Stadsnätet
e tt m ag a s i n f r å n s v e n s k a sta d s n äts f ö r e n i n g e n

#1 – mars 2016

Så
påverkar PTS
nya regelverk
Stadsnäten

Landskrona
stadsnät
lovar fiber
till alla

Marby
Göran

generaldirektören på
konsumenternas sida

Våra CWDM paneler finns i olika utföranden med
valfritt antal våglängder för att öka kapaciteten i
befintliga nät. Brett utbud av MSA kompatibla
fiberoptiska komponenter, tranceivers och moduler
för ditt aktiva nätverk

Lättjobbade och smarta produkter i diskret design.
Allt du behöver för snabb och enkel installation
av bredband i hyreshus, radhus, villor och kontor
utav Cat.6 och fiber.

SFP, SFP+, XFP, CFP, QSFP från 1G till 100G.

Mer om Basic Bredband™ på hexatronic.se

• Färdigmonterade, Flexibla och kostnadseffektiva serverskåp och rack
• Anpassade för olika externa kyllösningar
• Rum i rum moduler med integrerad kyla
• Komplett med PDU, Fiber och koppar
infrastruktur vid behov
• Brett sortiment av tillbehör

Robusta områdesskåp
och nodskåp
Stabila och tåliga utomhusskåp med en eller flera
låsbara och brytskyddade dörrar.
Integrerat klimatskal med fläktar och värmesystem.
Inreds med tillbehör efter behov.
Finns från 22 till 88 HE.

Hexatronic Elektronik & Data AB utvecklar och levererar aktiva delkomponenter för fibernät.
Företaget är en del av Hexatronic Group och består av tre affärsområden: nätverk,
komponenter och datacenterlösningar. Sedan 1998 har Hexatronic Elektronik & Data
utvecklat egna produkter för fiberbaserade kommunikationsnät. hexatronic.se
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08-214 930
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Stadsomvandlingen i Kiruna
väcker uppmärksamhet i hela
världen.

Maintrac stödjer och
utvecklar stadsnät
Vi erbjuder projektering, produktförsörjning och drift. Till exempel
i Kiruna och Kalix!

Framtiden är
här – i Kiruna
»Genom stadsomvandlingen och samarbetet
med Maintrac kan vi bygga en helt nytt stadsnät
som skapar nya möjligheter för oss i Kiruna
kommun.«
Daniel Flemström, IT-chef Kiruna kommun

Hög driftsäkerhet
Full automatisering
Flexibilitet – öppet stadsnät

Välkommen till framtidens bredband!
Kalix Stadsnät – KalixNet AB – är helägt av Kalix kommun. Bolagets
uppgift är att utveckla stadsnätet och erbjuda anslutning för företag
och privatpersoner. Välj KalixNet så får du • framtidssäker prestanda •
kvalitetssäkrade tjänster • valfrihet och konkurrens.

Maintrac har mångårig kunskap i att bygga stadsnät. Vårt koncept är etablerat
och används av flertalet stadsnät idag. När ett stadsnät ska projekteras följer vi en
genomarbetad och beprövad modell. Tillsammans med vår höga ambition och
kunskapsnivå har vi ett välfungerande koncept.

Ett attraktivare Kalix – både nu och i framtiden

Läs mer på kalixnet.se
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www.maintrac.se

Stadsnäten i korthet:
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stadsnät finns det i Sverige,
varav 86 procent är
kommunala.

av Sveriges 290 kommuner
har stadsnät och sammantaget
äger de cirka 60 procent av all
bredbandsinfrastruktur.

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom
en kommun. Stadsnäten spelar en mycket viktig roll för den fortsatta
fiberutbyggnaden, inte minst i glesbygden, och för att säkerställa öppna
nät med fungerande konkurrens.
De första kommunala stadsnäten bildades på

I slutet av 1990-talet var kommunerna

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 varit en stor framgång. Utan dem
hade Sverige haft både högre bredbandspriser
och färre anslutningar.
Konceptet "öppna nät" grundades av
stadsnäten som ville öppna upp sina nät för
konkurrens. Det 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. Det öppna nätet
har pressat priserna och konsumenterna har
fått fler tjänster att välja mellan. I dag har
de allra flesta bredbandsaktörer anammat
konceptet.

nästan ensamma om att förespråka fiber för
bredbandsutbyggnaden. I dag har tekniken
anammats av hela marknaden och anses vara
det självklara valet. Det har gjort Sverige till
landet i Europa med snabbast uppkopplingshastighet. n

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

De kommunala stadsnäten
är i första hand nätägare och
levererar inte slutkundstjänster,
som internet, tv eller telefoni.
Det finns bara fem stadsnät som
också agerar som tjänsteleverantörer. Ungefär lika få har valt
att inte erbjuda svartfiber.
Så här ägs stadsnäten:

8%

3%

3%
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en branschoch intresseorganisation som representerar stadsnät
i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och
utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen
företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer
som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för
bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens
vision är att det digitaliserade samhället har en fullt
utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det
digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens
samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som
krävs för att använda digitala tjänster oavsett om
det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom
välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen
på www.ssnf.org

41%

20%

25%
Kommunalt energibolag
Kommunalt stadsnätsbolag
Kommunal förvaltning
Ekonomisk förening
Privat bolag
Annan form

Informationsbank
På ssnf.org finns information som rör
stadsnätsbranschen publicerat av
Stadsnätsföreningen eller andra aktörer.

Missa inte
Stadsnätsföreningens Årskonferens
som går av stapeln 15 mars.
Läs mer på sidan 37.
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Ökad konkurrens skapar höjt tonläge

@Ek_SSNf

Från Stadsnätsföreningens sida
vill vi verkligen att
både privata och
offentliga aktörer
får jämförbara
spelregler så att vi
kan börja arbeta
mot en gemensam
digital utveckling.

B

redbandsmarknaden växer så det knakar
eftersom efterfrågan på fiber hos kunderna
når nya höjder. Samtidigt så ökar konkurrensen. Stadsnäten var länge ganska
ensamma om att erbjuda öppna fibernät. Men sedan
några år tillbaka ser vi tydligt att den privata marknadens aktörer har vaknat. När EQT-ägda IP-Only för
tre år sedan aviserade sin mångmiljardsatsning på
bredbandsutbyggnad fick även Teliaägda Skanova
fart på sina satsningar.
Enbart förra året anslöt Skanova över 55 000 villor
och har på det viset tagit ett fast grepp om den delen
av marknaden. Uppskattningsvis så har de tagit över
60 procent av villaanslutningarna under 2015. En
stark prestation även om de har det i ryggmärgen
som gammal dominant.
IP-Only ligger ännu inte i närheten av de utbyggnadsvolymerna. Deras ambition var inledningsvis
att försöka köpa upp flera kommunalt ägda stadsnät
för att skapa en bra grundvolym. Satsningen har gått
trögt, trots ett omfattande ”smart city” koncept som
ska attrahera kommunerna. Bolaget har rekryterat en
försvarlig mängd duktiga medarbetare från branschen. Förr eller senare kommer det att ge resultat.
Det är mycket pengar och framtida avkastning som

nu står på spel. Vi ser också en allt tuffare konkurrenssituation där de båda aktörerna går in på valda
delmarknader. Ibland slåss de sinsemellan, ibland
slåss de med det lokala stadsnätet. Ibland hittar man
en samverkan med stadsnätet. Men det är en strid på
kniven.
När mycket står på spel höjs lätt tonläget. Och
tyvärr ser vi nu att det sker. Vi kan se det tydligt från
både Skanova och IP-Only när det gäller synen på de
kommunala stadsnätens roller. De har blivit allt
tydligare i sin kritik över hur stadsnäten agerar och
använder sig ofta av argumentation hämtade ur
gamla politiska rekommendationer, dokument som
blev formade i en annan tidsålder där vi sett en utveckling som gått rasande fort. Rekommendationer
som inte heller har uppdaterats med hänsyn till hur
verkligheten ser ut eller hur marknaden fungerar.
Något som nu utnyttjas på olika håll för att tjäna
sina syften att vinna marknad på bekostnad av de
kommunala stadsnäten.

öppenhet och med låga inträdeströsklar, vilket
skapat en hel industri med nya aktörer på IT- och
bredbandsområdet. Detta ska vi tacka framsynta
kommuner för. Och hela modellen hyllas i en färsk
rapport från OECD som ni kan läsa mer om på sidan
20. Ibland finns fog för att kritisera enskilda kommuner eller stadsnät över hur de försöker värna om sin
egen affär, men det är några få undantag. Även om
privata aktörer konkurrerar och vinner mark så kan
man aldrig som offentlig aktör vägra likabehandling
eller transparens för att hindra den privata aktören.
Den svenska modellen med stadsnät måste värnas.
Våra politiker och myndigheter behöver öka sin kunskap om bredbandsmarknaden, förstå hur stadsnäten
säkerställer god konkurrens och ta hänsyn till det för
att säkra en fortsatt gynnsam utveckling. Om inte
det sker så riskerar många av stadsnäten att på några
år avvecklas. Och då kommer det snart bara finnas
två privatägda nät kvar som kontrollerar nästan alla
bredbandsanslutningar till hushåll och företag. Vi
riskerar en oligopolsituation med ökande konsumentpriser och en stagnerande digital utveckling.
En bra utgångspunkt för ett digitaliserat Sverige är
därför att ge stadsnäten förutsättningar att verka fullt
ut på sin lokala och regionala marknad!
Dels handlar det om att stadsnäten ges möjligheten att bygga upp ett fullt fungerande fiberbredbandsnät. Dels handlar det om att få verka över
flera kommungränser för att nå tillräckliga volymer
och effektivitet. Då försäkrar vi oss om en fortsatt
bra konkurrens där både de privata och offentliga
aktörerna måste stå på tå för att förtjäna sina kunder
och medborgare. För vem tror egentligen att privata
aktörer kan lösa detta själva? Eller att det offentliga
enbart ska ta hand om de delar som privata aktörer
inte finner lönsamt?
Från Stadsnätsföreningens sida vill vi verkligen att

både privata och offentliga aktörer får jämförbara
spelregler så att vi kan börja arbeta mot en gemensam digital utveckling med många nya lönsamma
affärer för de olika aktörerna. Men innan det kan
ske så måste de kommunala stadsnätens hot röjas
undan. Det är just nu Stadsnätsföreningens viktigaste uppgift. n

Sverige har bland den bästa fiberutbyggnaden i

världen och samtidigt bland de lägsta bredbands
priserna. Den unika situationen har uppstått genom
en blandning av offentliga och privata aktörer på
marknaden. Stadsnäten har enträget kämpat för att
bygga upp en ny marknad med transparens och
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mikael ek
vd, Svenska Stadsnätföreningen

Vi är med och bygger

fibersverige
För mer information kontakta
Tommy Ivarsson 0725-35 03 20

Skillnaden stavas beredskap.
När krisen kommer till ett företag i vår bransch drabbas
ofta många – medarbetare, kunder, allmänhet. Därför är
det förstås extra viktigt att vi har kunskap och träning i
vad som ska göras, hur det ska göras och av vem. Hur är
krisberedskapen i din organisation?
Vår krisutbildning är specialdesignad för branschens förutsättningar och behov. Det finns kurser på alla nivåer,
från det mest elementära till att leda i kris.
Läs mer på www.svenskenergi.se/vi-erbjuder.

Krisutbildningar från Svensk Energi.

www.empower.eu

Det som gäller. När det gäller.
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Tidigare var det mycket diskussion om vad som
var bra för marknaden och för kollektivet av
operatörer. I dag är det istället fokus på vad
som är bra för slutkunden.

Generaldirektören
på konsumenternas sida
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Budskapet om att bredband
och digitalisering är hetare
är någonsin har trummats ut
konstant under det senaste året.
Rubriker om fiberkrig har blivit
vardagsmat. Det svenska samhället anpassar sig i allt större
utsträckning efter moderna
tekniska lösningar och det är
där som Post- och telestyrelsen,
PTS, kommer in. För i takt med
att behovet av en fungerande
nätinfrastruktur växer så ökar
också trycket på myndigheten.

-V

i är på väg att gå från ett analogt till ett digitalt samhälle.
Internet är ju inte längre bara
en telekommunikationsfråga.
Samhället har nått till den punkt att om en
fiberkabel utan redundans går av i dag
kanske det inte längre går att bedriva
sjukhusvård, säger myndighetens avgående
generaldirektör Göran Marby.
För Post- och telestyrelsens 270 medarbetare innebär det alltmer digitaliserade
samhället att de måste säkerställa att den
nya teknikens möjligheter blir tillgängliga
för alla.
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Göran Marby vid PTS
Marknadsdag.

Vi, som myndighet, kommer alltid se över så att
människor har valmöjligheter och att ingen aktör
utnyttjar sin monopolställning.
– Vår uppgift handlar till stor del om att ingen ska hamna utanför
digitaliseringen. Det handlar inte längre bara om ett digitalt utanförskap som blir följden om vi inte säkerställer att alla har tillgång
till bra tjänster. I dag handlar det istället om ett riktigt utanförskap.
Det förändrade synsättet på landets bredbandsinfrastruktur har
också påverkat politikerna, som är de som styr myndighetens
uppdrag.
– Tidigare var det mycket diskussion om vad som var bra för
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marknaden och för kollektivet av operatörer. I dag är det istället fokus på vad som
är bra för slutkunden. Vi på myndigheten
ställer oss alltid frågan hur våra beslut
påverkar slutkunderna och det är ett stort
skifte jämfört med tidigare.
Ett exempel på det regleringsarbete
som PTS utövar är den så kallade fiberregleringen som myndigheten beslutade om
2011. Då bestämdes det att den nationellt
dominerande aktören, Telia Sonera, skulle
regleras. Beslutet gick ut på att företaget
måste ta ut, så kallade, fastställda kost-

Den 1 januari skärptes kraven för aktörerna på
bredbandsmarknaden med syfte att höja driftsäkerheten
i näten ytterligare för att undvika avbrott och störningar.

nadsorienterade priser på en rad av sina nätprodukter riktade mot
grossistmarknaden. Regleringen påverkade bland annat priserna på
de svartfibertjänster som säljs av bolagets nätbolag, Skanova.
– Det många inte vet är att vart tredje år måste vi fatta nytt beslut
om fiberregleringen. Ibland hör jag personer som suckar och undrar om det verkligen är nödvändigt men det är ju vår uppgift.
Under 2016 kommer PTS att arbeta mycket med den nya lagen om

billigare bredbandsutbyggnad. Här uppmanar Göran Marby alla
aktörer att sätta sig in i reglerna, som regeringen presenterade i ett
lagförslag i slutet av förra året.
En annan reglering som nyligen trätt i kraft är myndighetens
föreskrifter om driftsäkerhet. Den 1 januari skärptes kraven för
aktörerna på bredbandsmarknaden med syfte att höja driftsäkerheten i näten ytterligare för att undvika avbrott och störningar.
– Det man ska tänka på är att en myndighet av vår karaktär sysslar med att blicka in i framtiden och fundera på vart marknaden
håller på att ta vägen. Det är också därför vi fattar beslut redan i ett
tidigt skede. När vi exempelvis ser över driftssäkerhetsområdet så
tittar vi på sådant som ska hända om femton år.

Kan det bli aktuellt med ytterligare skärpningar?
– Generellt sett så är den svenska marknaden, jämfört med
många andra länders, väldigt bra. Det finns inbyggt i många aktörers dna att leverera högkvalitativa tjänster. Många aktörer ställer
dessutom ännu högre krav på sig själva än de vi tagit fram. Vi ser
alltid över behoven och analyserar om det behövs nya beslut eller
lagstiftning. Just nu fokuserar vi på att reglerna följs. Här är vi som
alltid beroende av ett bra samarbete med operatörerna. Den svenska fibermarknaden skiljer sig på många sätt från sina grannländers.
Efter flera år på ledande positioner, varav ett som ordförande,
i Berec, samordningsorganet för Europas alla telemyndigheter,
har Göran Marby fått en god insyn i de frågor som diskuteras på
EU-nivå.
– Det finns en rädsla för att det skapas nya monopol och där
pratas det ofta om liknelsen med elmarknaden. Det finns en rädsla
för att fysiska monopol framöver ska utnyttjas till att ta ut ett överpris av slutkunderna. Om vi tittar på den svenska fibermarknaden
så har det ju blivit så att det inte längre bara är operatörer som
investerar utan även andra aktörer som stadsnäten och exempelvis
IP-Only. Det är ju inget annat är positivt när det kommer in nya
aktörer på marknaden sen måste man ju också säkerställa att slutkunder alltid har möjlighet att välja. Saknas den möjligheten ska
ingen kunna dra nytta av sin monopolsituation.
Och just det faktum att den svenska bredbandsmarknaden har

flera olika aktörer som deltar i utbyggnaden lyfter Göran Marby
fram som något positivt.

Det finns inbyggt i många aktörers dna
att leverera högkvalitativa tjänster. Många
aktörer ställer dessutom ännu högre krav
på sig själva än de vi tagit fram.
– Styrkan ligger i blandningen och det
finns mycket att lära av varandra. Vi på
PTS tycker att det är bra med en mångfacetterad marknad med flera olika aktörer
som erbjuder olika saker till slutkunden.

Hur kommer då marknaden att se ut om
femton år?
– Det kommer precis som i dag finnas
kommuner som äger stadsnät precis som
det kommer att finnas privata aktörer
som äger enskilda stadsnät och några
kommer att äga flera.
Och oavsett hur marknaden förändras
så kommer PTS att finnas närvarande.
– Vid någon tidpunkt i framtiden
kommer utbyggnaden att vara klar. Vi,
som myndighet, kommer alltid se över
så att människor har valmöjligheter och
att ingen aktör utnyttjar sin monopolställning. I dag finns bara en aktör
(TeliaSonera) som är reglerad i och
i framtiden kan vi behöva titta på det
ur ett annat perspektiv.
Vilket perspektiv då?
– Vi behöver se efter om det uppstår
tillfällen då enskilda aktörer utnyttjar sin
monopolkraft och tar ut för mycket betalt
eller begränsar slutkundernas tillgång till
tjänster. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Intervjun med Göran Marby genomfördes
innan han meddelade sin avgång. I mitten
av februari stod det klart att han lämnar
myndigheten för att istället bli vd för
organisationen ICANN.

Om PTS
Post- och telestyrelsen är den
myndighet som
bevakar områdena elektronisk
kommunikation
och post i Sverige.
Begreppet
elektronisk
kommunikation
innefattar telekommunikationer, IT
och radio.
Visionen är att
alla i Sverige ska
ha tillgång till bra
telefoni, bredband
och post.
PTS har fyra
övergripande mål:
• långsiktig
konsumentnytta
• långsiktigt hållbar
konkurrens
• effektivt resurs
utnyttjande och
• säker kommunikation
Källa: pts.se
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d e b att

Bredband och
samhällsutvecklingen

D

et som ursprungligen
kom att kallas för informationssamhället blev
en bredbandsfråga med
målet att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband
med hög hastighet.
Hur det ska gå till och vem
som ska ansvara och finansiera är
dock fortfarande oklart för många
beslutsfattare. Många anser att det
är ”marknaden”, vilket visar att de
inte riktigt har förstått frågan.

