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one giant leap
for XG6846

www.intenogroup.com | www.iopsys.eu

Kanske inte det största steget för mänskligheten – men  

ett stort steg för XG6846. Nu kopplar vi upp XG6846 till 

vårt iopsys-moln så du kan få lokal access till varje enhet  

var du än är. 

Exempel på tjänster: 

• Lokalt web-gui 

• Logga in via SSH

• Multicast statistic

• Port statistic

• Option 82

• Mjukvaru-uppgraderingar

One small step for man, 

Välkommen att landa i vår monter på SSNF i Jönköping, så berättar vi mer.
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Du prenumererar väl på  
det digitala nyhetsbrevet?
Håll dig uppdaterad om Stadsnäts-
föreningens åsikter och aktiviteter med 
vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 
gånger om året och är helt gratis. 

Anmäl dig genom att mejla till  
nyhetsbrev@ssnf.org

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

Missa inte
Stadsnätsföreningens Årskonferens  
som går av stapeln 21–22 mars.  
Läs på mer sidan 44–47.

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 
1990-talet, med syftet att utmana det dåva-
rande statliga telemonopolet. Kommunerna 
var trötta på höga priser och bristande intres-
se 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.

I SLUTET AV 1990-TALET var kommunerna 
nästan ensamma om att förespråka fiber för 
bredbands utbyggnaden. I dag har tekniken 
anammats av hela marknaden och anses vara 
det självklara valet. Det har gjort Sverige till 
landet i Europa med snabbast uppkopplings-
hastighet. n

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- 
och 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

Stadsnäten i korthet:

De kommunala stadsnäten 
är i första hand nätägare och 
levererar inte slutkundstjänster, 
som internet, tv eller telefoni.

180
220
stadsnät finns det i Sverige,  
varav cirka 92 procent är 
kommunala.

av Sveriges 290 kommuner  
har stadsnät och sammantaget 
äger de cirka 50 procent av all 
bredbandsinfrastruktur.

Så här ägs stadsnäten:

VAD ÄR ETT 

STADSNÄT?

27%

38%

28%

2%

5%

1%

Kommunalt energibolag 38%

Ekonomisk förening 2% 

Kommunal förvaltning 27%

Annan form 1%

Kommunalt stadsnätsbolag 28%

Privat bolag 5%
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LEDARE :  MIKAEL EK

Det är nära till hands att tro att den digitala 
utvecklingen tar bort mycket av det lokala. 
Kanske stämmer det när det kommer till 
enkelheten med att beställa varor och 

tjänster över nätet. Kunderna upplever det som för-
nuftigt och rationellt.

Men vi människor styrs inte bara av det rationella. 
Vi vill också uppleva den personliga kontakten och 
vi vill känna en samhörighet där vi lever. Det finns 
i grunden en uråldrig stamtillhörighet och långt 
senare kom socknar med en gemenskap som idag 
finns djupt nedärvd i våra olika kulturyttringar och 
traditioner.

I det moderna samhället är det kommunen som 
står för det gemensamma. En stor del av vår vardag 
interagerar vi med kommunen utan att tänka på det 
eller ens veta att det är kommunen som ligger bak-
om. När vi efterfrågar service, hjälp eller trygghet så 
är det ofta just kommunen vi vänder oss till. Ibland 
med glädje, ibland med frustration.

MED DET VILL JAG säga att stadsnäten är unika. Stads-
näten kan bygga på en samhörighet som ingen an-
nan nationell eller global aktör kan. Effektivitet och 
storskalighet är inte allt. Med en lokal verksamhet 
så finns det verkligen en människa eller närliggande 
verksamhet att vända sig till vilket gör det svårare 
att erbjuda en dålig service eller en sämre tjänst. Det 
borgar för att stadsnäten erbjuder en god kundservice 
och bra tjänster. 

Bredbandsbranschen är ännu ganska ny och 
utbyggnaden pågår för fullt varför det kan vara svårt 
att se att det lokala har betydelse, mer än för själva 
grävandet och byggnationen. Men den närbesläktade 
elbranschen som funnits betydligt längre sitter på en 
hel del hårda fakta.

Elbolagen består av cirka nittio lokala verksam-
heter, oftast kommunägda samt några nationella 
privata eller statligt ägda som äger resten av elnäten i 
Sveriges kommuner. De undersökningar som nyligen 
gjorts visar på tydliga fakta:

a)  de nationella elnäten har en total dominans när 
det kommer till avbrott i sina nät. 

b)  elnätsavgifterna hos de nationellt ägda aktörerna 
stiger kraftigt, från en redan hög nivå. 

c)  kunderna uttrycker generellt sett mer missnöje 
hos de nationella elnäten medan det råder en 
generellt sett hög kundnöjdhet hos de lokala 
elbolagen.

EN BRA SLUTLEDNING ÖVER elbolagssituationen har 
gjorts av Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på 
Villaägarnas Riksförbund. Han säger ”trots att de 
stora bolagen har stordriftsfördelar är de ofta dyrare 
för kunderna, eftersom deras ägare kräver högre av-
kastning”. Sverige kan sägas snart stå vid ett vägskäl 
när det kommer till hur de framtida fibernäten ska 
drivas. 

En sak är säker och det är att en av föreningens  
huvuduppgifter är att värna det lokala och regionala.  
Den önskan har också tydligt framkommit hos  
medlemmarna i föreningens förändringsarbete  
och nu kan vi också se att det lokala är en viktig del  
i föreningens beslutade värdegrund.

VI HAR UNDER EN stark utbyggnadsfas kunnat se hur 
kombinationen av nationella aktörer och stadsnät 
satt Sverige i en frontposition och skapat en god 
konkurrens. Stadsnäten behöver fortsättningsvis 
vara viktiga lokala aktörer för att den kommunala 
digitaliseringen ska ske.

Stadsnätsföreningen lägger löpande omfattande  
resurser på att stödja stadsnäten i den fortsatta 
utvecklingen. Det handlar dels om teknisk och kom-
mersiell utveckling för att möta kundernas behov 
men dels också för att kunna möta upp kommande 
driftssäkerhetskrav.  

DET ÄR BRA ATT regeringen nu äntligen bestämt att 
frågan om undantag från lokaliseringsprincipen ska 
utredas för stadsnätens räkning, en utredning som 
ska göras av Post- & telestyrelsen. Att skapa undantag 
är viktigt för att stadsnäten ska kunna vara effektiva 
och säkerställa fortsatt bra konkurrens mot de natio-
nella aktörerna. De lokala elbolagen har sedan länge 
ett undantag som ger dem möjligheten att agera på 
en större marknad. Ett undantag för stadsnäten är 
något som alla riksdagspartier också stöder.   

VI KAN GLÄDJAS ÖVER att ha en medlemstillväxt också 
bland lokala privatägda fibernätsaktörer. De har på 
många sätt nytta av det som föreningen arbetar fram 
för stadsnäten och vi måste samtidigt vara lyhörda 
för att värna deras frågor. n 

MIKAEL EK

VD, Svenska Stadsnätföreningen

@Ek_SSNf

En hyllning till det lokala

En sak är säker  
och det är att en  
av föreningens 
huvuduppgifter är 
att värna det lokala 
och regionala.
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Sedan 1971 har vi leverat behovsanpassade skåp 
och elkapslingar som skydd för känslig utrustning. 
Med personlig rådgivning och god branschkännedom 
lovar vi effektiva lösningar. Vi följer alltid Svenska 
Stadsnätsföreningens rekommendationer och kan 
erbjuda allt från fiber- och markskåp till teknikbodar.

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

Specialanpassade 
bredbandsskåp med 
korta leveranstider

Kraftfullt 
reservkraftssystem UPS  

+ batteribox

GRUENCO AB

KAmPANj: 

Gruenco AB erbjuder färdiga 
UPS-paket som uppfyller 
klass D på driftsäkerhet enligt 
PTSFS 2015:2 som ger minst 
två timmars reservkraft 
(200–250 watt).
Typisk last: 24 ports POE. 
Switchar fullt utbyggda.  
Exempel Planet 
100/100/1000/Tx2xSFP. 
Paketen innehåller UPS, 
batteri box som grundpaket 
och tillbehör finns enligt 
nedan.

Tillbehör
larmkort: Larmkort Typ DCE-B med skruvterminal. Monteras i slot baktill.
railkit: Montage skenor för 19” montage i stativ eller skåp djup 550–1000 mm.
Nätverkskort (SNMP-kort): Typ CP504. Används när IP-adress ska upprättas.
Serviceomkopplare: Rackmodell TYP PDU1U.  
För ökad tillgänglighet vid t ex service och förbikoppling utan avbrott.
Standard-UPSer: 19 ”alt. fristående för 15–30 minuters backuptid  
i telekomformat med maxdjup 450 mm. 

Enheterna finns för omgående leverans. Pris lämnas på begäran.

Gruenco Ab | Domherrevägen 26, 192 55 Sollentuna, www.gruenco.se
Produkterna kan beställas via vår återförsäljare Alcadon AB

Er personliga
och engagerade
leverantör av
fiberoptiska
lösningar

+46 (0)8-120 477 50   |   sales@prooptix.se   |   www.prooptix.se 

CORE TO EDGE OPTICAL SOLUTIONS

Beställ gärna
vår produktbroschyr

Optiska Transceivrar

CWDM / DWDM Multiplexers

Fiber Patchkablar

MPO / MTP Lösningar

Test & Mätinstrument

Vi erbjuder:
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Men att det är just konkurrensfrågorna som  
är Dan Sjöbloms huvudsakliga kompetens-
område råder det inga tvivel om. Efter upp-
växten i Karlskrona flyttade han efter studen-

ten till Stockholm för att läsa juridik. Sedan dess är det 
konkurrensfrågor som haft hans fulla uppmärksamhet. 

DIREKT EFTER UTBILDNINGEN BÖRJADE han hos Närings-
frihetsombudsmannen, en förlaga till nuvarande  
Konkurrensverket. Han har också hunnit  
med att arbeta med konkurrensfrågor hos 
EU-kommissionen och då med fokus på  
företagssammanslagningar. Några år sena-
re, 2009, tillträdde han som generaldirektör 
för Konkurrensverket.

– Det är lätt att fastna för områden som 
man tycker är intressanta. Jag gillar det 
breda perspektivet och att just det konkur-
rensfrämjande arbetet syftar till att skapa 
nytta för samhället som någon form av 
motkraft till kommersiella krafter, säger 
Dan Sjöblom.

ÄVEN I SIN NYA roll kommer konkurrensfrågorna få visst 
utrymme och flera av hans tidigare medarbetare åter-
finns i dag på PTS konkurrensavdelning.

– Jag upplever att PTS har ett stort konkurrensfokus 
redan i dag och på deras konkurrensavdelning jobbar 
många duktiga personer. Givetvis är det den biten av 
verksamheten där jag lättast och snabbast kommer att 
kunna sätta mig in i frågorna men för mig personligen 

kommer det viktigaste arbetet bli att även komma in 
i myndighetens andra områden och det ser jag fram 
emot, säger Dan Sjöblom.

EN DJUPARE ANALYS AV branschen får vänta tills han 
blivit varm i kläderna. Klart står dock att bredbands-
branschen, som just nu sjuder av aktivitet, skapar ökade 
krav på att Post- och telestyrelsen hänger med i svängarna.

– Det pågår mycket aktivitet och positionering just 
nu. Ur konkurrenshänseende är det bra 
med många aktörer som vill lite olika 
saker. Det gör det också viktigt att myn-
digheterna hänger med när tåget går och 
säkerställer att det inte går på fel spår, 
säger Dan Sjöblom.

Han bedömer också att behovet av 
samverkan inom ramen för EU-samar-
betet är fortsatt stort.

– Det finns ju redan i dag ett samar-
bete inom ramen för BEREC och jag ser 
fram emot att lära mig mer om det. Det 

är tydligt att digitaliseringsfrågan är ett av EU:s främsta 
prioriteringsområden just nu.

Vad som kommer att bli PTS viktigaste prioriterings-
områden återstår att se. Men Dan Sjöblom är tydlig med 
var myndighetens främsta fokus ligger.

– Målet är att det ska bli så bra som möjligt för slut-
användarna. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

PROFILEN:

Dan Sjöblom
NY GENERALDIREKTÖR PÅ PTS

Målet är att det 
ska bli så bra 
som möjligt för 
slutanvändarna.

Från och med 1 februari har Post- och telestyrelsen, PTS, ny generaldirektör. Trots att 
den nya myndighetschefen varken jobbat inom post- eller telekombranschen tidigare så 
är han ett välkänt namn för många. Som tidigare generaldirektör för Konkurrensverket 
har Dan Sjöblom kommit i kontakt med såväl stadsnäten som övriga branschen vid flera 
tillfällen.
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Tjänste-
leverantör

Adress-
tvätt

Beställningar

Felsökning

Stadsnät
Kommunikations-

operatör

Låt alla tjänsteleverantörer koppla 
upp sig mot ert stadsnät via ett 
gemensamt API. Netadmin Hub är en 
ny produkt som kopplar ihop stadsnät 
och tjänsteleverantörer på ett helt 
nytt och enhetligt sätt.

www.netadminsystems.com/hub

GE DINA ABONNENTER 
DET BÄSTA UTBUDET FRÅN 
TJÄNSTELEVERANTÖRERNA

KOM 
IGÅNG
IDAG

Säljbarhet
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Italien
STADSNÄT I  EUROPA

Svensk fiberexpertis sökes till 
italiensk bredbandsutrullning
Medan över två tredjedelar av svenska hushåll har tillgång till en uppkopp-
ling om minst 100 mbit/s så är situationen en annan i Italien. Där använder 
man sig fortfarande i huvudsak av äldre uppkopplingsmetoder och enbart 
20 procent har tillgång till 30 mbit/s. Nu blåser dock förändringens vindar 
och nu startas ett projekt för att få svenska bredbands aktörer att etablera 
sig i landet.

Kristofer Svartling, 
handelssekreterare  

på Business Sweden  
i Italien.

TEXT: Louise Thorselius, Svenska Stadsnätsföreningen
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Det är Business Sweden, en orga-
nisation som ägs gemensamt av 
regeringskansliet och Svenskt Nä-
ringsliv, som arbetar för att öppna 

upp den italienska bredbandsmarknaden 
för svenska företag.

– En stor del av vårt uppdrag är att 
identifiera nya potentiella marknader för 
svenska bolag. När det blev klart att den 
italienska regeringen nu rivstartar landets 
fiberutrullning var det naturligt för oss att 
initiera det här projektet, säger Kristofer 
Svartling, Sveriges Handelssekreterare i 
Italien.

TILLSAMMANS MED SVENSKA  Stadsnätsför-
eningen anordnade Business Sweden ett 
seminarium i början av året. Där fick del-
tagarna höra mer om Italiens visioner för 
landets fiberutbyggnad.

– Det är redan klart att den Italienska 
regeringen satsar 7 miljarder Euro på bred-
bandsutbyggnad. De har också aviserat att 
de kan komma att satsa en lika stor summa 
längre fram. Den första upphandlingen är 
precis avslutad och det var det halvstatliga  
energibolaget Enel som tog hem den, säger 
Kristofer Svartling.

BUSINESS SWEDEN INSÅG DIREKT att det finns 
en potential för svenska företag som kan 
erbjuda både lång erfarenhet av fiberut-
byggnad och dessutom bred kompetens 
inom området.

– Vid vårt första möte visade det sig dock 
att enhetschefen vid Enels fiberenhet kände 
till det svenska bredbandsundret sedan 
tidigare. Han hade bland annat varit i kon-
takt med Stokab och var väldigt imponerad, 
säger Kristofer Svartling.

Projektet kommer att fortsätta under 
resten av året med eventuell förlängning. 
Redan i mars kommer ett antal svenska 
företag att flyga till Rom för att presentera 
sina verksamheter för ansvariga hos Enel. 
Det är dock inte försent för de företag som 
vill ansluta.

– De är varmt välkomna att höra av sig till 
oss. Jag vet att det finns många svenska fö-
retag inom bredbandsbranschen, både små 
och lite större, som är intresserade av att 
etablera sig utanför Sveriges gränser. Mitt 
tips till dessa är att höra av sig till Business 
Sweden. Vi finns till för att främja svensk 
export och de olika landskontoren har ofta 
ovärderlig kunskap om hur man på bästa 
sätt etablerar sig på den aktuella markna-
den, säger Kristofer Svartling. n

Det är tydligt att det finns ett uppdämt 
behov, inte minst i de större städerna.  
Det ä tydligt att Italien som land känner att 
man måste komma ikapp övriga länders 
utveckling inom exempelvis digitaliseringen 
av offentlig sektor, säger Kristofer Svartling, 
handelssekreterare på Business Sweden  
i Italien.

Under 2016 gjorde den Italienska reger-
ingen slag i saken och antog en ambitiös 
bredbandsstrategi: Alla företag ska få 
bredband senast 2020. Totalt har man avsatt 
cirka 7 miljarder Euro till utbyggnaden. I ett 
första skede kommer 3 miljarder att delas 
ut i stöd och den första delupphandlingen, 

som togs hem av energikoncernen Enel, är 
redan färdig. En av orsakerna till att det inte 
blev Telecom Italia som tog hem den första 
upphandlingen var att vertikalt integrerade 
aktörer, alltså operatörer som både äger 
nät och levererar slutkundstjänster, fick 
minuspoäng i upphandlingen.

– Regeringen har varit tydlig med att de 
vill att det italienska bredbandsnätet ska 
vara öppet så att tjänsteleverantörer kan 
slåss om kunderna på lika villkor. Det är 
tydligt att man har influerats av den svenska 
bredbandsmodellen, säger Marco Forzati, 
analytiker på Acreo, och ursprungligen från 
Italien. n

Nu rivstartar Italien 
sin bredbands utbyggnad
 Italien har länge legat på efterkälken när det kommer 

till bredbandsområdet. Enligt EU-kommissionens egna 
mätningar, med mätpunkt i juni 2015, har enbart cirka 
20 procent av hus hållen tillgång till fiber jämfört med 
cirka 60 procent i Sverige.

Marco Forzati,  
analytiker på Acreo.

Provinsen som gränsar till Tyrolen har 
historiskt tillhört både Italien och Österrike. 
Fortfarande är delar av befolkningen tysk-
talande. Provinsen har välmående ekonomi 
tack vare blomstrande turism och starkt 
näringsliv. 

Det faktum att den har större handlings-
frihet än många andra Italienska provinser 
har också gett dem möjligheten att agera 
självständigt inom bredbandsområdet. 
Genom att skapa ett eget stadsnät har 
utbyggnaden kommit i gång och provinsen 
ligger i framkant trots dess kuperade terräng. 

Medan storstäderna ofta har relativt 

sett god uppkopplingshastighet i det gamla 
kopparnätet ser det desto sämre ut på lands-
bygden. Det har gjort att många provinser, 
där Trento är en av dem, tagit saken i egna 
händer. I dag har provinsen ett stadsnät som 
erbjuder grossisttjänster. 

Fortfarande är många hushåll, företag 
och offentliga instanser utan en fiberupp-
koppling, och arbetet med att bygga ut 
Trentino Network, som provinsens stadsnät 
heter, pågår för fullt. Hur provinsen kommer 
att påverkas när den Italienska regeringen 
nu stor satsar på bredbandsutbyggnaden är 
fortfarande oklart. n

Trento, provinsen som sticker ut 
tack vare stadsnätet 

 I norra Italien, vid Alpernas  
början, ligger provinsen 
Trento, eller Trentino som den 
också kallas. Dess brokiga 
historia ger den fortfarande  
fördelar att agera mer själv-
ständigt än dess grannar. 
Det har bland annat gjort att 
provinsen startat upp egen 
stadsnätsverksamhet vilket 
har gjort dem till en av landets 
mest uppkopplade provinser 
utanför storstäderna. 
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STADSNÄT I  EUROPA

Genèves stadsnät 
i kamp mot monopolist
 Medan de svenska bredbandsmarknaden präglas av sund konkurrens och en 

mångfald aktörer ser det annorlunda under i många andra EU-länder. I flera fall har 
det statliga telemonopolet tagit ett järngrepp om bredbandsfrågan vilket allt som 
ofta innebär att utbyggnadens avstannar. I Schweiz näst största stad, Genève, har 
det lokala energibolaget därför tagit upp kampen mot Swisscom i syfte att främja 
bredbands utbyggnaden i staden.

