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FIBERDATAS NOC  
TAR ALDRIG LEDIGT.

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

nätverkslösningar.

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

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



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

Anmäl dig genom att mejla till  
nyhetsbrev@ssnf.org

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

Digital Årskonferens
21–23 september
Läs mer på sida 40–43. 

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

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

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

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

bredbandsutbyggnaden. I dag har tekniken 
tagits emot av hela marknaden och anses vara 
det självklara valet. Dagens stadsnät bygger 
inte enbart ut fiber utan erbjuder också 
alternativa tekniker som radiolänk eller olika 
former av IoT-lösningar. n

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

Stadsnäten i korthet:

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

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

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

Så här ägs stadsnäten:

VAD ÄR ETT 
STADSNÄT?

Kommunal förvaltning 26%

Kommunalt stadsnätsbolag 28%

Privat aktiebolag 3%

Ekonomisk förening 3%

Annan form 3%

Kommunalt energibolag 37%

26%

37%

28%

3%
3%3%
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Vi är alla en del av det smarta samhället. Genom ny teknik vill vi göra vardagen enklare och tryggare 
där vi bor idag. Tillsammans kan vi påverka framtiden. Genom StadshubbsAlliansen finns en digital 
infrastruktur på plats över landet, en global koppling och standard för IoT likaså. Tillsammans bygger  
vi en svensk infrastrukturstandard för IoT med LoRa och en öppen konkurrensneutral affärsmodell.  
Vi tillhandahåller lokal, digital samhällsinfrastruktur. Det har vi alltid gjort.

Vi välkomnar vår senaste medlem Kraftringen som nu etablerar Stadshubbar i kommunerna Lund, Eslöv, 
Hörby och Lomma. Målet är att fortsätta växa med ännu fler medlemmar så att vi tillsammans kan 
snabba på utvecklingen av det svenska smarta samhället.

StadshubbsAlliansen startades av Öresundskraft Kommunikationslösningar. Bli en del av den du också.
Stadshubbsalliansen.se

Tillsammans blir  
vi smartare



LEDARE :  MIKAEL EK

@Ek_SSNf

Det råder lite av 5G-hets i Sverige, i 
alla fall bland mobiloperatörerna 
själva som under våren och sommaren 
lanserat att de nu startar upp sina 

5G-nät. Det trots att Post- och telestyrelsen, PTS, 
skjutit fram frekvensauktionen till november. 
Med andra ord så borde väl nät inte ha kunnat 
startats upp ännu? 

DET SOM SKETT ÄR att operatörerna i några 
fall boostat vissa frekvenser inom 4G och i 
åtminstone ett fall har man använt gamla 
Wimax-frekvenser, tillstånd som ska återlämnas 
till PTS för att göras om till 5G. PTS har för övrigt 
agerat mot den mobilaktören där de anser att 
operatören bryter mot lagen när de redan nu 
använder Wimax för 5G. 

EN ANNAN FAKTOR ÄR att ingen mobiloperatör 
kan vara helt hundra på att erhålla en 5G-licens 
även om de gett högsta budet då de måste bli 
godkända av Säpo och Försvarsmakten. Så länge 
inte ryssarna eller kineserna köper en alltför stor 
aktiepost i TeliaSonera så kan de nog vara säkra 
på att bli godkända. Men hur ser myndigheterna 
på norska Telenor i pandemins tider? Hur ser de 
på Tre? Men det är klart, Tre är väl förankrade i 
svenskt näringsliv och inom politiken genom 
Wallenbergsfären. Men vad händer om de i 
framtiden får ett attraktivt bud på bolaget?

JAG KAN FÖRSTÅ ATT operatörernas styrelser och 
bolagsledningar blir lite stressade då det handlar 
om aktieägarvärde men också om ranking 
bland operatörer globalt när vi i media var och 
varannan dag kan läsa att Sverige ligger efter 
i 5G-utbyggnaden och hur långt fram andra 
länder ligger i planeringen av sina 5G-nät. Ivrigt 
påhejat av Ericsson. 

EN MYCKET INTRESSANT FAKTA som borde 
lugna operatörernas egen 5G-hets är de 
svenska kundernas uppfattning om 5G. Enligt en 
undersökning Tre låtit göra nyligen så svarade 66 
procent att de i ”ganska låg grad” eller ”mycket 
låg grad” känner till vad som skiljer 4G och 5G åt. 

JAG HAR TVÅ RÅD till mobiloperatörerna. 
1. Var inte oroliga, för även om ni just nu ligger 

efter i 5G-utrullningen så ligger vi i topp i 
världen när det kommer till fiber. Och det 
är fiber som är det fundamentalt viktigaste 
för att 5G ska fungera i ett utbyggt skede. Så 
när väl 5G-utrullningen kommer igång är jag 
övertygad om att det kommer att gå rekord- 
snabbt att nå världsklass även för mobilnäten 
i Sverige. Många andra länder kommer att 
ha stora utmaningar när användningen och 
bandbreddsbehovet ökar.

2. Marknadsför 5G som en del av en helhet 
inklusive fiberinfrastrukturen. Ni vet mycket 
väl fiberns betydelse men det gör inte politiker 
generellt sett, ännu mindre konsumenter 
eller företagskunder. Vi möts redan alltför ofta 
av kommentarer från dessa om att nu kan vi 
strunta i fiber och i stället vänta på 5G. Men 
så är det ju inte, tvärtom behöver vi ännu mer 
fiber. 

VI HÖR DIGITALISERINGSMINISTER  Anders Ygeman 
prata om hur 5G kan rullas ut på landsbygden. 
Men för att lyckas med det behövs det byggas ut 
ett grundläggande fibernät hela vägen vilket inte 
händer utan ett omfattande statligt stöd, något 
som vi tillsammans med LRF, Företagarna, Hela 
Sverige ska leva samt Byanätsforum har lyft fram 
i en serie debattartiklar under sommaren. 

SÅ DÄRFÖR HOPPAS JAG att mobiloperatörerna vill 
vara med och dra sitt strå till stacken i debatten 
och påverkansarbetet så att vi kan få ett bred-
band i världsklass både i den fasta och mobila 
infrastrukturen. n 

MIKAEL EK

Vd, Svenska Stadsnätföreningen

Utan fiber fungerar inte 5G!

Och det är fiber som 
är det fundamentalt 
viktigaste för att 5G ska 
fungera i ett utbyggt 
skede.
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Strömma telemetri från varje switch
och få en djupare och mycket bättre insikt
i nätets prestanda vid varje given tidpunkt!

Med telemetri vet du alltid
hur nätet mår

– UNIK funktion i
Waystreams switchar

Stadsnäten blir
snabbare och mer effektiva med
Waystreams 10Gbit/s access-switchar  för fibernät 

-  Få över 1 500 statusparametrar från varje switch

- Gör aktiv kvalitetsmätning av tjänster

- Få telemetri-funktion utan extra kostnad i varje
  switch från Waystream

Telefon: +46(0)8-562 69 450

7 jordiska 
underverk från Sävast

Kämpar, sliter, gnor utan rast

Säger bestämt, men med röst så vän
Snälla moder Svea, öppna portmonnän

Snart fyller bredbandsmålen 2025 bast
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Stokab är redo att bidra  
till 5G-utvecklingen

Under det senaste året har utvecklingen av 5G tagit fart. Ett flertal operatörer har påbörjat 
sin utrullning i deras befintliga frekvensspektrum och i november kommer PTS att hålla  

i aktionen av 5G-frekvenser. Stockholms kommunala stadsnät, Stokab, planerade redan 
från början av sin fiberutbyggnad för framtida utbyggnationer och känner sig  

därmed väl förberedda inför kommande 5G-våg. 
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Made in Tyresö
www.tykofl ex.se

08-505 949 00
info@tykofl ex.se

facebook.com/tykofl exab    •    instagram.com/tykofl ex    •    linkedin.com - Tykofl ex AB

HÅLLBAR UTVECKLING
Utveckling och nya kunskaper ställer också nya krav. Tykofl ex 
fokus är att ligga i framkant gällande tekniska lösningar och 
aktivt arbeta för att våra produkter skall matcha och överträffa 
branschens krav och önskemål gällande miljö.

NYA TYKOFLEX.SE
Teknisk utveckling och rådande 
pandemi ställer högre krav på 
oss som leverantör att hitta 
nya arbetssätt. Tykofl ex har 
sedan en tid tillbaka påbörjat 
ett digitaliseringsarbete för att 
kunna ha fortsatt bra dialog 
med våra kunder. Under hösten 
2020 lanserar vi bland annat 
en helt ny hemsida. Denna 
syftar till att på ett ännu bättre 
sätt informera marknaden om 
fördelarna med våra produkter, 
utvecklingar och nylanseringar.

Högkvalitativa
svensktillverkade
Telecomlösningar
Tykofl ex har tillverkat kapslingar för 
skarvning och terminering av optokablar 
sedan 1970-talet.  Vår svensktillverkade 
Skarvbox T240 i rostfritt stål tillsammans 
med våra kabelgenomföringar är 
marknadsledande och uppfyller kraven för 
Kapslingsklass IP69K, vilket är unikt på marknaden.

Vi driver tillsammans med våra kunder utvecklingen 
framåt och arbetet nära våra kunder löper som en röd 
tråd genom hela verksamheten. Vi vill stå i framkant 

med nya lösningar och har utvecklat metoder för att smidigt 
ta fram funktionella och fältmässiga prototyper för att möta 
branschens behov och implementera nya standarder.

Samarbete är basen för en gemensam och framgångsrik 
produktutveckling som i slutänden ger säkra, 
användarvänliga och lättinstallerade produkter.

Tykoflex_93x260_Stadsnätet_Sept2020.indd   1Tykoflex_93x260_Stadsnätet_Sept2020.indd   1 2020-08-11   13:352020-08-11   13:35

När Stokab först påbörjade sin utbyggnad av fiber började 
de att bygga mot företagsmarknaden och anslöt företag 
och filialer. För cirka 10 år sedan när fiber till hemmet, 
FTTH, blev aktuellt gick det snabbt för bolaget att 

färdigställa anslutningarna till hushåll i Stockholms kommun. 
Detta var på grund av att de redan från början hade planerat för 
framtida utökningar genom att gräva ned extra kanalisation, 
vilket resulterade i ett finmaskigt fibernät. Att ansluta hushåll 
gick därmed snabbt och redan 2012 hade Stokab anslutit alla 
flerfamiljshus i kommunen. 

NU NÄR 5G HÅLLER på att bli verklighet runt om i Sverige känner 
sig Stokab redo att bidra till utvecklingen. Enligt Maria Boström, 
chef kundansvariga och biträdande försäljningschef på Stokab, 
har de upplevt att i takt med att marknaden har levererat allt 
högre kapaciteter till konsumenterna i de trådlösa näten så har 
fibern flyttat allt närmare i accessnäten, det vill säga att trafiken 
har gått ner allt tidigare i fibernätet. 

– 5G och fiber kompletterar varandra på ett bra sätt. När man 
pratar generellt om stora datamängder med låg fördröjning och 
höga säkerhetskrav så är vi övertygade om att den fiberinfra-
struktur som stadsnäten erbjuder kommer att spela en viktig roll 
i utvecklingen av 5G, säger hon. 

NÄSTA STEG I STOKABS utbyggnad har handlat om fiber till gatu-  
rummet, ett projekt som de anser kommer att drivas på av 5G- 
utbyggnaden. I dagsläget har de genomfört en grovplanering 
över hela Stockholms kommun, upphandlat material, utsett 
leverantörer och genomfört ett flertal tester ute i olika gatu-
miljöer i Stockholm. 

– Man kan säga att projekteringen av fiber till gaturummet 
är färdigställd vilket innebär att så fort det blir efterfrågan så är 
vi redo att leverera fiber inom åtta veckor. Det vi behöver göra 
nu är att invänta marknaden för att förstå det exakta behovet av 
uppkopplingar innan vi bygger den sista sträckan, säger Stefan 
Carlsson, teknisk chef på Stokab. 

Är det någon aktör som har visat intresse för det här projektet? 
– För tillfället för vi dialoger och har resonemang med olika 

aktörer. För oss är det viktigt att följa marknadens utveckling och 
få en förståelse över hur det kan komma att se ut framöver. Av 
den anledningen är det enormt viktigt för oss att föra dialoger 
och samverka med marknadens aktörer inom just det här 
området så att vi kan bli en möjliggörare för dem, säger Maria 
Boström. 

ANGÅENDE HUR 5G KAN komma att påverka stadsnätens framtida 
affärer är Maria Boström och Stefan Carlsson övertygande om 
att det kommer att erbjudas nya affärstillfällen för fiberägare, 
trots att vissa i samhället har bilden att 5G kommer att minska 
behovet av fiber. 

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att vi som arbetar inom 
fiberbranschen är tydliga i vår kommunikation till omvärlden 
att om vi ska kunna realisera en framtid med snabb och säker 
uppkoppling så kommer fibern att spela en betydande roll. Vi 
tror definitivt att det kommer att erbjudas nya affärsmöjlig-
heter för oss fiberägare framöver, säger Maria Boström. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

FOTO: PETTER KARLBERG
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Andres Suazo, nätexpert på 
Telenor, menar att beslutet om 
att avvakta lanseringen av deras 
första 5G-nät fattades för länge 

sedan. Anledningen är att de vill invänta 
tills att relevant spektrum har blivit tilldelat 
i Sverige, att nätet är mer utbyggt och 
täckningen bättre samt att fler mobiltele- 
foner som stödjer 5G finns på marknaden.

– Vi kommer lansera 5G i Stockholm, 
Göteborg och Malmö i år. Därefter följer 
en aggressiv utbyggnadsplan där vi 
fortsätter med större orter och populära 
turistorter. Den typen av testnät som 
lanserades i början av sommaren har vi 
redan gjort i Norge där vår koncern har 
sitt huvudsäte. Vi vill att våra kunder ska 
få äkta 5G, säger han.

TROTS ATT TELENOR VILL avvakta med lanse-
ringen så står det inte stilla på 5G-fronten. 
I början av året tecknade de som första 
operatör i världen, enligt ett pressmed-
delande från Ericsson, avtal om att ingå i 
Ericssons globala partnerprogram Industry 
Connect som syftar till att möjliggöra nya 
uppkopplade lösningar inom tillverknings-
industrin. I projektet har Telenor rollen 
som återförsäljare av Ericsson system, 
vilket innebär att de tillsammans med 
Ericsson kan koppla upp och tillgodose 
behov hos både sälj- och industrikunder. 
Och det är just inom industrin som Telenor 
anser att 5G kommer vara den största 
möjliggöraren initialt.  

– Det är inom industrin som vi kommer 
att se de stora skillnaderna med nya 
applikationer för användningsområden 
som vi inte ens kan föreställa oss i dag. 
Vi på Telenor kommer definitivt att vara 
med i utvecklingen, men vår primära 
affär kommer fortfarande att vara 
kommunikation. Vi ser oss som en del av 
en värdekedja där vi tillsammans med 
partners kommer kunna erbjuda dessa 
5G-tjänster till våra kunder, säger Andres 
Suazo. 

I JÄMFÖRELSE MED MÅNGA andra länder ligger 
Sverige efter i sin 5G-utbyggnad. Det är 
emellertid inget som Andres Suazo oroar 
sig för då han anser att vi har möjlighet att 
komma ikapp när utbyggnaden väl drar 
i gång och relevant spektrum har blivit 
tilldelat. Anledningen till det beror på 
Sverige redan har en välutbyggd fiberinfra-
struktur som utgör en nyckelkomponent i 
5G-infrastrukturen, enligt honom.  

Telenor har en lång historia av att sam-
verka med stadsnät. När de väl påbörjar 
sin utrullning av 5G-näten kommer deras 

behov av fiber att öka där de gärna ser ett 
fortsatt samarbete med stadsnäten. 

– Många av stadsnäten är väldigt 
proaktiva och vill veta hur våra utbygg-
nadsplaner ser ut för att kunna sätta en 
detaljplan för leverans av fiber. Det här 
är ju ett samarbete som är fördelaktigt 
för båda parter, så vi hoppas definitivt på 
fortsatt samverkan med stadsnäten, säger 
Andres Suazo. 

Vad har ni för förväntningar på stads- 
näten under den här utbyggnationen? 

– Vi skulle uppskatta om stadsnäten 
har möjlighet att vara lyhörda och 
flexibla. Sedan har vi förståelse för att 
det ibland kan vara svårt. Huvudsaken 
är att affärerna utförs på ett korrekt och 
affärsmannamässigt sätt, säger han. 

