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Vi erbjuder lösningar för passiva fiberoptiska nät inom tele- och datakommunikation. Våra 
fiberoptiska kablar och kontakter används i datahallar, stamnät och tv-sändningar. Vi 

tillverkar enligt gemensam överenskommelse eller enligt era krav. Alla våra optiska kablage 
tillverkas i Sverige och alla produkter testas noggrant före leverans.

• Lägsta stapelbara ODF-boxen på marknaden
som endast är 44 mm hög (1HE)

• Kabelskydd behöver ej skruvas fast utan fixeras
med locket eller med nästa nivå för att spara tid

• Svetshylshållaren placeras utifrån installatörens
behov för att minska belastning och slitage på
fibern

• Utrustad med sarg för fixering av fiber och
uppmärkning

• Front kan kundanpassas för enklare utbyggnad
av fibernätet

2021
1177--1188  mmaarrss

För mer information
Besök www.micropol.com eller kontakta oss på 035-17 85 39

Technology leader in passive fiber optics

Möt oss i vår 
digitala monter på 
SSNF Årskonferens

Lightframe Modular



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

Anmäl dig genom att mejla till  
nyhetsbrev@ssnf.org

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

Digital Årskonferens
17–18 mars
Läs mer på sidorna 46–49. 

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

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

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

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

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

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och 
intresseorganisation som representerar stadsnät 
i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av 
tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. 
Föreningen företräder därmed en absolut majoritet 
av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infra-
struktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnäts-
föreningens vision är att det digitaliserade samhället 
har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som 
tillgodoser det digitala behovet under dygnets alla 
timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan 
och de verktyg som krävs för att använda digitala 
tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, 
i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska 
Stadsnätsföreningen på www.ssnf.org.

Stadsnäten i korthet:

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

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

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

Så här ägs stadsnäten:

VAD ÄR ETT 
STADSNÄT?

Kommunal förvaltning 26%

Kommunalt stadsnätsbolag 28%

Privat aktiebolag 3%

Ekonomisk förening 3%

Blandat ägande 3%

Kommunalt energibolag 37%

26%

37%

28%

3%
3%3%
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Säkerheten
kommer
alltid först
Säkra nät kräver säkra
Telecomlösningar. Tykofl ex 
svensktillverkade Skarvbox T240 
i rostfritt stål tillsammans med 
våra kabelgenomföringar är 
marknadsledande. T240 uppfyller 
kraven för Kapslingsklass IP69K, 
vilket är unikt på marknaden.

Prefabricerade ODF T405 i samarbete 
med Micropol. Snabb och smidig 
installation i stativ eller skåp i 19” 
utförande samt i ETSI-stativ. Levereras 
alltid 100 procent kontrollerade med 
bifogat mätprotokoll.

Kabelgenomföring TKN-R för 
installation av mini/micro-kablar utan 
värme i be� ntliga skarvboxar. Finns i 
utförande för 16/18, 18/20 samt 25/28 
mm rör. Passar skarvbox TSG, TKG, 
TBK16 och TKA.TBK16 och TKA.TBK16 och TKA.

Nyhet 2021 – Prefab ODF Kall kabelgenomföring

www.tykofl ex.se

Tykoflex_215x285_Stadsnätet_mars2021.indd   1Tykoflex_215x285_Stadsnätet_mars2021.indd   1 2021-01-26   08:432021-01-26   08:43



LEDARE :  MIKAEL EK

@Ek_SSNf

Vi har nu levt med pandemin under ett 
år och den är ännu långt ifrån färdig 
med oss. Förutom allt elände med 
sjukdom och dödsfall samt ökande 

antal konkurser och stigande arbetslöshet så har 
det också utvecklats ett omvälvande vanemöns-
ter i stora delar av samhället. Vi har på bred front 
lärt oss att det går att arbeta, studera, träffas, 
handla eller göra sjukvårdsbesök med hjälp av 
digitala verktyg.

DET FYSISKA MÖTET ÄR självklart oslagbart när det 
kommer till kontakten människor emellan men 
det är bara att konstatera att de digitala mötena 
är här för att stanna och har nu förändrat våra 
vanor för lång tid framöver. Samtidigt så måste 
vi respektera att många yrkeskategorier inte 
kan arbeta på distans, vilket uppskattningsvis 
handlar om hälften av alla jobb och berör 
framförallt olika serviceyrken och vårdsektorn.

DET LEDER MIG OSÖKT in på vår statsminister Stefan 
Löfven som satt på bästa sändningstid i TV och 
småleende ursäktade sina butiksbesök i decem-
ber, mitt i julrusningen, med att han tillhör den 
där generationen som inte gör saker digitalt 
och gärna gör det själv. Men statsministern har 
fel. Faktum är att även den äldre generation i 
stor utsträckning tagit till sig digitaliseringens 
möjligheter. Enligt en undersökning så har fler 
än 8 av 10 äldre handlat någon gång på nätet 
under 2020.

STEFAN LÖFVENS PÅSTÅENDE ÄR bekymmersamt 
eftersom samhällets digitalisering är en av vår 
tids största samhällsförändringar. Att statsmi-
nistern då inte visar större nyfikenhet eller vilja 
att förstå eller lära sig använda digitala verktyg 
är rent av oroväckande. Nu ska man inte fästa 
för stor vikt vid enskilda uttalanden, men den 
nuvarande regeringens digitaliseringsarbete får 
mig att misstänka att ointresset för området är 
ett genomgående problem i politiken.

TYVÄRR SÅ ÄR SOCIALDEMOKRATERNA inte ensamt 
parti i att låta bli att prioritera digitaliseringsfrå-
gorna. Vi kan inte se någon debattlusta i dessa 
frågor utan debatten handlar i stället om mer 
traditionella frågor som försvar, skola, invand-
ring eller sjukvård. Går man in på partiernas 
hemsidor så finns det både vaga och ofta dåligt 
uppdaterade svar runt digitaliseringsfrågorna. 

SVERIGE HAR ETT VÄL etablerat demokratiskt 
system med olika politiska partier som i mångt 
och mycket styr över samhällsutvecklingen. 
Men digitaliseringen är numer den starkaste 
faktorn för att driva den fortsatta utvecklingen 
och då kan inte de politiska partierna sitta på 
åskådarplats eftersom risken är uppenbar att 
andra krafter i förlängningen tar över samhället. 

DET ÄR BARA ATT titta sig runt om i världen. Flera 
diktaturer har förstått digitaliseringens möjlig-
heter – på fel sätt – och använder digitala verktyg 
för att censurera information eller kontrollera 
och förfölja medborgare. USA skakades i sina 
grundvalar när den förre presidenten agerade 
odemokratiskt med hjälp av digitala verktyg. Inte 
nog med det, det var sedan stora nätjättar som 
själva agerade och stängde ned presidenten i 
olika sociala medier. Vad och var stänger de ned 
nästa gång? 

DET SYNES SOM OM de politiska partierna lider av 
en stor eftersläpning när det gäller att förstå och 
ta ansvar för det digitala samhällets framväxt. 
Därför behöver de i betydligt större utsträckning 
ta in digital expertis och på allvar börja arbeta 
med frågorna samt våga komma ut ur gardero-
ben i dessa frågor. n 

MIKAEL EK

Vd, Svenska Stadsnätföreningen

Digital eftersläpning  
hos de politiska partierna

Stefan Löfvens  
påstående är  
bekymmersamt  
eftersom samhällets  
digitalisering är en  
av vår tids största  
samhällsförändringar.

Säg hej till Pingday!
Digitalisering, IoT och smarta kommunikationslös-

ningar. En digital infrastruktur som du kan lita på 

och tjänster som gör din vardag enklare och pla-

neten gladare. Vi är med och driver Helsingborgs 

digitaliseringsresa och målet, det är tydligt. Vi ska 

bli Europas bästa regionala Stadsnät, med hjärtat 

i Helsingborg. 

Vi brinner för samarbete, med Stadshubbsalliansen 

och Sydlänk digitaliserar vi Sverige tillsammans.

Vi älskar prylar som pratar. Ett träd som själv  

beställer vattning, en pratande livboj eller en  

soptunna som bara töms när det behövs. Eller 

mätning av matsvinn och tillgång till ett grymt 

snabbt internet där vi kan dela kunskap med 

varandra. Samtidigt erbjuder vi lösningar för säker 

hantering av all den data som flödar i det digitala 

samhället – den säkerheten blir allt viktigare. 

Ett tips! Kolla in H22 och The making of a smarter 

city på www.H22.se. Ett exempel på allt kul som 

händer i Helsingborg och hos Pingday.

Pssst, du känner oss sedan tidigare. Då hette vi 

Öresundskraft Kommunikationslösningar, men 

sedan årsskiftet 2020/2021 är vi ett helägt dotter-

bolag till Öresundskraft AB och Helsingborgs stad. 

Nu kan vi koncentrera oss fullt ut på stadsnät, 

fibernät, förbindelsetjänster, stadshubb för IoT 

och operatörshotell. 

Häng med oss på pingday.se.
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Vi bidrar till ett enklare 
uppkopplat liv och gör 
en sammankopplad 
värld bättre.

Bo Lindberg, VD Pingday
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Bredband2 är en leverantör av 
fibertjänster och säkerhetslös-
ningar och har i dag efter förvärvet 
cirka 455 000 fiberkunder över 

hela landet. När de i början av 2000-talet 
identifierade att öppna nät blev allt mer 
aktuellt började Bredband2 att leverera 
sina första tjänster till MKB Fastighets 
AB, allmännyttan i Malmö. Enligt Daniel 
Krook, som har jobbat inom bolaget sedan 
2007, har stadsnäten sedan dess utgjort 
själva kärnan i verksamheten och är än i 
dag viktiga samarbetspartners till bolaget. 

– Det har ju hänt otroligt mycket på 
marknaden under de senaste 20 åren där 
vi ständigt har strävat efter att förbättra 
kvalitén för kunderna genom nya sam-
arbeten och utveckling av våra tjänster. 
Och genom hela den här resan har vi haft 
en löpande dialog med stadsnäten. Vi har 
följt varandras utveckling och etablerat en 
genomgående bra relation, säger Daniel 
Krook.

ÄVEN OM DET HAR hänt mycket på 
bredbandsmarknaden sedan början av 
2000-talet så har leverantörernas utbud av 
tjänster till mångt och mycket sett likadant 
ut under många år. Daniel Krook menar 
emellertid att leverantörernas utbud i 
grund och botten baseras mycket på vad 
det är som känns logiskt för kunderna när 
de ska köpa en tjänst. 

– Är man som kund intresserad av en 
fiber tjänst så finns det ju andra tjänster som  
är logiska i förhållande till den tjänsten, till  
exempel wifi och telefoni. Och då vill vi som  
leverantör bygga relationen till kunden 
utifrån det. I och med det så finns det ju 
någonstans en begränsning i vad vi kan 
erbjuda för tjänster, säger Daniel Krook. 

ENLIGT DANIEL KROOK FINNS det däremot en 
resa kvar att göra gällande säkerhetstjäns-
ter och kundernas möjlighet att skydda sin 
IT-miljö där de som leverantör har ett stort 
ansvar. Detta menar han går hand i hand 
med kraven på en mer robust infrastruktur 
som nu har blivit allt mer aktuellt. Inte 
minst med tanke på den pandemi som 
samhället nu genomgår där en fungerande 
digital kommunikation är vital. Där 
menar Daniel Krook att stadsnäten har en 
betydande roll i att göra infrastrukturen 
mer redundant.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA den här utveck-
lingen och bemöta samhällets behov av 
ökad säkerhet så menar Daniel Krook att 
sammanslagningen med A3 är ett naturligt 
steg för båda bolagen då det finns många 
uppenbara synergier. 

– Telekom har alltid varit en marknad 
som bygger på volym. Ju mer volym 
du har desto effektivare kan du driva 
verksamheten och därför ser vi ofta att det 
tenderar att röra sig mot att det blir ett fåtal 
stora aktörer. A3 och Bredband2 har många 
likheter och har varit tuffa konkurrenter, 
och där ser vi såklart att det finns många 
fördelar med att gå samman. Om vi 
tillsammans blir dubbelt så stora kommer 
vi också kunna bli en starkare och bättre 
aktör på marknaden, säger Daniel Krook. 

UNDER HELA 2021 KOMMER Bredband2 att 
fokusera på sammanslagningen med A3. 
När det arbetet är genomfört är ambitio-
nen att de, när de blivit ett starkare bolag, 
ska fortsätta att växa på ett positivt sätt 
enligt Daniel Krook. Där kommer fokus 
bland annat att ligga på utveckling av deras 
befintliga fibertjänster som är verksam-

hetens stomme men även utveckling av 
säkerhetstjänster.

– Vi vill att både våra privat- och 
företagskunder ska känna sig säkra i sin 
IT-miljö när de använder våra tjänster. 
Så det kommer vi att fokusera mycket på 
framöver, säger Daniel Krook. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

I höstas blev det klart att tjänsteleverantören Bredband2 köper konkurrenten A3, vilket har varit 
en affär som det har diskuterats om under en längre period. I och med sammanslagningen av de 
två bolagen hoppas Daniel Krook, vd på Bredband2, att deras roll som leverantör av fibertjänster 
kommer att växa sig starkare och möjliggöra ett större utbud av tjänster med fokus på säkerhet.

Bredband2 satsar på utveckling  
av tjänster i och med uppköpet  
av konkurrenten A3

A3 och Bredband2 har många  
likheter och har varit tuffa  
konkurrenter, och där ser vi  
såklart att det finns många  
fördelar med att gå samman.

Daniel Krook, vd på Bredband2. FOTO: BREDBAND2
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För oss är det självklart att alla i Norrbotten ska ha 
tillgång till ett snabbt och stabilt bredband och alla 

möjligheter som det skapar. Det är vad vi brinner för – 
att göra de digitala möjligheterna tillgängliga för alla.

