
Stadsnätet
ETT MAGASIN FRÅN SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN   #1  –  M A RS 20 1 9 

NU RIVSTARTAR  
FIBERUTBYGGNADEN 

 I EUROPA

de lokala stadsnäten

Så ska Blekinge bli ett  
smart län med hjälp av

STADSNÄTS -

FÖRENINGEN LANSERAR 

SÄKERHETS- 

HANDBOK



Bygger din kompetens

Tillsammans 
bygger vi en 
robust digital 
infrastruktur.

Utbildningspartner 

Läs mer 
och boka 

på stf.se/it

Hos oss hittar du allt från introduktionskurser till avancerade 
påbyggnadskurser inom Fiber, Internet of Things, Nätverk, IPv6, 
Radio & Mobilsystem, Informationssäkerhet samt Besiktning.
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Stadsnätens uppdrag 
Det nationella bredbandsmålet lovar 
snabbt bredband till 95 procent av landets 
hushåll och senast 2020. Många kommuner 
har en bredbandsstrategi som går i linje 
med detta. Allt fler kommuner närmar sig 
nu det nationella bredbandsmålet men 
fortfarande återstår många vita fläckar som 
ska byggas ut.

Kommuner som själv valt att äga ett 
stadsnät har också ett större inflytande över 
prioriteringarna när det gäller utbyggnaden 
av fibernät i kommunen jämfört med en 
kommun som inte äger egen fiberinfra
struktur. Kommunen som nätägare kan ge
nom ägardirektiv sätta mål för sitt fibernät. 
Majoriteten av stadsnäten, 89 procent, har i 
uppdrag att bygga i alla områden i kommu
nen och inte bara i områden där markna
den inte anses bygga ut. Det är bara nio 
procent av stadsnäten som har i uppdrag 
att endast bygga ut där marknaden inte 
tänker bygga. 

Utbyggnaden till villor 
Undersökningen visar att 95 procent av 
stadsnäten erbjuder fiber till villahus
håll. Majoriteten arbetar själva gentemot 
villamarknaden eller tillsammans med sin 
externa kommunikationsoperatör. 

Fiber till tomtgränsen eller hela vägen in
Fiberutbyggnad till villor innebär i prak
tiken att villan är ansluten till ett fibernät. 
Det finns dock olika sätt där en del gräver 
fiber till villatomten sedan får villaägaren 
själv ombesörja grävningen. Andra erbjuder 
grävning hela vägen in till huset. Det van
ligaste är att stadsnätet omhändertar hela 
grävprocessen av fiber ända in till villan. 
Några stadsnät erbjuder båda alternativen. 

76,2% 
erbjuder fiber hela vägen in

Kostnaden för att få fiber
Kostnaden för fiber till villahushåll hela 
vägen till villan varierar. Det beror på hur 
många villor i området som ska anslutas 
samtidigt, hur lång sträcka det är som ska 
grävas och hur markförhållandena ser ut. Ju 
fler villor som kan anslutas samtidigt desto 
lägre blir kostnaden för gräventreprenören 
och andra installatörer. 

Anslutningskostnaden varierar mellan 
stadsnäten. Genomsnittsligavgiften för 
att ansluta en villa till ett stadsnät är cirka 
18 000 kronor, men detta kan variera stort 
beroende på stadsnätets och områdets 
förutsättningar. 

Det är drygt hälften av stadsnäten, 57 
procent, som uppger att de erbjuder alla 
villor i sin kommun samma anslutnings
pris.

Bindningstid
När det gäller bindningstider är det endast 
17 procent av stadsnäten som har ett erbju
dande med bindningstid och då vanligen 
12 månader. Majoriteten av stadsnäten, 83 
procent, uppger att deras villaerbjudande 
inte innehåller någon bindningstid. 

Nej till fiberanslutning
Det kan finnas olika skäl till varför ett villa
hushåll tackar nej till en fiberanslutning. 
I Stadsnätsföreningens undersökning 
frågade vi stadsnäten vad de uppfattar som 
vanligt förekommande eller aldrig förekom
mande. Det vanligaste skälet är att villa
hushållet anser att de klarar sig på befintlig 
infrastruktur och att man inte ser nyttan 
med anslutningen. n
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Stadsnätets uppdrag omfattar att endast bygga  
där övriga marknaden inte anses kunna bygga ut
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samma anslutningspris för alla?

Säljer ni fiberanslutning 

till villahushåll?

Har redan annat avtal

lågt värde på fastigheten

Dålig ekonomi

klarar sig på befintligt

Äldre - som inte ser nyttan

använder inte bredband

Väntar på 5G

95% erbjuder fiber till villa

Stadsnätsundersökningen genomfördes 
i slutet av 2018. Det är en webbaserad 
enkätundersökning med 153 respondenter. 
Antal svarande var 111, vilket motsvarar 72 
procent.

Orsaker till varför man tackar nej till fiberanslutning.
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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 hittar du mer information 
och nyheter om stadsnäten och övriga 
bredbandsbranschen.

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

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt eller regionalt etablerat. inom kommunen 
eller regionalt etablerat genom samarbete mellan flera kommuner. Stadsnäten är en viktig 
orsak till att Sverige har en väl utbyggd modern bredbandsinfrastruktur och har fortsatt en 
mycket viktig roll för den resterande bredbandsutbyggnaden, inte minst i glesbygden samt 
för att säkerställa öppna nät med fungerande konkurrens.

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

STADSNÄTEN HAR OCKSÅ GRUNDAT konceptet 
"öppna nät” som innebär att nätet är tillgäng-
ligt, på likvärdiga villkor, för alla som vill hyra 
fiber eller erbjuda tjänster via en tjänstepor-
tal. Det möjliggör för mindre aktörer, som av 
olika skäl inte äger en egen bredbandsinfra-
struktur, att erbjuda tjänster till konsumen-
terna. De öppna näten har pressat priserna 
och konsumenterna har fått fler tjänster att 
välja mellan. I dag har de allra flesta bred-
bandsaktörer anammat konceptet.

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

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

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

Stadsnäten i korthet:

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

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

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

Så här ägs stadsnäten:

VAD ÄR ETT 
STADSNÄT?

Kommunal förvaltning 24%

Kommunalt stadsnätsbolag 29%

Privat aktiebolag 2%

Ekonomisk förening 4%

Annan form 3%

Kommunalt energibolag 38%

24%

38%

29%

2%
3%4%
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STADSNÄTSINGENJÖR

Fler Yh-utbildningar med start i höst:

Vi fi nns över hela landet och har ett komplett 
utbud av kurser för effektiv och robust fi ber-
utbyggnad. Vi utbildar bland annat inom projekt-
ledning, kvalitetssäkring och installationsteknik.

Vi erbjuder preparandkurser och certifi eringar 
inom samtliga delar av Robust fi ber.

Sveriges vassaste 
utbildningar inom IT och telekom

Framtagen i nära samverkan med branschen för att 
möta efterfrågan på personal hos främst nätägare 
och tjänste leverantörer. Unik tvåårig utbildning med 
inriktning på avancerad nätverksteknik, drift och 
förvaltning i kombination med fi berteknik. 

Som stadsnätsingenjör får du hett eftertraktad 
kompetens och stora möjligheter till jobb både 
i Sverige och utomlands.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING 
INOM BREDBANDSUTBYGGNAD

Mer på edugrade.se
Tidigare hette vi Iftac och ICT Education. 
Nu har vi gått samman under namnet Edugrade.

IT-SÄKERHETSTEKNIKER PROJEKTLEDARE BREDBAND OPTOTEKNIKER

2019-02-12_Edugrade_Stadsnätet 215x285.indd   1 2019-02-13   07:59



LEDARE :  MIKAEL EK

@Ek_SSNf

Och så fick Sverige äntligen en 
regering på plats och statsminis-
tern har valt att samla bredband 
och digitalisering inom ett nytt 

infrastrukturdepartement. Där ingår den 
”nygamla” ministern Anders Ygeman som 
tidigare tillbaka arbetat med Socialdemo-
kraternas IT-politik och har därför i grun-
den en bra förståelse för våra frågor samt 
de utmaningar som väntar den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden. 

Under den föregående regeringsperio-
den drev Miljöpartiet aktivt frågan om be-
hovet att stödja utbyggnaden av bredband 
på landsbygden, medan Socialdemokrater-
na visade ett svalt intresse. Som alla vet så 
krävdes det omfattande förhandlingar och 
olika överenskommelser med Centern och 
Liberalerna för att få till stånd nuvarande 
regering. Centerns ombud runt om i landet 
lyfte frågan om bredband till landsbygden 
och det har därför blivit en av de viktiga 
frågorna i överenskommelsen. Glädjande 
har också vår nya digitaliseringsminister 
lyft fram att bredband till alla är en högt 
prioriterad fråga för honom.  

Inom Stadsnätsföreningen har vi arbetat 
länge med utmaningen att bygga snabbt 
bredband till alla. Vi har därför några hand-
fasta råd för att lyckas med det.

Det behövs en mer tydlig styrning 
Enligt vår bedömning har många års otydlig 
styrning från det nationella planet varit en 
bidragande orsak till den situation vi nu 
befinner oss i. Tidigt fastslogs det att ut-
byggnaden skulle vara marknadsstyrd och 
att marknadens privata aktörer förväntades 
ordna utbyggnaden. De kommunala stads-
näten tilläts, nästan på nåder, att konkurre-
ra men har under lång tid begränsats både 
geografiskt och i sin grossistroll. 

När vi nu blickar tillbaka ett tiotal år så 
kan vi konstatera att stadsnäten ändå blivit 
ryggraden för att det etablerats moderna 
öppna och neutrala bredbandsnät i många 
kommuner. I andra kommuner har man 
överlåtit detta till marknaden och i takt 

med att tätbebyggda och mer lönsamma 
områden blivit anslutna har flera av de 
nationella aktörerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner när de mindre 
lönsamma områdena återstår. Det innebär 
att för flera av de kommuner som själva inte 
valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet 
och som därför är beroende av de nationel-
la aktörernas goda vilja, väntar nu ett tufft 
arbete om utbyggnadsmålen ska nås.

På senare år har förståelsen ökat hos 
våra ledande politiker över vilken fantastisk 
utbyggnad stadsnäten åstadkommit och 
numera finns det en politisk samsyn om 
hur viktig roll stadsnäten har för att skapa 
en god konkurrens, bygga robusta nät och 
verka för samhällets bästa. Men även om 
det finns en politisk välvilja så återspeglas 
inte detta alls i de olika regelverken hos 
myndigheterna.  

Regelverket hänger inte med 
Förra året var det de kommunala stadsnä-
ten som anslöt flest hushåll i Sverige, både 
i tätort och på landsbygd. Trots att prog-
nosen även för kommande år är positiv så 
kan det på många håll bli svårt att nå högt 
ställda politiska mål inom utsatt tid. Nuva-
rande lagstiftning gör det nämligen svårt 
för stadsnäten att samverka med omkring-
liggande kommuner gällande utbyggnad, 
drift och säkerhetsfrågor. Värst drabbade av 
detta blir de mindre kommunerna där stor-
leken på stadsnäten är mindre och behoven 
av samverkan ofta är större.

Stödfinansiering behövs
I statsbudgeten finns medel som ska an-
vändas vid större infrastruktursatsningar.  
Vi anser att man på nationell nivå behöver 
upprätta en plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt bredband och stöd-
finansiera utbyggnaden genom den infra-
strukturbudgeten. Staten behöver sannolikt 
investera upp emot 20 miljarder fram till 
2025 för att nå målet på bredband till alla. 
Ett respektfullt belopp men det är egentli-
gen ingen stor summa om man tänker på 

hur hela den offentliga sektorn snart är helt 
beroende av att varje medborgare ska vara 
uppkopplad för att kunna ta del av samhäl-
lets tjänster. Det handlar om demokrati.

Ett aktivt offentligt ledarskap och  
 samverkan 
Som representant för Stadsnätsföreningen 
ingår jag sedan 2010 i regeringens styrgrupp 
för Bredbandsforum. Hösten 2017 hade jag 
uppdraget att leda en expertgrupp inom 
Bredbandsforum med syftet att peka på 
framgångsfaktorer och goda exempel för att 
lyckas med bredbandsutbyggnad på lands-
bygden. I gruppen deltog representanter 
från myndigheter, näringsliv, intresseorga-
nisationer samt telekombranschen. Vi kom 
fram till att de viktigaste framgångsfakto-
rerna för att nå ut till alla med bredband är 
ett offentligt ledarskap genom samverkan 
hos regering, myndigheter, statliga bolag, 
regioner samt kommuner för att lägga puss-
let för den återstående utbyggnaden såväl 
som lösa finansieringen.  

Nyttja branschens kompetens
Vi kan konstatera att den återstående 
bredbandsutbyggnaden är en stor utma-
ning för alla inblandade. I Stadsnätsför-
eningens medlemskår finns det både bred 
och gedigen kunskap kring bredbands-
området. Vi har medlemmar som bygger 
bredband men också konsultmedlemmar 
och leverantörsmedlemmar som med sina 
olika kompetenser och produkter spelat en 
nyckelroll i bredbandsutbyggnaden. Mitt 
sista råd till den nya ministern blir därför 
att nyttja den kompetens som finns runt 
om i landet för att på så sätt skapa de bästa 
förutsättningarna för att nå det nationella 
bredbandsmålet. n 

MIKAEL EK

VD, Svenska Stadsnätföreningen

Råd till Anders Ygeman
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Sedan 80-talet har vi med egen produktion utvecklat och tillverkat produkter  
för fibernät i Sverige. Då var vi pionjärer i branschen. Idag ligger vi i absoluta 
framkant och är en av Sveriges största aktörer. 

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

Kom och träffa oss på stadsnätsföreningens årsmöte i Göteborg 18-20 mars!

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

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

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

Därför tillverkar vi hållbara fiberprodukter  
som är enkla att installera och anpassade  
för svenska förhållanden. 
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Tony Blomqvist 
Tony Blomqvist har varit inom IT och Telekombranschen i över tre decennier och i en tredjedel av 
dessa har han varit vd på IT Norrbotten. Men i januari 2019 gick han i pension. Det hindrar honom 
inte från att fortsatt engagera sig i bredbandsfrågan där han menar att stadsnäten måste bli bättre  
på att förhålla sig till sin omvärld om de ska lyckas behålla sin roll som nyckelspelare i branschen.

IT Norrbotten är ett bolag som ägs av lä-
nets kommuner och regionen med syfte 
att förvalta, utveckla och tillhandahålla 
länsgemensam IT-infrastruktur. I sin roll 

som vd på bolaget har Tony Blomqvist haft 
möjlighet att ha en nära dialog både med 
länets kommuner och region men även 
med de operatörer som hyrt in sig i bolagets 
fibernät.

ATT STADSNÄTEN SPELAT EN avgörande roll för 
landets fiberutbyggnad och att de kommer 
vara en minst lika viktig spelare på mark-
naden framöver är han helt övertygad om. 
Men för att lyckas måste de bli bättre på att 
förstå hur de påverkas av sin omvärld vilket 
innebär att de måste skapa sig en närmare 
dialog både med övriga branschen men 
framförallt med politiken.

– Sverige har nu fått en ny politisk arena. 
Inget är längre självklart och även om 
politikerna är tydliga i sina partiprogram 
så skapas den nu nya konstellationer, som 
man inte alltid vet var de står för. Det här är 
något som kommer att påverka alla bran-
scher och områden.

För stadsnäten som, i de flesta fall, är 
kommunalt ägda kan detta bli extra känn-
bart menar han.

– Det är ju inte bara på riksplanet som 
det har bildats nya konstellationer. Helt 
plötsligt så kan de som styr kommunen 
vara nya utan erfarenhet från exempelvis 
bredbandsområdet. Då blir det extra viktigt 
att stadsnätet beskriver sin verksamhet och 
hur det ser ut med bredbandsutbyggnaden 
i kommunen samt hur det är kopplat till 
den kommunens digitalisering, säger Tony 
Blomqvist. Stadsnätens verksamhet är en 
förutsättning för både kommunens och 
regionens digitalisering.

FÖR ATT KUNNA FATTA underbyggda beslut 
inom bredbandsområdet behövs inte bara 
underlag och utbildning i själva utbygg-
nadsfrågan menar han. Det krävs även att 
politikerna får kunskap i grundläggande 

frågor om vad bredband och stadsnät är för 
något.

Men det är inte bara på nationell och 
lokal nivå som det skett politiska föränd-
ringar. Regionerna, som många gånger 
tidigare var lika med landsting, har undan 
för undan övertagit det regionala utveck-
lingsansvaret från länsstyrelserna. Detta 
innebär att regionpolitikerna numera även 
har ett delansvar för att främja bredbands-
utbyggnaden i länet.

Och enligt Tony Blomquist finns det en 
risk att de stadsnät som inte satt sig in i 
denna politiska förändringsresa får se sig 
omkörda av andra aktörer. Ett exempel på 
det är de regionala utvecklingsstrategier 
(RUS) som just nu tas fram runt om i landet. 
I många fall lyfts bredband fram som ett 
viktigt strategiskt område och enskilda 
formuleringar kan komma att bli avgörande 
för regionens fortsatta arbete inom områ-
det. Men om stadsnäten inte varit tydliga i 
kommunikationen med regionen i hur de 
kan bidra till den fortsatta utbyggnaden 
finns det en risk att kommande regionala 
bredbandsstrategier istället är anpassade 
efter de större nationella aktörernas förut-
sättningar menar han.

MEN DET ÄR INTE bara politiken som stads-
näten måste bli bättre på att förhålla sig till. 
Även övriga telekombranschen påverkar 
stadsnätens framtid och det är inte alla som 
insett det, menar Tony Blomquist.

– Branschens privata nationella aktö-
rers intresse för att bygga ut egen fiber har 
minskat under det senaste året. Det gör att 
efterfrågan på att hyra in sig i stadsnätens 
nät kan komma att öka. Det har exempelvis 
Telia flaggat för. Men då måste stadsnäten 
göra det enklare för de här aktörerna, säger 
han.