Redan 2012 var stora delar av 
staden ansluten till ett fibernät. 
Till skillnad från många andra 
länder kräver myndigheterna att 

varje fastighet ansluts även till konkurren-
ten. På så sätt har varje ansluten fastighet 
minst två fiberpar.

Till skillnad från Sverige där efterfrå-
gan på fiberanslutningar är stark hos 
befolkningen är intresset desto mildare 
i Schweiz. För att öka anslutningstakten 
har Genèves stadsnät, SIG, erbjudit gratis 
anslutningar till flerfamiljsfastigheter. 

Precis som i Sverige anordnas också infor-
mationsträffar där tjänsteleverantörer och 
nätägare berättar om fiberanslutningens 
fördelar.

MÅLET ÄR ATT HELA regionens hushåll och 
företag ska vara anslutna senast 2020. Och 
målet är på god väg att nås. I slutet av 2016 
var cirka 80 procent av Genèves fastighe-
ter anslutna och nu satsar stadsnätet på 
att ansluta även de närbelägna orterna.

Genève är i internationella samman-
hang känd för att vara center för stora 

internationella organisationer som ex-
empelvis, FN och WHO. Kantonen hoppas 
därför att stadens fibersatsning ska stärka 
Genèves konkurrenskraft ytterligare när 
nya företag och organisationer ska etable-
ra sig i Europa.

ÄVEN OM GENÈVE I dag har en hög andel fiber-
anslutningar, också i svenska mått mätt, 
så medger stadsnätets representanter att 
man tagit lärdom av de svenska stadsnä-
ten. Anställda har gjort studiebesök både 
i Stockholm och Hudiksvall för att studera 
den svenska bredbandsutbyggnaden. De 
har även tagit hjälp av den svenska sys-
temutvecklaren Netadmin Systems. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

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

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
hawkeye

C O M P U T I N G

sandstromab.se
nat-design.se

Tillsammans med våra systerbolag i Gilling-gruppen arbetar vi 
med att  fi beransluta samhället. Hos oss fi nns all den kompetens 
och utrustning som krävs för omfatt ande infrastrukturprojekt 
– från projektering, via produkti on ti ll slutdokumentati on. Det har 
gjort oss ti ll ett  uppskatt at val när det fi nns behov av en leverantör 
som kan ta helhetsansvaret från ax ti ll limpa. Följaktligen så växer 
vi och letar ständigt eft er nya medarbetare. 
Kontakta oss om du vill jobba kundorienterat på fl exibla företag 
där du gör skillnad och bidrar ti ll att  bygga morgondagens 
infrastruktur. Välkommen!

d e l a r  a v  g i lli n g - g r u p p e n

  
fiberanslut 
SveRige 

Var med och

pers o nal@san d stro mab . s e
rekryteri n g @nat- d es ig n . s e

08-591 129 40

111SAN Annons Stadsnätet jan-17.indd   1 2017-01-26   15:47
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Stadsnäten vid 
höjd beredskap

Den 9 september 2016 var Sverige mycket nära att fatta beslut om höjd 
beredskap. Orsaken till detta var, enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S), 
ryska truppsammandragningar vid gränsen mot Lettland. Vi läser dagligen 
om nya hot från främmande makter i medierna, särskilt cyberhot har fått stort 
utrymme i debatten under det senaste året. Vad innebär då begreppet ”höjd 
beredskap” och vad betyder det för stadsnäten?

LY
ST

R
IN

G
!
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Höjd beredskap påkallas om det är risk för 
krig i Sverige. Det betyder att Sverige förbe-
reder sig på olika sätt för att kunna fungera 
när det är krig. Under dessa förhållanden 

ska det öppna samhället försvaras. Konkret innebär 
det att informationskanaler som tidningar, tv, radio 
och internet ska upprätthållas och dessa ska inte 
heller censureras.

I det moderna samhället kan ett angrepp mot Sverige 
också vara i digital form, exempelvis en cyberattack. 
Jag vill också lyfta frågan om hot mot själva bred-
bandsinfrastrukturen, ett område som sällan lyfts 
fram i IT-säkerhetsdebatten. Ur ett stadsnätsper-
spektiv inkluderar det allt från kanalisation, kablage, 
noder och siter till tjänster.

Föreställ dig ett scenario där främmande makt utö-
var påtryckning mot Sverige. Inledningsvis sker detta 
i form av cyberattacker. Det första som sker är att 
landets mediesajter utsätts för belastningsattacker. 
Ytterligare webbplatser angrips, exempelvis kollek-
tivtrafikens och flygets vilket omöjliggör biljettköp 
online. Också banksystemets betalningssystem 
svajar vilket också påverka bankomaterna. 

Myndigheters hemsidor går inte heller att nå. Mat-
affärernas ordersystem fungerar inte vilket resulterar 
i tomma butikshyllor. Hushåll påverkas genom att 
internetstyrda apparater i hemmen slås ut och tas 
över. Det handlar exempelvis om att digitala dörrlås 
inte går att öppna eller att värmen stängs av.

Givetvis blir också offentligt sektor hårt utsatt. 
Vårdkedjan har problem med kommunikation vilket 
leder till att verksamheter tvingas stänga ner. Som 
grädden på moset initieras ett stort antal cyberstyrda 
strömavbrott så att stora delar av samhällsmaskine-
riet blir utan ström. Hur länge klarar samhället ett 
sådant angrepp? 

Med detta vill jag illustrera hur Sverige kan utsät-
tas för ett allvarligt angrepp utan att en enda soldat 
från främmande makt passerat den svenska gränsen. 
Det moderna samhällets soldater kan lika gärna be-
stå av digitala strömmar och fientliga programvaror 
initierat av statsstyrda antagonister.

Hur påverkas stadsnäten av höjd beredskap? 
En stor del av Sveriges fiberinfrastruktur byggs 

och drivs av stadsnät. Sammantaget ansluter stads-
näten en stor del av landets offentliga verksamheter, 
näringsliv och enskilda hushåll. I en nära framtid 
kommer även maskiner och saker att vara anslutna 
som exempelvis en uppkopplad vård eller smarta 
offentliga miljöer.

Stadsnäten spelar därför en avgörande roll i det 
digitala nervsystem som kan påverkas under en 
cyberattack. Sannolikt är dessa infrastrukturer ett 
potentiellt eller till och med troligt mål för fysiska 
och logiska angrepp. 

Hur kan stadsnäten skydda sig mot detta?
Till att börja med så vill jag säga att flera stadsnät 

redan i dag jobbar på ett förtjänstfullt sätt med dessa 
frågor. De offentligt ägda stadsnätens ägare, kommu-
nerna, har lång tradition av att arbeta med krishante-
ring vilket många gånger präglar också dess bolag.

Hur jobbar de stadsnät som är duktiga på detta?
Jo, till att börja med så är det viktigt att ha gjort 

sin hemläxa när det kommer till driftsäkerhet och 
robusthet. Det handlar med andra ord om att leva 
upp till Post- och telestyrelsens standarder och krav 

" Föreställ dig ett scenario 
där främmande makt 
utövar påtryckning mot 
Sverige. Inledningsvis 
sker detta i form av  
cyberattacker."
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på bredbandsaktörer. Detta är en förutsättning för att 
man ska kunna fungera som organisation vid höjd 
beredskap.

Om vi trattar ner detta i mutter och skruv så behö-
ver varje nät kunna hantera incidenter både proak-
tivt och reaktivt. Förutsägbarhet är ett nyckelord 
där identifiering av sabotage på infrastruktur som 
exempelvis kabel och siter eller på aktiva delat i nätet 
är synnerligen viktigt att kunna hantera och agera på.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Som ett nästa steg tittar föreningen vidare på 

området informationssäkerhet och säkerhetsskydd. 
Vi måste förutom att säkerställa att våra nät är robust 
byggda också säkerställa att dokumentation och 
kunddata hanteras på ett säkert och spårbart sätt. 
Det är också viktigt att ha kontroll på vem och vilka 
som läser och har tillgång till loggar, konfigurerings-
filer, nätdata och kundinformation. Det är viktigt 
att personal som hanterar information som kan an-
vändas för att kartlägga individer och infrastruktur, 
exempelvis anställda vid NOC, har skrivit på sekre-
tessavtal och ibland även säkerhetsklassats. Dessa 
integritets- och dataskyddsfrågor ska vi gemensamt 
arbeta fram riktlinjer genom samarbete kopplat till 
utbildningsinsatser.

Det logiska hotet
För stadsnät som erbjuder grossistprodukter 

behövs även här ett system för monitorering och 
blockering av digitala cyberhotbilder. Dessa system 
är både komplexa och kostnadsdrivande. Därför kan 
arbetet med fördel göras tillsammans med samar-
betspartners som är specialister på området. Ett ex-
empel på detta kan vara att arbeta in kundintegritet 
i nätet genom att säkerställa att anslutna slutkunder 
inte kan nå varandra inom nätet. På så sätt försvåras 
möjligheten till cyberattacker, exempelvis ddos eller 
spoofing.

Vad gör Stadsnätsföreningen för att hjälpa sina 
medlemmar med detta?

Stadsnätsföreningen har inom ramen för verk-
samhetsgrenen ”Nät i världsklass” påbörjat ett arbete 
för att ta fram ett koncept, med arbetsnamnet ”Sä-
kerhet i en helhet”. Konceptet ska säkerställa robusta 
och säkra nät till alla som vill leverera digitaliserade 
produkter och tjänster till slutkunder och samhälle. 
Detta är som sagt viktigt i vardagen och framförallt 
vid höjd beredskap. 

Stadsnätsföreningens risk- och säkerhetsarbete
Stadsnätsföreningen har i ett första steg samman-

ställt de verktyg som finns att tillgå redan i dag. Är 
det något som saknas så gör vi en ansats att finna 
ytterligare verktyg eller samarbetspartners för att 
stödja innehållet och vårt mål. Detta innefattar saker 
som gemensamma krisövningar, branschprojekt 
inom driftsäkerhet och robusthet, standardisering, 

ramavtal med leverantörer, deltagande i branschråd 
som exempelvis Datarådet. Givetvis är det också 
viktigt att använda sig av Post- och telestyrelsens 
tillhandahållna verktyg exempelvis NAVET, Lednings-
kollen, GLU och DIO. 

NTSG och SiSG
Stadsnätsföreningen är medlem i Nationella tele-

samverkansgruppen, NTSG. NTSG är ett frivilligt sam-
arbetsforum med syfte att stödja återställandet av 
den nationella infrastrukturen för elektroniska kom-
munikationer vid extraordinära händelser i samhäl-
let. För att Stadsnätsföreningen ska kunna agera rätt i 
denna grupp så behöver föreningen information och 
samarbete med så många stadsnätsmedlemmar som 
möjligt. För att åstadkomma detta så finns gruppen 
SiSG, Stadsnätens infrastruktur samverkansgrupp.

Driftsäkerhet
Stadsnätsföreningens ledningssystem för drift-

säkerhet är ett koncept som beskriver och erbjuder 
en struktur för roller, funktioner och verktyg för att 
säkerställa att stadsnäten bedriver ett långsiktigt och 
kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät 
och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av 
driftsäkerhet. Som en leverantör av samhällsviktiga 
tjänster är kravet på att säkerställa denna driftsäker-
het synnerligen viktigt. Det är dessutom ett krav från 
den ansvariga myndigheten, Post- och telestyrelsen. 
Detta arbete är både komplext och tidskrävande, 
men genom att använda vårt gemensamt framtagna 
driftsäkerhetsarbete så blir det både enklare och 
mindre kostnadsdrivande. 

Robust fiber
För att knyta ihop säcken kring vår möjlighet att 

påverka arbetet kring samhällets krav på leverans av 
digitala tjänster i fred och vid höjd beredskap så är 
det viktigt att våra nät byggs robust för att minimera 
störningar vid påfrestningar såsom exempelvis stor-
mar, vandalism eller bränder. 

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt 
utifrån de minimikrav som branschen gemen-
samt tagit fram blir mer hållbart över tid och tål de 
nämnda påfrestningarna bättre. Robusthet har blivit 
ett modeord på senare tid. Jag vill därför slå ett slag 
för Post- och telestyrelsens definition av begreppet 
”förmågan att motstå störningar och avbrott samt 
förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå 
inträffar” (källa PTS). 

Det har innan etableringen av konceptet Robust 
fiber inte funnits någon etablerat standard för hur 
ett nät ska förläggas. Det har lett till en stor variation 
kring hur nät anläggs. Ett enhetligt sätt att bygga 
infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.  
Läs mer på robustfiber.se n

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Vill du veta mer?
De saker som jag här 
beskrivit skapar tillsammans 
ett gott skydd i vardagen 
men också en beredskap 
vid större krissituationer 
och vid höjd beredskap. Jag 
hoppas att alla som arbetar 
med att bygga vår viktiga 
fiberinfrastruktur vill jobba 
ambitiöst med detta. Vill ni 
bidra i arbetet eller har några 
frågor, kontakta mig så för vi 
en diskussion.

Jimmy Persson
Stadsnätsföreningen
08-214 640
jimmy.persson@ssnf.org

Vill ditt stadsnät förbättra 
sitt säkerhetsarbete och 
samarbeta med stadsnät 
över hela Sverige?  
Gå med i SiSG.

 Läs mer på  
ssnf.org/sisg
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LightFrame™ 
by Micropol Fiberoptic

LightFrame™
Höjd:  1U, 2U och 4U
Bredd:  19”
Djup:   220mm
Märkning:  SC/LC-Q/MTP
Kontakttyp:  SC/LC/MTP

Godkända av Telia Company Prefabricerade kablage sedan 1988 ISO 9001:2008 Certifierade
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smart stad
Testbädd för

För att möjliggöra vägen mot målet att vara världens smartaste stad, invigdes  
i november 2016 en fiberbaserad testbädd längs Kistagången i Stockholm.

Det var i slutet av november som närings-
minister Mikael Damberg, tillsammans 
med Stockholms finansborgarråd Karin 
Wanngård, landshövdingen Chris Heister 

och stiftelsen Electrums ordförande Ulf Wahlberg 
invigde den fiberbaserade testbädden som Stokab 
byggt längs Kistagången.

Testbädden ska underlätta för de som vill utveckla  
nya tekniska lösningar för till exempel styrning, mät-
ning och informationsinsamling av olika system som  
är installerade i stadsmiljö, främst inom IoT (sakernas  
internet). Syftet är bland annat att främja hållbara 

städer, öka innovationskraften och därmed fram-
tidssäkra jobben.

BAKOM INITIATIVET TILL TESTBÄDDEN Urban ICT Arena 
står aktörer som Ericsson, IBM, Stockholms stad, 
KTH, Stockholms Universitet, Länsstyrelsen med 
flera. Vid dags dato är över 20 aktörer engagerade. 
Dessa driver ett 40-tal projekt i testbädden.

Exempel på projekt är test av 5G, som Ericsson 
driver, självkörande fordon (samarbete mellan KTH 
och Ericsson), smart styrning av belysning, automa-
tiskt mätning av gående och cyklister (belysnings- 

Här installerar Stockholm stad en switch i ett av de 15 teknikskåpen i testbädden längs Kistagången. FOTO: ANDERS BROBERG, STOKAB

MEDLEMSARTIKEL  

FRÅN STOKAB 

Text: Anders Broberg
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Den fysiska testbädden
Rent fysiskt består testbädden av 15 punkter längs 
Kistagången som Stokab har anslutit med fiber. 
Avståndet mellan platserna är cirka 100 meter och 
olika typer av möbler i stadsmiljön har anslutits, 
exempelvis lyktstolpar, busskurer och linspänn 

(mellan fastigheter). Testbädden sträcker sig från 
Ärvinge idrottsplats, genom bostadsområdet där det 
finns två skolor och ett äldreboende, vidare genom 
affärs- och forskningskvarteren fram till Kistamässan 
vid pendeltågsstationen. Varje plats har försetts med 
ett teknikskåp för att underlätta för testbäddens aktö-

rer att använda sin utrustning. Till varje plats går det 
åtta fiber vilka alla nås från ett särskilt iordningsställt 
teknikrum som placerats i en av Stokabs knutpunkter 
som finns i området.

Urban  
ICT Arena

Syftet med test-
bädden är att främja 
hållbara städer, öka 
innovationskraften och 
framtidssäkra jobben. 
Bakom initiativet står 
aktörer som Ericsson, 
IBM, Stockholms stad 
och KTH.

 Läs mer på  
urbanictarena.se

Staffan Ingvarsson, 
VD Stokab.

NotBoring5GBike 
– världens första 5G- 
uppkopplade cykel.

respektive analysavdelningen vid Stockholms stads 
trafikkontor), samt NotBoring5GBike – världens 
första 5G-uppkopplade cykel.

EN MÄNGD TRÅDLÖSA TEKNIKER testas, allt ifrån wi-fi 
och smalbandsteknik (6LoWPAN) till 2G och 5G. Till 
våren kommer robotgräsklippare med luftkvalitets-
sensorer att testas. Robotarna kommer att utsmyck-
as och skötas av skolelever.

Ericsson bygger, tillsammans med Stockholms 
Lokaltrafik och Stockholms stad, om en busskur 
i syfte att göra den till världens mest uppkoppla-
de busskur. Förutom att utveckla busskuren som 
sändarplats för exempelvis 5G så kommer det att 
testas nya sätt att informera resenärer, mäta och 
styra saker i stads miljön, trygghetsskapande teknik 
med mera.

GENOM KTH OCH STOCKHOLMS Universitets engage-
mang möjlig görs för studenter att på fysiska platser 
i stadsmiljö, testa utrustning som annars bara hade 
stannat i labbmiljö. Testbädden har därför en direkt 
koppling till KTH:s Mentorspace – en plats där stu-

denterna får handgriplig hjälp med att bygga ihop 
prylar – alltifrån mätare och sensorer till robotar.

URBAN ICT ARENA ÄR inte bara till för företag och orga-
nisationer stationerade i Stockholm utan kan enkelt 
accessas från vilken plats som helst och av stort som 
litet bolag, men även andra kommuner. Länsstyrel-
sens tanke är att låta alla länets kommuner använda 
testbädden i stället för att behöva investera i egen.

– För oss som stadsnät är det viktigt att lära oss 
både hur vi bäst ska ansluta fiber i stadsmiljö och 
vad våra kunders framtida behov är. Därför var det 
naturligt för oss att engagera oss i testbädden, säger 
Staffan Ingvarsson, vd Stokab.

STOCKHOLM STAD HAR SOM ambition att till 2040 vara 
världens smartaste stad. För att lyckas med detta 
drivs en mängd olika projekt i syfte att både under-
lätta och styra stadens egna verksamheter mot ökad 
digitalisering. En strategi "Strategi för Stockholm 
som smart och uppkopplad stad" har tagits fram.  
I denna sätts ramar för hur uppkoppling och infor-
mationsflöden ska ske. n

20
aktörer driver ett 40-tal 
projekt i testbädden.
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Jag bor en del av året i Värmland, i sagornas 
och skrönornas landskap. Och där har jag fått 
förtroendet att vara ordförande i en fiberför-
ening; Stavnäs fibernät ekonomisk förening. 

Det är ett hedersuppdrag väl så fint som att vara 
generaldirektör för Post- och telestyrelsen, PTS.  
Men det är slitsamt, obetalt, tidskrävande, ofta frus-
trerande men också alldeles alldeles underbart, för 
att anknyta till Askungens berömda replik när hon 
inte får gå på balen på Slottet. Att arbeta i en fiber-
förening (och i andra föreningar) är stimulerande, 
kontaktskapande, hoppingivande och på det hela 
taget ganska roligt. 

MAN BRUKAR TALA OM föreningsdöden i Sverige, att 
folkrörelserna inte är så livskraftiga som de en gång 
var. Och det är nog sant. Men de människor jag  
stöter på i Stavnäs är aktiva i mer än en förening;  
det är skogsägarföreningar, vägföreningar, viltvårds-
föreningar, fiskevårdsföreningar, idrottsklubben, 
visklubben (en av Sveriges största) med flera  
föreningar. Det är svårt att se samma engagemang  
i storstaden. 

I Hammarby Sjöstad där jag också bor har man 
fullt sjå att skrapa ihop till en styrelse i bostadsrätts-
föreningen. Men man ska akta sig för att romantise-
ra. Man är inte aktiv i en förening på landsbygden för 
att det är så himla kul att gå på sammanträden eller 
dela ut broschyrer i brevlådorna. Nej man gör det 
för att ingen annan gör jobbet. Skogsägarföreningar 
har man bildat för att få bra pris på avverkat timmer, 
vägföreningen är till för att finansiera och sköta vä-
gen, fiskevårdsföreningen är till för att finansiera och 
sköta utsättning av fiskyngel och för att sälja fiskekort 
och fiberföreningen har man för att få fiber. 