Telenor har höga ambitioner när det 
kommer till deras 5G-utbyggnad. Andres 
Suazo menar emellertid att det är ett stort 
arbete som kommer att kräva mycket 
resurser. 

– Vi ska bygga hela Sveriges 5G-nät och 
det kommer i princip täcka alla när det 
är klart. Men jag vill vara tydlig med att 
det här är inget som kommer att hända 
över en natt. Jag tycker ändå att vi kan 
vara stola över den plan vi har framför oss 
som kommer att innebära full fart för vårt 
team och våra partners, säger han. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

I början av sommaren drog 5G-utrullningen i gång på allvar när Tele2, Telia och Tre över en helg  
lanserade sina 5G-nät. En operatör som det däremot var tyst från var Telenor. Trots det har operatören 
stora planer för sin 5G-utrullning där de gärna ser ett fortsatt samarbete med stadsnäten. 

TELENOR AVVAKTAR  
MED LANSERING

”Det här är inget 
som kommer att 
hända över en natt”

Och det är just inom  
industrin som Telenor anser  
att 5G kommer vara den största  
möjliggöraren initialt.  

Andres Suazo, nätexpert på Telenor. FOTO: TELENOR
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Bredbandsmarknaden är ett av de områden 
som Telekområdgivarna ger rådgivning om. 
Organisationen har i uppdrag att ge opartisk 
och kostnadsfri hjälp till konsumenter kring 
abonnemang för tv, bredband, telefoni och 
fiberanslutningar. Det betyder att konsumenter 
kan vända sig till Telekområdgivarna vid frågor 
om deras leverantör av IT- eller telekomtjänster, 
guidning eller juridisk rådgivning. 

De klagomål som Telekområdgivarna får in blir till 
underlag för branschen som därmed kan identifie-
ra områden med förbättringspotential. 

Några vanliga klagomål de senaste åren har 
handlat om leveransförsening, hävning av avtal 
(som ofta hänger samman med en leverans-
försening) och oskäliga villkor, exempelvis att 
leverantören har tagit ut en avgift trots försenad 
leverans. 

Telekområdgivarna arbetar med möjligheten 
att tillsammans med sina medlemmar (branschens 
aktörer) ta fram uppföranderegler i syfte att 

komma till bukt med de vanligaste klagomålen på 
marknaden. Devisen är att ingen konsument ska 
behöva känna sig lurad av sin bredbandsoperatör.

Ett annat område är blockering av tjänst. När en 
konsument flyttar in på en ny adress är det ibland 
problem att koppla in en bredbandstjänst på 
grund av att en gammal tjänst ligger och spärrar. 
Det kan till exempel bero på att den som bott i 
bostaden tidigare inte har sagt upp sin tjänst eller 
att den av någon anledning inte har kopplats ur. 

Telekområdgivarna undersöker möjligheten 
att hitta en lösning och en arbetsgrupp med 
representanter från branschen studerar proces-
sen för operatörsbyte i detalj. 

Fokus för arbetsgruppen är att identifiera 
områden där branschen kan förbättra sina 
processer och rutiner i syfte att förenkla och 
förbättra för branschens kunder och sig själva. n

CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Telekområdgivarna stöttar 
konsumenter i bredbandsfrågor

Ingen konsument ska  
behöva känna sig lurad av 
sin bredbandsoperatör.
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Anledningen till att Tre aktiverade 
sitt första 5G-nät nästan ett år 
innan Post- och telestyrelsens, 
PTS, 5G-auktion var att de ville 

sätta press på marknaden och myndighe-
terna. Haval van Drumpt, vd på Tre, menar 
att Sverige har halkat efter i 5G-utrullning-
en vilket inte stämmer överens med vår 
egen och omvärldens bild av Sverige som 
en ledande nation inom telekom, IT och 
teknologi. 

– Sverige var ledande i 3G och tappade 
lite fart gällande 4G, men nu när det är 
dags för 5G så har väldigt många länder 
gått om oss. Så vi vill helt enkelt sätta 
lite press på utvecklingen och vara en 
utmanare genom vår tidiga 5G-lansering, 
säger han. 

INFÖR AUKTIONEN I HÖST har Tre tidigare 
gått ut med kritik riktad mot auktionens 
upplägg där de menade att de riskerade 
att bli utan licens då villkoren gjorde det 
möjligt för Tele2 och Telenor att både buda  
var för sig och genom sitt gemensamma 
bolag Net4Mobility. Sedan dess har PTS 
gjort vissa förändringar i upplägget, vilket 
Haval van Drumpt välkomnar. 

– Med den kritiken som vi förde 
fram så menade vi också att man måste 
förtydliga vad vi som land vill. Vill vi ha 
fler infrastrukturer, alltså fler nätbyggare, 

som bär oss till nästa fas eller vill vi ha ett 
fåtal? Den tydligheten fanns inte. Men vi 
är tacksamma för de ändringar PTS har 
gjort som gynnar både utbyggnaden och 
konsumenterna, säger han.

DET HAR PRATATS MYCKET om att 5G kommer 
att vara en möjliggörare inom industrin. 
På konsumentsidan finns det emellertid 
frågetecken kring hur den nya tekniken 
ska kunna fylla ett behov. Men Haval van 
Drumpt ser inga problem med efterfrågan 
av 5G hos konsumenterna och menar att 
de har en skyldighet att erbjuda dessa 
plattformar så att både företag och 
konsumenter får möjlighet att innovera 
nya tjänster och användningsområden. 

– När smartphones först lanserades så 
såg man inte behovet av dem, men i dag 
lever vi större delen av våra liv i smart- 
phones. Och jag tänker att det kommer 
vara liknande med 5G. Jag känner mig 
trygg med att vi som nation kommer att 
innovera många användningsområden 
för 5G, både för företag och konsumenter. 
Därför är det viktigt att vi som mobilope-
ratör kan erbjuda en plattform där de kan 
bygga sina drömmar, säger han. 

GÄLLANDE DE RÖSTER SOM hävdar att fiber 
inte kommer att behövas nu när 5G är på 
ingång är något som Tre motsätter sig. 

Haval van Drumpt menar att behovet 
av fiber i stället kommer att öka ju mer 
5G som byggs då det är teknologier som 
kompletterar varandra. 

– Fiberinfrastrukturen är en vital del 
för den mobila infrastrukturen. Och där 
vill jag verkligen hylla alla de stadsnät 
som har byggt ut fiber i sina kommuner 
och möjliggjort en snabb och stabil 
uppkoppling till invånare som de kom-
mersiella krafterna kanske inte alltid har 
haft resurser att bygga till. Jag har tidigare 
i min karriär jobbat med många stadsnät 
och Tre är även kund till många i dag, och 
det är något vi kommer fortsätta att vara, 
säger han. 

EFTER 5G-AUKTIONEN I HÖST kommer Tre att 
fortsätta med sin utbyggnation. De drygt 
450 5G-master som redan är utplacerade 
menar Haval van Drumpt visar deras höga 
ambitionsnivå, och de har inga planer på 
att dra ner på takten. 

– Vi är en utmanare i mobilbranschen 
och vårt mål att alla ska ha råd och tillgång 
till snabb mobiltelefoni. Och jag kommer 
inte att skruva ner på ambitionsnivån, 
säger han. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

TRE VILL UTMANA BRANSCHEN

med sin tidiga
5G-utrullning

Redan i december förra året aktiverade Tre sitt första 5G-nät i sitt befintliga frekvensspektrum för 
en utvald grupp konsumenter i södra Stockholm. Sedan dess har mobiloperatören aktiverat drygt 450 
5G-master runt om i Sverige. Framöver är planen att ha ett fortsatt högt tempo i sin utbyggnad för att 
uppnå sitt mål om att alla ska ha råd och tillgång till en snabb mobiluppkoppling. 
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kHuset håller ögonmåttet
kHuset kan garantera att alla våra optiska produkter håller högsta kvalitet. Utöver 
stickprover kan nu alla SFP:er i er order testas till en rimlig kostnad av 70 kr per enhet. 
Testerna säkerställer kanal- och våglängdsintegritet över angiven längd. Perfekt för kunder 
som vill ha en extra försäkring på sina 100G QSFP:er. Genom regelbundna stickprov kan vi 
vara säkra på att vi alltid levererar bra produkter. 

BITFELSFREKVENS 
BERT (Bit error rate) är 
en testmetod för digitala 
kommunikationskretsar som 
testar signalintegriteten 

mellan två punkter över ett tidsintervall. Man 
jämför mängden mottagna bitar gentemot de 
som togs emot felaktigt och kan på så vis avgöra 
signalens kvalitet mellan två länkar. 

ÖGONDIAGRAM
Kallas tekniken att lägga successiva vågformer 
ovanpå varandra för att bilda en sammansatt 
bild. Ögondiagrammet används främst för att 
titta på digitala signaler i syfte att känna igen 

effekterna av distorsion och hitta dess källa. Genom att individuellt 
testa SFP:erna kan vi identifiera en dålig batch direkt i fabrik, 
något som spar tid och pengar för alla. Ni kan få med en rapport i 
slutleveransen som intyg och kvalitetstämpel.

AVSTÅND 
Varje unik SFP testas på samma 
länklängd som er beställning 
direkt i fabrik utan extra kostnad.  
Labbet har olika längder av 

fiberrullar som gör att vi kan simulera rätt längd 
som: 10 km (LR), 40 km (ER),  80km (ZR). Testfibern 
görs rent och underhålls så att varje ny SFP utgår 
från samma förutsättningar.

Prova oss och se själv!  Kontakta produktansvarig Kevin Ohlsson på kevin@khuset.se för mer info 

TESTER I KHUSETFABRIKEN

Stickprover ingår alltid! Stickprover ingår alltid!Denna test ingår alltid!

Annons K-huset aug-2020_klar.indd   1Annons K-huset aug-2020_klar.indd   1 2020-08-17   13:292020-08-17   13:29

Jag känner mig trygg 
med att vi som nation 
kommer att innovera 
många användnings-
områden för 5G.

Haval van Drumpt, vd på Tre. 
FOTO: HENRIC OLOFSSON
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Regeringen har beslutat om ett nytt 
bredbandsstöd som PTS ansvarar 
för. Under perioden 2020–2022 
kommer 650 miljoner kronor att gå 

till bredbandsstöd.

Under 2020 har PTS utlyst 136 miljoner 
kronor i bredbandsstöd i fyra regioner: 
Blekinge, Värmland, Västernorrland och 
Västra Götaland. Utlysningen startade 
den 8 juni och pågick till och med den 
7 september. Nu arbetar PTS med att 
bedöma ansökningarna och lämna besked 
om utbetalning. Stödmodellen för PTS 
bredbandsstöd bygger på att:
• Bredbandsstödet ska möjliggöra en 

effektiv utbyggnad genom att stödet 
ska kunna ge många anslutningar för 
pengarna.

• Stödmodellen ska samtidigt möjliggöra 
regionala prioriteringar utifrån andra 
värden än många anslutningar. 

• PTS vill genom bredbandsstödet få till 
så mycket bredbandsutbyggnad som 
möjligt för pengarna. Stadsnäten är en 
viktig aktör på marknaden och har spelat 
stor roll för bredbandsutbyggnaden i 

Sverige. Bredbandsstödet är utformat 
så att det passar även för stadsnät att 
söka, så bland ansökningarna bör det 
finnas ansökningar från stadsnät i de fyra 
regionerna, säger Jenny Wilke Blanck, 
jurist på enheten för bredbandsstöd på 
PTS.

Viktigt med bra dataunderlag
Bredbandsstödet från PTS kan ges till 
utbyggnadsprojekt som omfattar byggna-
der utanför tätort där det saknas snabbt 
bredband eller kommersiell utbyggnad. 
PTS ger bredbandsstöd till infrastruktur 
som kan ge slutanvändaren 1 Gbit/s.

För att hitta de byggnader som är berättiga-
de till stöd använder PTS ett dataunderlag 
som utgår från bredbandskartläggningen. 
Därför är det mycket viktigt att rapportera 
in detaljerad och korrekt data i bredband-
skartläggningen. På så vis blir underlagen 
inför utlysningen av bredbandsstödet 2021 
ännu mer tillförlitliga.

Inför 2021
PTS kommer att utlysa bredbandsstöd 

under 2021. Myndig-
heten väntar dock 
på närmare styrning 
från regeringen innan 
man kan säga något 
om i vilka regioner det 
blir aktuellt att utlysa 
bredbandsstöd.

– Regeringens 
styrning är att 
bredbandsstödet ska ha god geografisk 
spridning i alla landsdelar. De regioner 
som inte kommer i fråga i år kan vara 
aktuella för stöd nästa år beroende på vad 
PTS får för direktiv. De slutgiltiga direktiven 
från regeringen får PTS i regleringsbrevet 
som kommer i december, säger Jenny 
Wilke Blanck.

Även om direktiven inför 2021 låter 
vänta på sig säger Jenny Wilke Blanck att 
PTS gör vad de kan för att komma med 
tydlig information till stadsnät och andra 
intressenter. n

LIV ANDERSSON

Post- och telestyrelsen 

Regeringens nya bredbandsstöd omfattar 650 miljoner kronor under en treårsperiod. Post- och 
telestyrelsen, PTS, ansvarar för det nya stödet, vars utlysningsperiod precis avslutades. Stadsnäten 
ses som en viktig aktör som väl känner till de lokala förutsättningarna.

Nytt bredbandsstöd ska ge så 
många anslutningar som möjligt

FOTO: MOSTPHOTOS

Jenny Wilke Blanck.
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Tydlig och bestående 
lasermärkning

UNIKA BLÅSEGENSKAPER,
3 KM PÅ 30 MINUTER!

NEXANS GRHL UltimateTM 
EN RIKTIGT SNABB MIKROKABEL

www.nexans.se @nexanssweden

Vi har utvecklat ett mantelmaterial med ännu bättre blåsegenskaper. Så bra att 
vår mikrokabel kan blåsas över 3 km, vilket gör arbetet både snabbare och mer 
kostnadseffektivt. För att undvika onödiga skarvar levereras kabeln i längder upp 
till 16 km. Dessutom har den en ännu tydligare och bestående märkning. 
För en enklare vardag! 



Ny version tillgänglig av  
anvisningen för Robust fiber

Både den svenska och engelska 
anvisningen är uppdaterad och 
kan laddas ner på robustfiber.se 
och robustfiber.eu. Samtliga 

utbildningar om Robust fiber som hålls 
sedan augusti innehåller information om 
de senaste uppdateringarna. 

Den nya versionen innehåller nya krav 
och kompletterande samt justerad text.
Nedan finns en sammanställning över de 
uppdateringar som är utförda. 

Nya krav
Exempel på några av de nya krav som 
införts kring kanalisation beskrivs nedan. 

Kapitel 2.2.1 Kanalisationsrör 
Vid skarvning av kanalisationsrör bör 
dessa inte ha för stor temperaturskillnad 
mot skarvkopplingen för att förhindra 
krypning. 

Kapitel 2.2.2.1 Kabelbrunnar
• Placering av brunnar i diken ska 

undvikas
• Placering av brunnar bör undvikas i 

dikesslänt.  
• Brunnar ska placeras på ett sådant sätt 

att risken för vatteninträngning minime-
ras och så att erforderlig dränering kan 
utföras. 

• Kanalisationsrör som installeras i 
kabelbrunnen ska inte vara buntade. 

• Kanalisationsrör som installeras i en 
kabelbrunn ska dras in till mitten av 
brunnen för att minimera risken för  
att röret kryper ut. Detta ska göras med 
beaktande av att etableringen och 
användbarheten för fiber inte  
blir nedsatt. 

• Projektering av brunnsplacering ska 
baseras på platsbesök.  

Kapitel 2.2.2.2 Markskåp
Projektering av skåpsplacering ska baseras 
på platsbesök.  

Kompletterande krav
Några krav har även kompletterats i den 
nya versionen under kapitel 2.2, 2.3 och 3 
för att öka tydligheten kring vissa detaljer. 
Några av dessa beskrivs nedan. 

Kapitel 2.2.2.3 Fukt i markskåp
Om ett skåp har levererats utan markiso-
leringsskiva ska annan markisolering 
installeras, till exempel i form av lecakulor. 
Vid användning av lecakulor, se avsnitt 
2.2.3.2. 