I dag talar forskning och debat-

törer om det digitala samhället, att
allt som innehåller information
av något slag ska ha möjlighet att
kommunicera digitalt. Media, sensorer, samhällsfunktioner etc ska
fungera digitalt.
Digitaliseringen går allt snabbare och är en viktig funktion för
samhället. Såväl Sverige som EU
har upprättat en digital agenda
som visar på betydelsen av tillgång
till bredband och vilka effekter
det innebär för utvecklingen och
samhällsekonomin.
I Sverige kommer vi att nå målen i

EU:s digitala agenda, men troligen

inte de svenska 90 procentsmålen.
Fortfarande tvekar många inblandade och drömmer om att någon
annan ska göra de nödvändiga
investeringarna.
Fokus riktas på kostnader
och ofta på vilka bidrag som kan
erhållas (av EU), mer sällan på vilka
vinster som uppnås med ny infrastruktur och digitalisering.
Att Sverige har lyckats bättre än
de flesta övriga länder inom EU
beror till stor del på att i Sverige har
många kommuner tagit en större
roll i utbyggnaden, vilket inte bara
påverkar investeringsviljan utan
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Marco Forzati.

Crister Mattsson.

Frågan är om
bredband ska
anses vara
infrastruktur
för samhället
och därmed bör
vara tillgänglig
för alla aktörer
på likvärdiga
villkor.

Swedish ICT
Acreo
är ett svenskt
forskningsinstitut
inom elektronik,
optik och kommunikationsteknik.

också hur näten drivs och vilka
affärsmodeller som tillämpas.
Den generella uppfattningen
har varit att det i första hand ska
vara telekomoperatörerna som ska
bygga och äga bredbandsnäten.
Det märks i många EU-länder en
brist på konkurrens som påverkar
både prissättning och kvalitet.
EU-kommissionen använde de
svenska erfarenheterna i ”Guide
to High-Speed Broadband Investment”.
Frågan är om bredband ska anses

vara infrastruktur för samhället
och därmed bör vara tillgänglig för
alla aktörer på likvärdiga villkor.
Det svenska forskningsinstitutet Swedish ICT Acreo har bedrivit
flera studier som visar på den
samhällsekonomiska nyttan med
bredband. Studierna visar tydligt
att kommunernas roll och engagemang är avgörande för utvecklingen. De kommunala engagemangen
innebär ofta att operatörer och
tjänsteleverantörer får möjlighet
att agera och konkurrera på öppna
nät.
I beaktande av att det fortfarande
återstår stora investeringar för
att kunna uppnå ett fungerande
digitalt utbyggt samhälle är det
viktigt att kommunerna känner
stöd för sina gjorda och framtida
investeringar och får vetenskapligt
stöd för att dessa har stor påverkan
på utvecklingen och samhälls
ekonomin.
Vi vet vilka samhällsekonomiska

effekter kommunernas bredbands
insatser har skapat. Att separera
infrastruktur och tjänster på samma
sätt som andra samhällskritiska
infrastrukturer, som vägar och

järnvägar, bidrar till ökad konkurrens och tjänsteutveckling.
Vi har också analyserat sambandet mellan fiberbredband och ekonomisk utveckling och konstaterar
en väldigt stark korrelation mellan
fiber och både sysselsättning och
företagande. Vi har analyserat sam
bandet i olika kommuntyper och
har sett att när det gäller syssel
sättning är sambandet starkare
i tätbefolkade kommuner (kommuner med hög urbaniseringsnivå), där en 10 procent högre
fiberpenetration är korrelerad med
hela 3 procent högre sysselsättning. Effekten i kommuner med låg
eller medelhög urbaniseringsnivå
är ungefär lika stor: en 10 procent
högre fiberpenetration är korrelerad med cirka 1 procent högre
sysselsättning.
Summerat för region Västra
Mälardalen (med 433 000 invånare)
betyder detta att om fiberpenetration ökar med 10 procent, allt
annat oförändrat, ger:
• en ökad sysselsättning som
genererar 2,4 miljarder kronor
i ökad BNP,
• 7,4 miljoner mil mindre
bilkörning per år, vilket i sin
tur betyder 14 000 ton mindre
koldioxid-utsläpp
En ökning på 2,4 miljarder kronor
i BNP skulle betyda 784 miljoner i
extra skatteintäkter.
Dessa exempel visar på att samhällsvinsterna av fiberbredband
är betydande. Som oberoende
forskningsinstitut har vi gjort en
opartisk analys och bedömning av
resultaten av bredbandsutbyggnad. n
Marco Forzati
& Crister Mattsson
Swedish ICT Acreo

Nu ska det offentliga
Sverige digitaliseras
Under hösten 2015 beslutade sig regeringen för att underteckna en
avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige tillsammans
med organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dessutom
tillsattes ett råd för digitalisering av det offentliga.

-N

u växlar vi upp arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det skapar
bland annat viktiga möjligheter och
förutsättningar för ett mer klimat
smart samhälle, fler arbetstillfällen och snabbare
planprocesser för fler bostäder. För att tillvarata
dessa samhällsvinster måste vi tänka digitalt först,
sa IT-minister Mehmet Kaplan i ett uttalande
i samband med det att projektet presenterades.
Syftet med satsningen är att samverka för att

skapa en offentlig e-förvaltning som möter upp mot
medborgares, organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle.
– Ska vi skapa en samverkande och innovativ
offentlig förvaltning måste vi på allvar prioritera
den digitala förnyelsen. Vi måste tänka digitalt först,
avslutar Mehmet Kaplan. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Prioritering
Inledningsvis prioriterar
regeringen digitalt först
inom följande områden:
• digitalisering inom
plan- och byggprocessen
• tillväxt och ökad möjlighet för medvetna
val i livsmedelskedjan
• ökad tillgänglighet på
miljöinformation
• förenkla för företag
genom till exempel
minskad byråkrati
och ökad möjlighet till
självservice
• effektiviserad
informationshantering
inom vården
• fördjupa elevers
lärande samt under
lätta lärarnas arbete

NÄR DET

KRÄVS

LITE MER
WWW.MELBYE.SE | INFO@MELBYE.SE
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Vill du också få ett
SKA-certifierat nätverk?

Använd DGS-3120 eller DGS-3420-serierna som dina nya accesswitchar!

Roger Jarleswärd
Tel. 070/532 20 15
roger.jarlesward@dlink.com
För mer info:

dpCom
Ett nätinformationssystem för
dokumentation av telekomnät

Network Lifecycle Management
Ett verktyg genom ett näts livscykel

www.digpro.se
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Konferenser ska öka
kommunernas intresse
för digitalisering

Anna-Greta Brodin, projekt
ledare, Myndigheten för
Delaktighet.

Allt fler kommuner får upp ögonen för digitaliseringen och intresset för att
införa olika former av digitala tjänster ökar. Just nu pågår ett projekt där
ett antal myndigheter och organisationer samarbetar genom att anordna
gemensamma, regionala, konferenser.

-J

ag hoppas att alla efter denna dag ska ha
fått ännu fler idéer att ta med sig hem till
sin verksamhet, sa Stina Höök, regionråd
för Region Värmland i sitt inledningstal
på konferensanläggningen CCC i Karlstad.
Dagen anordnades av Region Värmland tillsammans med Mydigheten för Delaktighet, Post- och
telestyrelsen, PTS, Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL.

– Viktiga förutsättningar och själva grundplattan är
en teknisk infrastruktur som är robust och som aldrig
lägger ner sig. Detta måste tas på största allvar och
att våra politiker tänker till och agerarar strategiskt
med bredbandsfrågan. Vår utredning har visat tydligt
att det inte är dugligt att enbart satsa på GSM, UMTS
eller LTE, använd fiber så långt det bara går, uppmanar Anna-Greta Brodin.

Annica Blomsten, SKL.

Även Annica Blomsten, SKL, var tydlig med vad som
Anna-Greta Brodin är ansvarig projektledare på

Myndigheten för Delaktighet och initiativtagare till
de regionala mötena runt om i landet. Hon berättar
om samverkansformen mellan ansvariga myndigheter som vänder sig till kommunala beslutsfattare.
Konferensernas syfte är att deltagarna ska lära sig
förstå varför och inte hur digitaliseringen ska ske.
– Det finns många myter och rädslor kring robotisering så beslutsfattare måste bli pålästa och själva
kunna beskriva vad det handlar om. Politiker måste
förstå det positiva som digitaliseringen gör för vår
välfärd och vara goda ambassadörer när de pratar
med medborgare, säger Anna-Greta Brodin.

väntar landets kommuner. I sitt framförande talade
hon om att deras medlemmar ställt tydliga krav på
att förbundet ska ta en ledande och samordnande
roll. Det mesta av vård och omsorg kommer att ske
i hemmen, bara specialsjukvård kommer att ske på
annat håll. Därför behövs kommunikation.
– Vi måste sluta att tänka i stuprör om vad som
är landsting och vad som är kommuner. Region
Värmland har ju lagt en organisatorisk plattform
för detta genom sin regionalisering. Som brukare
ska man inte behöva veta vem som är vem, vi måste
dela information, sa Annica Blomsten.

Ann-Sofie Fahlgren, PTS.

Men morgondagens samhälle behöver en snabb och
Myndigheten för delaktighet har funnits i ett och ett

halvt år. Det är en expertmyndighet inom funktionshinderområdet. Utvecklingen går fort och det gäller
att vi inte blir rädd för den. Vi kan inte producera
vård på samma sätt som vi gör idag säger Anna-Greta.
– Videotelefonen Giraff är ett exempel på ett
sådant komplement till hemtjänsten men vi ska inte
för den skull sluta komma hem till människor med
funktionsnedsättning, säger Anna-Greta.
Ett exempel på digitaliseringens intåg är det beslut som säger att samtliga 290 kommuner ska ha
övergått till digitala trygghetslarm vid utgången av
2016. Som läget ser ut idag så kommer långt ifrån alla
kommuner att nå detta mål. De hinder som kommuner ser är juridik, informationssäkerhet, support och
inte minst infrastruktur.

säker bredbandsinfrastruktur för att lyckas med sitt
uppdrag, något Anne-Sofie Fahlgren från PTS var
tydlig med i sitt anförande.
– Visst har många bredband idag men inte alla.
Kommunernas insatser behövs för att lösa detta.
Staten ska ingripa när det uppstår marknadsmisslyckanden. Bland aktörerna finns stadsnäten som
har byggt mycket fiber. Om er kommun inte är aktiv
så kommer snart en regional bredbandskoordinator
att vara i era bakhasor. Sätt bättre styrning på ert
stadsnät och nyttja deras tekniska kompetens. Det
viktiga är att bli bra kravställare på digitalisering, så
dra nytta av den kunskap som stadsnätsbolagen har,
avslutade Anne-Sofie Fahlgren. n
Per Fröling
Svenska Stadsnätsföreningen

Myndigheten
för delaktighet
Myndigheten arbetar för
att alla ska ha samma
möjligheter att vara
delaktiga i samhället
och kunna ta del av
mänskliga rättigheter
och har i uppdrag att
verka för att funktionshinderspolitiken ska
få genomslag i hela
samhället.
Läs mer på mfd.se
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Landskrona stadsnät är på offensiven och lovar bredband till alla Landskronabor
senast 2018. Uppmärksammade youtubeklipp och engagerade politiker är bara
några av ingredienserna i stadsnätschefens framgångsrecept.

Ropen skalla
– fiber till alla
L

andskrona stadsnät har fått ett tydligt uppdrag av sin ägare,
Landskrona kommun. Senast 2018 ska 100 procent av
hushållen i kommunen vara anslutna till ett fibernät. Det
innebär att Landskrona antagit ett betydligt djärvare mål än
både Region Skåne och den svenska regeringen.
– Nu har vi tittat över vad som är kvar att bygga ut i kommunen
och kommit fram till att vi kan öka utbyggnadstakten och bli klara
inom tre år. Det innebär att vi höjer ambitionen och ökar utbyggnadstempot till 1 500 – 2 000 fastigheter årligen säger stadsnätschef
Magnus Sjövik.

Kommunen, som gränsar till Helsingborg i norr, har cirka 45 000
invånare och är till ytan en av landets minsta. I mitten av 1900talet blomstrade Landskrona och Öresundsvarvet, som ägdes av
Götaverken, var en av kommunens största arbetsgivare. Sen kom
varvskrisen och Landskrona drabbades hårt och det präglar staden
än i dag.
– Precis som andra städer som drabbades hårt under den här
tiden blev Landskrona känd för att vara tidigt ute med att anamma
modern teknik. Jag upplever att kommunpolitikerna här inte tar
sina invånare för givet utan kämpar för att vara en attraktiv kommun för både hushåll och näringsliv. Liknande utveckling har vi ju
sett även i flera norrlandskommuner där kommunpolitikerna tidigt
förstått värdet av bredband som konkurrensfaktor, säger Magnus
Sjövik.
En annan viktig faktor bakom Landskronas snabba utbyggnad av
bredbandet är den dåliga kvaliteten på kopparnätet som bidrog
till kommunens beslut att ta saken i egna händer och satsa på ett
stadsnät. Så för cirka 15 år sedan fattade politikerna ett avgörande
beslut där de satsade en stor summa pengar på att koppla samman

Kommunpolitikerna här tar inte sina
invånare för givet utan kämpar för att
vara en attraktiv kommun för både
hushåll och näringsliv.

alla kommunens anläggningar med ett
fibernät. Det är sedan detta fibernät som
gjorts mer finmaskigt i takt med att allt fler
hushåll och företag anslutit sig.
När Post- och telestyrelsen, PTS, senast

redovisade statistik över andelen hushåll
med tillgång till fiber landade Landskrona
på 70 procent. Men enligt Magnus Sjövik
har mycket hänt sedan dess och han räknar
med en betydligt högre siffra vid nästa mätning som avser fibertillgången 2015. Han är
till och med så pass övertygad om stadsnätets möjligheter att nå sitt 100 procentsmål
att man redan nu har planer för vad man
ska göra när det är i hamn.
– Det kommer ju fortsätta finnas flera
hushåll och företag som fortfarande inte
valt att ansluta sig så vi kommer självklart
arbeta med att ge nya erbjudanden till
dem. Men vi ser också att vi kommer
arbeta mycket mer med hur kunderna
utnyttjar nätet. Det kommer inte längre

Landskrona
stadsnät
ägs och drivs av
Landskrona Energi
AB och rankas i
undersökningar
som ett av de
bästa och mest
välutbyggda i
Sverige. Nätet är
helt fiberbaserat
och helt öppet.
Läs mer på
landskrona.net
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enbart handla om internet utan vi kommer se helt nya typer av
tjänster inom exempelvis vården och skolan som riktar sig direkt
till vårdtagarna och eleverna, säger Magnus Sjövik.
Att stadsnätet kommer vara en fortsatt viktig aktör när Landskrona kommun fortsätter att digitalisera sina verksamheter är en
självklarhet. Att verksamheten skulle säljas ut ser Magnus Sjövik
som otänkbart. De orosmoln han ser på himlen handlar snarare
om rädslan för kommande begränsningar av stadsnätens verksamheter.
– Debatten om att detaljreglera stadsnäten och trycka ner dem
på svartfibernivå oroar så klart. För mig, som jobbat länge inom
elbranschen framstår det som väldigt märkligt att ett bolag skulle
fråntas möjligheten att exempelvis arbeta med driftsäkerhet i de
egna näten.

Engagerade kommunpolitiker och drivna medarbetare är en av framgångs
faktorerna bakom Landskrona stadsnät som storsatsar på bredbands
utbyggnaden i kommunen.

Att diskussionen om vilken nivå stadsnäten ska få verka på vaknat
till liv just nu är inget konstigt enligt Magnus Sjövik.
– Det handlar givetvis om att de som driver debatten vill köpa
stadsnät och genom att det skapas regleringar som gör det
inte
Missa be omöjligt för oss att bedriva vår verksamhet så kommer antalet
u
T
u
Yo
t!
försäljningar att öka.
klippe
Men i takt med att fiberinfrastrukturen blir en allt viktigare
samhällskritisk infrastruktur tror Magnus Sjövik att diskussionen
kommer att försvinna. Han spår därför en ljus framtid, inte bara för
Landskrona, utan även för andra kommuner som valt att satsa på
egen fiberinfrastruktur. n

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Det som började som ett skämt på en personaldag slutade som youtubehit.
I dag har över tusen personer sett musikvideon som lovar bredband till tonerna
av Ebba Grön. Du hittar klippet genom att söka på Landskrona Energi.

Välkommen till
bredbandsbåten 2016
Boka in 4–5 oktober redan nu! Då går årets upplaga av Bredbandsbåten
av stapeln med spännande program och givande workshops.
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TV, BREDBAND & TELEFONI

Över 10 år med tjänster
i stadsnät kan nu Sappa
leverera tv, bredband och
telefoni. Precis som du vill
ha det.
www.sappa.se

031 - 774 10 40
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OECD: Framsynta kommunpolitiker bakom Sveriges

bredbandssuccé

Stokab, Stockholm Stads stadsnät, lyfts upp som föredöme i OECD-rapport.
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En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som
framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden av att kommunernas
satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

M

erparten av bredbandsinvesteringarna inom OECD är
kommersiellt finansierade
bredbandsnät, men vid sidan
om dessa finns även olika typer av stadsnät med koppling till det offentliga. Dessa
stadsnät har spelat en viktig roll för tillgängligheten till avancerade bredbandstjänster.
Rapporten, som heter Development of
High-speed Networks and the Role of Municipal Networks, har undersökt erfarenheterna av stadsnät i ett antal länder som
Australien, Danmark, Japan, Nederländerna,
Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Men
de har utgått ifrån Sverige eftersom stadsnäten här är etablerade och framgångsrika.

Stadsnät kan bidra
till att öka utbudet
av avancerade
bredbandstjänster, ge
lägre slutkundspriser
och främja ekonomisk
och social tillväxt.

spelar en viktig roll för att tillhandahålla
avancerade bredbandstjänster för många
människor. Detta innebär att stadsnäten
utgör ett effektivt sätt för att stödja målen
för kommuner och att de i många fall svarar
på en efterfrågan som marknaden inte
hanterar samt att de skapar nya möjligheter
för tillväxt och välstånd. Dessutom spelar
stadsnätens fibernät en viktig roll för att
transportera kommunikation till mobilnäten, en marknad som expanderar stort med
nätinfrastruktur som uppgraderas.
OECD-rapporten konstaterar att offentliga

aktörers lokala och regionala bredbandsstrategier spelar en viktig roll för att främja
utvecklingen av och tillgången till avancerade kommunikationstjänster samt att
de offentliga initiativen kan komplettera
privata investeringar.
Vidare aktualiseras frågan om konkurrensneutralitet mellan offentliga och
privata aktörer. Stadsnäten hanterar detta
genom öppna nät, identifierar områden där
marknadsaktörer inte investerar eller där
det saknas infrastrukturkonkurrens, med
syftet att öka tillgänglighet till avancerade
bredbandstjänster och ge användarna möjlighet att göra val.