Dessutom anser han att stadsnäten be-
höver effektivisera sina verksamheter för att 
på så sätt bli ännu mer konkurrenskraftiga. 
Det handlar i stor utsträckning om sam-
verkan i olika inköps- och driftsfrågor där 

stadsnäten skulle kunna samverka i större 
utsträckning än i dag. Detta är en över-
levnadsfråga. De små påvedömenas tid är 
förbi. Det måste nu in ett storskalighetstänk 
genom ökade volymer och standards så att 
kostnaderna för att driva näten minskar. 
Ett sådant inledande samarbete har Tony 
Blomquist själv varit med och byggt upp i 
Norrbotten och han menar att fler stadsnät 
borde ta efter det exemplet.

DE NATIONELLA PRIVATA OPERATÖRERNA har 
förstått behovet av ökad standard och 
volymtänk. De positionerar sig nu på 
marknaden och det är t ex ingen slump att 
Tele 2 köpt TDC samt gått ihop med Com 
Hem. Fler nationella operatörer gör på ett 
likartat sätt. Det är dags för de kommunala 
stadsnäten att vakna nu. Standards och 
volymtänk är en grundläggande faktor, ja 
faktiskt en överlevnadsfråga för stadsnä-
tens framtid. Dessutom måste nu även ett 
omfattande lobbyingarbete startas upp för 
att skola upp både nya och vilsna politiker 
kring stadsnätens verksamhet och dess 
betydelse för digitaliseringen av Sverige.

Det är till och med så, menar han, att de 
stadsnät som både dragit lärdom av övriga 
branschen och dessutom har en bra dialog 
med sina ägare också är de som tenderar att 
bli mest framgångsrika.

Sitt stora engagemang för bredbands-
frågan, digitaliseringen och stadsnäten till 
trots så blir det just nu inte mer än ett par 
goda råd. Men det som nu närmast står på 
Tonys agenda är uppstart av två byggpro-
jekt bland annat utbyggnad av sommarbo-
staden, affärsutveckling av ett bolag inom 
sjukvårdssektorn, eventuellt opinionsbil-
dande artiklar i pressen kring bredbands-
frågan och digitaliseringsarbetet samt 
diverse resor till varmare breddgrader. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen
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Det måste nu in ett 
storskalighetstänk 
genom ökade volymer 
och standards så att 
kostnaderna för att 
driva näten minskar.

TONY OM:

1 Bredbandsutbyggna
den på landsbygden:  

På många håll går det 
att bygga ut nätet till 
halva priset med trådlöst 
jämfört med fiber. Ett 
enskilt hushåll kan nu 
få 250 Mbit/s vilket 
räcker väl för att vara 
en del av det digitala 
samhället. Trådlöst är 
ett komplement till fiber 
och en viktig faktor för 
digitaliseringen av bl.a. 
landsbygden.

2 Framtida  
bredbandsstöd: 

Tidigare stöd har  
många gånger gått till 
tätortsnära områden, 
dvs de lågt hängande 
frukterna(de lönsam-
maste anslutningarna 
som många operatörer 
engagerat sig omkring).  
Nu återstår de dyraste 
bredbandsanslutning-
arna på landsbygden.
(som få eller i princip inga 
operatörer är intresse-
rade av). För att få en 
effektiv utbyggnad och 
effektiva nät är det rimligt 
att den största lokala 
aktören i varje kommun 
får ansvaret för att bygga 
ut till dessa och att staten 
är huvudfinansiär i det 
arbetet.

3 Stadsnäts
föreningens roll:

Att stötta stadsnäten 
med lobbyingarbete 
både nationellt och 
internationellt (EU) samt 
i vissa fall regionalt och 
lokalt, om något stadsnät 
önskar det. Målgrupp 
politiker, tjänstemän och 
myndigheter.
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TELECOM – BROADBAND – OSS – BSS
iNSIDE Network Information System

Den nya generationen informationssystem för telekommunikations och bredbands-
internetsektorn, baserad på modern mjukvaruteknologi och industristandarder, anpassad

för OSS (Operation Support Systems) och BSS (Business Support Systems).

Realtid. Automatisering. Hantera myndighetskrav (PTS, Länsstyrelser m.m.)

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

hawkeye
C O M P U T I N G

Network Lifecycle  
Management  

Håll koll på nätets  
hela livscykel i dpCom

Mobilitet  
Låt din organisation  

ta ut nätet i fält

Kvalitet 2.0
Skapa förutsättningar  

för certifieringar

www.digpro.se
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Vartannat år genomför Stadsnätsföreningen en 
medlems undersökning, kallad Stadsnätsundersökningen. 

Tack vare medlemmarnas svar får föreningen 
en bild av stadsnätens verksamhet.

96% 19%

37%

41%

84%

74% 26%

16%

59%

JA

NEJ

har ett ägardirektiv

gräver ni?

Stadsnäts-
Undersökningen 2019

TEXT: CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

11



STADSNÄTSUNDERSÖKNINGEN 20 1 9 : 

91% 
ÄGS AV EN 
KOMMUN

Vem äger stadsnätet?
Hur en kommun väljer att organisera sin 
stadsnätsverksamhet skiljer sig åt. Något 
förenklat kan sägas att kommuner som 
valt kommunal förvaltning oftast har små 
stadsnät. 
• Kommuner som valt att lägga stadsnäts-

verksamheten inom ett kommunalt ener-
gibolag har gjort det för att få synergierna 
med annan kommunalt ägd infrastruktur. 

• De kommuner som valt att ha stadsnä-
tet som kommunalt stadsnätsbolag vill 
att verksamheten ska särskiljas från det 
kommunala energibolaget eller från den 
egna förvaltningen. 

• Kommuner som valt privat bolag för 
stadsnätet återfinns i områden där kom-
munen medvetet eller indirekt inte valt 
att etablera ett stadsnät i egen regi utan 
gett i uppdraget till en privat aktör.

Stadsnätsundersökningen visar att majori-
teten av Sveriges stadsnät, 91 procent ägs av 
en kommun och vanligen som kommunala 
aktiebolag. Stadsnätsverksamheten kan 
antingen vara en del av ett kommunalt en-
ergibolag eller som ett eget stadsnätsbolag. 
Vart fjärde stadsnät har valt att organisera 
stadsnätet inom den kommunala förvalt-
ningen. 

Nio procent av stadsnäten ägs privat. Ett 
fåtal bolag har en kombination av privat 
och offentligt ägande. Lokala nät som 
ägs av större nationella aktörer ingår inte 
i Stadsnätsföreningens definition av ett 
stadsnät.

Andel stadsnät som ägs av privata bolag 
utan koppling till en nationell aktör har 
sjunkit sedan 2014 och ett av skälen är att 
de blivit uppköpta. Svarande som angett 
att verksamheten drivs i ”annan form” har 
varierande motiv för detta, exempelvis re-
gionala samarbeten och samarbete mellan 
kommunalt och privat. 

En eller flera ägare?
Det är fortfarande vanligast att det är en 
kommun som äger stadsnätet, 81 procent 
av stadsnäten uppger det. Det är 8 procent 
av stadsnäten som ägs av flera kommuner. 
Det är oförändrad andelar jämfört med ti-
digare undersökningstillfälle, 2016. Orsaken 
till att kommuner går samman och äger ett 
stadsnät gemensamt är för öka effektivite-
ten i nätet, få en mer effektiv utbyggnad i 
alla kommunerna, säkerställa driftsäkerhet 
och robusta nät för att inte låta respektive 
kommungräns utgöra ett hinder.

Det finns också stadsnät som har ett blan-
dat ägande mellan offentligt privat. Det är 
dock inte vanligt men förekommer och det 
är 7 procent av stadsnäten som uppger att 
de har den ägarformen. 

Är stadsnätets verksamhet reglerat i ägar direktiv?

Ägardirektiv
För kommunen, som ägare av ett kommu-
nalt aktiebolag, är ägardirektivet ett viktigt 
styrdokument. Stadsnätsföreningen och 
Sveriges Kommuner och Landsting och 
Post- och telestyrelsen, poängterar vikten 
av tydliga ägardirektiv för stadsnätsverk-
samhet i bolagsform.

 
96% 
har ett ägardirektiv

Hela 96 procent av de kommunala stads-
nätsbolagen uppger att de har ett ägardi-
rektiv för sin verksamhet. Vidare uppger 79 
procent av de stadsnät som är organiserade 
som en del av ett energibolag att de har ett 
ägardirektiv för sin verksamhet. Nästan tre 
fjärdedelar av de kommunala bolagen har 
ägardirektiv som är uppdaterade någon 
gång de senaste tre åren. 

Vart fjärde stadsnät drivs i kommunal 
förvaltningsform. I förvaltningsformen 
är det politiska styret tydligare kopplat 
till verksamheten eftersom den bedrivs 
inom den egna politiska organisationen. 
Det finns ingen rekommendation om att 
stadsnät som bedrivs i förvaltningsform 
ska ha ett ägardirektiv, men det är bra att 
det finns styrdokument att förhålla sig till. 
Totalt 45 procent av de stadsnät som har sin 
verksamhet inom den kommunala förvalt-
ningen svarar att de har ett ägardirektiv för 
sin stadsnätsverksamhet. 

Kommunal förvaltning 24%

Kommunalt stadsnätsbolag 29%

Privat aktiebolag 2%

Ekonomisk förening 4%

Annan form 3%

Kommunalt energibolag 38%

24%

38%

29%

2%
3%4%

Helägt kommunalt, en kommun 24%

Helägt privat 4%

Blandat ägande 7%

Helägt kommunalt, flera kommuner 8%

81%

8%

7%
4%

Vem äger stadsnätet?

Hur är det fördelat?

JA

NEJ

Totalt

85%

15%

Kommunalt 
energi-
bolag

21%

79%

Kommunalt 
stadsnäts-
bolag

4%

96%
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Stadsnätens uppdrag 
Det nationella bredbandsmålet lovar 
snabbt bredband till 95 procent av landets 
hushåll och senast 2020. Många kommuner 
har en bredbandsstrategi som går i linje 
med detta. Allt fler kommuner närmar sig 
nu det nationella bredbandsmålet men 
fortfarande återstår många vita fläckar som 
ska byggas ut.

Kommuner som själv valt att äga ett 
stadsnät har också ett större inflytande över 
prioriteringarna när det gäller utbyggnaden 
av fibernät i kommunen jämfört med en 
kommun som inte äger egen fiberinfra-
struktur. Kommunen som nätägare kan ge-
nom ägardirektiv sätta mål för sitt fibernät. 
Majoriteten av stadsnäten, 89 procent, har i 
uppdrag att bygga i alla områden i kommu-
nen och inte bara i områden där markna-
den inte anses bygga ut. Det är bara nio 
procent av stadsnäten som har i uppdrag 
att endast bygga ut där marknaden inte 
tänker bygga. 

Utbyggnaden till villor 
Undersökningen visar att 95 procent av 
stadsnäten erbjuder fiber till villahus-
håll. Majoriteten arbetar själva gentemot 
villamarknaden eller tillsammans med sin 
externa kommunikationsoperatör. 

Fiber till tomtgränsen eller hela vägen in
Fiberutbyggnad till villor innebär i prak-
tiken att villan är ansluten till ett fibernät. 
Det finns dock olika sätt där en del gräver 
fiber till villatomten sedan får villaägaren 
själv ombesörja grävningen. Andra erbjuder 
grävning hela vägen in till huset. Det van-
ligaste är att stadsnätet omhändertar hela 
grävprocessen av fiber ända in till villan. 
Några stadsnät erbjuder båda alternativen. 

76,2% 
erbjuder fiber hela vägen in

Kostnaden för att få fiber
Kostnaden för fiber till villahushåll hela 
vägen till villan varierar. Det beror på hur 
många villor i området som ska anslutas 
samtidigt, hur lång sträcka det är som ska 
grävas och hur markförhållandena ser ut. Ju 
fler villor som kan anslutas samtidigt desto 
lägre blir kostnaden för gräventreprenören 
och andra installatörer. 

Anslutningskostnaden varierar mellan 
stadsnäten. Genomsnittsligavgiften för 
att ansluta en villa till ett stadsnät är cirka 
18 000 kronor, men detta kan variera stort 
beroende på stadsnätets och områdets 
förutsättningar. 

Det är drygt hälften av stadsnäten, 57 
procent, som uppger att de erbjuder alla 
villor i sin kommun samma anslutnings-
pris.

Bindningstid
När det gäller bindningstider är det endast 
17 procent av stadsnäten som har ett erbju-
dande med bindningstid och då vanligen 
12 månader. Majoriteten av stadsnäten, 83 
procent, uppger att deras villaerbjudande 
inte innehåller någon bindningstid. 

Nej till fiberanslutning
Det kan finnas olika skäl till varför ett villa-
hushåll tackar nej till en fiberanslutning. 
I Stadsnätsföreningens undersökning 
frågade vi stadsnäten vad de uppfattar som 
vanligt förekommande eller aldrig förekom-
mande. Det vanligaste skälet är att villa-
hushållet anser att de klarar sig på befintlig 
infrastruktur och att man inte ser nyttan 
med anslutningen. n

Stämmer inte alls 76%

Stämmer 5%

Stämmer helt 4%

Vet ej 2%Stämmer inte 13%

76%

13%

5%
2%4%

Stadsnätets uppdrag omfattar att endast bygga  
där övriga marknaden inte anses kunna bygga ut

57%

43%

JA

NEJ

95%
JA

5%
NEJ

samma anslutningspris för alla?

Säljer ni fiberanslutning 

till villahushåll?

Har redan annat avtal

lågt värde på fastigheten

Dålig ekonomi

klarar sig på befintligt

Äldre - som inte ser nyttan

använder inte bredband

Väntar på 5G

95% erbjuder fiber till villa

Stadsnätsundersökningen genomfördes 
i slutet av 2018. Det är en webbaserad 
enkätundersökning med 153 respondenter. 
Antal svarande var 111, vilket motsvarar 72 
procent.

Orsaker till varför man tackar nej till fiberanslutning.

13



Bredbandsutbyggnaden har varit ett 
prioriterat område för organisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
under flera år. Under hösten rekryterades 
Michaela Stenman, tidigare produktchef 
på Telenor, till rollen som ny bredbands-
strateg.

Berätta om dig själv
– Jag kommer senast från Telenor men arbetade dessförinnan 

på Svenska kraftnät och Elberedskapsmyndigheten där jag var pro-
jektansvarig för elektroniska kommunikationer. I rollen på Svenska 
kraftnät fokuserade jag på att stärka talkommunikation i kris och 
etablerade bland annat elförsörjningens riktlinjer för samverkan 
i Rakel. Där tog vi bland annat fram talgrupper för branschen och 
jag ansvarade även för ett stort antal implementeringsprojekt av 
just Rakel, bland annat i kommunala energibolag, säger Michaela 
Stenman.
Vad lockade med jobbet som bredbandsstrateg på SKL?

– Jag blev tipsad om tjänsten och tilltalades både av den stora 
utmaningen och ynnesten att få arbeta med en så viktig fråga som 
bredbandsutbyggnad och att kunna vara med och öka fokus kring 
säkerhet och robusthet för att möjliggöra förutsättningarna för 
digitalisering, inte minst inom välfärden. Jag såg även hur rollen 
mappade väl in mot mina tidigare erfarenheter inom såväl bred-
band som beredskap och det låter så klyschigt, men nog kände jag 
att rollen var som ”skriven för mig”.
Vilket stöd erbjuder SKL sina kommuner inom ramen för  
bredbandsområdet?

– Under hösten 2018 etablerades ett nytt bredbandsnätverk med 
syfte att ge SKL en representativ och relevant input från kommuner 
och regioner i syfte att gemensamt stärka intressebevakningen 
inom bredband på både nationell- och EU-nivå. Vi har även eta-
blerat ett digitalt nätverk för att möjliggöra dialog och erfarenhets-
utbyte mellan bredbandssamordnare, -koordinatorer eller andra 

funktioner som arbetar strategiskt med bredbandsfrågor inom 
kommunal verksamhet eller regioner. Parallellt ser vi även över be-
hovet av reviderade och nya vägledningar och annat stödmaterial 
för att på bästa sätt hjälpa våra medlemmar.
Du har hunnit med att jobba snart ett halvår. Vilka frågor,  
kopplade till bredbandsområdet, är de vanligast förekommande 
från kommunerna?

– Den absolut vanligaste frågan är ”vad tycker SKL” så det har jag 
tagit till mig; att alltid försöka vara tydlig i min kommunikation och 
särskilja på vad som är exempel och vad som är politiskt förankra-
de ställningstaganden. Det dyker såklart hela tiden upp nya frågor 
samtidigt som det återstår en hel del frågor att landa, inte minst 
ansvarsfrågor som aktualiseras av digitaliseringen av våra medlem-
mars verksamheter. Jag hoppas att jag genom att vara tillgänglig 
och transparent lyckas förmedla att vi tar dessa frågor på stort 
allvar och arbetar med dem inom ett flertal olika initiativ.
Vad kommer ni att fokusera på i ert arbete under 2019?

– Utöver den fortsatta bredbandsutbyggnaden i sig är ett stort 
fokusområde 2019 just ansvarsfrågan kring infrastrukturen som 
ligger till grund för digitaliseringen. När välfärdstjänster tillhanda-
hålls genom digitala lösningar blir det viktigt att säkerställa invån-
ares tillgång till säkra uppkopplingar via bredband och tydliggöra 
ansvarsförhållandet mellan stat, kommun, landsting, näringsliv 
och den enskilde. n  

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Michaela  
Stenman
nu bredbandsstrateg på  
Sveriges Kommuner och Landsting

HALLÅ DÄR: 
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Ett starkt 
lag från 
Norrbotten!
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Internet of Things eller IoT, som det ofta 
förkortas till, har blivit ett riktigt trend-
ord. Inte minst inom offentlig sektor 
finns höga förväntningar på hur ny 

teknik ska kunna effektivisera verksamheter 
inom exempelvis styrning av fastigheter 
eller lokaltrafiken. Förhoppningen är att det 
offentliga inte bara ska kunna spara pengar 
på den nya tekniken utan även höja kvalite-
ten för användarna.

DET STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAMMET  
IoT Sverige finansieras i dag av Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Varje år 
delar verksamheten ut medel till IoT- 
relaterade projekt runt om i landet med 
förhoppningen att skapa goda exempel 
som andra kommuner eller regioner sedan 
kan kopiera. Verksamheten har både öppna 
utlysningar men även strategiskt utvalda 
projekt.

Stödmottagarna får inte bara ett eko-
nomiskt bidrag de får även ett nätverk 
bestående av andra stödmottagare och 

i viss utsträckning även rådgivning från 
personalen på IoT Sverige. I gengäld vilar 
ett stort ansvar på att sprida kunskap om 
lärdomarna från projektet.