SÄKERT OCH BRA BREDBAND är en överlevnadsfråga. Det 
finns likheter med hur det var när landsbygden skulle 
elektrifieras i början på förra seklet. Det berättas att 
då tråden skulle dras fram skänkte farfar stolparna, 
raka fina tallstolpar, som han tog ur skogen. Sen var 
det andra som högg, transporterade och satte upp 
stolparna. Han fick säkert inte betalt – vad vet jag? 
Men strömmen kom och man slapp mjölka för hand 
och kunde läsa så länge man orkade på kvällen i lam-
pans sken. Att ha tillgång till en snabb och säker upp-

koppling är viktigt för alla i hela landet men kanske 
allra viktigaste för landsbygden. Med bredband kan 
man sköta sitt jobb var man än är. Det är en klyscha 
men ack så sant. 

UNDER DE FYRA SENASTE åren har jag jobbat en del åt 
kommissionen i Bryssel med ekonomisk reglering 
av luftfarten. En del av luftfartens infrastruktur drivs 
fortfarande som monopol och då måste man prisreg-
lera eller åtminstone ha en priscap. Samma logik gäl-
ler här som för delar av telenätet och elnätet. Resorna 
till Bryssel har jag gjort via Gardemoen utanför Oslo. 
Det tar ett par timmar att köra dit men det är helt 
okej. Och däremellan har jag skött mitt uppdrag via 
videokonferenser, videosamtal och vanlig mail. Det 
har gått alldeles utmärkt. ADSL fungerar fortfarande 
ganska bra, för både bredband och TV. 

Jag minns för 16 år sedan, när jag var chef för PTS 
och Telia testkörde ADSL. Ingen trodde väl att ADSL 
skulle hänga med så länge som det gjort, allra minst 
Jonas Birgersson. Ni minns han som till Telias stora 
irritation talade om att bredband ska kosta 300 kr. 
Birgersson fick rätt vad gäller priset (i stort sett) men 
fel vad gäller livslängden på ADSL. 

MEN ADSL ÄR INGEN framtidslösning. Kapaciteten är 
begränsad. Och det är ju bara en tidsfråga innan 
kopparnätet skrotas helt och hållet.

Och det är ett skäl till att det behövs en uppda-
tering av regeringens bredbandsstrategi. Det har 
tidvis gått lite knackigt. Det är bra ett regeringen nu 
gjort ett omtag. Den bredbandsstrategi som hittills 
tillämpats har inte varit helt genomtänkt och ibland 
lite naiv. Det är till exempel inte rimligt att alla fören-
ingar ska behöva sitta och uppfinna hjulet. Det måste 
finnas enklare och mer rationella metoder. Och sen 
har träffsäkerheten inte varit den bästa när det gäller 
bidragen. Nu får vi hoppas att man lärt av erfarenhet-
erna, och det gäller både regeringen och underlydan-
de myndigheter. Det finns en del att göra för att de 
goda intentionerna ska nå ut i kapillärerna! n

NILS GUNNAR BILLINGER

 Ordförande i fiberföreningen Stavnäs fibernät 
ekonomisk förening och tidigare generaldirektör  
på Post- och telestyrelsen

Det är inte rimligt att alla fiberföreningar  
ska behöva sitta och uppfinna hjulet

DEBATT  

Nils Gunnar Billinger.

Den bredbands-
strategi som 
hittills tillämpats 
har inte varit helt 
genomtänkt och 
ibland lite naiv.
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ANNONS ANNONS

- Bredband är en livsviktig samhällsfunktion. Utbyggnaden 
kräver kunskap, säkerhetstänkande och förståelse för 
lokala förutsättningar. Det finns inga genvägar. 

Det säger Tony Soffiantini, Sverigechef för FTTH-enhet-
en på Eltel, en av Europas ledande leverantörer inom el, 
telekom och IT-nätverk.

Ställ certifieringskrav på din leverantör av fibernät 
Fiberanläggningar representerar höga värden och felakti-
ga installationer kan förorsaka stora ekonomiska förluster, 
dels för reparationer och dels för driftavbrott. 
Eltel varit pådrivande i arbetet att tillsammans med bland 
annat Post- och telestyrelsen ta fram en gemensam bran-
schstandard för anläggning av robusta fibernät. Lever-
antörer som uppfyller kraven får ett certifikat, som garant-
erar att de följer de framtagna riktlinjerna. Det ger trygghet 
för beställare, som genom att anlita ett certifierat företag 
får en garanti på att installationen håller hög kvalitet och är 
utförd av behöriga och kunniga  
leverantörer. Syftet är att Sveriges fibernät ska vara drifts-
säkra, ha hög kapacitet och lång livslängd.

- Eltel har ett stort ansvar att bidra till en positiv och kval-
itetssäkrad utveckling inom fibernät. Felaktiga och slarvigt 
gjorda installationer kostar stora pengar i form av repara-
tioner och driftsstopp. Än allvarligare är de störningar som 
kan inträffa i viktiga samhällsfunktioner, som idag är helt 
beroende av säker och snabb internetuppkoppling. Därför 
är det glädjande att det nu finns ett certifikat som bestäl-
lare kan efterfråga, säger Tony Soffiantini.

Helhetsansvar
Eltel är ledande i Sverige och installerar fiber till fler 
hushåll och företag än någon annan leverantör. 

Företaget tar ansvar för hela processen, vilket även inne-
fattar ett långsiktigt åtagande för drift och  
underhåll. 

- Långsiktigheten och helhetsperspektivet är grundbultar. 
Dessa nät ska fungera under mycket lång tid och är helt 
centrala i det moderna samhället. Vår mission på Eltel är 
att säkra samhällets tillgänglighet till livsviktiga el-, tele- 
och IT-nät och vi har en lång erfarenhet och bred kompe-
tens, fortsätter Tony Soffiantini.

Säkerheten först
En av de viktigaste ledstjärnorna för Eltel är säkerheten, 
av omtanke såväl för de egna medarbetarna som för 
kunderna.

- En absolut hörnsten är att arbeta på ett systematiskt och 
metodiskt sätt, där varje arbetsmoment utförs korrekt. På 
så sätt kvalitetssäkrar vi varje led i arbetet, vilket ger trygg-
het för våra anställda och är en garanti för beställaren. Vi 
tummar aldrig på denna viktiga princip, framhåller Tony 
Soffiantini.

Lokal närvaro
Eltel har kontor på ett 50-tal platser i hela landet, från norr 
till söder. Detta ger en flexibilitet, där olika lokalkontor kan 
hjälpa varandra vid oförutsedda händelser under såväl 
installation som vid färdig drift.

Den utbredda närvaron ger också en unik kännedom om 
lokala förhållanden och beställarnas behov. Det är skillnad 
på att bygga ett stadsnät i en av våra storstäder och att 
bygga små områdesnät i glesbygden. Eltel har den lokala 
förankringen i alla delar av Sverige.

- Vi har det stora bolagets kraft, men med det lokala pers-
pektivet. Det garanterar en hög standard i hela landet och 
ger trygghet, fortsätter Tony Soffiantini.

Ställ krav på kunskap och  
kvalitet vid etablering av fiber
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-I en tid där vi förväntas kom-
municera med offentliga 
instanser digitalt, oavsett om 
det gäller våra sjuka föräldrar 

eller barnen i skolan, innebär det 
stora problem för de som inte har 
möjlighet att använda digitala verk-
tyg, säger Mikael Ek, vd på Svenska 
Stadsnätsföreningen.

DET ÄR FÖRETAGET UMECON som tagit 
fram studien på uppdrag av Svenska 
Stadsnätsföreningen. Det Umeåba-
serade företaget har många års erfa-
renhet av att utveckla verktyg i syfte 
att förbättra den digitala kompeten-
sen hos nyanlända flyktingar. Det 
gör att företaget har unik kompetens 
inom området.

– Den svenska digitaliseringspro-
cessen har pågått under en lång tid. 
Tack vare att Sverige var så pass tidigt 
ute med exempelvis hem-pc har 
väldigt många hög digital kompe-
tens. Det är inte en slump att många 
av dagens stjärnor inom IT-området 
som exempelvis Spotify eller Skype 
grundats av svenskar, säger Fritz 
Sprung, analytiker på Umecon.

1 
miljon
svenskar saknar 
tillräcklig digital 
kompetens för 
att vara en del 
av det digitala 
samhället.

Stadsnätsföreningens studie  visar 
dock att så många som en miljon 
svenskar saknar tillräckligt hög digi-
tal kompetens för att vara en del av 
det digitala samhället.

– För de enskilda individerna är 
detta ett stort problem redan i dag. 
För det offentliga och näringslivet 
kommer problemet att öka i takt 
med att allt fler helt fasar ut de tradi-
tionella lösningarna till förmån för 
digitala alternativ, säger Fritz Sprung.

DET KAN EXEMPELVIS HANDLA om att 
skolan helt går över till att kommuni-
cera med föräldrarna digitalt eller att 
myndigheter prioriterar de använ-
dare som använder digitala tjänster. 
Det leder exempelvis till timslånga 
väntetid i telefonkö för de som inte 
kan nyttja de digitala tjänsterna.

– Min bild är att det just nu sjuder 
av digitaliseringsiver runt om i 
landets kommuner och att många 
i närtid kommer att införa digitala 
lösningar som svar på traditionella 
metoder inom allt fler områden.  
Detta är i grunden något positivt 
men riskerar samtidigt att förvärra 

utanförskapet för de som inte kan 
nyttja dessa tjänster, säger Fritz 
Sprung.

Studien identifierar fem  faktorer 
som hindrar svenskar att ta del av det 
digitala samhället fullt ut: tillgång till 
bredband, utbildning, motivation 
och förmåga hos användaren samt 
själva tillgången till exempelvis dator 
eller surfplatta.

Studien visar också att den här 
gruppen är i kontakt med offentliga 
instanser i större utsträckning än 
övriga svenskar.

– Trots det bedrivs det ännu inte 
något aktivt eller koordinerat arbete 
för att stärka deras digitala förmå-
ga, och den bristen drabbar såväl 
individerna som samhället, säger 
Mikael Ek.

I SAMBAND MED ATT Stadsnätsför-
eningens studie om det digitala 
utanförskapet publicerades lovade 
dock digitaliseringsminister Peter 
Eriksson att ta stafettpinnen vidare.

– Det är definitivt ett problem och 
jag har tagit initiativ för att vi ska få 
bättre statistik framöver. Jag vill att vi 

DIGITALT
UTANFÖRSKAPDIGITALT
UTANFÖRSKAP

Ingen har undgått digitaliseringens framfart. Faktum är att Sverige redan i dag är ett av de 
länder i världen som har störst andel internet- och dataanvändare. Trots det visar en studie 
framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen att cirka 1 miljoner svenskar befinner sig i digitalt 
utanförskap, det vill säga har svårt att exempelvis uträtta ärenden digitalt hos myndigheter  
eller ta del av viktig samhällsinformation.
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ska bli bland de bästa i världen på att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter 
och då måste vi veta var problemen 
finns, sa Peter Eriksson till TT. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

DIGITALT
UTANFÖRSKAP

Expertens råd
Så kan kommunerna minska  
det digitala utanförskapet:

• Det viktigaste är att frågan kommer upp på 
agendan och att kommunen gör en grund-
läggande analys över hur stort problemet är 
i just deras kommun. Utan kunskap går det 
inte att bedriva ett anpassat arbete för att 
minska den digitala klyftan.

• Bedrivs det någon grundläggande IT- 
utbildning i kommunen? Är den tillgänglig 
även för de som inte talar svenska och helt 
saknar tidigare kunskap av datorer?

• Ingår tillgång till dator och bredband i 
försörjningsstödet?

• Reflektera över hur gruppen kan påverkas 
när exempelvis anmälan till simskolan 
digitaliseras. Överväg att hitta lösningar  
som är anpassade till bägge grupper.

Personlig 
service

Fri rådgivning 
och support

360° genuin 
omtanke

tel. 08-52 400 700 
info@direktronik.se • www.direktronik.se

Switchen med blixtlås 
ökar driftsäkerheten 

 Perfekt för stadsnätet. Prisvärt med åskskydd
på LAN-portarna och dubbel AC/DC-matning.
Läs mer på webben, sök best.nr: 33-4700

Switchen med blixtlås 

Direktroniks genuina SFP 
– det mer lönsamma valet

 Vi har dina SFP i lager för omgående leverans. 
Från vårt eget kompetenscenter i Nynäshamn 
erbjuds 40 000 olika konfi gurationer passande 
marknadens alla fabrikat. Fråga oss när det 
gäller SFP. Exempel best.nr: 33-4248

 Snart slut på fi ber? Flerdubbla med MUX!
Gräv inte om. Använd det som redan 
ligger och nyttja Multiplexing istället. 
Ring oss för rådgivning 
och assistans.

Läs mer på webben, sök best.nr: 33-4700

Direktroniks genuina SFP 

Villa-patch 
– kabeln som kan klamras 

 En robust och okänslig kabel som tål att böjas 
och hanteras som en vanlig kabel. Klamra direkt 
på väggen och spara tid vid installation
Läs mer på webben, sök best.nr: 17-1850

DIGITALT
UTANFÖRSKAP
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WE JUST GOT
CONNECTED!

Call us,
Alcadon

Vi levererar infrastruktur för bredbandsnät och stadsnät

www.alcadon.se - info@alca.se

När nätet l igger nere
Morgonen 9 augusti får Ellevio ett larm om att 
någonting inte står rätt till i delar av Dalarnas 
elnät. Den personal som skickas ut till ställ-
verket i Borlänge kan snabbt konstatera att 
det rör sig om en mindre brand. Totalt drabbas 
flera tusen kunder av elstörningar i samband 
med branden men tack vare snabbt agerande 
kan Ellevio koppla om i elnäten och strömav-
brottet blir därför kortvarigt.

Henrik Bernhardsson,  
Dala Energi.

Gustav Fagerlind,  
Zitius.
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När nätet l igger nere
Hos Dala Energi är uppfattning-

en inledningsvis att proble-
men i näten är lösta i samband 
med att strömmen kommer 

tillbaka. Ganska snart inser man dock att 
störningarna fortsätter.

– Vi insåg fort att felen inte var av-
hjälpta och vi blev än mer förbryllade 
när de dök upp sporadiskt. Efter ytterli-
gare några timmar insåg vi också att de 
vandrade runt, säger Henrik Bernhards-
son, ansvarig för stadsnätsverksamheten 
hos Dala Energi.

DET VAR ENBART PRIVATKUNDER som var 
drabbade. Men det faktum att proble-
men vandrade runt gjorde att möjlighe-
terna att felsöka problemet försvårades. 
Dala Energi tillsammans med företagets 
externa kommunikationsoperatör Zitius, 
ett företag inom Teliakoncernen, gjorde 
sitt yttersta för att lösa problemet men 
de bägge parterna insåg snabbt att de 
inte hade ett enkelt fall att lösa.

EFTER NÅGOT DYGNS ARBETE kunde proble-
met ringas in. Det visade sig att strömav-
brotten hade orsakat skador hos Zitius 
hårdvara. Genom att byta ut de skadade 
delarna upphörde problemen.

– Två av de viktigaste anledningarna 
till att vi snabbt kunde identifiera och 
sedan lösa ett sådant här komplext 
problem var att vi för det första gjorde 
en bred felsökning. Det finns en risk 
att man har för snävt synfält vid drift-
störningar och på så sätt riskerar man 
att missa det verkliga problemet, säger 
Gustav Fagerlind, COO på Zitius.

– Den andra framgångsfaktorn var ett 
bra och nära samarbete med nätägaren, 
i det här fallet Dala Energi. Det föreligger 

en risk, inte minst när kunder och ägare 
jagar på, att man vill hitta någon att 
skylla på. Det är sällan konstruktivt. I det 
här fallet hade vi ett mycket bra och nära 
samarbete och jag är övertygad om att 
det hjälpte oss att hitta felet snabbare, 
säger Gustav Fagerlind.

Han får medhåll från Henrik  
Bernhardsson på Dala Energi.

– Samarbetet fungerade väl. Vad vi 
däremot inte räknat med var det hårda 
trycket från kunder och media. Vi förstod 
rätt snabbt att vi inte enbart kunde 
hänvisa till Zitius eller tjänsteleveran-
törerna utan även behöver etablera 
egna informationsvägar, säger Henrik 
Bernhardsson.

DET ÖKADE INTRESSET FRÅN såväl media 
som kunder skapar nya utmaningar i 
samband med driftstörningar hos både 
nätägare, kommunikationsoperatörer 
och tjänsteleverantörer.

– Vi lärde oss jättemycket vid just den 
här driftstörningen. Det handlar exem-
pelvis om att vi nu går ut med ny infor-
mation med högre frekvens och har in-
troducerat vår driftsportal Zone för våra 
nätägare och tjänsteleverantörer där de 
löpande kan följa våra öppna driftsä-
renden. Folk vill känna sig uppdaterade 
och det måste man vara lyhörd för, säger 
Gustav Fagerlind. Även Dala Energi har 
dragit lärdomar efter händelsen.

– Det handlar framförallt om att vara 
förberedd på att kommunicera kring fe-
len, det kommer nätägaren aldrig ifrån, 
säger Henrik Bernhardsson. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

TRE TIPS FRÅN  
STADSNÄTET

1Tänk brett när du arbetar med driftsäker-
het. Exempelvis är det i dag stort fokus 

på batteribackupper men det hade inte 
hjälpt oss. Just därför är det viktig att våga 
tänka in mer osannolika scenarier.

2Tänk igenom hur ni ska hantera 
kunderna vid en sådan här situation. 

Vem kommunicerar vad och var? Fundera 
också på att få med marknad och kom-
munikationsavdelning i driftsrelaterade 
samtal och övningar så att de också har 
kort startsträcka om problem uppstår.

3Skapa dig ett nätverk med andra 
stadsnät. På så sätt kan du få råd och 

stöttning när problem uppstår. Jag är 
övertygad om att vi alla kan bli bättre på 
att samverka. 

TRE TIPS FRÅN 
KOMMUNIKATIONS- 
OPERATÖREN

1Se till att ha tagit fram rutiner för hur ni 
ska arbeta tillsammans med externa 

parter, exempelvis kommunikationsopera-
tören, vid händelse av kris.

2Samverka med varandra och lägg 
alla korten på bordet så att ingen 

undanhåller viktig information. Det är 
viktigt att våga vara prestigelös vid den 
här typen av händelser för att skapa 
trygghet för alla parter.

3Öva, öva och öva lite till. Jag vet att 
det tar kraft från organisationen att 

öva men det är då man kan identifiera 
eventuella brister i verksamheten. För oss 
på Zitius är det en viktig del av samarbetet 
för att skapa säkra nät. Dessutom kommer 
krishantering gå betydligt snabbare 
och enklare den dag verkliga problem 
uppstår. Ett tips är att kontakta sin 
kommunikationsoperatör och ha en 
gemensam övning. 
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Stadsnätsföreningen har flyttat in i en ny och 
större lokal, centralt belägen i Stockholm. 
Den nya adressen är Drottninggatan 94 och 
ligger ett stenkast från Hötorget och nås  
smidigt med såväl tunnelbana, buss eller  
en kort promenad från Stockholms Central-
station.

Stadsnätsföreningen 
på ny adress

Den nya lokalen är större än dess föregångare 
och förhoppningen är att föreningen nu kan 
anordna en stor del av föreningens utbildningar i 
de egna lokalerna. Dessutom kommer medlemmar 
ges möjlighet att nyttja såväl konferensrum som 
skrivbord vid besök i huvudstaden. n

Frågor om konferens och kontorsbokning besvaras av 
föreningens kanslichef, Cecilia Bagge, 072-542 65 49, 
cecilia.bagge@ssnf.org.

Ny besöks- och postadress till Stadsnätsföreningen är:
Svenska Stadsnätsföreningen, Drottninggatan 94,  
111 36 Stockholm.

Stadsnätsföreningens nya adress är Drottninggatan 94 
i Stockholm.