OECD-rapporten redogör för hur svenska

stadsnät drivit på utbyggnaden av fibernät
runt om i Sverige. Den visar också hur
bredband bidragit till ökad effektivitet
i offentlig sektor bland annat genom att
skapa förutsättningar för nya tjänster i sjukvården, för en mer kostnadseffektiv hem
tjänst och genom att uppkopplade skolor
medfört en mer interaktiv undervisning.
I Sverige är det de öppna stadsnäten som
framträder starkast, och beskrivs som en
samhällsinfrastruktur för den digitala ekonomin, vilka har bidragit till ökad konkurrens och lägre priser. Rapporten konstaterar
att stadsnäten tillsammans med TeliaSonera
har medverkat till att Sverige är ett ledande
bredbandsland.
Rapporten framhåller också hur stadsnät
kan bidra till att öka utbudet av avancerade
bredbandstjänster, ge lägre slutkundspriser
och främja ekonomisk och social tillväxt.
Sammantaget visar rapporten att stadsnät

Bredbandsutbyggnaden i Hudiksvall har
främjat utvecklingen av kommunen och
minskat utflyttningstalen.

Rapporten lyfter bland annat fram Stokab

och Hudiksvall. Kommuner med stadsnät
med olika affärsmodeller.
Stockholm är erkänt som en ledande
ICT-stad och cirka 90 procent av hushållen
kan använda Stokabs öppna och operatörsneutrala fibernät. Det kommunala
stadsnätet Stokab har spelat en viktig roll.
Stockholm stads satsningar har främjat utbyggnaden av fibernäten, främjat konkurrensen och pressat priserna. Dessutom har
tjänsteleverantörer och operatörer kunnat
utveckla sina verksamheter tack vare tillgången till stadsnätets infrastruktur.
Fiberstaden i Hudiksvall driver ett öppet

stadsnät och är kommunikationsoperatör. I rapporten uttrycker företrädare för
Hudiksvall kommun att det kommunala
stadsnätets fibernät har haft en positiv
effekt på det övergripande företagsklimatet

i kommunen. Det finns exempel på företag
som har flyttat från staden till landsbygden
på grund av nätets tillgänglighet.
Hudiksvall hade i likhet med många
kommuner på landsbygden i Sverige en
minskande befolkning men sedan lanseringen av det kommunala fibernätet har
befolkningsantalet stabiliserats och till
och med ökat lite. n
Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen
Läs intervju med rapportförfattaren
på nästa sida!

OECD
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for
Economic Co-operation and Development) är en internationell organisation för
utbyte av idéer och erfarenheter inom
områden som påverkar den ekonomiska
utvecklingen mellan industriella länder
med demokrati och marknadsekonomi,
främst i de 34 medlemsländerna.
OECD har sitt högkvarter i Paris. I Sverige
är det Utrikesdepartementet som är
huvudman och har samordningsansvaret
för OECD-frågorna i Regeringskansliet.
Läs mer på oecd.org
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Italienska
staten bygger
bredbandsnät

Bengt G Mölleryd, Ph.D. Senior Analyst, PTS

Hallå där...

Bengt Mölleryd, medförfattare till OECDrapporten “Development of High-speed
Networks and the Role of Municipal
Networks”

Italien storsatsar på bredband
med målet att 85 procent av
befolkning ska ha en snabb
uppkoppling senast 2020.

Fiberutbyggnaden pågår
för fullt ute i Europa. I Italien
har staten bestämt sig för att
gå vidare med sina planer
på att bygga ut ett eget
bredbandsnät i de områden
som inte lockat till sig några
privata investerare. Satsningen
görs efter ett misslyckat försök
med att få privata aktörer att
medfinansiera utbyggnaden
i mindre attraktiva områden.
Italien har högt ställda planer
för bredbandstillgången och
landet har ett bredbandsmål
som ligger högre än det som är
taget av EU:s digitala agenda.
Målet är att 85 procent av
landets befolkning ska ha
tillgång till en uppkoppling om
minst 100 Mbit/s senast 2020. //

www.ssnf.org
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Vilket land anser du kommer efter Sverige när det gäller
stadsnätens betydelse?
– I USA finns det runt 300 stadsnät varav merparten är
små men de är viktiga för att de tillhandahåller bredband till
hushåll i mindre städer. De stora operatörerna försöker på
olika sätt förhindra att stadsnät byggs men den amerikanska
regleringsmyndigheten har agerat mot detta för att möjliggöra
utbyggnad av stadsnät runt om i landet som ger människor
tillgång till snabbt bredband.
Var det något som du blev förvånad över i rapporten?
– I Australien byggs det ett nationellt bredbandsnät som
styrs centralt. Men i och med att planerna kontinuerligt reviderats för att sänka investeringskostnaderna har de beslutat att ta
över den nationella operatörens kopparnät samt kabel-tv-nät
och vara mer selektiv med utbyggnad av fiber. Samtidigt får
inte kommuner bygga fibernät och ansluta sig till det nationella nätet hur som helst utan det är väldigt kostsamt. De har
helt enkelt svårt att kombinera den centrala styrningen med
att hantera lokal efterfrågan på bredband och svara på lokala
initiativ.
Finns det något från rapporten som du vill analysera djupare?
– Med liberaliseringen inom telekomområdet på 1990-talet
var det möjligt att bygga nät. Och med alla lokala och regionala
initiativ började det sedan hända saker. Utbyggnaden tog fart,
kunder började gradvis strömma till, utbyggnaden fortsatte.
En spiral sattes i rullning. Utvecklingen styrs av olika initiativ snarare än att man sitter ner och fattar beslut. Det skulle
vara intressant att analysera samspelet med reglering, teknisk
utveckling, marknadsutveckling för en infrastruktur som är av
avgörande betydelse för samhällsutvecklingen.
Vet du det något land som anammat eller influerats av den
svenska modellen?
– Det verkar som att det finns en trend med ökat offentligt
engagemang för bredband runt om i världen med stadsnät
som kan vara offentliga eller samarbeta med privata aktörer.
Energibolagen i Danmark byggde ut stadsnät på ett liknade sätt
som i Sverige, i Irland görs utbyggnad av fiber i ett samarbete
mellan energibolag och operatör, Nya Zeeland har genomfört
en lyckad satsning där staten delfinansierar regionala fibernät
som tillhandahåller grossisttillträde för tjänsteleverantörer,
liknande det som Stokab tillhandahåller. I Italien har det byggts
stadsnät som tillhandahåller operatörsneutralt bredband. Det
finns också många städer som tröttnat på att inte de kommersiella operatörerna bygger ut och då tagit lokala initiativ till
byanät på ett liknande sätt som sker i Sverige vilket exempelvis
skett i Alberta Kanada och i Ewes Valley Skottland. n
Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen

3,2
miljarder

människor använder
internet vilket motsvarar
cirka 45 procent av
världens befolkning.
Över hälften av dem bor
i utvecklingsländer.

Fiber måste bli
norm i Europa

FTTH (fiber-to-the-

home) måste bli norm
om Europa ska kunna
konkurrera med länder
som Japan, Singapore
och Sydkorea, det
hävdar den brittiska
telekomjätten
Vodafone.
Källa: Total Telecom

Intresset för fiber
växer i Spanien och
landet når nu 3 miljoner
FTTH-anslutningar.

www.itnorrbotten.se

Vad händer i

Danmark?
Undervisning inom IT-området är inte bara en fråga om underhållning. Nu ska
danska skolelever skaffa sig digital kompetens. Den danska regeringen satsar
nu 500 miljoner danska kronor i en samlad strategi, fram till 2017, för att öka
användningen av IT i grundskolan.

D

et område som fått mest pengar är marknaden för digitala läromedel. Regeringen
stimulerar efterfrågan genom att skolorna
får tillbaka hälften av kostnaderna. Det
finns också krav på förlagen: De digitala läromedlen
ska vara interaktiva och inte bara vara pappers
böcker som kan hämtas som pdf. Antalet interaktiva
läromedel har ökat men för att få fram ännu fler
satsar regeringen nu ytterligare 40 miljoner danska
kronor för att stödja utvecklingen ytterligare.
Digitala lärresurser, som exempelvis digitala
läromedel, är tänkta att höja kvaliteten på lärande
i kärnämnen som danska, matematik, språk och
vetenskap. Enskilda elever ska kunna hitta sin egen
nivå och lära sig i sin egen takt på ett sätt som passar
dem. Målet är att utveckla skolan och se till att
integrera digitala lärresurser i den dagliga under
visningen.
Lärarna ska också arbeta med digitala läroprocesser som är tänkta att stärka elevernas akademiska kompetens och se till att de blir bättre rustade
för framtiden. De ska dessutom kunna använda
digital teknik både kreativt och kritiskt. Satsningen
kommer att utvärderas och 29 så kallade demonstrationsskolor har utsetts över hela landet.
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I skolorna undersöks hur IT och digitala läromedel

bidrar till att stödja elevernas lärande och om de
bidrar till att lärarna får mer tid till undervisning.
Fem olika projekt undersöker skolorna och de fokuserar på inkludering och differentierad undervisning, IT-didaktig (hur man faktiskt kan använda IT i
ämnesundervisningen), elevernas egen produktion,
IT i den innovativa skolan samt digitalt understödda
lärandemål.
I den uppföljning som gjorts säger lärarna att de
sparar arbetstid och att deras efterarbete har förenklats. Det visar sig också vara enklare för lärarna
att differentiera undervisningen och lättare att
ta med företeelser från vardagen utanför skolan i
undervisningen, vilket medverkar till att den känns
mer relevant för eleverna. När det gäller ämneskunskaperna har uppföljningen ännu inte visat på
någon dokumenterad effekt. Men digitaliseringen
har haft en pedagogisk effekt genom att den har höjt
elevernas motivation. Frågan är vilka effekter som
uppnåtts när 2017 är slut. n

Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer
Dansk digital skolutveckling, DIU-rapport nr 5 maj
2015. Rapport i samband
med hearing med danska
myndigheter, forskare och
praktiker och svenska
kommentatorer i Sveriges
riksdag.

Anvendelse af digitale
læremidler effektmåling,
September 2014. Rambøll
Management Consulting
och Boston Consulting
Group.

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

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

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

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

Dokumentation: Visualisera ditt nät med kraftfulla grafiska rapporter.

Förvaltning: Underlätta övervakning och provisionering av fysiskt och aktivt nät.
Hawkeye Computing AB www.hawkeye.se inside@hawkeye.se 070-649 32 46
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Bästa tänkbara åtkomst!
Skarvsystemet är moduluppbyggt. Passar lika
bra i 19’’/ETSI stativ som i
väggskåp eller markskåp.
De utsvängbara
kassetterna ger maximal
åtkomst vid installation
av kablar/kanalisation.

Komplett broschyr
med beskrivning av
systemet finns på vår
hemsida. Kontakta oss
så berättar vi mer!

www.tykoflex.se

Grävfri teknik

Effektiva och miljövänliga maskiner för grävfri
installation av fiber, kabel och rör. Vibratorplog,
kedjegrävare, styrbar borrning, jordraket mm.
www.jlm.se, jlm@jlm.se
Tel 040-671 14 80

KVALITETSSÄKRA NÄT & TJÄNSTER
LÖS KUNDPROBLEM SNABBARE
FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN
Veriﬁera CESAR2 ethernet
produkter
Snabb och enkel inmätning
Standardiserade testsviter

Övervaka IPTV kvalitet

Upptäck och lös kundproblem snabbt
Öka kundnöjdheten

Certiﬁera ditt nätet

Säkerställ att nätet uppfyller SKA/SEC krav
enligt PTS och .SE
Övervaka SKA/SEC kraven periodiskt 7/365

www.netrounds.com
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Uppdrag: koordinering
I de flesta län har de regionala bredbandskoordinatorerna nu kommit på plats. Vilka är dessa
koordinatorer och hur ser de själva på sin nya roll? Det nationella sekretariatet som ska stödja
de regionala bredbandskoordinatorerna är placerat på Bredbandsforums kansli. Kansliet fick
därför tillfälle att fråga en nytillsatt koordinator om hans syn på regional bredbandssamverkan
och vad han ser som sina viktigaste uppgifter.

R

egeringen beslutade i maj
2015 att tillsätta regionala
bredbandskoordinatorer i
alla län, som ska placeras
på regionen eller länsstyrelsen.
Dessa har i uppdrag att verka
för övergripande samordning,
samverkan och samarbete i bredbandsfrågor och ska fungera som
kontaktpunkt för både offentliga
och privata aktörer. Till sin hjälp
har koordinatorerna ett nationellt
sekretariat som under hösten har
startats upp på Bredbandsforums
kansli.
De flesta län har under hösten
hunnit tillsätta en koordinatorsfunktion, och i några län är
rekryteringen på gång. I februari
2016 samlades koordinatorerna
i Stockholm för en gemensam
kick-off med fokus på att diskutera uppdraget och gemensamma
prioriteringar. Det var ett tillfälle
för koordinatorerna att nätverka
och knyta kontakter med varandra
men även med olika nationella
aktörer som exempelvis Svenska
Stadsnätsföreningen.
Koordinatorernas inledande
fokus kommer att variera mellan
de olika länen eftersom vissa län
har haft en koordinatorsfunktion
under relativt lång tid medan andra nu startar upp en ny verksamhet. Alla koordinatorer kommer
också att gå PTS Bredbandsskola
som riktar sig till personer inom
offentlig förvaltning som arbetar
för att främja utbyggnad av snabbt
bredband, i första hand alltså de
regionala bredbandskoordinatorena. Utbildningen är ett regeringsuppdrag.
Magnus Hammarstedt är ny
tillsatt Bredbandskoordinator i
Kalmar län och har en bakgrund
i telekombranschen. Här berättar
han om hur han ser på sitt nya jobb.

Magnus Hammarstedt
är nytillsatt Bredbands
koordinator i Kalmar län
och har en bakgrund
i telekombranschen.

Läs mer
På Bredbandsforums
webbplats kan du
hitta kontaktuppgifter
till koordinatorerna
och läsa mer om
deras uppdrag:
bredbandsforum.se/
Bredbandskoordinatorer

Hej Magnus, nu har du varit
regional bredbandskoordinator
i drygt en månad. Vad är dina
första intryck?
– Under min första tid har jag
varit ute och träffat bredbandssamordnare, IT-chefer och stadsnät i alla länets kommuner. Det
finns stora skillnader mellan hur
kommunerna valt att arbeta med
bredbandsfrågor och vad man har
att utgå ifrån. Det blir en spännande utmaning att hjälpa kommunerna hitta lösningar som passar
för deras olika förutsättningar.
Hur ser du på din roll som regional
bredbandskoordinator?
– Min roll är att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet
och se till att kommunerna har
den information de behöver för
att kunna planera och genomföra
sitt bredbandsarbete. Bredband
är en samhällsbyggnadsfråga som
är viktig för näringsliv, kommunal
verksamhet och alla medborgare.
I Kalmar län har besöksnäringen
stor betydelse och det är viktigt att
få med dem i arbetet.
Hur kan du som regional
bredbandskoordinator bidra
till kommunernas arbete?
– Mycket handlar om att samordna kommunernas arbete och
att sprida goda exempel, genom att
exempelvis ta fram best practice.
Det är viktigt att få in bredband
som en del av kommunens planeringsarbete, i detaljplaner och
liknande. Som bredbandskoordinator kan jag också underlätta
utbyggnad i gränslandet mellan två
kommuner, ibland är det närmare
att nå ett samhälle från en ort på
andra sidan kommungränsen.
Vad ser du som viktigast att
ta tag i inledningsvis?
– Det är viktigt att nå ut till
kommunledningar och politiker

om nyttan och betydelsen av
bredbandsinfrastruktur. En bra
bredbandinfrastruktur är en
förutsättning för digitala tjänster
och att digitalisera kommunala
verksamheter.
– Tiden går fort och vi behöver
agera nu för att kunna nå målen till
2020. Här har stadsnäten en viktig
roll som marknadsaktör att erbjuda bra lösningar på lika villkor. Jag
tycker det är viktigt att ta tillvara på
pågående arbete i kommunerna,
och inte störa planerade aktiviteter.
– Jag kommer försöka underlätta
bredbandsutbyggnaden på olika
sätt, både i planeringsarbetet och
själva genomförandet. Inledningsvis handlar det bland annat om
att kartlägga nuläget och identifiera olika affärsmodeller som kan
användas i kommunerna. En målsättning är att kunna visa befintliga
kartläggningar, från bland annat
PTS, i de planeringsverktyg som
kommunerna använder.
Vad har du för förväntningar
på samverkan med regionala
bredbandskoordinatorer
i andra län?
– Min förhoppning är att vi får
en bra dialog och delar med oss av
idéer, lösningar och verktyg. Det
är bra att kunna bolla erfarenheter
med andra som sitter i samma
position, till exempel i sådana
frågor som berör hela länet och
inte bara en kommun. Samverkan
kan också underlätta utbyggnad av
robusta nät och mellanortsnät över
länsgränserna. n
Mattias Svanold
Kommunikationsansvarig
Bredbandsforums kansli
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Trådlös fiber
ett sätt att bidra till bredbandsutbyggnaden
på gles- och landsbygden?

Bakgrund
Det finns flera aktörer som erbjuder trådlös fiber. I början av 2015
gick en stor del av dessa tillsammans och bildade branschföreningen Svenska Trådlös Fiberleverantörer (STFL). Flera stora och
väletablerade företag står för tekniken: NEC, Ericsson med flera.
Föreningen för nu en dialog med såväl kommuner och andra lokala
aktörer runt om i landet, som med nationella myndigheter, politiker
och organisationer. Målet är tydligt: att öka kunskapen om trådlös
fiber som ett komplement i bredbandsutbyggnaden.

Huvudsakliga användningsområden
• Ortssammanbindande. Trådlös fiber kan användas för att knyta
ihop fibernät där sträckan till eller mellan byar, hushåll, företag och
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offentliga verksamheter utanför centralorten är för lång för att det
ska vara rimligt att gräva hela vägen.
• Vid svåra topografiska förhållanden. Till öar/i skärgårdar, i fjäll- och
starkt kuperade områden, samt över skogs- och uppodlad mark där
det inte passar sig att gräva ned fiber kan trådlös fiber ett möjligt
alternativ.
• Redundans. I takt med att samhället blir allt mer beroende av
att uppkopplingarna ständigt fungerar, ökar behovet av stabila
backuplösningar. Som kvalitativ redundans rekommenderas ofta att
komplettera huvudkopplingen med andra tekniska lösningar. Trådlös
fiber kan användas som redundanslösning/backup till orter och
kommuner som annars har markfibernät.

Foto: svenska trådlös fiberleverantörer

Trådlös fiber kan användas för att knyta ihop fibernät där
sträckan till eller mellan byar är för lång för att det ska vara
rimligt att gräva hela vägen.

Bredbandsutbyggnaden på gles- och landsbygden samt på mindre orter tar ofta längre tid och
är mer kostsam än i tätorterna. Långa avstånd och ibland landskapsmässiga hinder bidrar ofta till
höjda kostnader och utdragna processer för den som vill gräva ned fiber till hushåll, företag, skolor
och vårdcentraler.

D

en stora efterfrågan på snabb
uppkoppling har gjort att intresset för alternativa metoder ökat. I
början av 2015 bildades föreningen Svenska Trådlös Fiberleverantörer, STFL
vars syfte är att öka intresset för radiolänk
och mikrovågslänkteknik.
Lands- och glesbygden samt mindre
orter som ligger en bit ifrån centralorten i
kommunen är ofta bredbandsutbyggnadens akilleshäl. Avstånden är längre än i
tätbebyggda områden – och därmed blir
kostnaderna för att gräva fiber högre vilket
ofta leder till högre anslutningspriser än i
städerna.
– Vi möter ofta en stor frustration från
byalag, kommuner, företag och enskilda
hushåll på gles- och landsbygden och i
mindre orter. Många bekräftar att bredbandsutbyggnaden dröjer, och vittnar om
det utanförskap som nu växer fram: svårigheter att sköta sina företag och bankaffärer
eller att ta del av all den information som är
beroende av god uppkoppling, säger Tony
Petersson vd för Svenska Trådlös Fiberleverantörer.