– En viktig del av vår uppgift är att se  
till att kunskap och erfarenheter från de  
projekt vi är med och finansierar sprids. Det 
gör vi genom att bjuda in till konferenser 
eller se till att informationen sprids i andra 
kanaler, säger Jin Moen, programchef på 
IoT-Sverige.

DE OLIKA PROJEKTEN, SOM också kallas  
för IoT-hubbar är geografiskt spridda  
över en stor del av Sverige och finns i  
Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall, 
Solna, Stockholm, Linköping, Sotenäs,  

Göteborg, Kungsbacka och Malmö/Lund. 
Projekten har olika fokus och ett med-

vetet val är att också ha med projekt som 
snarare bidrar till förståelsen för den nya 
tekniken, än att vara framtida kassakor för 
kommunerna. Ett exempel på ett sådant 
projekt drivs av Linköpings kommun 
där det just nu planeras för att bygga en 
uppkopplad lekpark där de olika delarna i 
parken kommunicerar med varandra och 
där vissa till och med kan styras av bar-
nen själva. Projektet kallas för ”De lekfulla 
sakernas internet” och syftar till att öka 
ungas fysiska aktivitet och delaktighet i 
närmiljön, samtidigt som det bidrar till att 
öka kommuninvånarnas förståelse för den 
nya teknikens möjligheter.

Och även om den uppkopplade lekpar-
ken inte kommer hjälpa kommunen med 
att varken bli effektivare eller mer kostnads-
smart så vill Jin Moen lyfta upp vikten av att 
kommuner och regioner även driver projekt 
som syftar till att öka förståelsen för den 
nya tekniken.

IoT Sverige
INNOVATIV SAMHÄLLSUTVECKLING MED

IoT Sveriges uppdrag är att se till att Sverige blir ledande i att använda IoT. Genom att tilldela stöd-
medel till spännande och innovativa IoT-projekt där aktörer inom offentlig sektor är projektägare är 
förhoppningen att på lång sikt även bidra till det nationella målet om att Sverige ska bli ledande på 
att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Jin Moen, programchef 
på IoT-Sverige.

En viktig del av vår uppgift  
är att se till att kunskap  
och erfarenheter från de 
projekt vi är med och  
finansierar sprids.
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– Det är jätteviktigt att få medborgarna att 
förstå nyttan med att kommunerna eller 
regionerna lägger resurser på IoT-projekt. 
En annan aspekt är att sådana exempel 
också kan inspirera till andra projekt som 
i större utsträckning syftar till att förbättra 
kommunens service eller effektivisera verk-
samheten, säger Jin Moen.

HON VILL OCKSÅ LYFTA fram vikten av att alla 
som arbetar inom ett IoT-relaterat projekt 
även lägger stor vikt att göra arbetet och 
resultatet begripligt även för dem utanför 
den egna verksamheten. Om varken politi-
kerna eller kommunledningen känner till 

de projekt som bedrivs finns det en risk att 
de blir mindre benägna att bevilja fortsatta 
satsningar, speciellt om konjunkturen viker. 
Detta trots att det kanske är just vid sämre 
tider som samhället kan dra störst nytta av 
den nya teknikens möjligheter.

– Under en lågkonjunktur kan viljan att 
ta risker minska. Just därför är det så viktigt 
att vi redan nu arbetar med att ta fram 
ekonomiska beräkningar över nyttan med 
dessa lösningar och inte minst säkerställer 
att det finns en kunskap och förståelse för 
vad olika IoT-satsningar kan innebära för 
en verksamhet, säger Jin Moen.

Hon lyfter också utmaningen med att 

få beslutsfattare inom offentlig sektor att 
tänka annorlunda och mer tvärvetenskap-
ligt. Vem ska ta kostnaden för den sensor 
som servar flera olika kommunala bolag 
eller enheter? På vilket sätt gynnas den 
verksamhet, exempelvis stadsnätet, som 
tillhandahåller exempelvis ett Lora-nät 
när det är inom andra verksamheter som 
besparingarna tack vare den nya tekniken 
sker? Hon efterlyser därför modiga politiker 
och tjänstemän som är beredda att tänka 
annorlunda och hitta nya metoder för att 
främja samverkan mellan den offentliga 
sektorns olika verksamheter.

REDAN I DAG FINNS det dock en mängd goda 
exempel på kommuner som både vågat 
satsa och tänka annorlunda. Det är ingen 
slump att IoT-Sverige ställer krav på att de 
olika projekten som de är med och medfi-
nansierar förbinder sig till att dela med sig 
av sina erfarenheter till andra intressenter. 
På så sätt hoppas hon att nya projekt kan 
komma igång både snabbare och med bätt-
re förutsättningar och därmed föra Sverige 
lite närmare målet om att bli ledande i att 
använda IoT. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen
En viktig del av IoT-Sveriges verksamhet är att skapa informationsutbyte mellan de olika 
projekten. Bilden är tagen från träff med de IoT-hubbar som får stöd från IoT-Sverige.
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I november lämnade Trafikverket en 
rapport som öppnade för att lägga bred-
band på fler platser i vägområdet, som 
dikesbotten, gång- och cykelväg eller 

flack innerslänt. Vid förläggning på andra 
platser i vägområdet krävs samråd med 
Trafikverket. 

TRAFIKVERKETS AMBITION HAR VARIT att möta 
branschens önskemål i möjligaste mån. För 
att bidra till att snabbare nå bredbands-
målet kan ledningsägarna börja nyttja de 
nya möjligheterna redan innan alla slutliga 
regelverk och villkor har tagits fram. Från 
den 1 april i år införs därför nya tillfälliga 
regler, främst kring ersättningsnivåer och 
återställandekrav, som gör det möjligt att 
lägga bredband på fler platser i vägom-
rådet. Ambitionen är att slutliga regler 
senast den 1 december ska arbetas in i det 
standardavtal som tillämpas vid grävning i 

det statliga vägområdet. Dessutom kommer 
Trafikverket att bemanna för att på plats 
möta ledningsägaren för att hitta bästa 
lösningen vid behov av alternativa för-
läggningsmetoder och placeringar. Mötet 
dokumenteras och blir ett viktigt underlag 
när ansökan skickas in. En förutsättning att 
hinna tillsätta resurser i tillräcklig om-
fattning och på rätt platser i landet är att 
branschen snabbt levererar prognoser på 
var de planerar att gräva. 

TRAFIKVERKET STARTADE DEN 1 oktober upp 
en ny avdelning för effektivare hantering av 
ledningsärenden för både väg och järnväg, 
vilket ökar förutsättningarna för enhetliga 
arbetssätt och bedömningar. 

Vad innebär då de nya reglerna? Trafik-
verket kommer även fortsättningsvis att 
bedöma ärendena från fall till fall. För att 
bättre bistå fiberförläggarna kommer Tra-

fikverket också att förstärka med personal 
i fält för att kunna hantera problematiska 
ärenden. 

Förläggning ska i första hand ske i ytter-
slänt, släntfot eller kantremsa om dessa 
finns.

Om dessa saknas öppnar Trafikverket 
upp för, i prioritetsordning; 

– förläggning i dikesbotten, 
– gång-/cykelväg och 
– i flack innerslänt. 
Förläggning på andra platser i vägom-

rådet, främst i innerslänt, kan beviljas 
efter godkänd ansökan. Förläggning med 
alternativ placering i vägområdet ska då 
baseras på en mer utförlig projektering i 
ansökningsskedet, vilket också medför ge-
dignare återställningsarbeten. Det bör även 
påtalas att förläggning av ledning i vägkrop-
pen, jämfört med ytterslänt, innebär större 
risker för ledningsägaren. n 

När bredband byggs ut på landsbygden finns det ett ökat behov av att gräva ner ledningar vid mindre 
vägar. Men där saknas ibland ytterslänt eller släntfot, de enda delar av vägområdet där Trafikverket 
fram till nu tillåtit att ledningar grävs ner, för att undvika skador på vägen. Regeringen gav Trafikverket  
i uppdrag att ta fram en modell för hur bredband på landsbygden kan läggas i det statliga vägområdet, 
för att påskynda bredbandsutbyggnaden.

Från och med 1 april i år införs 
möjlighet att lägga bredband 
på fler platser i vägområdet

Körbana

Vägbana

Dikesbotten SläntkrönSläntfot

Innerslänt Inner
slänt

YttersläntEv kant
remsa

Ev kant
remsa

Gång/ 
cykel 
bana

Skilje
remsa

Vägren Vägren
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Ni har fått mycket kritik för era långa handläggningstider, 
hur ser det ut nu?

– Glädjande nog har handläggningstiderna avsevärt 
förbättrats! För nya ledningsärenden längs väg har vi nu ca 
fem veckors handläggningstid.
Vilka åtgärder har ni vidtagit?

– Vi har förstärkt med ytterligare personal och samtidigt 
arbetat med att effektivisera arbetssätt. Det i kombination 
med färre ärenden har resulterat i kortare handläggnings-
tider.
För att underlätta utbyggnaden av bredband öppnar  
Trafikverket nu upp för fler alternativa anläggningsplatser 
av bredband längs vägen. Kort, vad innebär det?

– I dag tillåter vi förläggning i ytterslänt, släntfot och 
kantremsa men kommer i fortsättningen även tillåta 
förläggning i dikesbotten, gång- och cykelväg och flack 
innerslänt. Om ingen av dessa placeringar är möjlig kom-
mer vi att möta ledningsägaren ute i fält och tillsammans 
komma fram till eventuell annan placering i vägområdet. 
Vi kommer även att se över ersättningsnivåer, återställan-
dekrav och andra villkor. För att tillmötesgå branschens 
behov av en snabb implementering kommer den nya 
modellen för förläggning av ledningar i vägområdet att 
gälla från 1 april, med en första version av regelverk och 
ersättningar. Vi kommer sedan att förhandla om villkoren 
i vårt standardavtal, men det är en längre process och vår 
målsättning är att vi ska ha en ny version av standardavtalet 
framme senast 1 december. 
Hur har det mottagits?

– Väldigt positivt mottagande att vi öppnar upp för fler 
förläggningsmöjligheter samt möjligheten att kunna mötas 
upp i fält för att diskutera alternativa förläggningsplatser. 
Branschen uttrycker dock viss osäkerhet eftersom vi inte 
har fastställt regelverket eller ersättningsnivåerna ännu.
Har ni några råd till operatörer som söker tillstånd hos er?

– Gör en komplett ansökan och inte minst en bra pro-
jektering – det är grunden för att ansökan kan hanteras 
snabbt. Följ också upp era underentreprenörers arbeten 
så att de följer de tillstånd ni har fått, det är bästa sättet att 
garantera att ledningarna inte kommer att skadas av Tra-
fikverket vid kommande underhållsarbeten. n  

CAMILLA JÖNSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Monica Svingen,  
Trafikverket

Monica Svingen.

Det smarta samhället tar fart runt om i Sverige och 
vi är en stolt del av den utvecklingen. Från Skåne 
i söder till Norrbotten i norr finns vår digitala  
infrastruktur, en välkomnande allians som stöttar 
kommunala stadsnät och utvecklingen av det  
smarta och hållbara i alla delar av vårt land. För 
vi tror på att dela med sig och att samverka för att 
nå goda resultat med extra lång hållbarhet. 

Vi heter Öresundskraft och vi pratar om 
StadshubbsAlliansen.

stadshubbsalliansen.se

Vad vill du ha  
uppkopplat idag?
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De vann tävlingen  
Intelligent  
Community Awards

Den mest upp- 
kopplade staden

Världens smartaste stad finns 
i Finland. Och det är inte  
huvudstaden Helsingfors 
som kammat hem det åtrå-

värda priset utan grannkommunen 
Esbo. Faktum är att i tävlingen, Intelli-
gent Community Awards, var Esbo den 
enda europeiska staden bland de sju 
finalisterna.

– FRAMGÅNGEN FÖRBÄTTRAR VÅRA möjlig-
heter att locka kompetens- och infor-
mationsintensiva företag och arbets-
platser till Finland, säger stadsdirektör 
Jukka Mäkelä i ett pressmeddelande 
och fortsätter:

– På lång sikt drar många nytta av 
det: alla finländare, invånarna i regi-

onen, Esboborna. Vardagen blir ännu 
smidigare, livsmiljön är minst lika 
aktiv och grönskande som nu och alla 
kan delta i att utveckla tjänster om de 
vill det. Det här är en följd av att nät-
verket som består av staden, företagen 
och forskningsinstituten växer och lär 
sig nya saker tillsammans.

ATT DET VAR JUST Esbo som kammade  
hem priset beror på kommunens 
arbete med att samverka med sina 
kommuninvånare i utvecklingen av 
den smarta staden. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

FOTO: PATRIK FAGERSTRÖM

1:a

ANDERS YGEMAN  
tar över ansvaret för 
bredbandsutbyggnaden

Det blir Anders Ygeman som  
blir ansvarig minister för digita-
liseringsfrågor, där bredbands-
området ingår. Utöver detta får 
han även ansvar för energiom-
rådet och bildar tillsammans 
med ministerkollegan Thomas 
Eneroth ett nytt infrastruktur-
departement.

Anders Ygeman hade under delar av förra 
mandatperioden rollen som inrikesminister 
men var före det IT-politisk talesperson för 
Socialdemokraterna.

I samband med utnämningen lyfte den nya 
ministern fram bredbandsutbyggnaden som 
en prioriterad fråga. Att just utbyggnaden av 
den digitala infrastrukturen är högt upp på 
den nya regeringens agenda framgick också 
av det så kallade januariavtalet som Social-
demokraterna enats kring med Centerpartiet 
och Liberalerna. 

En av de punkterna som de tre partierna 
kommit överens om rör just bredbandsut-
byggnaden:

Bygg ut den digitala infrastrukturen 
i hela landet. Målet ska vara att 
95 procent av alla hushåll och 

företag bör ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör 
ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet där de normalt befinner sig senast år 
2023.25år

FYLLER STADSNÄTET I STOCKHOLM, STOKAB 
UNDER 2019
Stockholm stad var tidigt ute med att starta egen 
stadsnätsverksamhet och Stokab ses i dag som 
ett föregångsexempel och har lyfts fram i flera 
internationella sammanhang.
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CPR-KLASSADE 
FIBERKABLAR

KOMPLETT SORTIMENT AV FIBEROPTISKA 
KABLAR FÖR SMIDIG INOM- OCH 
UTOMHUS INSTALLATION

www.nexans.se
@nexanssweden

Träffa oss på årskonferensen den 19-20 mars.



Handboken har samlat de lagar 
och förordningar som är relevant 
för stadsnätens verksamheter 
och försöker på ett lättförståeligt 

beskriva innebörd och vad som behöver 
hanteras.

– Att förstå och använda riskanalysen i 
sitt arbete är ett viktigt verktyg för att kunna 
göra sunda bedömningar på åtgärder när 
det gäller att förstärka skydd på anläggning-
ar men också val av nätprodukter för att 
bygga nät och förbindelser. Riskanalysen 
är också bra som beslutsunderlag när att 
se över sina processer, rutiner och resur-
ser, säger Jimmy Persson, utvecklings- och 
säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

Ny lagstiftning
Handboken blir extra relevant i och med 
den nya säkerhetsskyddslag som träder i 
kraft den 1 april 2019. Syftet med den nya 
lagen är att stärka säkerhetsskyddet på 
området. Lagen innehåller krav på åtgärder 
som syftar till att skydda uppgifter som 
är av betydelse för Sveriges säkerhet eller 
som ska skyddas enligt ett internationellt 
åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet 
av annan säkerhetskänslig verksamhet, 
exempelvis samhällsviktiga informations-

system, förbättras. Lagen gäller både all-
män och enskild verksamhet och tydliggör 
skyldig heterna för den som bedriver säker-
hetskänslig verksamhet och vikten av att 
verksamhetsutövarna genomför säkerhets-
skyddsanalyser för sina verksamheter. 

Den nya säkerhetsskyddslagen kommer  
att påverka stadsnätens verksamheter då 
dessa tillhör den kategori av samhälls-
tjänster som är samhällsviktiga och måste 
fungera oavsett vad som händer och sker i 
omvärlden.

Jimmy Persson.

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska  
funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget för nätägare att arbeta med  

robusthetshöjande åtgärder inom säkerhetsområdet.

Nu lanserar Stadsnätsföreningen en säkerhetshandbok 

Ett hjälpmedel  
för effektivt  

säkerhetsarbete
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Konkret innebär lagen att nätägare och 
relaterad verksamhet måste göra en sä-
kerhetsskyddsanalys och utifrån den göra 
skyddsåtgärder. Exempel på sådana åtgär-
der är säkerhetsklassning av anläggningar 
såsom siter, noder och NOC. Även en del 
funktioner och personal som arbetar där 
kan påverkas genom säkerhetsklassning. 

– Vi ligger därför särskild stor vikt på 
detta och har utarbetat en modell för säker-
hetsskyddsanalys. Till detta kommer vi att 
erbjuda kurser inom detta område, både 
grundläggande och fördjupning. Detta gör 
vi med en samarbetspartner som lång erfa-
renhet och hög kompetens inom säkerhets-
skydd, säger Jimmy Persson.

Annan typ av säkerhet
Föreningens arbete kring driftsäkerhet 
och det ledningssystem som tagits fram 
kompletteras med ytterligare delar inom 
informationssäkerhet. Handboken ger råd 
och rekommendationer inom IT-säkerhet, 
informationshantering men också ett utö-
kat arbete kring driftsäkerhetsfrågor. 

– En sak att nämna är möjligheten att 
arbeta med digital rondering av markskåp 
och kritiska kopplingspunkter genom sen-
sorsnätverk, säger Jimmy Persson.

Samverkan i kris är en framgångsfaktor
Att på bra sätt kunna samverka vid en situa-
tion som uppkommer är mycket viktigt. Att 
på ett effektivt men även robust sätt kunna 
kommunicera inom sin egen organisation, 
också utanför denna är vitalt för att mini-
mera krisens effekt på verksamhet, anlägg-
ning och tjänster. Det är därför viktigt att ha 
tillgång till alternativa kommunikationssätt 
samt att finna och söka information om 
exempelvis läge för nät och tjänster, trafik, 
väder och elförsörjning. 