99,9
PROCENT
av Sveriges befolkning ska ha 
tillgång till snabbt bredband, 
om minst 100 Mbit/s senast 
2025 enligt regeringens nya 
bredbandsstrategi.
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 Under senhösten var jag på en god 
väns disputationsfest, ämnet var 
Trombektoni, hon har typ säkerställt 
metoder för akutbehandling av stroke. 
Det var ju förstås nästan helt obe-
gripligt vad hon gjort, men intuitivt 
begrep jag att de nu kan sätta in en 
slang i ljumsken dra upp till hjärnan 
och suga ut proppen.

Men en annan sak förstod jag fullt ut. 
Hennes forskningsgrupp hade inte 
nått så långt utan samarbetet mellan 
Neurologen och Röntgen. Utan det 
samarbetet hade vi i Sverige inte varit så 
tidigt ute och blivit så duktiga i världen 
som vi är idag. För min del känns det 
tryggt att veta att vi kan akutbehandla 
stroke på ett säkert sätt i Sverige i dag, 
men också härligt att även ”hjärnkirurgi” 
är helt beroende av samarbete.

I Norrbottens län är vi bra på samarbete 
i den här branschen. Redan 1996 be-
stämde sig kommuner och landsting för 
att starta IT-Norrbotten, ett samarbete 
mellan alla kommuner och Landstinget 
för att bygga ut fibernätet. Samarbetet 
är prestigelöst. En kommun kommer 
på en bra affärsmodell för utbyggnad 
och andra hänger på, de gör samma 
sak fast på sitt sätt. På så sätt går fyra 
kommuner i Norrbottens län från under 
30 till nära 100 procents utbyggnad i 
denna utbyggnadsvåg. Vårt län har inte 
direkt varit i fokus för den kommersi-
ella utbyggnaden, men när företagen 
kommer har stadsnäten en fantastisk 
inställning. ”Kan företagen ge bättre pris 
till medborgarna än vi, är det självklart 
att de är välkomna” är inställningen från 
de stadsnätsbolag jag varit i kontakt 
med när företag visar intresse för deras 
kommuner. Nu har vi faktiskt kommuner 
där stadsnäten hjälper kommersiella 
aktörer att bygga ut i deras kommuner. 
I vårt glesbebyggda län är denna 
inställning en tillväxtfaktor. 

Dessutom har vi ett stort politiskt intresse 
och förståelse för digitaliseringen av 
samhället. I början av sommaren gick 
Landshövdingen och ordförande i vår 

kommunala e-nämnd, ännu ett kommun-
samarbete för kommunala e-tjänster, 
ut i media och lyfte problematiken med 
dålig täckning. Grejtarns! hann jag tänka 
där jag satt där i stugan med fötterna på 
bordet och tittade ut över Sarek innan 
Landshövdingen avslutar inslaget i 
radion med orden ”Hör av er till Läns
styrelsen om ni har dålig täckning.”  

Å där rök mina planer på förlängd helg. 
Det tog inte många minuter innan 
telefonen började ringa. Det blev något 
farsartade samtal den där första dagen, 
folk ringde från områden med dålig 
täckning till mig i stugan där vi har riktigt 
dålig täckning. Man skulle kunna säga 
att de ringde från i mitten av ingenstans 
till mitten av någon annan ingenstans. 
Men faktum är att det inte är riktigt sant. I 
dagsläget har vi en fantastisk yttäckning 
i Norrbottens län, men radioskugga finns 
det förstås över allt. När det gäller mobilt 
bredband har vi under de senaste åren 
haft en otrolig utbyggnad i länet också 
det tack vare bra samarbete, drivet av 
IT-Norrbotten. Efter årsskiftet startar vi 
en kartläggning av täckning i länet och 
alla kommuner är med.

Sedan regeringen tillsatte de regionala 
bredbandskoordinatorerna har jag foku-
serat på samverkan med kommunerna i 
frågor som rör bredbandsutbyggnaden 
och digitaliseringen av samhället. Det 
har hänt jättemycket positivt under det 
här första året och jag vill till sist lyfta vårt 
universitet, Luleå tekniska universitet, 
som ställer upp i vått och torrt på möten. 
De skriver underlagsrapporter på 
semestern och gör oss myndigheter 
delaktiga i utvecklingsprojekt.

Nästa års utmaning är att skapa ett 
gott samarbete på regional nivå kring 
bredbandsutbyggnaden.

Tack till er alla för ett gott samarbete, 
nästan i klass med ”hjärnkirurgi”. n

JOHANNA LINDBERG
 Bredbandskoordinator  
Norrbottens län

KRÖNIKA

De ringde från i mitten av 
ingenstans – till mitten av 
någon annan ingenstans

Johanna Lindberg.
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Varför väljer Com Hem att göra den här satsningen 
och hur ser er plan för utrullningen ut?

– Com Hem når i dag ca 40 procent av hushållen 
i Sverige, som ju i mycket hög grad handlar om 
flerfamiljshus. Fiberutbyggnaden mot villahushåll 
har tagit rejäl fart de senaste åren och vi ser en stor 
möjlighet att ge oss in och konkurrera även på den 
marknaden. Vårt mål är att nå ytterligare minst 
800 000 hushåll. Satsningen görs på tre olika sätt: 
via tillgängliga öppna nät, genom att köpa reglerat 
tillträde till Telias fiberaccessnät och vi bygger också, 
om än i något mindre omfattning, egna fibernät till 
villor. Com Hems köp av Boxer som slutfördes i som-
ras är en mycket viktig del av vår satsning. Logiken 
med förvärvet är att en stor andel av de villahushåll 
som vi vill nå med fiber har i dag Boxer som leveran-
tör av TV-tjänster och är mycket nöjda med det. Tack 
vare vår utrullning kommer sådana hushåll att kunna 
fortsätta vara Boxer- eller Com Hem-kunder men i 
stället via fiber. Boxer är ett starkt varumärke som vi 
planerar att behålla, säger Christer Isacsson som är 
ansvarig hos Com Hem för villasatsningen. 
Vilken roll spelar stadsnäten för Com Hems  
satsning?

– Stadsnäten är väldigt viktiga samarbetspartners 
och leverantörer för Com Hem, både för tjänste-
leveransen till flerfamiljshus men nu också för vår  
villasatsning. Sett till öppna nät-marknaden finns 
Com Hem i dagsläget i ca 100 av Sveriges 290 kom-
muner via fem kommunikationsoperatörer och ett  
tiotal stadsnät. Vi ser nu över möjligheterna att gå  
in i många fler stadsnät, säger Christer Isacsson. 
Vad krävs för att utveckla ert samarbete  
med stadsnäten?

– Det finns en rad saker som behöver finnas på 
plats för att samarbetet ska kunna utvecklas. Det 
handlar exempelvis om att stadsnäten behöver ord-
ning och reda på sin adressdata och att man möter 

kraven på driftsäkerhet och robusta nät i enlighet 
med PTS föreskrifter och Stadsnätsföreningens re-
kommendationer. I detta ligger att stadsnätet driver 
ett långsiktigt och systematiskt driftsäkerhetsarbete 
och kontinuerligt gör risk- och konsekvensanalyser. 
Vi behöver helt enkelt kunna lita på att den grund-
läggande infrastrukturen håller måttet. Vi ser också 
gärna att stadsnäten tillämpar så enkla affärsmodel-
ler som möjligt, helst utan nätavgift mot slutkunden, 
utan att ta ut dessa löpande nätavgifter via Tjänste-
leverantörerna i stället. Allt för att göra det så enkelt 
och lättförståeligt för slutkunderna som möjligt.

– Nu pågår ett arbete inom Stadsnätsförening-
en med att ta fram nya produktspecifikationer för 
stadsnäten där Com Hem bidragit tillsammans med 
de andra operatörerna i Tjänsteleverantörsförening-
en (TLF). Införandet av dessa kommer starkt bidra till 
att ta stadsnäten till nästa nivå. Ökad standardisering 
bidrar inte bara till bättre robusthet utan också till 
lägre kostnader som gynnar både stadsnäten och 
tjänsteleverantörerna, och inte minst slutkunderna, 
avslutar Christer Isacsson. n

I samband med att Com Hem offentliggjorde köpet av marknätsoperatören 
Boxer aviserade man också planerna på att gå in på villamarknaden och under 
de kommande åren nå ytterligare 800 000 hushåll via fiber. Ambitionen är att 
villamarknaden ska bli Com Hems tillväxtmotor och bidra till att bolaget blir en 
sann nationell operatör inom bredbands- och TV-tjänster.

Com Hem storsatsar  
på villamarknaden

Com Hem
• Har över 2 miljoner 

anslutna hushåll, mot-
svarande 40 procent 
av alla hushåll i landet, 
som är anslutna via 
fastighetsägare eller 
öppna nät.

• 934 000 av hushållen 
köper digitala tjänster 
inom bredband, 
digital-TV och telefoni.

• Levererar Sveriges 
snabbaste bredband 
enligt Bredbandskol-
len och har även den 
snabbaste wifi-routern 
av landets operatörer.

• Förvärvade under 
2016 marknätsope-
ratören Boxer från 
Teracom som ett led  
i villasatsningen.

• Com Hem finns för att 
släppa loss kraften i 
alla svenska hushåll 
och småföretag.

 Läs mer på 
comhem.se

FOTO: COM HEM

MEDLEMSARTIKEL  

FRÅN COM HEM 

Text: Jacob Bolin

28



Läs mer om oss på relacom.se 

Fiber och 
framtid 
till alla

Vi är certifierade för arbete 
med robusta fibernät

När fibern kopplas in och ansluts får man inte bara tillgång till ett fantastiskt bredband. 
Det skapar också en känsla och tillhörighet att man är en del av framtiden. 

Därför tycker vi på Relacom att det är extra roligt att få vara med i utbyggnaden som nu 
sker i landet. Fiber och framtid till alla. 

Stadsnäten är  
väldigt viktiga 
samarbetspartners 
och leverantörer 
för Com Hem.

Christer Isacsson 
är ansvarig för 
villasatsningen  
hos Com Hem.

FOTO: COM HEM
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För cirka två år sedan satt Sundby-
berg Stads nät och funderade över 
sin roll. Vilken plats ska vi ta i den 
digitala utvecklingen? Samtidigt 

startades ett Vinnova-projekt som Acreo 
ansvarade för. Syftet var att skapa en öppen 
teknisk plattform för tjänster med gemen-

samma affärsmodeller. Sundbyberg Stads-
nät fick höra om projektet och anmälde 
sig själva, det kommunala bostadsbolaget 
och den egna kommunen till att delta. Här 
startade resan till att hitta hållbara öppna 
lösningar för det smarta hemmet. 

SEDAN DESS HAR STADSNÄTET arbetat intensivt 
med att våga tänka nytt, tänka utanför box-
en och våga samutnyttja tekniken. Målet 
är att det smarta hemmets tjänster inom 
omsorg, energianvändning och fastighets-
automation både skapas och utgår från 
en gemensam standardiserad plattform. 
När tanken, teorin och tekniken fanns på 

plats byggde Sundbyberg Stadsnät upp en 
demolägenhet i sina kontorslokaler det de 
riktiga tjänsterna demonstreras. Syftet är 
att visa hur det rent praktiskt fungerar, att 
tjänsterna finns och att det inte är några 
konstigheter. 

FIBERN GÅR IN I lägenheten och tjänsterna 
kommunicerar via en standardiserad tråd-
lös plattform (ej wifi). Det kan exempelvis 
handla om att stänga av spisen på distans, 
undersöka om dörrar är öppna, vilken 
vatten- eller elförbrukning som lägenheten 
har etc. Ett annat exempel är en lysknapp 
som gör det möjligt att styra persiennerna 

för det smarta 
hemmet

Hållbara öppna lösningar

Sundbyberg stadsnät har byggt upp 
en demolägenhet där de visar hur 
olika typer av digitala lösningar kan 
användas i hemmen.

Sundbybergs Stadsnät har till-
sammans med kommunen och 
tjänsteleverantörer vågat tänka 
nytt. Samarbetet har skapat nya 
kreativa och praktiska lösningar 
som de nu vill utveckla vidare.
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på distans, vilket är toppen för alla som har 
en soffa framför fönstret eller för äldre som 
har svårt att både nå och röra på sig.

I möjligaste mån ska hemmens befintliga 
utrustning kunna användas och utvecklas 
utan att behöva bytas ut. En vattenmätare 
kan exempelvis användas av hemtjänsten, 
där data från vattenmätaren kan signalera 
att toaletten inte har spolats.

DET HAR VISAT SIG att demolägenheten inte 
bara har öppnat upp den första insikten om 
vad det smarta hållbara hemmet kan inne-
bära, den har också hjälpt till att sätta igång 
kreativiteten för att hitta andra tjänster  
som man vill ha inom olika verksamheter  
i kommunen. 

Stadsdirektören i Sundbyberg vill nu att 
hela kommunen tillsammans ska ta nya 
steg in i den digitala utvecklingen. Därför 
arbetar hela kommunen för att underlätta 
samverkan och samarbete. Av den anled-

ningen kommer två personer från hem-
tjänsten att arbeta sju månader på stadsnä-
tet i syfte att vara med och utveckla tjänster 
för äldreomsorgen. Deras syfte är att smarta 
hållbara omsorgstjänster ska underlätta 
och skapa trygghet för alla äldre som bor i 
kommunen. 

FLERA AV DESSA TJÄNSTER som tagits fram 
är exempel som många privatpersoner är 
intresserade av. Därför planerar stadsnätet 
att erbjuda de nya hållbara tjänsterna till 
alla medborgare. 

– Vill du ha en tjänst som du tror under-
lättar, tryggar och ökar ditt välbefinnande 
ska du kunna köpa den av våra tjänsteleve-
rantörer och den ska finnas på stadsnätets 
portal säger Helene Jakobsson, vd för Sund-
byberg Stadsnät. n

CAMILLA JÖNSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Vill du ha en tjänst som du tror underlättar, tryggar och ökar 
ditt välbefinnande ska du kunna köpa den av våra tjänste-
leverantörer och den ska finnas på stadsnätets portal.

I sin mobil kan användaren få information om plattan 
på spisen är på eller av och vid behov stänga av den. 
Användaren kan även mäta hur mycket ström som 
mikrovågsugnen drar eller få alarm när det är ett 
vattenläckage under diskbänken.
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STADSNÄTSUNDERSÖKNINGEN: 

Under de senaste åren har stadsnätens roll på den svenska bredbandsmarknaden 
hyllats av såväl nationella som internationella aktörer. Men vilka är stadsnäten 
egentligen? Stadsnätsföreningen kan nu presentera ny färsk statistik.

Majoriteten av Sveriges stadsnät, 92 procent, drivs i kommunal regi. Majoriteten  
av stadsnäten drivs som kommunala aktiebolag, 38 procent är en del av ett energi-
bolag och 28 procent är ett eget stadsnätsbolag. 5 procent av stadsnäten är privata 
bolag. 

Den rättsliga grunden för ägarens styrning finns i kommunallagen och aktiebolags-
lagen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Stadsnätsföreningen poängterar 
vikten av tydliga ägardirektiv för stadsnät som bedrivs i form av kommunalt bolag. 
När det gäller stadsnätsbolagen har 97 procent av dessa ett ägardirektiv. Av de 
stadsnät som är en del av energibolaget är det 84 procent som har ett ägardirektiv. 
Det finns i dag ingen rekommendation att stadsnät som bedrivs i förvaltningsform 
ska ha ett ägardirektiv, detta till trots är det 41 procent av stadsnäten som har ett 
ägardirektiv för sin stadsnätsverksamhet.

> Fler tjänsteleverantörer till stadsnäten

> Ägare av stadsnät

> Ägardirektiv för kommunala stadsnät 2016

92% DRIVS  
I KOMMUNAL 
REGI

Ett kommunalt bolag ska ha ett ägardirektiv, 
enlig SKL. Det finns inget krav på ägardirektiv 
för stadsnätsverksamheter som bedrivs inom 
den kommunala förvaltningen.

Kommunal förvaltning

41% 59%

Kommunalt energibolag

84% 16%

Kommunalt stadsnätsbolag

77% 3%

Total

84% 24%

JA NEJ
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Hur många tjänsteleverantörer som finns i respektive stadsnät varierar. Antalet 
tjänsteleverantörer ökar i näten och i år uppger hela 63 procent att de har fler än 
10 tjänsteleverantörer. 2010 var det 16 procent av stadsnäten som inte hade några 
tjänsteleverantörer i sina nät, nu är det endast 2 procent.  

Operatörer eller tjänste-
leverantörer drar nyttja 
av den fiberoptiska infra-
strukturen som stadsnäten 
har genom att antingen 
hyra svartfiber eller hyra 
en förbindelse (kapacitet). 
Efterfrågan på kapacitets-
tjänster ökade under de 
senaste 12 månaderna 
(mätpunkt oktober 2016). 
Ett fåtal upplevde en mins-
kad efterfrågan. 

6 av 10 stadsnät uppger att de även har lokala operatörer som 
tjänsteleverantörer. Exempel på sådana kan vara IT-företag som 
erbjuder olika typer av data-, telefoni- och säkerhetstjänster 
och som via stadsnätet kan kombinera dessa genom att köpa 
förbindelser i form av kapacitetstjänster. 

> Antal tjänsteleverantörer i nätet

> Ökad efterfrågan på grossistprodukter

> Lokala operatörer

63% HAR FLER ÄN  
10 TJÄNSTE-
LEVERANTÖRER

Ja, 1–2 lokala operatörer 44% Inga lokala operatörer 37%Ja, fler än 3 lokala operatörer 19%

44%

19%

37%

Efterfrågan kapacitetstjänster  
senaste 12 månaderna

Ökad efterfrågan > 20%

Oförändrad efterfrågan

Minskad efterfrågan

Ökad efterfrågan mellan 1–19%

8%

55%

30%
7%

100

80

60

40

20

0

Efterfrågan svartfibertjänster  
senaste 12 månaderna

Ökad efterfrågan > 20%

Oförändrad efterfrågan

Minskad efterfrågan

Ökad efterfrågan mellan 1–19%

12%

42% 41%

5%
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Kraftfullt  
och generellt stöd för

mobila klienter  
(IOS, Android, Windows) 

Full koll på hela 
nätet med  

dpCom Hantera  
processerna från 
planering  

till underhåll

Tillsammans med ICT Education har Iftac lång erfarenhet och 
hög kompetens för att utbilda inom kvalificerad nätverksteknik, 
nätverksdrift och bredbandsbyggnad. Vi erbjuder installatörer 
chansen att bli ännu bättre genom utbildning och certifiering. 
Med certifierade fibertekniker blir näten säkrare och mer robusta.

En riktig bra investering!

IFTAC – EXAMINATIONSCENTER  
FÖR CERTIFIERADE FIBERTEKNIKER

Mer info på: iftac.se och icteducation.se

2017-01-25_Iftac_stadnätet_190x128mm.indd   1 2017-01-26   13:4134



PTS är den myndighet som bevakar 
området elektronisk kommunika-
tion. Myndigheten genomför just 
nu ett arbete för att analysera bred-

bandsmarknaderna i Sverige. Senast det 
skedde var 2015 och enligt EU:s regler måste 
PTS göra en ny översyn senast år 2018.

– Det övergripande syftet med vårt arbe-
te är att ha bra spelregler på marknaden för 
elektronisk kommunikation, så att det blir 
långsiktigt hållbar konkurrens mellan olika 
aktörer. Då blir priserna lägre och utbudet 
bättre för slutkunderna, förklarar Kristina 
Mellberg, chef vid PTS enhet för reglering av 
bredbandsinfrastruktur.

PTS REGLERAR VISSA MARKNADER där en aktör 
har möjlighet att utnyttja sin marknads-
makt gentemot sina kunder. Det krävs inte 
att aktören faktiskt utövar marknadsmak-
ten. Att en aktör regleras betyder alltså 
inte att den agerar felaktigt, bara att den är 
tillräckligt stark för att ha förutsättningar 
för att kunna skapa konkurrensproblem. 
En nätägare som redan beter sig konkur-
rensvänligt på alla sätt kommer inte behöva 
agera annorlunda med anledning av en 
eventuell reglering.

JUST NU TITTAR PTS på frågan om hur de 
olika bredbandsmarknaderna ska avgrän-
sas – alltså hur marknaden för exempelvis 
en bredbandstjänst ser ut produktmässigt 
och geografiskt. Fram till i dag har PTS 

identifierat att det finns en nationell bred-
bandsmarknad, men det är inte säkert att 
det behöver vara så fortsättningsvis, säger 
Kristina Mellberg.