Ändå!
Midnattssol, norrsken, fria vidder, 

fem årstider, urskog, malm, 
fjällens forsar, livskraft, fiber och 

IT Norrbotten -  det är sannerligen 
en gåta att vi inte är fler än 250 000. 
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SVERIGE STÄLLER OM  

Covid-19
Hur har den svenska bredbandsinfrastrukturen klarat  
sig under pandemin och har Sverige lyckats med den 
digitala omställningen? Svenska Stadsnätsföreningen 
har frågat olika telekomaktörer för att få reda på svaren. 
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Det var i mitten av mars 2020, 
bara en dryg vecka efter att WHO 
klassat covid-19 som en pan-
demi, som EU-kommissionen 

vädjade till aktörer med streamingtjänster 
att dra ner kapacitetskraven på tjänster. 
Aktörer som exempelvis Google och Netflix 
hörsammade kommissionens vädjan. Men 
utspelet fick många att reflektera över om 
den IT-infrastruktur som hela samhället 
blivit så beroende av skulle klara trycket.

– Jag minns att det var ett stort 
medieintresse kring just den här frågan i 
samband med att nyheter om störningar 
i andra delar av Europa spreds samtidigt 
som svenska myndigheter gick ut och 
rekommenderade hemarbete, säger Petter 
Öhrn, presschef på PTS.

OCH UNGEFÄR SAMTIDIGT SOM medieintresset 
för den svenska IT-infrastrukturens 
kapacitetsbegränsningar var som störst 
så inträffade också störningar i Stock-
holmsregionen efter en brand i en större 
nod. Incidenten hade ingen koppling till 
belastningar i näten men störningarna 
förstärkte den oro som fanns och drev på 
mediernas intresse för frågan.

– PTS har rutiner för hur vi ska samverka 
med sektorns aktörer vid händelse av 
kris. Och även om vi i detta fall inte såg 
störningar i näten så valde vi ändå att ta 
fram det vi kallar för sektorsgemensamma 
budskap där vi tryckte på att den svenska 
IT-infrastrukturens beredskap är god, säger 
Petter Öhrn. 

MEN ÄVEN OM INTERNET och dess infra-
struktur klarat coronakrisen väl så kan 

det mycket väl vara så att kunderna bitvis 
upplevt utmaningar med uppkopplings-
hastigheter och störningar. Det var också 
inledningsvis vissa problem med kapa-
citeten hos företagens egna nätverk vid 
omställningen till distansarbete. I början 

av 2021 presenterade PTS en analys av hur 
Sverige klarat den snabba digitaliserings-
omställning som samhället gått igenom till 
följd av pandemin.

– I rapporten så nämner vi bland annat 
att antalet besök på tjänsten ”bredbands-
kollen” som mäter hastigheten på sitt 
abonnemang har ökat under pandemin. 
Det skulle kunna tyda på att folk upplever 
att de inte riktigt får de hastigheter de 
väntar sig, säger Bengt Mölleryd, analytiker 
på PTS och en av författarna i rapporten.

PTS HAR ÄN SÅ länge inte analyserat om 
det också skett en ökad andel kundför-
flyttningar till bredbands abonnemang 
med högre kapacitet under det senaste 
året. Mätningar från hela den europiska 
marknaden pekar dock på ett ökat intresse 
att uppgradera sina tjänster. Enligt Bengt 
Mölleryd kan också upplevelsen av hur 
det svenska bredbandsnätet klarat trycket 
hänga ihop med vilken infrastruktur 
kunden har.

– De som har fiber har ju inte märkt av 
kapacitetsbegränsningar till följd av många 
parallella anslutningar. Men i områden 
utan fiber där kunder exempelvis nyttjar 
samma mobilmast för uppkoppling så kan 
det se sämre ut, säger Bengt Mölleryd.

MER INFORMATION OM HUR de svenska 
bredbandskunderna agerat under pande-
min kommer att visas i PTS årliga rapport, 
Svensk Telekommarknad, som presenteras 
under våren. n

LOUISE THORSELIUS 

Svenska Stadsnätsföreningen

Hemarbete, distansundervisning och ökat nyttjande av digitala tjänster inom offentlig sektor satte 
både den svenska bredbandsinfrastrukturen och internet på prov under pandemin. Trots mediedrev 
och spekulationer så har den svenska bredbandsinfrastrukturen klarat sig väl under det senaste året 
enligt Post- och telestyrelsen, PTS.

Så har svenska bredbandsnätet 
klarat pandemin

Petter Öhrn, presschef på PTS.

De som har fiber har ju inte  
märkt av kapacitetsbegränsningar 
till följd av många parallella  
anslutningar.

CORONAPANDEMIN
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Pandemin har helt klart blottat 
en digital klyfta. Det kan handla 
om ekonomiska begränsningar 
som gör att du inte har tillgång till 

internet men det finns även andra tänk-
bara anledningar, säger Bengt Mölleryd, 
analytiker på PTS och en av författarna till 
rapporten.

ETT EXEMPEL SOM BELYSER utmaningen för 
de grupper som befinner sig i digitalt 
utanförskap är beroendet av elektronisk 
identifikation i form av bank-id. Många 
tjänster, exempelvis de som tillhör myn-
digheter och övrig offentlig sektor, kräver 
att användare legitimerar sig med bank-id. 
För de som inte har tillgång till bank-id 
eller de som tycker att det är krångligt att 
använda bank-id blir det svårt att ta del av 
det offentligas tjänster.

– Före coronakrisen kunde man ju 
besöka många av våra myndigheters 
kontor, exempelvis Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen. Då har inte kravet 
på tillgång till exempelvis bank-id varit 
en utmaning för de som inte har förmåga 
att nyttja digitala verktyg, säger Bengt 
Mölleryd.

HAN NÄMNER OCKSÅ FALL som uppmärksam-
mats i media där invånare fått information 
om att boka tid för covid-vaccinering med 
hjälp av bank-id. Samtidigt lyfter han att 

den snabba omställningen till digitala 
tjänster sannolikt kommer öka kompetens 
om digitalt utanförskap även hos de som 
utvecklar tjänster inom den offentliga 
sektorn.

Exakt vilka av de digitala omställningar 
som kommer att leda till ett varaktigt 
förändrat beteende återstår att se. Men 
Bengt Mölleryd lyfter upp en trend som 
blivit tydlig i stora delar av världen under 
det senaste året och som vi sannolikt 
kommer att se även i Sverige.

– Flera orter som annars präglas av 
utflyttningar har ju fått ett uppsving 
under pandemin. Det här blir möjligt när 
människor arbetar på distans. Tidigare 
har folk fått betala väldigt mycket för att 
bo centralt men plötsligt har andra värden 
blivit mer attraktiva, säger han.

KANSKE KOMMER EN DEL av de som tillfälligt 
flyttat ut till sina fritidshus eller lämnat 
livet med veckopendling bakom sig 
vilja bo kvar även när livet återgår till det 
normala. Men då gäller det att området 
har god tillgång till bredband, säger Bengt 
Mölleryd.

– Och där kan kommuner med god 
tillgång till bredband ha en konkurrensför-
del, avslutar han. n

LOUISE THORSELIUS 

Svenska Stadsnätsföreningen

En färsk rapport från Post- och telestyrelsen, PTS, analyserar den digitala omställningen bland den 
svenska befolkningen till följd av pandemin. Rapporten pekar på att en stor andel av befolkningen 
ställt om väl och nyttjar digitala verktyg i större utsträckning än före pandemin men PTS pekar också 
på behovet av fortsatt arbete med digital inkludering.

Snabb digital omställning under  
pandemin – men inte för alla

Flera orter som annars präglas 
av utflyttningar har ju fått ett 
uppsving under pandemin. Det 
här blir möjligt när människor 
arbetar på distans.

Bengt Mölleryd, analytiker på PTS. 
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Eltel är en fullserviceleverantör av tjänster inom såväl fasta  
som trådlösa kommunikationsnät. Våra kunskaper täcker allt från 
standardprodukter till skräddarsydda lösningar – inom dagens 
teknik och nya områden som 5G. 

Vi bygger, installerar och underhåller. Vi tar ansvar för helheten 
– från projektering till dokumentation. Allt för att ge våra kunder 
fördelar och bidra till våra kunders resultat, både lönsamhet och 
kvalitet.

Vad kan vi hjälpa dig med?  
Kontakta oss på sales@eltelnetworks.se så berättar vi mer!

Eltel – ledande inom  
framtidens kommunikation
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CORONAPANDEMIN

Hur har stadsnäten hanterat  
konsekvenserna av pandemin? 
STADSNÄTSFÖRENINGEN HAR FRÅGAT TRE STADSNÄT

ANDERS PETTERSSON
Vd på Skellefteå Kraft 

Fibernät

DAVID HJÄLMGÅRDEN
Vd på Fibra

KARIN SPETZ
Stadsnätschef på  

StrömstaNET

1 Hur har er organisation påverkats av 
pandemin?

ANDERS: ”Vi har inte haft några konkreta 
fall i organisationen. Sedan i mars förra 

året har vi varit uppdelade i två arbetsgrupper 
med arbete i hemmet varannan vecka och från 
november har vi uppmanat medarbetare att 
jobba hemifrån om möjligt, förutom driftperso-
nal i NOC:en där vi alltid har några på plats.” 

DAVID: ”Vi höll ut länge med att vara kvar på 
kontoret med bedömningen att det var bäst för 
individen och bolagets långsiktiga uthållighet. 
Personal har växelvis varit där medan vi sam-
tidigt säkerställde att distansarbete fungerade. 
Det gäller att tänka till för att skapa utrymmen 
för överhörning och spontana fikamöten utan 
agenda via Teams. Fibra har arbetat metodiskt 
med bland annat lagerhållning och krishante-
ring.”

KARIN: ”Vi är ett mindre och flexibelt team 
som i möjligaste mån arbetat från respektive 
hem och för oss har detta fungerat bra. Vi är 
vana med att arbeta digitalt och har inarbetade 
rutiner. En viktig roll för oss har varit att skapa 
förutsättningar och instruera andra kommunala 
verksamheter i de digitala verktyg som finns 
tillgängliga för distansarbete.”

2 Hur har ni arbetat för att säkerställa 
driften under rådande situation där 
behovet av fungerande internet är 
större än någonsin?

ANDERS: ”Vi driftar ju vårt nät helt själva och 
har delat upp personalen i två lag. Vi prioriterar 
och ser till att endast göra det viktigaste sakerna. 
Lagerhållningen har utökats för att säkerställa 
hårdvaruåtgången. Vi har märkt av vissa 
leveransförseningar där bland annat linjekort 
börjat sina.”

DAVID: ”Vi har drivit stora tekniska projekt 
trots pandemin. Ända sedan dag ett så har vi 
monitorerat belastningen i nätet för att ligga 
steget före. Vi har fortsatt att jobba proaktivt med 
uppgraderingar vilket är viktigt för att inte lasta 
på sig en för stor driftskuld. Lagren på hårdvara 
är säkerställda genom utökning.”  

KARIN: ”För oss är driftsäkerhet en hörnsten i 
vår affärsmodell. Vi har i och med vissa långa 
leveranstider på utrustning, kabel och reservde-
lar fått göra vissa prioriteringar. Vi har även ökat 
upp vårt reservdelslager när vi haft chansen för 
att säkerställa att vi ska slippa vara utan viktiga 
komponenter. Vi avvaktar med uppdateringar 
så att abonnenter inte ska bli drabbade av 
driftstörningar.”

3 
Har ni märkt av ett förändrat 
kundbeteende i och med det ökade 
behovet av uppkopplingar, både 
gällande anslutningsaffären och 
efterfrågan på abonnemang med 

högre kapacitet?

ANDERS: Vi kan se att vi fått högre pikar i nätet 
under vissa tider men det är inga problem 
för oss då nätet är dimensionerat för det. 
Företagsmarknaden avstannade ett tag förra året 
men nu har den kommit igång igen. Förfrågan 
på efteranslutningar har aldrig varit så hög 
som under pandemin. På tjänstesidan så har 
beställningen på 250 Mbit/s eller högre ökat med 
cirka 70 procent under 2020.”

DAVID: ”Vårt nät är dimensionerat för när det 
är som mest trafik. På söndagskvällar pikar det 
precis som tidigare men nu har belastningen 
fått en jämnare kurva så snittet har ökat mer 
än vanligt men inte själva piken. Efterfrågan på 
snabbare internettjänster har exploderat. Jag vet 
inte säkert om det enbart har med pandemin 
att göra men det är högst troligt att det är en del 
av förklaringen. Pandemin har i alla fall belyst 
vikten av att nätet måste fungera och att det är 
viktigt att ha en bra tjänsteleverantör.” 

KARIN: ”Ja. Kunder som kanske vägde mellan att 
ansluta sig och inte ansluta sig har nu anmält sitt 
intresse. Många har tecknat upp sig för efteran-
slutning och fler intresserar sig för abonnemang 
med högre kapacitet. Pandemin har ställt högre 
krav på att ha en stabil uppkoppling hemma! 
Det är viktigt att internet fungerar bra så att 
användarna kan nyttja leverantörernas tjänster 
fullt ut – speciellt under en kris.”

PER FRÖLING

Svensta Stadsnätsföreningen
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kHuset håller ögonmåttet
kHuset kan garantera att alla våra optiska produkter håller högsta kvalitet. Utöver 
stickprover kan nu alla SFP:er i er order testas till en rimlig kostnad av 70 kr per enhet. 
Testerna säkerställer kanal- och våglängdsintegritet över angiven längd. Perfekt för kunder 
som vill ha en extra försäkring på sina 100G QSFP:er. Genom regelbundna stickprov kan vi 
vara säkra på att vi alltid levererar bra produkter. 

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

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

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

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

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

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

Prova oss och se själv!  Kontakta VD Thomas Cadier på cadier@khuset.se för mer info

TESTER I KHUSETFABRIKEN

Boosta ditt fibernät med innovativ IT i molnet.
iNSIDE Network Information System

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

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

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

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

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

hawkeye
C O M P U T I N G

15



KRÖNIKA  |   J IMMY PERSSON

Liksom de flesta så har jag förpassats 
till att arbeta hemifrån sedan mitten 
av mars i år.  Som tur är har jag lyckats 
bygga upp ett hemmakontor i min 

lägenhet i Sundsvall. Jag har en förbindelse 
med en kapacitet på 100/100 Mbp/s som inte 
går att uppgradera, så jag får dela kapaciteten 
med mina uppkopplade saker och min frus 
hemarbetsplast. Det har hittills gått ganska bra.

