga sticka ut »hakan« lokalt och
visa våra möjligheter. Kommuner och kom
munala bolag är inte vana vid att använda TV
som markandsföringsmedium. Men stads
näten står för »framtidstänk« och att ta den
kommunala verksamheten till TV-mediet
är att vara i framkant (åtminstone internt i
kommunerna), säger Eric.

Vad säger Halmstad om reklam i TV?
Halmstad är ett av de två stadsnäten som är
först ut med att använda filmen som reklam
på TV. Skälet till detta är att Halmstad vill
möta sina konkurrenter i samma medium
som de använder sig av.
Att Halmstad bestämt sig för just TV
är att alltfler hushåll väljer att säga upp sin
lokala tidning, ett medium som förut varit
den allra viktigaste marknasföringskanalen.
Stadsnätet når nu dessa kunder via TV-re
klamen istället. Dock ska tilläggas att utan
SSNfs arbete med att ta fram en film hade
detta inte blivit möjligt. Varje stadsnät är för
litet för att bära produktionskostnaderna för
filmerna, säger Eric Ericsson, VD för Halm
stad Stadsnät.
– Både Telia, Bredbandsbolaget och Com
Hem satsar på TV-reklam och nu har vi
också möjlighet att göra det, säger Eric.

På frågan vad Eric tycker är viktigt:
– Visa andra stadsnät att det är viktigt att vi
tillsammans syns där kunderna och kon
kurrenterna finns. Samt att vi som regionala
stadsnät kan samarbeta i våra marknads
föringar. Generellt tycker jag att vi som
stadsnät är urusla på att marknadsföra oss.

Under vecka 36 och 37 kommer reklamen
att sändas. Det kommer bli 200 stycken 20
sekunders visningar i TV4 Halland och TV7.
Stadsnätet hoppas nu på att anmälningar för
FFTH ökar i kommunen och det skulle vara

Eric, vad tycker du man kan använda filmen
till som SSNf tagit fram?
– Lokala och regionala mässor, lokal-TV-
kanalen Z-vision, egna hemsidan, sportevenemang m m.
– Jag har dessutom skickat den till kom
munens koncernstyrelse och kommunchefen
för att visa på det regionala samarbetet.
– Halmstad är dock inga noviser på
TV-reklam. Under våren sponsrade de TV
morgonväder under 2 månader i samband
med SM-veckan.
Se reportaget från SM-veckan om stads
nätet på zvision.se/webb-tv-2612848 och välj
filmen »Halmstads stadsnät – SM-veckan«. n
Laila Lilliehöök

Vi kan hjälpa er att skapa ett mer
lönsamt och attraktivt stadsnät!
• Kundtjänst
• Sälja tjänster till hushållen
• Marknadsföra tjänster
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Medlem i fokus

IP-Only brinner för visionen
om ett nationellt »stadsnät«
För att klara bredbandsmålet 2020 behöver utbyggnadstakten ökas väsentligt i de
flesta kommuner i Sverige och det underlättas om vi organiserar den kompetens
och de eldsjälar som finns i stadsnäten
idag. Det menar Mikael Philipsson, VD,
IP-Only.