I exempelvis Finland har man kommit 
fram till att det finns mindre geografiska 
delmarknader och det är inte en otänkbar 
slutsats även i Sverige. Marknaderna skulle 
exempelvis kunna vara regionala, lokala 
eller begränsa sig till ett enskilt nät.

– Vi tittar brett och tar med alla aktörer 
i vår analys, såväl kommunalägda stads-
nät som privata nätägare, säger Kristina 
Mellberg. 

NÄR PTS VÄL HAR avgränsat marknaderna  
är nästa steg att se om det finns bredbands-
operatörer med betydande marknadsin-
flytande. Dessa kallas ibland SMP-aktörer 
("Significant Market Power"). Om PTS iden-
tifierar en SMP-aktör ska man, i det sista 
steget i analysen, se till att denna aktör be-
ter sig bra mot sina grossistkunder genom 

att ålägga proportionerliga skyldigheter. 
– I dag är det Telia som identifierats som 

den betydande aktören, på en nationell 
bredbandsmarknad. Det innebär bland 
annat att Telia har vissa skyldigheter, till 
exempel att ge andra operatörer tillträde till 
accessnätet och kanalisation, säger Kristina 
Mellberg.

– Det är för tidigt att spekulera i vilka reg-
ler som ska gälla för den eller de aktörer som 
den här gången identifieras. Det får framtida 
analys visa, säger Kristina Mellberg. 

VID OLIKA TILLFÄLLEN UNDER processen kom-
mer PTS vända sig till bredbandsaktörerna. 
Det handlar dels om informationsinhämt-
ning till exempel via enkäter, men också om 
att få aktörernas synpunkter på exempelvis 
marknadsavgränsningen. 

– I nuläget samlar vi in en större mängd 
uppgifter för att få ett så bra beslutsunder-
lag som möjligt. Ju fler som svarar på våra 
frågor och samråd, desto bättre beslut kan 
vi fatta, säger Kristina Mellberg.

TANKEN ÄR ATT PTS ska fatta beslut om ny 
reglering nästa år. 

– Vi kommer att försöka ha en mycket 
tydlig och transparent process. Det  
är viktigt att marknadens aktörer känner 
till PTS arbete och har förtroende för vår 
regleringsprocess, avslutar hon. n

POST- OCH TELESTYRELSEN

Samarbete 
är viktigt
Under 2017 analyserar Post- och telestyrelsen, 
PTS, bredbandsmarknaderna i Sverige. I det 
arbetet kommer samarbete med stadsnäten 
och andra nätägare att spela en viktig roll.

Kristina Mellberg, chef vid PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur. FOTO: PTS

PTS ser över bredbandsmarknaderna

Just nu tittar PTS på frågan om hur 
de olika bredbandsmarknaderna 
ska avgränsas – alltså hur markna-
den för exempelvis en bredbands-
tjänst ser ut produktmässigt och 
geografiskt.

35



SKL fortsätter sin satsning på bredbandsområdet 

Startar nätverk för kommunala 
bredbandsamordnare
Under 2016 utökade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sin satsning på bredbandsområdet.  
En bredbandsexpert anställdes och frågan prioriterades upp på dagordningen i en annan utsträckning  
än tidigare.

Som ett led i detta beslutade sig 
organisationen under våren för 
att säga upp den tidigare bransch-
överenskommelsen för bredbands-

området som man tecknade tillsammans 
med Post- och telestyrelsen, PTS, samt 
Konkurrensverket.

– Bredbandsnäten är en samhällsbä-
rande infrastruktur, precis som våra vägar 
och järnvägar. Det behöver därför finnas 
bredbandsnät som ägs av staten och 
kommunerna medan företagen konkurre-
rar om att få använda dem för att erbjuda 
bästa möjliga bredbandstjänster till lägsta 
möjliga pris, sa Anders Henriksson, 1:e vice 
ordförande på SKL, i ett pressmeddelande 
som skickades ut i samband med beslutet.

– Digitalisering av samhället, både inom 
den offentliga sektorn och det privata nä-
ringslivet är högt prioriterat på kommuner-
nas och landstingens agenda. Det kommer 
både att ge oss nya tjänster, liksom stora 
besparingar på redan befintliga verksam-
heter när nya arbetssätt införs. För att ge en 
god grogrund för den digitala utvecklingen, 
är en fortsatt hög utbyggnadstakt av den 
digitala infrastrukturen viktig, säger Dan 
Lems, bredbandsexpert på SKL. 

UNDER HÖSTEN 2016 STARTADES också ett nät-
verk för kommunala bredbandssamordnare 
och intresset blev oväntat stort. Totalt har 
170 kommuner valt att engagera sig.

– Många kommuner ser en stor nytta av 
ett utökat samarbete med andra kommuner 
för utbyte av erfarenheter. I många mindre 
kommuner är det en enskild tjänsteman 
som skall hantera olika frågor om bred-
bandsutbyggnad och digitalisering. Detta 
arbete underlättas av samarbete med kolle-
gor i andra kommuner, säger Dan Lems. 

Nu planerar SKL ytterligare träffar och 
de frågor som står högt upp på agendan 
är frågor om kommunala bredbands- och 

digitaliseringsstrategier, ägardirektiv för 
kommunala stadsnät och finansierings-
frågor.

– Det är övergripande och viktiga frågor 
för kommunernas framtida verksamhet. 
Samhället utvecklas i allt snabbare takt 
och för att möta kommuninnevånarnas 
förväntningar i framtiden är det viktigt att 
utvecklingen av den offentliga verksam-
heten försätter att hålla ett högt tempo, 
säger Dan Lems.      

JUST DIALOGEN MED MEDLEMMARNA är viktig 
enligt SKL. Många kommuner sitter med 
samma typ av funderingar och står inför 
likartade utmaningar. På så sätt möjliggör 
också nätverket ökat samarbete direkt 
mellan kommunerna när deltagarna knyter 
nya kontakter.

REGERINGENS NYA BREDBANDSSTRATEGI  ger 
kommunerna och stadsnäten förbättra-
de möjligheter att verka på marknaden 
samtidigt som strategin innehåller en del 
pekpinnar riktade mot både SKL och kom-
munerna.

– SKL är lite kluvna till den nya bred-
bandsstrategin. Vi tycker det är mycket 
positivt att regeringen höjde bredbandsmå-
len i den nya bredbandsstrategin. Samtidigt 
tycker SKL att det är olyckligt att strategin 
inte gav mer stöd till det kommunala en-
gagemanget i bredbandsutbyggnaden. De 
kommunala stadsnäten var internationellt 
mycket tidigt ute för att skapa en dynamisk 
och konkurrensutsatt marknad samt anslöt 
46 procent av kunderna med optisk fiber 
under ett år. SKL kommer fortsatt att stödja 
kommunerna i deras arbete som ägare av 
stadsnät och digitaliseringen av sin verk-
samhet, säger Dan Lems. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen
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Dan Lems är anställd som bredbandsexpert  
på Sveriges Kommuner och Landsting.

170
kommuner har valt att 
engagera sig i nätverket 
för kommunala bred-
bandssamordnare.

36



Krisutbildningar från  
Energiföretagen Sverige.
Det som gäller. När det gäller.

Redo för krishantering 2.0?
En kris kan vara så mycket annat än stormar och 
översvämningar! Krishantering idag handlar ofta 
om vår digitala sårbarhet, exempelvis IT-sabotage 
och dataintrång. ”Mjuka” kriser som framför allt 
drabbar människor är också vanliga. Den här typen 
av kriser är många i vår bransch ganska dåligt 
förberedda på. Ändå vet vi att konsekvenserna blir 
omfattande – hela företagets rykte och varumärke 
står på spel. 

Vi har utbildat branschen i krisberedskap i över 10 år. 
Kolla in filmen och läs mer på svenskenergi.se/
vi-erbjuder. 

www.jlm.se, jlm@jlm.se
Tel 040-671 14 80

Effektiva och miljövänliga maskiner för grävfri 
installation av � ber, kabel och rör. Vibratorplog, 
kedjegrävare, styrbar borrning, jordraket mm.

GRÄVFRI TEKNIK

En enkel, säker och utprovad 
kompressionsmetod för  
kabelgenomföring!
Komplett broschyr med beskrivning finns på 
vår hemsida. Kontakta oss så berättar vi mer.

www.tykoflex.se

Tykoflex kalla metod
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18 000 möten
MED ENKEL OCH PRISVÄRD VIDEOKONFERENS

VÄSTERBOTTEN ÄR ETT AV Sveriges bästa län 
inom bredbandsområdet. Tack vare kom-
munernas tidiga bredbandsutbyggnad 
har såväl näringsliv som offentlig sektor 
haft många år på sig att utveckla digitala 
tjänster.

Ett exempel på det är företaget Mind-
space Group som utvecklar lösningar för 
videokonferenser och deras kunder finns 
både i näringslivet och offentlig sektor. 
Tillsammans med Umeås stadsnät kom-

mer företaget nu att inleda ett samarbete 
i syfte att öka andelen videokonferenser i 
kommunen.

– Videomöten har funnits länge men 
det är först nu som offentlig sektor har 
börjat dra nytta av tekniken fullt ut. Det 
kan exempelvis handla om att ha ett 
video möte med sin läkare eller ha kontakt 
med skolpersonal, säger Rebecca Sakayan, 
marknadskoordinator på Mind space 
Group. 

MINDSPACE HAR FUNNITS MED i Umeå Energi 
Bredbands stadsnät, tidigare ume.net, 
som samarbetspartner under flera år.  
Under 2017 kommer samarbetet att ut-
vecklas ytterligare.

– Vi har en spännande tid framför oss 
där vi kommer att se att utvecklingen går 
framåt inom videokommunikation och 
vi ser möjligheter med att kunna erbjuda 
våra kunder en enkel och prisvärd video-
möjlighet. Tillsammans med Mindspace 
Group vill vi erbjuda våra kunder en 
helhetslösning inom videokommunika-
tion. Historiskt sett har stadsnäten och 
videoleverantörer jobbat på enskilda håll 
för att bearbeta marknaden, den trenden 
vill vi försöka bryta, säger Lena Solstam 
tjänsteleverantörsansvarig på Umeå  
Energi Bredband.

FÖRUTOM ATT ÖKA FLEXIBILITETEN hos använ-
darna sparar videokonferenser både miljö 
och pengar. Detta blir extra tydligt i ett län 
som Västerbotten som präglas av stora 
avstånd.

– Under 2016 anordnade kommunerna 
i Västerbotten cirka 18 000 möten. Jag är 
övertygad om att denna siffra kommer att 
öka kraftigt under de kommande åren, 
säger Christian Wåhlin, vd Mindspace 
Group. n

MINDSPACE GROUP

Västerbotten är välkända i digitaliseringssammanhang. Som ett led  
i arbetet med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter ytterligare 
kommer nu Umeås stadsnät starta ett samarbete med företaget  
Mindspace Group i syfte att öka andelen videokonferenser.

> Vad kostar det?
Medlemmar i Stadsnätsföreningen har möjlighet att kostnadsfritt 
annonsera vid tre tillfällen per kalenderår. Aktörer som inte är  
medlemmar i föreningen, eller medlemmar som annonserat vid  
fler än tre tillfällen betalar 3 000 kronor exkl moms.
OBS! Pris avser en annons/tjänst på webbplatsen under max fyra veckor.  
Söker du fler anställda debiteras dessa separat.  

> Var syns annonsen?
Annonsen syns på Stadsnätsföreningen webbplats, ssnf.org, under 
fliken lediga tjänster. Annonspuffar kommer också synas i föreningens 
nyhetsbrev som ges ut vid varje månadsskifte.

> Hur gör jag?
Kontakta Stadsnätsföreningens kansli för mer information.

Söker ni nya 
medarbetare?
Bredbandsbranschen växer kraftigt och behovet av  
att rekrytera ny personal är stort. Som ett led i detta 
lanserar nu Stadsnätsföreningen möjligheten att 
annonsera lediga tjänster på föreningens webbplats.

kansli@ssnf.orgssnf.org 08-214 930
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Looking for the fastest, smartest, most 
flexible, powerful way to future-proof your 
network from a singel source?
Here we are.

A strong team for a strong network.
Powered by Totally Wow.

Fiberdata_190x128.indd   1 2017-01-26   14:52

Fältsupport och utbildning är en 
självklar del i vårt FTTH-erbjudande

Krister är en av fl era anställda på vår 
svenska fältsupport, som åker landet runt 
och stödjer installatörer i deras projekt. 
Krister bidrar med praktisk hjälp, svar på 
frågor och värdefull kunskap.

Hexatronic utvecklar och tillverkar mikrorör, 
mikrokablar, blåsfi ber och nanokablar som 
är lätta att installera och kombinera. 
Att de också är Skanovagodkända gör 
dem till ett tryggt val för framtiden.
Att de också är Skanovagodkända gör 
dem till ett tryggt val för framtiden.

Krister bidrar med praktisk hjälp, svar på 
frågor och värdefull kunskap.

Hexatronic utvecklar och tillverkar 
mikrokablar, blåsfi ber och nanokablar som 
är lätta att installera och kombinera. 
Att de också är Skanovagodkända gör 
dem till ett tryggt val för framtiden.

Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en svensk tillverkare och 
helhetsleverantör av kompletta system för nätverksbyggnad och 
fi berinstallation utvecklade för Nordiska förhållanden.

hexatronic.com

2017-01-25_HCI annons stadnätet 190x128.indd   1 2017-01-25   13:26

39



Regeringens nya bredbandsstrategi, som presenterades i slutet av 2016, innehåller flera viktiga 
nyheter. Bland annat utlovas bredband till alla senast 2025 och för att nå det målet tydliggörs att 
stadsnäten har en självklar och viktig roll på den svenska bredbandsmarknaden.

Under de senaste åren har synen på 
det offentligas roll för bredbands-
utbyggnaden förändrats både i 
Sverige och internationellt. Detta 

avspeglas i den nya strategin där vikten av 
att såväl kommunala som statliga aktörer 
tar sitt ansvar för att bidra till bredbands-
utbyggnaden lyfts fram.

Under de senaste åren har det kommit 
flera studier som pekar på hur stadsnäten 
är en garant för en fortsatt sund konkur-
renssituation på bredbandsmarknaden. 
Även EU-kommissionen delar den här bild-
en och regeringens uttalanden om stadsnä-
ten är därför ett viktig led i arbetet med att 
bygga ett bredbandsnät som kommer tjäna 
Sverige i dag såväl som i framtiden.
 
Bredbandsmålen

Den stora nyheten i regeringens bred-
bandsstrategi är att det statliga bredbands-
målet nu höjs till att 95 procent av befolk-
ningen ska ha tillgång till snabbt bredband 
senast 2020. Fem år senare ska samtliga 
hushåll och företag omfattas av målet.

Stadsnäten
På ett tydligare sätt än dess föregångare, 

fastslås det nu att stadsnäten är en aktör på 
marknaden. Strategin är också tydlig med 
vikten av att stadsnäten inte utnyttjar sin 

nära koppling till kommunen på ett otill-
börligt sätt eller hindrar övriga marknads-
aktörer i sitt arbete att bygga ut bredband.

Värdekedjan
Aktörerna på bredbandsmarknaden 

verkar i dag i huvudsak på tre nivåer; 
svartfibernivån, kommunikationsnivån 
samt slutkundsnivån. De två första kallas 
i telekomsammanhang för grossistnivå. I 
de allra flesta fallen är det avgörande för 
ett stadsnät (eller ett annat bredbands-
nät) att hålla ihop grossistnivån för att 
skapa synergieffekter, volymfördelar och 
driftsäkerhet. Det har tidigare funnits en 
stor oro bland stadsnäten gällande skrivel-
ser om på vilken nivå i värdekedjan som 
offentliga bredbandsaktörer bör agera på. 
Stadsnätsföreningen har varit tydliga med 
att stadsnäten inte enbart kan agera på så 
kallad svartfibernivå utan även måste ges 
möjlighet att sälja grossisttjänster. Detta 
har regeringen lyssnat till. Regeringen delar 
också föreningens hållning om att stads-
nät inte ska verka på tjänstenivå (erbjuda 
slutkundstjänster).

Lokaliseringsprincipen  
och stadsnätens roll

Bredbandsstrategin ger Post- och tele-
styrelsen, PTS, i tydligt uppdrag att göra en 

kartläggning och analysera vissa frågor om 
styrning av stadsnät, tillhandahållande och 
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och 
därtill kopplade konkurrensförutsättning-
ar. Regeringen ger också PTS i uppdrag att 
utreda om det är möjligt att göra undantag 
från lokaliseringsprincipen.

Robusta nät
I en tid då samhället är beroende av en 

fungerande bredbandsanslutning är arbetet 
med att bygga robust infrastruktur viktigare 
än någonsin. Här är regeringen tydlig med 
att branschen måste fortsätta arbeta med 
dessa frågor och driva på utvecklingen 
inom området. Svenska Stadsnätsfören-
ingen har en ledande roll i det nationella 
branschprojektet Robust Fiber. Detta 
arbete kommer fortsätta under 2016 med 
syfte att öka kunskapen om robusthet i 
bredbandsbranschen.

Hela bredbandsstrategin hittar du på 
regeringens hemsida. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

KOMMENTARER > Mikael Ek: Tydligt att stadsnäten nu är en del av marknaden
– Det har under de senaste åren publicerats 
studier, såväl svenska som internationella, 
som pekar på att stadsnäten har bidragit 
kraftigt till den svenska bredbandsutbyggna-
den. De har främjat konkurrensen och pressat 
priserna. Detta har regeringen nu tagit intryck 
av och den nya strategin är betydligt mer 
positiv till de kommunala stadsnäten än dess 
föregångare, säger Mikael Ek, vd på Svenska 
Stadsnätsföreningen.

I den nya bredbandsstrategin står det:  
Kommunerna har flera roller, som marknadsak-
tör, markägare och som tillståndsgivare.  
(Ur regeringens bredbandsstrategi, s 38).  
Att de offentligt ägda stadsnäten nu ses som 
en självklar del av marknaden är en tydlig 
skillnad från tidigare. Mikael Ek menar ändå att 
regeringen har en fortsatt allt för hög tilltro till 
de privata aktörernas insatser på bredbands-
området.

– Vi ska vara medvetna om att de hushåll  
och företag som återstår att fibreras enbart  
är toppen av ett isberg. Hela samhället 
kommer att vara uppkopplat inom några år,  
allt från busskurer till lyktstolpar. Regeringen 
måste säkerställa att det offentliga Sverige, 
som sannolikt kommer vara den största  
kunden i näten, inte blir beroende av de 
nationella aktörernas goda vilja, säger  
Mikael Ek. n

Sverige har fått en ny  
bredbandsstrategi
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KOMMENTARER > SKL:  
Kommunernas bredbands- 
utbyggnad borde stödjas

Det är olyckligt att det kommunala engagemanget i 
bredbandsutbyggnaden inte får mer stöd i regering-
ens bredbandsstrategi, skriver Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, i ett pressmeddelande som 
skickades ut i samband med att regeringen presen-
terade dess bredbandsstrategi.

– Det är tack vare de kommunala stadsnäten 
som Sverige har en ledande position globalt. 
Under 2014–2015 stod de kommunala stadsnätens 
investeringar för 46 % av fiberuppkopplingarna, 
säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Vidare skriver SKL att regeringens bredbandsstra-
tegi uppmärksammar, liksom EU-kommissionen 
och OECD de kommunala stadsnätens roll på 
marknaden och lyfter fram de positiva effekterna 
när det gäller utbyggnad av infrastruktur och den 
ökade tjänstekonkurrens det ger, vilket är till nytta 
för konsumenterna. 

"Det är därför oroväckande att strategin inte ger 
mer uppmuntran till kommunernas utbyggnad av 
bredband. Strategins budskap om försiktighet ris-
kerar snarare att bromsa nödvändiga investeringar. 
Ska de av regeringen högt uppsatta målen avse-
ende uppkoppling nås krävs det att de kommunala 
stadsnäten fortsätter sina offensiva investeringar."

Lena Micko, ordförande i SKL.
FOTO: SKL
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Vår nya nationella bredbandsstrategi visar hur vi kan skapa förutsättningar 
att bo och jobba i hela landet. Samverkan i olika former kommer vara en 
viktig del i strategins genomförande.

Vi som jobbar med bredbandsfrågor har 
fått en ny politisk vision att arbeta för och 
förhålla oss till – Sverige helt uppkopplat 
2025. Vår nya bredbandsstrategi slår fast 

att alla privatpersoner och företag i Sverige till 2025 
ska ha fått ett erbjudande om bredbandsanslutning. 
För första gången har vi alltså en vision med mål som 
omfattar hela Sverige, oavsett var man bor. 