MIN LISTA ÖVER ANSLUTNA enheter är, precis 
som för många andra, lång. Den innehåller 
smarta TV-apparater, iPhones och iPads, flera 
IoT-enheter och naturligtvis arbetsdatorer. Vid 
varje tidpunkt i mitt lilla ekosystem räknar jag 
uppemot ett 20-tal enheter som används i vårt 
hem som delar bandbredd och anslutningar till 
vår bredbandsrouter samt några över mobilnä-
tet. När jag börjar fundera på det uppkopplade 
hemmet och samhällets uppkoppling så inser 
jag hur viktigt det är med den underliggande 
infrastrukturen som vi så ofta tar för givet som 
är Ethernet. 

MITT HEMMANÄTVERK NYTTJAR NÄSTAN alla möjliga 
Ethernet-aktiverade kommunikationssätt. 
Även det trådlösa wifi-nätet och apparater med 
blåtand förlitar sig på trådbunden Ethernet för 
att kunna fungera och leverera robusta tjänster 
till mig och mitt hem. Till och med elmätaren 
är numera ansluten trådlöst. En mångfald av 
anslutna saker helt enkelt.

BORTOM UPPENBARELSEN ATT  mitt hem och liv 
är väl betjänt av Ethernet, är det faktum att jag 
sällan upplever problem med uppkopplingar. 
Jag startar mycket sällan om eller återställer 
min bredbandsrouter. Jag behöver inte 
installera om eller reparera någon av våra 
anslutna enheter på grund av en förlust av 
kommunikation. Allt fungerar som det ska. Det 
hela ”bara fungerar”. Detta möjliggörs till stor 

del av det underliggande transportprotokollet 
som är Ethernet.

UR MITT EGET PERSPEKTIV som teknikintresserad 
tenderar jag att se bortom det uppenbara och 
”under huven” mer än folk i allmänhet gör. Det 
är en del av min natur. Så när jag verkligen bör-
jade tänka på detta slog det mig att anledning-
en till att mitt hemnätverk fungerar sömlöst 
är den investering i tid och resurser som den 
internationella standardiseringen av Ethernet 
har lagt grund för genom specifikation och test 
av interoperabilitet. Tack till alla fantastiska 
ingenjörer och tekniker som tillsammans 
under årens lopp har åstadkommit att Ethernet 
är den ledande standarden för kommunikation 
i världen.

2020 LEDDE TILL EN stor förändring i allas våra liv. 
En förändring som kommer att få bestående 
effekter på vår kollektiva framtid i mångt och 
mycket. Miljontals anställda arbetar hemifrån 
och ansluts via sina wifi-routrar till arbetet. 
De kommer åt företagets resurser via VPN. De 
loggar in på företagsnätverk och gör sitt jobb. 
Vi är värdar eller deltagare på videokonferenser 
och webbseminarier. Vi har digitala konferen-
ser. Efter att vi är klara med arbetsdagen tar 
andra typer av tjänster vid. Bio sker vid soffan. 
Förmågan att hålla kontakten och kommuni-
cera med våra släktingar och vänner och att 
känna att vi fortfarande är en del av samhället 
är viktigt för vår hälsa och välmående. 

NÄR VI INTE KAN träffas fysiskt så är det digitala 
mötet ännu viktigare och kanske den enda möj-
ligheten till kontakt. Det gör oss produktiva och 
ger oss hopp. Allt detta vilar på möjligheten för 
Ethernet att ”bara kunna arbeta och fungera”. 
Och Ethernet behöver ha fiberkabel som bärare 
för att kunna arbeta och fungera som bäst. Det 
vet vi ju alla. n

Ethernet är grunden till vår förmåga att 
arbeta och leva väl i pandemins spår

Jimmy Persson  
är utvecklings- och  

säkerhetschef på 
Svenska  

Stadsnäts- 
föreningen.

Tack till alla fantastiska  
ingenjörer och tekniker 
som tillsammans  
under årens lopp har 
åstadkommit att  
Ethernet är den  
ledande standarden  
för kommunikation  
i världen.

För dig som kund betyder det att du får enklare access till våra samlade kompetenser kring stadsnät. 
Tillsammans kan vi hjälpa er med smarta och kostnadseffektiva lösningar och tjänster för 
kommunikationsnät. Läs mer om vårt helhetserbjudande på vår gemensamma hemsida. 

www.transtema.com

Nu samlar vi alla bolag i koncernen och blir  

”Ett Transtema” 

16



För dig som kund betyder det att du får enklare access till våra samlade kompetenser kring stadsnät. 
Tillsammans kan vi hjälpa er med smarta och kostnadseffektiva lösningar och tjänster för 
kommunikationsnät. Läs mer om vårt helhetserbjudande på vår gemensamma hemsida. 

www.transtema.com

Nu samlar vi alla bolag i koncernen och blir  

”Ett Transtema” 



Icotera vill att informationsmaterialet, 
som är framtaget i samarbete med 
branschorganisationen FTTH Council 
Europe, ska hjälpa konsumenter som vill 

göra ett val mellan fiber och 5G att ta ett 
beslut som passar deras behov. Och för att 
kunna göra det behöver konsumenterna 
känna till de båda teknikernas för- och 
nackdelar så att det blir tydligt vilka för-
väntningar de kan ha på tekniken, menar 
Johan Westerberg, försäljningsdirektör i 
Norden på Icotera.

– Vi känner att det finns en villfarelse 
bland konsumenter att 5G på något sätt 
kommer att ersätta fiber, vilket är ett 
felaktigt antagande. Därför anser vi att det 
var viktigt att ta fram det här faktabaserade 
informationsmaterialet, säger Johan 
Westerberg. 

FAKTUM ÄR ATT 5G och fiber skiljer sig åt på 
många sätt. Enligt Johan Westerberg är 
den största skillnaden att 5G, som är en 
trådlös infrastruktur, är en delad resurs 
där de som är uppkopplade mot en och 
samma mobilmast delar på den befintliga 
kapaciteten. Därmed påverkas hastigheten 
av hur många som är uppkopplade mot 
samma mobilmast. Fiber, som är en fast 
infrastruktur, har däremot inte dessa 
teknologiska begränsningar. 

På grund av teknikernas olikheter 
finns det ett värde i att nyttja båda för de 

områden som respektive teknik lämpar sig 
bäst för, vilket Icotera lyfter i sitt informa-
tionsmaterial. 

– Med fiber så ligger styrkorna framför 
allt i den stabila och säkra hastigheten i 
hemmet eller på kontoret. Men det kan 
kompletteras med 5G, som kommer att 
kunna erbjuda hastigheter långt över vad 
många behöver, när man är utanför hem-
met eller kontoret, säger Johan Westerberg. 

DESSA TYPER AV ANTAGANDEN, att en ny ge-
nerations mobilnät ska komma att ersätta 
en befintlig teknik, är emellertid inte något 
nytt. Historiskt har även liknande debatter 
ägt rum när en ny generation av mobilnät 
har introducerats. Johan Westerberg tror att 
dessa antaganden grundar sig i en önskan 
om att saker och ting ska kunna täcka allt, 
vilket de sällan gör. Därtill menar han att 
i takt med att samhället under de senaste 
åren har digitaliserat allt mer har vi fått 
högre förväntningar på vår uppkoppling. 

– I dag funderar man generellt inte 
så mycket över hur eller vad det är som 

gör att internetuppkopplingen fungerar 
eller inte utan man förväntar sig bara att 
man ska kunna röra sig sömlöst. Och just 
därför menar vi att det behövs både fiber 
och 5G för att uppkopplingen ska bli så 
bra som möjligt när man är i hemmet, på 
kontoret eller på resande fot, säger Johan 
Westerberg. 

NU NÄR 5G-UTBYGGNAD ÄR i gång så menar 
Johan Westerberg att Sveriges snabba 
digitalisering är till stor fördel när det 
kommer till att introducera den nya 
tekniken då Sverige överlag har uppnått en 
digital mognad. Däremot utgör Sveriges 
geografiska spridning och till viss del 
glesbefolkade områden en utmaning i 
jämförelse med många andra geografiskt 
mindre och mer tätbefolkade länder. 

– Det som kan påskynda 5G-byggnatio-
nerna i Sverige är vårt väl utbyggda fibernät 
som utgör själva basen i 5G-näten. Och 
det är mycket tack vare den unika stads-
nätsuppbyggnad som vi har då stadsnäten 
övervägande drivs i kommunal regi, vilket 
innebär att kommunerna har ett samhälls-
ansvar att förse alla invånare med en skälig 
uppkoppling. Så det är absolut en fördel 
som Sverige har i jämförelse med många 
andra länder, säger Johan Westerberg. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

I takt med den aktuella utbyggnaden av 5G, som förväntas erbjuda höga upp- och nedladdnings-
hastigheter, har frågor väckts kring huruvida fiberuppkoppling kommer att vara nödvändig för 
kvarvarande hushåll och företag. För att reda ut frågan har fiberaktören Icotera sammanställt ett 
informationsmaterial under namnet ”Fiber versus 5G” som syftar till att tydliggöra vad de båda 
teknikerna innebär.

Innebär 5G verkligen  
slutet för fiber? 

Vi känner att det finns 
en villfarelse bland 
konsumenter att 5G på 
något sätt kommer att 
ersätta fiber.
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Connecting 
the future.

Våra fibernät tar vid efter järnväg och landsväg  

på samhållets färd mot framtiden. Den kritiska  

infrastruktur som vi i dag bygger ska vara ett  

stabilt skelett för morgondagens samhälle.

Melbye har ett heltäckande sortiment från världens 

ledande leverantörer. Med vår expertkunskap 

hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen  

för varje specifikt projekt, vare sig det  

gäller ett helt system, en enskild  

komponent eller teknisk support.

www.melbye.se
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Innan vi hoppar in på vad 5G erbjuder 
gör vi en kort tillbakablick över 
utvecklingen av mobilnätet. Bilden visar 
utvecklingen från den första analoga 

tjänsten på 80-talet till det som lanseras 
nu. Att internet är en viktig del av utveck-
lingen råder det inget tvivel om, samt viljan 
att kunna erbjuda tjänster på avstånd utan 
fördröjning som vi i dag endast kan göra 
på plats, det vill säga tjänster med minimal 
fördröjning samt hög tillgänglighet, 
säkerhet och hastighet. 

5G och dess tre teknologier
5G består av tre fundamentala teknologier 
som avspelas som funktions- och tjänste-
inriktningar. 

1 eMBB: Enhanced mobile broadband. 
eMBB erbjuder hög genomströmning till 

enheter såsom mobiler och sensorer.  

2 mMTC: Massive machine type commu-
nication erbjuder hög mobilitet och hög 

anslutningsdensitet och lämpar sig bra till 
Internet of things, IoT, av alla dess slag.

3 URLLC: Ultra-reliable low latency com-
munication erbjuder nästan realtid, det 

vill säga låg fördröjning, och är designad 
för applikationer såsom fjärrstyrning utan 
fördröjning, rörliga enheter, industriauto-
mation med robotar med mera. 

Funktioner i release 16 och 17
När mobilnätet utvecklas görs det tillsam-
mans med andra företag i världen i något 
som kallas 3GPP, Third generation partner 
program. Det är ett tekniksamarbete som 
nästan alla operatörer i världen deltar i 
och beslutar om funktioner och datum 
när dessa ska införas i mobilnät, så kallade 
releaser. Nu när Sverige får 5G så är vi 
uppe i release 16 och 17. Dessa releaser 
är intressanta eftersom de möjliggör 
äkta 5G-tjänster som baseras på NR, New 
Radio, det vill säga ny teknologi. När vi 
pratar om 5G så brukar 4G, 4G LTE (Long 
Term Evolution) och 5G benämnas som 
samlingsnamnet 5G. När vi pratar om ny 
teknologi så kallas det för 5G NR. För att 
relatera till rubriken så kan man säga att 
fin-5G är 5G NR och ful-5G är resterande 
på grund av inbyggda begräsningar för att 
hänsyn tas till äldre teknologier. Både 5G 
och 5G NR parallellt är självklart det bästa 
för de som vill konsumera mobiltjänster 
då man får ett större urval av produkter att 
välja på.

Några nya funktioner och tjänster i release 
16 och 17 som är värda att nämna är:
• NR in unlicensed spectrum: 5G NR-U 

kan använda olicensierat frekvensband 

på olika sätt. Till exempel, i stället för att 
ringa telefonsamtal via wifi-nätet är det 
möjligt att använda 5G på ett olicensierat 
band, exempel 2,4 GHz, 5 GHz eller 60 
GHz. På så sätt möjliggörs mobilitet på 
ett kostnadseffektivt sätt i till exempel 
flerfamiljshus.

• Multi-RAT dual-connectivity: Makro-och 
småceller kan ansluta till samma enhet 
samtidigt.

• Support for multi-SIM devices for LTE/
NR: Två operatörer samtidigt på en 
sensor eller telefon.

• Integrated access and backhaul, IAB: 
Delad access och backhaul på samma 
frekvens. Full duplex skapar ett mobilnät 
med hög kapacitet och tillgänglighet.

• MBS positioning: Positionering utan 
triangulering ute- och inomhus med 
centimetersnoggrannhet. 

• NR multicast and broadcast services: 
Multimedia-/TV-tjänster på eMBB, 
mMTC, URLLC med fullt stöd.

• RAN slicing for NR: Krypterade VLAN. 
Bygga virtuella separata nät i luften.

FWA måste uppfylla kraven  
för VHCN till slutkund
En tjänst som det pratas mycket om är 
FWA, fixed wireless access, som ibland 
marknadsförs som en ersättare till fiber. 
Det är en trådlös förbindelse som kan 
betraktas som ekvivalent med en fast 
uppkoppling där användare får en dedi-
kerad bandbredd som inte behöver delas 
med andra. FWA utgår från en befintlig 
mobilmast och arbetar med en riktad 
trådlös signal till en mottagare som också 
innehåller en mediabox. Det gör att man 
som kund kan få ett fast uttag och wifi i sin 

Finns det ett fin-5G  
och ett ful-5G?
Nu kan 5G-resan börja även för Sverige då frekvenser för 5G i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden 
är auktionerade och köpta av operatörerna. Med 5G möts fast digital infrastruktur med trådlös 
digital infrastruktur som möjliggör att bibehålla hög hastighet, låg fördröjning och hög säkerhet. 
Men finns det en skillnad på 5G och 5G – ett fin-5G och ett ful-5G?