Synen på det svenska fibernätet har föränd-

rats över tid. I dag är tillgång till bredband
inte längre en lyx – utan något som många
anser vara en livsnödvändighet. Behovet

av en snabb uppkoppling är densamma
oavsett bostadsort. Bristen på tillgång till
fungerande bredband med tillräcklig kapacitet har skapat en ny klyfta i vårt samhälle:
mellan de som har och de som inte har tillgång till den nödvändiga infrastruktur som
nätet i dag utgör. Detta har gjort att även
intresset för alternativa tekniker ökat. Ett
exempel på det är trådlös fiber. Ett begrepp
som används av flera aktörer på marknaden
och som avser radio- och mikrovåglänks
teknik.

Många bekräftar att
bredbandsutbyggnaden
dröjer, och vittnar om
det utanförskap som nu
växer fram.
– Tekniken bakom mikrovågslänk eller
radiolänk har under de senaste åren har
utvecklats mycket snabbt. Kapaciteten
uppgår nu till cirka 10 Gbit/s – och är
liksom fiber fullt uppskalbar i takt med att
behoven ökar och den tekniska utvecklingen fortgår. Trådlösa fiberlösningar har
numera god driftsäkerhet och innebär stabila uppkopplingsmöjligheter för hushåll,
kommunala verksamheter samt företag och
industriområden, säger Tony Petersson.

Men trots att Tony Petersson anser att be-

hovet av alternativa lösningar till nedgrävd
fiber är stort finns det många fördomar mot
den trådlösa tekniken.
– Ofta saknas det kunskap om att det
nu finns lösningar som kan bidra till både
snabbare och avsevärt mer kostnadseffektiv
bredbandsutbyggnad. Men för bredbandsutbyggnaden i stort finns det inget motsatsförhållande mellan att fortsätta att arbeta
med att gräva fiber där det lämpar sig, och
sedan komplettera med trådlös fiber där
det är mer lämpligt, säger Tony Petersson.
Tekniken används redani dag av landsbygds
kommuner. Nybro kommun var tidigt ute
med att använda sig av trådlös fiber för att
snabba på och effektivisera bredbandsutbyggnaden, framför allt till de delar av kommunen som ligger långt från centralorten.
– Vi möter en stark ökning av intresset
för trådlös fiber. För många kommuner,
stadsnät och andra bredbands- och landsbygdsaktörer är detta ett sätt att snabba på
bredbandsutbyggnaden på ett tryggt och
säkert sätt, säger Tony Petersson. n

Daniel Färm
konsult, Svenska Trådlös Fiberleverantörer
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IT-minister Mehmet
Kaplan tillsammans
med Västernorrlands
landshövding samt
kommunalråd och
lokala stadsnäts
representanter.

Stadsnäten i Västernorrland rekordsatsar på

bredbandsutbyggnad
Västernorrland ska nå regeringens bredbandsmål år 2020 och för att lyckas
bildas nu ett gemensamt projekt mellan stadsnäten och länsstyrelsen. Totalt
ska drygt 233 miljoner kronor satsas under de kommande åren.

N

är Post- och telestyrelsen senast mätte
bredbandstillgången i Västernorrland,
hösten 2014, hade nästan hälften av hushållen i länet tillgång till snabbt bredband.
Med andra ord krävs stora insatser om länet ska
leva upp till den nationella bredbandsstrategin som
säger att 90 procent ska ha tillgång till en snabb och
modern uppkoppling senast 2020.
– Vi har precis som flera andra norrlandslän
problem med stora avstånd och låg population.
Samtidigt har vi sett att Västerbotten som är i
samma sits har lyckats väl med sin bredbands
utbyggnad, säger Niklas Guss, projektledare på
Länsstyrelsen i Västernorrland.

För att öka utbyggnadstakten ytterligare har kommunerna i länet nu gått ihop i den gemensamma
satsningen, Dig2020. Genom att samordna medel
från Europeiska regionala fonden, kommunerna
och länsstyrelsen finns nu en pott på över 233
miljoner kronor.
– Nu kommer stadsnäten i Västernorrland att
bygga ut det ortssammanbindande nätet vilket
skapar goda förutsättningar för att sen bygga vidare
ut till enskilda hushåll och företag. På det här sättet
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får vi också ner anslutningskostnaderna avsevärt
vilket gör att fler har möjlighet att ansluta sig, säger
Niklas Guss.
Det kommer också att bildas ett regionalt bredbandsforum där stadsnäten i länet kommer att ingå.
Förhoppningen är att satsningen ska öka dialogen
på lokal, regional och nationell nivå, och skapa ökat
fokus på bredbands- och digitaliseringsfrågorna.
Projektet har även väckt regeringens och Närings-

departementets intresse. Vid starten för projektet,
i januari 2015, kom IT-minister Mehmet Kaplan till
Härnösand för att få mer information om satsningen.
– Speciellt trevligt att få vara med och starta
Sveriges hittills största digitaliserings- och bredbandsprojekt. Det är ett mycket bra exempel på hur
kommuner och länsstyrelse kan samverka för att
förse företag och invånare med bredband i områden
där marknadskrafterna idag inte är tillräckligt starka, sa Mehmet Kaplan till Örnsköldsviks Allehanda
under sitt besök. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Bredbandstillgången
i Västernorrland %
Sundsvall
Timrå
Härnösand
Örnsköldsvik
Sollefteå
Ånge
Kramfors

64
47
45
39
39
27
21

Källa: PTS Bredbands
kartläggning som bygger
på statistik från hösten
2014.

Foto: Melker Dahlstrand

Politik

Mehmet Kaplan och Näringsdepartementet arbetar för fullt med att ta fram en uppdaterad
version av den nationella bredbandsstrategin. Stadsnätsmagasinet passade på att ställa
ett antal frågor om stadsnäten till riksdagspartiernas IT-politiska talespersoner.

Riksdagspartierna om stadsnäten
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1

Göran Lindell
Centerpartiet

Vi tror att stadsnäten fortsatt kommer
ha en viktig roll. För oss liberaler så
bör statens huvudsakliga uppgift på
området vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder
för utvecklingen, och att marknaden
utifrån givna ramar ska kunna stå för
utveckling och utbyggnad. Samtidigt
finns det områden där lönsamheten
för utbyggnad är bristfällig, och där
det kan vara motiverat att samhället
går in och stöttar mer aktivt.

Stadsnäten har en stor betydelse
för den fortsatta fiberbyggnaden
och bidrar redan idag till förbättrad
tillgänglighet.

Vi står bakom förslaget och jobbar för
det, men vi har i nuläget inga detaljerade planer att redovisa.

Vi är i grunden positiva till att stadsnäten ska tillåtas verka över kommungränserna. Lokaliseringsprincipen i
kommunallagen sätter idag begränsningar för kommuner att verka utanför
den egna geografiska gränsen. Frågan
har behandlats i en av regeringen
tillsatt utredning och har remitterats.
Vi hoppas att regeringen snart kommer
med förslag i frågan.

Vi ställer oss positiva till en eventuell
utredning om stadsnätet ska tillåtas
verka utanför den egna kommunen.
Det är viktigt att stadsnät i mindre
kommuner inte hämmas på grund av
sin volym.

Vi har inte något sådant förslag
i dagsläget.

Ja, framförallt just när det handlar
om att ge möjlighet för mindre
tjänsteleverantörer. Samtidigt värnar
Centerpartiet om öppenhet, transparens och konkurrensneutralitet och
om att det ska finnas konkurrerande
alternativ som deltar i leveransen av
grundläggande IT-tjänster på bredbandsmarknaden.

En fallstudie från PTS visade att genomsnittliga lägstapriset för bredband är
betydligt lägre i stadsnät med flera
leverantörer. I en jämförelse mellan
ett antal OECD-länder så hade Sverige
det tredje billigaste 100Mbit/s och är
billigare än våra grannländer Danmark,
Norge och Finland. Så vi kan se tydliga
tecken på att de kommunala stadsnäten medverkar till att fler hushåll kan
skaffa bredband vilket ju i grund och
botten är en viktig demokratifråga.

För oss liberaler är det viktigt med valfrihet. Liberal IT-politik handlar om att
möjliggöra och skapa förutsättningar
för en ökad IT-användning.

Ja.

De har i högsta grad positivt bidragit,
både till utbyggnaden och till utvecklingen av en konkurrerande marknad
för leverantörer av innehållstjänster.

De kommunala stadsnäten har haft
en mycket viktig funktion för utbyggnaden av IT-infrastrukturen i Sverige
och vi är övertygade om att de även
i fortsättningen kommer att spela en
stor och viktig roll. Utan de kommunala
stadsnäten hade tillgången varit sämre
och många hade fått betala mer för
sitt bredband. Stadsnäten har spelat
en avgörande roll både för pris och
tillgänglighet både i storstad och på
landsbygden.

Stadsnäten har gjort skillnad på många
ställen runt om i vårt land. För oss är det
viktiga att människor ska ha tillgång till
god uppkoppling.

De har bidragit till ökad tillgänglighet
i städerna.

Om verka över
kommungränser:

Avser ni att ta
något initiativ till
en lagförändring
som möjliggör för
stadsnäten att verka
över kommungränsen?

Om konkurrensen:

Instämmer du i att de
kommunala stadsnäten
bidrar till att skapa
konkurrens på svenska
bredbandsmarknaden?

4

Om stadsnätens
betydelse:

Vad anser du att de
öppna kommunala
stadsnäten gjort för
skillnad för fiberutbyggnaden?
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Robert Halef
Kristdemokraterna

Vi är övertygade om att de öppna
kommunala stadsnäten kommer att
spela en stor roll för framtida fiberutbyggnad. Stadsnäten har fungerat som
ett instrument för att fler medborgare
ska få tillgång till internet till en lägre
kostnad än vad som annars hade blivit
fallet. Ska vi nå våra högt uppsatta mål
om tillgång till bredband så kommer de
öppna kommunala stadsnäten att vara
ett av de viktigaste verktygen.

Hur stor roll tror du att
de öppna kommunala
stadsnäten kommer att
spela för den fortsatta
fiberutbyggnaden?

3

Christina Örnebjär
Liberalerna

De kommer att fortsätta att vara en
viktig och ofta avgörande faktor för
den fortsatta utbyggnaden.

Om stadsnätens
framtida roll:

2

Teres Lindberg
Socialdemokraterna

1

Om stadsnätens
framtida roll:

Hur stor roll tror du att
de öppna kommunala
stadsnäten kommer att
spela för den fortsatta
fiberutbyggnaden?

2

Om verka över
kommungränser:

Per Klarberg
Sverigedemokraterna

Om konkurrensen:

Instämmer du i att de
kommunala stadsnäten
bidrar till att skapa
konkurrens på svenska
bredbandsmarknaden?

4

Om stadsnätens
betydelse:

Vad anser du att de
öppna kommunala
stadsnäten gjort för
skillnad för fiberutbyggnaden?

Emma Wallrup
Vänsterpartiet

Anders Schröder
Miljöpartiet

De nuvarande ägarförhållandena visar
att de öppna kommunala stadsnäten
spelat en mycket stor roll för fiberutbyggnaden i Sverige. Vi tror att det
fortsatt kommer vara så; bredband
och fiber är en konkurrensfördel för
kommuner, speciellt i glesbygd, och
de öppna kommunala näten har hittills
borgat för en sund konkurrens och
därigenom goda villkor för brukarna.

Stadsnäten har spelat, och kommer
även i fortsättningen att spela, en stor
roll för den fortsatta fiberutbyggnaden
under förutsättning att det görs på rätt
sätt. Är bara näten konkurrensneutrala
och öppna och lika för alla aktörer
kommer de att fortsatt bidra till utvecklingen.

De kommunala stadsnätet år viktiga.
Vi tror på denna modell. Ett offentligt
ansvar kan även stärkas på stommen
av fiberutbyggnaden framöver för
att skapa ett samordnat och robust
system.

Jag tror att de kommunala stadsnäten
fortsatt kommer att spela en stor roll
i fiberutbyggnaden. Stadsnäten har
utgjort en central pusselbit i fiberutbyggandet och bör ha förutsättningar
att fortsätta vara det.

Lokaliseringsprincipen är en viktig
hörnsten för det kommunala ägandet,
men sätter i fallet med stadsnät
käppar i hjulet. Vi ser därför positivt
på regeländringar som skulle leda till
att kommuner lättare kan utnyttja de
synergieffekter som skulle uppstå om
ett undantag funnits.

Alliansen har motionerat om en förändring av lagen som möjliggör för stadsnät att verka över kommungränser.
Kommunallagens lokaliseringsprincip
sätter käppar i hjulet för de kommunala
stadsnät som även vill erbjuda fiberlösningar till de som bor på andra sidan
en kommungräns. De administrativa
gränserna är inte nödvändigtvis naturliga avgränsningar för ett fibernätverk,
och att hålla fast vid de principer som
idag hindrar kommunöverskridande
stadsnät riskerar att innebära ökade
kostnader eller utebliven fiberutbyggnad. Därför är det viktigt att arbetet
med att göra nödvändiga justeringar
i kommunallagen sker skyndsamt om
det ska kunna bidra till uppfyllelsen
av statens bredbandsmål till 2020.
Lokaliseringsprincipen bör inte stå
i vägen för att bygga bredband över
kommungränser.

Vänsterpartiet stödjer undantag från
lokaliseringsprincipen i en ny lag
för att lösa den problematik som nu
uppkommer vid kommungränser då
bredband ska byggas ut.

Miljöpartiet är positivt inställda till
att hitta lösningar som underlättar
för fiberutbyggnad och vi har noterat
de svårigheter som nu uppstår med
lokaliseringsprincipen. Regeringen
arbetar med frågan tillsammans med
den övriga bredbandsstrategin och jag
förväntar mig att när bredbandsstrategin presenteras kommer regeringen
redovisa mer i detalj hur vi vill lösa den
här utmaningen.

I internationella rankingar hamnar
Sverige idel i toppen gällande IT. Vi
tror på marknadens möjlighet att
skapa innovation och pressa priser
genom konkurrens. Att Sverige skulle
varit i topp tror vi hade varit omöjligt
utan den sunda konkurrens som i dag
råder – mycket tack vare de öppna
stadsnäten. Även PTS konstaterar att
priserna och villkoren är bättre via
stadsnäten. Därför sluter även vi oss
till uppfattningen att de kommunala
stadsnäten i detta avseende haft en
mycket positiv effekt.

Ja, om det görs på rätt sätt. Det finns
stora skillnader i hur de kommunala
näten ser ut och marknadsförs. Det är
viktigt att möjliggöra god konkurrens
både på kort och lång sikt för att
säkerställa bästa möjliga service till
medborgarna.

De kommunala stadsnäten har skapat
en bättre balans mellan fri marknad och
offentliga medel och gett Sverige ett
försprång i bredbandsutbyggnaden.
Det skulle dessutom framöver kunna
ske en starkare offentlig samordning
från den offentliga sidan för att inte
onödiga fiberdragningar ska ske i
huvudstomnätet.

Ja, stadsnätens roll har gett oss en
bättre konkurrenssituation än i många
andra länder där dåligt fungerande
marknader drivit upp priser och lett
till långsammare utbyggnad. Det är
viktigt att värna om en marknad med
fungerande spelregler och det bidrar
stadsnäten till.

De öppna kommunala nätverken,
i kombination med Sveriges högt
uppsatta mål för fiberutbyggnad, har
haft stora positiva verkningar på den
svenska fibertäckningen. Kommunerna har tidigt insett vikten av väl utbyggt
fiber, såväl ekonomiskt som socialt,
och detta har i sin tur lett till högre
levnadsstandard och nya jobb och
skatteintäkter. Den positiva effekt de
öppna stadsnäten haft på konkurrensen är inte att förglömma; de svenska
priserna på fast bredband är låga och
utbyggnaden av mobilt bredband är
långt gången (även om priserna här
inte haft lika positiv utveckling), mycket
som ett resultat av de öppna näten.

De har gjort en enorm skillnad. Frågan
är om vi ens hade varit i närheten
av att uppnå bredbandsmålet utan
stadsnäten?

De kommunala stadsnäten har förhindrat att enskilda marknadsaktörer har
tagit över för stora delar av nätet och
bidragit till en bättre balans och gett en
skjuts åt utbyggnaden.

Det faktum att de kommunala stadsnäten står för en stor del av investeringarna i fiber, 23 procent under 2014, anser
jag vara viktigt. Att de kommunala
stadsnäten bidrar till konkurrensen
på marknaden bidrar såklart också till
ökad efterfrågan och i förlängningen
ökad utbyggnad.

Avser ni att ta
något initiativ till
en lagförändring
som möjliggör för
stadsnäten att verka
över kommungränsen?

3

Erik Ottoson
Moderaterna
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Medieutredaren
värnar stadsnäten
Landets politiker måste tänka längre än bredbandsmålets slutdatum 2020. Det är
budskapet från medieutredaren Anette Novak som särskilt lyfter upp stadsnätens
viktiga roll på den svenska bredbandsmarknaden.

U

nder 2016 kommer den statliga medieutredningen med Anette Novak i spetsen att
lämna sitt slutbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Och när det nya
mediesamhället ska beskrivas blir det tydligt hur
viktig bredbandsinfrastrukturen blivit för möjligheten att delta fullt ut i det moderna samhället. Redan
i Medieutredningens delbetänkande lyfts vikten av
tillgång till fast bredband upp:
”I Unescos vision om universella kunskaps
samhällen identifieras ett fritt, öppet och betrott internet som grundsten för att människor inte bara ska
kunna ta del av informationskällor från hela världen
utan också bidra med information och kunskap till
de lokala, nationella och internationella gemenskaperna. Trots det saknar mer än hälften av befolkningen fast bredband med en teoretisk hastighet om 100
Mbit/s.”
– I en framtid där vi tror att vi kommer ta del av och
medskapa journalistik över nätet blir ju fiber med
öppna och neutrala nät viktigare än någonsin. Att
säga att alla inte behöver tillgång till detta är som att
hävda att alla inte är lika mycket värda. När el-nätet
byggdes ut var det en självklarhet att i ett välbärgat
och modernt land skulle alla ges samma möjligheter,
säger Anette Novak.
Utredningen fokuserar inte enbart på tillgången
till bredband utan pekar också på risker med kommersiella aktörer i monopolliknande situationer.

”På vissa håll äger dessutom privata aktörer infrastrukturen, här finns en risk för missbruk av monopolliknande ställning. Inte minst med tanke på att
denna infrastruktur inte bara bär medier och kultur
utan kommer att, i det uppkopplade samhället, vara
en förutsättning för en mängd möjligen än mer samhällskritiska funktioner, som vård och krisberedskap.
Tillgången till infrastrukturen kommer dessutom
med en prislapp, som inte alla kan betala”, står det i
utredningens sammanfattande text.

mest förts i branschmedierna. För Anette Novak är
det däremot självklart att bredbandsfrågorna inte
enbart är en fråga för IT-ministern och hans portfölj.
– De gamla departementsstrukturerna vi har i dag
innebär en stor låsning. Det är en utmaning att de
mediepolitiska frågorna endast anses ligga under
Kulturdepartementet medan bredbandsfrågorna
är placerade hos Mehmet Kaplan på Näringsdepartementet. Många för mediepolitiken avgörande
aspekter är inte silofrågor, utan matriser. Just därför
efterfrågar vi en mer sammanhållen approach så att
flera departement kan aktiveras i samma riktning,
säger Anette Novak.