Stadsnätsföreningens samverkansfo-
rum för kris- och extraordinära händelser, 
SiSG, är en viktig komponent i detta arbete 
och en del av föreningens säkerhetsarbete. 
Stadsnätsföreningen har en ambition att 
tillgodose att sina medlemmar har tillgång 
till kommunikationsplattformen Rakel så 
att beroendet av mobilnätet blir mindre 
vid t ex stormar och stora el-störningar. 
Rakel möjliggör talkommunikation med 
kommunen, länsstyrelsen, den egna orga-
nisationen, Stadsnätsnätsföreningen och 
dess SiSG-medlemmar samt PTS och MSB 
genom talgrupper. 

Säkerhetshandboken
– Min förhoppning är att säkerhetshand-

boken mer ska ses som en verktygslåda 
än en skrift. Jag hoppas och tror att den 
kommer vara till stöd i stadsnätens fortsatta 
säkerhetsarbete, säger Jimmy Persson. 

Delar av handboken innefattar en årlig 
säkerhetsenkät, digital handbok, filmer, 
möjligheten att införskaffa Rakel som 
medlem i SiSG genom att följa en framta-
gen process som är diskuterad med MSB, 
kurser inom säkerhet- och säkerhetsskydd 
samt stöd från Stadsnätsföreningens kansli 
i olika säkerhetsfrågor.

– Vår förhoppning är att kunna erbjuda 
detta till våra medlemmar under året. Allt 
som är beskrivet lanseras inte samtidigt 
men kommer att rullas ut i takt med att 
varje del blir klar. Först ut är enkäten och 
utbildning inom säkerhetsskyddsområdet,  
säger Jimmy Persson. n

Har ni frågor och funderingar – kontakta
Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef
Svenska Stadsnätsföreningen
jimmy.persson@ssnf.org

Läs mer om 

föreningens 

utbildningar 

på sidan 45
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Upptäck vattenläckor 
tidigt med sensorer! 

En vattenläcka kan smyga sig på, vara 
osynlig och växa sig obemärkt un-
der lång tid. Om en fukt- eller vat-
tenläcka inte upptäcks snabbt kan 

den orsaka stora och omfattande skador. En 
vattenläcka följs också ofta av omfattande, 
långdragna och kostsamma renoveringar. 
För fastighetsägare är det ovissheten och de 
stora konsekvenserna som gör att fuktska-
dan är en mardröm.

Det finns olika lösningar på marknaden 
för att upptäcka vattenläckage. Företaget 
iioote har en IoT-tjänst ”SenseIoT”. Den 
består av sensorer som är trådlösa och 
batteridrivna. Sensorerna mäter kontinuer-
ligt temperaturen och fukten. Data skickas 
till en portal som man själv kan följa via 
en dator, surfplatta eller en smartphone 
alternativt skickas data till företagets affärs- 
och fastighetssystem. När sensorn får ett 
mätvärde som indikerar läckage skickas ett 
larm ut med notifiering till förutbestämda 
personer som kan undersöka saken vidare. 

Den frågan många ställer sig är om man 
lita på tekniken? 

– Ja absolut svarar Bertil Moberg Head 
of IoT solutions på iioote. SenseIoT är veri-
fierad och testad av RISE och de kom fram 
till att de trådlösa sensorerna hjälper till 
att upptäcka läckage och fukt på ett tidigt 
stadium. 

Vilka potentiella kunder ser ni? 
– Alla typer av företag inom kommunal- 

och privat regi och olika typer av föreningar 
med behov av att fjärravläsa mätdata, säger 
Bertil Moberg och fortsätter glatt att det 
hittills har varit ett mycket stort intresse och 
att det nu efterfrågas större volymer från 
fler kunder. 

SenseIoT-lösningen finns integrerad och 
tillgänglig för flera öppna LoRaWAN-nät i 
Sverige bland annat på Blink portal och på 
StadshubbsAlliansen. Båda två samarbetar 
med många stadsnät. Deras respektive af-
färsmodell är att erbjuda ett LoRaWAN-nät 
som är öppet och konkurrensneutralt, vil-
ket innebär att alla tjänsteleverantörer som 
vill och har ett behov av att kommunicera 
med LoRa-sensorer på enkelt ska kunna 
göra det utan att själva behöva bygga eller 
drifta en egen nätinfrastruktur. 

– Vi gillar öppna nät. Det ger oss möj-
lighet att snabbt nå våra kunder utan att 
bygga nätet själva. Det är jättebra för oss 
att nätägaren bygger ut nätet, ser till att det 
fungerar och är driftsäkert så kan vi fokuse-
ra på att leverera tjänsterna till kunderna, 
säger Bertil Moberg. n

CAMILLA JÖNSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Så här går det till
Rent tekniskt kopplas sensorerna till ett 
IoT-nät, LoRaWAN, utan behov av fysiska 
SIM-kort eller abonnemang hos de 
traditionella mobiloperatörna. Sensorn 
identifieras endast med hjälp av sitt uni-
ka ID och tillhörande krypterings-nyckel. 
Systemet är helt anpassat för IoT 
”sakernas internet” och baserat på en 
radiostandard, LoRaWAN, med räckvidd 
på upp till flera kilometer i stadsmiljö. 
Nätet består av gateways (radiobassta-
tion) som samlar upp signalerna från alla 
mätsensorer. Alla gateways är anslutna 
över internet till en central server som 
övervakar och styr sensorer, gateways 
och mätvärden. Systemet har inbyggd 
kryptering som garanterar säkerhet hela 
vägen från sensorn till datalagring och 
analys. 

Fuktskador och dess sanering är ofta en obekvämt och kostsam 
historia. Enligt Vattenskadecentrum kostar vattenskador för fastig-
hetsägare mer än 6 miljarder kronor per år. Men genom att använda 
utvalda och rätt placerade sensorer kan ett läckage upptäckas på 
ett tidigt stadium vilket innebär att eventuella följdskador undviks.

24



PÅLITLIGA HELHETS-
LÖSNINGAR FÖR 
FRAMTIDENS STADSNÄT
Melbye har ett heltäckande sortiment av fiberoptiska 
nät. Med expertkunskap inom både passiva och aktiva 
fiberlösningar hjälper vi dig att hitta den bästa lösning-
en för varje specifikt projekt, vare sig det gäller ett 
helt system eller en viktig komponent.

www.melbye.se

Stolt guldpartnerleverantör!
Kom och träffa Melbye på Svenska Stadsnätsföreningens 
Årskonferens 18-20 mars.

Vår Raycore
CP7-enhet har 
tagit en central 
plats i världens 

uppkoppling.



Leverantörsavtal
Svenska Stadsnätsföreningen lanserade ett nytt leverantörsavtal  

i samband med föreningens höstkonferens, Bredbandsbåten.  
Avtalet ersätter det ramavtal för leverantörer som tidigare var en  
del av föreningens verksamhetsgren, Stadsnätsfabriken.

Leverantörsavtalet är avsett för att stadsnät på ett snabbt och enkelt sätt ska 
kunna göra inköp av material, hårdvara, utrustning, drift- och övervaknings-
tjänster, konsulttjänster från de leverantörer som tecknat avtal med Stadsnäts-
föreningen.

LEVERANTÖRSAVTALET BYGGER PRECIS SOM det gamla ramavtalet på telekom-
undantaget. Det innebär att kommunala stadsnät som tillhandahåller ett 
allmänt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst åt 
allmänheten behöver inte tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU, när 
det inte finns andra krav på upphandling enligt LOU, exempelvis inköpspolicy 
eller vissa typer av bidrag.

ALLA STADSNÄT SOM ÄR medlemmar i föreningen, oavsett storlek, 
kan använda leverantörsavtalet med lika villkor. Föreningen ger 
support på avtalet och kan också hjälpa stadsnäten att komma 
igång. Avtalet medför också högre kvalitetskrav på leverantörer 

kopplat till en certifiering, som ger dem rätt att använda logotypen ”Certifierad 
Leverantör Svenska Stadsnätsföreningen”. Leverantörer som vill teckna avtalet 
väljer mellan de två nivåerna, Guldleverantör eller Silverleverantör. n

PER LINDSTRÖM

Svenska Stadsnätsföreningen

STADSNÄTSFÖRENINGENS

Leverantörer med  
leverantörsavtal januari 
2019:

GULDLEVERANTÖRER:
•  Direktronik 

Produkter för all datakommunikation över 
nätverk

•  Eklundh.com  
Skräddarsydd webblösning för öppna nät  
– Stadsnätswebben

•  Fiberdata 
Drift/NOC, Nätverkskonsulter, Kundtjänst  
och produkter/system för nät

•  Foranet 
Produkter och tjänster för bredband  
och nätverkslösningar

•  Hubory 
Webb- och API-lösning, via Hubory HUB,  
för beställningar och felärenden

•  Melbye 
Produkter för fibernät – aktivt, passivt samt 
brunnar

•  Rejlers 
Tekniska konsulttjänster till kunder inom 
fiberanläggning och telekom

SILVERLEVERANTÖRER:
•  Alcadon 

Leverantör av passivt material för  
byggnation av fibernät

Mer information, riktad både till intresserade leverantörer samt till stadsnät 
som vill nyttja avtalet finns på föreningens webbplats.
Har ni frågor och funderingar – kontakta mig på per.lindstrom@ssnf.org
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Stora delar av samhället är i dag beroende av en funge-
rande bredbandsuppkoppling. Befintliga standarder för 
fastighets nät är omfattande och i vissa fall svårtolkade 
vilket har begränsat deras tillämpning. Fel och störningar i 

näten till följd av brister i näten riskerar därför att bli allt vanligare i 
takt med att användningen av näten ökar. Därför har representan-
ter från telekombranschen tillsammans med flera av landets störs-
ta fastighetsägare tagit fram riktlinjer för byggnation av robusta 
digitala fastighetsnät anpassade för nordiska förhållanden.

– Det har skett en snabb utveckling i samhällets sätt att nyttja de 
digitala fastighetsnäten. För bara några år sedan användes dessa i 
stor utsträckning för att se på tv eller surfa. Nu går vi mot en tid då 
näten ska bära både välfärdstjänster och avancerade energistyr-
ningssystem och då ställs helt andra krav på robusthet och säker-
het, säger Lars Björkman, projektledare för Robusta fastighetsnät.

PROJEKTET ROBUSTA FASTIGHETSNÄT,  där ett stort antal aktörer inom 
telekombranschen samt Post- och telestyrelsen ingår, har i dialog 
med representanter från fastighetsbranschen tagit fram en gemen-
sam anvisning för anläggning av digitala fastighetsnät.

– Jag hoppas framförallt att de nya anvisningarna ska göra det 
lättare för fastighetsbolag att åberopa den nya anvisningen vid 
upphandling av nya digitala fastighetsnät. På detta sätt blir det lätt-
are att säkerställa att man får ett robust nät som klarar både dagens 
och framtidens krav på säker och hållbar infrastruktur, säger Lars 
Björkman, projektledare för Robusta fastighetsnät.

ANVISNINGARNA RIKTAR SIG TILL fastighetsägare och förvaltare av 
fastigheter samt branschens intressenter, exempelvis projektörer/
konsulter, nätägare, leverantörer av materiel, entreprenadföretag 
som anlägger fastighetsnät, tjänsteleverantörer samt aktörer för 
hantering av utbildning. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Ny branschstandard ska möjliggöra 
säkrare digitala fastighetsnät

Arbetet med att ta fram konceptet har letts av Svenska Stadsnätsföreningen  
med stöd av Post- och telestyrelsen. Anvisningarna finns publicerade på 
Stadsnätsföreningens webbplats.

Telekomprofiler grundar ny IoTplattform med fokus på säkerhet
 Det är ägarna bakom den nya tjänsteleverantörer Thing som tillsammans med IoTaktören 

Alleato gör gemensam sak och startar det nya bolet IoT Open.

Redan när Thing grundades under förra året, 
med telekomprofilen Klas Westholm i spetsen, 
var bolaget tydlig med att de även villa ta in 
olika former av IoT-lösningar i sitt erbjudande. 
Tillsammans med Alleato, som funnits i bran-
schen länge och som fokuserat sin verksamhet 
mot IoT inom offentlig sektor, ska man i det nya 
bolaget erbjuden en öppen IoT-plattform.
Det nya bolaget, IoT Open, kommer inte ha 
någon form av slutkundsrelation utan vi riktar 

oss istället till stadsnät och andra operatörer 
som vill ha en säker och smidig lösning där 
externa tjänsteleverantörer sedan kan komma 
att erbjuda sina tjänster till konsumenterna 
eller den offentliga sektorn, säger Klas 
Westholm vd på Thing och en av grundarna till 
det nya bolaget.

Att det nya bolaget har valt att lyfta fram 
säkerhetsområdet som en av sina fokusom-
råden är ingen slump. Alleato har arbetat 

med IoT-lösningar riktade till bland annat 
vårdsektorn under flera år och där har både 
säkerhet och integritet var en prioriterad fråga 
att ta hänsyn till. I takt med att förståelsen ökar 
för samhällets sårbarhet när det kommer till 
IT-frågor tror Alleatos vd, Fredrik Albertsson 
och som också blir vd i det nya gemensamma 
bolaget IoT Open.

Förståelsen för säkerhet inom offentlig 
sektor finns redan men vi märker att även 
vanliga konsumenter och företag har en helt 
annan förståelse i dag, säger han. n
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Samhällsviktiga webbplatser behöver ständigt vara nåbara och kunna hantera höga trafikvolymer och 
nätstörningar. Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit undersöka hur dessa webbplatser kan skyddas vid 
extrema påfrestningar.

Allt fler samhällsviktiga tjänster 
och samhällsviktig information 
flyttas över till webbplatser på 
internet. 

Överbelastningsattacker, nätstörningar 
och problem med strömförsörjningen. Det 
kan finnas flera orsaker till att webbplatser 
inte går att nå. PTS har finansierat pilotpro-
jektet Särimner som syftat till att undersöka 
möjligheterna att bygga en robust infra-
struktur för distribution av webbaserat 
innehåll. 

– Projektet har gett oss viktig kunskap 
som vi kommer att ta tillvara i vårt fortsätta 
arbete med att göra internetinfrastrukturen 
i Sverige mer motståndskraftig, säger Ove 
Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning.

Pilotprojektet har drivits av Sunet, en 
enhet inom Vetenskapsrådet, med stöd av 
knutpunktsleverantören Netnod. Målet har 
varit att utveckla en lösning för distribution 
och placering av noder inom och utanför 
Sverige för att samhällsviktiga webbsidor 
ska ha en hög tillgänglighet för landets 
befolkning.

– Projektet har även identifierat vissa hot 
och svårigheter, bland annat på infrastruk-
turnivå, som skulle kunna göra att den 
föreslagna lösningen inte får den effekt som 
önskas, säger Ove Landberg. 

Webbplatsinnehavaren ska säkra skyddet
Det är alltid webbplatsinnehavaren som 
ska säkerställa skyddet utifrån hur viktig 
webbplatsen är för verksamheten. 

– Det finns kommersiella lösningar som 
hjälper webbplatsinnehavare att skydda sig 
mot olika typer av hot. De slutsatser som 
projektet har kommit fram till är tänkta att 
utgöra komplement till dessa, och är enbart 
till för samhällsviktiga webbplatser, säger 
Ove Landberg. 

Nästa steg kräver samarbete
Sunet har levererat sin slutrapport till PTS, 
som nu analyserar hur man ska gå vidare 
med den kunskap som erhållits genom 
projektet. PTS kommer först och främst att 
gå vidare med att omhänderta de hot och 
svårigheter som projektet har identifierat 
på infrastrukturnivå

– I det fortsatta arbetet med att göra den 
grundläggande infrastrukturen mer mot-
ståndskraftig behöver vi samarbeta med de 
operatörer som är nätägare. Det här är inget 
som PTS kan göra på egen hand, säger Ove 
Landberg. 

Rapporten ”Att motverka överbelastning 
av samhällsviktiga webbplatser” finns att 
ladda ner från PTS webbplats, pts.se n

PTS

PILOTPROJEKT SÄRIMNER

PTS arbete med robust  
kommunikation

PTS arbetar för att möta samhällets behov 
av elektronisk kommunikation vid händel-
ser som kan leda till svåra påfrestningar 
på samhället. Myndigheten genomför 
robusthetsåtgärder i samarbete med 
marknadens aktörer för att stärka nät och 
tjänster så att konsekvenser av allvarliga 
händelser ska kunna minimeras. PTS har 
bl a varit delaktig i utvecklingen av Robust 
fiber, Ledningskollen och Navet, ett 
system för telestörningsinformation. 

 Mer om robusthetshöjande åtgärder 
på www.pts.se

Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning.

Hur kan samhällsviktiga webbplatser

stå emot överbelastningsattacker?
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I november 2009 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi. Sverige skulle få bredband i världsklass  
– och 90 procent av hushållen och företagen borde ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Målet var minst sagt  
ambitiöst, nästan alla av Sveriges tätorter var visserligen täckta av fibernät, men få hushåll och företag utanför 
tätorterna hade en realistisk möjlighet att köpa en fiberanslutning.

Därför var det inte konstigt att den 
nationella bredbandsstrategin 
innehöll många initiativ för 
samverkan och samarbete. Bland 

annat bjöd den dåvarande infrastrukturmi-
nistern in myndigheter, marknadsaktörer, 
och intresseorganisationer till ett forum för 
dialog och samverkan om bredbandsut-
byggnad – Bredbandsforum. Forumet har 
sedan dess hjälpt regeringen och styrgrup-
pen att analysera problemområden, hitta 
lösningar, och förbättra samverkan.

Nu, två mandatperioder senare, känns 
det passande att blicka tillbaka. Hur låg det 
till med utbyggnaden när Bredbandsforum 
skapades, och hur långt har vi kommit i 
dag?

ENLIGT POST- OCH TELESTYRELSENS bredbands-
kartläggning hade 33 procent av befolk-
ningen i Sverige tillgång till fiber 2010. Alla 
var inte övertygade om att marknaden 
skulle kunna fortsätta investera de 7–10 
miljarder per år som skulle krävas fram till 

2020. Men investeringarna har fortsatt, 
och förra året meddelade myndigheten att 
över 72 procent av hushållen i Sverige hade 
tillgång till fiber.