SEDAN 2009, DÅ DEN föregående strategin klubbades, 
har bredbandsmarknaden förändrats och blivit mer 
komplex. Vi ser en allt större efterfrågan på snabbt 
bredband, och fler privata och offentliga aktörer är 
aktiva på området. Framförallt har betydelsen av 
bredband ökat. E-hälsotjänster blir allt vanligare och 
ställer höga krav på bredbandsinfrastrukturen. Konse-
kvenserna av ett digitalt utanförskap blir allvarligare. 
Det uppkommer många frågor, och vår nya bred-
bandsstrategi är ett välkommet svar på dessa. Den 
visar hur vi ska nå målen, vilka roller som är särskilt 
viktiga och vilka spelregler som ska gälla. 

REGERINGEN ÄR I STRATEGIN tydlig med att stadsnäten 
på olika sätt spelar en nyckelroll för om vi ska kunna 
uppnå målen. Dels som utbyggare av bredbandsinfra-
struktur – Sveriges stadsnät investerar flera miljarder 
varje år och har hittills anslutit över en miljon hushåll 
med fiber – men även att konkurrensen från stads-
näten faktiskt gynnar privata aktörer. En fungerande 
konkurrens gör att alla står på tårna, och hela tiden 
måste ta fram bättre produkter och bättre erbjudan-
den. Bredbandsstrategin lyfter också fram modellen 
med öppna nät, på både passiv och aktiv nivå, som 
central för en god konkurrens.

SÄRSKILT VIKTIGT FÖR BREDBANDSFORUM är att regering-
en, precis som i den föregående strategin, lyfter bety-
delsen av samverkan på lokal, regional och nationell 
nivå. Bredbandsstrategin visar förutsättningarna för 
en idealisk bredbandsmarknad, vad vi ska sikta mot. 
Men det finns fortfarande problem kvar att lösa innan 
utbyggnaden är så effektiv som den skulle kunna vara. 
Och många av dessa problem kan bara lösas genom 
samverkan och samarbete mellan marknadens aktö-
rer, offentliga som privata. Genom att mötas i olika 
samverkansforum – som Bredbandsforum, eller de 
regionala bredbandskoordinatorernas forum – kan vi 
mejsla ut detaljerna i genomförandet av strategin. De 
regionala bredbandskoordinatorerna spelar en mycket 
viktig roll för strategins genomförande i hela landet. 
Många frågor kan bara lösas genom samverkan på 
den regionala nivån.

BREDBANDSFORUMS AMBITION ÄR ATT fram till 2025 
erbjuda en mötesplats för branschen att föra dessa 
diskussioner. Tillsammans kan vi då på ett konstruk-
tivt sätt lösa konflikter, överkomma hinder och visa 
vägen mot ett helt uppkopplat Sverige. 

KONTAKTA GÄRNA BREDBANDSFORUMS KANSLI om det är 
någon särskild fråga som du vill diskutera eller tycker 
borde belysas mer. Håll också utkik efter slutrappor-
ten från Bredbandsforums Nystartsgrupp. Arbets-
gruppen har arbetat under hösten och vintern med 
att analysera fokusområden och kommer under våren 
lämna förslag på aktiviteter och insatser. n

MATTIAS SVANOLD

kommunikationsansvarig,Bredbandsforum kansli

 Läs mer 
På Bredbandsforums 
webbplats finns all in-
formation om vår nya 
bredbandsstrategi 
och vad den innebär 
för oss som jobbar 
med bredband:  
bredbandsforum.se

En bredbandsstrategi  
för hela Sverige
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FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN
Testa - Övervaka – Agera

Testa Ethernet- och IP-tjänster 
vid leverans

Övervaka och förstå kvalitén för 
TV, telefoni och surf

Lös problem snabbt genom larm 
och automatiserad felsökning

www.netrounds.com

BOKA IN 3–4 OKTOBER REDAN NU! Då går årets upplaga 
av Bredbandsbåten av stapeln med spännande program 
och givande workshops.

 Välkommen till 
Bredbandsbåten 2017
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              VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS

Årskonferens
(20)–21–22 MARS 2017 ELMIA KONFERENS

JÖNKÖPING

DAGEN
INNAN
20 MARS

Anmäl dig på 

www.ssnf.org

14.00-14.05 Välkommen till Jönköping
Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energikoncernen

14.05-14.20 Bredbandsbranschen och stadsnätens roll
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

14.20-14.40 SKLs syn på kommunernas viktiga roller  
i bredbandsutbyggnaden
Peter Haglund, sektionschef Infrastruktur  
och fastigheter SKL

14.40-15.00 Bättre priser för slutkunderna?
Crister Mattsson, Senior Advisor och Marco Forzati, 
senior scientist RISE Acreo

15.00-15.30 Kaffe och mingel

FÖRSEMINARIER DEN 20/3

Främst för dig som är förtroendevald, offentligt anställd  
och arbetar med bredbands- och digitaliseringsfrågor och 
behöver förstå det kommunala stadsnätets roll bättre.
Stadsnätsföreningen i samarbete med Sveriges kommuner  
och landsting (SKL)

15.30-16.00 Digitalt utanförskap = äldre, låginkomsttagare 
eller invandrare?
Det handlar uppskattningsvis om en miljon per-
soner i Sverige. Vilka blir konsekvenserna av ett 
digitalt utanförskap och hur får vi med alla som 
vill på digitaliseringståget? När en allt större del 
av samhället digitaliseras växer klyftan mellan de 
som använder internet och inte. Vad kan göras för 
att minska klyftan?
Fritz Sprung från Umecon och författare bakom 
Stadsnätsföreningens studie om digitalt utanförskap

16.00-16.20 Så kan kommunerna minimera utanförskap  
och hur arbetar SKL med att skapa ett digitalt 
innanförskap
Per Mosseby, chef Avdelningen för digitalisering SKL

16.20-16.50 Stadsnät och integration ur ett bostadsbolags 
perspektiv
Kommunala bostadsbolaget Vätterhem berättar 
om öppen TV via stadsnätet, TV-portal och Med-
delandetjänst samt stadsnätet som grund för det 
intelligenta hemmet.
Raymond Paska, marknads och uthyrningschef och 
Johan Hageltorn, ITchef Vätterhem

16.50-17.00 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen  
och Peter Haglund, sektionschef Infrastruktur  
och fastigheter SKL 

MODERATOR: Per Fröling, Stadsnätsföreningen

LOKAL: Festvåningen på Elite Stora Hotellet Jönköping

KVÄLLEN-FÖRE-MINGEL
Stadsnätsföreningen och Jönköping Energi bjuder in till mat, 
dryck och nätverkande från kl 19.00 på Brasseriet/Småländska 
Kolonin, Kyrkogatan 4 i Jönköping. Föranmälan!

Med reservation för ev ändringar
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DAG 1
21 MARS

09.30-11.45 Stadsnätsföreningens Årsmöte

11.45-12.45 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

12.45-13.00 Jönköping och Stadsnätsföreningen  
hälsar välkommen 
AnneMarie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande 
Jönköping samt Jörgen Svärdh, ordförande  
Stadsnätsföreningen

13.00-13.45 GEMENSAMT SEMINARIUM 1 
Attraktiva städer och regional utveckling

 Hör Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi 
och en av landets främsta experter på städer och 
regional utveckling berätta vad som krävs för att en 
kommun ska upplevas som attraktiv av dess invånare

14.00-14.30 Välj ett av följande:

 1:1 – Stöd till bredbandsutbyggnad  
på landsbygden
Jordbruksverkets arbete med att hjälpa Sverige 
att få bredband.
Leif Dennerberg, generaldirektör Jordbruksverket

 1:2 – DIG2020 – ett unikt samarbete mellan  
stadsnät, kommuner och länsstyrelsen  
i Västernorrlands Län
Lyssna på hur Västernorrland har kommit framåt  
i det praktiska arbetet med den regionala digitala 
agendan genom ett bra samarbete mellan läns-
styrelsen, kommuner och stadsnäten.
Maria Olsson, Övik Energi, Mikael Näsström,  
Sollefteå kommun och Styrgruppens ordförande 
Daniel Gustafsson

 1:3 – 100 procent bredbandsutbyggnad, hållbar 
tillväxt och samhällsnytta – så hänger de ihop
ÅF, IP-Only och Region Halland presenterar sitt 
unika miljardsamarbete i Halland med fokus på 
hållbarhet och samverkan i en unik digitalise-
ringsresa. Projektet vilket är modern tids största 
fiberinfrastrukturprojekt ger alla hallänningar 
fiber anslutning till ett solidariskt pris och möjlig-
gör för Halland att bli det första digitaliserade 
länet i Sverige.
Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF, Therese  
Wernstedt, ÅF, Jimmy Stigevall, IPOnly och 
Stefan Bengtsson, (Centerpartiet), förste vice  
ordförande i regionstyrelsen, Region Halland

14.30-15.15 Kaffe serveras hos utställarna

15.15-15.35 GEMENSAMT SEMINARIUM 2 
Sveriges nya bredbands- och  
digitaliserings strategi
Regeringen har nyligen tagit fram en ny strategi 
för bredband och digitalisering. Vad innehåller 
den och hur kommer den göra Sverige fram-
gångsrikt?
Alf Karlsson, statssekreterare Näringsdepartementet

15.40-16.10 Paneldiskussion om Sveriges  
nya bredbandsstrategi
Kommer regeringens nya bredbandsstrategi öka 
takten i den svenska bredbandsutbyggnaden? 
Lyssna till expertpanelens tankar och funderingar 
kring regeringens vision för vårt branschområde.
Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen 
Dan Lems, bredbandsexpert SKL 
Karin Ahl, affärsutvecklare Rala Infratech 
Lars Sandqvist, kommun och regionstrateg Telenor

16.15-16.45 Framgångsrik sälj- och marknadskommunikation 
hos Jönköping Energi
Hur säljer man 6 521 stycken fiberanslutningar  
på ett år? Hur kan man bemöta konkurrenternas 
erbjudande och ta hand om den informations-
hunger som villaägare har inför sin fiberanslut-
ning? Jönköping Stadsnät Wetternet har snart 
25 000 portar i nätet och är en del av Jönköping 
Energi. På seminariet hör du mer om vägen dit 
med framgångsfaktorer, säljplaner, marknads-
kanaler och byggmöten. 
Anna Söderberg, projektledare och Henrik Severed, 
marknadskommunikatör Jönköping Energi

16.45-16.55 Prisutdelning Årets Stadsnät och  
Årets Stadsnätsentreprenör 2016

16.55-17.00 Summering av dagen
Moderator Johan Wester samt  
Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek

09.00-11.45  Registrering 
Kaffe och smörgås hos utställarna

KVÄLLSPROGRAM

Från 19.00 Fördrink och middag med underhållning  
på Munksjömagasinen

MODERATOR

JOHAN WESTER
Med humor, värme och hjärna lotsar Johan oss genom dagen.
Det är mycket skratt utan att ta udden av sammanhanget. Mer snabbtänkt 
än en kobra fångar Johan upp det som sägs – nästan innan det sägs…
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09.00-09.45 GEMENSAMT SEMINARIUM 3 
Stadsnät för Sverige in i framtiden  
– i juridiken och praktiken
Ur ett historiskt perspektiv har de svenska stads-
näten bidragit till såväl en ökad takt på bredbands-
utbyggnaden som att statuera framgångsexem-
pel för utbyggnaden i andra länder. På det här 
seminariet ges en historisk bakgrundsförklaring 
till de svenska stadsnätens framgångar samtidigt 
som det görs nedslag i den praktiska juridiken 
kring fiberutbyggnaden och hur juridiken kan 
skapa såväl nya möjligheter som hinder för att 
Sverige ska klara bredbandsmålen.
Kaisa Adlercreutz, advokat/partner, Front Advokater 
Amir Daneshpip, jurist, Front Advokater

09.45-10.25 Kaffe serveras hos utställarna

10.25-10.55 Välj ett av följande:

 3:1 – Anslutningsavtal fiber – ur ett juridiskt 
perspektiv
Workshopen tar upp några fallgropar och  
problem som man bör beakta vid upprättandet  
av anslutningsavtal.
Robert Wälikangas, jurist Wälikangas Juridik AB

 3:2 – Nytt EU-regelverk för telekomsektorn
EU vill modernisera regelverket för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
för att möta teknikutveckling, ändrade mark-
nadsförhållanden och användarnas behov av 
uppkoppling. Näringsdepartementet ansvarar 
för förhandlingarna med EU för Sveriges räkning. 
Marcus Boklund berättar om hur det går till, vilken 
tidplan som finns och vilka ståndpunkter Sverige 
värnar om.
Marcus Boklund, ämnessakkunnig  
Näringsdepartementet

 3:3 – Dataskyddsförordningen – hårdare krav på 
hantering av personuppgifter
Nya dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation), kommer att påverka 
alla organisationer och branscher som hanterar 
personuppgifter gällande sina anställda, kunder 
eller leverantörer. Förordningen gäller fullt ut och 
ersätter personuppgiftslagen (PuL) från och med 
den 25 maj 2018. 

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen, 
vilka är de största skillnaderna jämfört med PuL 
och vad kan hända om man inte följer kraven?
Jonas Bodin, Senior Manager och Sofie Åberg,  
Associate, PwC

11.05-11.50 GEMENSAMT SEMINARIUM 4 
En annan bransch – avtal och verktyg
Vad kännetecknar en framgångsrik bransch?
Erik Bergenstråhle, advokat och delägare Lindahls 
Advokatbyrå

11.50-13.00 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

13.00-13.30 Välj ett av följande:

 4:1 – Är gemensamma inköpsavtal lönsamma?
SKL Kommentus Inköpscentral delar med sig 
av sina erfarenheter av nationella samordnade 
upphandlingar av varor och tjänster. Ett vägledan-
de seminarium om vilka överväganden som är 
viktiga när leverantörsmarknader samordnat ska 
konkurrensutsättas. När och hur blir samordning 
för gemensamma inköpsavtal en framgångsfaktor?
Janne Jäderberg, kategoriansvarig, SKL Kommentus 
Inköpscentral

 4:2 – Branschens nya tjänsteleverantörsavtal  
för leverans i öppna nät
Tjänsteleverantörsföreningen och Stadsnäts-
föreningen informerar om arbetet med ett  
gemensamt Tjänsteleverantörsavtal som ska 
stödja dagens och morgondagens digitala  
tjänsteleveranser genom stadsnätens fibernät  
till oss medborgare. Ett spännande seminarium  
om vikten och framgången av att standardisera 
transmissionsprodukter i våra fibernät.

I det fall förhandlingarna mellan parterna är 
klara så presenterar Stadsnätsföreningen och 
TLF innehållet i det nya Standardavtalet.  
Programpunkten är därför preliminär!
Lars Björkman, projektledare, Stadsnätsföreningen 
samt repr från Com Hem

 4:3 – Navet – nya sättet för alla att hålla koll  
på driftläget
Post- och telestyrelsen (PTS) har under sam-
lingsnamnet ”Navet” samlat samhällskritiska 
verktyg för rapportering av driftstörningar samt 
lägesstatus av störningar i ett nytt gemensamt 
verktyg. Med verktyget kan rapportering ske 
mellan operatörer (DIO), till myndigheter och 
viktiga samhällsfunktioner (SOS Alarm). Allt i ett 
och samma verktyg. ”Navet” är en del i att skapa 
driftsäkra- och robusta nät med bra rapporte-
ringsmöjligheter.
Mats Idberg, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS

DAG 2
22 MARS

Med reservation för ev ändringar
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13.40-14.10 GEMENSAMT SEMINARIUM 5 
Behovet av gemensam syn på robusthet  
och kvalitet
Varför det är så viktigt att nå en samsyn på teknik 
och skapa standarder? Handlar det bara om att 
möta kraven på ökad robusthet och kvalitet? Hur 
kan stadsnäten hävda sig i en allt tuffare konkur-
rens med en mognande telekommarknad och 
strukturaffärer? Går det att konkurrera och samti-
digt erbjuda en samhällskritisk infrastruktur? Eller 
är det det som är själva konkurrensen?
Lyssna på ett spännande resonemang mellan Jonas 
Birgersson, Labs2 och Patrik Fältström, Netnod

14.20-14.50 Välj ett av följande:

 5:1 – Robusthet och kvalitet – fördjupning
Vårt digitaliserade samhälle har ett starkt behov 
av robusta och tillgängliga nät byggda på fiber-
teknologi. Det finns en del kritiska utmaningar 
vid förläggning av dessa fibernät. Jimmy Persson 
från Stadsnätsföreningen ritar och berättar om 
utmaningar och standarder kring rör, skåp och 
förläggningsmetoder.
Jimmy Persson, produktchef, Stadsnätsföreningen

 5:2 – PTS syn på driftsäkerhet
Incidenter och förändringar i våra nät kan påverka 
samhällets möjlighet att leverera samhällskritiska  
tjänster till oss medborgare. De nya kraven på 
driftsäkerhet från Post- och telestyrelsen (PTS) 
som började gälla för cirka ett år sedan är en del  
i lösningen för att förhindra detta. PTS berättar 
om hur det går och vilka åtgärder som vidtagits 
under året av operatörer och vikten av att upp-
rätthålla rätt driftsäkerhetsnivå.
Patrik Bystedt, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS

 5:3 – Det händer på internet under 2017
Kommer robotarna att ta över alla våra jobb eller 
finns det en framtid för människor på arbets-
platserna även i framtiden? Hur blir internet bättre 
när virtual reality slår igenom på allvar? Hur går 
det för världen när staterna krigar över internet? 
Måns Jonasson gör varje år en trendspaning  
över hur internet och vår omvärld påverkas när 
digitaliseringen når nya framgångar och fronter.
Måns Jonasson, Digital Strateg  
på Internetstiftelsen i Sverige

14.55 Summering av dagarna
Moderator Johan Wester, Stadsnätsföreningens  
ordförande Jörgen Svärdh och vd Mikael Ek

 Grab-n-go-fika serveras från kl 14.00

DAG 2
22 MARS

Foto: Sebastian Söderström.

Anmäl dig på 

www.ssnf.org
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ORDFÖRANDE :  JÖRGEN SVÄRDH

Ny målbild ställer nya krav

MEDLEMSINFO

Att driva opinion är bitvis både ett tungt 
och tidskrävande arbete. Men när jag 
blickar tillbaka så kan jag konstatera 
att stadsnätens visionära hållning i 

flera viktiga branschfrågor så gott som alltid gett 
resultat.

När jag började engagera mig i Stadsnätsför-
eningen handlade fighten om vilken typ av 
infrastruktur som var att föredra. Vi inom stads-
näten har sedan start förordat fiberinfrastruktur 
men det som i dag som ses som en självklarhet 
ifrågasattes då av såväl bransch som allmänhet.
Sedan gick det något år och stadsnäten och 
Stadsnätsföreningen började istället att driva 
frågan om bredband till alla. Återigen har den 
hållning som en gång i tiden var visionär blivit en 
självklarhet. Vi har sedan några veckor tillbaka 
en ny nationell bredbandsstrategi som delar vår 
syn om att alla ska ges möjlighet att följa med 
på digitaliseringståget. Stadsnätens roll för den 
fortsatta bredbandsutbyggnaden har också fått 
ett stort erkännande av regeringen vilket vi så 
klart är glada för.

Hur kommer det sig då att stadsnäten, vars 
verksamheter ofta är små, som saknar stora 
utvecklingsteam och dessutom befinner sig 
geografiskt långt bort från maktens centrum i 
Stockholm och Bryssel, är så bra på att se in i 
framtiden?

Kanske återfinns svaret i själva frågan ovan. Ja, 
stadsnätens verksamheter må vara små och 
lokala men det innebär också att vi finns nära 
våra kunder. Det är lätt för såväl byalag som nä-
ringsidkare att komma in på en fika och beskriva 
sina behov. En annan aspekt är att stadsnätens 
ledning och personal ofta bor i kommunen vilket 
gör att de delar verklighet med sina kunder.
Givetvis funderar också stadsnäten på hur 
deras verksamheter ska utvecklas framöver. 

Fokus i de diskussionerna handlar dock inte 
om vinstmaximering eller genvägar utan om 
hur vi på bästa sätt ger alla möjlighet att ta del 
av digitaliseringen. Med det förhållningssättet 
väcks idéer och visioner som i dag kan te sig 
visionära.