Mobilutveckling fram till nu

Enhanched mobilt bredband (eMBB) 
Trådlöst till industrin, samhälls-OT, IPv65G2

0
2

0

Snabbt mobilt bredband 
Användning av internetprotokoll4G2

0
10

Mobilt bredband 
Introduktion av smarta telefoner3G2

0
0

0

Digitala röstsamtal 
Textmeddelanden, basal dataservice2G19

9
0

Analoga röstsamtal 
Mobil konnektivitet1G19

8
0

ANALYS  |   J IMMY PERSSON
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bostad, men i stället för en fiberanslutning 
är det en radiosignal som försörjer kunden 
med bandbredd och internet.

Är FWA lika bra som fiber? Inte riktigt. 
FWA finns i många olika varianter. 
För att åstadkomma hög bandbredd 
måste mobilmasten som sänder FWA ha 
tillräckligt med kapacitet. Den måste alltså 
vara fiberansluten. Sedan beror det även 
på vilken teknologi och frekvensband som 
finns att tillgå i masten. Ju högre frekvens 
desto snabbare FWA men på bekostnad av 
räckvidd. Av detta skäl finns FWA som 4G, 
5G och 5G NR. Som kund är det oftast svårt 
att förstå vad en FWA-förbindelse motsva-
rar för förbindelse i det fasta nätet. Därför 
har Europeiska unionen, EU, och Organet 
för europeiska regleringsmyndigheter 
för elektronisk kommunikation, BEREC, 
definierat vad FWA ska kunna leverera för 
kapacitet för att kunna likställas med en 
fiberanslutning. Den definitionen kallas för 
VHCN, Very high Capacity Network.
 

Som tabellen visar måste FWA kunna 
leverera 1 000/200 Mbps till slutkund för 

att få kallas för en fiberersättare. En FWA 
som uppfyller NGA, nästa generations 
accessnät, behöver endast uppfylla 
bandbreddskravet 30 Mbps. Det är stor 
skillnad. Det kanske räcker med 30, 50, 100 
Mbps, men det är inte 5G NR som är fin-5G 
utan möjligen ful-5G som är 4G och 5G 
utan ny teknologi.

IoT och 5G
5G är även bra på att ansluta sensorer, inte 
bara telefoner och routers. Sensorer för 5G 
NR är det självklara målet men i dagsläget 
har de en hög kostnad och inriktningen 
är industriella och militära tillämpningar 
som har höga krav på robusthet och 
tillgänglighet. Innan 5G NR är fullt utbyggt 

finns det ett mellanalternativ som bygger 
på en begränsad 5G NR kallad 5G NR 
RedCap, 5G NR Reduced Capacity. Dessa 
sensorer är kostnadseffektiva och har bra 
kapacitet och lågfördröjning som passar 
många Operational technology, OT, och 
IoT-tillämpningar. I och med lanseringen 
av release 17 finns funktionalitet i 5G-nätet 
för 5G NR RedCap-abonnemang och 
sensorer. n

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Mobiltjänster för  
sensorteknik 

LPWA eMBB

5G NR
eMBB

5G NR
RedCap

5G
LTE-M

K
O

S
T

N
A

D

5G
NB-IoT

 Downlink data rate ≥ 1000 Mbps    
 Uplink data rate ≥ 200 Mbps
 IP packet error ratio (Y.1540) ≤ 0.05%             
 IP packet loss ratio (Y.1540) ≤ 0.0025%
 Round-trip IP packet delay (RFC 2681) ≤ 10 ms              
 IP packet delay variation (RFC 3393) ≤ 2 ms
 IP service availability (Y.1540) ≥ 99.9% per år 

FWA enligt VHCN från BEREC och EU-kommissionen
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G l o b a l  M a n u f a c t u r e r  o f  P r e - C o n n e c t o r i s e d ,  B l o w n  F i b r e  C a b l e  &  D u c t e d  N e t w o r k  S o l u t i o n s

EN AV DE MARKNADSLEDANDE AKTÖRERNA I SVERIGE

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

NordicSalesDK@emtelle.com

 Kabelskyddsrör BLÅSFIBER FÖRKONTAKTERAD FIBER

● Förbättrad design & flexibilitet
● Förbättrad tillförlitlighet & kapacitet

● Reducerad CAPEX & OPEX för operatörer

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

svetsning krävs för installation

● Ingen fyllnadsmassa
● Lägre förläggningsdjup

● Flexibilitet att uppgradera kabel

Med sikte på 2025
Bredbandsforum har i över tio år 

varit en viktig del av regeringens 
arbete med den nationella 
bredbandsstrategin. Nu har 

forumets mandat förlängts till år 2025 – det 
år då de övergripande målen i strategin 
ska vara uppfyllda och regeringens vision 
om ett helt uppkopplat Sverige ska vara 
verklighet. 

För många är beslutet inte helt oväntat, 
alla som på något sätt jobbar med strategi-
dokument på lokal, regional eller nationell 
nivå vet att arbetet lätt kan sakta av eller 
nedprioriteras. Det behövs en struktur 
för att hålla en strategi levande och se till 
att mål och ambitioner som skrevs för 

många år sedan förblir aktuella. Något 
som även förespråkas i Bredbandsforums 
vägledningsprogram Bredbandslyftet. 

SOM TUR ÄR FINNS det gott om organisatio-
ner, företag, myndigheter och personer 
som tillsammans upprätthåller en 
sådan struktur på bredbandsområdet 
och ser till att bredbandsfrågor ständigt 
ligger högt på agendan. Kommunerna, 
regionerna och Sveriges Kommuner och 
Regioner, bredbandsoperatörerna och alla 
medlemsföretag i IT&Telekomföretagen, 
landsbygdernas bredbandsbyggare och 
intresseorganisationer såsom Hela Sverige 
ska Leva och Byanätsforum, leverantörerna 

av teknisk utrustning, de kommunala 
och regionala bredbandskoordinatorerna 
och samordnarna, våra tillståndsgivande 
myndigheter med olika främjandeuppdrag 
och såklart stadsnäten och Svenska 
Stadsnätsföreningen. 

Och då pratar vi bara om de som är 
direkt inblandade i utbyggnaden av 
framtidssäker bredbandsinfrastruktur. 
Infrastrukturen ska såklart komma till 
användning och kartan över aktörer som 
på något sätt arbetar med digitalisering är 
omöjligt komplex.

ALLA DESSA AKTÖRER MÖTS på olika platser 
i olika sammanhang och samverkar i alla 

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

INFRASTRUKTUR FÖR

NÄTVERK

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

• Kunskap och erfarenhet – över 30 år  
i branschen.

• Hög tillgänglighet – lager och butik på 
fyra orter.

• Webbutik & EDI med leverans dagen  
efter.

DIN LEVERANTÖR AV SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR  

FTTH, ADSS OCH DATACENTER

möjliga frågor. Bredbandsforum är ett 
sådant sammanhang på nationell nivå. I 
Bredbandsforum möts olika aktörer som 
har intresse av och kan påverka bredbands-
utbyggnaden, bidrar med sin kunskap och 
löser gemensamma problem. Glädjande 
är även att de regionala bredbandskoor-
dinatorerna, som på många håll fyller en 
liknande funktion på regional nivå, nu fått 
sina mandat förlängda till år 2025. Ju oftare 
vi kan mötas och samverka, desto bättre.

VI ÄR NU HALVVÄGS igenom den tidsplan 
som regeringen presenterade i bredands-
strategin från 2016. De senaste åren har 
Bredbandsforum identifierat lösningar 
för landsbygden, skapat ett kommunalt 
vägledningsprogram, undersökt om näten 
är förberedda för framtidens digitala 
lösningar, formulerat en samverkansmo-
dell för utbyggnad av mobilt bredband 
och beskrivit marknaderna för efteran-

slutningar och fastighetsnät. Men det 
finns mycket kvar att göra, och kommande 
samverkansinsatser måste vara skarpa 
och konkreta för att hinna ge en effekt på 
måluppfyllnaden. 

Med anledning av detta så är vi på 
Bredbandsforums kansli tacksamma 
för alla inspel och synpunkter från olika 
aktörer. Vilka frågor tror du kommer vara 

särskilt viktiga eller utmanande under de 
kommande åren? Besök gärna Bredbands-
forums webbplats, bredbandsforum.se, 
för att läsa mer om det pågående arbetet i 
forumet och för att hitta kontaktuppgifter 
till kansliet. n

MATTIAS SVANOLD

Bredbandsforums kansli
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Robust fiber – ett koncept 
under ständig utveckling

Robust fibers förvaltningsråd har 
arbetat vidare med vägledningen 
för att möta samhällets krav 
på robusthet och säkerhet för 

anläggningar som ska tillhandahålla digital 
infrastruktur till allt och alla. I augusti 2020 
reviderades vägledningen där bland annat 
en del förtydliganden genomfördes. 

Bilaga 4.1
Under året som gått 
har Robust fiber lanse-
rat en ny underbilaga 
kallad Underbilaga 
4.1 Robust site för 
samhällsviktig 
digital infrastruktur. 
I bilagan finns 

minimikrav för hur en robust site ska 
kompletteras avseende skydd och funk-
tioner för förlängd drifttid för att kunna 
hantera elektronisk kommunikation vid 
extraordinära händelser. Minimikraven 
omfattar krav vid nybyggnation och krav
vid ombyggnad av befintlig anläggning.
Bilagan innehåller även rekommendatio-
ner samt exempel på lösningar, som kallas 
säkerhetsnivåer S1, S2 och S3, som handlar 
om att minska risken för sabotage, inbrott, 
spioneri, skadegörelse samt att utöka 
uthålligheten gällande längre strömavbrott 
upp till tio dygn. 

Underbilagan består av tre dokument: Un-
derbilaga 4.1 Robust Site för samhällsviktig 
digital infrastruktur, Underbilaga 4.1.1 
Robust Site RSA-mall samt Underbilaga 
4.1.2 Robust Site handledning för RSA. 

Utökade säkerhetsnivåer
De säkerhetsnivåer som beskrivs i bilagan 

S1 till S3 kan beskrivas som anläggningens 
betydelse riktad till funktion i samhället.

S1. Stor lokal betydelse. Siten hanterar 
noder för ett lokalt område med anslutna 
kunder, kunder med samhällsviktig verk-
samhet samt anläggningar för mobilradio.  
Siten kan hantera inplacering av system 
och utrustning för samhällsviktig verksam-
het i begränsad omfattning. 

S2. Stor betydelse. Siten hanterar en 
central strategisk nod inom ett geografiskt 
område, till exempel en kommun. Siten 
hanterar in- och utgående trafik, inplace-
ring av system och utrustning för samhälls-
viktig verksamhet genom inplacering av 
rack för elektronik för verksamhetens egen 
sektion. 

S3. Avgörande betydelse. Siten hanterar 
trafik som ingår i den regionala eller 
nationella elektroniska infrastrukturen. 
Siten kan hantera inplacering av 
system och utrustning för samhällsviktig 
verksamhet genom inplacering av rack 
för elektronik för verksamhetens egna 
insynsskyddade utrymme med mekaniskt 
skydd, sabotageskydd, inbrottslarm och 
passagesystem. 

Arbeten som pågår
Arbeten som pågår inom robust fiber är 
justering av Bilaga 6 Besiktning och 6.1 
Checklista slutbesiktning. En anpassning 
görs till de extra krav som finns kring 
bredbandsprojekt som får stödmedel från 
Jordbruksverket och Post-och telestyrelsen. 
Revidering av bilagorna lanseras mars 
2021.

Utöver det arbetar Robust fiber 
tillsammans med branschföreningen 
Energiföretagen Sverige som ansvar 
för elnätsbranschens riktlinjer, EBR. 
Energiföretagen har en vägledning för 
samförläggning av infrastruktur kallad EBR 
KJ41, vilken Bilaga 2 Robusta nät kommer 
att anpassas till så att inga motstridigheter 
finns i minimikraven.

Ny bilaga under utveckling
I skrivandets stund planeras uppstarten 
för ytterligare en bilaga med namnet 
Underbilaga 2.2 Robust förbindelse för 
site med hög säkerhet. Den handlar om att 
säkerställa att förbindelser till siter med 
säkerhetsnivå S1 till S3 också är säkra. 
Saker som hanteras är diversitet på kablage 
till site, annat förläggningsdjup, säkra 
brunnar och skåp samt säker anslutning till 
site. Mer information om den här bilagan 
kommer när arbetet har påbörjats. 

Vi ses där ute och gräv försiktigt! n

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

2020 var ett år som vi alla kommer att komma ihåg. Ett år präglat av covid-19, restriktioner och 
hemarbete. Aldrig någonsin har det varit viktigare att kunna arbeta från annan plats än kontoret. 
Hemarbetsplatser har hundradubblats under året jämfört med 2019. Vikten av en fungerande, 
robust och tillförlitlig bredbandsuppkoppling är mångt och mycket ett måste för att samhället under 
dessa pressade förhållanden ska fungera. Vård i hemmet kräver robusthet i alla led, inte minst på 
anslutningen så att digital teknik går att använda för att möjliggöra effektiv vård.

 
 
 

 
ANVISNING ROBUST FIBER  

Underbilaga 4.1 – Robust Site för samhällsviktig digital infrastruktur 
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Anvisningar för robust fiber 

Underbilaga 4.1  

Robust Site för samhällsviktig digital 

infrastruktur  
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Till varje säkerhetsnivå finns en förklarande 
konceptuell bild.
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Stadsnät! Är ni vår nästa 
samarbetspartner?

Air2Fibre
BY

Just nu letar vi samarbetspartners bland 
stadsnät. Med vår teknik hjälper vi er att koppla 
upp otillgängliga områden eller där det av andra 
anledningar är svårt att gräva fiber. 

Kontakta mig för mer info. 
Mail: karl.hellstrom@bluecom.se, 
tfn 070-289 50 87

Läs mer om 
Air2Fibre här 
bluecom.se/

air2fibre

Översiktsbild vägledning 
Robust fiber.