I

dag har vi byggt ut ca 50 procent. Det
återstår alltså lika mycket, och det är
den mest krävande delen konstaterar
Mikael. Utbyggnaden i storstäderna
och i tätorter där det funnits starka stadsnät
har fungerat bra men på landsbygden och i
tätorter där det inte funnits konkurrens, går
det inte lika lätt. Situationen med en domi
nant nationell aktör som Telia i en ringhörna
och en mängd mindre nät i andra ringhörnan
gör att det är svårt för mindre aktörer att
vara med i konkurrensen i den mer krävande
utbyggnaden utanför de större städerna.
Utbyggnadstakten måste öka
– Vi har stora luckor på mindre orter och
på landsbygden och det är en utmaning att
bygga ut där på ett kostnadseffektivt sätt så
att anslutningskostnaden blir acceptabel.
Utbyggnadstakten är nu cirka 30 000 småhus
per år och det skulle innebära att det tar över
30 år innan vi når bredbandsmålet eftersom
över 50 procent av befolkningen bor i små
hus. Så något måste göras. Här har de lokala
stadsnäten en viktig roll att spela för att det
ska finnas ett öppet alternativ till Telia på
infrastrukturen, säger Mikael.
Infrastrukturen byggs ofta på kommunal
mark så samverkan med kommunerna är
oerhört viktig.
– Det krävs att kommunen har en genom
tänkt bredbandsstrategi där det ingår olika
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åtgärder som stimulerar en effektiv utbygg
nad, fortsätter han. Vi har samarbeten med
flera kommuner för att ge bättre förut
sättningar för snabba handläggningstider,
markavtal och samförläggningar.
– Vi har nu arbetat snart i tio år med
att se hur vi kan samordna stadsnäten för
att bli mer homogena och ta en större del
av marknaden. Stadsnätsfabriken gör det
enklare för mindre stadsnät att t ex se vilken
teknik man ska använda sig av. Homogenitet
och kvalitet är något som det kommer att
ställas mycket högre krav på i fibernäten
framöver. Vi måste få en mer sammanhål
len nationell nätstruktur och utnyttja nätet
bättre, bl a genom intelligentare systemstöd
för att bli konkurrenskraftiga och kunna
öka utbyggnadstakten. Här vill vi komma
in och hjälpa stadsnäten genom att förvärva
dem och tillföra resurser för att på lång sikt
behålla konkurrenskraften i stadsnätstanken.
Organisera dagens resurser och eldsjälar i en
helhet. Visionen är helt enkelt att skapa ett
nationellt »stadsnät«.
– SSNf har verkligen lyckats samla
branschen och satsningen på Stadsnätsfabri
ken är helt i linje med den homogenisering
som krävs för att samla alla stadsnät. Den
samlingen är helt nödvändig inte minst för
de små stadsnäten.
Stadsnätsvän sedan länge
– Vi har varit en vän av stadsnätstanken
ända sedan 2003 när vi köpte det nordiska
fibernätet. Vi hade då att välja mellan att
använda oss av Telia eller stadsnäten för att
koppla upp kunderna och vi valde stadsnäten,
säger Mikael.
– Vi bygger mycket organiskt i bland annat
Uppsala och på Gotland och pratar med flera
kommuner som inte har stadsnät och hjälper
dem att bygga ut. Vi hjälper även dem som
har byggt ut men inser att de behöver mer
kompetens och resurser för att bli konkur
renskraftiga. Kommunerna äger ganska
mycket nät idag och har krav på sig att upp
fylla bredbandsmålet 2020. Här vill vi komma
in och konsolidera stadsnäten och investera
vidare där det återstår att bygga ut för att
uppnå bredbandsmålet. Det är även viktigt
för Sverige att Telia får en stark konkurrent
på fiberinfrastrukturen.

Tjänsteutvecklingen
– Stadsnäten och även vi påbörjade trenden
med att fokusera på att vara en neutral
infrastrukturleverantör som andra tjänsteleverantörer använder sig av ovanpå. En
öppen och neutral infrastruktur i botten tror
jag är avgörande för det digitala samhällets
utveckling. Traditionellt har man haft en ver
tikal organisation med allt från rör, fiber och
transportnät till att producera egna tjänster
som Telia. Med den utveckling vi ser nu med
ökad konsumtion över Internet och tjänster
som t ex utbildning, telemedicin och andra
samhällstjänster som kräver tillgänglighet via
fiber, tror jag det är viktigt att man har olika
aktörer och inte bara en och samma i alla
vertikala lager. Det blir bäst för konkurrensen
att en del koncentrerar sig på att bygga nät
och andra på att leverera tjänster. Det blir en
mer specialiserad, horisontell affärsmodell.
Det kommer att komma nya tillämpnings
områden för fibern och dagens tjänsteutbud
kommer att förändras och paketeras på olika
sätt. Det kommer säkerligen också helt nya
tjänsteleverantörer som vi idag inte har en
aning om. För IP-Only som har sitt ursprung
i Internetvärlden såg vi redan -99 att det är
över internettjänsterna det mesta kommer att
levereras och därför har vi arbetat intensivt
inom detta område, främst med de stora
mediebolagen, avslutar Mikael. n
Laila Lilliehöök