Vilka frågor kommer få föreningen driva fram-
över? Jo det har medlemmarna beslutat om när 
de antog föreningens nya värdegrund, hösten 
2016. Just nu pågår ett febrilt arbete att anpassa 
organisationen efter denna och du kan läsa mer 
både om föreningens nya värdegrund, stadgar 
och verksamhetsplattform i denna tidning.
Kortfattat handlar det om att såväl branschen 
som politiken i större utsträckning än i dag 
måste vidga sin syn på bredbandsutbyggnaden. 
Det är inte längre enbart hushåll eller närings-
fastigheter som ska anslutas. Med andra ord 
har den som trott att utbyggnadsfasen snart 
är över gissat fel. Vi ser en utveckling där allt 
från sensorer, saker, maskiner ska anslutas för 
att i sin tur skapa grunden för ett helt digitalt 
samhälle. Detta ställer ökade krav på att aktörer-
na i branschen är långsiktiga och uthålliga i sina 
satsningar. 

Jag är säker på att jag talar för hela styrelsen när 
jag säger att det ska bli spännande att fortsätta 
arbetet med att utveckla föreningen ytterligare. 
Vi har som sagt en ny värdegrund att stå på och 
jag är övertygad om att stadsnäten identifierat 
framtidens viktiga utmaningar också denna 
gång. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

Hur kommer 
det sig att 
stadsnäten, 
vars verksam-
heter ofta är 
små, är så bra 
på att se in i 
framtiden?
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Driftsäkerheten hos stadsnäten
 Det är lite över ett år sedan Post- och telestyrelsen föreskrift kring driftsäkerhet började gälla. Ungefär samtidigt 

lanserades Stadsnätsföreningens ”Ledningssystem Driftsäkerhetsarbete för elektroniska kommunikationsnät och 
tjänster”. Syftet med ledningssystemet var och är att stödja föreningens medlemmar i deras arbete med driftsäkerhet.

Hur har då gått? Används lednings-
systemet av våra medlemmar?
Svaret på frågan är absolut ett ja. Efter en 
massiv informationsinsats från föreningen  
står det nu klart att över 300 personer 
har deltagit från över 150 organisationer 
i de webinarier och utbildningstillfällen 
som anordnats. Stadsnäten har också 
påbörjat arbetet med att anpassa sin 
verksamhet efter det nya regelverket.

Etablering av processer kring incidenter 
och förändringsarbete är infört hos mer-
parten av våra medlemmar. Klassificering 

av förbindelser och kritiska tillgångar 
likaså. Det stora jobbet just nu är att 
komplettera befintlig dokumentation 
och implementera en verksamhetsan-
passning till de roller och funktioner som 
ledningssystemet rekommenderar för att 
säkerställa kontinuitet av systemet.

Mindre nätägare arbetar tillsammans i 
olika konstellationer för att exempelvis 
säkerställa reservdelar, avbrottsfri kraft 
och bemanning ifall en kris kommer. Ett 
exempel är näten i Västerbotten som via 
AC-Net har anställt en gemensam resurs 

som hjälper till att driva detta arbete 
framåt. Om någon månad kommer fören-
ingen att gå ut med en ny frågeenkät om 
hur driftsäkerhetsarbetet fortskrider. 

Till sin hjälp har föreningens medlemmar 
möjlighet att avropa hjälp av fyra företag 
som arbetar efter vårt ledningssystem. 
Dessa är CoreIT, Maintrac, We Consulting 
och WSP. n

JIMMY PERSSON
Svenska Stadsnätsföreningen
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wspgroup.se/telekom

HUR DRIFTSÄKERT ÄR ERT STADSNÄT?
I jämna steg med att fler och fler samhälls kritiska funktioner 
digitaliseras, ökar också den digitala sårbarheten. Sedan 
2016 ställer därför PTS och SSNF högre drift säkerhetskrav 
på stadsnäten, utifrån den nya tidens digitala hot.

WSP Telekom är en del av WSP-koncernen med 36 500 
medarbetare världen över, och har mångårig erfarenhet av 
att erbjuda kommuner och stads näts ägare rådgivning inom 
frågor kring bland annat drift- och informationssäkerhet.

Ta det första steget för att driftsäkra din verksamhet  
– besök oss på wspgroup.se/telekom, eller skicka ett mail  
till james.p.christie@wspgroup.se så kontaktar vi dig.

Bygger din kompetens

Fiber Nätverk Radio & Mobilsystem Sakernas internet

Grundkurs i fiberoptik 
28–29 mars

Fiberoptisk nätprojektering
14–16 mars och 30 maj–1 juni

Transportnät och  
optiska system 
3–4 april

FTTX-installation 
4–6 april

Introduktion till skarvning  
av optokabel
1–3 maj

Introduktion till mätning  
i fiberoptiska nät
4–5 maj

Utbildningsbevis –Terminering fiber 
11 maj

Robust fiber för besiktningsmän
7 mars
I samarbete med SSNf

Kurser inom  
Digital infrastruktur.
För dig som arbetar med att utveckla, bygga, drifta, beställa och underhålla 
vår gemensamma infrastruktur – vare sig det gäller fiber, nätverk, radio & 
mobilsystem eller Sakernas internet (IoT).

Läs mer  
och boka på  
stf.se/fiber

IT_annons_SSNf_TRYCK.indd   1 2017-01-20   13:24
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 Under 2016 antog Stadsnätsfören-
ingens medlemmar en ny värdegrund 
samt uppdaterade stadgar. Det inne-
bär att föreningens fokus är att Sveri-
ge ska vara ett digitaliserat samhälle 
för allt och alla senast 2025.

Förändringsresan påbörjades redan 2015 
och ett första förslag till beslut återremitte-
rades av medlemmarna.

– Styrelsen tog till sig av de synpunk-
ter som medlemmarna riktade mot det 
ursprungliga förslaget. Det påbörjades 
en förankringsprocess som resulterat 
i att de stadgar och det värdegrunds-
dokument som nu antagits har ett brett 
stöd hos medlemmarna vilket är väldigt  
viktigt, säger Jörgen Svärdh, ordförande  
i Stadsnätsföreningen.

De stadgar som antogs förtydligar bland 
annat vilka medlemmar som har rätt att 
rösta vid föreningens årsmöten. Precis 
som tidigare är det stadsnätsmedlemmar 
som är rösträttsberättigade medlemmar. 
I de nya stadgarna framgår det också att 
med stadsnät avses bredbandsaktörer 
som endast verkar utifrån ett lokalt eller 
regionalt perspektiv.

En av de medlemmar som engagerade 
sig i föreningens förändringsresa var 
Alexander Jansson, vd på Bjäre Kraft 
Bredband.

– För mig som stadsnät innebär 
föreningens nya stadgar och värdegrund 
att jag fått en tydligare röst i branschde-

batten. Vi som har lokala verksamheter 
behöver en aktör som för vår talan på 
det nationella planet och jag upplever att 
den rollen förtydligats nu. Att föreningen 
ska verka för att bredbandsnätet byggs 
ut till allt och alla skapar också goda 
förutsättningar för att man ska bli en 
samlande kraft.
Han får medhåll från Per Ingloff, vd på 
Ulricehamns Energi.

– I många frågor är branschens 
aktörer eniga men i vissa lägen har vi 
olika agendor och då är det viktigt för 
mig att vi stadsnät har en representant 
som i första hand företräder oss mindre 
aktörer.

I det nya visions- och värdegrundsdoku-
mentet beskrivs föreningens viktigaste 
frågor:

”Det digitaliserade samhället har en fullt 
utbyggd fiberbaserad infrastruktur som 
tillgodoser det digitala behovet, året runt 
och under dygnets alla timmar.

Det digitaliserade samhället har 
förmågan och de verktyg som krävs för 
att använda digitala tjänster oavsett  
om det är inom ramen för privatlivet,  
i arbetet eller inom välfärden.”

Att medlemmarna har öppna nät där alla 
behandlas lika har varit en viktig fråga 
för föreningen och stadsnäten sedan 
start. Också den nya värdegrunden är 
tydlig med att stadsnäten ska präglas av 
öppenhet och transparens. 

Ett annat område som också lyfts fram 
är digitaliseringen. Som ägare till nästan 
hälften av landets fiberinfrastruktur har 
stadsnäten en viktig roll i arbetet med att 
digitalisera Sverige.

– Det innebär såklart digitalisering 
av exempelvis vården och skolan men 
det är viktigt att vi tänker bredare än 
så och det perspektivet tycker jag att 
vi fått med i den nya strategin. Det kan 
exempelvis handla om att även saker 
och maskiner kommer att vara anslutna 
i en nära framtid. På så sätt förbereder 
vi våra verksamheter inför exempelvis 
övergången till att göra våra städer och 
samhällen smarta, säger Jörgen Svärdh.

I slutet av 2016 presenterades regeringens  
nya bredbandsstrategi. Det innebar bland 
annat att det nuvarande bredbandsmålet 
höjs och att regeringen nu lovar bredband 
till alla senast 2025. Stadsnätens roll har 
också tydliggjorts i den nya strategin 
liksom vikten av öppenhet. En politik 
som ligger i linje med föreningens nya 
värdegrund.

– Jag kan konstatera att föreningens 
strategi strävar mot samma mål som 
regeringen. Det skapar goda förutsätt-
ningar för vårt fortsatta arbete, säger 
Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska 
Stadsnätsföreningen. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Ny värdegrund med sikte mot 2025

Jörgen Svärdh,  
ordförande i Stadsnätsföreningen.

Per Ingloff,  
vd på Ulricehamns Energi.

Alexander Jansson,  
vd på Bjäre Kraft Bredband.
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MEDLEMSINFO

 Medlemmarna har nyligen fattat ett beslut om en ny vision och värdegrund 
för föreningen. Utifrån det så behöver föreningens verksamhet förändras.  
Två av den strategiska plattformens hörnstenar har funnits med ett tag och 
kan ses vara fundamentala för att möta medlemmarnas behov av hjälp och 
stöd – Kunskapslyftet och Nät i världsklass. 

Begreppet tillsammans är ett nyckelbegrepp som möter medlemmarnas  
allt större behov av att samverka och samarbeta i olika frågor.  

Kunskapslyftet
Föreningen har under flera år fram-
gångsrikt bedrivit informations- och 
påverkansarbete om stadsnäten och 
digitaliseringens möjligheter. Det 
kommer fortsatt finnas ett stort behov av 
det arbetet. För att öka tydligheten och 
förståelse för vad föreningen arbetar  
med så delas verksamhetsområdet in  
i två områden.

Påverkan
Inom ramen för område Påverkan drivs 
specifikt stadsnätens unika intressen. För 
det kan olika under sökningar genomför-
as och publiceras. Avsikten är att fortsatt 
framgångsrikt driva stadsnätens talan. 

Kunskap
Inom ramen för område Kunskap drivs 
olika kunskapshöjande insatser mot 
förtroendevalda och andra intressenter 
för att öka kunskapen om digitalisering-
ens möjligheter och vad den innebär för 
samhällets utveckling. Det kan handla om 
att genomföra undersökningar, utskick, 
seminarier eller olika projekt.

Nät i världsklass
Stadsnätsföreningen ökar sina insatser 
då branschen har en stark tillväxt. Med 
en förbättrad struktur och tydlighet så 
ökar också möjligheten för medlem-
marna att förstå sina behov och ta till 
sig föreningens serviceutbud. Nät i 
världsklass delas upp i två områden.

Avtal och verktyg
Inom område Avtal och verktyg sker fram-
tagning och utveckling av avtal respek-
tive verktyg som stödjer medlemmarnas 
affärer. Syftet med verksamheten är att ge 
medlemmarna förutsättningar för att kunna 
uppnå effektivitet och god lönsamhet i sina 
lokala och regionala affärsverksamheter. 
Många frågor handlar om standardisering. 

Inom Avtal hanteras olika typer av affärs-
avtal eller bransch avtal som behövs för 
att skapa goda förutsättningar för fort-
satta och nya affärer för medlemmarna.  

Inom Verktyg hanteras specifika-
tioner, kravställning för upphandling 
av tredjepartsleverantör eller egen 
utveckling av olika stödsystem för att 
erbjuda medlemmar förutsättningar att 
kunna göra affärer. 

Inom ramen för nuvarande verksam-
het så placeras här produkter som Cesar 
och allmänna villkor för nätaffärer. Även 
en stor del av nuvarande Stadsnäts-
fabriken med tjänsteleverantörsavtal, 
partnerskap leverantörer samt olika 
standardiserings- och utvecklings projekt 
placeras här. 

Lagar och regler
Inom område Lagar och regler sker 
framtagning och utveckling av riktlinjer, 
rekommendationer samt ges olika  
former av stöd för att möta politikens  
och myndigheters beslut vad gäller 
lagstiftning eller andra regelverk  

Ny verksamhetsplattform      för föreningen
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ComDaTe
Korta fakta: ComDaTe grundades 1989. Som 
privatägt och oberoende företag har vi fokus på 
kundnytta, leverantörsoberoende, lokal förank-
ring och vi värdesätter långsiktiga kundrelationer. 
Vi erbjuder kompletta kommunikationslösningar, 
strukturerade fastighetsnät, fiberoptiska nät, 
mobil inomhustäckning, WiFi samt IT-Säkerhet, 
i form av teknisk design och produkter samt 
kompetens för projektering, installation, drift 
och support. Vanligaste kunderna är kommuner, 
stadsnäts ägare och bredbandsoperatörer.
Kontaktperson: Jens Bergman 
Hemsida: comdate.se

C-SAM 
Korta fakta: C-SAM är 
Södertäljes och Nykvarns 
lokala leverantör av tv, 
bredband och telefoni. Vi 
driver ett eget fibernät i 
vilket vi levererar tillförlitliga 
tjänster med hög kvalitet och 
personlig service.
Kontaktperson: Sebastian 
Palmqvist 
Hemsida: c-sam.se

C-SAM 
Korta fakta: Skurups Elverk AB 
är ett av Skurups kommun helägt 
nätbolag och har varit verksamt 
i Skurup sedan 1907 då elnätet 
i orten byggdes. 2014 startades 
uppbyggnaden av affärsområdet 
Bredband då det beslutades 
att bygga ett kommuntäckande 
fibernät vilket genomförs under 
de kommande åren.
Kontaktperson: Stefan Möller 
Hemsida: skurup.se/elverket

Kunskapslyftet, Nät i världsklass och Tillsammans bildar föreningens nya verksamhetsplattform.

Kunskapslyftet

> Påverkan
> Kunskap

Nät i världsklass

> Avtal & verktyg
> Lagar & regler

Tillsammans

> Regional samverkan
> Utveckling
> Mötesplatser

Övriga nya medlemmar: Munkfors kommun, ACV GmbH for ICT, KärnIT AB (Core IT), Skurups Elverk, Lyssna och Njut Radio & TV.
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som berör medlemmars verksamheter. 
Verksamheten arbetar i nära samråd med 
berörda myndigheter både vad gäller att 
vara sakkunniga samt driva intressefrå-
gor för branschen.

Inom ramen för nuvarande verksam-
het så placeras här råd, produkter och 
rekommendationer som SKA, GLU, DIO, 
SISG, Robust Fiber samt ledningssystem 
för driftssäkerhet. 

Området antas få en omfattande 
tillväxt kommande år då politikens och 
myndigheters krav förväntas öka på alla 
nätägare.

Tillsammans
Här finns område Regional samverkan 
samt två nya; Ut veckling och Mötesplat-
ser. Tillsammans ska också präglas  
av ett framåtblickande perspektiv.

Syftet är att på olika sätt stimulera 
medlemmarna till samarbete där de 

samlar erfarenheter och byter kunskap 
med varandra. Det handlar också om 
att sprida tankar och idéer som ger 
inspiration. 

En annan viktig uppgift blir att blicka 
framåt och försöka finna medlemmarnas 
roller i utvecklingen av det digitaliserade 
samhället. Vi ser flera olika nya gemen-
samma projekt framledes. 

Regional samverkan
Stadsnätsföreningen fortsätter med att se 
till att stadsnäten ökar sin närvaro på re-
gional nivå. Uppgiften är att på olika sätt 
hjälpa till att bygga en samverkan mellan 
medlemmar, politiken, myndigheter och 
andra intressenter på regional nivå.

Utveckling
Det finns ett ständigt behov av utbildning 
för medlemmarna. Det kan handla om nya 
avtal, verktyg, lagar eller regler. Det kan 

handla om nya produkter eller leverantö-
rer. Det kan också handla om verksam-
hets- och organisationsutveckling. 

Inom Utveckling så bygger Stadsnäts-
föreningen upp en plattform och kunskap 
för hur föreningen på ett optimalt sätt kan 
hjälpa medlemmarna att utvecklas. 

Mötesplatser
Stadsnätsföreningen driver sedan flera 
år en framgångsrik konferensverksamhet 
som på många sätt är till gagn för 
medlemmarna. 

Inom Mötesplatser tas föreningens 
genomförandeförmåga och erfarenheter 
tillvara för att användas till att skapa 
en fortsatt framgångsrik strategi och 
vidareutveckling av konferensverksam-
heten. n

MIKAEL EK
Svenska Stadsnätsföreningen

Ny verksamhetsplattform      för föreningen

NBS
NBS

NBS7 – verksamhetssystem för stadsnät
P Erbjudandedriven verksamhet
P Enhetlig produkt- och tjänstehantering
P Kontrollerade arbetsflöden
P Effektiv ärendehantering
P Fokus på kund och kvalitet

Från strul till struktur

Vi har ett erbjudande till dig! 
Läs mer på nipsoft.se

Besök oss på Bredbandsbåten 4-5 oktober.

St
av

bo
m

 d
e 

W
al

l

Besök vår monter i Jönköping 21–22 mars.
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Vill du också skriva  
en medlemsartikel  
i Magasinet Stadsnätet?

Kontakta mig!
Louise Thorselius
Redaktionschef
louise.thorselius@ssnf.org 
076-110 02 88

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

Vi FIBRERAR Sverige!
Vill du också ha framtidens bredband?  
Svenska Stadsnät erbjuder ett öppet fibernät  
med bredband, TV och telefoni till några av  
marknadens lägsta priser.

Gör en intresseanmälan på svenskastadsnat.se!

Vi levererar en framtidssäker fiberlösning till  
privata hushåll, företag, offentlig sektor och  
andra fastighetsägare. 

• Burlöv

• Danderyd

• Eslöv

• Gislaved

• Gnosjö

• Karlshamn

• Kävlinge 

• Laholm

• Landskrona

• Lomma

• Lund

• Malmö

• Mölndal

• Nynäshamn 

• 

• Staffanstorp

• Svalöv

• Täby

• Vallentuna

• Vara

• Örkelljunga

VI FINNS på följande orter

Vill du ha fiber?

Annons_251x178.indd   2 2016-06-14   15:11
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Trådlös fiber 

ett sätt att bidra till bredbandsutbyggnaden 

på gles- och landsbygden?

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 intres-

set för alternativa metoder ökat. I 

början av 2015 bildades förening-

en 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 bredbandsutbyggna-

dens 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 bred-

bandsutbyggnaden dröjer, och vittnar om 

det utanförskap som nu växer fram: svårig-

heter 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 Fiberleve-

rantörer.

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 kapa-

citet har skapat en ny klyfta i vårt samhälle: 

mellan de som har och de som inte har till-

gång 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.

– 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 utveck-

lingen fortgår. Trådlösa fiberlösningar har 

numera god driftsäkerhet och innebär sta-

bila 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 bredbands-

utbyggnaden i stort finns det inget motsats-

förhållande 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 redan  i dag av landsbygds -

kommuner. Nybro kommun var tidigt ute 

med att använda sig av trådlös fiber för att 

snabba på och effektivisera bredbandsut-

byggnaden, framför allt till d
e delar av kom-

munen som ligger långt från centralorten. 

– Vi möter en stark ökning av intresset 

för trådlös fiber. För många kommuner, 

stadsnät och andra bredbands- och lands-

bygdsaktörer är detta ett sätt att snabba på 

bredbandsutbyggnaden på ett tryggt och 

säkert sätt, säger Tony Petersson. n

DANIEL FärM

konsult, 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.

Många bekräftar att 

bredbandsutbyggnaden 

dröjer, och vittnar om 

det utanförskap som nu 

växer fram.
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Bakgrund

Det finns flera aktörer som erbjuder trådlös fiber. i början av 2015 

gick en stor del av dessa tillsammans och bildade branschfören-

ingen 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 bredbands utbyggnaden. 