Kapitel 2.3.4 Anslutning av hus
Placeringen av intaget av kanalisationen 
i en byggnad (en fastighet) bestäms av 
beställaren i samråd med fastighetsägaren 

entreprenören. Minimikraven för anslut-
ning av villa redovisas i nedanstående 
punkter. 

Kapitel 2.3.4.1 Intag av kanalisation över 
marknivå i fastighet
Minimikrav: Mekaniskt skydd (till exempel 
plåtränna) ska täcka kanalisationsröret. 

Kapitel 2.3.4.2 Intag av kanalisation under 
marknivå
Intag av kanalisation under marknivå ska 
bestämmas av beställaren i samråd med 
fastighetsägaren. Underlaget för beslut 
utgörs av beställarens riskbedömning och 
lokala bestämmelser.

För en komplett lista över de nya kraven 
och justeringarna, besök Robust fibers 
hemsida och läs dokumentet ”Amend-
ments – Rättelser och tillägg”. n

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Nyligen lanserades en ny version, 1.3.2, av anvisningen för Robust fiber. Förvaltningsrådet bakom 
Robust fiber försöker årligen att genomföra en uppdatering av anvisningen genom att samla  
synpunkter från nätbyggare och besiktningsmän med målet att förtydliga och förbättra anvisningen. 
Den nya versionen av Robust fiber som nu har lanserats är en sådan årlig översyn. 

FOTO: MOSTPHOTOS
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STOCKHOLM - ÖREBRO - GÖTEBORG - MALMÖ
T: 08-657 36 00 E: INFO@ALCA.SE W: ALCADON.SE

INFRASTRUKTUR FÖR

NÄTVERK

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

• Kunskap och erfarenhet – över 30 år  
i branschen.

• Hög tillgänglighet – lager och butik på 
fyra orter.

• Webbutik & EDI med leverans dagen  
efter.

DIN LEVERANTÖR AV SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR  

FTTH, ADSS OCH DATACENTER
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WAYSTREAM OCH STADSNÄT I SAMARBETE OM  

maskininlärning 
och AI
Under våren startade teknik -
företaget Waystream, som 
utvecklar olika lösningar 
och utrustning för fibernät, 
ett forskningsprojekt för 
att utvärdera metoder för 
maskininlärning och artifi-
ciell intelligens, AI, kopplat 
till drift av fiberbaserade 
bredbandsnät. Projektet, 
där bland annat Luleås  
kommunala stadsnät, 
Lunet, och det statliga 
forskningsinstitutet RISE 
deltar, syftar till att förbättra 
tillgängligheten och stabili-
teten för användare.

Forskningsprojektet tog sin form när 
Waystream i slutet av förra året lanse-
rade en ny funktion i deras switchar. 
Den nya funktionen, telemetri, 

går ut på att switcharna samlar in en stor 
mängd data om bland annat tjänstekvalitet 
och datatransport samt switchens resurs-
utnyttjande och temperatur. Insamlad data 
transporteras sedan till en central databas 
för vidare analys, och det är där avsikten med 
forskningsprojektet kommer in i bilden. 

– Den stora mängd data som telemetri-
funktionen samlar in är väldigt svår att 
analysera manuellt då den baseras på 
information från cirka 1 500 mätpunkter. 
Här ser vi att vi har möjlighet att använda AI 
och maskininlärning för att operatören ska 
kunna dra nytta av all data och därmed få 
möjlighet att exempelvis kunna förutse fel 
eller när resurserna kommer att ta slut innan 
det påverkar kunden, säger Johan Sandell, 
teknisk chef på Waystream, som leder 
projektet. 

SOM SAMARBETSPARTNERS I PROJEKTET har Way-
stream valt ut några av deras kunder för att få 
förståelse för deras behov och möjligheten att 
kunna utföra fältprov. En av dessa är Lunet, 
som enligt Johan Sandell har visat ett stort 
intresse för den nya telemetrifunktionen och 
kommit med mycket återkoppling gällande 
olika former av dataanalys. Daniel Henriks-
son, drift- och säkerhetschef på Lunet, menar 
att behovet av liknande lösningar är stort då 
det kan underlätta arbetet för nätägare, både 
stora som små. 

– Lunets roll är att tillhandahålla 
mätdata från ett skarpt nät och hitta 
lämpliga angrepps punkter som kan lösa våra 
utmaningar. I dag har vi övervakningssystem 
som samlar in data, och många gånger får 
man indikationer om att det är något fel på 
gång i nätet men man kan inte riktigt sätta 
fingret på vad det är. Hade man haft den 

här tekniken implementerad så hade man 
mycket snabbare kunnat styra in på rätt 
åtgärder för att kunna lösa problemet innan 
det inträffar, säger han. 

YTTERLIGARE EN SAMARBETSPARTNER ÄR RISE 
med Rami Mochaourab, forskare inom 
manskin inlärning, i spetsen. Hans roll i 
projektet är att bidra med nya lösningar 
baserade på maskininlärning av tillgänglig 
data som kan förbättra driften av fibernät. 
Rami Mochaourab instämmer med Daniel 
Henriksson och Johan Sandell angående 
fördelarna med att använda sig av maski-
ninlärning och AI för att analysera data och 
förutse fel i nätet. Därtill menar han att 
maskininlärning kommer att spela en viktig 
roll i nätverksautomation framöver. 

– Maskininlärning kommer att möjliggöra 
både snabbare och smartare beslut när det 
kommer till drift av fibernät. Det kan även 
tillämpas för att minska de totala driftkost-
naderna för näten genom att möjliggöra en 
ökad flexibilitet i fördelningen av resurserna, 
säger han. 

FÖR STADSNÄTENS DEL SÅ ser Daniel Henriksson 
att den kunskapen som de nu får i och med 
forskningsprojektet även kommer att kunna 
appliceras på andra användningsområden i 
verksamheten framöver.

– Det här är ett jättespännande projekt 
där vi skapar oss en allmän orientering om 

Maskininlärning kommer att 
möjliggöra både snabbare och 
smartare beslut när det kommer 
till drift av fibernät.
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AI- och maskininlärningstekniken, vad som 
är dess styrkor och svagheter. Och den här 
kunskapen kommer vi att kunna applicera 
på annat också, exempelvis kundtjänst. 
Projektet ger oss helt enkelt nya idéer om vad 
man kan använda tekniken till i framtiden, 
säger han. 

ATT ARBETA TILLSAMMANS MED kunder är något 
som Waystream värderar högt. För dem 
handlar det om att bättre förstå kundernas 
behov och vad de kan göra för att hjälpa dem. 
Genom deras samarbeten har Waystream 
även märkt av en stor skillnad mellan hur 
långt fiberägare runt om i Europa har kommit 
i deras utveckling. Enligt Johan Sandell ligger 
de svenska stadsnäten i framkant gällande 
olika teknologier och hastigheter på de 
tjänster som erbjuds.

– När vi pratar med våra olika kunder 
och partners runt om i Europa så är de 
avundsjuka på de svenska stadsnäten och de 
hastigheter som erbjuds här, säger han. 

NÄR FORSKNINGSPROJEKTET, SOM FORTLÖPER 

till den sista mars nästa år, är klart är 

Waystreams plan att fortsätta utvärdera 
insamlad data och identifiera ytterligare 
användningsfall där det kan finnas möjlighet 
att använda maskininlärning. Baserat på det 
kommer de sedan att ta fram produkter och 
tjänster tillsammans med deras telemetri-
funktion för att möjliggöra olika former av 
analys av nätdata. Johan Sandell menar även 
att forskningsprojektet passar väl i tiden när 
människor, till följd av pandemin, från en 
dag till en annan gick från kontorsjobb till 
hemmajobb.  

– Projektets tajmning är väldigt god för de 
behov som finns i samhället i nuläget. Och vi 
ser ju att Sverige ligger i framkant i jämförelse 
med många andra länder när det kommer till 
vår väl utbyggda fiberinfrastruktur. Vi tror på 
det här med att näten ska vara enkla att jobba 
med, och vi vill underlätta så mycket som 
möjligt för nätägare och operatörer, säger 
han. n 

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Sverige ligger i framkant 
i jämförelse med många 
andra länder när det  
kommer till vår väl ut-
byggda fiberinfrastruktur.

Johan Sandell, teknisk chef på Waystream, 
leder projektet.  FOTO: WAYSTREAM

FIBERKOLLEN
Förvaltning och 
dokumentation  
av stadsnät  
– enklare än så 
här blir det inte!

INFOTRADER 
Levererar kartor 
och fastighets-
information till 
stadsnät och  
energibolag 
online direkt från 
källan!

Digital förvaltning för dig som vill få tid över

FIBERKOLLEN
info@fiberkollen.nu
Tel 0455-38 45 00
www.fiberkollen.nu
Karlshamnsvägen 3
372 31 Ronneby

INFOTRADER   
info@infotrader.se
Tel 0457-46 13 90
www.infotrader.se
Soft Center
372 25 Ronneby
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Utbildning för en robust och effektiv fiberutbyggnad

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

Mer information och ansökan på edugrade.se

PROJEKTLEDNING

KVALITETSSÄKRING

FÖRLÄGGNING OCH INSTALLATIONSTEKNIK

UPPHANDLING

UPPHANDLING PROJEKTSTART BYGGNATION PROJEKTAVSLUT DRIFT & UNDERHÅLL

DRIFT & UNDERHÅLL

Avtal 
klart

2020-02-12 Edugrade annons stadsnätet 190x128.indd   12020-02-12 Edugrade annons stadsnätet 190x128.indd   1 2020-02-13   09:432020-02-13   09:43
20



Som Sverige-vd har Regina Donato 
Dahlström operativt ansvar för 
den svenska verksamheten som 
går under varumärket IP-Only. 

Under sin nästan 20 år långa karriär inom 
telekombranschen har hon bland annat 
varit vd för Halebop och affärschef på 
Skanova. Enligt Regina Donato Dahlström 
har hon under sin karriär haft privilegiet 
att arbeta i offensiva verksamheter som 
utmanat marknaden. 

– Mina tidigare arbetsplatser har 
utmanat gamla och etablerade företag som 
har lång erfarenhet men kanske saknar 
glöden och framåtviljan som jag trivs med. 
Den här energin tar jag med mig till min 
nya roll samtidigt som jag nu agerar i en 
koncern med både ekonomiska muskler 
och stor kunskap. Många sammanslag-
ningars första tanke är synergier, hos oss är 
den tillväxt, säger hon. 

UNDER FÖRRA ÅRET VAR IP-Only den aktör 
som efter stadsnäten, som sammantaget 
investerade 4,1 miljarder kronor, investera-
de mest i fiberinfrastruktur. Totalt investe-
rade företaget 2,41 miljarder kronor, vilket 
var en ökning från föregående år. Trots de 
ökade investeringarna fortsatte kritiken 
gällande förseningar i fiberutbyggnaden. 

Regina Donato Dahlström menar att de 
under året tagit sig an stora utmaningar 
som i dag har resulterat i att IP-Only har 
blivit en verksamhet med ökad kontroll 
och kvalitet. 

– Det här utvecklingsarbetet hade för- 
modligen inte skett utan dessa historiska 
utmaningar. Samtidigt som vi tagit 
förseningarna på största allvar har de i 
många fall varit naturliga. Det är många 
och små förändringar som gjort att vi i dag 
är det företag som ansluter flest hushåll på 
landsbygden, säger hon. 

FÖR ATT UPPNÅ DET nationella målet om 
snabbt bredband till alla hushåll och före-
tag har IP-Only fört dialog och samarbetat 
tillsammans med stadsnät, kommuner och 
regioner genom åren, vilket de planerar att 
fortsätta med. Regina Donato Dahlström 
anser även att det kommer krävas mer 
stödmedel för att bygga ut fiber till alla som 
hon menar är det logiska förstahandsal-
ternativet för att så många som möjligt ska 
få tillgång till en snabb, säker och stabil 
uppkoppling och för att näten ska klara av 
framtidens välfärdstjänster.

– Vi har länge haft bra dialog med 
stadsnät, kommuner och regioner. Ingen 
aktör kan ensam bygga ut det snabba 

bredbandet till alla hushåll. Vi behöver 
vara pragmatiska och flexibla i dessa 
diskussioner och aldrig glömma bort det 
viktigaste, att alla förtjänar en snabb och 
säker uppkoppling. Vägen dit kan vara 
olika där vi gärna tar ett ökat ansvar, säger 
hon.

Hur tänker ni kring er fiberutbyggand 
framöver? 
– Vi kommer fortsätta att investera 
miljarder kommande år, men vi kan inte 
ensamma bygga bort det digitala utanför-
skap vi nu ser på landsbygden. Vi behöver 
rätt förutsättningar, säger Regina Donato 
Dahlström. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

IP-Only vill bygga 
bort det digitala  
utanförskapet på 
landsbygden
– MED HJÄLP AV ÖKAT STÖDMEDEL  
OCH SAMVERKAN MED STADSNÄT  

I början av februari fusionerades IP-Only med GlobalConnect, ett företag som även de ägs av  
investmentbolaget EQT. I samband med sammanslagningen tillträdde Regina Donato Dahlström  
rollen som Sverige-vd. Hon menar att sammanslagningen är ett naturligt steg för IP-Only för att bli  
en mer utpräglad infrastrukturleverantör och därmed bli mer relevant för företag och hushåll. 

Regina Donato Dahlström, IP-Onlys Sverige-vd.  
FOTO: IP-ONLY

Vi kommer fortsätta att  
investera miljarder kommande år, 
men vi kan inte ensamma bygga 
bort det digitala utanförskap
vi nu ser på landsbygden.
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Arbetet med ON-API drivs av en 
arbetsgrupp som startades på 
initiativ av Tjänsteleverantörs-
föreningen, ett samarbetsforum 

för tjänsteleverantörer i Sverige. Arbets-
gruppen rapporterar till en styrgrupp 
som består av representanter från både 
Stadsnätsföreningen och Tjänsteleveran-
törsföreningen. 

UNDER FLERA ÅR HAR det funnits ett starkt 
önskemål om att digitalisera processerna 
mellan tjänsteleverantörer och stadsnät 
eller kommunikationsoperatörer. I dag 
sker mycket av kommunikationen 
manuellt vid kundbeställningar då många 
av stadsnäten och tjänsteleverantörerna 
använder sig av olika system, vilket för- 
länger och försvårar processen. Arbetet 
med ON-API syftar därför till att digitalisera 
och automatisera kommunikationen, 
samt att kvalitetssäkra och standardisera 
dessa processer i branschen. Information 
och specifikation om arbetet finns öppet 
tillgängligt på GitHub, ett webbhotell för 
lagring av öppen källkod.

– Genom att använda sig av ON-API 
tillkommer många fördelar. För oss  
tjänsteleverantörer handlar det främst 
om att förbättra kundservicen då leveran-
sen av den beställde tjänsten blir snabb-

are, men även enkelheten i att vi endast 
behöver använda oss av ett gemensamt 
system vilket underlättar arbetet för våra 
medarbetare, säger Alondra Regueira,  
key account manager på Telenor och aktiv 
i styrgruppen för ON-API. 

KATARINA TINDERDAHL, PRODUKTLEDARE PÅ 

Skellefteå Kraft Fibernät och även hon 
aktiv i styrgruppen, håller med om de 
många fördelar som tillkommer med ett 
gemensamt gränssnitt.  

– Ambitionen är att orderhanteringen 
ska bli lika snabb och korrekt oavsett 
vilken beställningsingång kunden väljer. 
Kunderna får även snabbare och korrekt 
statusinformation kring sin beställning 
genom att de direkt kommer in i respektive 
organisations system samt att antalet 
fel som beror på den mänskliga faktorn 
minimeras. Även den tid som tidigare 
lagts på manuella moment kan i stället 
läggas på exempelvis högre service och 
kundfokus, säger hon.

UNDER HÖSTEN PLANERAR ARBETSGRUPPEN 

och styrgruppen att lansera en ny version, 
2.5, som bland annat syftar till att stödja 
dubbelriktad kommunikation för 
beställningsflöden mellan stadsnät och 
tjänsteleverantörer.

– Inför höstens lansering har vi fokus på 
att ON-API ska kunna användas och bli 
klart på en grundläggande nivå och på 
ett balanserat vis. Med det menar jag att 
det exempelvis ska stödja orderhante-
ringsflöden från både tjänsteleverantörer 
och stadsnät. Sedan kan det naturligtvis 
förfinas och utvecklas i takt med nyheter 
och branschöverenskomna processer, 
säger Katarina Tinderdahl. 