Att säga att alla
inte behöver
tillgång till fiber
med öppna och
neutrala nät är
som att hävda att
alla inte är lika
mycket värda.

Hon lyfter också upp risken med att landets

politiker i så hög utsträckning fokuserar på att
leva upp till det nationella bredbandsmålet
så att de missar de långsiktiga frågorna.
Det är också i den debatten hon vill lyfta
upp stadsnätens roll.
– Stadsnäten har spelat en viktig roll
för den svenska bredbandsutbyggnaden
och vi blir oroliga när vi ser hur privata
aktörer jobbar för att ta över dem. Min
åsikt är att samhällskritisk infrastruktur
borde det allmänna ha kontroll över,
säger Anette Novak.
Nu återstår ytterligare arbete inn-

an slutbetänkandet är helt färdigt.
Det färdiga dokumentet väntas bli
klart under 2016 och kommer att
finnas för nedladdning på regeringens hemsida. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

För vissa kan det verka konstigt att en statlig utred-

ning om medierna ger sig in i en debatt som hittills
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Anette Novak.

Foto: Lisa Andersson HCAB

Foto: jesper petersson

Eric Ericsson, vd Halmstads stadsnät.

Eric Ericsson och Halmstads
stadsnät hälsar välkommen
till Årskonferens 2016
15 mars inleds Stadsnätsföreningens
Årskonferens på Hotel Tylösand utanför
Halmstad. Värd för evenemanget är Eric
Ericsson, vd på Halmstads stadsnät.

-D

et känns jättekul att vi och Stadsnätsföreningen
kan erbjuda besökarna en oslagbar kombination
av bra och spännande program tillsammans
med vacker utsikt och en fantastisk stad.
I Halmstad gillar vi öppenhet och det präglar så väl befolkningen,
landskapet som stadsnätet, säger Eric Ericsson.

Vilken programpunkt ser du mest fram emot?
– Självklart min egen som jag håller tillsammans med
Hafsteinn Jonsson. Skämt åsido så ser jag väldigt mycket fram
emot den paneldiskussion som äger rum 17 mars med rubriken:
Fiber – en förutsättning för företagsamhet. I panelen deltar
bland annat en representant från LRF och ett lokalt företag.
Jag tror att detta är ett område som ofta glöms bort i skuggan
av villadebatten.
Vad får man inte missa under besöket i Halmstad?
– Naturen och de vackra vyerna. Jag hoppas också att
besökarna inser vilken underbart vacker stad Halmstad är och
att de tar med sig sina familjer tillbaka under sommaren. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen
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Behöver du en fiberprojektör?
Behovet av kompetenta och självgående fiberprojektörer på marknaden är stor. Rejlers har därför tagit fram en
utbildning med målsättningen att utveckla självständiga och självgående fiberprojektörer som har god förståelse för
vad som ska göras och när.
Just nu genomför vi en fyra veckor lång utbildning i Halmstad och nya utbildningar är planerade i både vår och
höst. Jerker Ardnor på Rejlers ansvarar för utbildningen. Han ser det stora intresset och vilket lyft de nyutbildade
projektörerna kommer att innebära för många företag. Utbildningen är öppen för alla. rejlers.se

Fibertoppskänsla!
Vi fortsätter den viktiga uppgiften att koppla
upp Sverige med höghastighetsbredband.
Vi ses på Svenska Stadsnätsföreningens
årskonferens, eller kanske på en gata nära dig.

Vi ser till att fibern
hamnar rätt!
Designar
Projekterar

Bygger
Dokumenterar
Underhåller
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Läs mer om oss på relacom.se
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Välkommen till Svenska Stadsnätsföreningens

årskonferens
(15)–16–17 mars 2016
Hotel Tylösand, Halmstad
14.35–15.00 Välkommen till Halmstad
Christer Meuller, ordförande Halmstads stadsnät

Foto: Pamela.se

Så har Halmstads fibernät främjat
det lokala näringslivet
Stadsnätet i Halmstad är en avgörande framgångsfaktor
för ortens näringslivsutveckling. I dag är staden en viktig
knutpunkt gällande logistik och transporter där digitalisering är nyckeln till effektiva processer.
Lars Püss, styrelseordförande Halmstad Rådhus AB
och Eric Ericsson, vd Halmstads stadsnät
15.00–15.30 Kaffe och mingel

Förseminarier den 15/3
främst för dig som är förtroendevald, offentligt anställd och
arbetar med bredbands- och digitaliseringsfrågor och behöver
förstå det kommunala stadsnätets roll bättre
14.00–14.05 Dagens moderator Per Fröling
öppnar konferensen
14.05–14.15 Bredbandsbranschen och stadsnätens roll
I en tid där vårt fibernät spelar en viktigare roll än
någonsin är stadsnäten garant för en fortsatt sund
konkurrenssituation på marknaden. Men nya tider
skapar nya utmaningar. Vilka utmaningar och
möjligheter står de svenska stadsnäten inför?
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
14.15–14.35 OECD om stadsnäten
I rapporten beskrivs hur stadsnäten spelar en
avgörande roll på den svenska fibernätmarknaden.
I stadsnätens ”öppna nät” kan tjänsteleverantörer utan
egen infrastruktur erbjuda sina tjänster till slutkunderna.
Konceptet pressar priserna och ökar valfriheten för
konsumenterna, enligt en rapport
från OECD.
Crister Mattson, Acreo, medförfattare OECD rapporten

kvällen-före-mingel

15.30–16.00 Jakten på en smartare välfärd
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till 2025. Hur tar välfärden
vara på digitaliseringens möjligheter?
Åsa Zetterberg, sektionschef SKL
16.00–16.20 Kan staten hjälpa kommunerna att digitaliseras?
Myndigheten för delaktighet har regeringens uppdrag
att stödja kommuner i införandet av välfärdsteknologi.
När de kommunala verksamheterna digitaliserar sina
processer måste utgångspunkten vara respekt för den
enskilde individens möjlighet att själv välja stöd för sitt
funktionshinder.
Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten
för delaktighet
16.20–16.50 Juridik i kommunala bolag
De kommunala bolagen utgör en stor del av den
offentliga sektorn i Sverige. Regelverken som styr
dessa bolag är många och inte alltid samordnade.
Kaisa Adlercreutz är advokat med lång erfarenhet av
kommunala bolag. Hör henne ta ett samlat grepp kring
juridiken i de kommunala bolagen och belysa aktuella
frågeställningar som bland annat berör de kommunalrättsliga principerna, konkurrensreglerna om osund
konkurrens och telekomundantaget i LOU.
Kaisa Adlercreutz, advokat Gärde Wesslau
16.50–17.00 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
och Eric Ericsson, vd Halmstads stadsnät

Stadsnätsföreningen och Halmstads stadsnät bjuder
in till mat och dryck och nätverkande från kl 19.00 på
Hotel Tylösand. Föranmälan!
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dag 1 16 mars
09.00–11.45 Registrering, kaffe och smörgås hos utställarna
09.30–11.45 Årsmöte Stadsnätsföreningen
Studiebesök för dem som inte deltar i årsmötet
Information kommer senare
11.45–12.45 Gemensam lunch, kaffe serveras hos utställarna
12.45–13.00 Halmstad och Stadsnätsföreningen hälsar välkommen
Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad
samt Karin Ahl, ordförande i Stadsnätsföreningen
13.00–13.45 Gemensamt seminarium 1 – Framtid
Internet är en hydra – hur ska vi hantera vår
tids stora revolution?
Alexander Bard

16.05–16.45 Gemensamt seminarium 3
– Välfärd i en digital värld – del 2
Välfärd i det digitala samhället
Samhället digitaliseras i rask takt. Samtidigt växer gapet
mellan de som har bredband och de som fortfarande står
utan. Vilket är det bästa sättet att skapa lika förutsättningar
för alla att ta del av digitaliseringens möjligheter?
Paneldiskussion med:
Charlotta Tönsgård, COO, Min Doktor, har en bakgrund bl a
som ansvarig för strategiska samarbeten på Fingerprint Cards
Karin Nygårds, DigitalSmart Sthlm, föreläsare, krönikör, lärare
och författare till barnbok om programmering
Anette Novak, leder regeringens medieutredning
KVÄLLSPROGRAM
19.00

Fördrink

20.00

Middag med underhållning

14.00–14.30 Välj ett av följande:
1:1 Den digitala skolan
Den danska regeringen storsatsar på digitaliseringen inom
skolan. Hur ser det ut i Sverige och vad kan politikerna och
kommuntjänstemännen göra för att få fart på utvecklingen?
Peter Becker, ordförande i föreningen Datorn i utbildningen
1:2 Trådlösa nät – ett nytt ”PLAY” för stadsnäten?
Patrik Forsström berättar om hur nya och renoverade hus
stänger ute mobilsignalerna. Är wifi ett alternativ? Vilka nya
affärer kan stadsnäten göra? Vad händer när 5G kommer?
Patrik Forsström, vd eCentret
1:3 EU broadband policy at a turning point
(på engelska)
– Sweden in Europe
– Sweden’ contribution to EU broadband policy
– Status of consultations, trends, next steps
Hervé DUPUY, Deputy Head of Unit European Commission,
Directorate-General for Communication Networks, Content &
Technologies, Unit »Broadband« (DG CONNECT.B5)
14.30–15.15 Kaffe serveras hos utställarna
15.15–16.00 Gemensamt seminarium 2
– Välfärd i en digital värld – del 1
Regeringens arbete med att skapa förutsättningar
för välfärd i en digital värld
Kanske är digitaliseringen mer omvälvande än när vi gick
från ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle under
1800-talet. Sverige står inför stora utmaningar när den
offentliga sektorn ska digitaliseras. Alla vill ta del av
välfärden och de medborgerliga kraven på delaktighet
ökar. Internet och informationstillgången gör att gamla
strukturer utmanas. Samtidigt så visar olika undersökningar
att Sverige halkar efter trots ett politiskt mål som säger att
vi ska vara ledande. Regeringen behöver ta ett krafttag
men ansvaret delas av många fler.
Talare under inbjudan
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dag 2 17 mars
09.00–09.45 Gemensamt seminarium 4
– Stadsnätens Affärer
Finns kommunalt affärsmannaskap?
Hör Lars Ottoson berätta om sin syn på utmaningen med
att få kommunala verksamheter verka framgångsrikt på
marknaden. Lars har ett långt förflutet inom såväl det
privata näringslivet som offentliga sektorn, närmast som
kommunalt förtroendevald.
Lars Ottoson, Organisationskonsult, CoachHouse AB
10.00–10.30 Välj ett av följande:
4:1 Framgångsrika stadsnätskampanjer
Halmstad och Karlstad är två stadsnät som ofta har
uppmärksammats för sina marknadsföring. Men vad är det
som gör att det blir bra? Hur kan man tänka, göra, känna
och vilja för att få kampanjer och bearbetningar att fungera? Även om alla frågor inte får sina svar kommer det här
ges några tips och råd, några idéer och tankar och kanske
även lite inspiration.
Eric Ericsson, vd Halmstads stadsnät och Hafsteinn Jonsson,
Stadsnätschef Karlstads El & Stadsnät
4:2 Framgångsrik försäljning till kommun och företag
David är utvecklingschef på Fibra med bakgrund inom
kommunal IT. Fibras dotterbolag SamKom har under
många år levererat kommunikationstjänster till sina ägarkommuner. Vilka utmaningar står kommunal IT inför och
hur kan stadsnäten skapa värde för kommunerna? Thomas
är hjärnan bakom ett framgångsrikt affärsprojekt med N62
som systemintegratör, klusternätet Norrsken samt stadsnäten i Sverige. Tillsammans har de idag anslutit över 200
fastigheter och verksamheter över hela landet åt Svenska
Kyrkan till det som populärt kallas för Kyrknät via stadsnät.
David Hjälmgården, utvecklingschef Fibra AB och Thomas
Nordin, vd N62 IT Solutions AB

4:3 Avtalspaket CESAR 2.0 Standard och gemensamma
processer är avgörande för affärer
En ny version av Stadsnätsföreningens avtalspaket
lanserades i början av året. Jimmy från Stadsnätsföreningen
ritar och berättar om innehållet, struktur, nyheter samt de
möjligheter paketet erbjuder operatörer och nätägare att
skapa gemensamma affärer ihop.
Jimmy Persson, produktchef Stadsnätsföreningen
10.30–11.15 Kaffe serveras hos utställarna
11.15–12.00 Gemensamt seminarium 5
– Entreprenörskap i en digital värld
Fiber – en förutsättning för företagsamhet
Tack vare tillgången på bredband suddas gränserna mellan
stad och land ut. Det möjliggör för mindre orter att på allvar ta upp konkurrensen med storstäderna. Men vad söker
de digitala entreprenörerna när de ska etablera sig på en
ny ort? Hur kan kommunerna skapa förutsättningar
för ett nytt digitalt näringsliv?
Pär Svärdson, grundare av Adlibris och Apotea.se och Årets
Företagare 2015. Pär Svärdson har kallats »Sveriges okrönte
näthandelskung« och var i våras en av de nominerade till SvD
Affärsbragd. Apotea, Sveriges enda helt nätbaserade apotek,
ligger idag på tio-i-topp bland Sveriges mest rekommenderade
detaljhandlare.

12.45–13.45 Lunch, kaffe serveras hos utställarna
13.45–14.30 Gemensamt seminarium 6 – Robusta nät
IT-krig, cyberhot och annat elände
En belysning av de IT-säkerhetsrisker och hotbilder som
finns för stadsnäten. David ger också en övergripande beskrivning av vilka förebyggande aktiviteter som kan göras i
det löpande IT-säkerhetsarbetet.
David Lindahl, IT-säkerhetsforskare FOI Totalförsvarets
forskningsinstitut
14.45–15.15 Välj ett av följande:
6:1 Driftsäkerhet – förordning och
Stadsnätsföreningens ledningssystem
Från den 1 januari så gäller de nya regler kring driftsäkerhet och robusthetskrav. För att skapa ett professionellt
förhållningssätt till processer och verksamhetskritiska
funktioner kring nätet så har Stadsnätsföreningen utformat
ett ledningssystem för driftsäkerhet som bygger på
gemensamma nivåer och begrepp kring förbindelser,
tillgångar och komponenter. Lars berättar om innehållet
och dess uppbyggnad.
Lars Björkman, Stadsnätsföreningen
6:2 Redundanta förbindelser
Sveriges bredbandsnät klassas av allt fler som samhällskritisk infrastruktur. I takt med att allt fler
samhällstjänster kräver bredband förvärras konsekvenserna
av avbrott. Hur kan vi med ny teknik skapa redundanta
förbindelser?
Tony Petersson, vd Trådlös Fiber

12.15–12.45 Välj ett av följande:
5:1 Aifloo – Nya hjälpmedel i hemmet
En digitaliserad välfärdstjänst som bygger på artificiell
intelligens där tjänsten tar proaktiva beslut åt brukaren. Ett
plötsligt fall eller ett avvikande i det vardagliga beteendet
triggar trygghetslarmet då inte personen själv har möjlighet att trycka på knappen. Innovationsföretaget Aifloo har
just denna typ av funktioner i sin produkt. Michael berättar
om denna unika tjänst.
Michael Collaros, vd Aifloo AB
5:2 Högskolornas ansvar för att ta fram nya IT-talanger
Har Sveriges universitet och högskolor anpassat sina
utbildningar efter dagens digitala verklighet? Högskolan i
Halmstad har gjort sig kända för att ligga i framkant, men
hur ser det ut i övriga Sverige?
Hans-Erik Eldemark, innovationsrådgivare Högskolan
i Halmstad
5:3 Fiber – en förutsättning för företagsamhet
Hur kan kommuner och övriga fiberaktörer skapa de bästa
förutsättningarna för företagande utanför storstäderna?
Paneldiskussion med:
Pär Svärdson, Adlibris och Apotea.se
Lennart Nilsson, styrelseledamot LRF
Marcus Bjurklint, vd Hallands Fruktindustri

6:3 PTS – Robust fiberanläggning
Branschens aktörer har gått ihop i ett gemensamt projekt
som PTS ansvarar för, som har till uppgift att skapa kravdokument för robusta nät och noder samt anläggningsteknik
för fiberinfrastruktur.
Allt detta sammanbinds med en certifieringsprocess för
entrepnadföretag och dess anställda för att säkerställa att
dagens och framtidens fiberanläggningar är robusta och
framtidsäkrade i byggsätt och funktion. Christina berättar
om projektets framskridande och resultat.
Christina Hedlund, PTS
15.20–15.30 Sammanfattning och avslutning
15.30

moderator

Beata Wickbom
Beata Wickbom har i över 20 år arbetat
med affärsutveckling och kommunikation på
webben. Hon är en efterfrågad moderator
och föreläsare inom områdena sociala
medier, det nya internet, kreativa processer
och digitalisering.

Grab´n Go-fika
Med reservation för ev ändringar.

alexander bard

filosof och författare till
böckerna Nätokraterna,
Det globala imperiet och
Kroppsmaskinerna.

s
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ordförande : karin ahl

Ett nytt år med nya förutsättningar,
utmaningar och möjligheter

A

llt det stämmer nog in på vad vi står
inför. Visst känns det spännande! Mitt i
en tid fylld av projekt och aktörer som
jobbar som bara den. Under några
veckor har vi haft kallt i hela landet men kylan
börjar släppa sitt grepp för den här gången och
det kommer nog bidra till att arbetet drar igång
på riktigt igen.
Här i föreningen pågår också en hel del.
Driftsäkerhet och de nya föreskrifterna lägger vi
mycket tid på. Det handlar mycket om att ta fram
material och utbildningar. Nät i världsklass är
inget som vi vill tulla på utan snarare lägga ännu
mer vikt vid. Om ni vill boka en informationsträff
om det kan ni kontakta oss på kansliet.

tylösand. Foto: Pamela.se

Fokus ligger också på att ta debatten, vara med
när frågor väcks och diskussionen går het. Det
har säkert inte undgått någon att hösten varit
färgad av debatter kring lokaliseringsprincipen,
värdenivåer, KO-diskussioner och samarbeten.
Vi vill se att alla stadsnät ges samma förutsättningar som marknadens aktörer. Samma
transparens ska också råda. I väntan på en
ny bredbandsstrategi går debatten fram och
tillbaka och vi engagerar oss både lokalt och
nationellt för att diskutera och debattera det.
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Inför årskonferensen kommer jag tillsammans
med styrelserepresentanter vara ute och träffa
er medlemmar vid klusterträffar. En viktig del
vid de träffarna är att diskutera den föreslagna
strategin och värdegrunden. Ett aktivt arbete
från en stor grupp ligger bakom det underlag
som ni har fått till er. Jag vill passa på att tacka
alla som deltagit och kommit med input så här
långt. Med en uppdaterad strategi och värdegrund kan vi sedan fokusera på de aktiviteter
som finns planerade under kommande period.
Det ser jag mycket fram emot.
Slutligen så hoppas jag få se så många av er
som möjligt på vår årskonferens och årsmötet
i Halmstad. Om jag tittar på anmälningssiffrorna
så verkar det som att många planerar att
komma. Det blir ett bra tillfälle att få ta tempen
på industrin!
Vi ses där! n

karin ahl
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

SVenska stadsnät

Vi finns just nu i

Vi äger och utvecklar öppna konkurrensneutrala
stadsnät enligt Svenska Stadsnätsföreningens
principer för öppna nät.
Våra nät bygger på fiberteknologi och är en
säker investering för framtidens kommunikation.
Våra kunder kan känna sig trygga med en
fiberlösning som är framtidssäker och som
tillgodoser krav och önskemål för såväl privat
som offentlig användning.