År 2010 hade under fem procent av 
befolkningen utanför tätort och småort 
tillgång till fiber. Ett hundratal ekonomiska 
föreningar ägde och drev bredbandsnät, 
men då det generellt sett saknades ko-
ordinering var alla tvungna att uppfinna 
hjulet på nytt. I dag har över 1 000 så 
kallade byanät etablerats, och nätverk som 
Byanätsforum erbjuder kostnadsfri råd-
givning i juridiska och ekonomiska frågor. 
Marknadsaktörerna når också längre och 
längre ut. Förra året hade över 31 procent av 
hushållen på landsbygden tillgång till fiber 
– bättre, men inte bra nog. Landsbygden 
kommer fortsatt vara i fokus för Bredbands-
forum de kommande åren.

Den statligt garanterade miniminivån 
för tillträde till internet låg på 20 kbit/s, och 
2 800 hushåll och arbetsställen saknade 
bredbandstäckning överhuvudtaget. I dag 

garanterar staten 10 Mbit/s till alla, och 
endast 60 hushåll och arbetsställen saknar 
helt bredbandstäckning.

De kommunala IT-infrastrukturprogram 
som tagits fram i samband med bredbands-
stödet 2001–2007 upplevdes som inaktu-
ella, inte minst på grund av den i stödsam-
manhang vanliga definition för ”snabbt 
bredband” – 2 Mbit/s nedströms. År 2012 
undersökte Bredbandsforum situationen 
och kom fram till att strax över hälften av 
Sveriges kommuner hade beslutat om eller 
påbörjat arbetet med att ta fram en ny stra-
tegi sedan 2009.

I DAG HAR 269 av landets 290 kommuner en 
dedikerad resurs som jobbar med sam-
ordning i bredbandsfrågor, och den stora 
majoriteten har uppdaterade och politiskt 
beslutade strategier och handlingsplaner. 
De regionala bredbandskoordinatorerna 
som regeringen tog initiativ till 2015 har 
varit viktiga för den utvecklingen. Vi tror att 
det kommunala engagemanget och ledar-
skapet bara kommer bli viktigare ju längre 
utbyggnaden når.

Det fanns ingen gemensam syn på 
robusthet eller driftsäkerhet, och dess bety-
delse för att kunna ta tillvara på digitalise-
ringens möjligheter. Nu har vi initiativ som 
exempelvis Robust Fiber att luta oss mot, 
och en större medvetenhet om behovet och 
nyttan av att infrastrukturen är robust och 
säker. 

Många aktörer, privata och offentliga, 
har jobbat hårt för att vi ska komma så här 
långt. Och vi tror att viljan att samverka och 
samarbeta gör att vi når lite längre, och kan 
jobba lite effektivare. Det stora engage-
manget som vi mötts av i Bredbandsforums 
styrgrupp, arbetsgrupper, och projekt är en 
bekräftelse på det. n

MATTIAS SVANOLD

Bredbandsforums kansli

Två mandatperioder senare
BREDBANDSFORUM

Bild tagen vid möte med ”Robusthetsgruppen” 2014 där bland annat Camilla Jönsson, Stadsnätsföreningen 
(längst fram i bild) medverkade.
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Åsa Zetterberg
Få har ett sådant gediget CV när det kommer till kunskap om det offentligas digitalisering som Åsa 
Zetterberg. Och efter att ha ägnat många år åt att få fart på digitaliseringen inom den offentliga sektorn 
så börjar hon nu se resultat av sitt, och många andra eldsjälars arbete.

Du fick 2018 rollen som regeringens chief 
digital officer med ansvar för att driva på 
genomförandet av regeringens digitali
seringsstrategi. Ditt uppdrag har nyligen 
löpt ut, vad gör du nu?

– I dag driver jag en egen verksamhet 
som senior rådgivare till olika spännande 
aktörer och initiativ och engageras också 
rätt flitigt som talare och moderator. Bland 
annat så är jag engagerad i något som 
heter AI Innovation of Sweden, en nationell 
Vinnovafinansierad AI-arena med många 
partners som ska accelerera utvecklingen 
och tillämpningen av artificiell intelligens, 
AI i Sverige. Jag har glädjande nog även fått 
en rad intressanta erbjudanden, som jag nu 
överväger. 

Du är den som kanske har haft bäst insyn 
i den offentliga sektorns digitala omställ
ningsarbete. Vad tror du krävs för att 
lyckas?

– I grunden handlar det om nyfikenhet 
och öppenhet för förändring och att vilja 
förbättra de verksamheter man ansvarar 
för och vara relevant i framtiden för dem 
man är till för. Avgörande är att ha en 
tillräcklig förståelse kring digitaliseringens 
starka förändringskraft, dess möjligheter 
och utmaningar. Det är en ny logik, nya 
förväntningar och affärsmodeller som 
råder i denna digitalt uppkopplade värld 
och det gäller att välkomna nytänkande 
och våga testa och lära. Att skaffa sig digital 
kompetens och förmåga att driva sin egen 
utveckling är centralt. Det gäller för alla 
beslutsfattare såväl inom offentlig sektor 
som för näringslivet. 

– I offentliga organisationer är det 
oerhört viktigt att ett par personer i den ab-
soluta ledningen, politiker och tjänstemän, 
är drivande och prioriterar förnyelsearbete 
där digitalisering tas till vara. Sanningen 
är egentligen den att digitaliseringen är 
ingenting som man kan prioritera bort eller 
valbart. Det sker här och nu och det ritar 

om kartan för allt och alla. Det gäller att 
ständigt motivera till lärande inom organi-
sationen och att rekrytera rätt kompetens 
för framtiden. 

– Men jag ser att det har hänt mycket de 
senaste åren, från att vara IT-avdelningens 
”bekymmer” till att ligga på högsta led-
ningens bord och en mer integrerad del av 
kärnverksamheten. Som jag brukar säga; 
”vi har inte alla svar men vi har alla ansvar”. 
Ett viktigt förhållningssätt är att hela tiden 
röra sig framåt och agera för att söka svar 
och lära sig mer, att ständigt vara på tå och 
lyhörd för den digitala utvecklingen.

Landets kommuner ser ju olika ut, både till 
ytan men också sett till befolkningsstruk
turen. Hur ska de med litet befolkningsun
derlag, men stora utmaningar, lyckas?

– En liten kommun som kan känna att 
det saknar strategiska resurser kan göra mer 
än vad man tror. De befintliga medarbetar-
na är en fantastisk resurs. Med relativt små 
medel kan man i dem få en enorm kraft till 
förnyelse. Här har ledningen en viktig roll 
i att välkomna och engagera personalen 
till att med glädje och passion spana och 
söka efter förbättringar och medverka i att 
genomföra dessa. Men sen behövs även 
regionala samarbeten och den nationella 
nivån behöver inom vissa områden ta ett 
större ansvar för hela nationen. 

Under din tid på SKL så lyfte du ofta fram 
vikten av tillgång till snabbt bredband 
som en knäck fråga för det offentligas 
digitalisering. Nu ser vi hur bredbandsut
byggnaden bromsar in. Hur tror du att det 
kommer påverka digitaliseringen?

– Vi befinner oss i en samhällsutveckling 
där snabbt bredband är grundläggande och 
där vi blir alltmer beroende av att koppla 
upp oss själva, saker och verksamheter.  
Gällande bredbandsutbyggnaden så börjar 
vi komma till ett läge där marknaden 
inklusive stadsnäten får det svårt att på 

affärsmässiga grunder ta hand om de kvar-
varande vita fläckarna, speciellt i mindre 
och glesa kommuner. Nu behövs det tas 
fram nya typer av kalkyler där den totala 
samhällsnyttoeffekten lyfts fram. Vi måste 
tillsammans hitta de konstruktiva samta-
len som leder till nästa bredbandsoffensiv. 
Här kan jag tänka mig att en lösning skulle 
kunna vara att, liksom vid större och kom-
plexa infrastruktursatsningar, utse neutrala 
förhandlingspersoner som kan samla de 
olika parterna och hitta kreativa vägar och 
samverkan för att komma framåt. 

– Dessutom tycker jag att det är läge 
för en partiövergripande och långsiktigt 
digitaliseringsöverenskommelse (som även 
finns inom t ex försvar och energi sektorn) 
som innefattar en kraftsamling med 
centrala ambitioner och investeringar för 
svensk digitalisering och utveckling. Den 
skulle kunna innefatta såväl infrastruktur-
satsningar, även s k mjukinfrastruktur, som 
satsningar på kompetens, datadriven inno-
vation, regelförenkling, digitalt servicelöfte 
till medborgare och företag m m.

Tycker du att man borde dra nytta av de 
lokala nätägarna i de olika sammanhang 
där det offentligas digitaliseringsomställ
ning finns med på agendan?

– Den digitala kompetensen hos enskilda 
kommuner behöver byggas brett och på 
egen grund och inte bara vila på inhyrda 
konsulter eller tillfälliga projekt. Därför 
är det givet att ta tillvara på insikten hos 
alla aktörer som finns inom kommunen, 
exempelvis i sitt eget energibolag eller 
stadsnätsbolag. Genom att bygga upp en 
kritisk kompetensmassa stärker man sin 
långsiktiga förmåga att driva utvecklingen 
framåt. Viktigt är också att blanda in andra 
aktörer från näringslivet och skapa nya 
partnerskap. n

PER FRÖLING

Svenska Stadsnätsföreningen

SENIOR RÅDGIVARE OCH TALARE MED ERFARENHET SOM REGERINGENS  
CHIEF DIGITAL OFFICER OCH CHEF FÖR DIGITALISERING PÅ SKL:
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Livit som vi säger. Vi köper och återanvänder din IT-utrustning. På så sätt 
sparar vi på jordens resurser och sänker din TCO.
      I trettiofem år har kHuset utvecklat och levererat säkra IT-lösningar 
till myndigheter, kommuner och företag med mycket höga säkerhetskrav. 
Inom bredband levererar vi bland annat switchar och dess kopplingar med 
SFP:er och kablage. 

Kontakta Thomas Cadier på 0708 - 62 88 22 eller cadier@khuset.se  
och prata om hur vår gröna finansiering sänker din totala ägandekostnad.

Grön 
finansiering= 
Låg TCO.

kHusets unika gröna finansiering förlänger 
livet på din IT-investering.

Upphandlingar, projekt- 
ledning, byggledning,  
informationssäkerhet,  
besiktningar, övervakning  
och service. Vi kan allt som 
har med fibernät att göra.  
Det har vi kvitto på.

Mejla christina.stollmannilsson@rejlers.se eller 
ring henne på 070-535 21 65 så får du veta mer.

Stadsnätet i Umeå bidrar 
till att skapa Sveriges  
första 5G-stad

Det nystartade projektet, Umeå 5G, har målet att göra 
Umeå till en testmiljö för nya digitala lösningar och 
tjänster. Projektet drivs gemensamt av fem offentliga 
aktörer där det lokala stadsnätet, en del av Umeå 

Energi, medverkar.
– Ett väl utbyggt fibernät kommer att vara en förutsättning 

för 5G-utbyggnaden i Sverige. I Umeå har vi fördelen av att 
ha kommit väldigt långt med vår utbyggnad och just därför 
lämpar sig Umeå så pass bra för det här projektet, säger Mats 
Berggren, ansvarig för stadsnätsverksamheten inom Umeå 
Energi.

BÅDE HÖGSKOLA OCH SJUKHUS är inblandade i projektet och 
målet är att Umeå ska bli det första 5G-universitetssjukhuset 
och det första 5G-universitetet i Europa. Några exempel där 
5G kan komma att höja kvaliteten inom just vårdsektorn är 
just hur den nya tekniken bidrar till snabbare och automatisk 
kommunikation mellan sjukvårdsutrustning och vårdperso-
nal. Det kan exempelvis handla om att en ambulans i realtid 
får information om den snabbaste vägen för att ta sig fram.

TESTVERKSAMHETEN KOMMER ATT SJÖSÄTTAS under 2019. För-
hoppningen är sedan att projektet ska rullas ut i full skala efter 
det. Men för att lyckas måste Post- och telestyrelsen anpassa 
sin spektrumtilldelning så att även projekt i mindre skala, likt 
det i Umeå ges möjlighet att erbjuda 5G-lösningar. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Umeå 5G

BREDBANDSBÅTEN  
1–2 OKTOBER 2019
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KRÖNIKA  

Den svenska telekommarknaden 
befinner sig i en förändringsfas. 
På kort tid har kartan ritats om 
och genom uppköp och samman-

slagningar har Sverige gått från att ha en 
mängd olika nationella operatörer till ett 
fåtal stora aktörer – och så stadsnäten.

DEN HÄR TRANSFORMERINGSRESAN ÄR snart 
framme vid sitt mål för den här gången 
och bolagens interna arbete med att foga 
samman de olika företagen är snart i hamn. 
Med det väntas också kraven på de nya 
bolagen öka dramatiskt. En stor del av de 
nygamla operatörernas konkurrenskraft 
består i och kommer allt mer att vara 
beroende av hur snabbt och effektivt de 
kan hantera sina offertsvar och sy ihop 
lösningar.

DETTA INNEBÄR BÅDE MÖJLIGHETER och utma-
ningar för stadsnäten. För att illustrera det 
jag pratar om så kan jag ta södra Sverige 
som exempel. I landets sydligaste delar 
finns i dag inga regionala säljinterface. 
Trots att de nationella operatörerna har ett 
uppdämt behov av att kunna diskutera af-
färer med någon som representerar den väl 
täckande fiberinfrastrukturen som stadsnä-
ten byggt upp under lång tid så är stolen på 
andra sidan förhandlingsbordet tom. I fallet 
med södra Sverige så är inte problemet att 
det saknas alternativa nätägare eller för den 
delen robust och redundant infrastruktur. 
Det som saknas är någon att sätta på den 
där stolen vid förhandlingsbordet.

ATT FRÅGAN ÄR SÅ angelägen just nu har inte 
bara att göra med den transformeringsresa 
jag beskrivit innan. Mobilnäten kommer 
att byggas ut och omstruktureras inför 5G, 
molntjänster mot företag samt en ombygg-
nad och utbyggnad av TV-tjänster över 
fiberbaserade nät gör att efterfrågan på en 
sådan part ökar för varje dag som går.

MEN ATT PRATA SAMVERKAN är lättare sagt 
än gjort, inte minst om vi dessutom börjar 
blanda in olika former av byråkratiska 
aspekter. Men jag är övertygad om att med 
vilja och engagemang så finns det goda 
möjligheter att hitta en lösning på situa-
tionen. Faktum är att på flera håll runt om 
i landet, exempelvis det regionala bolagen 
Norrsken, AC net och IT Norrbotten som  
hyr ut sina ägares nät i mellersta och norra 
Sverige eller NetWest, ett bolag ägt av kom-
munerna i Västra Götaland tillsammans 
med regionen, så finns redan en fungeran-
de lösning. Men fortfarande så återstår på 
tok för många vita fläckar och där hoppas 
jag att vi gemensamt kan hitta en lösning 
inom snart framtid.

DE FLESTA STADSNÄTSCHEFER JAG träffat den 
senaste tiden anser liksom jag att sam-
verkan är en överlevnadsfråga för många 
stadsnät. Men en minst lika viktig aspekt, 
och där stadsnäten har tjänat sitt syfte 
många gånger genom historien, är konkur-
rensen på marknaden. På många håll runt 
om i landet finns det i dag bara två nätägare 
där den ena i de flesta fall heter Telia och 
den andre ofta är ett stadsnät. I och med 

de senaste årens utbyggnad i glesbygd är 
stadsnäten ofta den enda nätägaren. Med 
andra ord skulle inte bara konkurrensen på 
marknaden främjas utan även access till 
glesbygden göras nationellt tillgänglig om 
stadsnäten vässade sitt erbjudande.

EN ANNAN ASPEKT ÄR att även Telia aviserat 
en inbromsning i den fortsatta utbyggna-
den samtidigt som kopparnätet monteras 
ned. Det är därför tänkbart att även Telias 
intresse av att hyra transmissions- och 
fiberförbindelser av stadsnäten i områden 
där de själva inte har någon fiber kommer 
att öka. Men precis som i fallet med de 
övriga operatörerna så finns det varken tid 
eller resurser för dialoger med varje enskilt 
stadsnät.

STADSNÄTSFÖRENINGEN HAR SEDAN EN tid 
tillbaka lagt fokus på att stötta sina med-
lemmar i det här arbetet. Jag har besökt 
många av föreningens medlemmar runt 
om i landet och kommer fortsätta med det 
arbetet. Jag hoppas att alla stadsnät, och för 
den delen även de nationella operatörerna, 
känner att vi på föreningen finns här som 
ett bollplank och stöd i arbetet med att 
främja konkurrensen på fibermarknaden 
ytterligare. Till syvende och sist måste dock 
jobbet utföras av stadsnäten och jag både 
tror och hoppas att 2019 blir det år som 
detta händer. n

PETER BRYNE

Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnäten måste bli bättre 
på att dra nytta av varandra

Peter Bryne.
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Att vara näst störst i Sveriges näst största stad innebär vissa utmaningar. När andra stadsnät kan dra nytta av att 
vara den största aktören på orten har det lokala stadsnätet i Göteborg, GothNet, fått arbeta hårt för att hitta sin  
roll på marknaden.

-Det råder extremt tuff konkur-
rens här och vi har brottats 
med ett antal missuppfatt-
ningar bland kunderna om 

att vi exempelvis inte skulle sälja svartfiber 
vilket är helt fel, säger Sofia Söder, vd på 
GothNet.

Det lokala stadsnätet som är en del av 
det lokala energibolaget, Göteborg Energi,  
äger fibernät i sex kommuner. Verksam-
heten bygger på ett öppet nät som är 
tillgängligt på alla nivåer. Med andra ord 
erbjuder bolaget både svartfiber och kapa-
citetstjänster samt möjlighet för kommuni-
kationsoperatörer att leverera till privatper-
soner i GothNets nät. 

NÄR ANDRA STADSNÄT LAGT stort fokus på att 
ansluta villor valde GothNet tidigt att istäl-
let lägga fokus på företagsaffären. För att 
lyckas stå sig i konkurrensen på marknaden 
har bolaget behövt hitta sin nisch. 

– Vi har en stor fördel av vår lokala 
förankring och vi är bra på att åstadkomma 
lokala samarbeten. Vi vet att det är något 
som efterfrågas och uppskattas även av 
kunderna, säger Sofia Söder.