UNDERBILAGA 2.2
Robust förbindelse 
för site med hög 
säkerhet

UNDERBILAGA 2.1
Dämpningsmätning

UNDERBILAGA 4.1
Robust site för 
samhällsviktig digital 
infrastruktur

UNDERBILAGA 6.1
Checklista  
slutbesiktning

BILAGA 1
Begrepp och definitioner

BILAGA 2
Robusta nät

BILAGA 3
Robusta förläggningsmetoder

BILAGA 4
Robust site och nod

BILAGA 5
Dokumentation

BILAGA 6
Besiktning

BILAGA 7
Fiberanläggningsprojekt

BILAGA 8
Ledningskollen

 
 
 A N V I S N I N G A R  R O BU ST  F I BE R  

H u v u d d o ku m e n t  
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GRHL ULTIMATETM 288SM 200 µm
EN TUNNARE NYHET SOM HÅLLER MÅTTET
Nu är det möjligt att blåsa mikrokabeln GRHL UltimateTM 288SM med 200 µm 
fiber i rör med invändig diameter 10 mm. Med en kabeldiameter på endast 
7,9 mm ryms fler fiber i befintlig infrastruktur. Vi har dessutom 24 fiber per tub 
för enklare hantering och preparering. Kabeln har Nexans unika lasermärkning, 
tål det nordiska klimatet och kan levereras i riktigt långa längder. 
För en enklare vardag!

www.nexans.se @nexanssweden



Bredbandsutbyggnaden i Sverige 
har kommit långt men stora delar 
av landet saknar fortfarande en 
snabb uppkoppling. Inför 2021 

har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 
miljarder kronor i bredbandsstöd.
För att klara den uppgiften har myndig-
heten rustat genom att starta upp en helt 
ny avdelning som ska arbeta med att få ut 
stödpengarna på ett effektivt och korrekt 
sätt. Samtidigt uppmuntrar myndigheten 
landets nätbyggare att göra sig redo för 
årets utlysning.

– Nu är det av stor vikt att vi gemensamt 
satsar inför årets utlysning. Regeringen 
har avsatt mycket medel för bredbands-
utbyggnaden och det är viktigt att PTS 
såväl som potentiella stödsökande sluter 
upp för få maximal utväxling av stödet, 
säger Anna Larsson, processledare för 
bredbandsstödet. 

ÅRETS PROCESS FÖR BREDBANDSSTÖD 

innehåller några nyheter. Det handlar 
bland annat om att tillgängliggöra medlen 
för ansökningar från nätbyggare i alla 
regioner där det finns byggnader möjliga 
att söka stöd för. Precis som föregående år 
är det byggnader som identifierats i PTS 
byggnadsförteckning som är möjliga att 
söka stöd för. 

VAD ÄR DET DÅ man kan få bredbandsstöd 
för? PTS lämnar stöd till så kallad homes 
passedutbyggnad som möjliggör över-
föring av data med en hastighet om minst  
1 Gbit/s för slutkund. Det är direkta 
investeringskostnader för passiv infra-
struktur som kan ge rätt till bredbandsstöd. 
Både offentliga och privata aktörer kan 
söka stödet. 

En viktig uppgift för PTS har varit att 

förenkla ansökningsprocessen inför i 
år. Bland annat tas gränsen om max 20 
procent fritidshus i ett utbyggnadsprojekt 
bort för att förenkla projektering och 
ansökan för nätbyggare. Årets ansökan 
kommer också att genomföras i en ny 
ansökningsportal för att ytterligare 
förenkla processen. 

– Det har varit viktigt för PTS att under-
lätta för ansökningar från fler aktörer. Vi 
har mycket medel tillgängliga, så vi hoppas 
på ett positivt gensvar med stor efterfrågan 
på stödmedlen, säger Anna Larsson.
 
ÄVEN OM UTLYSNINGEN ÖPPNAR först den 
10 maj och det därmed är först då man 
kan skicka in en ansökan så börjar 

förberedelserna för alla bredbandsstödets 
intressenter redan nu. På myndighe-
tens webbplats finns grundläggande 
information om stödet och hur de olika 
aspekterna av stödmodellen hänger ihop. 
Under våren kommer detaljerna kring de 
krav som gäller för sökande år 2021 att 
kommuniceras. 

PTS rekommenderar nätbyggare att 
sätta sig in i hur myndighetens stöd skiljer 
sig från andra stödprogram som funnits 
längre i Sverige, till exempel Landsbygds-
programmet.  

– Vi märker ofta att många blandar ihop 
det som gäller i andra stödprogram med 
hur PTS bredbandsstöd fungerar. För att ef-
fektivt kunna sätta ihop en bra ansökan när 
utlysningen väl öppnar rekommenderar 
vi att man sätter sig in i vad som gäller för 
PTS stöd i god tid redan innan utlysningen 
öppnar, säger Anna Larsson.

DET FINNS MYCKET STÖDMEDEL att söka i år 
och processen har anpassats för att det ska 
gå så smidigt som möjligt att söka. Men 
för att kunna fördela så mycket stödmedel 
krävs också en hel del förberedelser under 
våren – både för PTS och för stödsökande. 
Anna Larsson ser positivt på den komman-
de tiden.

– Vi ser fram emot årets utlysning och 
den möjlighet det innebär. Sverige kan här 
ta ett stort kliv framåt i bredbandsutbygg-
naden, säger hon. n

PETTER ÖHRN

Post- och telestyrelsen 

Kraftsamling för  
årets bredbandsstöd
Nu jobbar Post- och telestyrelsen, PTS, med planeringen av 2021 
års bredbandsstöd. Det finns gott om stödmedel att söka och nu 
efterfrågas en gemensam kraftsamling inför årets utlysning. 

Vi har mycket medel tillgängliga,  
så vi hoppas på ett positivt  
gensvar med stor efterfrågan  
på stödmedlen.

Anna Larsson är processledare för  
bredbandsstödet på PTS.  FOTO: PTS

POST-  OCH TELESTYRELSEN
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Lessebo är en av de mindre kommunerna i 
Kronobergs län med drygt 8 700 invånare. 
Kommunen består av fyra tätorter och 
har än i dag ett flertal bruksorter. För 

kommunen har en snabb och stabil uppkoppling 
varit en prioriterad fråga då de anser att det kan 
locka fler att bosätta sig i kommunen. 

– Digital kommunikation är grundläggande 
för att kunna bo och verka på mindre orter och vi 
vill ju såklart vara en attraktiv kommun för både 
boende och företagare. Sedan är förhoppningen 
också att kommunens gamla bruksorter ska 
bli mer digitala och följa med i den digitala 
samhällsutvecklingen, säger Conny Axelsson, 
samhällsbyggnadschef på Lessebo kommun. 

FIBERUTBYGGNADEN HAR SKETT  tillsammans 
med det kommunala stadsnätet Wexnet som 
är verksam i kommunerna Alvesta, Lessebo, 
Tingsryd och Växjö. Enligt Conny Axelsson har 
samarbetet fungerat smidigt. Han pekar bland 
annat på stadsnätets goda lokala kunskaper 

och att de har haft möjlighet att samordna 
fiberutbyggnaden med andra projekt, så som 
gatuunderhåll, vilket både har varit ekonomiskt 
och tidsmässigt fördelaktigt. 

FRAMÖVER HAR LESSEBO KOMMUN ytterligare planer 
för att främja digitaliseringen i kommunen. 
De kollar bland annat över möjligheterna att 
införa Internet of things, IoT. Sedan kommer 
de även att fortsätta med den kvarvarande 
fiberutbyggnaden på landsbygden med målet 
att hela kommunen ska ha tillgång till en god 
uppkoppling.  

– Jag tror att den fiberutbyggnad som sker i 
Sverige i dag kommer att få landsbygden att leva 
igen. Vi har ju också sett nu att efterfrågan om 
att få bo i vår kommun har ökat och där tror jag 
att vår goda tillgång till fiber har varit en av de 
avgörande faktorerna, säger Conny Axelsson. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

Lessebo kommun har uppnått  
bredbandsmålet för 2025

Redan i slutet av 2020 hade 98 procent av alla hushåll och företag 
i Lessebo kommun tillgång till eller befann sig i absolut närhet  
av fiberbredband. Det innebär att kommunen nu har uppnått 
regeringens nationella bredbandsmål – fem år före utsatt tid.

FOTO: WEXNET

Lessebo  
kommun
Lessebo kommun ligger 
i Småland i Kronobergs  
län. Kommunen har 
8 733 invånare (2019) 
och har en yta på 415 
kvadratmeter. Lessebo, 
Hovmantorp, Kosta och 
Skruv är kommunens 
största orter.

Källa: Lessebo kommuns 
webbplats, lessebo.se

Digital  
kommunikation  
är grundläggande 
för att kunna bo 
och verka på  
mindre orter.
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”

Bringing connectivity to  
everyone by outstanding  
fiberoptic solutions

Henrik Larsson Lyon, CEO

5G, Internet of Things och Smarta städer är  
beroende av ett kraftfullt fast fibernät för att  
uppnå full kapacitet, vilket är en möjlighet för 
oss. Våra passiva produkter kan möta de krav 
som framtidens teknik ställer på kvalitet, 
kapacitet och kostnadseffektivitet.

2020-11-26 Hexatronic annons stadsnätet 190x128.indd   12020-11-26 Hexatronic annons stadsnätet 190x128.indd   1 2020-11-26   14:552020-11-26   14:55

WAYSTREAM
2001 – 2021

20 Years Anniversary

Limited editon

Waystream
jubileumsår 2021

20 års erfarenhet
av internet och digitalisering.

Läs mer i vår artikelserie STAFETTEN där
innovativa ledare och visionärer ger

sin syn på digitaliseringen från
millennieskiftet och framåt.

Följ Waystream STAFETTEN på
waystream.com/sv/solution/stafetten
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SMARTA STÄDER

Digitala
tomater

kan bli verklighet i Göteborg med hjälp av  
återvunnen värme från datacenter
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I Göteborg pågår ett projekt 
som handlar om att kombinera 
spillvärme från datacenters 
med framställning av grönsa-
ker i stadsmiljö. Projektet, som 
går under namnet Digitala 
tomater, drivs bland annat av 
Göteborg Energi och är en av 
bolagets åtgärder för att bidra 
till ett mer hållbart Göteborg. 

I november 2020 lanserade Göteborg 
Energis stadsnätsbolag GothNet 
tillsammans med Greenhouse Living 
arkitekter och stadsodlingsverksam-

heten Kajodlingen en förstudie som blev 
det första steget i förverkligandet av projek-
tet Digitala tomater. Studien, som har 
finansierats med stöd av innovationspro-
grammet Viable Cities, kopplar samman 
urban matproduktion med datacenters 
och innehåller ett konkret förslag kring 
byggnadsutformning, tekniklösningar, drift 
och ekonomi. 

BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET VAR att 
Göteborg Energi ville komma på ett 
innovativt och resurseffektivt sätt att nyttja 
spillvärmen från bolagets datacenters. Från 
början var tanken att överföra spillvärmen 
till fjärrvärmenätet, vilket de sedan insåg 
skulle innebära en del utmaningar. 

– I Göteborg har vi redan tillgång till 
mycket återvunnen värme med hög 
effekt från exempelvis raffinaderier och 
sopförbränning som överförs till fjärrvär-
mesystemet. Spillvärmen som kommer 
från datacenters har däremot en ganska 
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låg effekt, vilket innebär att man oftast 
måste använda en värmepump som i sin 
tur kräver el för få upp spillvärmen till rätt 
effekt. Därför valde vi att undersöka andra 
möjliga tillvägagångssätt, säger Magnus 
Hartmann, affärsutvecklare på Göteborg 
Energi. 

I SÖKANDET EFTER ALTERNATIVA tillvägagångs-
sätt sammanslöt sig Greenhouse Living 
arkitekter till projektet. De hade tidigare 
byggt växthus, och det var på den vägen 
som idén om att värma upp växthus med 
spillvärme från datacenters kom till. För att 
få mer praktisk erfarenhet av stadsodling 
blev Kajodlingen, som driver ett flertal 
odlingar vid kajer i Göteborg, en del av 
projektet. 

TANKEN MED FÖRSTUDIEN VAR att den 
skulle fungera som ett beslutsunderlag 
för byggnation av en första anläggning i 
centrala Göteborg. Sedan fanns det även en 
del frågetecken kring vad som skulle krävas 
för att byggnationen av anläggningen 
skulle kunna bli verklighet. 

– När vi gick in i det här projektet så 
visste vi inte hur en sådan här anläggning 
skulle kunna se ut och vilka delar som 
skulle ingå. Därför har vi tagit fram en 
referensanläggning som innehåller en 
datacentermodul, ett produktionsväxthus, 
en mötesplats med växthuskök, en 
utbildningsdel och en trädgård för odling, 
säger Magnus Hartmann. 

När tror ni att anläggningen kan komma 
att bli verklighet? 

– Det vet vi inte riktigt ännu men en 
önskan från min sida är att anläggningen 
ska vara klar till 2022 när Göteborg ska fira 
sitt försenade 400-årsjubileum. Nu i nästa 
steg kommer vi att arbeta tillsammans 
med Business Region Göteborg, fastig-
hetskontoret och några andra aktörer för 
att hitta en plats för byggnationen och 
identifiera intressenter som vill vara med. 
Vi kommer också att utveckla de cirkulära 
affärsmodellerna mellan producent och 
konsument inom gröna näringar, säger 
Magnus Hartmann.

DIGITALA TOMATER ÄR ETT av Göteborg Ener-
gis projekt för att bidra till ett mer hållbart 
Göteborg. Enligt Eric Zinn, hållbarhetschef 
på Göteborg Energi, handlar deras 
verksamhet till stora delar om resurseffek-
tivitet, det vill säga att nyttja de befintliga 
resurserna som finns i samhället i så stor 
utsträckning som möjligt. I det fallet anser 

han att just värmeåtervinning kan vara 
aktuellt för stadsnät att arbeta mer med. 

– Värmeåtervinning utelämnas ofta när 
vi pratar om hållbar energianvändning. 
Bara i Europa produceras det så mycket 
spillvärme att hela kontinenten egentligen 
skulle kunna värmas av det och undvika 
de enorma mängder av energi som måste 
nyproduceras. Så att ta vara på spillvärme 
är minst lika viktigt som att producera 
förnybart. Utmaningen för oss är att 
spillvärme från datacenter inte har så hög 
effekt så där måste vi jobba vidare med fler 
alternativ, säger Eric Zinn.