•
•
•
•
•
•

Laholm
Karlshamn
Mölndal
Danderyd
Svalöv
Gnosjö

•
•
•
•
•
•

Nynäshamn
Täby
Örkelljunga
Gislaved
Vara
Vallentuna

Svenska Stadsnät AB, en del av TeliaSonera koncernen • Kundtjänst: 020-10 00 95 • www.svenskastadsnat.se

Connecting with
great people
ÅF är ett oberoende teknikkonsultbolag
med uppdrag och projekt som spänner
från upphandling till utveckling av
Stadsnät. Som en av Sveriges högst
rankade arbetsgivare vågar vi säga att vi
har de bästa konsulterna.
Med de bästa konsulterna kan vi
bemästra de viktigaste och mest
spännande uppdragen.
Läs mer på afconsult.com
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Henrik
Norrbom
Foto: Skanova

" De kommunala
stadsnätens
fiberutrullning
måste ske på
lika villkor "

Fiberutbyggnaden pågår för fullt. Under 2015 anslöts 54 500 villor.
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Profilen: Skanovas vd

Det har snart gått ett halvår sedan
Skanovas nya vd tillträdde. Men trots
att Henrik Norrbom är ny på sin post
har han en lång erfarenhet från
branschen. 2005 började han på
Eltel Networks och sedan 2013
har han varit anställd inom
TeliaSonera-koncernen.
Han tillträder mitt i brinnande fiberkrig.
Utbyggnaden pågår för fullt runt om i
Sverige och konkurrensen om kunderna
är bitvis hård.
– Digitaliseringen av Sverige pågår
nu – efterfrågan på fiber från privatpersoner och företag har de senaste åren
ökat markant. Det här innebär självklart
att Skanova bygger mycket fiber för
närvarande. En viktig faktor för att lyckas
är relationerna med våra entreprenörer.
Vi har utvecklat vårt arbete med våra entreprenörer på ett mycket strukturellt sätt
de senaste åren – och ser våra entreprenörer som viktiga partners för Skanovas
fiberutbyggnad. Jag tror att med min
bakgrund så har jag ett perspektiv som
båda parter har nytta av – som utvecklar
och driver arbetet framåt. Dessutom är
det viktigt att våra entreprenörer lyfter
fram Skanovas varumärke på ett bra sätt
i sina kontakter med kunderna.
Enligt Henrik Norrbom har åren på Eltel
också skapat en god förståelse och kunskap om stadsnätens verksamheter och
han ser fram emot ett gott samarbete.
Men han understryker att de kommunala
stadsnätens fiberutrullning måste ske på
lika villkor.
– Där uppfattar ju exempelvis
IT&Telekomföretagen att så inte sker i
alla situationer. Vi ser även med oro på
om kommunallagen luckras upp så att
stadsnäten får lov att driva affärer utanför
egen kommun – när vi nu har privata
aktörer som är rikstäckande och vill

investera i att digitalisera Sverige. Varför
inte låta dem göra det i konkurrens. Men
som sagt kommunernas särbehandling
av stadsnäten blir extra problematisk när
stadsnäten samarbetar över kommungränserna.
– Men det är också viktigt att
poängtera att utan stadsnäten kommer
vi inte klara 2020-målet. Kommunernas
lokala stadsnät är ett bra stöd i de lokala
behoven inom respektive kommun.
Han menar att osäkerheten kring stadsnätens verksamhet sannolikt bidragit till
det hårdnade debattklimatet.
– Jag tror att anledningen till det är att
det börjar bli lite av en gråzon kring hur
stadsnäten får agera. Att kommunerna
försvårar för kommersiella aktörer stör
mig men ingen gagnas av smutskastningen.
2015 blev ett bra år för Skanova. Ett exempel på det är antalet nyanslutna villor
som landade på drygt 54 400 stycken,
en ökning från 35 000 året innan. Men
Skanova bygger inte bara nytt – parallellt
med att Skanovas fibernät byggs ut sker
en teknikövergång från kopparaccesser
till fiber och mobila accesser
– Det är en satsning som har pågått
fokuserat de senaste åren. Det är alltså
inte ett unikt projekt utan en satsning
som vi genomför i takt med att vi fibrerar
Sverige och andra aktörer bygger ut och
ökar täckning och kapacitet i de mobila
näten för vi över trafik och tjänster i de
nya accesserna.
Hur ser du på kritiken som kommit från
lokalbefolkning och kommunpolitiker om
övergången från koppar?
– Det här är något som blir positivt
för kunderna. Det är ju våra kunders
förväntan på högre kapacitetsöverföring
– och dessutom ökad utveckling av

digitala tjänster inom skola och hälsovård
exempelvis som även ställer krav på ett
nät som klarar detta som ligger till grund
för Skanovas satsningar på utbyggnad
av fibernätet. Men jag förstår om det
finns en rädsla i att byta ut något som
fortfarande fungerar. Min bild är ändå att
det finns en stor förståelse – inte minst
i kommunerna att det är viktigt att haka
på fiberutbyggnaden och att det är i den
riktningen utvecklingen går.

" Hos mig och övriga
koncernen finns det
en enorm stolthet att få
vara med och digitalisera
Sverige "
Även om branschen i dag fokuserar på
att bygga ut fibernätet i så stort utsträckning som möjligt så finns det en tid också
efter 2020. Henrik Norrboms bedömning
är att marknaden då kommer att få
anpassa sig efter nya förutsättningar.
– Vi har i dag en marknad med
cirka 200 stadsnät och på något sätt
kommer ju ett uppnått 2020-mål påverka
marknaden, så brukar det ju se ut. Men
det är inget jag går och tänker på nu.
Istället är det möjligheten att efterlämna
tydliga fotavtryck som Henrik Norrbom
har fullt fokus på.
– Hos mig och övriga koncernen finns
det en enorm stolthet att få vara med
och digitalisera Sverige för det är ju det
som det handlar om. Jag blir varje vecka
kontaktad av olika europeiska aktörer
som är imponerade av vårt arbete och
utvecklingen i Sverige. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen
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Vill du annonsera här?
Kontakta mig!

Managed in-home
ftth solutions

Håkan Andersson
hakan.andersson@ekuriren.se
016-15 62 33

www.genexis.eu

Bredbandsutbildning i toppklass
I f tac a B I f I B e r O p t I c Va l l e y – S V e r I g e S c e n t r u m f ö r p r a k t I S k t e l e kO m u t B I l d n I n g

Vi utbildar tele- och
fibertekniker sedan 1997

• Fiberoptisk teori
• Installationsoch mätteknik
• Förläggning
• Nätplanering

a k t u e l lt:
På uppdrag av arbetsförmedlingen
rikstäckande utbildning av teletekniker
Iftac och Ict education i samarbete

träffa oss i halmstad 16–17 mars
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Iftac Yrkeshögskola, starter ht 2016
Optotekniker, 200 yH-p,
telekomtekniker, 260 yH-p

Avtalspaketet cesar2.0
Det finns ett avtalspaket framtaget av Stadsnätsföreningen som används av stadsnät
och operatörer. Nu har en ny version av avtalspaketet utarbetats där CESAR2 och en
produktifiering av tjänster är mer integrerad i avtalet mer än tidigare. Det nya avtalet
började gälla från och med 1 februari 2016 och har fått namnet Avtalspaket CESAR2.0.
Det nya avtalspaketet kan användas både i CESAR2 och som ett separat skrivet avtal.
Avtalspaket CESAR2.0 syftar till att hjälpa
stadsnäten att utveckla fiberaffären och en
kommande accessaffär med operatörer. Under
året kommer kunskapen om standardiserade
avtal, offertmodeller, standardiserade service
nivåer, standardiserade leveransvillkor och
pris- respektive kalkyleringsmodeller ytterligare
spridas bland stadsnäten.
Med det nya avtalet etablerar vi en process
för att hantera kommande revideringar samt
förankring av texter och skrivelser både för
stadsnät och för operatörer.
Avtalspaketet och CESAR2 har en gemensam
styrgrupp. I den gemsamma styrgruppen finns
representanter för Com Hem, Gothnet, IP-Only,
Skekraft, TDC, Tele2, Telenor, Teracom, Trafik
verket, Wexnet samt Stadsnätsföreningen.

Några
nyheter

En allmän översyn av layout och disposition
har gjorts. Några nyheter i avtalet är:
• Samtliga avtalspunkter har fått ett
artikelnummer.
• Tre servicenivåer istället för två;
99.5 procent dagtid, 99.7 procent
samt 99.9 procent.
• En tydligare definition för service av
optokabel i kraftledning.
• Genomgång av definitioner såsom faktisk
leveransdag, avtalad leveransdag m fl.
• Upprättande av tjänstespecifikationer för
svartfiber och Ethernetkapaciteter, vardera
uppdelad i fyra tjänster som innehåller
teknisk specifikation, avropsbara funktioner
och optioner.
• Förklarande text och bild till detaljer i
teknisk specifikation.

• Tydliggörande kring avlämning och
mätprotokoll.
• Förberedelser för nya tjänster såsom
våglängd, inplaceringsprodukter samt
installationer.
• Uppdaterade manuella avropsavtal som
täcker bilagor och särskilda villkor vid
behov.
• Likvärdiga ramavtal för operatör och
stadsnät. Kan tecknas digitalt.
Det nya avtalet ersätter det gamla. Eftersom
inget i sak har förändrats i avtalet utan endast
förtydligande och komplettering av tjänster som
inte funnit i det gamla avtalet har arbetats in så
behövs ingen avtalsväxling genomföras. Det
nya avtalspaket CESAR2.0 ersatte det gamla
v1.0 från 2012 den 1 februari 2016.
Den nya tjänstespecifikationen möjliggör en
leverans av svartfiber och Ethernet-access över
hela landet i olika stadsnät men på ett likvärdigt
sätt. Specifikationen får inte ändras utan gäller
för alla som inför tjänsten CESAR2.
Stadsnätsföreningens tjänst CESAR2 stödjer
avtalet till 100 procent. Alla valbara funktioner
och optioner återspeglas i förfrågningsformulären. Allmänna villkor som styr ledtider vid
förfrågan och offert samt avslut och exempelvis
omförhandling hanteras i CESAR2 till fullo efter
avtalet. n
Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen
Är du nyfiken på mer eller vill börja använda avtalet,
kontakta mig på jimmy.persson@ssnf.org eller
08-214 640.

Vi kan bredband – testa oss!
• Dokumentation
• Test & mätinstrument
• Fibersvets

• Fiberkabel
• Aktiva & passiva komponenter
• Kanalisation & brunnar

www.gigacom.se | Säterigatan 23, Göteborg, 031-55 59 70 | Vetenskapsvägen 10, Sollentuna, 08-626 69 90
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AC-Net på

turné
Det var i höstas som AC-Net ville visa att de kan arbeta vart som helst
i länet. Därför packade de ned datorer och telefoner och slog tillfälligt läger
ute i kommunerna en dag i veckan.

Eva-Marie Marklund, vd på AC-Net.
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Tanken är att en medarbetare från
AC-Net varje vecka ska finnas på plats
i någon av Västerbottens femton kommuner för att svara på frågor, diskutera
aktuella händelser och projekt
i respektive kommun.
Syftet med satsningen är att stötta
stadsnäten och kommunerna i länet samt
öka AC-Nets egen förståelse för kommunernas och stadsnätens vardag. Målet är
också att samtidigt öka kommunpolitikernas kunskap om stadsnäten.

Inför varje resa planerar AC-Net in vilken
dag de ska komma till kommunen. Sen går
de tillsammans med kommunen igenom
vad arbetsdagen ska ha för agenda.
– Oftast vill politiken ta del av vad
som hänt, vad som är på gång i länet
och få reflektioner på nationellt fattade
beslut rörande bredbandsmarknaden
och då tillgodoser vi det, säger Eva-Marie
Marklund, vd på AC-Net.
Väl på plats har kommunen tagit
tillvara på möjligheten att få ställa frågor

" Vi märker att bredband är ett hett ämne som är på
allas läppar. Kunskapen om bredbandsmarknaden har
ökat och allt fler ställer initierade kunskapsfrågor. Därför
märker vi att politikerna vill kunna svara på frågorna och
läser på. De är helt enkelt mer intresserade och vill gärna
lyssna på vad som händer."

till kommunpolitiker och tjänstemän
samtidigt som allmänheten får komma
och ställa sina frågor till AC-Net om
bredbandsutbyggnaden. Besöken har
vid vissa tillfällen varit så populära att de
fått planera in ytterligare resor. Under
hösten och vintern har frågor kring hur
kommunerna och AC-Net kan samverka
gällande bredbandsutbyggnaden och
PTS nya driftsäkerhetsförordning varit
extra populära.
– Vi märker att bredband är ett hett
ämne som är på allas läppar. Kunskapen
om bredbandsmarknaden har ökat och
allt fler ställer initierade kunskapsfrågor.
Därför märker vi att politikerna vill kunna

svara på frågorna och läser på. De är helt
enkelt mer intresserade och vill gärna
lyssna på vad som händer.
Att regelbundet arbeta ute hos kommunerna har visat sig vara givande för alla
parter. Erfarenheter sprids och leder till
en ökad förståelse för stadsnätens roll,
bredbandsutbyggnaden, politikernas
vardag och AC-Nets verksamhet. Målet
är att AC-Net vid utgången av 2016 ska
ha varit på plats och arbetat en dag i alla
länets 15 kommuner. n

Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen

AC-Nets verksamhet är uppdelat i två bolag för att tydligt
skilja på rollerna samordning
av bredbandsfrågor i länet och
verksamheten tillhandahållandet
av ett regionalt nät i Västerbotten.
AC-Net bidrar till en fortsatt
utveckling och utbyggnad av
länets bredbandsinfrastruktur
genom samråd och samordning
av aktörer.
Länet har ett högt uppsatt mål
att 95 % av länets invånare och
företag ska ha tillgång till en
bredbandsuppkoppling om minst
100 Mbit/s år 2020.
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SiSG består för
närvarande av
tolv stadsnät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gävle Energi AB
Lunet AB
Kumbro Stadsnät AB
Nossebro Energi
Norrsken AB
Fibra AB
Halmstads Stadsnät AB
Botkyrka Stadsnät
Sundbybergs Stadsnät AB
Utsikt Bredband
Öresundskraft
ServaNet

Översvämning är ett exempel på krishändelse som kan drabba stadsnäten. SiSG arbetar för att öka samverkan
mellan de olika stadsnäten i driftssäkerhetsfrågor.

Stadsnätens
infrastruktursamverkansgrupp
Under 2015 bildades Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SiSG. Gruppen
som består av medlemmar från tolv stadsnät deltog även i Post- och telestyrelsens, PTS,
krisövning Telö15 som riktade sig till sektorn inom för elektronisk kommunikation.

i G

Stadsnätens infrastruktur
samverkansgrupp

Hallå där...

Anders Törnell, Incident
Manager på Fibra och
medlem i SiSG.
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Övningen innehöll olika scenarier som de deltagande stadsnäten fick i uppdrag att hantera,
det handlade exempelvis om skadegörelse,
överbelastningsattack och krigshot.
2016 kommer Stadsnätsföreningen arbeta
för att få med fler stadsnät i gruppen. Redan nu
har flera potentiella medlemmar visat intresse
för att gå med och föreningen har som mål att
50 stycken av våra stadsnät ska delta.
Efter Telö15 har ett stort fokus lagts på att
ta fram ett verktyg som går att använda för att
stödja PTS nya föreskrift om driftsäkerhet som
började gälla 1 jan 2016.
Årets arbete kommer att fokusera på
driftsäkerhet, krishantering, kommunikativa

Vad är den stora nyttan med medlemskapet
i SiSG?
– Det är värdefullt att få utbyta erfarenhet
med andra i samma situation. Framförallt så tror
jag att vi i gruppen kan ha stor nytta av varandra
vid händelse av kris. Både när det kommer till att
vara bollplank under svåra händelser men också
möjlighet att låna både personal och utrustning.
Du var med och deltog i Post- och telestyrelsens krisövning Telö15. Vilka lärdomar drog du
av den?
– Övningen fokuserade på informationshantering i stor utsträckning. Det handlade både om
hur man informerar myndigheter och andra men

delar såsom kommunikatörsnätverk, gemensam
portal samt RAKEL-etablering för kommunikation under incidenter och kris. Vi kommer att
träffas och diskutera dessa ämnen under ett
par seminarietillfällen under året. I skrivande
så pågår en planering men troligt är att första
seminarietillfället blir efter årsmötet i mars. n
Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen

Är du nyfiken på SiSG och vill veta mer kontakta
mig på jimmy.persson@ssnf.org
eller 08-214 640.

också allmänheten och medierna. Jag tycker
att vi på Fibra kommit långt inom detta område
men det var väldigt bra och intressant att öva på
vilka kommunikationsvägar vi kan nyttja vid en
krissituation när både nät och telefoni ligger nere.
Vad kan andra stadsnät förvänta sig om de går
med i SiSG?
– Jag tror att vi i gruppen kan erbjuda en
form av trygghet och en möjlighet att ingå i ett
större sammanhang. Framförallt så tror jag att
mindre stadsnät kan dra nytta av detta. n
louise thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Hallå där...

Jimmy Persson,
produktchef på
Stadsnätsföreningen.

Vid årsskiftet trädde Post- och telestyrelsens nya driftssäkerhetsföreskrifter i kraft. Det nya regelverket ställer nya
och ökade krav på bland annat stadsnäten.

Hur går driftsäkerhetsarbetet ute i stadsnäten?
– Det är kul att se att så många engagerat sig
i det här arbetet. Nu är ju den nya föreskriften
ett krav och inte frivilligt men jag tycker ändå att
det finns ett genuint intresse för driftsäkerhetoch robusthetsfrågor hos många stadsnät.
Vilket stöd kan medlemmarna vänta sig av
Stadsnätsföreningen?
–Jag tillsammans med Lars Björkman har
under hösten arbetat för fullt med att ta fram
ett komplett ramverk som innehåller processer,
rutiner och mallar för stadsnätens driftsäkerhetsarbete. Vi har också anordnat webinarier där vi
berättar för medlemmarna hur materialet ska

användas och hur det nya regelverket ser ut.
Det kommer dessutom att anordnas ytterligare
utbildningstillfällen under våren och vi kommer
också anordna ett seminarium på temat under
Stadsnätsföreningens årskonferens.
Vad väntar de som inte följer regelverket?
– Post- och telestyrelsen har ju varit tydliga
med att de inte kommer att ge några dispenser.
Jag tror att stadsnäten är väl medvetna om detta
och vilket arbete som behöver göras. n

louise thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Så tog Fiberstaden över
ansvaret för KO-rollen

Bia Larsson, vd på
Fiberstaden, ger
råd till stadsnät som
planerar att själva
ta över ansvaret för
KO-rollen.