Men trycket från kunderna ökar stän-
digt. För att ytterliga möta efterfrågan på 
snabbhet arbetar GothNet nu med att bli 
ett av de första stadsnäten som automati-
serar sin säljprocess. Genom att digitalisera 
hela affären kommer den som lägger in en 
förfrågan på en fiberförbindelse få svar om 
tillgängligheten och pris direkt i systemet. 
På så sätt tillmötesgår GothNet kundernas 
efterfrågan på snabb återkoppling och 
dessutom frigörs tid från bolagets säljare att 
arbeta med mer komplexa affärer.

BOLAGET HAR OCKSÅ PROFILERAT sig inom 
säkerhet och diversitet. Två ledord som ge-
nomsyrat verksamheten under flera år men 
där betalningsviljan från kunderna tidigare 
varit svag.

– Om vi exempelvis tittar på de olika 
servicenivåer som vi erbjuder så är det 
först under det senaste året som vi sett en 
ökad efterfrågan från kunderna. Det märks 
tydligt att allt fler fått fokus på säkerhet och 
redundans, säger Sofia Söder.

I och med att den allmänna förståelsen 
för vikten av säker digital infrastruktur ökat 
menar hon att allt fler också börjat reflek-

tera kring vem som äger infrastrukturen. 
Förståelsen för att handla från ett opera-
törsoberoende stadsnät ökar ständigt vilket 
märks på frågorna från bolagets kunder.

TACK VARE DESSA HÅRDA ansträngningar har 
GothNet lyckats hitta sin roll och försälj-
ningsmässigt slog bolaget rekord under 
2018. Att de tvingats anpassa sig efter en ny 
tuffare marknadssituation tror hon i grun-
den bara varit bra och hon hoppas att andra 
stadsnät effektiviserar sina verksamheter 
i tidigt skede. För Sofia Söder är övertygad 
om att den allt tuffare konkurrensen på 
marknaden är på väg även mot landets 
mindre städer.

– Vi stadsnät har haft väldigt mycket 
fokus på att bygga ut och inte prioriterat vår 
affär tillräckligt mycket. Vi måste bli snabb-
are och vassare och bättre på att samverka, 
säger hon.

Och för att stadsnäten som grupp ska 
lyckas bli mer attraktiva så måste stadsnä-
ten bli bättre på att samarbeta och stötta 
sina grannar.

– Vi stadsnät dras ju ofta över en och 
samma kam. Vid en affär som sträcker sig 
över ett större område så blir vi ju inte bätt-
re än den svagaste länken i kedjan, säger 
Sofia Söder.

PÅ MÅNGA HÅLL I landet präglas marknaden 
av i huvudsak två aktörer där stadsnätet 
ofta är en av dem. Det skapar, enligt Sofia 
Söder, ett ännu större behov av att stads-
näten vässar sin verksamhet.

– Att det råder en sund konkurrens på 
marknaden är viktigt för alla, inte minst på 
lång sikt. Allt fler får upp ögonen för detta 
men jag tror att vi inom stadsnäten kan bli 
bättre på att öka förståelsen ytterligare för 
vikten av sund konkurrens bland landets 
nätägare. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

” Vi glömmer aldrig 
vår affär”

Sofia Söder med kollega.
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Vi stadsnät har 
haft väldigt mycket 
fokus på att bygga 
ut och inte prio-
riterat vår affär 
tillräckligt mycket.

Bild tagen på Sofia Söder, 
vd på Gothnet, i samband 
med Stadsnätsföreningens 
Årskonferens i Umeå, 2018.
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I kommunens digitaliseringsarbete fram-
går det att målsättningen är att uppfat-
tas som en enkel, öppen och effektiv 
kommun, dit det är naturligt att vända 

sig via digitala kanaler. Och Ante Baric, 
digitaliseringsansvarig på Göteborgs stad 
är tydlig med att det är just ökad service 
till anställda, invånare och företag som är 
i fokus när kommunen ska genomgå sin 
digitaliseringsomställning.

– Kommunens medborgare eller före-
tagare vet ju sällan hur vi är organiserade. 
Det finns en tendens inom offentlig sektor 
att krångla till det. Vi är tydliga med att vi 
vill vara tillgängliga för alla, när som helst 
och därav vårt fokus på service, säger Ante 
Baric.

GÖTEBORG BEFINNER SIG  just nu i en tacksam 
sits. Staden är välmående, det går bra för 
det lokala näringslivet och företagen skriker 
efter arbetskraft. Kommunen väntas växa, 
både i form av fler företag och fler invånare, 
under de kommande åren och lösningen 
på det ökande trycket stavas digitalisering. 
Kanske är det därför ingen slump att flera 
av de projekt som satts igång inom kommu-
nens verksamheter är inom just samhälls-
byggnadsområdet.

Kommunen har bland annat byggt upp 
det de kallar för en digital tvilling där det 
nuvarande Göteborg simuleras. Syftet 
med satsningen är att både förenkla, men 
framförallt förbättra, kommande stads-
planering.

– För oss som samhälle är det dyrt att bygga 
fel. Om vi ska lyckas vara en attraktiv stad 
måste vi därför bygga både smartare och 
bättre. I den digitala tvillingen kan vi skapa 
ett bättre beslutsstöd gällande exempelvis 
hur många skolor som behöver byggas 
om vi anlägger ett nytt område, säger Ante 
Baric.

Tar inte kommunen hänsyn till sådant 
redan i dag?

– Självklart arbetar man med det även 
idag men nu är det stor komplexitet med 
både många aktörer och förvaltningar 
inblandade där digitala tvillingen kan ge 
oss en bättre holistisk sammanställd bild 
istället. Vi arbetar idag med medborgare 
dialog och samverkan som vi lättare kan 

Så ska det smarta Göteborg bidra med 
ökad nytta åt både invånare och företag
Göteborgs stad är inte ensam om att lägga stora resurser på digitalisering, med målet att bli en av landets  
smartaste städer. För att lyckas arbetar kommunen hårt med att inkludera både sina egna verksamheter  
samt det lokala näringslivet i sitt arbete.

FOTO: GÖRAN EKEBERG, ADD LIGHT
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visualisera och beakta i vår utformning med 
hjälp av digitala hjälpmedel. Kanske är det 
lättare i mindre kommuner men i större 
städer gör storleken ibland att det blir svårt 
med samverkan mellan verksamheterna att 
verka i ett kundmöte som en stad.  

Förhoppningen är därför att de som 
arbetar med samhällsbyggnad ska få ett 
bättre beslutsunderlag tack vara informa-
tion även från andra verksamheter som 
finns lättillgänglig i det simulerade digitala 
Göteborg.

ETT ANNAT OMRÅDE DÄR det pågår flera 
projekt är transport- och trafikområdet. 
Om Göteborg ska växa måste både invånar-
na och företagens logistik fungera. Bland 
annat genomförs tester med självkörande 
fordon. Att just frågor inom fordonsområ-
det är högt upp på agendan i Göteborg är 
kanske inte helt oväntat. Både den egna 
kommunen och även det närliggande 
området har länge varit bas för stora delar 
av svensk fordonsindustri. I samband med 
finanskrisen i slutet av 00-talet tvingades 
flera företag att tvärbromsa och många 
anställda förlorade sina jobb. Trots att 

de efterföljande åren blev tuffa både för 
kommunen och det lokala näringslivet är 
Lars Bern, innovationsansvarig på Business 
Region Göteborg är övertygad om det också 
bidragit positivt.

– Vi har just nu en ekonomisk tillväxt 
i kommunen som vi aldrig sett tidigare. 
Under tre år i rad har vi haft lägre arbets-
löshetssiffror än Stockholmsregionen vilket 
tidigare inte hänt efter kriget och knappt 
innan heller, säger Lars Bern.

DET ÄR INTE HELLER första gången som 
Göteborgsregionen genomgått ett stålbad. 
Lars Bern nämner bland annat transfor-
mationen från Teko- till varvsindustrin och 
slutligen till fordonssektorn. Gemensamt 
är att det lokala näringslivet vid dessa hän-
delser tvingats att tänka nytt och fokusera 
på vad marknaden verkligen efterfrågar. 
Han tror därför inte att det är någon slump 
att flera företag i området under åren efter 
finanskrisen valt att fokusera på kopplingen 
mellan telekom- och fordonsindustrin.

– De stora trender som kommer med 
elektrifierade lösningar är allt mer beroen-
de av någon form av uppkoppling. Det är 

inte längre bara plåt och plast och sen fyra 
hjul utan det krävs mer än så i dag och i en 
nära framtid kommer fordonen sannolikt 
vara beroende av att det finns snabba upp-
kopplingar, säger Lars Bern.

Redan i dag finns flera testbäddar i 
staden där kommunen samverkar med 
akademi och näringsliv. Ett exempel är en 
testbädd där fordonsaktörer kan bedri-
va försöksverksamhet i olika uppbyggda 
miljöer som stadsmiljö eller motorväg. Nu 
investeras det också i ett 5G-nät som ska 
göra det möjligt att testa även lösningar 
som är beroende av snabba uppkopplings-
hastigheter. 

Och det är då som telekomsektorn och 
framförallt lokala nätägare och operatörer 
blir viktiga. För utan ett väl utbyggt fibernät 
varnar Lars Bern för att det kommer bli 
svårt att rulla ut all den teknologi som just 
nu tas fram i Göteborgsområdet.

– Redundans och flera alternativa system 
är nödvändigt. Det här är ju något som 
måste fungera i alla lägen, säger han. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Våra innovativa tjänster har utvecklats för att
enkelt kunna implementeras och provisioneras
i stadsnäten.

Vård och omsorgstjänster via
Sveriges stadsnät

• Ger mervärde i befintligt nät

• Ökar samhällsnyttan genom vård och
omsorgstjänster

• Färdig att kopplas till olika plattformar

• Kompatibel med tusentals enheter

• Stöd för flertal kommunikationsprotokoll

• Lokal och molnbaserad styrning av sensorer

• Installation och konfiguration via app

• Support- och administrationsportal

• Kan anpassas efter er grafiska profil

Trygga och smarta  IoT-
tjänster

EN LÖNSAM AFFÄR!

VI SES I

GÖTEBORG

www.alleato.se

08-550 65 990 | info@alleato.se
Smarta lösningar sedan år 2000

VÅRD PÅ DISTANS-digital hemsjukvård
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Hela Sverige ska digitaliseras och en sökning på begreppet ”Sveriges smartaste stad” visar att det  
är många orter som slåss om att ligga i framkant. Även Sveriges minsta län, Blekinge, vill nu ge sig in  
i fighten och framgångsreceptet stavas, samverkan.

Badbojar, simhallar och vedlager 
är redan uppkopplade runt om i 
Blekinge. I närtid kommer även 
gator, elskåp, gångtunnlar och 

till och med prisbelönta Brunnsparken i 
Ronneby smyckas med smarta sensorer. 
Projektet bakom satsningen kallar sig för 
IoT-Blekinge och drivs av fyra lokala stads-
nät från Karlshamn, Karlskrona, Olofström 
och Ronneby.

Att de fyra bolagen samverkar inom 
ramen för IT-området är dock inget nytt. 
Sedan flera år tillbaka har stadsnäten ar-
betat gemensamt med både bredbandsut-
byggnad och drift av fibernätet. Med andra 
ord var steget till att även samverka inom 
IoT-området inte långt.

– Det kändes självklart redan från början. 
Jag tror att alla i samarbetet kände att det 

skulle bli svårt att starta upp med IoT om 
vi skulle göra det var och en, säger Patrick 
Ågren, stadsnätschef på Karlshamns Energi.

MEDAN MÅNGA LÄN BESTÅR av en större 
residensstad och flera mindre kommuner 
så är invånarantalet i Blekinge relativt sätt 
jämt fördelat. Det har påverkat samverkan 
positivt menar Patrick Ågren eftersom att 
alla sitter i ungefär samma sits och ingen 
behöver uppleva att den tar eller ger för 
mycket i samarbetet. Han får medhåll Olof 
Lindqvist, stadsnätschef i Ronneby.

– En viktig faktor till att det fungerar 
så bra som det gör är att Affärsverken i 
Karlskrona som trots att dom är störst också 
inser vikten av samverkan och att vi tillsam-
mans blir ganska stora, säger han.

Han tror också att kommunernas likarta-

de förutsättningar skapar goda möjligheter 
för att de IoT-lösningar som nu testas kan 
kopieras av varandra utan allt för stora 
anpassningar.

– Hade en av oss varit en storstad är 
risken att den aktören tagit över och att vi 
andra sedan hade haft svårt att använda 
lösningar anpassade för betydligt större 
kommuner. På så sätt tror jag att det ofta 
kan vara en fördel att samverka med dem 
som är i samma situation, säger Olof  
Lindqvist.

SAMARBETET HAR PÅGÅTT I snart ett år och 
trots att det redan i dag pågår en mängd 
projekt ute hos de fyra stadsnäten är sam-
verkan dem emellan ännu inte formalise-
rad. Projektet sker fortfarande på frivillig 
basis där alla bidrar med sin tid och kompe-

de lokala
stadsnäten

Så ska Blekinge bli ett  
smart län med hjälp av
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tens. Att de fram tills nu inte har lagt tid på 
byråkratiskt krångel som exempelvis bilda 
ett gemensamt bolag har gjort att de kunnat 
lägga sin tid på den enskilda delprojekten 
istället.

– Vi inser dock själva att det är den lätta 
biten vi gjort. Som alltid så riskerar det att 
bli både svårt att krångligt den dag som 
pengar kommer med in i bilden. Vi hoppas 
att vi ska kunna hitta ett smidigt sätt att lösa 
det på framöver, säger Patrick Ågren.

FÖR ATT MAXIMERA NYTTA med samarbetet 
har de fyra stadsnäten sedan start fokuserat 
på att testa olika IoT-lösningar istället för 
att alla ska fokusera på samma område. 
På så sätt kan flera delprojekt riktade mot 
kommunens olika verksamhetsområden 
pågå samtidigt. När lösningarna är utvär-
derade och justerade kan sedan övriga 
stadsnät implementera en redan utprovad 
lösning då de delar på samma IoT-plattform 
i botten.

I Karlshamns kommun pågår just nu 

försök med att sätta sensorer som larmar 
när rensbrunnar täppts till. En fråga som 
kanske inte bekymrar varken invånare eller 
lokalpolitiker till vardags men som ändå 
innebär stora kostnader för kommunen 
eftersom de i dag kontrolleras på plats av 
anställda vid renhållningsverksamheten.

I Ronneby, som precis som sina grann-
kommuner, drabbats hårt av de senaste 
årens vattenbrist kommer man inom kort 
att mäta bevattningsbehovet i kommunens 
stolthet, Brunnsparken. Förhoppningen 
är att projektet sedan ska kunna nyttjas 
på flera håll i kommunen och i framtiden 
också kopplas med information från en 
vädertjänst för att kunna spara ytterligare 
vattenmängder.

– Om vi exempelvis vet att det kommer 
att regna en viss dag så kan vi dröja lite 
längre med att vattna trots att det egentli-
gen skulle behövas. Det kan vi spara stora 
vattenmassor på, säger Olof Lindqvist.

Projektet har fått stor uppmärksamhet 
både i branschen men också i lokalme-

dia. Intresset från övriga verksamheter i 
kommunen och politiken har också varit 
överraskande. Men Patrick Ågren tror att 
det är när IoT-lösningarna ska övergå från 
projektfasen till den dagliga driften som 
diskussioner om exempelvis kostnader 
kommer att uppstå.

– Det kommer fungera så länge vi är inom 
vårt eget (de lokala energibolagen, reds anm) 
verksamhetsområde men när det kommer 
till hur våra projekt skapar nytta och kost-
nadsbesparingar hos andra tror jag att det 
kommer att uppstå diskussion, säger han. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Fakta: 
Karlshamn:  32 228 invånare
Karlskrona:  66 347 invånare
Olofström:  13 412 invånare
Ronneby:  29 515 invånare
Sölvesborg:  17 475 invånare
Blekinge län:  158 977 invånare
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GÖTEBORG 18–20 MARS 2019
ÅRSKONFERENS

Välkommen till Göteborg

13.30-13.35 Välkommen!
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen och Sofia Söder, vd, 
GothNet

13.35-14.05 Konjunkturläget i Västsverige – en av Europas mest  
expansiva regioner
Ekonomisk utveckling handlar inte enbart om politiska 
beslut och tillgång på ”kritisk massa” i olika avseenden. 
Utveckling handlar i lika hög grad om självförtroende, 
att de centrala aktörer-na politik, näringsliv, akademi och 
invånarna litar på varandra. Idag är kampen om kompetens 
det som gäller i hela världen. Med rätt förutsättningar från 
våra politiker kan Västsverige bli ännu mer attraktivt för 
internationell och nationell kompetens. Vi är en region som 
ligger långt fram avseende innovationer, inom flera olika 
branscher.
Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren

14.05-14.30 En framgångsrik evenemangstad
Göteborg är en framstående evenemangsstad och evene-
mangen är betydelsefulla – både för staden som resmål 
och för att långsiktigt bygga en attraktiv stad. Vad har 
digital infrastruktur för betydelse i att skapa framgångsrika 
lokala, nationella och internationella evenemang? Vi tittar 
på Göteborgsvarvet som ett av det goda exempel på hur 
utvecklingen sker gällande digital kommunikation.
Magnus Hallberg, evenemangschef, Göteborg & Co och Bo 
Edsberger, förbundschef & varvsgeneral, Göteborgs Varvet

14.30-14.55 Carvenience – future of mobility services
Automotive – det handlar inte längre om hårda bilar. Det 
handlar om data, customer experi-ence och en helt föränd-
rad framtida affär. Vad är det som egentligen pågår? Och 
hur kommer det att påverka både infrastruktur, samhällsut-
veckling och vår personliga vardag? Göteborgs baserade 
WirelessCar delar med sig av insikter från över 20 år som 
global Telematics Service Pro-vider.