ÄVEN OM DET FINNS mycket arbete kvar 
med att komma på olika lösningar för att 
tillvarata spillvärme så menar Eric Zinn 
att Göteborg Energis hållbarhetsarbete 
har utvecklats snabbt under de senaste 
åren. För bara drygt 10 år sedan försökte 
de ta fram och marknadsföra mer hållbara 
lösningar medan det i dag sker mycket på 
efterfrågan av kunden. 

– I dag gör vi allt vad vi kan för att möta 
kundernas efterfrågan och ligga i framkant 
i utvecklingen på hållbarhetsområdet, 
framför allt när det gäller klimatfrågan men 
även sociala frågor. Och där är just Digitala 
tomater ett lysande exempel som har tagit 
både klimatfrågan och sociala värden i 
åtanke, säger Eric Zinn. n 

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

SMARTA STÄDER

En önskan från min sida är att  
anläggningen ska vara klar till 
2022 när Göteborg ska fira sitt 
försenade 400-årsjubileum.

Tomater odlade i växthus som drivs 
av spillvärme från datacenter kan 
bli verklighet i centrala Göteborg.
FOTO: UNSPLASH
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Vi gör förstklassig
kommunikation 
tillgänglig för alla

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

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

wisi.se/stadsnät

Kringdata bygger morgondagens 
digitala infrastruktur sedan 1989.

Vi är Er kompletta fiberentreprenör och vi arbetar 
rikstäckande med totalentreprenader.

Sedan slutet av 90-talet har vi byggt upp en 
omfattande organisation för dessa projekt. 

Vi har en gedigen erfarenhet av strandade fiber-
entreprenader och väl beprövade rutiner och de 
resurser som krävs för att ta över dessa projekt. 

Välkommen till oss med Era projekt.

Förfrågningar och information:
info@kringdata.se
020-286 000
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Mikrokabeln Slender sväljer förvånansvärt mycket fibrer. 

Fiberfrossa!

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta din  
grossist eller vår kundtjänst på telefon 0380 – 55 42 00  
eller via mail customerservice.se@prysmiangroup.com

Trots sitt till synes blygsamma omfång på 8,2 mm, kan mikrokabeln Slender proppa i sig hela 552 optiska fibrer. 
Det innebär att kabeln utan problem kan installeras i befintliga kanalisationer och vanliga rördimensioner 
– och samtidigt bunkra upp för framtida behov. Det är vad vi kallar en riktig fiberfylla.



Projektet att införa smarta sensornät, som 
baseras på LoRaWAN-teknik, påbörjades 
i slutet november 2020 när Wexnet 
arrangerade en workshop med Tingsryds 

kommuns ledning samt ett antal kommunala 
förvaltningar och bolag. Enligt Håkan Halléhn, 
storkundsansvarig och affärsutvecklare på 
Wexnet, som driver projektet var workshopen 
ursprungligen tänkt som en introduktion till tek-
niken för att visa vad den kan möjliggöra. Men i 
mitten av december var den första basstationen, 
så kallad gateway, redan på plats. 

– Den första workshopen blev en succé där 
samtliga deltagare kom med flera kreativa idéer 
på vad man skulle kunna använda tekniken 
till. Sedan tog det inte lång tid innan den första 
basstationen var på plats, vilket är en av förde-
larna med att jobba med mindre kommuner. Där 
är det oftast enklare att komma framåt och att 
samordna olika projekt samt att identifiera den 
direkta nyttan, säger Håkan Halléhn. 

DESSUTOM MENAR HÅKAN HALLÉHN att LoRaWAN- 
tekniken, som kännetecknas av lång räckvidd, 
låg energiförbrukning och säker dataöverföring, 
också är passande för just glesbebyggda 
områden. 

– Man brukar ofta prata om smarta städer 
och byggnader som är koncentrerat till den 
stora tätorten men behovet av smarta sensornät 
är minst lika stort på landsbygden. I Tingsryds 
kommun finns exempelvis flertalet verksamheter 
i glesbebyggda områden, och då är just LoRa- 
tekniken passande då den klarar av långa avstånd, 
är energisnål och inte kräver några större ingrepp 
för att installeras, säger Håkan Halléhn.

I NULÄGET HAR WEXNET bland annat installerat 
LoRaWAN-baserade vattenmätare som mäter 
av vattenförbrukningen i ett område med dålig 
mobiluppkoppling, vilket innebar att man tidi-
gare var tvungen att läsa av vattenförbrukningen 
manuellt. Den nyinstallerade tekniken möjliggör 
automatisk avläsning av vattnet och månadsvis 
debitering. Och det är just det som smarta 
sensornät syftar till att möjliggöra enligt Håkan 
Halléhn, att få koll på saker så att man snabbt 
kan åtgärda problemen och även få tillgång till 
data för bättre beslutsunderlag. 

I PROJEKTETS FÖRSTA FAS, som beräknas att vara 
klart i början av april, är planen att installera nio 
basstationer på åtta orter i kommunen. När det 
är slutfört kommer Tingsryds kommun att ha en 
täckning av smart sensornät på över 80 procent. 
Senare i fas två, som inte är tidsbestämt ännu, 
kommer kommunen att ha en täckningsgrad på 
90–95 procent. 

– Bara nu i den första fasen kommer vi att ha 
täckt stora delar av kommunen. Men vi kommer 
att ha ett fortsatt samarbete med Tingsryds 
kommun där målet är att förse kommunens två 
kvarvarande orter med uppkoppling. När det 
nätet väl är uppe så finns det redan nu ett flertal 
idéer om vad man skulle kunna nyttja det till, 
exempelvis inom omsorgen och turistnäringen. 
Kommunen har verkligen kommit med många 
idéer, vilket är kul, säger Håkan Halléhn.  n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Satsar på smarta sensornät 
Smarta sensornät har 
hittills varit en teknik som 
oftast förknippats med 
större städer. Men nu vill 
Tingsryds kommun  
tillsammans med det  
kommunala stadsnätet 
Wexnet förverkliga 
tekniken i Tingsryd som är 
en utpräglad landsbygds-
kommun. Därmed blir 
kommunen en av de första 
landsbygdskommunerna i 
Sverige med en beräknad 
täckning av smart sensor-
nät på över 80 procent.
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SMARTA STÄDER

Tingsryds kommun  
Tingsryds kommun ligger i 
södra Småland i Kronobergs 
län. Kommunen har 12 451 
invånare (2017) och är en 
landsbygdskommun med 
flera mindre orter: Tingsryd, 
Urshult, Konga, Väckelsång, 
Ryd, Linneryd och Rävemåla. 
Kommunens yta utgör 
1 049,4 kvadratmeter. 

Källa: Tingsryds kommuns 
webbplats, www.tingsryd.se

LANDSBYGDSKOMMUNEN TINGSRYD OCH WEXNET
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Fredrik Skoglund är försäljningschef 
på avdelningen IoT Networks, 
tidigare Connected City, på 
Netmore Group och driver arbetet 

med LoraWAN-näten. Han menar att 
de stora användningsområdena för 
LoRaWAN-tekniken i dag framför allt är 
inom vattenmätning, avfallshantering och 
fastigheter. Han ser samtidigt att utveck-
lingen går allt snabbare framåt och att 
allt fler aktörer ser potentialen och börjar 
intressera sig för att använda tekniken. 

– Vi har sett en snabb utveckling inom 

den privata sektorn under ett tag men nu 
börjar även kommuner och stadsnät att 
satsa på större utrullningsprojekt, vilket vi 
tycker är bra. Ju fler desto bättre så att vi 
kan uppnå en storskalig användning av IoT, 
säger Fredrik Skoglund 

FÖR ATT UPPNÅ DEN storskaliga användning-
en av IoT tror Netmore Group att samver-
kan mellan aktörer är grundläggande och 
därför utgör det en viktig del i bolagets 
strategi. För att främja samarbete har 
bolaget bland annat utvecklat en portal där 

man kan se på en karta var olika gateways, 
även kallat basstationer, är placerade 
och hur långt täckningen når, vilket är 
användbart för aktörer som är intresserade 
av att bygga och nyttja LoRaWAN-nätet. 
Därtill håller bolaget även på att utveckla 
användargrupper för deras nätägare där de 
digitalt ska kunna dela med sig av vad som 
pågår inom deras användningsområden.

– Vår samarbetsmodell är enkel att 
ansluta sig till och vi vill givetvis samarbeta 
med så många aktörer som möjligt och 
hoppas att vi som IoT-operatör kan hjälpa 
stadsnät och andra aktörer att bygga 
IoT-nät. Vi välkomnar även nya sensortill-
verkare och tjänsteleverantörer inom IoT 
att ansluta till vår marknadsplats då vi vet 
att alla aktörer gynnas när utbudet ökar, 
säger Fredrik Skoglund. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Netmore Group är en IoT-operatör som möjliggör för andra aktörer, 
både kommunala stadsnät och privata bolag, att nå ut med sina 
IoT-tjänster, sensorer och digitaliseringsprojekt. Nu satsar bolaget 
på att erbjuda ett rikstäckande IoT-nät och etablera ett ekosystem 
för Internet of things, IoT, där de välkomnar olika aktörer att delta 
för att tillsammans främja digitaliseringen.

SMARTA STÄDER

Netmore Group bygger  
rikstäckande IoT-nät
– VÄLKOMNAR AKTÖRER ATT DELTA
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Ta kontroll över ditt nät
Med vår mjukvara dpCom bygger du en digital tvilling 
av din infrastruktur och får svar på alla viktiga frågor:

• Var är mitt nät?
• Vilka tillgångar har jag?
• Hur är de kopplade?
• Vem använder vad?

Allt i realtid, för alla och genom nätets hela livscykel.

Kontakt   08 - 50 63 26 00   sales@digpro.se 
www.digpro.com

Anmäl dig till vårt webinar 
den 23 mars genom att läsa av 
QR koden med din telefon.

NetNordic erbjuder drifttjänst för hantering av 
datalagringsdirektivet för Stadsnät - läs mer:
netnordic.se/nya-regler-for-datalagringsdirektivet/
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Känslig teknik  
kräver säkra skydd

Ofta behöver mycket utrustning rymmas på liten plats. Och den måste  
skyddas från väder och vind – och från intrång. Det krävs genomtänkt design 
och stor erfarenhet för att konstruera kapslingar som uppfyller kraven. 

Behövs värme eller kyla? Ventilation och isolering? Flerpunktslås eller system 
för tillträde? Vi kan allt detta. Vi har gjort det förut. Och utmaningar som vi ännu 
inte har upplevt ser vi fram emot att ta oss an. Välkommen!

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

Utomhusskåp/teknikskåp, teknikhus, mark/fiberskåp och dataskåp
Besök vår webbshop och se alla våra skåp och lösningar.

SMARTA BYGGNADER DATACENTER

TELEKOMTJÄNSTER

0011
SMARTA STÄDER 

0022
SMART-VA

0033
SMART ENERGI

0044
0055 0066

WSP hjälper dig att 
utforma smarta samhällen
#wspsmartsocieties Scanna 

mig
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I slutet av 2020 nådde Sappa en avtalad räckvidd på 1 miljon hushåll med sin portal för digitala 
omsorgstjänster. Vägen dit har emellertid varit lång och snårig, enligt Karl Stolpe som är ansvarig 
för digital omsorg på Sappa. Men i början av året lanserade bolaget en ny version av portalen som 
bland annat syftar till att göra det enklare för användare att matcha sina behov med rätt tjänst.

Sappa har sitt ursprung i TV-distri-
bution och är sprunget ur ett nära 
samarbete mellan kommuner 
och stadsnät. I dag klassar sig 

bolaget som ett fullvärdigt telekombolag 
och erbjuder tjänster inom bredband, 
TV, telefoni och digital omsorg. När 
Sappa under 2018 bytte ägare till inves-
teringsbolaget Pamica blev fokuset ännu 
större på att utveckla Omsorgsportalen, 
en oberoende marknadsplats för digitala 
hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. 
Portalen kan nyttjas av kommuner, företag 
och privatpersoner.

– Med Omsorgsportalen vill vi möjlig-
göra för både äldre och funktionsvarierade 
att kunna bo kvar i hemmet under tryggare 
förhållanden. Det kan bland annat handla 
om trygghetslarm och spisvakter men 
även smarta tjänster som lär sig brukarens 
rörelsemönster och som därmed kan varna 
den anhöriga om några avvikelser uppstår, 
säger Karl Stolpe. 

ENLIGT KARL STOLPE HAR stadsnäten haft 
en betydande roll i arbetet med att nå ut 
med den digitala omsorgen. Redan från 
start har bolaget haft ett nära samarbete 
med stadsnäten och än i dag värderar 
de samarbetet högt där de hjälps åt med 
informationsspridning och återkoppling 
om portalen. 

REDAN I DECEMBER 2020 nådde Omsorgs-
portalen en avtalad räckvidd på 1 miljon 
hushåll i Sverige. Karl Stolpe tror att den 
främsta anledningen till att portalen har 
blivit så populär är att den gynnar många 

olika parter. Framför allt att privatpersoner, 
som tidigare har varit tvungna att vända 
sig till den kommunala omsorgen, nu kan 
tillgå den här typen av tjänster på egen 
hand. 

– Omsorgsportalen är även ett bidrag till 
kommunerna att äntligen kunna hantera 
den åldrande befolkningen. Det har varit 
mycket press på att de ska utvidga använ-
dandet av digitala omsorgstjänster, och för 
många kommuner har det varit svårt då 
de redan har en ansträngd situation, säger 
Karl Stolpe. 

DIGITALA OMSORGSTJÄNSTER TILLSAMMANS MED 

övriga IoT-tjänster har blivit allt vanligare 

under de senaste åren. Och Karl Stolpe 
tror just att digital omsorg, som har varit 
etablerad på marknaden under några 
år, kommer att vara ett av de ledande 
områdena i utvecklingen inom Internet 
of things, IoT, där han uppskattar att den 
riktigt storskaliga användningen kommer 
att inträffa inom ett till två år. Men för att 
det ska lyckas kommer ett fortsatt nära 
samarbete med samtliga involverade 
parter vara nödvändigt. 

ÄVEN FAST ANVÄNDANDET AV Omsorgsporta-
len ökat snabbt under en kort period har 
vägen dit inte varit enkel. Det visade sig 
bland annat att Sappa behövde involvera 
ett flertal nya aktörer, varav vissa inte 
hade en bakgrund inom telekom, där 
bolaget blev tvungen att ta på sig ett större 
ansvar än vad de förväntat sig. Det stora 
arbetet med att utveckla portalen ledde 
till att Sappa valde att avvakta med nästa 
lansering som inte blev aktuellt förrän i 
början av året. 