EFTERSOM ARBETET MED ON-API syftar till att 
underlätta olika aktörers behov välkomnar 
styrgruppen samtliga tjänsteleverantörer, 
stadsnät och kommunikationsoperatörer 
att delta i utvecklingsarbetet. 

– Vi vill att alla berörda aktörer ska 
delta i arbetet med utvecklingen av 
ON-API. Det är inte enbart en systemfråga 
som kan lösas på egen hand av tjänste-
leverantörer eller stadsnät. Arbetet kräver 
engagemang av alla inblandade parter för 
att fastställa processer och branschöver-
enskommelser. Ju mer kunskap vi har om 
samtliga parters behov desto bättre blir 
slutprodukten, säger Alondra Regueira. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

ON-API
FÖRENKLAR KOMMUNIKATIONEN MELLAN  
STADSNÄT OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER

Digitalisering och automatisering av processer sker i allt högre takt. ON-API är ett  
leverantörsoberoende öppet maskin-till-maskingränssnitt som syftar till att möta branschens  
behov av snabbare och smidigare processer genom automatisering. Gränssnittet förenklar  
beställningsprocessen för kunderna som via det gemensamma gränssnittet får möjlighet  
till snabbare service och korrekt statusinformation kring sin beställning.

FOTO: MOSTPHOTOS
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Skapar genvägar till framtiden

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

EN AV DE MARKNADSLEDANDE AKTÖRERNA I SVERIGE

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

NordicSalesDK@emtelle.com

 Kabelskyddsrör BLÅSFIBER FÖRKONTAKTERAD FIBER

● Förbättrad design & flexibilitet
● Förbättrad tillförlitlighet & kapacitet

● Reducerad CAPEX & OPEX för operatörer

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

svetsning krävs för installation

● Ingen fyllnadsmassa
● Lägre förläggningsdjup

● Flexibilitet att uppgradera kabel
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info@ctsystem.se 
www.ctsystem.se
031-22 19 80

VI FYLLER ÅR!
Fira med oss i vår  

digitala SSNf-monter.
Boka möte och få (!) en  

födelsedagspresent.

10år

10G
Nyhet! 10G CPE

Vi är på plats under hela den digitala konferensen!

Specialanpassade bredbandsskåp 
med korta leveranstider 
Sedan 1971 har vi leverat behovsanpassade skåp och elkapslingar som skydd för 
känslig utrustning. Med personlig rådgivning och god branschkännedom
lovar vi effektiva lösningar. Vi följer alltid Svenska Stadsnätsföreningens rekommen-
dationer och kan erbjuda allt från fiber- och markskåp till teknikbodar.

Läs om våra lösningar på www.elkapsling.se eller
ring oss på 0690- 76 30 00 så berättar vi mer.

Specialanpassade skåp 
och korta leveranstider

Telekombranschen är extremt teknikintensiv. Ofta behöver 
mycket utrustning rymmas på liten plats. Och den måste 
skyddas från väder och vind – och från intrång. 

Med personlig rådgivning och god branschkännedom lovar vi effektiva  
lösningar. Vi följer alltid Svenska Stadsnätsföreningens rekommendationer 
och erbjuder allt från fiber- och markskåp till teknikbodar. Läs om våra  
lösningar på elkapsling.se eller ring oss så berättar vi mer.

Industrivägen 1, 841 44 Alby. Telefon: 0690-76 30 00. elkapsling.se

Mobil kommunikation – Nätverk – Bredband – Datacenter
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Men förväntningarna från 
användare ökar i rasande fart. 
Det förväntas att konsumen-
ter, företag och offentliga 

verksamheter ska kunna använda allt 
mer avancerade tjänster – överallt. Och 
därmed krävs allt högre prestanda och en 
ännu stabilare uppkoppling i de trådlösa 
näten. Framväxten av nya tekniker och 
affärsmodeller gör att andra länder som 
satsar på mobil infrastruktur snart kan 
komma ikapp, och i vissa fall springa om 
Sverige i tillgången till mobilt bredband. 
Om inte förväntningarna möts riskerar 
vi också att gå miste om stora vinster – i 
form av exempelvis besparingar inom 
den offentliga sektorn och svenska 
företags möjligheter att öka produktivitet 
och konkurrenskraft. 

UNDER DET GÅNGNA ÅRET har en arbets-
grupp inom Bredbandsforum analyserat 
hur utbyggnaden och utvecklingen av 
mobila bredbandsnät kan främjas. Ar-
betsgruppen har undersökt utvecklingen 
av infrastrukturer för mobilt bredband, 
vilka behov och krav som användare 
kommer att ställa och om regeringens 
nationella målsättning för mobilt 

bredband kommer att kunna uppnås. 
Gruppen konstaterar att utan insatser 
från olika aktörer riskerar regeringens 
vision att inte uppnås.

SÅ HUR KAN UTBYGGNADEN och ut-
vecklingen av mobila bredbandsnät 
främjas? Arbetsgruppen ser att det krävs 
förbättrad samordning mellan viktiga 
aktörer, utökad finansiering, vägledning 
till aktörer som ställs inför komplicerade 
frågeställningar och flera andra främjan-
deinsatser. Som ett exempel har gruppen 
tagit fram en ny samverkansprocess 
för utbyggnad av infrastruktur för 
mobilt bredband, som på lokal och 
regional nivå skulle kunna fungera 
som stöd för aktörerna, och föreslår att 
den vidareutvecklas i ett pilotförsök. 
Andra exempel är gruppens förslag som 
vänder sig mot regeringen, där man vill 
att regeringen formulerar en tydligare 
vision för mobilitetens roll i samhällets 
digitalisering och att regeringen ser 
över möjligheterna att inrätta ett statligt 
investeringsstöd för utbyggnad av 
infrastruktur för mobilt bredband på 
platser dit kommersiella krafter inte kan 
nå. Kommuner och regioner är mycket 

viktiga aktörer på bredbandsmarknaden, 
och kommunala och regionala styrdoku-
ment har en stor påverkan på frågor om 
bredbandsutbyggnad. Där det inte redan  
är gjort vill arbetsgruppen att mål om 
mobilitet integreras i kommunala 
och regionala strategiska dokument. 
Olika nationella myndigheter kan även 
genomföra viktiga insatser. Exempelvis 
uppmanas Post- och telestyrelsen 
undersöka möjligheterna att auktionera 
ut kvarvarande frekvensutrymme från 
2018 års tilldelning av 700 MHz-bandet 
och se över möjligheterna att tilldela 
ytterligare frekvensband med anpassade 
täckningskrav.

ÄR MAN INTRESSERAD AV mobilt bredband 
är arbetsgruppens slutrapport en bra 
översikt av den nuvarande situationen, 
hur utvecklingen ser ut samt förslag och 
rekommendationer på hur tillgången 
kan förbättras. Ta del av slutrapporten på 
Bredbandsforums webbplats,  
www.bredbandsforum.se.  n

MATTIAS SVANOLD

Bredbandsforums kansli

Uppnår vi  
målet för mobilt 
bredband?
Svenska operatörers nät för mobilt bredband täcker tillsammans  
i dagsläget i stort sett alla Sveriges hushåll och företagsadresser, 
och med det cirka 82 procent av Sveriges yta. I många år har 
Sverige varit ett föregångsland när det gäller digitalisering,  
och de trådlösa nätens bidrag har varit mycket viktigt. 
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Fem organisationer  
i gemensamt bredbandsupprop
I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna 
anslutning. I syfte att synliggöra behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden lanserar nu 
Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska 
Stadsnätsföreningen ett gemensamt 10-punktsprogram med bredbandspolitiska förslag samt  
namninsamlingen Bredbandsuppropet.

Bredbandsuppropet ställer krav på 
att den digitala klyftan mellan stad 
och land sluts och att regeringen 
genomför nödvändiga regeländ-

ringar och budgettillskott som behövs för 
att nå målet om snabbt bredband till alla 
senast 2025. 

De insamlade namnunderskrifterna 
kommer att överräckas till ansvariga 
ministrar, digitaliseringsminister Anders 
Ygeman och landsbygdsminister Jennie 
Nilsson.

I EN GEMENSAM DEBATTARTIKEL som public-
erats både på DN Debatt och i landsorts-
media lyfter företrädare fram behovet av 
fortsatt fiberutbyggnad.
Ur den gemensamma debattartikeln:
”Att tro att landsbygdens behov av att nyttja 

digitaliseringens möjligheter skiljer sig åt 
från stadens är fel. Digitaliseringen kan i 
stället hjälpa till att kompensera för långa 
avstånd och avlägsna marknader. För de 
gröna näringarna skapas möjligheter till 
nya affärsmodeller samt effektivare och 
mer precis produktion, såsom uppkopplade 
lantbruk och bättre logistik i skogsbruket.”

INOM RAMEN FÖR DET 10-punktsprogram 
som de fem organisationerna enats kring 
lyfts också behovet av att inte ersätta 
fiberutbyggnaden med enklare alternativ 
fram. Att fiberutbyggnaden också når 
landsbygden bedöms vara en förutsättning 
för att stad och land ska ges likvärdiga 
förutsättningar att kunna ta del av lands-
bygdens villkor.

Övriga frågor som lyfts är behovet av:
• Ytterligare stödmedel
• Rättvist regelverk vid utdelning av 

stödmedel
• Enklare tillståndsgivning
• Regelverk som möjliggör effektiv 

utbyggnad

UNDER HÖSTEN KOMMER BREDBANDSUPPROPET 

att fortsätta sitt arbete med att öka 
förståelsen för fortsatt bredbandsutbygg-
nad. Mer information om arbetet finns på 
bredbandsuppropet.se. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen
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VÄRLDENS SNABBASTE 
STADSNÄT FINNS I BLEKINGE
Efterfrågan på snabbare bredband ökar ständigt i takt med att vi blir mer och mer uppkopplade. 
Nu har Affärsverken tillsammans med teknikföretagen Waystream, CTS och NetNordic tagit fram 
världens första FTTH-nät med 10 Gbit hastighet till slutkund.

Tidigt i våras rullades det ut. Världens första 
stadsnät som kan leverera 10 Gbit hastighet 
till slutkunderna. Det är företaget Affärsverken 
som nu levererar de smått häpnadsväckande 
hastigheterna till sina kunder i Karlskrona.

– Vi byggde vårt nät 2001 och var 
inlednings vis vår egen leverantör av tjänster. 
2005 blev vi ett Waystream-nät och så 
började vårt samarbete. Förra året fick vi 
frågan från Waystream om vi ville vara med i 
deras satsning på ett nät som skulle erbjuda 
tio gånger så snabba hastigheter. Det ville vi 
verkligen, och på den vägen är det, berättar 
Johan Ullström, säkerhetsansvarig/tekniker 
hos Affärsverken.

För att kunderna ska kunna ta tillvara på 
den enorma potentialen i det nya 100 Gbit 

core-nätet – levererat av systemintegratören 
NetNordic, och som saluför CTS (Connection 
Technology Systems) och Waystreams pro-
dukter till den svenska stadsnätsmarknaden 
– behövdes dock rätt utrustning att sätta i 
hemmen hos kunderna.

– Vi ställde frågan till CTS om de ville vara 
med på tåget och de nappade direkt. De 
tog sedan fram en produkt till slutkund – en 
kundswitch/CPE – som nu gör att vi kan erbjuda 
10 Gbit hastighet i hem och hos företag.

Hur ser behovet ut av sådan hög 
hastighet?

– Utvecklingen går väldigt snabbt framåt. 
Ser man historiskt så ställdes nog frågan 
tidigare: ”varför behöver man 100 Mbit 

hastighet?”. Vi blir allt mer 
uppkopplade i våra hem och våra 
vanor gällande exempelvis tv-tittande har 
omformats i grunden, menar Johan Ullström.

I spåren av den pågående pandemi har 
dessutom behovet av stabila nät gjort 
sig än mer påmint i och med hemarbete, 
distansundervisning, konsumenttjänster och 
sociala kontakter digitalt.

– Belastningen från alla tjänster som 
skapar trafik på nätet idag är mycket större 
och fortsätter att växa, inte minst genom att 
digitala arbetssätt nu kan komma att ändra 
samhällen i grunden. Vi ville fortsätta att ligga 
i framkant och när chansen dök upp att vara 
först ut med detta så behövde vi inte fundera.

SÄKER PÅ ERA
FIBERANSLUTNINGAR?

INSTALLATION – VERIFIERING - FELSÖKNING
Viavi Solutions är Europas största leverantör 
av Fibersinstrument. Vi kan genom dom 
erbjuda er alla typer av fibertestinstrument 
för fältbruk som ni kan tänkas behöva.

ÖVERVAKNING
Upptäck problemen innan dina kunder gör 
det, avhjälp felet snabbt och till låg kostnad. 
Få full kontroll på dina fiberanslutningar.

info@amtele.se 
08 556 466 00
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Vi gör förstklassig
kommunikation 
tillgänglig för alla

Med snart 100 år på nacken vågar vi kalla oss experter inom fi beroptik och 
telekommunikation. Vi vet därför hur viktigt det är för dig att kunna prioritera 
din tid rätt. Vi utvecklar våra produkter med fokus på prestanda, driftsäkerhet 
och kompatibilitet. För att du ska kunna prioritera dina kunder istället. 

Läs mer på wisi.se/stadsnät, eller kontakta oss direkt på 013-21 09 00.

wisi.se/stadsnät

För att framtidssäkra näten och skapa långsiktigt 
värde måste du vara säker på att informationen 
är korrekt och digitalt tillgänglig. Som experter på 
dokumentation ser vi till att du vet allt om dina nät 
och uppdaterar även Cesar2.

Läs mer om våra tjänster för nätägare på 
Geomatikk.se 

Med komplett och digitalt tillgänglig 
dokumentation som säger sanningen 
om näten kan du

  ta vara på möjligheterna med det
   smarta samhället
  öka intäkterna med effektiv förvaltning.Vet du sanningen 

om dina nät?
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I Stadsnätsföreningens verksamhetsplan 
har stadsnätens samverkan på regional 
nivå funnits med sedan ett flertal år 
tillbaka. När föreningen beslutade sig 

för att öka sitt fokus inom samverkans-
området var stadsnäten fortfarande kvar 
i en utbyggnadsfas, vilket försvårade för 
föreningen att nå ut med budskapet att 
regional samverkan var viktigt att lägga ned 
tid på. 

UNDER DE SENASTE TVÅ åren har emellertid 
ett flertal regionala samverkansprojekt 
tagit form. Per Fröling, ansvarig regional 
samverkan på Svenska Stadsnätsfören-
ingen, menar att det beror på att allt fler 
stadsnät börjar närma sig en färdigställd 
fiberutbyggnad inom kommunen och 
därmed finns ett behov av att övergå i en ny 
fas för att utveckla sina affärer. 

– I den nya fas som stadsnäten befinner 
sig i måste de börja samverka för att på 
ett effektivt sätt utveckla sina affärer. De 
måste gemensamt planera för hur de ska 
gå tillväga för att bygga ut fiber till de icke 
lönsamma områdena samt öka säkerheten 
och redundansen i näten. Genom att 

stadsnäten i allt högre grad involveras i 
nationella affärer så finns det också ett 
behov av att samordna sig och kartlägga 
näten inom varje region. För att göra det 
behövs de regionala samverkansformerna 
för att stadsnäten ska kunna vara infra-
strukturägare och täcka upp behovet av 
anslutningspunkter inom en region, säger 
han. 

EN ANNAN FAKTOR SOM främjat de regionala 
samarbetena är behovet av en tydlig 
dialogpart på regional nivå. Regionerna har 
under de senaste åren fått ett utökat ansvar 
och dessutom rivstartat digitaliseringen 
av sina egna verksamheter. Att ha en tydlig 
samverkanspart i frågor som rör bredband 
och digitalisering gynnar både stadsnäten 
och regionerna, enligt Per Fröling.

STADSNÄTEN HAR EN HISTORIA av att göra 
samhällsnyttiga investeringar och besitter 
lokal kunskap, vilket är fördelaktigt när det 
kommer till att bli en samverkanspartner 
till regionen. Men enligt Per Fröling 
återstår fortfarande mycket arbete för 
stadsnäten att marknadsföra sig i de 
regionala sammanhangen. 