Anna Honnér, Director Sales and Marketing, WirelessCar

14.55-15.20 Kaffe

15.20-15.45 Västra Götaland pionjärer på trådlös bredbands-
uppkoppling – Alingsås Energi först i Sverige  
med mikrovågslänk på 10 Gbit/s
Vad ska nätägare göra när det blir för dyrt eller inte går att 
etablera fiber? Alingsås Energi satsade på trådlös bred-
bandsuppkoppling via mikrovågslänk. Ett helhetstänk som 
även inbegriper frågan om redundans och möjligheten att 
flytta utrustningen när behoven förändras. Flera aspekter 
av glesbygdsproblematiken kan lösas om nätägare vågar 
tänka utanför boxen och komplettera fiber med trådlös 
länkteknik.
Kristian Nilsson, nätansvarig Alingsås Energi och  
Tony Petersson, Vixor & Co

15.45-16.10 En digital och hållbar stad – öppen för världen
Göteborgs stad står inför en omfattande förnyelse där 
staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra 
plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya 
bostäder och arbetsplatser. Under året planeras redan för 
självkörande bilar i stadsmiljön och ett flertal hållbarhets-
projekt såsom buss 55 som drivs med el har körts i flera år 
men också nya innovativa grepp såsom luftkvalitetsmätning 
på bussar i realtid görs inom staden. Som beslutsstöd till 
stadens förnyelse avser vi ha en digital tvilling av staden 
2021 som skall hjälpa stadens verksamheter att simulera 
åtgärder innan byggnation eller förändringar påbörjas, för 
att kunna fatta bra beslut. För att klara dessa utmaningar 
behövs en väl utbyggd digital infrastruktur.
Ante Baric, digitaliseringschef, Göteborgs Stad

16.10-16.45 En regional bredbandsstrategi för utbyggnad av  
bredband i den glesaste landsbygden
Västra Götalandsregionen har sedan 2011 haft en regional 
bredbandsstrategi som har möjlig-gjort stöd till områden 
som ligger längst bort från befintliga fibernät. Grundtanken 
har varit att med regionala och kommunala medel lyfta 
bort höga investeringskostnader för stamnätsled-ningar så 
att det inte blir dyrare att bygga lokala bredbandsprojekt 
långt ut på landsbygden än nära tätorterna. Resultatet är att 
Västra Götaland enligt PTS bredbandskartläggning har den 
högsta andelen fiberanslutna hushåll på landsbygden i Sve-
rige efter Gotland. Hör kollektivtra-fik- och infrastrukturchef 
Ulrika Bokeberg berätta om det politiska och strategiska 
tänkandet bakom denna lyckade satsning.
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafik- och infrastrukturchef, Västra 
Götaland

16.45-17.15 Panelsamtal – Från lokala till nationella affärer
Hur förändras den nationella marknaden och förutsätt-
ningarna för fiber och datakommunikation ur ett stads-
nätsperspektiv. En mer mogen marknad ställer nya krav 
på stadsnätens försäljningsprocess. Samtidigt höjs kraven 
på infrastrukturen och kommunikationsprodukterna pga 
kommande utbyggnad av molntjänster, IoT och 4-5G. Norr-
sken och NetWest har genom sitt sätt att möta marknaden 
lyckats öka sina affärer mot nationella aktörer.
Göran Wallo, Netwest styrelse, Jan-Erik Lindroth, Norrskens 
styrelse, Peter Bryne, Stadsnätsföreningen 
Moderator: Per Fröling, Stadsnätsföreningen

17.15-17.20 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen och Sofia Söder, vd, 
GothNet

MÅNDAG
18 MARS

KVÄLLS
MINGEL

Stadsnätsföreningen bjuder in till mat, dryck 
och nätverkande från kl 19.00 på Universeum.  
Endast föranmälda!

Detta eftermiddagsseminarie är endast för stadsnät och dess ägare
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TISDAG
1 MARS

09.30-11.45 Stadsnätsföreningens Årsmöte

11.45-12.45 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

12.45-13.00 Inledning
Ordförande, Stadsnätsföreningen 

13.00-13.20 GEMENSAMT SEMINARIUM 1 
Stadsnäten missar intäkter varje dag!
Stadsnäten finns lokalt men man agerar på en global 
marknad. Det handlar om att synliggöra sina tjänster samt 
använda digitaliseringens möjligheter.
Annika Lidne, Internet- och digitaliseringsstrateg

13.30-14.00 Välj ett av följande:

 1:1 - Robust trådlös teknik för effektiv  
bredbandsutbyggnad i hela landet
PTS har tagit fram en vägledning för bredbandsutbyggnad 
med trådlösa tekniker som komplement till trådbunden 
teknik. För att säkerställa att dessa trådlösa alternativ som 
beskrivs i vägledningen byggs robust har Stadsnätsför-
eningen tillsammans med branschaktörer inom telekom 
utarbetat anvisningar och referensmodeller för trådlösa 
länkar som kravställer lägsta nivå på robusthet, kvalitet och 
driftansvar. Dessa anvisningar kan med fördel användas vid 
upphandling av egen anläggning eller som hyrd tjänst.
Christian Höglund från PTS och Jimmy Persson från Stads-
nätsföreningen berättar om vägledningen och anvisningarna

 1:2 - Robust trådlös kapacitet till Kosteröarna  
– Succé för StrömstaNet
Stor framgång för StrömstaNet när de tillsammans med 
tjänster från Wantech lyckades leverera trådlös Ethernetka-
pacitet till Kosteröarna – trots tidsbrist, fysiska hinder och 
tight budget.
Sören Björnman, Wantech och Göran Wallo, StrömstaNet

 1:3 - Fördubblad produktivitet – en möjlighet med  
framtidens digitala lantbruk
Investeringarna i digitala lösningar för lantbruket har 
flerdubblats de senaste åren – och är nu en av de hetaste 
techsektorerna. Hur kommer det sig, och hur utvecklas det 
digitala lantbruket? Filip Lundin från konsultföretaget Mack-
lean tar oss med på en spännande framtidsresa.
Filip Lundin, Macklean

14.10-14.40 GEMENSAMT SEMINARIUM 2 
Rykande färska siffror för fiberutrullningen  
i Europa presenteras av FTTH Council Europé
Magnus Angermund, styrelsemedlem, FTTH Council Europé

14.50-15.20 Välj ett av följande:

 2:1 - Opportunities to support the rollout of existing  
fiber networks (ENG)
Can a local fibre network get help from private funds?  
What is in the mind with an European investor.
Thierry Levenq, Regional Expert, Connected Europe 
Broadband Fund and partner, Connecting Advisors and 
Simon Rozas, Investment Director, CEBF

 2:2 - Export av svenskt bredband?
Ta del av affärsmöjligheter i Europa inom bredband och öka 
din internationella försäljning.
Jan Claesson, internationell affärsutvecklare och 
Charlotta Nyberg, regionschef norra Europa och Eurasien 
samt ansvarig för ICT, Business Sweden

 2:3 - Stadsnätsbolaget äger gärna bredbandsnät  
tillsammans med kommuner
Österåker är den kommun som Stadsnätsbolaget är först ut 
med att erbjuda ett koncept där man  
tillsammans planerar och bygger ut i de delar ett bred-
bandsnät ännu inte byggts ut. Nätet kommer ägas gemen-
samt av det privata Stadsnätsbolaget och kommunen. Via 
Stadsnätsbolagets egna  
bolag Öppna Stadsnät erbjuds en kommunikations-
operatörsplattform för alla anslutna kunder.
Johan Sundberg, vd, Stadsnätsbolaget och Öppna Stadsnät 
samt Thomas Molin, stadsnätschef, Österåkers stadsnät

 2:4 - Nya affärer med en aktör som vill hyra fiber av  
stadsnäten för att göra ISP av stora som små lokala  
tjänsteföretag

Daniel Persson, Layer&Mesh 

15.20-16.00 Kaffe serveras hos utställarna

16.00-16.35 GEMENSAMT SEMINARIUM 3 
Paneldiskussion: Hur lyckas vi med den fortsatta  
utbyggnaden för att möta de politiska målen?
Carin Andersson, Eltel, Mats Devert, Transtema och
Tomas Sundström, IT-Norrbotten m fl 
Moderator: Per Fröling

16.35-17.15 GEMENSAMT SEMINARIUM 4 
Hur kommer AI förändra vårt samhälle och vad innebär det 
ur säkerhetssynvinkel?
Åsa förespår de närmaste årens utveckling inom artificiell 
intelligens. Den kan på många sätt förbättra våra liv men 
hur hanterar vi riskerna som följer med i dess spår?
Åsa Schwarz, författare, krönikör  
och IT-säkerhetskonsult

09.00-11.45  Registrering 
Kaffe och smörgås hos utställarna

R
e

se
rv

a
ti

o
n

 f
ö

r 
e

v 
ä

n
d

ri
n

g
a

r

KVÄLLS
PROGRAM

Från 19.00
Fördrink och middag med  
underhållning i Eriksbergshallen.

Karin är artist, programledare och konferencier och kan förena 
musik och bra mellansnack och sätter precis den stämning som 
stunden kräver. Foto: Ines Sebalj.

MODERATOR

KARIN KLINGENSTIERNA
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08.30-09.15 GEMENSAMT SEMINARIUM 5 
Andreas Ekström – Sju sätt att erövra världen
Föreläsningen beskriver digitaliseringens största utma-
ningar och konfliktområden. Andreas visar dessutom 
vilka otroliga möjligheter som finns, mänskligt, socialt och 
affärsmässigt, för den som vill bidra till en verklig digital 
demokratisering i tider av faktaresistens, filterbubblor och 
falska nyheter.
Andreas Ekström, journalist, Sydsvenskan

09.25-09.55 Välj ett av följande:

 5:1 - OCP: Ny teknik för serverhallar (kommunikation)
OCP Som startades 2011 på initiativ av Facebook, Intel, 
Rackspace och Goldman & Sachs, har blivit helt ledande 
när det gäller utvecklingen av hårdvara för storskaliga 
Datacenter världen över. Hårdvara som utvecklas i en öp-
pen design gemensamt av kunder och leverantörer i OCP 
gemenskapen, är fri för alla att tillverka enligt de ritningar 
och specifikationer som finns tillgängliga publikt. Inga 
utvecklingskostnader, en tredjedel av miljöpåverkan, halva 
kostnaden och 30% mer energieffektivt jämfört med tradi-
tionell IT-hårdvara. Hur kommer OCP att påverka arbetet 
med utbyggnaden av stadsnäten och infrastrukturen för det 
digitala samhället?
Roberto Söderhäll, Swedish Modules

 5:2 - Kvalitet och säkerhet i ett välfärdsperspektiv
Digitala lösningar är ett verktyg för att klara framtidens 
välfärdsutmaningar. I takt med att allt fler välfärdsverksam-
heter digitaliseras och fler välfärdstjänster tillhandahålls 
genom digitala lösningar, blir det viktigt att säkerställa 
invånares tillgång till stabil infrastruktur och säkra uppkopp-
lingar via bredband.
Michaela Stenman, SKL

 5:3 - IoT Best Practice
Under 2018 har diskussionerna kring IoT kommit igång re-
jält, vilka möjligheter ger den nya tekniken och varför är det 
viktigt att stadsnäten är aktiva inom detta området?
Mikael Zelmerlöw från Affärsverken i Karlskrona delar 
med sig av erfarenheterna kring deras resa och hur de har 
skapat en infrastruktur kring IoT, vilka tillämpningar som de 
tittar på samt hur samarbetet som drivs i Blekinge mellan de 
olika stadsnäten ser ut.
Mikael Zelmerlöw, Affärsverken

09.55-10.35 Kaffe serveras hos utställarna

10.35-11.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 6 
 Hur möter energisektorn samhällets digitalisering?

Inom energisektorn pågår ett omfattande arbete med att 
öka robustheten men samtidigt kan vi läsa om en komman-
de elbrist som kan hota etableringen av viktiga delar i den 
digitala infrastrukturen som t.ex. datorhallar.
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen

11.15-11.45 Välj ett av följande:

 6:1 - Säkerhetshandboken
Konceptet Säkerhetshandboken är en samling verktyg som 
nätägare kan använda sig av i sitt vardagliga säkerhetsar-
bete. Ämnen som hot och hotbilder, säkerhetsskydd, in-
fo-och IT-säkerhet, driftsäkerhet samt samverkan beskrivs 
och den som tar del av materialet är välkommen att till-
sammans med Stadsnätsföreningen och dess medlemmar 
använda sig av ett gemensamt säkerhetsarbete.
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef,  
Stadsnätsföreningen

 6:2 - Incidentrapportering för säker kommunikation
PTS kommer att berätta om vad de uppdaterade föreskrif-
terna för rapportering av driftstörningar och avbrott av 
betydande omfattning innebär samt om 2019 års planlagda 
tillsyn mot små och medelstora operatörer.
Erika Hersaeus och Björn Hesthamar, avdelningen för säker 
kommunikation, PTS

 6:3 - Regionala affärer
Stadsnäten sitter på en betydande del av den fiberinfra-
struktur som finns, men missar många affärer! Hur arbetar 
vi på Netwest med stadsnäten i vår region för att kunna ex-
ponera näten på bästa sätt och samtidigt möta marknadens 
krav – Syns vi inte, så finns vi inte!

Lisa Andersson, Netwest

11.45-13.00 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

13.00-13.30 GEMENSAMT SEMINARIUM 7 
Nya utmaningar och spelregler – möt en regleringsmyn-
dighet i förändring
Främjandearbete, digitalisering och totalförsvar är frågor 
som tar allt större plats i PTS verksamhet. Myndigheten 
har en central roll i arbetet för att nå regeringens högt 
uppsatta bredbandsmål. PTS har genom en ny organisation 
uppdelad i tre divisioner rustat sig för att möta framtidens 
utmaningar. Två av de nya divisionscheferna ger här sin syn 
på reglerings- och främjandearbetet.
Catarina Wretman, chef för divisionen för samhällsbehov, och 
Björn Blondell, chef för divisionen för marknadsutveckling, 
PTS

13.40-14.10 Välj ett av följande:

 7:1 - Den nya kodexen, vilka förändringar är att vänta?
Det nya telekomkodexen har trätt i kraft. Syftet är att förnya 
och ersätta befintliga direktiv på område. Vad är då syftet 
med direktivet? Och vad innebär det nya regelverket för 
befintlig nationell lagstiftning och vilka är de största föränd-
ringarna på området? På detta seminarium ges en överblick 
av regelverket och vilka förändringar som kan väntas.
Kaisa Adlercreutz, advokat och Amir Daneshpip, jurist,  
Front Advokater

 7:2 - Hur kan kommuner och stadsnät bibehålla en positiv 
utveckling på bredbandsmarknaden?
PTS rekommendationer om hur kommunerna och stads-
näten kan främja utbyggnad och konkurrens till nytta för 
kommuninvånarna och digitalisering.
Erik Gustafsson, PTS

 7:3 - Hur kan Trafikverket stödja den fortsatta bredbands-
utbyggnaden på bästa sätt?
Bengt Olsson, presschef och Monica Svingen, projektledare, 
Trafikverket

14.20-14.50 GEMENSAMT SEMINARIUM 8 
 Framgångsfaktorer för Sveriges offentliga digitalisering

DIGGs uppgift är att samordna och stödja den offentliga 
sektorns egna digitalisering. En grundläggande och robust 
bredbandsinfrastruktur är avgörande för att det ska lyckas.
Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital 
förvaltning

14.50-15.00 Sammanfattning och avslutning
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen

 15.00 Kaffe-på-vägen

ONSDAG
20 MARS
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Ny lansering! 
48-portars SFP-baserad optisk L2 access switch 

Marknadens mest kostnadseffektiva “last mile” lösning

Inte bara switchar och routrar 
Förutom våra IP-produkter levererar vi bland annat skalbara lösningar och olika plattformar för alla typer av 
transportnät inklusive DWDM och PON teknologi. Vi har också erbjudanden inom facility, så som UPS:er.  

Kom och prata med oss på Stadsnätsföreningens årskonferens i Göteborg så berättar vi mer om vårt nya 
PoC lab samt hur vi kan hjälpa våra kunder att växa på den svenska marknaden.

Kompakt design, max 220 mm djup
Speciellt utvecklad för svenska stadsnät

https://e.huawei.com/se

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 leveranstiderKom och träffa oss på Sappa på 

Vårkonferensen den 18-20 mars.

Sappa levererar kabel-TV, IPTV, bredband och 
telefoni via stadsnät i hela Sverige. Ring oss på 

031-744 10 40 eller läs mer på sappa.se. 
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ORDFÖRANDE :  JÖRGEN SVÄRDH

Nu rivstartar fiberutbyggnaden  
i Europa. Hur påverkar det oss?

MEDLEMSINFO

Sverige har länge legat i framkant när 
det kommer till fiberutbyggnaden, 
mycket tack vare stadsnätens tidiga 
engagemang. Ute i Europa har det sett 

annorlunda ut. Träget har de stora telemonopo-
listerna försvarat sin kopparinfrastruktur men 
nu börjar förändringens vindar att blåsa. Allt fler 
länder aviserar storslagna fiberutbyggnadspla-
ner och mycket talar för att den här utvecklingen 
kommer gå rasande fort när den väl sätter fart. 

För EU:s medlemsländer är den här utveck-
lingen nödvändig. Vi vet exempelvis hur tyska 
fordonsindustrins utveckling av självkörande 
bilar hämmas av landets brist på snabba 
uppkopplingar. Men för vår del blir den stora 
frågan hur det europeiska fibertåget kommer att 
påverka den svenska bredbandsmarknaden?

För föreningens leverantörsmedlemmar finns 
det goda möjligheter att dra nytta av den 
utveckling som nu väntar. Sverige har en mängd 
företag som verkar inom bredbandsområdet 
och som besitter en unik kompetens i hur man 
bygger och förvaltar säkra och robusta fibernät. 
I Stadsnätsföreningens regi har ett arbete med 
att stötta föreningens leverantörsmedlemmar 
i sitt arbete med att etablera sig i dessa länder 
pågått under flera år, bland annat i samverkan 
med Business Sweden. Flera av dessa företag 
har över 20 års erfarenhet från fiberområdet 
och det är en ovärderlig kunskap som få företag 
inom EU kan konkurrera med.

Men Europas fibrering kommer även att påverka 
Sveriges nätägare i och med att den europiska 
bredbandsmarknaden förändras. Medan stads-
näten på den svenska marknaden sammantaget 
varit den största aktören så ser det annorlunda 
ut om vi blickar mot EU:s medlemsländer. Där 
är mindre nätägare i allmänhet och offentligt 
ägda sådana i synnerhet ett gäng udda fåglar i 
sammanhanget.