Fakta
IP-Only

äger och driver en grundläggande IT-infrastruktur som fundament för HELA IT-samhället.
• Grundat 1999.
• 150 anställda.
• 2012 omsättning ~450 MSEK (från i huvudsak
datakom- och infrastrukturtjänster till kunder s om andra operatörer, kommunikations
intensiva företag, finansinstitutioner och
mediebolag).
• 2012 EBITDA ~78 MSEK.
• ~ 1 600 företagskunder.
• ~ 70 operatörskunder.
• Ägs av EQT sedan juli 2013.
• Äger 4 600 km fibernät i norden.
• 4 300 m2 datorhall.

Bredband

Från vänster:
Patrik Edberg och
Peter Johansson.

En annorlunda
verksamhetsform
Istället för att 12 föreningar var för sig skulle ge sig in
i bredbandsutbyggnaden valde man i Essunga kommun
att lägga hela den verksamheten i en redan befintlig
ekonomisk förening, nämligen elföreningen i kommunen.

I

februari 2012 skickade Nossebroortens
Energi Ekonomiska Förening in ansö
kan om att få ta del av det ekonomiska
stöd som finns att få för utbyggnad av
bredband på landsbygd.
– Ett år senare har vi påbörjat byggandet
även om vi ännu inte fått bidraget. Men vi vet
att det finns pengar att få och att vi står näst
i tur, säger Peter Johansson, driftchef på
Nossebroortens Energi Ekonomiska Förening.
– Det är en snabb och spännande resa,
fortsätter han. Det som varit mest jobbigt
är de offentliga upphandlingarna. Trots att
vi som har en organisation med IT- och
ekonomiavdelning, tycker vi ändå att det är
ett jättejobb. Jag tänker på alla små förening
ar i landet som kämpar med detta utan dessa
resurser och måste säga att jag beundrar dem.
Sveriges största fiberföreningsprojekt
– Vi har nu driftsatt det första området.

Idag har vi ca 650 färdiga avtal utifrån ca
1 000 intresseanmälningar. Vårt mål är att få
1 000 – 1 200 medlemmar.
– Vad jag känner till så är vi de enda i
landet som driver bredbandsutbyggnad i en
elförening som ägs av medlemmarna. Om
det finns någon förening som gjort likadant
skulle det vara jätteintressant att få kontakt
med dem för att utbyta erfarenheter, säger
Peter.
Goda råd
Vad ska man tänka på när man drar igång en
sådan här verksamhet?
– Man måste ha en bra kontakt med
länsstyrelsen, regionen och markägarna.
Gå ut med intresseanmälan så man får ett
underlag hur många som är intresserade.
Sedan informationsträffar så man når ut med
informationen. Fastighetsägarna behöver
information så de förstår hur det här fungerar

och varför de ska ansluta. Det behövs mycket
information för det är många som inte förstår
vikten av framtidens IT-infrastruktur.
– När det gäller informationen kan jag väl
tycka att man kunde fått mer hjälp från sta
ten, säger Peter. Varför har man inte gått ut
med en informationsbroschyr för hela landet
där man beskriver vikten av att alla ansluter
sig istället för att alla små föreningar ska göra
jobbet var för sig.
– Det är viktigt att förenkla det för alla
som kämpar.
– Vår utmaning nu är att hålla tidplanen
så att vi är klara med utbyggnaden sista mars
2015. När projektet är färdigt kommer vi att
vara en kommun där alla fastighetsägare har
fått erbjudande om att ansluta sig till vårt
fibernät, avslutar Peter. n
Laila Lilliehöök

Fakta

Nossebroortens Energi
Ekonomiska Förening

Vårt arbetsområde: ca 245 km2
Antal meter slang som är nedlagd
efter 5 månaders grävningsarbete: ca 95 000 m
Antal fastigheter som fått förfrågan
att ansluta sig: ca 2 000 st.
Antal inkomna intresseanmälningar: ca 1 000 st.
Antal tecknade avtal: ca 650 st.
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K rönik a