– Stadsnäten är vana vid att man gör 
det man ska göra. Nu får de lida lite av att 
de har uppfostrats att inte skryta över sina 
framgångar medan andra aktörer, som 
har en vana av att kommunicera ut deras 
arbete, lovar regionen guld och gröna 
skogar. Därför måste stadsnäten i deras 
samverkansformer bli ännu bättre på att 
visa vad de kan göra och vad de har gjort i 
ett gemensamt budskap, säger han. 

FÖR ATT STÖDJA DE stadsnätsmedlemmar 
som har ett intresse av att forma ett 
regionalt samverkansprojekt har Stads-
nätsföreningen möjlighet att bidra med 
sin kompetens. Föreningen kan bistå med 
kommunikationsplaner för att tydliggöra 
samverkansprojektets intentioner och 
styrkor.  

– Stadsnätsföreningens ambition är att 
inget stadsnät ska stå för sig själv. Samtliga 
ska vara involverade i någon form av 
samverkan för att gemensamt visa på sina 
kompetenser och funktioner och på så vis 
få möjlighet att genomföra större affärer, 
säger Per Fröling. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Regionala samverkansprojekt 
mellan stadsnät har blivit allt 
vanligare under de senaste 
åren. För stadsnäten är möjlig-
heten att samverka en nödvän-
dighet för att kunna möta både 
kunderna och ägarnas behov.

Regionala  
samverkansprojekt
– en viktig faktor för att synliggöra  
stadsnätens kompetens och funktion 

Per Fröling, ansvarig regional samverkan på 
Svenska Stadsnätsföreningen.

29



IT Norrbotten 
InformationsTeknik i Norrbotten,  
IT Norrbotten, startades 1997 med  
syftet att vara en utvecklingsmotor för 
teknologi och affärsdrivande IT-projekt  
i Norrbotten. Bolaget ägs av Norrbottens 
14 kommuner tillsammans med 
regionen och har huvuduppgiften att 
förvalta, utveckla och tillhandahålla ett 
länsgemensamt regionalt fibernät samt 
erbjuda länets kommuner tjänsten som 
stadsnätsoperatör. IT Norrbotten tillgäng-
liggör en öppen och konkurrensneutral 
bredbandsinfrastruktur som skapar 
grundförutsättningen för digitalisering 
och möjlighet till ekonomisk tillväxt och 
utveckling i regionen.

AC-Net 
AC-Net bildades 1997 och ägs av Region 
Västerbotten, Företagarna Västerbotten, 
Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Bolaget 
syftar till att tillhandahålla fiberinfra-
struktur till kommuner, regionen och 
företag i Västerbotten. Sedan 2014 är 
AC-Net uppdelat i två bolag, AC-Net 
Internservice AB, som tillhandahåller det 
regionala nätet och äger och utvecklar 
infrastrukturen åt kommunerna och 
regionen, och AC-Net Externservice AB, 
som vidareförsäljer överskottskapacitet 
till den privata marknaden.

Förening i Västernorrland  
och Jämtland 
Kramfors Mediateknik, ServaNet, Sollefteå 
kommun och Övik Energi är på gång 
med att bilda en förening. Syftet är bland 
annat att skapa ett likvärdigt och utvecklat 
tjänsteutbud, samarbeta för bästa 
samhällsnytta, genomföra gemensamma 
upphandlingar samt att gemensamt 
utveckla tjänster och affärer. Ambitionen 
är att det ska bli bättre och enklare att leva 
och verka i föreningens verksamhetsom-

Förening  
i Väster - 

norrland och 
Jämtland

Stadsnät  
i Syd

SydMitt-
Net

SydOst-
Net

IT Norr-
botten

MittNät
Svealink

Norrsken

AC-Net

Västlänk

Samverkan  
offentliga  
aktörer i  

Östergötland

Stadsnät i samverkan
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råde samt att tillgodose regionernas och 
andra intressenters behov. 

Norrsken 
Norrsken startade sin verksamhet 2001 
och ägs av kommunala energi-, stads-
nätsbolag och kommuner i regionerna 
Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och 
Västerbotten med stadsnätsverksamhet 
i 27 kommuner. Bolaget erbjuder 
datakommunikation via fibernät i hela 
Sverige, med fokus på de regioner bolaget 
verkar i, till företag, offentlig förvaltning, 
operatörer och tjänsteleverantörer. 
Norrsken syftar till att utveckla och ge 
konkurrenskraft inom de regioner som 
bolaget verkar i.

Svealink 
Svealink är ett samarbete som startades 
i början av 2000-talet mellan Kumbro 
Stadsnät, Sollentuna Energi och Miljö, 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, 
Botkyrka Stadsnät, Sundbybergs Stadsnät, 
Telge Energi, Oxelö Energi, Norrtälje 
Energi, Gästabudstaden, Mittnät och 
Fibra. Syftet med samarbetet är att skapa 
ett forum för de stadsnätsansvariga i 
respektive kommun för att bolla olika 
frågeställningar och skapa en samsyn 
och gemensamma förhållningssätt i 
olika frågor. Därtill brukar forumet även 
fördjupa sig inom olika aktualiteter på 
marknaden. 

MittNät  
MittNät bildades 2015 och utgörs i 
dagsläget av de kommunala stadsnäten 
i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, 
Kil, Munkfors, Vansbro, Årjäng och Åmål. 
Syftet med bolaget är att stadsnäten ska 
kunna dela med sig av kompetens och 
erfarenheter samt samordna aktiviteter 
för att skapa ett attraktivt tjänsteinnehåll 
med en säker leverans. Genom MittNät 

kan stadsnäten samarbeta kring frågor 
som stödsystem, utrustning och tjänste- 
utbud, samtidigt som varje stadsnät 
behåller sin lokala närvaro, drivkraft och 
ägandet av det fysiska fibernätet. 

Fibersamverkan mellan offentliga 
aktörer i Östergötland  
I Östergötland finns det en intention att 
samverka mellan aktörer med offentligt 
ägd infrastruktur, det vill säga kommu-
nerna, de kommunala stadsnäten och 
kommunalförbundet ITSAM. Syftet är att 
främja samverkan inom områdena drift 
och säkerhet, bemanning, affärsutveck-
ling och försäljning samt tillhandhållande 
av förbindelser på regional och mellan-
regional nivå. Ambitionen är bland annat 
öka robusthet i näten, samverka kring 
riskanalys och kontinuitetsplanering 
samt bidra till kompetensdelning kring ny 
teknik och strategisk utveckling av näten.

Västlänk  
Västlänk startades 2004 då ett antal 
stadsnät tecknade ett samarbetsavtal. 
2011 övergick samarbetet i föreningsform 
och består i dag av totalt 19 stadsnät med 
nät i 31 kommuner i Västra Götalands 
län och Hallands län. Västlänk syftar 
till att främja bredbandsutvecklingen i 
Västsverige genom att bland att möjlig-
göra bättre nåbarhet och tjänsteutbud 
till invånare och näringsliv. Därtill syftar 
föreningen till att utgöra ett aktivt nätverk 
för kompetens- och erfarenhetsutbyte 
inom exempelvis marknadsföring, 
nätutbyggnad, avtal och juridik samt 
drift och teknik med ambitionen att 
stärka medlemmarnas verksamheter och 
konkurrenskraft. 

SydMittNet 
I Jönköpings län finns ett nytt regionsam-
arbete mellan de kommunala stadsnäten 

i Nässjö, Eksjö, Habo, Jönköping, Sävsjö, 
Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. 
Avsikten är att formera en gemensam 
styrgrupp och arbetsgrupp i syfte att 
tillgängliggöra befintlig infrastruktur 
till fler, öka driftsäkerheten och främja 
fortsatt fiberutbyggnad. Ambitionen är 
att etablera ett regionnät av den fiber som 
redan är etablerad i respektive stadsnät 
samt att aktivt verka för att de nationella 
bredbandsmålen uppnås i Jönköpings 
län.  

SydOstNet  
Stadsnäten i Emmaboda, Högsbynät, 
Kalmar, Nybro, Vimmerby och Västervik 
bildar tillsammans samverkansprojektet 
SydOstNet. Samverkansprojektet består 
av en styrgrupp och arbetsgrupp och 
syftar till att de involverade stadsnäten 
ska samordna sina fibernät i ett regionnät 
där gemensamma affärer kan etableras 
och ett regionalt samarbete kan utvecklas. 
Ambitionen är att stadsnäten tillsammans 
ska bli en tydligare samverkanspart på 
regional nivå.  

Stadsnät i Syd  
Stadsnät i Syd startades 2015 på initiativ 
av Öresundskraft och Bjäre Kraft. Samar-
betet fick snabbt gensvar och i dag är även 
ett flertal stadsnät i Skåne, Blekinge och 
Halland delaktiga. Samverkansformen är 
informell och sker på ideell basis i syfte att 
medverkande stadsnät ska få möjlighet att 
utbyta kompetens och erfarenhet inom 
aktuella områden, exempelvis fiberut-
byggnad och Internet of Things, samt att 
driva igenom påverkansarbete. Därtill 
samverkar Stadsnät i Syd även kring 
möjligheten att tillvarata gemensamma 
affärsmöjligheter. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Regionala samverkansprojekt mellan stadsnät har blivit allt vanligare 
under de senaste åren. För stadsnäten är möjligheten att samverka en 
nödvändighet för att kunna möta både kundernas och ägarnas behov.
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CENTERPARTIETS TALESPERSON I IT-FRÅGOR

vill öka det politiska  
engagemanget 
för bredbandsfrågan

Mikael Larsson på studie besök 
hos stadsnätet i Karlshamn. 
FOTO RICKARD HULTIN

Mikael Larsson (C).
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Patcha i fält
Med dpCom får du ett fullt 
användbart NIS i fickan för 
ett effektivare arbetssätt:

• Minska beredningstiden
• Reducera fel
• Underlätta samarbetet

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

Men att bo i Mark och sakna 
tillgång till snabbt bredband 
var under många år ingen unik 
företeelse. Faktum är att när 

Stadsnätsföreningen genomförde sin årliga 
bredbandsranking mellan landets kommu-
ner 2015 så hamnade Mark på bottenplats. 
Inte ens 10 procent av kommunens hushåll 
hade tillgång till en fiberuppkoppling.

NYHETEN UPPMÄRKSAMMADES AV  SVT Västnytt 
som bland annat intervjuade den dåvaran-
de kommunpolitikern – Mikael Larsson.

– Man ska inte underskatta den drivkraft 
som skapades när vi fick uppmärksamhet 
kring vår bottennotering. Det innebar att 
frågan fick stort fokus internt och vi förstod 
att vi behövde agera, säger Mikael Larsson.

LÖSNINGEN FÖR MARKS KOMMUN blev att 
stödja både fiberföreningar och etablera  
ett eget stadsnät. Nu – fem år senare – har 

tre av fyra hushåll tillgång till snabbt 
bredband via fiber.

NÄR MIKAEL LARSSON NÅGRA år senare valdes 
in i riksdagen var det självklart att önska 
just en post i Trafikutskottet, där bred-
bandsfrågan hanteras, när fördelningen av 
utskottsplatser skulle fördelas. 

– Jag vet hur viktigt det är att ha tillgång 
till en väl fungerande infrastruktur, 
oavsett om det är bredband eller järnväg. 
Efter att ha varit engagerad i fiberfrågan 
både i bygdens egen fiberförening samt 
på kommunnivå så visste jag att det var 
de frågorna jag ville arbeta med även i 
riksdagen, säger han.

CENTERPARTIET ÄR EFTER VALET 2018 stödparti 
till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
Det innebär att de har en avgörande roll i 
de budgetförhandlingar som genomförs 
mellan de fyra samarbetspartierna. Men 

trots att bredbandsfrågan länge legat 
Centerpartiet varmt om hjärtat så ser det 
totala offentliga stödet till bredbands-
utbyggnaden ut att minska under de 
kommande åren.

MIKAEL LARSSON VILL ÄNDÅ lyfta fram vikten 
av att inte tulla på nuvarande bredbands-
mål genom att sänka ambitionsnivån för 
de återstående hushållen och företagen på 
landsbygden.

– Jag skulle absolut vilja att fler 
inom politiken lyfter bredbandsfrågan. 
Lantbruksmedia skriver ofta om bristen på 
uppkoppling men även andra branscher 
behöver driva på för att få ökat genomslag 
debatten, säger Mikael Larsson. n

LOUISE THORSELIUS 

Svenska Stadsnätsföreningen

CENTERPARTIETS TALESPERSON I IT-FRÅGOR

vill öka det politiska  
engagemanget 
för bredbandsfrågan

Centerpartiets talesperson i IT-frågor vet hur det är att bo på landsbygden utan tillgång till en 
snabb bredbandsuppkoppling. Till den egna gården i Marks kommun kom fiberutbyggnaden 
först under 2019 – efter att bygden själva startat en fiber förening.
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Det europeiska samverkansorganet Berec spelar en avgörande roll i arbetet  
med att säkerställa att telekomlagstiftningen i EU:s medlemsländer harmoniseras.  
I sin roll som ordförande för Berec har Dan Sjöblom, generaldirektör på Post- och 
telestyrelsen, en viktig roll i dess arbete.

Som ordförande är Dan Sjöblom med och 
leder samverkansorganets arbete. Under 
2020 har Berec stort fokus på att övervaka 
medlemsländernas implementering av den 

nya telekomkodexen. Medlemsländerna har fram till 
årsskiftet på sig att anpassa sina egna lagar efter EU:s 
nya kodex.

DEN NYA KODEXEN LYFTER fram både vikten av öppna 
nät och förbättrad tillgänglighet till svartfiber. 
Frågor som inte alltid varit självklara bland övriga 
medlemsländer men där Sverige av flera anses 
som föregångsland. Och trots att kännedomen om 
Sveriges goda fiberutbyggnad är välkänd på EU-nivå 
så finns det desto mer frågetecken kring den svenska 
bredbandsmodellen där kommunala stadsnät agerar 
som marknadsaktörer.

– Vi får ofta förklara stadsnätsmodellen. Det är 
svårt att förstå en marknad som man själv inte är 
närvarande på. Kommunala bolag är inte lika vanligt 
i andra länder. Men jag får samtidigt höra mycket 
positivt över att Sverige har så pass många nätägare, 
säger Dan Sjöblom.

OCH TROTS ATT PTS i dialogen med både Berec och 
EU-kommissionen arbetar aktivt för att beskriva den 
svenska stadsnätsmodellen med olika värdenivåer så 
tror Dan Sjöblom att det skulle gynna stadsnäten att 
engagera sig mer på EU-nivå.

– Det är alltid bra att svara både på remisser och 
vid konsultationer. De som fattar besluten gynnas 
alltid av att få en allsidig bild och det är bra att både 
få en beskrivning av regleringsmyndigheten och 
marknadsaktörerna direkt, säger han.

UTÖVER ATT SÄKERSTÄLLA ATT de olika medlemsländer-
nas telekomlagstiftning harmoniseras så har Berec 

en viktig roll i arbetet med att säkerställa de olika 
regleringsmyndigheternas oberoende. Ett område 
där Berec tvingats sätta ner foten och agera i större 
utsträckning än tidigare.

–  För oss är frågan om oberoende för de  
olika regleringsmyndigheterna jätteviktig. 
Exempel på incidenter under de senaste 
åren är när kollegor på PTS motsvarig-
heter i andra länder plötsligt får sluta 
och då kan det ibland finnas skäl 
att utreda vad som hänt i frågan. 
Så sent som under sommaren tog 
Berec fram ett uttalande om vikten 
av oberoende regleringsmyndig-
heter, säger Dan Sjöblom.

I EN TID DÅ frågor om oberoende 
och öppenhet är högt upp på 
den politiska agendan tror Dan 
Sjöblom att även nätneutralitet 
kommer få ökat fokus. För 
hans egen del avslutas ord-
förandeskapet vid årsskiftet 
då ett annat medlemsland 
tar över ordförandeklubban. 
PTS engagemang på EU-nivå 
och inom Berec kommer 
dock att fortsätta i form 
av representation i olika 
arbetsgrupper och  
utskott. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska  
Stadsnätsföreningen

DAN SJÖBLOM OM SITT ENGAGEMANG PÅ EU-NIVÅ:

Stort intresse för Sverige som 
bredbandsland – men fortsatt 
svårt att förstå stadsnätens roll
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Hexatronic fibersystem  
för inomhusinstallationer

• Minskad installationskostnad

• Ökad installationshastighet

• Utbyggbart och framtidssäkert

Lär dig mer om 
möjligheterna här

hexatronic.com/solutions/
fiber-for-premises-networks/



I samband med att Hela Sverige ska 
Leva, Companion och LRF tog över 
förvaltarskapet av Byanätsforum 2018 
tillträdde även Anna Johansson och 

Thomas S. Nilsson som projektledare. Det 
inledande arbetet bestod av att identifiera 
landets bredbandsföreningar och bygga 
upp en organisationsstruktur och ett 
medlemsregister.