Kommunikationsoperatörsrollen och vem som sköter dess olika delar är en ständigt het
fråga bland stadsnäten. Fiberstaden i Hudiksvall har testat att använda sig av en extern
kommunikationsoperatör för att sedan ansvara för KO-rollen själva. Stadsnätsmagasinet
ringde upp Bia Larsson, vd på Fiberstaden i Hudiksvall för att ställa frågor om hur de
resonerat och vad de har för tips till stadsnät som ska göra samma resa.
Nu har ni själva ansvaret för KO-rollen,
vilken var den största utmaningen?
– Största utmaningen var att få över all
information från den tidigare kommunika
tionsoperatören.
Hur gör man för att ta över en KO-roll?
Något tips?
– Det behövs en noggrann projektplan.
Låt projektet ta den tid som behövs.
Exempelvis kan validering av data ta tid
men är också direkt avgörande för hur väl
projektet faller ut.

Kan ni mäta effekterna?
Vad har ni blivit bättre på?
– Eftersom stadsnätet hade stora
driftsproblem under tiden med extern KO, så
kom vår styrka med lokalnärvaro och snabba
åtgärdstider att yttra sig som positiv kritik
direkt från stadsnätets kunder. De ekonomiska
effekterna visade sig genom att företaget gick
från minusresultat till stark positivt resultat. n
Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen
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Nya krav på driftsäkerhet –
Nu vid årsskiftet börjar Post- och
telestyrelsens, PTS, nya regler om
driftsäkerhet att gälla, så det är med
andra ord hög tid för stadsnät och andra som omfattas av kraven att vidta
de åtgärder som föreskrivs.

Karin Lodin
Jurist på PTS
Nätsäkerhetsavdelning

Mot bakgrund av att reglerna nu börjar
gälla kan det vara på sin plats att gå
igenom kraven och vad dessa mer
konkret innebär för stadsnäten. Först och
främst är det viktigt att förstå vilka krav i
föreskrifterna som man omfattas av, i och
med att det finns olika krav beroende på
vilken sorts aktör man är.
Kraven kan delas in i tre olika kategorier,
där den första kategorin av krav utgörs
av de generella kraven som omfattar
samtliga tillhandahållare av elektroniska
kommunikationsnät och -tjänster, det vill
säga samtliga stadsnät.
Den andra kategorin av krav gäller
för de som har kännedom om antalet
aktiva anslutningar som deras tillgångar
betjänar. Dessa tillhandahållare, som
i huvudsak utgörs av tjänstetillhandahållare och kommunikationsoperatörer,
ska klassificera sina tillgångar efter hur
många aktiva anslutningar som skulle
kunna påverkas
om den aktuella
tillgången slutade att
fungera. Ju fler som
påverkas, desto högre
krav gäller. Kraven i den
andra kategorin handlar
om redundans och
reservkraft.
Slutligen finns en tredje
kategori som innefattar den
som tillhandahåller mobila
kommunikationsnät eller -tjänster.
Även dessa ska följa ett specifikt krav
på reservkraft.
Ett stadsnät kan omfattas av fler än en
kategori ovan, och således ha flera krav
att följa.
Kraven i kategori ett träder i kraft nu
vid årsskiftet. Reglerna i den andra och
tredje kategorin träder senast i kraft den
10 juni 2020, om inte tillhandahållaren
vidtar någon förändring av tillgången
eller reservkraftsystemet, för i vilket fall
kraven gäller omedelbart.
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Generella krav som gäller för samtliga
stadsnät – kategori ett
I ljuset av ovanstående är det för
stadsnätens del först och främst kraven
i kategori ett som blir aktuella eftersom
dessa krav gäller för alla.
Det första kravet utgörs av krav på
övergripande driftsäkerhetsarbete, där
stadsnätets driftsäkerhetsarbete ska
bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och
systematiskt. Det ska finnas personal
som är särskilt utpekad för att hantera
driftsäkerhetsarbetet. Kravet innebär
vidare att alla planer, processer och
tester som tas fram som ett led i arbetet
ska vara dokumenterade och kända av
den personal som är berörd av dem.
Stadsnäten ska även dokumentera
alla sina tillgångar och förbindelser
som finns i verksamheten. Det finns en
särskild specifikation i föreskrifterna
rörande vilken information som dokumentationen minst ska innefatta, men
det finns inte något särskilt krav på vilken
form dokumentationen ska ha.
En tillgång definieras i föreskrifterna som
en funktion som utgörs av en avgränsad
del av ett kommunikationsnät eller kommunikationstjänst och som är nödvändig
för att tillhandahålla ett sådant nät eller
en sådan tjänst, samt som används för
att sända, motta, bearbeta eller lagra
information. Exempel på tillgångar skulle
kunna vara routrar, switchar, DNS-servrar
etc.
En förbindelse utgörs av en del av ett
kommunikationsnät mellan två tillgångar
eller mellan en tillgång och en anslutning
till ett kommunikationsnät. En förbindelse
behöver inte gå mellan stadsnätets egna
tillgångar för att omfattas, utan bör till
exempel kunna utgöras av en svartfiberleverantörs uthyrda förbindelser mellan
en annan parts tillgångar.
Alla stadsnät ska minst en gång per
år analysera risken för att tillgångar
och förbindelser orsakar störningar
eller avbrott. Riskanalys måste också
genomföras inför större förändringar i
nät och tjänster, samt efter större avbrott.
Riskanalyserna ska dokumenteras och
utgå från etablerad standard på området,
till exempel ISO-standard.
Föreskrifterna innehåller en uppräk-

nu börjar de gälla
ning av vilka delar som riskanalyserna
ska innefatta, bland annat anges att
riskanalyserna ska omfatta alla relevanta
hot mot den aktuella tillgången eller
förbindelsen. Hot relaterade till väder
och hot relaterade till intrång och annan
yttre påverkan ska alltid omfattas i
riskanalysen.
Efter riskbedömningen ska lämpliga
åtgärder vidtas för att skydda verksamheten mot:
1. väderrelaterade hot,
2. logiskt och fysiskt intrång, samt
3. fel i samband med planerade
förändringar.
När det gäller förändringshantering ska
stadsnäten även, inför större förändringar, genomföra tester och ta fram
återställelseplan.
Förutom att vidta åtgärder för att skydda
verksamheten mot de angivna hoten
ovan ska stadsnäten även vidta de
ytterligare åtgärder som är nödvändiga
med hänsyn till den risk för störning eller
avbrott som har framkommit i riskbedömningen.
Vidare finns ett krav på att stadsnäten
ska genomföra en konsekvensanalys, det
vill säga analysera vilka konsekvenser
som kan uppstå när kritiska verksamhetsdelar helt eller delvis upphör att fungera.
Konsekvensanalyskravet följs upp av
ett krav på att man ska ta fram lämpliga
handlingsplaner för att hantera eventuella bortfall av kritiska verksamhetsdelar, så
kallad kontinuitetsplanering.
Samtliga stadsnät ska även tillämpa
processer för incidenthantering. Dessa
processer ska se till att en inträffad
incident rapporteras internt, att åtgärder
skyndsamt vidtas för att hantera den uppkomna incidenten och att åtgärder vidtas
för att undvika att liknande incidenter
inträffar igen. Dessutom ska processerna
säkerställa att de erfarenheter man har
fått från en inträffad incident beaktas vid
genomförande av riskanalyser.
När det gäller åtkomst och behörighet
finns krav i föreskrifterna på att stadsnät
som har tillgångar måste säkerställa att
det endast är den som är behörig som
ska ges åtkomst till tillgångarna. Sådan

behörighet ska endast ges till den som
behöver det för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
Om stadsnäten har aktiva delar av
egna nät ska stadsnäten ha system som
kontinuerligt övervakar dessa nätdelar,
och de här systemen ska generera larm
så fort det blir en störning eller avbrott.
Slutligen gäller att samtliga stadsnät
ska har en beredskap dygnet runt för
att kunna ta emot larm och att initiera
relevanta åtgärder.
Krav för den som har kännedom om
antalet aktiva anslutningar – kategori två
För de stadsnät som har tillgångar
och känner till, eller har möjlighet att
känna till, hur många aktiva anslutningar
som skulle påverkas av att en aktuell
tillgång skulle sluta att fungera gäller
även krav på klassificering av tillgångar
och efterföljande krav på redundans
och reservkraft. Klassificeringen utgår
från en tabell, där till exempel en klass
A-tillgång betjänar fler än 200 000 aktiva
anslutningar och en klass D-tillgång fler
än 2 000 aktiva anslutningar.
När det gäller redundans finns krav
avseende både tillgångar och förbindelser. Ju högre klassad en tillgång är,
desto högre krav på redundans gäller.
Med redundanta tillgångar, förbindelser
eller kritiska komponenter avses två
eller flera, identiska eller olika tillgångar,
förbindelser respektive kritiska komponenter, som oberoende av varandra fyller
samma funktion.
De stadsnät som omfattas av kategori två
ska också, med reservkraftssystem, säkerställa att deras tillgångar fungerar en
viss angiven tid trots strömavbrott eller
annat fel i den externa elförsörjningen.
Ju högre klass som gäller för tillgången,
desto högre krav på reservkraft gäller.
Det finns även en differentiering av hur
mycket reservkraft som krävs beroende
på om tillgången är placerad i eller
utanför tätort.
Med reservkraftssystem avses system
som oberoende av extern elförsörjning
genererar elektricitet vid fel i den externa
strömförsörjningen. Kraven anger således inte vilken sorts reservkraft som ska
användas utan det är upp till stadsnätet
att bestämma.

Stadsnäten ska även genomföra tester av
sina reservkraftsystem. För A-. B-, C- och
D-tillgångar ska funktionstester genomföras minst kvartalsvis. Dessutom ska
man årligen testa reservkraftssystemen
för A-, B- och C-tillgångar genom att bryta
den externa strömmen. Stadsnäten ska
även använda dokumenterade processer
för planering, inrättande, tester, underhåll
och utbyte av reservkraftssystem.
Krav för den som tillhandahåller mobila
nät och mobila tjänster – kategori tre
I kategori tre återfinns slutligen kravet
på reservkraft i mobila nät och -tjänster,
där den som omfattas av kravet även
ska uppfylla ett specifikt krav på
reservkraft och yttäckning. Enligt kravet
ska dessa tillhandahållare säkerställa att
strömavbrott eller andra fel i den externa
strömförsörjningen inte orsakar störning
eller avbrott i nät eller tjänster, eller
minska tjänsternas täckningsområde,
under åtminstone 1 timme i tätort och 4
timmar utanför tätort.
Tillhandahållaren har dock möjlighet
att, för att spara ström för att klara av
kravet, begränsa antalet frekvensband
som används. Om den kapacitet som då
kvarstår inte räcker till att upprätthålla
alla tjänster ska tillhandahållaren i första
hand upprätthålla taltjänster, i andra hand
meddelandetjänster och i tredje hand
datakommunikationstjänster.
PTS tillsyn
PTS kommer att följa upp hur sektorns
aktörer följer de nya kraven på
driftsäkerhet som börjar gälla efter
årsskiftet. Myndigheten har tagit fram en
tillsynsplan för 2016-2017, där det bland
annat framgår att PTS i början av nästa år
planerar att inleda en granskning av vissa
krav i de nya föreskrifterna, däribland
kravet på dokumentation av tillgångar
och förbindelser. n
Karin Lodin
Jurist på PTS
Nätsäkerhetsavdelning

För mer information om kraven
på driftsäkerhet eller tillsynplanen,
se pts.se
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Foto: Oneflow
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Ny medlem i Stadsnätsfabriken lagrar

avtalen i molnet

Företaget Oneflow erbjuder sina kunder en molntjänst för avtalshantering.

Stadsnätsfabriken
fortsätter att växa.
Vid årsskiftet återfanns
medlemmar i 138 kommuner och sammanlagt
hade dessa 750 000
leveransklara portar till
vilka 115 tjänsteleverantörer har möjlighet att
leverera olika tjänster.
Ett av de företag som
valde att teckna ramavtal
under 2015 var Oneflow
som arbetar med digital
avtalshantering.

Anders Hamnes,
vd Oneflow.
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– Genom Stadsnätsfabriken har vi lärt känna
branschen och fått förståelse för dess utmaningar och behov. Det har gjort det möjligt för oss att
anpassa Oneflow och tillmötesgå stadsnätens
krav och förväntningar på ett avtalssystem,
säger Anders Hamnes, vd på Oneflow.
– Förra året var jag och föreläste på
Stadsnätsföreningens årskonferens i Västerås
och det var väldigt roligt att se att det fanns
ett stort intresse för smartare avtalshantering.
Det är tydligt att de flesta stadsnät fortfarande
jobbar ganska gammaldags och tungrott med
sina avtal, men detta är något som håller på att
förändras.
Har medlemskapet gjort det möjligt att
komma i kontakt med nya kunder?
– Medlemskapet har öppnat många dörrar
för oss. Vi jobbar i dag med stadsnät över hela
Sverige och fler är på gång under 2016. Det
finns mycket att vinna genom att arbeta digitalt.
En av de viktigaste fördelarna är att man sparar
väldigt mycket tid, faktiskt uppemot timmar i
veckan per anställd som jobbar med avtal. Löner
är för många av oss den största kostnaden, så
det säger sig självt att det finns stora vinster att
hämta här.
Vad är det för typ av tjänst som Oneflow
erbjuder?
– Oneflow är en plattform för att hantera
alla typer av avtal, både utgående mot kunder,
men också inkommande från underleverantörer.

Man kan bygga upp webbaserade avtalsmallar
i Oneflow, e-signera, arkivera och förvalta sina
avtal. Med förvalta menar vi administrera och
få kontroll över sina avtal (”contract lifecycle
management”).
Intresset för molnbaserade tjänster ökar
ständigt. Tycker du att stadsnäten är bra på
att ta tillvara på de möjligheter som dessa nya
typer av tjänster innebär?
– Mitt intryck är att de flesta stadsnät är det,
ja. Men det finns såklart en del som ligger efter.
Molnbaserade tjänster (SaaS eller Software
as a Service) är framtiden. Det finns så många
fördelar med detta jämfört med ”on premise”,
det vill säga inte i molnet, att jag nästan inte vet
vart jag ska börja för att kunna lista dessa. Och
det motsatta, jag kan inte nämna en enda fördel
med ”on premise” jämfört med SaaS. Det är
otroligt enkelt att komma igång och jobba med
en SaaS-lösning.
– För några år sedan fick jag den här frågan
ganska ofta, men under det senaste året kan jag
inte minnas att jag fått den en enda gång, trots
att vi har kontakt med tusentals bolag varje år.
Det är nu det händer. Jag är säker på att SaaS
kommer att ta över affärssystemen inom 5 år.
Vi är mitt i en revolution. n

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

N ya m e d l e m m a r

Elkapsling AB
Eskilstuna
Energi & Miljö
Korta fakta: Eskilstuna
Energi och Miljö är den lokala
leverantören av det fungerande samhällets viktigaste
förnödenheter: el, fjärrvärme,
vatten, avlopps- och avfallstjänster samt bredbandsnät.
Vi har ansvar att sköta detta
effektivt och rationellt till låga
priser, utan att ge avkall
på tillförlitligheten. Vi ska
leverera våra tjänster med
minsta möjliga inverkan på
vår miljö och med stor hänsyn
till resursutnyttjande och
kretsloppstänkande.
Vd: Mats-Erik Olofsson
Hemsida: eem.se

Korta fakta: Tillverkar och levererar kapslingar och
skåp i olika material, med hög kvalité för skydd av
elektrisk och elektronisk utrustning. I den växande
verksamheten finns kunderna främst i Norden och då
bl a inom offentlig sektor, industri- och infrastrukturområdena. Företaget som ägs av Lagercrantz-gruppen arbetar för att med kort leveranstid erbjuda
kunderna inom IT- och bredbandsområdet trygga
leveranser, bra service och tydliga mervärden genom
bransch- och behovsanpassade anläggningsskydd.
Företaget grundades: 1971
Marknadschef: Roger Andersson
Hemsida: elkapsling.se

Coromatic AB
Korta fakta: Coromatic är den ledande leverantören
av lösningar för Critical Facilities och bolaget
säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan
avbrott genom att på ett energieffektivt sätt, säkra
tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation.
Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga
verksamheter och huvudkontor. Coromatic har drygt
500 anställda i Norden och resten av världen och har
i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag
i mer än 50 länder. Coromatic ägs av EQT tillsammans
med medarbetarna.
Landschef Sverige: Thomas Wunger
Hemsida: coromatic.se

Norrköping
Vatten & Avfall
Korta fakta: Bolaget arbetar
med tre affärsområden;
vatten och avlopp, avfall och
bredband. Bredband kom
till bolaget 2011 och började
med att bygga stamnät från
Norrköping via Finspång till
Katrineholm. Idag är fokus att
bygga stadsnät och fibrera
landsbygden med hjälp av
statligt stöd. I dag har vi en
anslutningstakt på 2 000 villor
per år.
Vd: Henrik Petersson
Kontaktperson: Michael
Botvidsson
Hemsida:
norrkopingvattenavfall.se

Ronneby Miljö
& Teknik
Korta fakta: Ronneby Miljö &
Teknik är ett kommunalt bolag
som består av fem olika verksamheter; avfallshantering, el,
bredband, vatten och avlopp
och fjärrvärme. Miljöteknik
har ett uppdrag från Ronneby
kommun att bygga ut fibernätet så att kommun år 2020
har ett sammanhängande
öppet och robust fibernät som
genom samverkan mellan
marknadsaktörerna utgör
grunden för Ronnebys digitala
kommunikationsbehov. Samt
att minst 90 procent av
Ronnebys hushåll och företag
tillgång till bredband om minst
100Mbit/s.
Kontaktperson: Patrick Ågren
Hemsida: ronneby.se/
miljoteknik

Nybro Energi
WSP Telekom
Korta fakta: WSP Telekom (Tidigare Vicicom AB) som
är en del av WSP Group är ett produktoberoende
konsultbolag inom bredband, telekom och nätverk.
Företaget erbjuder tjänster omfattande allt från
affärsutveckling, tekniska nätverksaudit, utveckling av
välfärdsbredband till fiber- och mobil nätutbyggnad.
Kunderna finns i både privat och offentlig sektor. Våra
erfarna konsulter, utvecklar lösningar och affärer som
ger största möjliga nytta för vår klients verksamhet.
Vi är indelad i fem verksamhetsområden, där varje
verksamhetsområde har sin specialistkompetens och
sina tjänster. WSP Telekom verkar i hela Sverige och
växer nu snabbt även globalt.
Avdelningschef: Torbjörn sandberg
Hemsida: wspgroup.se