Intressant höst
i bredbandssverige

H

ar ni tänkt på vilken tur vi har, vi som jobbar inom
telekombranschen just nu? Ni undrar såklart hur
jag menar? Jo, just nu händer det så otroligt mycket
både när det gäller marknadsdynamiken med operatörer som satsar hårt, som satsar rätt och som satsar
fel. Samtidigt står vi inför en av de största brytningspunkterna
när det gäller TV-konsumtion, där allt fler börjar konsumera sitt
TV-tittande via bredbandet istället för via marknät och paraboler.
Och mitt i allt det här är vi alla kugghjul i det stora maskineri
som kallas för förändring.
Branschen mer spännande än någonsin
I slutet av 90-talet stod jag själv inför ett karriärval. Antingen
stannade jag kvar på mitt jobb där jag trivdes bra eller så hittade
jag på något n
 ytt och spännande. Jag bestämde mig för att telekombranschen var det mest spännande som fanns att fördjupa
sig i och så sadlade jag om. Aldrig hade jag då trott att branschen
skulle vara mer spännande än någonsin 15 år senare.
I höst är det dags för Wallenbergarnas riskkapitalbolag EQT
att bevisa att man kan klara de ambitioner som man presenterade på SSNfs Årskonferens i Karlstad i våras. Kan de verkligen
på allvar bli en utmanare till Telia? Som ni säkert lade märke
till i somras så gick första ronden, där de två bolagen stod mot
varandra, det vill säga försäljningen av Lindesbergs stadsnät,
till TeliaSonera. EQT erbjöd visserligen kommunen en massiv
utbyggnad med öppet nät, men hade inte läst sin läxa. Det
hade å andra sidan Telia som förstod att det var mer pengar som
Lindesbergs kommun ville ha för att rädda sig efter ett vidlyftigt
bygge av en idrottshall. Telia lade således det ekonomiskt bästa
budet och kammade hem affären.
Frågan är också hur Telia ska hantera den nyuppkomna
konkurrenssituationen. Personligen kan jag konstatera att på
Ingarö, där jag bor, har vi nu erbjudits fiberinstallation i våra villor
för 12 500 kr. Man har med andra ord sänkt priset med 25 procent
från det tidigare normpriset på 16 700 kr, för att hindra konkurrenterna EQT från att pinka in reviret på Värmdö som tidigare har
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varit totalt ointressant för operatören (tro mig, jag har tjatat om
fiber till Ingarö i bra många år nu).
Com Hem – dark horse
En dark horse i kampen om fiberkunderna är Com Hem. De satsar
just nu på bred front för att växa, tillväxt är nämligen nyckeln för
att deras ägare BC Partners ska kunna sälja bolaget vidare om
tre till fem år. Det är ju det riskkapitalister lever på. I mitten av
augusti vred Com Hem upp hastigheten på sitt bredband till 500
Mbit/s i sitt eget coax-nät. Därtill har man ju under en tid rullat ut
som tjänsteleverantör hos er stadsnät. Och under hösten satsar
Com Hem på TV-plattformen TiVo och gör en storsatsning på
företagsmarknaden. Men frågan är om Com Hem kommer att
lyckas – varumärket är ju tämligen sargat och förknippat med
höga priser. Dessutom är satsningen flera år för sen.
Trots att jag ska tala om det här med TV-marknaden i samband med Bredbandsbåten i oktober, kan jag inte låta bli att
nämna några ord om den nu. Anledningen till att jag tror att TiVo
är en flera år för sen satsning, är att allt mer av TV-tittandet flyttar
över till bredbandsnäten. Det innebär i sin tur att TV-operatörer
som till exempel Com Hem, som säljer färdiga kanalpaket,
kommer att få det allt svårare. Varför ska vi som TV-kunder betala
för stora kanalpaket med 30 – 40 kanaler när det bara är högst
fem – sex olika kanaler vi tittar på?
Inget utrymme att ligga på latsidan
Vad kommer då denna förändringens tid att innebära för er inom
stadsnätssverige undrar ni förstås. Ja, ni sitter ju i en guldsits med
era bredbandsnät som bara står och väntar på att fyllas. Men jag
tror även att konkurrensen kommer att ställa högre krav på er,
det finns inte utrymme för att ligga på latsidan för då kan både
staten (Telia) och kapitalet (EQT) komma och ta både kunderna
och er. n
Mats Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna
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