FÖRENINGARNA SKILJER SIG DOCK åt och 
medan vissa enbart hanterar fiberfrågor 
har andra även infrastrukturer såsom 
vatten, avlopp och väg. Även storleken på 
föreningarna skiljer sig åt. Snittföreningen 
har cirka 200 deltagare men det finns 
även byanät som omfattar färre än 30 
anslutningar och upp till fler än 1000 
medlemmar.

– Utan byanätens arbete hade vi med  
all säkerhet inte nått lika långt med utbygg-
naden. De har ofta hög anslutningsgrad 

tack vare lokala eldsjälar som lagt mycket 
tid på att skapa förståelse för behovet av 
snabbt bredband. Den höga anslutnings-
graden tillsammans med ideella krafter 
har också inneburit att bredbandsfören-
ingarnas projekt blivit billigare än de som 
genomförts av kommersiella aktörer,  
säger Thomas S. Nilsson.

MEN DE FRIVILLIGA INSATSERNA och beroendet 
av eldsjälar har också blivit byanätens 

akilleshäl. När engagerade medlemmar 
flyttar eller slutar kan de bli svårt för andra 
att ta vid om kompetens saknas. Flera 
nät är i dag äldre än 20 år gamla och där 
uppstår nya behov såsom uppgradering 
och förbättringsarbeten.

– När vi startade med vår rådgivnings-
service så märkte vi tydligt att det fanns 
ett uppdämt behov. Det kan handla om 
alltifrån föreningsjuridik till teknisk 
rådgivning, säger Anna Johansson.

FÖR ATT SKAPA EN plattform för nätverkande 
och kompetensutveckling anordnar 
Byanätsforum med jämna mellanrum 
webbinarier. En annan viktig del i organi-
sationens verksamhet är påverkansarbetet 
där de företräder byanätens intressen 
gentemot myndigheter och politiken. 
Under det senaste året har just påverkans-
arbetet tagit extra mycket resurser i fråga 
i samband med att Post- och telestyrelsen 

Stort behov av stöd  
till bredbandsföreningar
Byanäten har stått för cirka en tredjedel av fiberutbyggnaden utanför tätorter. Men trots 
att det finns över 1000 stycken byanät i Sverige så saknades länge en organisation som 
tillvaratog deras intressen. 2015 startades Byanätsforum och intresset för att ta del av 
bland annat rådgivning och kompetensutveckling har varit stort.

Byanätslag har ofta hög 
anslutningsgrad tack vare 
lokala eldsjälar som lagt 
mycket tid på att skapa 
förståelse för behovet av 
snabbt bredband.
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arbetade fram förslag till ny modell för 
bredbandsstöd. Länge var det osäkert i 
vilken utsträckning som byanäten skulle 
kunna ta del av framtida stödmedel.  
Efter att regeringen agerat i frågan stod  
det dock klart att regelverket behövde 
anpassas så att även mindre aktörer, som 
byanät, skulle kunna söka medel. Men 
enligt Anna Johansson är det inte första 
gången som byanätens roll för den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden underskattats.

– Bilden av byanäten har präglats av 
okunskap vilket skapat en njugg inställ-
ning. Det kan exempelvis handla om att 

man tror att kvaliteten i byanäten är sämre 
än hos de kommersiella aktörerna men det 
finns inget som talar för att det ligger något 
i det påståendet, säger Anna Johansson.

UNDER DE SENASTE ÅREN har bredbandsut- 
byggnaden i Sverige saktat av. Av de hushåll 
som fortfarande saknar en fiberupp-
koppling befinner sig en stor del av dessa 
utanför tätorter. Och faktum är att den 
avstannade utbyggnaden ökat intresset för 
invånare och företag att ta fiberutbyggna-
den i egna händer och bygga ett byanät.

– Vi är förvånade över det stora intresset 
av att få rådgivning i hur man etablerar nya 
byanät. Många gånger kan det handla om 
områden där en kommersiell aktör dragit 
tillbaka ett erbjudande och där bygden  
i stället väljer att agera på egen hand. Just 
därför är det så viktigt att byanäten får rätt 
förutsättningar att ta del av exempelvis 
stödmedel på lika villkor. För det är fel att 
tro att de spelat ut sin roll. Jag tror i stället 
att de kan ha avgörande betydelse om vi 
vill nå regeringens bredbandsmål, säger 
Thomas S. Nilsson.  n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Kort om  
Byanätsforum 

Byanätsforum lanserades 
under 2015 och är 
ursprungligen ett initiativ 
inom ramen för regeringens 
Bredbandsforum. Initiativet 
hade sin grund i en bedöm-
ning från Bredbandsforums 
styrgrupp om att byggnation 
och förvaltning av lokala 
bredbandsnät medför stora 
behov av teknisk, juridisk 
och ekonomisk rådgivning. 
Från och med våren 2018 
har Hela Sverige ska leva, 
Coompanion och LRF 
tagit över Byanätsforum. 
Tillsammans ska sam-
arbetsorganisationerna 
utveckla forumet och vara 
ett stöd för bredbandsför-
eningar med information, 
nätverk, rådgivning och 
företrädarskap.
Källa: byanatsforum.se

Anna Johansson och Thomas S. Nilsson är 
projektledare på Byanätsforum.
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Boosta ditt fibernät med innovativ IT i molnet.
iNSIDE Network Information System

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

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

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

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

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

hawkeye
C O M P U T I N G

Trots rapporter om att hela bredbandsmark-
naden minskat sina investeringar så räknar 
de kommunala stadsnäten med att satsa 
miljardbelopp på fiberutbyggnad under 2020, 
enligt en rapport framtagen av Svenska 
Stadsnätsföreningen. 

Stadsnätsundersökningen är en statistikrapport 
som tas fram av Svenska Stadsnätsföreningen 
och innehåller uppgifter om stadsnätens 
verksamhet. Rapporten visar att stadsnäten 
planerar att investera 3,8 miljarder kronor i 
fiberutbyggnaden under 2020.

I rapporten har stadsnäten även fått uppge 
de vanligaste skälen till att hushåll väljer att 
avstå från att ansluta sin fastighet till ett 
bredbandsnät. Ålder på fastighetsägare och 
bristande ekonomiska förutsättningar är två av 
de vanligaste skälen, enligt rapporten. Sverige 
har kommit långt i bredbandsutbyggnaden i 
jämförelse med andra länder, men enligt  

Post- och telestyrelsen, PTS, kommer de 
nationella bredbandsmålen som är satta för 
2020 och 2025 inte att nås. 

– Den återstående utbyggnaden är en ut- 
maning rent kostnadsmässigt. Nästan alla av 
de privata nationella aktörerna har dragit ner 
på takten och minskat sina investeringar, vilket 
går att läsa i PTS utvärderingar av bredbands-
målet. Stadsnäten har fortsatt investera, men 
ensamma kan de inte nå målen. Dessutom är 
de hindrade att bygga ut bredband utanför 
hemkommunen, säger Camilla Jönsson, 
sakkunnig samhälle och politik på Svenska 
Stadsnätsföreningen, som sammanställt 
rapporten.

Läs hela rapporten, Fakta om de svenska 
stadsnäten, på www.ssnf.org n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

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

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

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

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

Är din backup power för kritisk 
kommunikations infrastruktur framtidssäkrat?

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

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

Om ni vill veta mer om bränsleceller som kraft-
lösningar är ni välkommen att besöka oss på 
Stadsnätsföreningens digitala årskonferans den 
21 - 23 september 2020.

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



DIGITALA ÅRSKONFERENS
VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS

21–23 SEPTEMBER 2020

MÅNDAG 21 SEPT

13.30-13.35 Välkommen!
Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen och Jörgen 
Svärdh, Utsikt Bredband och ordförande för 
Stadsnätsföreningen

13.35-13.45 Teknisk information om konferensen
Plattform, mötesrum utställare och teknisk support

13.45-14.10 Från brottsplats till domstol med 
digitaliseringens hjälp
Tack vare sensorteknik och digitalisering har 
polisen blivit ännu bättre på att utreda brott och 
säkra bevisning. Hör polisens forskningsdirektör 
berätta om hur de nyttjar digitaliserings 
möjligheter redan i dag och vilka tekniker de ser 
kommer användas i framtiden.
Lena Klasèn, forskningsdirektör Polisen

14.10-14.35 From Crank start to Connected Car 
Vi startar resan 1928 när den första bilen rullar av 
Volvo’s produktionslina på Hisingen och slutar 
2030 när alla bilar är uppkopplade och autonoma. 
Christian Sahlén, Actia Uppkopplade fordon

14.35-15.00 Linköping as a Smart City
Linköping har i dag uppkopplade träd, badplatser, 
skolsalar och bussar och befinner sig mitt i en 
revolution med tusentals molnanslutna enheter 
och gigantiska mängder data. Johan Lindén 
berättar om hur Gaia tillsammans med Tekniska 
Verken, Utsikt och Östgötatrafiken har skapat 
IoT-plattformar för nya tjänster till medborgare och 
företag. Tjänster som kan förenkla tillvaron genom 
att göra saker mycket smartare och skapa helt nya 
affärsmöjligheter.
Johan Lindén, vd Gaia

15.00-15.10 Sammanfattande soffsamtal
I soffan: Jörgen Svärdh, Christian Sahlén, Lena Klasèn  
och Johan Lindén

15.10-15.20 Paus

15.20-15.50 Digitaliseringens möjligheter och demokratiska 
utmaningar
Digitaliseringen bär på många möjligheter, men 
behöver omsättas och förankras för att skapa 
nytta, utveckling och innovation. Tillgång till digital 
infrastruktur är i dag en förutsättning för att delta 
i samhället. Vår vardag är helt enkelt inbäddad i 
digitala strukturer och prylar. Men hur skapar vi 
demokratisk välfärd i allas olika digitala vardagar? 
Folkhemmet grundades i värden som jämlikhet, 
inkludering och gemenskap med samtidig tillväxt 
och konkurrenskraft. Nu behöver den digitala 
infrastrukturen användas för att på nya sätt bygga 
hållbar välfärd. 
Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid 
Linköpings universitet

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

16.10-16.40 Paneldiskussion: Stort behov av samverkan 
mellan stadsnäten
Hur kan stadsnäten bli attraktivare affärspartner 
tack vare samverkan? Klusterrepresentanter från 
olika delar av landet lyfter fram och diskuterar 
goda exempel på regional samverkan. 
Anna Karlsson, Kalmar Energi, Martin Gedda, Netwest, 
Tomas Sundström, IT Norrbotten och Alexander 
Jansson, Sydlänk med flera

16.40-16.50 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, Jörgen Svärdh och Per Fröling

PROGRAM
MAIN STAGE

JOHAN  
LINDÉN
VD Gaia

ELIN  
WIHLBORG
Professor Linköpings Universitet

MODERATOR

Ansvarig regional samverkan
Stadsnätsföreningen

PER FRÖLING
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Sveriges Radio
ERIK BLIX

13.00 LENA MICKO 13.40 JAN SCHERMAN 15.00 ANNA BONDESSON

TISDAG 22 SEPT

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

13.00-13.30 MAIN STAGE
Hör civilminister Lena Micko berätta om 
regeringens uppdrag med att främja kommunernas 
digitaliseringsomställning och vilka utmaningar 
hon ser inom området.

13.40-14.10 MAIN STAGE
 Telekomsektorn förändras - vad har vi att vänta?

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

14.10-14.20 Information om de kommande parallella 
seminarierna samt en kortare paus

14.20-14.50 Välj ett av följande:
 MAIN STAGE  

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

 BREAK OUT 1  
Det är dags att varudeklarera digitala 
uppkopplingar
Hur kan vi tydliggöra leveransmöjlighet av digital 
välfärd oavsett var du bor och oavsett vad du har 
för uppkoppling? Kan vi varudeklarera förbindelser 
så att det blir enklare att förstå de tekniska 
förutsättningarna på en bredbandsanslutning? 
Intressanta frågor med intressanta svar. Kom och 
lyssna!
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på 
Stadsnätsföreningen

 BREAK OUT 2  
Hur ser Polhem Infra på infrastruktur-
investeringar?
De tre AP-fonderna har gått samman i ett 
gemensamt bolag med syftet att långsiktigt satsa 
på olika infrastrukturslag i Sverige.
Mikael Lundin, Vd Polhem Infra

PROGRAM
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TISDAG 22 SEPT

14.50-15.00 Paus

15.00-15.30 MAIN STAGE 
Stadsnätens roll i kommunens IoT-arbete
Hur kan ett stadsnät stötta sin kommun i arbetet 
med att bygga upp det smarta samhället? Hör om 
goda exempel och konkreta verktyg som kan vara 
till nytta i arbetet med att bygga upp en samverkan 
inom IoT-området. 
Anna Bondesson, WSP

15.30-16.00 Välj ett av följande:
 MAIN STAGE  

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

 BREAK OUT 1  
Affärsmodeller för IoT i ett hållbart samhälle
Vi hör ofta talas om begreppen smarta städer 
och smarta samhällen. Men vad menas med 
dessa begrepp och hur ser rollfördelning ut i dess 
värdekedjor?
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef, 
Stadsnätsföreningen

 BREAK OUT 2  
Hur kan kommuner och stadsnät samverka 
kring IoT-lösningar inom ramen för 
upphandlingsregelverket?
Huvudregeln är att en upphandlande myndighet 
ska konkurrensutsätta sina inköp genom 
annonsering och i enlighet med reglerna i LOU. 
Finns det undantag från huvudregeln och i så fall 
vilka? Vad krävs för att dessa undantag ska kunna 
åberopas?
Kaisa Adlercreutz, advokat/partner, Front Advokater

16.00-16.30 MAIN STAGE 
Panelsamtal: Vad har hänt i bredbandsvärlden 
de senaste 10 åren och vad ligger framför oss?
Bredbandsforum, som firar tio år, har sedan 
starten varit ett viktigt nav i samverkan mellan 
branschen och politiken. Lyssna på ett panelsamtal 
med intressanta och viktiga personer som varit 
delaktiga i Sveriges bredbandsutveckling. Här 
blickar vi både bakåt och tittar på vad som ligger 
framför oss.
Medverkande: Alf Karlsson, fd Statssekreterare, 
Karin Ahl, fd ordförande i Stadsnätsföreningen 
och FTTH Council, Nils Hertzberg, fd kanslichef 
för Bredbandsforum samt Mikael Ek, VD för 
Stadsnätsföreningen
Samtalsledare Per Fröling, Stadsnätsföreningen

16.30-16.40 MAIN STAGE  
Prisutdelning
Årets Stadsnät och Årets Stadsnätsfrämjare

16.40 Sammanfattning och avslutning
Erik Bilx

PROGRAM

ONSDAG 23 SEPT

08.30-08.40 MAIN STAGE  
Inledning
Stadsnätsföreningens ordförande Jörgen Svärdh  
och moderator Erik Blix

08.40-09.20 MAIN STAGE 
Reflektioner och erfarenheter om vårt ändrade 
beteende under pandemin
Digitalisering har tagit ett jättesprång under 
pandemin Covid 19. Det som många upplevde 
som en omöjlighet för ett halvår sedan är idag en 
del av vår vardag och vi har på rekordtid ställt om 
vårt beteende som gör att många kan arbeta eller 
studera hemifrån. Är det bestående eller kommer 
vi gå tillbaka till hur det var tidigare? Vad ställer vår 
nya vardag för krav på medarbetar- och chefskap?  
Lyssna till erfarenheter och reflektioner av professor 
Ulf Melin från Linköpings universitet samt en 
efterföljande dialog med  Mikael Ek och Louise 
Thorselius, Stadsnätsföreningen tillsammans med 
Erik Blix

PROGRAM
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09.20-09.30 Information om de kommande parallella 
seminarierna samt en kortare paus