Huvudsakliga användningsområden

• ortssammanbindande. Trådlös fiber kan användas för att knyta 

ihop fibernät där sträckan till eller mellan byar, hushåll, företag och 

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.
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Från Simrishamn till Norrbotten, via Halland och 

Jämtland. IP-Onlys samarbetsmodell hyllas av 

flera kommuner och regioner från norr till söder. 

Men mycket arbete återstår för att fibernätet 

ska nå ut i hela landet. Om mindre än fyra år ska 

bredbandsmålet ha nåtts. Den största utmaningen 

kvarstår – landsbygden.

I Vingåker, drygt två mil väster om  
Katrineholm, finns Sveriges första fiber-
studiecirklar. Hit får intresserade komma 

och lära sig om de möjligheter som fiber-

nätet ger i form av tillgång till ett modernt 

och digitalt samhälle.– Det ger oss chansen till en smartare 

livsstil. I praktiken handlar det om att  
dra nytta av de möjligheter som ett öppet 

och neutralt nät erbjuder oss som bor i 
Vingåker, säger Regina Westas, bredbands-

samordnare i Vingåkers kommun.InItIatIvet är ett samarbete mellan Studie-

förbundet Vuxenskolan Sörmland, IP-Only 

och Vingåkers kommun. Studiecirkeln 
kommer att fokusera på att optimera valet 

av tjänsteleverantör utifrån de enskilda 
behov som de boende i kommunen har.

Initiativet är bara ett av många exempel 

på innovativa lösningar som kommunen 

tagit fram i samband med utbyggnaden av 

fiber. Genom ett partnerskap med IP-Only 

har kommunen kunnat erbjuda alla invåna-

re att ansluta sig till den öppna och neutrala 

infrastrukturen, helt utan bidrag.  
– Det är en unik modell där alla i kom-

munen delar solidariskt på kostnaden vilket 

möjliggör utbyggnad till 100 procent. Alla 

får oavsett var de bor och verkar, i centralort 

som på landsbygd, fiber till samma kostnad 

och förutsättningar, säger Regina Westas.många länder har länge sneglat på den 

svenska bredbandsutbyggnadens fram-

gångar. En stor del av framgången är tack 

vare de stadsnät som tidigt såg ett behov av 

att erbjuda sina invånare en infrastruktur 

där en mångfald av operatörer och tjänster 

välkomnas i nätet. Även om stora delar 
av Sverige redan har tillgång till fibernät 

så återstår stora kostnader när hem och 

företag i landsorten ska kopplas upp till en 

modern och robust digital infrastruktur. 
– Genom samarbete mellan offentliga 

och privata krafter kan vi tillsammans nå 

ut till de hushåll som annars riskerar att 

lämnas utanför. Vi är en naturlig partner för 

landets kommuner eftersom vi aldrig kom-

promissar med öppenhet och neutralitet i 

våra nät. IP-Only investerar i en infrastruk-

tur som är framtidssäker och tillgänglig för 

alla. Ett bra exempel på det är Halland, där 

vi stöder regionen som har tagit ett helhets-

ansvar i utbyggnaden av fiber, säger Henrik 

Ringmar, vd för IP-Only. 
samarbetet mellan regIon halland och 

IP-Only blir ett startskott för en ny etapp 

i den svenska fiberutbyggnaden. Region 

Halland har upphandlat IP-Only som 
samarbetspartner för en länsövergripande 

utbyggnad av höghastighetsbredband i 
Halland. Det är första gången i Sverige som 

en region tar ansvar för utbyggnad av bred-

band genom ett unikt upplägg som innebär 

att Halland blir det första digitaliserade 
länet i Sverige.  – Den stora utmaningen när det gäller 

fiberutbyggnaden är just att nå även invå-

narna på landsbygden, så att alla ska kunna 

vara en del av det moderna samhället. I 
och med det här partnerskapet säkrar vi att 

medborgarna i hela länet, inte bara i tätor-

terna, får tillgång till bredband, säger Mats 

Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande 

i Halland.

PartnerskaPet mellan den offentlIga och 

privata sektorn är en förutsättning för att 

målen i regeringens bredbandsstrategi  
ska kunna uppnås i tid. Det menar Terese  

Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige 

ska leva, en organisation som arbetar med 

att skapa starka och hållbara lokalsamhäll-

en.
– Det handlar om att alla ska ha lika goda 

förutsättningar. Precis som att kvaliteten i 

skolan eller tillgången till mataffärer inte 

ska vara sämre på landsbygden eller i små 

samhällen än vad det är i storstäderna, 
måste fibernätet omfatta hela Sverige,  
säger hon.

I vIngåker är de första studiecirklarna redan 

avklarade. I den lilla orten Läppe är det redan  

kö för att få delta vid nästa tillfälle. Och 
satsningen på bredband har gett resultat 

på fler fronter. Vingåker tog under 2015 
klivet in på PTS lista över de kommuner där 

bredbandsutbyggnaden ökar mest i landet. 

Slutmålet är 100 procent tillgång till 2020, 

enligt Regina Westas. – Det är nu det intressanta börjar. Det 

blir jättekul att se statistiken för 2016. n

Tidigare har barnen i byskolan i Marmorbyn inte kunnat använda sina surfplattor  – uppkopplingen har inte räckt. Nu har de fiber, nu surfar de.
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Hela Sverige behöver landsbygden
MEDLEMSARTIKEL  fRån IP-OnLy Text: Erik Pettersson
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TRE FRÅGOR T ILL  STADSNÄTEN   

1
Vad händer i ert stadsnät  
just nu?

LISA: "Vi har i stort sett byggt 
ut allt till landsbygden. Men 
genom att vi anslutit många 
fiberföreningar som tidigt  
fick bidrag till byggnation så  

har vi mycket landsbygdsnät som måste 
uppgraderas. Det handlar exempelvis om 
noder som sitter utplacerade som måste 
säkras och flyttas till färre och större  
enheter för att klara kravet på driftsäkerhet 
samt efterfrågan på gigabittjänster. Det är  
en stor utmaning då många ville bygga 
så billigt som möjligt från början, när de 
startade 2006 fanns det ingen standard. 
Nu står vi inför en ordentlig uppgradering. 
Kompetensen för teknisk planering har  
vi i organisationen men behov finns 
eventuellt för projektledning. Det är  
också en del problem med dokumenta-
tionen av fiberföreningsnäten. Det som 
är riktigt roligt är att när nätet växer så blir 
fler tjänsteleverantörer intresserade och 
det gör ju att efterfrågan också ökar hos 
slutanvändarna."

JONAS: "Det som framför allt händer är att 
vi fortsätter att investera i driften i nätet. Vi 
byter ut en del aktiv utrustning i syfte att  
skapa högre driftkvalitet. En ny organisation 
för felavhjälpning där vi skall ha egen kom-
petens. Tidigare har vi haft konsulter inne 
för detta. Vi skall slutföra vår konvertering  
till 1 Gig/s på samtliga fem orter."

ANNETTE: "För cirka två år sedan skedde 
ett explosionsartad uppvaknande för 
Hedemoraborna då ADSL-nedsläckningen 
satte igång. Innan dess var marknaden inte 
alls mogen för fiberanslutningar och plötsligt 
ville alla ha. IP-Only slog klorna i kunderna 
medan vi svarade upp och det slutade med 
att IP-Only drog sig ur, alla ville ha fiber 
samtidig. Nu har vi lyckats erbjuda cirka 
60 procent av medborgarna möjlighet till 
anslutning."

2 
Hur ser utbyggnaden  
ut hos er?

LISA: "Det som kvarstår 
att bygga ut är främst  
fastigheter på lands-
bygden som har hamnat 
mellan fiberförenings-

näten, samt ett fåtal mindre villaområden."

JONAS: "Vi står inför en aggressiv 
utbyggnadsplan i år där drygt 5 000 hushåll 
skall anslutas vilket innefattar såväl villor 
som flerbostadshus. Hur vi lyckas beror ju 
naturligtvis på fortsatt efterfrågan samt vart 
produktionskostnaden hamnar. Den stora 
utmaningen är avkastningskravet från vår 
ägare. Gällande företagsmarknaden så ser 
vi en stark tillväxt och där fortsätter vi att  
driva på. Vi fortsätter samarbetet med 
Västerås stad och utvecklingen av välfärds-
bredband samt med Mälarenergi gällande IoT."

ANNETTE: "Vi håller på med ortsamman-
bindande nät med hjälp av ERUF-medel och 
det möjliggör för fler byar att ansluta sig. 
Hedemora Stadsnät säljer anslutningar och 
samarbetet med Zitius fungerar mycket bra, 
där har vi verkligen landat i vårt samarbete."

3 
Vad kommer att bli er 
viktigaste fråga 2017?

LISA: "Viktiga fråge-
ställningar för oss är 
att skapa driftsäkra nät 
och att få in nya tjänster. 
Planera om och säkra upp 

landsbygdsnät, en nod kunde från början 
sitta i en lada i ett fiberföreningsnät, och 
dokumentationen kunde vara bristfällig."

JONAS: "Marknadssituationen förändras 
radikalt och efterfrågan har ökat dramatiskt. 
Det finns idag många fler aktörer och det 
skapar i sin tur frustrerade konsumenter. 
Konsumenterna utsätts för en mängd 
beslut, därför behöver organisationen inta 
en konsulentroll. Vi behöver också bli mer 
proaktiva med vår drift och höja oss som 
bolag i helhet. Ur ett marknadsperspektiv 
hjälpa till med beslutet, vi är en trovärdig 
lokal aktör med långsiktighet och lågt 
avkastningskrav."

ANNETTE: "Nu håller vi på med anslutnings-
projekt i Långshyttan och Garpenberg. Vi 
kommer att hålla på med etablering på lands-
bygden ett par år framåt innan vi är klara, 
men vi kan nu göra detta i ett mjukare tempo. 
Eftersom vi är en politiskt styrd organisation 
så är det viktigt att våra politiker känner att 
de äger målet med bredbandsutbyggnaden 
inte minst på landsbygden. Därför har vi en 
ständig dialog med dem."

PER FRÖLING 
Svenska Stadsnätsföreningen

JONAS RIGNER
VD, FIBRA

LISA TEGBORG DEIJ
AFFÄRSOMRÅDESCHEF, 

STADSNÄT KUNGÄLV ENERGI

ANNETTE GRÖNBERG 
MARKNADSCHEF,

HEDEMORA ENERGI
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Triangelbolaget är ett samägt bolag av Vattenfall, 
Svenska kraftnät, Ellevio och Tele2. Tillsammans 
har de byggt ett fibernät som förbinder bland annat 
Malmö, Göteborg och Stockholm. Tack vare ägarnas 
egna regionala fibernät och samarbetet med Easy 
fibre kan Triangelbolaget erbjuda svartfiber i ett 
heltäckande fibernät i hela Norden, samt hela vägen 
längre ner i Europa 

Triangelbolaget säljer grossistprodukten svartfiber. 
Det innebär att kunden köper en fiberoptisk kabel 
som ägs och hyrs ut av nätgrossister i detta fall av 
Triangelbolaget, men som inte har någon utrustning 

inkluderad i uthyrningen. Istället står kunden 
för ägande och drift av den apparatur som gör 
anslutningen användbar (exempelvis ändutrustning, 
repeaters och reshapers).

Triangelbolaget äger ingen egen infrastruktur utan 
ansvarar för att hålla samman stora och komplexa 
svartfiberaffärer där två eller fler av ägarna är 
involverade som underleverantörer. Det innebär att 
de har möjlighet att leverera svartfiberlösningar till 
kunder där de olika ägarna själva inte har möjlighet 
bland annat genom att paketera helhetslösningar 
ända fram till kundens verksamhet/lokaler. 

Kort fakta om Trangelbolaget
• Bildades år 2000.
•  Förvaltar för delägarnas räkning 

affärer på bland annat optoförbin-
delserna Stockholm-Oslo- 
Göteborg-Malmö-Stockholm.

•  Triangelbolaget har samarbete 
med Easy Fiber som sträcker sig 
utom Sveriges gränser. 

•  Kunden är stora operatörer i första 
hand. 

•  Omsättning 2015: 25 miljoner 
kronor.

Hur känns det?
– Det känns oerhört kul och 

väldigt spännande. 
 Du har en gedigen bakgrund  
i branschen

– Ja, jag har haft förmånen 
att få vara med om de två bred - 
bandsracen som vi har haft i 

Sverige. Första gången i slutet av 
1990-talet när jag fick vara med som 

en av de första på Bredbandsbolaget, 
det var där och då vi pratade om bredband 

för första gången. Det var då det tog fart och det får vi tacka 
Jonas Birgersson för. Det var spännande, roligt och oerhört 
lärorikt. 

Sen var jag med på IP-Only, när de byggde upp sin 
stadsnätssatsning. IP-Only har investerat stort i fiber till villorna. 
Det var det andra stora bredbandsracet och denna gång var 
det till villorna. Man hade byggt till villor tidigare, men det var 
då konkurrensen ökade. Detta samtidigt som efterfrågan och 
betalningsviljan ökade från villahushållen. Det var också en 
intressant tid som gav minst lika mycket erfarenhet och skratt.

Däremellan var jag bland annat på Trafik verket ICT, och har 
lyckats få med mig ett statligt ägandeperspektiv. Ja, jag har helt 
enkelt varit aktiv i bredbandsbranschen utifrån olika håll och 
perspektiv. 
Vilket blir ditt huvudsakliga fokus nu när du tillträder som vd?

– Mitt uppdrag i bolaget är att utveckla affären och bygga 
varumärket både nationellt och internationellt och givetvis se  
till att förvalta våra befintliga kunder. Vi i branschen känner till  
Triangelbolaget, men i övrigt är det färre och det ska vi nu  
bredda. Vi behöver tala om att Triangelbolaget finns och att  
vi kan erbjuda attraktiva svartfiberlösningar. 
Hur skulle du beskriva svartfibermarknaden idag?

– Det som händer på marknaden idag är oerhört spännande. 
Sverige ligger högt upp på listan över vilka länder som är bra att 
etablera sig i om man vill bygga ett nytt datacenter. Facebook 
miljardsatsar i Luleå, Apple miljard satsar på datacenter i  
Danmark. Boston Consulting Group, BCG, menar att en stor-
satsning på en datacenterbransch skulle ge tiotusentals  
nya jobb för Sverige. 

För datacenter prioriteras den digitala infrastrukturen 
som en viktig tillgång. Triangelbolaget har ett heltäckande 
fibernät som vi kan erbjuda de stora kunderna. Tillsammans 
med stadsnäten och Easy fibre kan Triangelbolaget erbjuda 

svartfiber i ett heltäckande fibernät i hela Norden, samt flera 
vägar vidare ut i världen.
Hur ser utmaningarna för Triangelbolaget ut?

– Jag noterar att viljan att få till de stora affärerna som 
exempelvis datacenter finns i Sverige. Jag märker också att 
alla verkar se möjligheterna och betydelsen i den här typen av 
affärer. Men vi måste samverka och samarbeta för att få till det. 

Det gäller att få till en bredd och att samarbeten är gynn-
samma och fokuserar åt samma håll. I Triangelbolaget finns fyra 
starka delägare med mycket infrastruktur. Därtill vill vi få till nya 
sam arbeten både i Sverige och utanför Sverige eftersom det 
krävs samverkan och samarbete för att få till de större affärerna.  
Triangelbolaget vill samarbeta, samverka och hitta nya möjlig-
heter med operatörer, större kunder, myndigheter och stadsnät.

Triangelbolagets fiberinfrastruktur finns i elledningarna och 
vi behöver samarbete med andra nätägare för att få tillgång till 
accessfiber för att nå ända ut. Vi behöver helt enkelt stadsnäten 
och stadsnäten behöver oss för att kunna bli större. Stadsnät 
och Triangelbolaget är alltså komplement till varandra, som jag 
ser det, och tillsammans kan vi växa. Låt oss hitta samverkans 
möjligheter! 
Har du något medskick till stadsnäten?

När Triangelbolaget gör svartfiberaffärer efterfrågar våra 
kunder minst SLA nivå 1, enligt CESAR-avtalets definition. För 
att kunna garantera affären gentemot vår kund så efterfrågar vi 
alltså minst SLA 1. Det finns tyvärr några stadsnät som inte kan 
leverera detta, vilket skapar bekymmer för oss och vi kan inte 
genomföra affären tillsammans med stadsnäten. 

Men vi vill gärna ta upp dialogen med de stadsnät som inte 
klarar detta i dag. Här behöver vi ta hjälp av Stadsnätsförening-
en och stadsnäten för att hitta lösningar. För vi vill samarbeta 
och göra affärer, men vi kan tyvärr inte jämka på kvaliteten. n

CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Om Ola Barthel
Aktuell: Ny vd Triangelbolaget 1 december 2016.
Ålder: 55 år. Familj: Nygift sen 2,5 år tillbaka med  
två egna plus tre bonusbarn. Bor: I Skåne. 
Bredbands uppkoppling hemma: Fiber, så klart. 
Fritid: Storfiskare och MC-åkning. Obs! ingen glidar-
åkning, det ska gå fort. Banåkning is da shit.

Ola Barthel – ny vd på Triangelbolaget
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Kort fakta om Trangelbolaget
• Bildades år 2000.
•  Förvaltar för delägarnas räkning 

affärer på bland annat optoförbin-
delserna Stockholm-Oslo- 
Göteborg-Malmö-Stockholm.

•  Triangelbolaget har samarbete 
med Easy Fiber som sträcker sig 
utom Sveriges gränser. 

•  Kunden är stora operatörer i första 
hand. 

•  Omsättning 2015: 25 miljoner 
kronor.

 

The Ultimate

GRHLDV ULTIMATE™

FÖR EN ENKLARE VARDAG. 
Våra fiberkablar är utvecklade för att klara tuffa, nordiska förhållanden. GRHLDV 
Ultimate™ har dessutom olikfärgade tuber. Det gör installationen både snabbare  
och säkrare. För en enklare vardag.

Träffa oss på SSNF årskonferens den 21-22 mars så berättar vi mer.
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– Den nya produkten, som vi döpt till 
Netadmin Hub, är ett centralt molnbaserat 
webb- och API-gränssnitt. Netadmin Hub 
kopplar automatiskt upp sig mot anslutna 
stadsnät och kommunikationsoperatörer 
vilket gör att tjänsteleverantörerna inte 
behöver integrera mot varje enskilt stadsnät 
utan får en central knutpunkt att arbeta 
mot, säger Henrik Thurén, produktchef på 
Netadmin Systems.

Såväl stadsnät som tjänsteleverantörer 
och kommunikationsoperatörer har varit 
inblandade i utvecklingsarbetet. Först ut att 
använda den färdiga produkten blev Kirunas 
Stadsnät GIRONET.

– Det har verkligen hjälp oss med kvaliteten 
i affären genom bland annat digitalisering 
av beställningsflöden och adresshantering, 
säger Daniel Flemström, IT-chef på Kiruna 
kommun, enligt ett pressmeddelande från 
Netadmin. n  

LOUISE THORSELIUS 
Svenska Stadsnätsföreningen

Så vill Netadmin locka 
fler tjänsteleverantörer 
till stadsnäten

Henrik Thurén, produktchef 
Netadmin Systems.

 Det är ett känt problem att många små stadsnät har svårt att locka till 
sig större tjänsteleverantörer. Samtidigt har många tjänsteleverantörer 
upplevt svårigheter med att stadsnäten många gånger använt sig av 
olika system och gränssnitt. Det har fått Netadmin att lansera en ny 
produkt och företagets förhoppning är att den ska främja affärerna 
mellan stadsnäten och tjänsteleverantörerna.
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Greatness comes when  
you think outside the box

– we disagree...

Icotera i6400-serien är en fullt utrustad managerbar Layer 2 - gigabit fiberswitch med avancerade  
funktioner för P2P FTTH och speciellt designad för öppna nät. i6400 är fullt integrerad med  
de ledande OSS systemen och har ett flertal inbyggda lösningar som säkra slutanvändarens  

upplevelse av att alltid vara ansluten och med en markant bättre uppkoppling.

Värt  
att nämna
FTTH P2P CPE med  

enkel installation och  
bra fiberhantering

Unikt verktyg för nätverks-
analys med en unik  

multicast-analysator

Integrerad Smart  
Home-plattform

Better Connected Living

GET CONNECTED AT ICOTERA.COM

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

Posttidning B
VI HAR UPPDATERAT PRENUMERATIONSREGISTRET. ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE? 