Det är rimligt att tro att ju mer de stora telemo-
nopolisterna börjar verka på fibermarknaden 
desto större resurser kommer de även lägga 
på att påverka politiken på EU-nivå. Stadsnäten 
har förvisso påverkats av EU-regleringar redan 
sedan starten men precis som på regeringsnivå 
i Sverige så ser vi hur intresset för våra IT-områ-
den ökat ständigt och det är rimligt att tro att så 
kommer bli fallet också på EU-nivå. Att vara en 
udda fågel kan ibland vara en fördel men i detta 
fall så kan jag inte låta bli att känna en viss oro. 
För EU:s paradgren är ju att skapa en enhetlig 
inre marknad och i detta arbete riskerar just 
udda fåglar att ses som störningsmoment.

Med andra ord så kommer vi framöver 
behöva lägga mer resurser på att slå vakt om 
stadsnätens roll på bredbandsmarknaden 
för relevanta aktörer i EU. Jag är övertygad 
om att de bredbandsaktörer, många gånger 
gamla telemonopolister, som nu träder in på 
fibermarknaden har mycket att lära av stadsnä-
tens erfarenhet av att bygga och driva öppen 
nätinfrastruktur. Dock ligger ansvaret på oss att 
sprida den här kunskapen, ingen annan kommer 
göra det åt oss.

Men vi inom stadsnätssfären har omvänt gamla 
telemonopolister tidigare och fått dem att öppna 
upp sina nät. Att genomföra denna resa igen 
kan vid första anblicken verka tuff men jag är 
övertygad om att vi med vår samlade kunskap 
har goda förutsättningar för att lyckas. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

Vi har omvänt 
gamla tele
monopolister 
tidigare och fått 
dem att öppna 
upp sina nät.
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Fokus på säkerhet  
i vårens utbildningar!
 Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Därför har Stadsnätsföreningen i samarbete 

med Knowit tagit fram två kurser kring säkerhetsskydd en grundutbildning och en fördjupningskurs.

Huvudsyftet med lagen och tillhörande 
förordning är att skydda så kallade 
säkerhetskänsliga verksamheter av 
betydelse för Sveriges säkerhet 
(tidigare rikets säkerhet). Genom den 
nya lagen ökar inte bara fokuset på 
privata verksamheter i den civila delen av 
samhället, utan även kraven på att vissa 
samhällsviktiga verksamheter skyddas ur 
en tillgänglighetsaspekt. 

Sektorn elektronisk kommunikation lyfts 
av lagstiftaren särskilt fram som en sektor 
med samhällsviktiga verksamheter 
som kan vara av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Avgörande för om lagen blir 
tillämplig är vilka konsekvenser som 
skulle kunna uppstå om verksamheten 

utsattes för exempelvis sabotage. 
Verksamhetsutövare som riskerar att 
träffas av lagstiftningens krav måste 
själva ta ställning till tillämpligheten 
genom att genomföra en så kallad 
säkerhetsskyddsanalys, där bland annat 
konsekvenser, skyddsvärden, sårbarhe-
ter och hotbild noga analyseras. 

För att stötta stadsnäten i detta arbete 
erbjuds nu två utbildningar i den nya 
säkerhetsskyddslagen; en grundutbild-
ning och en fördjupningskurs. Kurserna 
riktar sig till de som har ett verksamhets- 
eller säkerhetsansvar samt de som 
arbetar praktiskt med säkerhetsfrågor i 
verksamheten. Utöver att skapa förståel-
se för säkerhetsskydd och vad den nya 

lagen innebär går kursen även igenom 
hur den egna verksamheten kommer att 
påverkas av lagen.

Utbildningarna genomförs av konsulter 
från Knowit med stor erfarenhet från 
Säkerhetspolisen och inom området 
andra centrala myndigheter av såväl 
teoretiskt som praktiskt arbete med 
säkerhetsskydd. De har följt lagstiftnings-
arbetet på mycket nära håll och har en 
god förståelse för hur reglerna ska tolkas 
och implementeras i praktiken. n

CAMILLA JÖNSSON 
Svenska Stadsnätsföreningen

Mer information  
och anmälan finns  

på föreningens  
webbplats:  

ssnf.org/utbildning

45



MEDLEMSINFO

46



 I Årjängs kommun bor de flesta 
invånarna på landsbygden så tätorten 
är förhållandevis liten. Redan för tio år 
sedan, 2009, började telefonledning
arna att plockas ner och det triggade 
lokala fiberföreningar att bildas och 
det blev startskottet för fiberutbygg
naden i kommunen. 

Trycket från invånarna att kommunen 
skulle starta bredbandsverksamhet 
för att nå dem på landsbygden var 
stort. Tack vare strukturfondsmedel 
som fortfarande fanns kvar att söka 
gällande stamnätssträckor blev detta 
möjligt. Samtidigt beviljades kommunen 
LEADER-pengar till bildandet av åtta 
fiberföreningar utanför tätorten. Motkra-
vet från kommunen var att alla som ville 
ha fiberanslutning skulle få det till samma 
pris inom respektive förening. Stadsnätet 
hjälpte även fiberföreningarna att söka 
bidrag från Landsbygdsprogrammet.

Några år senare, 2012 satte stadsnätet 
tillsammans med fiberföreningarna 
spaden i backen och efter ytterligare tre 
år var anslutningarna klara och driftsatta. 

– Årjäng gick ut med en upphandling 
för kommunikationsoperatörsrollen 
som vanns av Telia Öppenfiber vilka vi 
fortfarande har avtal med, säger Annelie 
Pettersson, VD. 

– Gällande tätorten passade vi på att  
samförlägga för anslutningar då stam-
nätet drogs fram så tack vare denna  
synergieffekt kunde de sista tätorts-
kunderna driftsättas för något år sedan. 
Det kommunala bostadsbolaget med 
ca 1 000 lägenheter kommer med 
beställningar på fastighetsbestånd då 
och då och i dagsläget så har klarat av 
att ansluta över halva det beståndet. 
Stadsnätet omräknat i antal portar så är 
det just nu cirka 2800 stycken, fortsätter 
hon.

En utmaning i fiberföreningarna är att 
lyckas med försäljningen av efteranslut-
ningar för att höja anslutningsgraden som 
nu ligger på ca 65 procent. Ambitions-
nivån är att alla ska med. Föreningarna 
har kommit överens om ett minimipris 
på 24 500 kronor, men sedan handlar 
det om en självkostnad beroende på hur 
långt det är till närmsta anslutningsskåp. 
Kommunens målsättning var att alla ska 
ha fått förfrågan om att ansluta sig.

– Baksidan med att vi var tidigt ute, 
redan före bredbandsboosten, var att 
alla inte såg ett värde i att gå med, säger 
Annelie.

Stadsnätet har även ansvarat för 
anslutningen av kommunens egna 
verksamheter.

– Vår organisation är ju liten och vi består 
bara av två tjänstemän så vi kamperar nu 
tillsammans med bostadsbolaget där vi 
bland annat kan dela på telefonväxel och 
kundtjänst, säger Annelie.

Stadsnätets arbete har däremot inte 
tagit slut bara för att den mest intensiva 
delen av utbyggnaden är avklarad. 
Just nu har verksamheten fullt fokus på 
säkerhetsområdet.

– Vi måste säkra personalresurser 
för alla säkerhetskrav som kommer 
från myndighetshåll. Vi måste också 
säkerställa att vi har fungerande avtal för 
drift och service samt alla markavtal med 
ledningsrätt. Att skapa ledningsrätt på allt 
innebär en ganska stor kostnad och det 
kräver mycket administration men det är 
viktigt för framtiden säger Annelie. 

Hon är dock tacksam över det goda 
samarbetet som stadsnätet haft med 
fiberföreningarna genom åren. Koordine-
ringen av utbyggnaden har gjort att nätet 
byggts på ett enhetligt sätt både när det 
kommer till projektering och byggnaden.

Stadsnätet har fram tills nu varit ett av 
få kommunala stadsnät som saknar 
medlemskap i Stadsnätsföreningen. 
Under 2018 fattade styrelsen beslutet om 
att ansökan om medlemskap. Hennes 
förhoppning är att hon ska kunna dra 
nytta av medlemskapet både när det 
kommer till arbetet med driftsäkerhet 
men också nyttja ramavtal.

Hon hoppas också kunna gå med i 
näthandelsplatsen Cesar2 som drivs av 
Stadsnätsföreningen. Stadsnätet i Årjäng 
är sammanbyggt med Säffle och kommer 
inom kort att vara sammanbyggt med 
stadsnätet i Arvika. Förhoppningen är att 
operatörernas intresse att hyra förbindel-
ser av stadsnätet ska öka.

– Vi arbetar på att skapa större 
möjligheter för framtida affärer men som 
ett litet nät så klarar vi inte att själva jaga 
kunder, säger Annelie. n

PER FRÖLING 
Svenska Stadsnätsföreningen

Ny medlem i föreningen 
– Årjängs Nät

MEDLEMSINFO

Annelie Pettersson, vd och 
projektledare på Årjängs Nät.

Fiberutbyggnaden pågår för fullt runt om i Årjängs kommun. Det lokala stadsnätet har tagit stort 
ansvar för utbyggnaden med målet att alla kommunens hushåll ska bli anslutna.
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TRE FRÅGOR T ILL  STADSNÄTEN   

1
Hur går det med arbetet att 
ansluta kommunens hushåll?

KRISTINA: ”Vi har framför allt 
företagen kvar att ansluta i 
kommunen samt ett mindre 

antal hushåll som ligger utanför tätort. 
För att finansiera landsbygden behöver 
vi hitta företag som ligger på vägen eller 
samverka med grannkommuner som 
ligger närmare. Anslutningsmålet på 100 
procent till 2025 är inom räckhåll eftersom 
vi är en liten tätortskommun.”

DANIEL: ”I stort sett så har vi byggt ut till 
samtliga byar och områden inom Mora 
kommun. Om vi räknar med så kallade 
”home past” anslutningar så är vi uppe i 
cirka 95 procent. Vi kommer nu att fokuse-
ra på efteranslutningar och vår utmaning 
är att lyfta från en nuvarande anslutnings-
grad på 60 procent. Mora kommun består 
av byar som är sammanlänkade efter 
vägnätet i en struktur som gör det smidigt 
att bygga bredbandsnät.”

TOMAS: ”Det är en utmaning. Det som är 
kvar är de mest kostsamma områden, få 
hushåll med långa avstånd, dvs många 
meter schakt och fiber per fastighet. För 
glesbygdskommunernas del brukas för 
närvarande landsbygdsprogrammets 
medel. Men med höga investeringar och 
krav på viss andel privat medfinansiering 
blir ekvationen svår att lösa ut, om vi 
ska kunna hålla en någorlunda human 
engångsavgift. I spåkulan finns heller 
inga stora pengapåsar i sikte. Tvärtom 
går vi en svår framtid till mötes vad gäller 
möjligheter att bygga fiber till de mest 
avlägsna hushållen, finansierat med stöd. 
I Norrbotten försöker vi därför jobba med 
teknikneutrala lösningar, exempelvis 
trådlös teknik som komplement.”

2 
Kommer ni behöva an passa 
era organisationer när ni 
går in i nästa fas?

KRISTINA: ”Anslutarfasen 
kommer att fortsätta 

eftersom kommunen är mycket expansiv 
med utbyggnation. Jag har en tät 
dialog med kommunens IT-strateg och vi 
samverkar med framtagandet av en digital 
agenda där det är självklart att stadsnätet 
är en grundbult för verksamhetsutveckling 
med stöd av digitalisering. Kommunen 
har också verksamhet tillsammans med 
Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge genom 
en gemensam IT-nämnd.”

DANIEL: ”Vi är en klassisk förvaltnings-
organisation inom kommunen med få 
personer som ansvarar för stadsnätet men 
vi nyttjar kompetens inom kommunen. Vi 
är snart på väg in i ett förvaltningsläge och 
vi har bra koll på dokumentationen. Nu 
gäller det att kvalitetssäkra den så att vi 
inte sitter i händerna på entreprenörer.”

TOMAS: ”I dagsläget pågår skiftet från att 
bygga nät till att driva nät. Det ställer helt 
andra krav på stadsnätens organisationer. 
Betydligt hårdare krav än de som ställs 
i byggfasen, med en helt annan nivå på 
kontinuerlig leverans för samhällskritiska 
tillämpningar. Här kommer vi se fler och 
fler mindre nät som helt enkelt inte fyller 
ut kostymen. Lyckligtvis finns partners att 
vända sig till för att köpa drift och utveck-
ling av sitt nät. Fördelen är att du som 
offentlig aktör då kan behålla ägandet av 
ditt fibernät och därmed rådighet över 
den samhällskritiska fiberinfrastrukturen 
samtidigt som din kommuns medborgare 
och näringsliv kan få en god utveckling 
avseende digitaliseringens framtida 
möjligheter. Ägandet av fibern är en 
kritisk framgångsfaktor för stora som små 
kommuner. Drift, dvs KO-rollen i dess olika 
delar kan du köpa.”

3 
Hur arbetar ni med nya 
områden, exempelvis IoT, 
välfärdsbredband eller 
smart samhälle?

KRISTINA: ”IoT för 
samhällets behov så tittar vi på de 
större stadsnäten där vi försöker dra 
lärdomar om vad som är viktigt för Burlövs 

utvecklingsbehov. Vi befinner ju oss också 
så nära Malmö Stad och nätverken som 
också Stadsnätsföreningen är med och 
stöttar är viktiga de kommande åren. 
Fördelen med att finnas i en kommunal 
förvaltning är att vi är snabbrörliga inför 
förändringar.”

DANIEL: ”Vi ska informera och utbilda oss 
i hur marknaden ser ut och lära oss förstå 
vilken roll vi ska ha. Vi är nära kommunens 
tekniska förvaltning och fastighetsav-
delningen och under våren kommer vi 
tillsammans med dem att diskutera deras 
behov av digital utveckling. Stadsnätsför-
eningen är en viktig förmedlare för oss 
små kommuner gällande affärsutveckling.”

TOMAS: ”Norrbotten var väldigt tidigt 
ute med digitaliserade vårdadministra-
tiva system och processer. Bland annat 
distansvård i extrem glesbygd, till exempel 
tidig hemgång från BB med vårdstöd via 
digitala hjälpmedel. För basindustrin har 
digitaliseringen alltid varit en förutsättning 
att bedriva en effektiv skogs-, gruv-, 
pappers- och stålverksindustri. Ingenting 
är nytt i det fallet. Idag växer det fram en 
ännu större framtida datacenterindustri 
i Norrbotten. Traditionell och ny industri 
är baserad på koncept och tekniker från 
IoT, smarta städer m m. Norrbotten har 
alltid hittat en väg framåt. Tillsammans 
skapar vi tillämpningar inom såväl Iot 
som smarta städer. Tillsammans inom 
exempelvis Stadshubsalliansen jobbar alla 
Norrbottens kommuner och stadsnät för 
att införa IoT i form av finmaskigt komple-
ment till våra fibernät. Tillsammans med 
näringslivet, Universitetet och mobilope-
ratörer utvecklar vi framtida tillämpningar 
inom exempelvis 5G som ytterligare ett 
finmaskigt lager på våra fibernät. Smarthet 
är inget självändamål utan det som 
levererar nyttan för användaren. Olika 
tekniker är inte ersättningar för varandra, 
utan kompletterar varandra. Idéer föds där 
de behövs som mest.”

PER FRÖLING 
Stadsnätsföreningen

KRISTINA JEPPSSON
Stadsnätschef, 

Burlövs kommun

DANIEL NYLÉN
Stadsnätschef, 
Mora kommun

TOMAS SUNDSTRÖM 
vd, IT-Norrbotten
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STADSNÄTSFÖRENINGENS KANSLI

MIKAEL EK
VD, Svenska  
Stadsnätföreningen 

Telefon: 
08-214 933

Mobil: 
070-598 00 05

E-post: 
mikael.ek@ssnf.org

PER FRÖLING
Ansvarig  
regional samverkan 

Telefon: 
08-214 930

Mobil: 
076-569 04 20

E-post: 
per.froling@ssnf.org

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig  
samhälle och politik

Telefon: 
08-214 931

Mobil: 
076-110 64 71

E-post: 
camilla.jonsson@ssnf.org

JIMMY PERSSON
Utveckling- och  
säkerhetschef

Telefon: 
08-214 640

Mobil: 
073-274 26 15

E-post: 
jimmy.persson@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef

Telefon: 
08-214 606

Mobil: 
070-548 31 24

E-post: 
per.lindstrom@ssnf.org

LOUISE THORSELIUS
Chef PR & Kommunikation

Telefon: 
08-23 20 08

Mobil: 
076-110 02 88

E-post: 
louise.thorselius@ssnf.org

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef

Telefon: 
08-214 620

Mobil: 
072-542 65 49

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

MIA FORSLÖF
Eventchef

Telefon: 
016-51 70 12

Mobil: 
070-822 96 40

E-post: 
mia.forslof@ssnf.org

STADSNÄT:

• Årjängs Nät AB
• Emmaboda Energi & Miljö AB

ASSOCIERADE MEDLEMMAR:

• Eltek Power Sweden AB
• Huawei Technoloiges Sweden AB
• Foranet AB
• Iskratel
• Swelaser AB
• Network Advisor Sweden AB
• Urcom AB 
• Alcadon AB
• Eurotech Sire AB
• Optodynamics AB
• North Projects Göteborg AB
• Grytek AB

VI  VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR:

Vill du också bli medlem  
i Stadsnätsföreningen?

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

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

Läs mer om medlemskapet på ssnf.org

FIBERDATA
NY GULDLEVERANTÖR

EVERYTHING CONNECTED

Välkommen att möta oss i vår monter på Stadsnätsföreningens 
årskonferens i Göteborg 18–20 mars. Vi berättar gärna om våra 
växande framtidsplaner, vår nyetablering i Göteborg och vi  
diskuterar gärna hur Transtema Fiberdata skulle kunna bidra till  
din verksamhet.
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Kanske har du redan sett att Inteno och Genexis gått samman? 
Nu tar vi på oss ledartröjan inom CPE-marknaden och avslöjar 

nästa steg. Träffa oss på SSNF Årskonferens 19–20 mars 
i Göteborg så får du veta mer.

inteno.se   |   genexis.eu

Always Connected

Inom en snar framtid 
avslöjar vi en ny framtid

Avsändare:
Eventool
Tullgatan 4
SE-632 20 Eskilstuna 
Sweden

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