09.30-10.00 Välj ett av följande:
 MAIN STAGE   

Att finnas på nätet är helt avgörande för att få 
nya affärer och behålla kunder!
I vår uppkopplade värld så har det blivit helt 
avgörande för de allra flesta aktörer att finnas på 
nätet för att visa upp sina produkter och sälja dem 
där. Enkel beställning och bra leveranslogistik 
är också viktigt. Hur kommer det sig att så få 
av stadsnäten hittills anammat digitaliseringen 
och inte använder sig fullt ut av den digitala 
plattformen CESAR för att sälja sina nätprodukter? 
Vad kan det få för konsekvenser? Underskattas 
affärsmöjligheterna? Eller beror det på något 
annat?
Ett samtal mellan Jörgen Svärdh, Utsikt Bredband och 
ordförande för Stadsnätsföreningen, Mikael Ek, vd 
Stadsnätsföreningen och Sofia Söder, Gothnet Energi 
med flera, under ledning av Per Fröling

 BREAK OUT 1 
Ökad kundnöjdhet och ökat förtroende  
för branschen
Mycket negativ publicitet kring försenade 
fiberleveranser och avbeställningstvister har 
gjort att konsumenternas förtroende är lågt. 
Hur kan branschen agera för att visa ett bättre 
ansvarstagande, öka förtroendet och undvika 
negativ publicitet? Telekområdgivarna har en 
bra bild av problematiken genom de många 
konsumentkontakter som hanteras varje dag och 
kommer att diskutera vad som hittills har gjorts och 
vad som måste göras framåt.
Mattias Grafström och Camilla Brogren, 
Telekområdgivarna

 BREAK OUT 2 
Framtidens städer
Där vi i dag befinner oss är vi inte långt ifrån en 
verklighet där nästan alla tekniska lösningar är 
möjliga. Men frågan är vilka vägval vi ska göra 
framåt när vi planerar våra framtida hållbara och 
smarta samhällen? Hör om hur vi bland annat kan 
använda digitaliseringens kraft för att lösa många 
av de stadsbyggnadsutmaningar vi står inför.
Malin Frenning, divisionschef Infrastructure, AFRY

10.00-10.10 Information om de kommande parallella 
seminarierna samt en kortare paus

10.10-10.40 Välj ett av följande:
 MAIN STAGE 

Så kan byanäten samverka med övriga 
bredbandssektorn
Byanät har stått för en betydande del av 
bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Trots 
det är de en udda fågel bland övriga aktörer i 
bredbandsbranschen. Hör Byanätsforum berätta 
om hur branschen och byanäten kan öka sin 
samverkan.
Thomas S. Nilsson, Byanätsforum

 BREAK OUT 1 
På spaning efter driftsäkerhet
Allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig 
på fungerande elektroniska kommunikationsnät 
och tjänster. Följderna av exempelvis 
säkerhetsattacker, sabotage eller annan 
skadegörelse kan få stora negativa samhälleliga 
konsekvenser. Hur står det till i Sverige? Följ med 
på en strategisk utblick och spaning.
Annika Bergman, PTS

 BREAK OUT 2 
Riskerna med att ersätta fast 
bredbandsinfrastruktur med enklare alternativ
Det statliga forskningsinstitutet RISE har i en 
rapport, beställd av Svenska Stadsnätsföreningen, 
genomfört en analys över konsekvenserna med 
att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med 
trådlösa alternativ. 
Marco Forzati, Rise

10.40-10.50 Paus

10.50-11.20 MAIN STAGE   
Live hack och annat hårresande kring 
cybercrime
Anders Nilsson kommer att prata om IT-säkerhet, 
olika risker, och hur viktigt det är att vara medveten 
och att vi borde tänka på vad vi gör och inte gör.
Han kommer också att visa en hackupplevelse live 
som du förmodligen inte vill vara med om på riktigt.
Anders Nilsson, ESET

11.20-11.50 MAIN STAGE  
Sammanfattning och avslutning
Erik Blix med gäster sammanfattar Digital 
Årskonferens 2020 
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Nytt normalt läge

Aldrig har väl samhället förändrats så 
snabbt på så kort tid. Om någon hade 
beskrivit att vi skulle spendera en 
stor del av vår arbetstid under 2020 

hemifrån, enbart umgås i mindre konstellationer 
och utan en enda jobbresa så tror jag få av oss 
trott att en sådan omställning var möjlig. Men 
vi är mer anpassningsbara än vi tror och jag 
hoppas att vi tar med oss den inställningen när 
vi nu blickar framåt mot kommande verksam-
hetsår – för den kommer att behövas.

För pågående pandemi kommer att prägla vårt 
samhälle under lång tid framöver. Ett exempel 
på det är Kommunsverige som tvingats stöpa 
om flera av sina verksamheter till digital form 
under det senaste halvåret där gymnasieskolan 
är det mest långtgående exemplet. Även andra 
verksamhetsgrenar har tvingats till en digital 
rivstart och jag tror att tempot i den digitali-
seringsresan kommer vara fortsatt högt även 
framåt oavsett eventuella lättnader i restriktio-
ner. Med andra ord har vi ett nytt normalt läge.

För oss som arbetar med digitaliseringsfrågor 
kan ju det här ses som en möjlighet. Men det 
skriande behovet av att digitalisera alltifrån 
hemtjänst till skola illa kvickt kan också öka 
risken för kortsiktiga lösningar som varken är 
hållbara eller ekonomiska över tid.

Även om en snabb digitalisering innebär en 
mängd möjligheter för vår bransch så ökar ock-
så risken för ett nytt Klondike. Kanske är det till 
och med så att försenade projekt, förväntningar 
som inte infrias och besvikna kunder på grund 

av bristande samarbetsförmåga inom vår egen 
bransch är ett större hot mot kommunernas 
digitalisering på lång sikt än bristen på pengar.

Vad kan vi då göra för att minska risken för en 
sådan utveckling? Jag tror vi måste inse att 
samverkan är nyckeln till framgång även inom 
det här området. När vi pratar samverkan så 
syftar vi ofta samarbete mellan stadsnät runt 
om landet. Men i det här fallet så är det så 
många fler aktörer inblandade än bara nätägare. 
Det kan vara aktörer som vi inte är vana vid 
att samarbeta med i andra sammanhang. Det 
kan också innebära att vi måste samverka 
med bolag som i andra segment kan vara våra 
konkurrenter.

Hur lång tid har vi då på oss att börja samverka 
och bli bättre på branschdialog? För att 
återkoppla till rubriken om vikten av att vara 
snabbfotad så tror jag att vi alla inser att vi 
egentligen borde gjort det här för länge sedan. 
Men bättre sent än aldrig och jag hoppas att 
en positiv lärdom av nuvarande pandemi är att 
vi blivit bättre på att både tänka om och tänka 
nytt. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

”Även om  
en snabb  
digitalisering 
innebär en 
mängd möjlig-
heter för vår 
bransch så ökar 
också risken  
för ett nytt  
Klondike.”

ORDFÖRANDE :  JÖRGEN SVÄRDH
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Tre frågor till stadsnäten   

1
Coronapandemin har ju präglat alla 
verksamheter och då även stadsnäten. 
Hur har er verksamhet påverkats?

LISA: ”Vi har en märkbart liten påverkan 
av pandemin. Personalen hålls uppdelad 

och arbetar varannan vecka på kontoret. Det ställer 
samtidigt stora krav på våra entreprenörer som är 
ute hos kunderna och byter utrustning. Det gäller 
att lyssna på kunderna för att arbetet ska gå smidigt 
och utan att skapa oro för spridning av viruset.”

CHRISTER: ”Egentligen inte så mycket. Vi har 
blivit digitala och jobbar mycket mer hemifrån. 
Drift, utbyggnad och projekt fortsätter att löpa 
på. Vi hade tidigt stor nytta av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps riktlinjer för att göra 
rätt prioriteringar, som att dela upp driftsorganisa-
tionen. Vi har deltagit i krisutbildningarna och gjort 
inrapporteringar och jag anser att vi har klarat oss 
mycket bra.”

ANNA: ”Vi har klarat oss bra då vi var förhållandevis 
vana vid att jobba digitalt sedan tidigare. Vi har fått 
känna på vad som kan hända och att våra styrkor 
i organisationen faktiskt är hållbara. I sådana här 
lägen gäller det att backa hem och skydda driften 
som ju är själva basleveransen. Innovationspro-
cesser får under en period prioriteras ned men 
med hållbara arbetssätt bör den perioden bli kort. 
Utveckling är avgörande för både människa och 
verksamhet.”

2 
Har ni märkt någon ökad efterfrågan 
gällande nyanslutningar och efteran-
slutningar? Har aktiveringsgraden 
påverkats gällande bredbandstjäns-
ter? Efterfrågas högre kapacitet på 
internettjänsterna?

LISA: ”Vi såg tidigt ett ärendemässigt stopp 
på efterfrågningar av nyanslutningar. Nu har 
efterfrågan stigit till en normalnivå igen. Vi har 
väldigt få passiva anslutningar, men tittar vi på vår 
belastningsgraf så ser vi en tydlig trend på ökad 
kapacitet av internettjänsten där 250 Mbit/s snart 
verkar vara standard hos användarna. Det var bra 
att vi de senaste åren har hunnit uppgradera de 
byalagsnät som vi tog över för cirka 10 år sedan. 
Annars hade vi fått problem med landsbygdsbornas 
behov av ökad bandbredd.”

CHRISTER: ”Efterfrågan på fiberanslutningar har 
varit konstant och vi fortsätter med en ständig 
utbyggnad av stadsnätet. Från landsbygden 
har efterfrågan ökat där fiberkabel inte finns. 
Trafikbelastningen i nätet har ökat dagtid med 50% 

vilket inte medför någon driftsvårighet då nätet är 
uppgraderat och det finns goda marginaler. Det 
som tidigare varit en standardtjänst på 100 Mbit/s är 
nu på väg att vara 250 Mbit/s.”

ANNA: ”Det vi ser är en stor ökning av förfråg-
ningar på svartfiber. Det har delvis att göra med 
det ökade trycket på 5G-utrullningen men även 
vårt regionala samarbete där större förfrågningar 
kan hanteras. Vi hade en hög aktiveringsgrad 
redan innan pandemin och bedömer att den 
är fortsatt uppåtgående. Vi kan även ana att 
kunderna väljer internettjänster med högre 
kapacitet än tidigare som troligen beror på våra 
beteendeförändringar med ökad konsumtion av 
streamingtjänster, spel och videomöten.”

3 
Den rådande pandemin verkar ju 
fortsätta under många månader 
framöver, hur tar er verksamhet höjd 
för det?

LISA: ”Vi fortsätter att dela upp 
personalen och arbeta varannan vecka på kontoret. 
Vi har vant oss vid att använda digitala mötesplatt-
formar och vi hörs ofta över videomöten mellan de 
två arbetslagen. Det nya arbetssättet fungerar bra 
för många, medan det kan vara svårare för andra 
att kunna koncentrera sig på arbetet hemifrån. Det 
är även viktigt att inte tappa den sociala kontakten 
inom jobbet, vilket kan betyda mer för vissa än för 
andra. Detta är något vi måste vara lyhörda för, och 
ta hänsyn till, under den fortsatta pandemin.”

CHRISTER: ”Håll i håll ut, kallar vi det! Vi ansvarar 
för en samhällsviktig funktion och måste jobba efter 
vår kontinuitetsplan. Människor måste kunna få 
träffas och det gör vi genom schemaläggning för 
att upprätthålla trygghet och säkerhet. Det är och 
blir ett stort ansvar för oss ledare att till exempel 
skapa möten utomhus och möta medarbetare på 
individens villkor och behov. Det är inte förbjudet 
att vara på arbetsplatsen men vi rekommenderar att 
jobba på distans. Det är också tillåtet att hämta hem 
sin kontorsstol om man vill.”

ANNA: ”Vi kommer precis som under våren att 
fortsätta anpassa oss till de rådande restriktionerna. 
För möten som är av formell karaktär så fungerar 
det utmärkt med ett digitalt möte. Handlar det om 
att starta ett nytt team eller introducera nya med-
arbetare så behövs ibland andra tillvägagångsätt. 
Från det akuta krisläget när fokus blir att se till de 
individuella behoven går vi nu in i fas där grupp och 
verksamhetens behov också behöver balanseras. 
Det mänskliga mötet är i grunden viktigt både för 
individen och verksamheten.”

LISA TEGEBORG DEIJ
Affärsområdeschef 

Stadsnät  
Kungälv Energi

CHRISTER ENGLUND
Affärsområdeschef 

GavleNet  

ANNA KARLSSON
Vd/koncernchef
Kalmar Energi

PER FRÖLING 
Svenska
Stadsnätsföreningen
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 Inför 2020 hade teknikrådet för  
CESAR2 planerat ett flertal arbeten 
för att vidareutveckla och förbättra  
tjänsten. På grund av rådande 
samhällssituation har vissa arbeten 
behövt flyttas fram. Ett flertal arbeten 
är däremot redan i gång som syftar till 
att göra automatiseringen av affärer 
mellan operatörer och stadsnät ännu 
bättre.  

Tjänsten CESAR2 är en handelsplats 
för förbindelser och tjänster baserat 
på fiber. I tjänsten är affärsprocessen 
och produkterna standardiserade 
med ett gemensamt avtalspaket för att 
göra affärerna mellan operatörer och 
stadsnät enklare och smidigare. CESAR2 
visualiserar kartor med information om 
anslutningspunkter (noder som ansluter 

fastigheter till nätet), områdesnoder 
(noder som ansluter anslutningspunkter) 
och produktområden (produkter, 
exempelvis svartfiberförbindelser och 
inplacering). Den här informationen 
möjliggör för operatörer att snabbt hitta 
säljare, det vill säga en nätägare, för just 
deras intresseområde. När operatörer 
sedan har hittat en passande säljare kan 
de enkelt skicka en köpförfrågan via 
tjänsten. 

För att CESAR2 ska fungera som det 
självklara valet för operatörer vid en 
köpsituation måste stadsnäten se till att 
importera den nödvändiga informationen 
om deras anslutningspunkter och 
områdesnoder samt skapa produktom-
råden. Stadsnätsföreningen har vid ett 
flertal tillfällen lyft vikten av att genom-

föra det här arbetet då det innebär 
ökade affärsmöjligheter för stadsnäten. 
Föreningen har även möjlighet att 
stödja stadsnäten vid import via Rasmus 
Rahm, teknisk projektledare på Svenska 
Stadsnätsföreningen. Information i form 
av instruktionsfilmer finns även att tillgå 
på föreningens hemsida, www.ssnf.org. 

CESAR2 utvecklas konstant för att 
förbättra och utveckla nya funktioner. På 
grund av coronapandemins påverkan 
på Stadsnätsföreningens verksamhet 
har det emellertid varit nödvändigt att 
minska budgeten för tjänstens utveckling 
under 2020. Därför har vissa arbeten 
som var planerade att genomföras under 
året flyttats fram till 2021 och 2022, 
exempelvis beställning av förbindelser 
via API och våglängdsprodukter. 

CESAR2 fortsätter att utvecklas för att underlätta 
affärer mellan stadsnät och operatörer ytterligare

Arbetet med CESAR2 kommer under året att handla om att göra automatiseringen 
av affären ännu bättre genom att arbeta in mer kompetens i tjänsten.
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– Det är beklagligt att vi inte kan 
genomföra allt det arbete som vi hade 
planerat för i år. På grund av att vi nu 
skjuter upp en del arbete får stadsnäten 
däremot möjlighet att komma i kapp med 
det arbete som de behöver utföra för att 
göra CESAR2 till en ännu bättre handels-
plats mellan operatörer och nätägare, 
säger Jimmy Persson, utveckling- och 
säkerhetschef på Svenska Stadsnäts-
föreningen. 

Trots omständigheterna genomförs ändå 
ett flertal arbeten under 2020. Fokuset 
ligger på att göra automatiseringen av 
affären ännu bättre genom att arbeta in 
mer kompetens i CESAR2. Bland annat 
har anslutningspunkterna kompletterats 
med möjligheten att fastställa en anslut-
ningsstatus. Dessa statusar berättar om 
en anslutningspunkt är klar för leverans 
(OnNet), förberedd men ännu inte 
färdigställd (NearNet) eller om det inte 
finns någon anslutningspunkt i dagsläget 
men intresse finns hos nätägaren att 
bygga inom snar framtid (OffNet). Det 
här möjliggör även för ägaren att kunna 
prissätta utefter anslutningspunktens 
status.