Korta fakta: Nybro Energi
är ett dotterbolag till Nybro
Elnät som ägs till 100% av
Nybro kommun. Bolaget säljer
el och fjärrvärme till företag
och privatpersoner. Sedan
september 2014 har man även
ansvaret för Nybro kommuns
fiberutbyggnad. Uppdraget
är först och främst att bygga
stomnät och erbjuda anslutningspunkter till byalag samt
att bygga fibernät i mindre
samhällen med fler än 200
invånare.
Vd: Håkan Dahlgren
Hemsida: nybroenergi.se
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”Ni kommer ge upp…”
Flera skeptiska röster hördes när vi började jobba med ett underlag och en affärsmodell för att skapa ett ramavtal
med Svenska kyrkan om vår tjänst som vi kallar för ”Kyrknät via stadsnät”. Tjänsten kopplar ihop Svenska kyrkans
organisation och behov av datakommunikation baserat på skalbarhet, robusthet och standardiserade gränssnitt.
Prislappen skapar ett incitament att växla från traditionell koppar till fiberbaserade lösningar via stadsnäten i Sverige.
Vi på N62 gav inte upp utan har sedan
start jobbat enträget med att bearbeta de
stadsnät som kan tänkas bli aktuella för
nya anslutningar till olika fastigheter och
nyttor som Svenska kyrkan har behov av.
Vi fick en bra start med bland
annat Karlstad Elnät och Stadsnät
och i Linköping med Utsikt Bredband
som accepterade vår affärsmodell. En
affärsmodell som för många stadsnät
ansågs ha för utmanande priser. Men
med facit i hand har den resulterat i att
vi skapat många kyrknätsanslutningar
via stadsnät. Lyckade förebilder som
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Karlstad och Linköping underlättar för
oss i den fortsatta dialogen med nya
stadsnät då vi kan påvisa effekten och
vikten av ”rätt” prisbild för att attrahera
en volymkund.
Vi tror att vårt ramavtal med Svenska
kyrkan kanske är det första i sitt slag med
en stor volym där kunden inte från första
början har talat om vilka adresser som
ska anslutas och ingå i avtalet.
Från starten 2012 till i dag har vi
etablerat över 200 kyrknätsanslutningar
i fler än 50 stadsnät. Då är också många

av anslutningarna helt nya etableringar
som innebär möjlighet för stadsnäten att
arbeta med förtätning till andra kunder,
affärer som troligen annars skulle hamnat
hos någon annan nätägare.
Jag vill också lyfta upp vårt nära
samarbete med Norrsken som bidrar till
att vi tillsammans lyckats med det många
ansåg var ett omöjligt projekt. Sett i
backspegeln hade vi också bra tajming
och kom igång tidigt när Svenska kyrkan
startade sitt projekt med att centralisera
IT-drift och flytta in församlingarnas
egna servermiljöer till egna centrala

Vi fick en bra start bland annat i
Linköping med Utsikt Bredband
som accepterade vår affärsmodell.

drifthallar. Med det kom ett ökat behov
av hög prestanda och kvalitetssäkrade
kommunikationslösningar.
Vår främsta utmaning har varit och är
fortfarande att få stadsnäten att se den
här typen av affärer som marginalförstärkare och en viktig affärskomponent i
sin verksamhet. Eftersom inget stadsnät
ensam kan genomföra en sådan här affär,
utan det är det goda samarbetet som gör
det möjligt då flera ska dela på intäkter
och kostnader. Stadsnäten behöver inte
engagera sig i försäljningen eller hantera
support till Svenska kyrkan. Det står vi
för som tjänsteleverantör. Det gör att de
underliggande kostnaderna är betydligt
lägre för stadsnätet än för motsvarande
leveranser inom det egna stadsnätet.
Det är förstås en utmaning att sälja in
kommunikationslösningar när prisspannet i olika stadsnät ligger mellan 500
kronor och 2 500 kronor i månaden för
samma tjänst. Konkurrensen om affärer
som Kyrknät via stadsnät är stenhård

från andra ramavtalsleverantörer som
erbjuder exempelvis 10 Mbit på koppar
för lågt pris. Vi ser hellre att vi får erbjuda
vår tjänst på fiber via stadsnät för att
leverera en mer kvalitativ och robust
tjänst fri från påverkan av väder och vind.
Stadsnätsföreningen bedriver ett viktigt
arbete med att försöka förena stadsnäten
till enhetliga modeller för prissättning
och teknisk standard som gör att vi
tjänsteleverantörer enklare och med
mindre motstånd och arbete kan sälja in
kommunikationslösningar som levereras
i stadsnät. Stadsnätsföreningens tjänst
CESAR2 är ett stort steg på vägen att
skapa dessa förutsättningar. Drömmen
är att alla stadsnät kan enas om en
prismodell där samma typ av tjänst kostar
lika mycket i alla stadsnät. Då skulle
stadsnätssverige utgöra ett verkligt hot
och vara ett perfekt alternativ gentemot
de stora nationella aktörerna. Stadsnäten
har tillsammans en betydligt bättre
lokal geografisk täckning samt en stark

konkurrensfördel med sin lokala kännedom om regionen där de verkar.
Det finns många fler affärer som,
Kyrknät via stadsnät, om vi bara lyckas
marknadsföra Sveriges stadsnät som
en nationell homogen infrastruktur som
potentiella kunder känner till och ser
som ett seriöst alternativ där robusthet,
kvalitet och prisvärda produkter finns att
tillgå för oss tjänsteleverantörer.
Vi hoppas att vi hjälpt till att bryta lite ny
mark och lyckas inspirera stadsnäten att
se potentialen som finns bara vi gör det
som behövs för att nå ut till den marknad
som finns därute. n
Thomas Nordin
VD, N62 IT Solutions AB

N62 IT Solutions AB startade 2009 i Sundsvall
och levererar företagsanpassade tjänster inom
IT-infrastruktur och datakommunikation.
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Klustret är själva nyckeln
till god regional samverkan
Regionmöte i Dalarna i samarbete med länsstyrelsen och Region Dalarna.

Projektet regionalisering fortsätter sin förankringsresa
genom Sverige. Syftet är att, med utgångspunkt från
de olika regionala förutsättningar som råder, säkerställa
stadsnätens roll i samverkan med kommuner, länsstyrelser, landsting och kommunförbund inom respektive län.
Det har hos vissa medlemmar funnits en oro som bottnar i att
dessa uppfattat att projektet handlar om att föreningen ska
omstrukturera och sätta nya agendor för befintliga klustersamarbeten, vilket inte alls är syftet. Tvärt om, klustren är en viktig
samarbetspartner till Stadsnätsföreningen och därför också
själva nyckeln till regional samverkan.
I vissa län är klustret en naturlig och erkänd samarbetspartner till länsstyrelser och regionförbund och det ska vi ta vara
på och överföra till de län där kopplingen inte är lika stark och
självklar. Modellen bygger på att klustren ser nyttan med en
både bredare och mer fördjupad samverkansform gällande
förankring av stadsnätens roll i den regionala utvecklingen.
Målet är att klustren ska vara samtliga läns självklara samtals
partner i frågor gällande digitalisering och fiberinfrastruktur.
Sverige är organiserat i 21 stycken länsadministrationer, som
var och en ansvarar för såväl kommunal som regional samhällsutveckling med en mängd offentliga organisationer som
ska samverka. Ansvarsfördelningen och relationerna mellan
kommun, länsstyrelse och kommunförbund är komplexa och
samarbetsformerna skiljer sig åt. Många av Stadsnätsföreningens medlemmar är i dag organiserade i klustersamarbeten
men även dessa samarbeten ser olika ut.
Organisationsformerna i klustren kan vara allt från ideella
föreningar vars syfte är erfarenhetsutbyte kring teknik, ekonomi, försäljning till aktiebolag med tydlig ägarstyrning. Vissa
är länsorienterade och har ett tydligt regionpolitiskt uppdrag
och där samtliga kommuner är engagerade medan andra
kluster verkar över en större geografisk yta utan uppdrag och
förankring från regionadministrationens ägare. I några län
finns i dag inte något befintligt klustersamarbete alls och där
representeras stadsnäten av ett fåtal enskilda medlemmar.
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Jag, som projektledare för regionalisering, har parallellt med
medlemsträffarna också träffat ansvariga från länsstyrelser
och kommunförbund i nästan alla län. Deras behov av ökat
stöd och samverkan kring fiberinfarstruktur och digitalisering
är påtaglig. Länens kommuner behöver mer samverkan med
sina stadsnät och kommuner behöver bättre samverkan med
andra kommuner. Länsstyrelser och kommunförbund behöver
stöd i genomförandet av handlingsplaner kopplat till regional
bredbandsstrategi och regional digital agenda.
De statligt finansierade bredbandskoordinatorerna börjar
komma på plats i länen, de ska självklart veta vem de vänder
sig till i dialogen kring stadsnätens roll i sin region, en person
utnämnd av sitt kluster och som ansvarar för en regionalt
anpassad samverkansmodell.
I Stockholms län har jag själv fördjupat mig som regional
representant i samarbetet med länsstyrelsen och deras
nytillsatte bredbandskoordinator. Länsstyrelsen Stockholm
har tillsammans med kommunförbundet och landstinget enats
om en regional digital agenda för länet. Under våren 2016 tar
länsstyrelsen fram en strategisk handlingsplan för den digitala
infrastrukturen. Som ett exempel så bjuder Länsstyrelsen in
till en workshop den 12 februari i samverkan med Svenska
Stadsnätsföreningen och Acreo. Målgrupper är direktörer och
strateger på länets kommunala stadsnätsbolag, bolagsägare,
samt relevanta medlemsorganisationer. Avsikten är att belysa
de kommunalt ägda stadsnätens olika roller och dynamik i
relation till sina ägare och till lokal och regional utveckling.
Slutsatserna från workshopen blir ett direkt inspel till utformningen av den strategiska handlingsplanen i länet. Resultatet
kan sedan lätt spridas såväl i bredbandskoordinatorernas
nätverk som mellan Stadsnätsföreningens framtida regionala
representanter. n

Per Fröling
Regionaliseringsansvarig
Svenska Stadsnätsföreningen

Region Skåne kraftsamlar
kring bredbandsutbyggnad
Bolaget SkåNet AB har ombildats
och är sedan oktober 2015 en del av
Region Skånes löpande verksamhet.
Uppdraget att samordna planeringen,
realiseringen och utvecklingen av en
öppen IT-infrastruktur i hela Skåne
ligger efter ombildningen på enheten
för Digital Infrastruktur. Lars Winther-Hansen, chef för den nya enheten
och tidigare vd för SkåNet, ser positivt
på ombildandet.
– Fiberbaserat bredband är i dag att
betrakta som en strategisk infrastruktur
och därför är det mera naturligt att den
återfinns inom förvaltningsstrukturens
löpande verksamhet. För oss tror jag att
ombildningen kommer att innebära att
fiberfrågan får ett större internt fokus
vilket är bra både i fråga om tillgången till
resurser som nödvändig uppföljning. Signalvärdet till omvärlden är också mycket
positivt och förstärker synen på Region

Skånes vilja att kraftsamla och leverera
på målsättningarna i Bredbandsstrategin
2020, säger Lars Winther-Hansen.
Utbyggnaden av fiberbaserat bredband i
Skåne har nått 50 procent av alla hushåll
och ökar i en takt om 5 procentenheter
årligen. Det är stora skillnader mellan
länets olika kommuner – från cirka 5
procent till närmare 80 procent. Utmaningen är som störst i mindre kommuner
med förhållandevis mycket landsbygd.
– När vi analyserar det som återstår
att bygga ut kan vi konstatera att cirka 40
procent återfinns i områden med 3 000
eller färre invånare. Det är också där som
vi kommer att prioritera våra insatser,
berättar Lars Winther-Hansen.
Enheten för Digital Infrastruktur kommer
också att driva projektet Fibrer till alla
i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat utvecklingsprojekt. Projektet

Lars Winther-Hansen, enhetschef
Digital Infrastruktur, Region Skåne.

kommer att starta vid årsskiftet och pågår
inledningsvis under en treårsperiod.
– Min förhoppning är att vi genom
regionalfondsprojektet FABS kommer
att kunna stötta våra kommuner i Skåne
och Blekinge på ett mera effektivt sätt än
tidigare. Och att vi med gemensamma
krafter kommer att infria målsättningarna
i den skånska Bredbandsstrategin 2020,
avslutar Lars Winther-Hansen. n
Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Linköping satsar på wifi
I december meddelade Konkurrensverket, KKV, att det är möjligt för
kommuner att erbjuda skattefinansierade surf-zoner på vissa begränsade
platser. Men kommunens surf får inte påverka marknaden på ett betydande sätt. Stadsnätsmagasinet ringde upp Jörgen Svärd, vd på stadsnätet
Utsikt Bredband för att höra mer om deras arbete med wifi.

Jörgen Svärd, vd Utsikt Bredband.

Ni har nyligen, tillsammans med bland
annat kommunen valt att satsa på
kommunalt wifi. Hur kommer det sig?
– Vi märkte för över ett år sedan
att det fanns en efterfrågan på den här typen av satsning. Det handlar egentligen
om att vi gjorde bedömningen att även
människor i rörelse vill kunna utnyttja
nätet.
Hur har arbetet bakom satsningen sett
ut?
– Vi har samarbetat med kommunen
och fastighetsägare. Vi på Utsikt Bredband ansvarar för nätet och utrustningen,
här samarbetar vi med The Cloud.
Kommunen finansierar accespunkter i

de områden där det inte funnits något
kommersiellt intresse, exempelvis i
parker. I övrigt har vi valt att samarbeta
med kommersiella aktörer, näringsidkare
och fastighetsägare.
Många kommuner genomför liknande
satsningar men det är inte alltid
stadsnäten är inblandade. Vad ser du
för fördelar med att ni på Utsikt gjorde
detta tillsammans med kommunen?
– Den stora fördelen är att vi får en
sammanhållande wifilösning för hela
kommunen vilket innebär att vi har
samma uppkopplingsplattform så för
kunderna blir det samma procedur
oavsett om de besöker en park eller
galleria.
Har du något råd och tips till andra
stadsnät som ligger i startgroparna för
att genomföra en liknande satsning?
– Att se om det finns fler aktörer som
vill vara med och genomföra satsningen,
exempelvis olika fastighetsägare. På så

vis blir det möjligt att få ett mer heltäckande nät. Men ju fler som samarbetar
desto viktigare blir det med tydliga
rollfördelningar.
Hur har ni påverkats av debatten om
huruvida kommuner ska erbjuda wifi?
– Vi drog tidigt samma slutsats som
Konkurrensverket sen kom fram till, alltså
att kommunen enbart ska delta där det
saknas kommersiellt intresse. Även om
det nu finns ett besked från myndigheten
är det viktigt att se över avtalsbiten och
framförallt bara göra saker som man kan
försvara. n
louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen
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Uppdraget att utveckla
ett kommunalt gratis wifi
Nyligen stod det klart att det är
tillåtet för kommuner att erbjuda
gratis wifi, om än med begränsningar. I dagsläget har ett antal
kommuner gått ut och sagt att de
planerar för en gratis wifi-tjänst på
vissa platser. Antalet intresserade
kommuner kommer sannolikt öka
efter att Konkurrensverket nu äntligen satt ner foten och gett tummen
upp.
Vi på Avantis arbetar med dessa frågor
dagligen. Vi ser att det i dagsläget ofta
är tre olika aktörer som får i uppdrag
av kommunen att bygga det egna
wifi-nätet. Dessa är den egna IT-avdelningen, stadsnäten eller så förläggs
uppdraget på en privat aktör som
exempelvis Telia eller The Cloud.
Här är vår övertygelse att
stadsnäten, med sin erfarenhet och
kompetens att bygga IP-baserade nät,
som bygger på förmedling av en tjänst
eller en kapacitet till en slutanvändare,
torde vara den aktör som lämpar sig
bäst att hantera en teknologi som
är trådlös. Jämför med xDSL som
stadsnäten förtjänstfullt byggt i mer
än 10 års tid, här begränsas kapacitet
på samma sätt som wifi beroende av
avstånd, hinder och förändringar i
miljön omkring etc.
Kommunernas IT-avdelningar har
stor vana av byggnation av fasta IP-nät,
där dessa ovanstående variationer
inte förekommer i samma utsträckning.
Leveransen styrs mer som åtkomst och
tillgänglighet till ett verktyg/funktion/
program i kommunens IT-miljö.
Utgångspunkten för upphandling
och etablering är ofta vilken täckning
som erbjuds i den trådlösa accessen,
inte så ofta kapacitet som borde
efterfrågas.
Täckning är förstås en viktig aspekt,
men är inte kapaciteten anpassad efter
användarnas behov blir inte slutresultatet för användarna det förväntade.
Har man dessutom inte kontroll på
vilka typer av klienter som använder
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det trådlösa wifi-nätet, mobiltelefoner,
paddor och datorer, de kan vara av
äldre modell med sämre möjligheter
att sända och ta emot data, vilket gör
att hela kapaciteten upptas av ett fåtal
klienter.
Som kort jämförelse; om du har ett
kapacitetskrav i ett rum på 8 Mbit/s/
klient, beroende på hur bred kanal
du använder kan tre stycken Iphones
4S ta hela, alltså 100 procent, av ditt radioutrymme alternativt kan 52 stycken
Apple Macbook Pro eller bärbara
datorer av modernare modell där alla
52 får 8 Mbit/s!
Trådlös access är ett nät i ständig
förändring – inte att jämföra med ett
fast IP-nät. Nätet påverkas av ogenomtänkt kanalplanering och placering av
accesspunkter, andra trådlösa nät i
närheten samt andra radiokällor som
larm, mikrovågsugnar och radar.
Den tredje lösningen som många
kommuner väljer är att anlita en
operatör som bygger det publika
trådlösa nätet baserat på olika typer
av affärsmodeller. Den utveckling vi
på Avantis ser är att det stora värdet
av att kunna identifiera var klienten
(kunden) – befinner sig (positionering),
dess vanor och beteende-mönster
kommer att utgöra en viktig del i denna
affärsmodell.
Tänk på detta innan ni väljer
samarbetspartner av trådlösa nät.
Med andra ord är det viktigt att den
aktör, oavsett om det är IT-avdelningen, stadsnätet eller någon annan,
som får i uppdrag att utveckla ett
kommunalt wifi har rätt kunskap. Vi på
Avantis anser därför att stadsnäten, i
större utsträckning än i dag, borde få
detta på sitt bord. Det ska också sägas
att vår bild är att stadsnäten i vissa
fall är dåliga på att berätta om vilken
kompetens de besitter. n
Nicklas Björn
Avantis

Mikael Ek
VD, Svenska
Stadsnätföreningen
Telefon:
08-214 933
Mobil:
070-598 00 05
E-post:
mikael.ek@ssnf.org
Per Fröling
Regionaliseringsansvarig
Telefon:
08-214 930
Mobil:
076-569 04 20
E-post:
per.froling@ssnf.org
camilla jönsson
Projektchef
Telefon:
08-214 931
Mobil:
076-110 64 71
E-post:
camilla.jonsson@ssnf.org

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

Louise Thorselius
PR- och kommunikations
ansvarig
Telefon:
08-23 20 08
Mobil:
076-110 02 88
E-post:
louise.thorselius@ssnf.org
CECILIA BAGGE
Kanslichef
Telefon:
08-214 620
Mobil:
072-542 65 49
E-post:
cecilia.bagge@ssnf.org
kansli@ssnf.org
MIA FORSLÖF
Eventchef
Telefon:
016-51 70 12
Mobil:
070-822 96 40
E-post:
mia.forslof@ssnf.org
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Snabbare bredband till alla, snabbare affärer för dig.
Det finns inte längre några hinder för att alla, oavsett var man bor, ska ha tillgång till
bredband via fiber. Vi har erfarenheten och kan erbjuda ett helhetspaket av beprövade
lösningar för stadsnät och landsortsnät. Med Nexans som partner får du någon som
har produktbredden, kunskapen och erfarenheten.

Läs mer på www.nexans.se

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