– Den nya lanseringen gynnar 
användarna då det blir lättare att matcha 
behoven med rätt tjänst och leverantörerna 
då det blir enklare att nå ut med tjänsterna. 
Och som portalen redan ger sken av så 
inkluderar den nu även ett gränssnitt 
för kommunerna att avropa tjänster åt 
brukare och som därigenom möjliggör en 
effektiviserad verksamhet på ett dramatiskt 
och sannolikt helt nödvändigt sätt, säger 
Karl Stolpe. n

LOTTA KARLSSON 
Svenska Stadsnätsföreningen

TELEKOMBOLAGET SAPPA SKAPAR TRYGGARE HEM MED SIN 

Portal för digitala  
omsorgstjänster

SMARTA STÄDER

Med Omsorgsportalen  
vill vi möjliggöra för  
både äldre och funktions-
varierade att kunna bo 
kvar i hemmet under  
tryggare förhållanden.

FOTO: ISTOCK
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Rapporten är en förlängning av 
den rapport som vi tog fram för 
Stadsnätsföreningens räkning 
för två år sedan där de olika 

uppkopplinstekniker som i dag erbjuds till 
konsumenter jämfördes. Den här gången 
har vi i stället fokuserat på användarnas 
framtida behov snarare än de olika tekniska 
lösningarna, säger Therese Balksjö, en av 
rapportförfattarna och chef över enheten 
Uppkopplat samhälle på RISE.

OCH ENLIGT THERESE BALKSJÖ är det inte helt 
ovanligt att man i digitaliseringssamman-
hang sätter stort fokus på just de tekniska 
aspekterna av digitaliseringen.

– Helt klart så behöver vi bli bättre på att 
beskriva konsekvenserna av olika beslut. 
Det är just därför som den här rapporten 
blir speciell i och med att den tydligt 
beskriver olika framtidsscenarier, hur det 
så kallade ”uppkopplade samhället” kan 
komma att se ut och hur människors liv 
kommer att påverkas av ”uppkoppling vs. 
icke-uppkoppling”.

RAPPORTEN MÅLAR BLAND ANNAT upp ett 
parallellt riskscenario som beskriver 
konsekvenserna vid utebliven fiberutbygg-
nad. Det kan exempelvis handla om äldre 
personer som inte kan bo kvar hemma när 
de digitala vård- och omsorgslösningar 
som behövs kräver en viss typ av uppkopp-
ling. Den kan också handla om svårigheter 
med att bedriva ett modernt jordbruk med 

NY RAPPORT FRÅN RISE TYDLIGGÖR 

Samhällets behov av 
fortsatt fiberutbyggnad

Det statliga forskningsinstitutet RISE har på Stadsnätsföreningens 
uppdrag analyserat samhällets behov av fortsatt fiberutbyggnad. 
Rapporten lyfter fram de möjligheter som en fortsatt fiberutbygg-
nad på landsbygden medför, samtidigt som riskerna med att 
utesluta landsbygden från det så kallade gigabitsamhället blir allt 
tydligare.

Therese Balksjö

Digitala vård- och omsorgslösningar kräver en viss typ av uppkoppling, vilket kan leda  
till att äldre personer inte kan bo kvar hemma vid utebliven fiberutbyggnad.
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uppkopplade maskiner och sensorer när 
förutsättningar för höga uppkopplingshas-
tigheter saknas.

– Vi pratar ofta om vad digitaliseringen 
möjliggör men jag tror att det är viktigt att 
vi också funderar på riskerna som uppstår 
när en digitaliseringsomställning inte är 
möjlig. Här är metodiken scenarioutveck-
ling och analys användbar. Andra metoder 
som vi arbetar med är tekno- och socioeko-
nomiska analyser och andra beräkningar 
av olika former av värden av exempelvis 
digitala investeringar (eller avsaknad av 
investeringar). Ytterst handlar det om att 
svara på frågan; vilken typ av samhälle vill 
vi leva i, säger Therese Balksjö. 

Rapporten har fokuserat på fyra olika 
sektorer:
• Kommunal teknisk förvaltning
• Digital vård och omsorg
• Små och medelstora företag utanför 

städerna
• Gröna näringar (fokus på jordbruk)

I rapporten beskrivs det väntade behovet 
av anslutningar med hög kapacitet i 
respektive sektor och fiktiva framtidssce-
narier beskriver människor livsstil och 
vardag kopplat till de olika sektorerna. 
Rapporten innehåller också intervjuer med 
representanter från de olika sektorerna 
som ger sin bild av det framtida behovet av 
fiberinfrastruktur. Samtidigt vill Therese 
Balksjö vara tydlig med att rapporten inte 

tar ställning till om slutanvändarna, oav-
sett om dessa är människor eller maskiner, 
har behov av en fast fiberuppkoppling eller 
mobila lösningar.

– Jag skulle snarare påstå att vi tydliggör 
att fortsatt fiberutbyggnad är en förutsätt-
ning också för att möjliggöra utbyggnad av 
mobila tekniker. Drönare, digitala verktyg 
för interaktion och datainsamling samt 
självkörande fordon kommer troligtvis att 
kräva så pass låga fördröjningar och hög 
bandbredd att vi behöver fiberanslutna 
5G-master, menar Therese Balksjö och 
hennes forskargrupp på RISE.

SÅ GOTT SOM ALLA Sveriges tätorter är i dag 
utbyggda med fiberinfrastruktur även om 
enskilda byggnader återstår att ansluta. På 
landsbygden ser det däremot annorlunda 
ut och det är just en by på landsbygden 
som RISE utgår från i sin scenariobeskriv-
ning. I bredbandsdebatten har det tidvis 
höjts röster som hävdar att landsbygden 
kan anslutas med enklare tekniker för att 
på så sätt ta en genväg i arbetet med att 
ge hela samhället tillgång till höga upp-
kopplingshastigheter. Men enligt Therese 
Balksjö så tydliggör den rapport som RISE 
tagit fram i stället landsbygdens behov 
av fortsatt fiberutbyggnad. Hon menar 
att debatten om landsbygdens behov av 
uppkoppling i vissa lägen kan grunda sig i 
en förlegad syn på de invånare och företag 
som lever och verkar där.

– Det finns tyvärr en normativ syn på 

hur livet utanför städerna ser och kommer 
att se ut. Då missar man ju att det finns 
näringar utanför städerna som befinner 
sig i snabb digitaliseringsomställning och 
som har samma behov av höga hastigheter 
som flera av de näringar som är etablerade 
i städer.

UNDER PANDEMIN HAR ALLT fler människor 
valt att lämna städerna till förmån för 
landsbygden. En utveckling som få hade 
förutspått och som visar på behovet att 
sätta ribban högt när det kommer till den 
digitaliseringsomställning som vi har att 
vänta utanför städerna. 

– Jag tror vi behöver titta mer på nyläge 
än nuläge. Och faktum är att i städerna 
finns ofta flera olika anslutningstekniker 
medan man på landsbygden kan vara 
beroende av en enda. Behovet av hög 
bandbredd och robust uppkoppling för att 
hantera alltmer krävande digitala tjänster 
kommer att fortsätta öka framöver. Det gör 
att vi verkligen behöver en infrastruktur 
som tar höjd för detta, säger Therese 
Balksjö.

RAPPORTEN KOMMER ATT PUBLICERAS under 
våren 2021. För mer information, besök 
Stadsnätsföreningens webbplats,  
ssnf.org  n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Att bedriva ett modernt jordbruk med uppkopplade 
maskiner och sensorer utan förutsättningar för höga 
uppkopplingshastigheter kan vara svårt.

Allt fler har flyttat till landsbygden under pandemin, vilket 
visar på behovet av att sätta ribban högt när det kommer till 
digitaliseringsomställningen.
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Bredbandskoordinatorerna  
får förlängt uppdrag 
I höstas beslutade regeringen att de regionala bredbandskoordinatorerna och Bredbandsforum får förlängt 
uppdrag fram till 2025 – samma år då det sista målet i den nationella bredbandsstrategin ska vara uppnått. 
Erik Larsson arbetar som regional bredbandskoordinator på Region Värmland och hoppas kunna bidra  
i arbetet med den fortsatta utbyggnaden.

Rollen som regional bredbandsko-
ordinator inrättades 2015 i syfte att 
främja kommunernas arbete med 
bredbandsfrågor och det arbete 

som bedrivs av landets fiberföreningar, 
samt fungera som en kontaktpunkt för 
både offentliga och privata bredbands-
aktörer inom regionen. Erik Larsson 
håller med om rollbeskrivningen och 
menar att de har en viktig funktion i att 
samordna samtliga bredbandsaktörer som 
är verksamma i en region och ha kontinu-
erligt erfarenhetsutbyte med aktörer och 
myndigheter på nationell nivå. 

– Jag försöker att ha ständig kontakt 
med samtliga aktörer och kommuner för 
att fånga upp vilka behov, utmaningar och 
hinder de har samt ge råd och stöd i den 
mån jag kan samt informera om olika typer 
av stödfinansiering. Jag försöker även bju-
da in till möten där det finns gemensamma 
frågor som kommunerna och aktörerna är 
berörda av, säger Erik Larsson. 

ATT DE REGIONALA  bredbandskoordinatorer-
na nu har fått förlängt anser Erik Larsson 
är nödvändigt då det är nu som funktionen 
behövs som allra mest. De områden som i 
dag saknar bredband är oftast glesbefolka-
de och därmed dyrare att bygga till. Därför 
är det viktigt att kommuner och andra 
aktörer nu håller ut och gör kraftsamlingar 
för att lyckas förse samtliga invånare i 

Sverige med en skälig uppkoppling. 
– Med bra uppkoppling kan man skapa 

attraktivitet och tillväxt i de kommuner 
som historiskt har haft en nedåtgående 
trend i invånarantal. Då är det viktigt att 
alla, och kanske framför allt regionerna 
och bredbandskoordinatorerna, kan bidra 
och visa på de positiva effekterna av en 
god bredbandsuppkoppling, säger Erik 
Larsson.  

UNDER 2020 VAR VÄRMLAND en av de fyra 
regioner som vi fick ta del av Post- och 
telestyrelsens, PTS, stödmedel för bred-
bandsutbyggnad. Erik Larsson anser att 
ansökningsprocessen överlag fungerade 
bra, även fast det var vissa förutsättningar 
som gjorde att ansökningarna blev färre 
än vad han hade hoppats på. Inför 2021 
års ansökningsprocess för stödmedel, 

som innefattar en betydligt större summa 
pengar, har PTS haft kontakt med ett flertal 
aktörer i syfte att förbättra ansökningspro-
cessen, vilket Erik Larsson uppskattar. 

– Jag tycker att PTS har tagit till sig 
mycket av den återkoppling som vi har 
framfört. Det kan ju ibland vara svårt 
för dem som nationell myndighet att 
veta hur det fungerar rent praktiskt ute i 
kommunerna, till exempel angående olika 
varianter av samarbeten, grundförutsätt-
ningar och utmaningar. Därför tror jag att 
vår dialog är värdefull för att det ska bli så 
bra som möjligt för samtliga inblandade, 
säger han.  

Har du något tips att ge till dem som nu 
funderar på att söka bredbandsstöd enligt 
den nya stödmodellen?

– Att faktiskt söka är såklart oerhört vik-
tigt. Det finns mycket stödmedel att tillgå 
under både 2021 och 2022 så chanserna för 
att projekt ska få pengar beviljat är ändå 
höga. Jag har all respekt för att det tar tid 
och kostar pengar att ansöka. Men det opti-
mala är ju om alla stödpengar beviljas och 
lämnar kvar en kö av ansökningar som det 
inte finns pengar till. Tydligare underlag än 
så på behovet av stödmedel går det ju inte 
att få, säger han. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen 
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Erik Larsson, regional bredbandskoordinator  
på Region Värmland.

De regionala bredbandskoordinatorerna ska bland annat främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor och effektivisera fiberutbyggnaden. 
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DÄRFÖR VILL POLHEM INFRA

Investera pensionskapital  
i telekomsektorn
Samhällets digitaliseringsomställning ökar efterfrågan på digital infrastruktur – och mycket talar för att 
den snabba utvecklingstakt som samhället sett under de senaste åren bara är början. För ett investe-
ringsbolag som Polhem Infra innebär detta att sektorn blir högintressant för investeringar och bolaget 
rivstartade med att köpa det tidigare Teliaägda bolaget Telia Carrier. Men investeringen var bara 
början på bolagets intåg i infrastrukturbranschen och nu är man på jakt efter nya investeringsobjekt, 
säger Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.

Polhem Infra bildades 2019 av 
Första, Tredje och Fjärde AP-fon-
den. Det innebär att bolagets 
övergripande uppdrag är att öka 

värdet på det pensionskapital som de tre 
ägarfonderna förvaltar.

– Vi investerar i verksamheter som 
exempelvis energi, kraftproduktion och 
energilagring. Vi ser också att digital 
infrastruktur som allt mer intressant 
och det kan vara alltifrån datahallar till 
fiberoperatörer, säger Mikael Lundin, vd på 
Polhem Infra.

Vad är det som gör telekomsektorn 
attraktiv för investeringar?

–  Våra ägare, AP-fonderna, är långsiktiga 
pensionsinvesterare som förvaltar statligt 
pensionskapital. Infrastruktur är exempel 
på en sådan sektor som är långsiktig med 
en stabil avkastning och lägre risk, säger 
Mikael Lundin.

DET HAR UNDER DE senaste åren spekulerats 
om en ökad mängd konsolideringar på 
telekommarknaden i takt med att markna-
den blir allt mer mogen och att exempelvis 
fiberutbyggnaden färdigställs. Och även 
Mikael Lundin tror att vi kommer att se fler 
sammanslagningar och uppköp framöver.

– Det finns ett stort behov av att driva 
de här verksamheterna så effektivt som 
möjligt och det kommer att driva på 
konsolideringen på marknaden. Här vill 
Polhem Infra vara en aktiv och drivande 
aktör, säger han.