– I och med det här arbetet får man en 
automation i flödet. Det innebär att en 
operatör direkt kan kolla upp en adress 
och få ett pris och information om 
anslutningspunktens status och vilken 
nod du måste vara inplacerad i för att 
kunna avropa ett satt pris, säger Jimmy 
Persson. 

Utöver status för anslutningspunkter 
tillkommer ytterligare en ny funktion 
där man kan beskriva ändamålet i en 
svartfibertjänst. Det innebär att ett 
företag kan beställa anpassad fiber för 
olika syften och målgrupper och därmed 
få ett bättre pris för tjänsten. Svartfiber 
solo är ett exempel på en sådan svartfi-
bertjänst tillägnad företag. Produkten är 
begränsad så att vidareförsäljning inte 
får ske och därmed blir priset mycket 
lägre än en vanlig svartfibertjänst.

– Ett annat exempel på en anpassad 
svartfibertjänst som vi har arbetat med 
i år är Svarfiber accesstransport. Syftet 
med den här förbindelsen är att den kan 
stödja högeffektlaser och bandbredder 
över 400 gigabit per sekund. En sådan 
typ av förbindelse har höga krav på 
rengjorda kontakter och kräver mindre 
vidarekopplade förbindelser än en vanlig 
svartfibertjänst, säger Jimmy Persson. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Hallå där...

RASMUS RAHM
Ny teknisk projektledare på Svenska Stadsnätsföreningen

I april tillträdde Rasmus Rahm en ny 
tjänst på Stadsnätsföreningen som 
teknisk projektledare. Han har flera års 
erfarenhet av telekombranschen i roller 
som bland annat fibertekniker, projektör 
och projektledare. 

– Det känns både spännande och 
roligt att tillträda den nya tjänsten som 
teknisk projektledare på Stadsnäts-
föreningen. Det som lockade mest var 
att det kändes som ett viktigt arbete 
med varierande arbetsuppgifter, som 
handlar om att utveckla och stärka 
telekombranschen. Rollen kändes 
även passande för min nuvarande 
kompetens men även utmanande med 
möjlighet till kompetensutveckling, 
vilket är något som jag ser fram emot 
mycket, säger han.  

I sin nya roll arbetar Rasmus Rahm 
främst med tjänsten CESAR2 och deltar 
i arbetet med att förvalta, utveckla och 
utvärdera föreningens produkter och 
tjänster. Han agerar även som support 
till föreningens medlemmar där han för 
tillfället fokuserar på att hjälpa stadsnä-
ten med import i CESAR2.

– Jag tror att mina tidigare erfaren-
heter kan bidra positivt till föreningens 
arbete då jag har flera års erfarenhet av 
arbete ute på fältet. I och med det tror 
jag att jag kommer kunna bidra med 

nya perspektiv när det kommer till att 
utveckla tjänster och produkter, säger 
han. 

CESAR2 kommer så småningom att bli 
Rasmus Rahms ansvarsområde, vilket 
innebär att föreningen nu har gott om 
resurser till att bistå stadsnäten med 
import och övriga funktioner kopplat till 
tjänsten. 

– Att importera bland annat 
anslutningspunkter och noder och 
skapa produktområden är av stor 
betydelse då CESAR2 visualiserar 
detta för operatörerna. Därmed blir 
processen vid en fiberaffär snabbare 
och smidigare för både stadsnäten 
och operatörerna. Ju mer stadsnäten 
importerar och skapar i CESAR2 desto 
större är chansen att stadsnäten får fler 
affärsmöjligheter, säger han. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Om Rasmus Rahm
Ålder: 32 år  
Familj: Sambo, tre döttrar  
och två hundar  
Bor: Stockholm 
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– för att stödja PTS nya driftsäkerhetsföreskrift 
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 Den 1 mars 2020 infördes Post- och telestyrelsen, PTS, nya säkerhetskrav för 
operatörer inför upphandling. Den nya föreskriften har tagit höjd för några av 
de risker som aktualiseras i takt med att allt fler tjänster och samhällsfunktio-
ner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

I och med den kommande utbyggnaden 
av 5G-näten kommer samhällets 
beroende av fungerande nät och 
tjänster att öka ytterligare. Sedan tidigare 
omfattar driftsäkerhetsföreskriften PTSFS 
2015:2 bland annat att operatörer ska 
analysera och hantera risker kopplade 
till anläggningar och förbindelser. Den 
nya föreskriften PTSFS 2020:1 innebär att 
operatörer även ska beakta säkerhetsris-
ker inför en upphandling och innefattar 
främst att ytterligare hot och tidpunkter 
ska analyseras i en riskanalys samt 
ökade dokumentationskrav och förtydli-
ganden av åtkomst och behörighet. 

De nya säkerhetskraven kan delas upp i 
fyra huvudkategorier: 

1 Ökade dokumentationskrav
Tillverkare av tillgångar och 

förbindelser ska dokumenteras och 
dokumentationen ska sparas i fem 
år. Uppdragstagare och uppdragens 
omfattning ska dokumenteras och 
dokumentationen ska sparas i fem år.

2 Ytterligare hot ska analyseras i 
riskanalysen

Tydliggörande av att ”sabotage” alltid 
är ett relevant hot som ska analyseras. 
Information som förmedlas från PTS om 
hot ska alltid analyseras.

3 Ytterligare tidpunkter för riskanalys
Inför upphandling av uppdragstaga-

re. Inför upphandling av tillgångar och 
förbindelser.

4 Förtydligande avseende åtkomst 
och behörighet

Kravet gäller såväl egen personal som 
annans.

Från Stadsnätföreningens håll har vi 
uppdaterat föreningens ledningssystem  

för att ge stöd för de nya kraven. 
Ledningssystemet har anpassats till 
den nya föreskriften och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps 
planeringsstöd för kontinuitetshantering. 
För tillgång till det uppdaterade 
ledningssystemet, kontakta Jimmy 
Persson, utveckling- och säkerhetschef 
på Svenska Stadsnätsföreningen.

För att stödja Stadsnätsföreningens 
medlemmar i arbetet med säkerhet- 
och kontinuitet har föreningen valt 
Rejlers och Vinnergi som partners till 
föreningens driftssäkerhetsarbete. Valet 
har grundats på företagens kunskap om 
stadsnäten och de tjänstepaketeringar 

de erbjuder föreningens medlemmar 
kring driftsäkerhet. Jerker Ardnor, 
teamledare kommunikation och säkerhet 
på Rejlers, menar att föreningens arbete 
kring de nya säkerhetskraven är viktigt 
och framhåller vikten av att det ska 
generera en trygghet hos föreningens 
medlemmar. 

– PTS nya säkerhetskrav innebär 
främst att man redan tidigt i planeringen 
väger in säkerheten i beslutsunderlagen. 
Detta minskar risken för störningar och 
avbrott vid utbyggnad eller utbyte av 
komponenter. Stadsnätsföreningens 
arbete med att bidra till de ökade 
säkerhetskraven är viktigt. Både 
föreningen och dess medlemmar ska 
känna trygghet i att vi har samma mål 
och att det är kvalité på det arbete vi gör 
tillsammans, säger han.

Sabine Zimmerl-Berg, senior projektle-
dare på Vinnergi, ser de nya och skärpta 
föreskrifterna som en möjlighet för 
stadsnäten att ytterligare kvalitetssäkra 
och garantera kommunikationsnätens 
funktionalitet nu och i framtiden.

– Vi har fått förtroendet att delta i lite 
mer än var tredje stadsnäts driftsäker-
hetsarbete och att riskbedöma inför en 
upphandling tror vi kan ge stadsnäten ett 
ovärderligt stöd. Dels skapas underlag 
för alla inblandade parter i det interna ar-
betet, dels ger det ett stöd i utformningen 
av upphandlingens kravställan och sist 
men inte minst visar det på betydelsen 
i informationsutbytet med leverantörer 
och uppdragstagare, säger hon. 

Inom ramen för samarbetet kommer 
Rejlers och Vinnergi tillsammans med 
Stadsnätsföreningen vidareutveckla 
ett ledningssystem för kontinuerligt 
driftsäkerhetsarbete. Dessa företag 
tillhandahåller konsulthjälp och utbild-
ning inom området baserat på Stadsnäts-
föreningens arbete med ledningssystem 
och kontinuitetshantering. n

JIMMY PERSSON
Svenska Stadsnätsföreningen 

PTS nya säkerhetskrav 
innebär främst att man 
redan tidigt i planeringen 
väger in säkerheten  
i beslutsunderlagen.

Connecting 
the future.

Våra fibernät tar vid efter järnväg och landsväg  

på samhållets färd mot framtiden. Den kritiska  

infrastruktur som vi i dag bygger ska vara ett  

stabilt skelett för morgondagens samhälle.

Melbye har ett heltäckande sortiment från världens 

ledande leverantörer. Med vår expertkunskap 

hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen  

för varje specifikt projekt, vare sig det  

gäller ett helt system, en enskild  

komponent eller teknisk support.

www.melbye.se
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48



Connecting 
the future.

Våra fibernät tar vid efter järnväg och landsväg  

på samhållets färd mot framtiden. Den kritiska  

infrastruktur som vi i dag bygger ska vara ett  

stabilt skelett för morgondagens samhälle.

Melbye har ett heltäckande sortiment från världens 

ledande leverantörer. Med vår expertkunskap 

hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen  

för varje specifikt projekt, vare sig det  

gäller ett helt system, en enskild  

komponent eller teknisk support.

www.melbye.se



STADSNÄT:

• MKB Net AB

ASSOCIERADE  
MEDLEMMAR:

•  Folklarm  
Larmtjänster AB

• Infranode AB
• Swevidus AB 

VI  VÄLKOMNAR  
NYA MEDLEMMAR:

Vill du också bli medlem  
i Stadsnätsföreningen?

Svenska Stadsnätsföreningen  
är en bransch- och intresse-
organisation som representerar 
stadsnät i närmare 200 kom-
muner och 135 leverantörer av 
tjänster och utrustning inom 
bredbandsområdet. Föreningen 
företräder därmed en absolut 
majoritet av de aktörer som aktivt 
investerar i ny modern infrastruk-
tur för bredband i Sverige. 

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

Läs mer om medlemskapet på 
www.ssnf.org

Hallå där...

ROBERT WÄLIKANGAS
Ny branschjurist på Svenska Stadsnätsföreningen

Robert Wälikangas började sin 
karriär som biträdande jurist på en 
advokatbyrå följt av anställning vid 
domstol. Efter det var han anställd 
på regeringskansliet där han bland 
annat var svensk delegat inom EU 
och sakkunnig i flera offentliga 
utredningar. 

– Jag tror att min breda juridiska 
erfarenhet ger möjlighet att på ett 
bra sätt möta de juridiska utmaningar 
vi har i branschen, säger Robert 
Wälikangas. 

Sedan 2015 har Robert Wälikangas 
arbetat under egen regi med byrån 
Wälikangas Juridik. Stadsnätssfären 
är inte okänd mark. Han har som
Stadsnätsföreningens juristleverantör
bland annat genomfört utbildningar 
och bistått flera av medlemmarna 
med juridisk kompetens, exempelvis 
angående avtalsvillkor, markupp- 
låtelse och GDPR. Därtill har Robert 
Wälikangas sedan 2015 även varit 
involverad i flertalet av Stadsnäts-

föreningens projekt, exempelvis 
framtagandet av nytt Tjänsteleveran-
törsavtal och avtalspaketet avseende 
Internet of Things.

– Det känns spännande att 
axla den nyinrättade rollen som 
Stadsnätsföreningens branschjurist. 
I och med att jag har arbetat med 
Stadsnätsföreningen under en 
längre period känns det både bra 
och som ett naturligt steg att nu 
som anställd kunna fortsätta arbeta 
med branschfrågor tillsammans med 
kollegorna på kansliet, säger Robert 
Wälikangas. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Om Robert Wälikangas
Ålder: 49 år  
Familj: Fru, fyra barn  
och tre hundar 
Bor: Nyköping 
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STADSNÄTSFÖRENINGENS KANSLI

MIKAEL EK
Vd, Svenska  
Stadsnätföreningen 

Telefon: 
08-214 933

Mobil: 
070-598 00 05

E-post: 
mikael.ek@ssnf.org

PER FRÖLING
Ansvarig  
regional samverkan 

Telefon: 
08-214 930

Mobil: 
076-569 04 20

E-post: 
per.froling@ssnf.org

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig  
samhälle och politik

Telefon: 
08-214 931

Mobil: 
076-110 64 71

E-post: 
camilla.jonsson@ssnf.org

JIMMY PERSSON
Utveckling- och  
säkerhetschef

Telefon: 
08-214 640

Mobil: 
073-274 26 15

E-post: 
jimmy.persson@ssnf.org

RASMUS RAHM
Teknisk projektledare

Telefon: 
08-214 710

Mobil: 
070-531 47 10

E-post: 
rasmus.rahm@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell  
produktchef

Telefon: 
08-214 606

Mobil: 
070-548 31 24

E-post: 
per.lindstrom@ssnf.org

LOUISE THORSELIUS
Chef PR &  
Kommunikation

Telefon: 
08-23 20 08

Mobil: 
076-110 02 88

E-post: 
louise.thorselius@ssnf.org

ROBERT WÄLIKANGAS
Branschjurist

Telefon: 
08-214 420

Mobil: 
070-371 44 20

E-post: 
robert.walikangas@ssnf.org

LOTTA KARLSSON
Kommunikatör

Telefon: 
08-214 724

Mobil: 
070-321 47 27

E-post: 
lotta.karlsson@ 
ssnf.org

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef

Telefon: 
08-214 620

Mobil: 
072-542 65 49

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

MIA FORSLÖF
Eventchef

Telefon: 
016-51 70 12

Mobil: 
070-822 96 40

E-post: 
mia.forslof@ssnf.org

Även Stadsnätsföreningens verksamhet 
har påverkats av rådande samhällssitua-
tion. Till följd av förbudet mot allmänna 
sammankomster tvingades föreningen 
att flytta fram sin årskonferens, som nu 
kommer att genomföras digitalt den  
21–23 september.

Hur har dessa omställningar påverkat 
föreningen? 

– Konferensverksamheten är en 
viktig del av föreningens verksamhet ur 
flera perspektiv. Stadsnät, leverantörer 
och operatörer får möjlighet att nätverka, 
vilket är viktigt för stadsnät som jobbar 
lokalt och för leverantörer och operatörer 
som har ett behov av att träffa sina kunder. 
Att vi nu genomför höstens årskonferens 
digitalt ger ändå deltagarna möjlighet till 
detta och det är även spännande att vi nu 
får göra något i digitaliseringens tecken. 
Sedan är konferenserna även en viktig del 
av föreningens finansiering. När vi gjorde 
dessa omställningar i våras justerade vi i vår 
budget vilket också fick följdverkningar på 
vår verksamhetsplan.  

På vilket sätt har pandemin påverkat 
Stadsnätsföreningen i övrigt?

– Vi hamnade i en ny situation där många 
av våra medlemmar gick in i ett krisstabsläge. 
Post- och telestyrelsen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap började att 
ställa vissa krav och efterfrågade läges-
rapportering. Detta gjorde att delar av vår 
verksamhet fick ställa om till att stödja våra 
medlemmar i deras kontinuitetsarbete via 
telefonsamtal och videomöten samt genom 
nya mallar som vi snabbt arbetade fram.  
Om vi pratar generellt, vilken påverkan ser 
du att rådande samhällssituation har haft 
på digitaliseringen?

– Digitalisering är viktigt, men behovet 
av fysiska möten kvarstår. Föreningen har 
under många år lyft fram möjligheterna 
med digitalisering och det är därför extra 
spännande att nu följa hur det har tagit fart 
när vi alla tvingats till att arbeta, utbildas eller 
umgås på annat sätt. Utvecklingspotentialen 
är mycket stor. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Hur har Svenska  
Stadsnäts- 
föreningen  
påverkats av  
pandemin? 
FÖRENINGENS VD MIKAEL EK SVARAR



Träffa oss och XGX 
på SSNF digitala 
årskonferens
21-23 september

genexis.eu

intenogroup.com

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

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

För mer information och testenheter, kontakta din säljkontakt 
eller nils.norberg@genexis.eu

Gör dig redo
för 10G och en 
ny generation X

Avsändare:
Svenska  
Stadsnätsföreningens 
Servicebolag AB
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm

Posttidning B

VI HAR UPPDATERAT 
PRENUMERATIONSREGISTRET. 
ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE? 