UNDER DE SENASTE ÅREN har det diskuterats 
om utländska telekomjättars intåg på de 
nordiska marknaderna men i takt med att 
säkerhetsfrågorna växer och den svenska 
telekominfrastrukturen klassas som allt 
mer samhällskritisk så tror Mikael Lundin 
att inhemska investeringar kommer bli allt 
vanligare.

– Det här är framförallt en diskussion 
som jag tror kommer att vara växande över 
tid. Jag tror att vi kommer att se ett allt 
större fokus på nationell säkerhet generellt 
och då är ju ägandet en viktig del i den 
diskussionen, säger han. 

UNDER HÖSTEN 2020 GJORDE bolaget sin 
första investering på fibermarknaden 
när de förvärvade det Teliaägda bolaget 
Carrier som erbjuder fiberförbindelser 
över hela världen. Bolagets förhoppning 
är att genomföra ytterligare investeringar i 
sektorn framöver.

– Det som gör oss attraktiva som 

investerare är att vi till skillnad från andra 
har en evig investeringshorisont. Vi är inga 
riskkapitalister som först förvärvar och 
sedan säljer vidare, utan vi vill vara aktiva 
ägare som utvecklar bolagen och tillför 
kompetens till verksamheten, avslutar 
Mikael Lundin. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.  
FOTO: POLHEM INFRA
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Förvaltning och dokumentation 
av kommunikationsnät.

Få koll på  
ditt fibernät!

Tel: 0455-384 500 
E-post: info@fiberkollen.nu

Fiberkollen_190x128.indd   1 2019-05-13   12:40
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DIGITALA ÅRSKONFERENS
VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS

17–18 MARS 2021

ONSDAG 17 MARS

13.00-13.15 GEMENSAMT PROGRAM 
Välkommen/inledning
Mikael Ek, vd och Jörgen Svärdh, ordförande 
Stadsnätsföreningen

13.15-14.00 GEMENSAMT PROGRAM 
Klarar Sverige digitaliseringen utan Kina?
Alla är överens om att 5G är revolutionerande 
för den fortsatta digitaliseringen och det kan 
handla om snabbare mobilt bredband, styrning av 
massvis av uppkopplade prylar eller självkörande 
fordon. Sveriges politiska mål är att vi ska vara 
världsledande i att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter men samtidigt så har regeringen 
och myndigheter fattat långtgående beslut att 
utestänga kinesiska leverantörer. Vilka andra 
möjliga utestängningar riskerar vi att få se framåt? 
På vilka sätt kommer det påverka vårt lands 
digitala utveckling? Kan vi isolera oss på det här 
viset? Eller tvärtom, är det helt rätt?
Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör Telekom
nyheterna, Kristina Sandklef, Kinaexpert med 
fokus på politik, ekonomi och säkerhet, Consilio 
International, Erik Hallberg, Senior Executive and 
Investor, internationell digitalisering  
Samtalet leds av Johan Wester

14.00-14.30  PARALLELLT PROGRAM  
Alla pratar 5G. Vad menas med ful- och fin-5G?
När vi pratar om det nya mobilnätet så hör man 
alltid någon säga ”5G-nätet”. Vad menas med 5G? 
Vilka tjänster finns det att välja på? Är det så att det 
finns ett ”fin-5G” och ett ”ful-5G”? Jimmy Persson 
från Stadsnätsföreningen berättar om tekniken 
bakom 5G och ska försöka reda ut om det finns en 
fin- eller fultjänst baserat på 5G.
Jimmy Persson, utvecklings och säkerhetschef, 
Stadsnätsföreningen

14.00-14.30 PARALLELLT PROGRAM 
Fibre roll out in Europe (Eng)
How do the fibre rollout expand in Europe and  
the rest of the world? How are Sweden manage  
in comparison? Who are the actors in Europe?  
How will the development look like coming years 
and how will 5G influence the fibre roll out?
Roland Montagne, Director Business Unit 
Smart Networks & Territories, Principle Analyst 
Broadband & FTTx, IDATE digiworld

14.00-14.30 PARALLELLT PROGRAM - NEXANS PRESENTERAR 
I fiberns spår för framtida uppkopplingar
Vi följer processen mellan oss på Nexans och 
Halmstad Stadsnät samt entreprenören Blacklink. 
Hur ser framtiden ut ur en leverantörs perspektiv 
och hur jobbar Halmstad Stadsnät ihop med 
Blacklink för att klara framtidens utmaningar?
Anton Gillberg, platschef och Nathalie Erlandsson, 
projektör/tekniker, Blacklink Networks AB, PerErik 
Henriksson, projektchef och Sabine Schröder, 
projektchef, Halmstad Stadsnät samt från Nexans 
Sweden AB Johannes Josefsson, kommersiell 
produktchef fiber, Åse Johnson, koordinator/KAM 
infrastruktur telekom samt Peter Elisson, teknisk 
chef telekabel

14.30-14.40 Paus

14.40-15.10 GEMENSAMT PROGRAM 
Ett samhälle utan fiber – hur ser det ut?
En framtidsstudie där RISE, på uppdrag av Svenska 
Stadsnätsföreningen, har utforskat digitala trender, 
teknik och framtida livsstilar som ställer höga 
krav på kapacitet och driftsäkerhet i nätet – vad 
kommer vi att gå miste om utan fiber?
Therese Balksjö, RISE

15.10-15.40 PARALLELLT PROGRAM 
Sista procenten – hur når vi dem?
När det är långa avstånd till fastigheterna och  
det inte är marknadsmässigt gångbart att ansluta 
med fiber så behövs alternativa tekniska lösningar. 
Vad är det då för teknik som fungerar bäst i 
olika situationer? Radiolänk eller FWA eller en 
kombination av båda? Inom IT Norrbotten har 
man skaffat sig erfarenheter och här beskriver 
de vilka tillämpningar som fungerar bäst i olika 
sammanhang.
Reportage på plats och medverkande Tomas 
Sundström och Jonas Tiger, IT Norrbotten

15.10-15.40 PARALLELLT PROGRAM 
De gröna näringarnas behov av robust, 
omfattande och trådlös kommunikation
Jordbruksnäringen har haft en lång tradition 
av att ligga i framkant inom utveckling av ny 
teknik. I resten av Europa och USA pågår nu en 
snabb digitaliseringsomställning som är på väg 
även till Sverige. Men digitala lösningar kräver 
uppkopplingar av god kapacitet och kvalitet. 
Hör mer om de gröna näringarnas digitala 
resa och vad de behöver från den svenska 
bredbandssektorn för att lyckas med sin resa.
Per Frankelius, docent Linköpings universitet

PROGRAM
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15.10-15.40 PARALLELLT PROGRAM - RALA PRESENTERAR 
Är en anläggning säker utan säker infrastruktur?
Säkerheten i en anläggnings olika punkter är helt 
avgörande för framgången. Det finns punkter i 
näten som är mer sårbara än andra och genom 
nya tekniska lösningar och produktutveckling 
finns idag helt nya möjligheter att höja 
säkerhetsnivån. Rala diskuterar med inbjudna 
gäster om hur de ser på säkerheten i näten 
och hur de arbetar för att ligga i framkant på 
utvecklingen och skapa framtidens infrastruktur 
tillsammans.
Rickard Syrén, Optoingenjör, Jönköpings Energi, Tom 
Nordahl, Stadsnätschef, Trollhättan Energi, Helen 
Solver, leverans och produktionschef utbyggnad, 
Utsikt Nät och Jimmy Persson, utvecklings och 
säkerhetschef, Stadsnätsföreningen 
Samtalsledare och intervjuare ute i fält hos respektive 
stadsnät är Tobias Ahl

15.40-16.10 GEMENSAMT PROGRAM 
Stadsnät som samarbetar ökar affärsnyttan! 
Ett viktigt panelsamtal med företrädare för AC-Net 
och MittNät/Nodena.
Klustersamarbeten av olika slag har på riktigt 
tagit fart det senaste året. Nationella affärer, 
ökad dialog med regionföreträdare för god 
samhällsutveckling samt att leva upp till ökade 
myndighetskrav gällande tillgänglighet och 
säkerhet. Och vad är operatörernas syn och behov 
av stadsnäten för sin egen affär. Intervjuer med 
Tele2 och Telenor. 
Elin Bertilsson, MittNät, David Lindström, ACNet samt 
Samuel Scott, Tele2 och Jan Redmo, Telenor 
Samtalsledare Per Fröling

16.10-16.40  PARALLELLT PROGRAM 
Ökad samverkan i syfte att nå fler
Stadsnäten i Kalmar län har på kort tid kraftigt 
ökat sin samverkan i syfte att vara en attraktiv 
samarbetspart till både operatörer och region. Hör 
de olika stadsnäten berätta om hur de har arbetat 
med att etablera sitt samarbete och vilka lärdomar 
de dragit under processens gång.
Samtal mellan Johan Wester och Per Fröling samt 
reportage med stadsnäten i Kalmar län

JOHAN WESTER
PROGRAMLEDARE

PER 
FRÖLING
Ansvarig regional samverkan,  
Stadsnätsföreningen

Dessförinnan har Per ett långt  
förflutet med olika befattningar i 
 Västerås där han var med och  
startade Mälarenergi Stadsnät 
(Fibra) och senare som IT-strateg  
på stadsledningskontoret. Per har 
också ett mångårigt engagemang  
i valberedningen och som ledamot  
i Stadsnätsföreningens styrelse.

SAMTALSLEDARE

Med humor, värme och 
hjärna har Johan Wester 
en förmåga att skapa en 
alldeles unik stämning 
omkring sig, oavsett 
vilket sammanhang han 
kastas in i. 
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ONSDAG 17 MARS

16.10-16.40 PARALLELLT PROGRAM 
Reservel och miljö, hur går det ihop?
Att anläggningar inom telekom är klimatsmarta och 
anpassade för att stödja de uppsatta klimatmålen 
och minimera negativ klimatpåverkan är viktigt för 
en hållbar framtid. Reservel har traditionellt använt 
diesel som bränsle för att driva reservaggregat 
och avbrottsfri kraft är ofta beroende av mycket 
batterikapacitet. Ny innovation kring alternativa 
bränslekällor såsom vätgas och gasol har 
möjliggjort alternativ till traditionella lösningar. 
Post- och telestyrelsen genomför tester inom 
området reservkraft för att hitta innovativa 
alternativ.
Ove Landberg, chef för enheten för robusthet, PTS 

16.10-16.40 PARALLELLT PROGRAM - TRANSTEMA 
FIBERDATA PRESENTERAR 
Praktiska erfarenheter och lärdomar om 
Regionala samarbeten och samverkansprojekt
Regionala samarbeten är inget nytt, men har 
aktualiserats på senare tid då allt fler behöver 
möta efterfrågan på ökad kapacitet och 
bredare tjänsteutbud. Möjligheterna att hitta 
olika synergieffekter kring systemstöd, drift, 
övervakning och service är också en drivande 
faktor. Fiberdata har varit delaktiga i flera 
samverkansprojekt och samtalar här med både 
AC-Net och Netwest kring genomförda projekt. 
Vad har vi tillsammans dragit för lärdomar kring 
att övergripande planera och genomföra liknande 
projekt med flera intressenter? Vad ser vi för 
andra, möjliga, samarbetsområden i framtiden?
Mats Devert, vd och Lars Sandqvist, försäljningschef, 
Fiberdata, David Lindström, vd, ACNet samt Martin 
Gedda, vd, Netwest

16.40 Avslutning och sammanfattning
Johan Wester och Mikael Ek

PROGRAM

TORSDAG 18 MARS

13.00-13.15 GEMENSAMT PROGRAM 
Välkommen/inledning
Mikael Ek och Johan Wester

13.15-14.00  GEMENSAMT PROGRAM 
Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor 
för regional och kommunal utveckling, men 
varför går det så långsamt?
Den offentliga sektorn står inför en enorm 
omställning för att klara att leverera välfärd 
till oss samhällsmedborgare. Vård, skola och 
omsorg dras med bristande resurser inför en allt 
mer åldrande befolkning och prognoser visar på 
ännu större utmaningar. En enskilt avgörande 
framgångsfaktor är att ta stöd av digitaliseringen. 
Men varför går omställningen så långsamt? 
Vilka är de största hindren för att genomföra 
organisationsutvecklingen. Sverige anses ju vara 
ett land med hög IT-mognad och en väl utbyggd 
bredbandsinfrastruktur?
Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Ulrika Bokeberg, 
kollektivtrafik och infrastrukturchef, Västra 
Götalandsregionen och Claes Hultgren, kommunchef, 
Filipstads kommun 
Samtalsledare Per Fröling

14.00-14.30 PARALLELLT PROGRAM 
Åren går – vad händer egentligen inom  
IoT-området?
Det finns många IoT- projekt att ta del av runt om 
i stadsnätssverige. Ofta handlar de exempelvis 
om smart soptömning, badtemperatur eller 
blomsterbevattning och liknande. Men var finns 
helheten där IoT integreras med välfärdssektorn 
i bredare bemärkelse? I Varberg har kommunen 
tagit ett strategiskt grepp och använder sitt 
stadsnät i sin digitala omställning för vård, skola 
omsorg.
Lars Wessman, affärsområdeschef IT och Cecilia 
Thorsson, Affärsutvecklare, Varberg Energi,  
Per Fröling, Stadsnätsföreningen, Erik Dahlström, 
Kalejdo och Karl Stolpe, Sappa

14.00-14.30  PARALLELLT PROGRAM 
Införande av IoT i folkhemmet genom 
offentlighetens försorg kräver en gemensam 
robust process
Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har 
tillsammans med Linköping kommun och några 
viktiga aktörer funderat på hur en generisk 
process för införande av IoT genom det offentligas 
försorg i folkhemmet ska se ut. En sådan process 
ska inspirera och stödja så att så många kommuner 
och regioner som möjligt vill använda sig av den, 
så att kraft kan läggas på tjänsteinnovation mer än 
åt den viktiga formalia som införandeprocessen 
hanterar. Gemensamt framtagna verktyg såsom 
KLASSA för IoT, RefARK IoT samt Robust och säker 
IoT är en del av processarbetet. John Fristedt, 
projektledare från Linköpings kommun berättar om 
hur detta fungerar i praktiken.
John Fristedt, projektledare, Linköpings kommun 

PROGRAM

TALARE 17/3 KL 13.15

MATS ROESGAARD  
SJÖDIN
Chefredaktör för branschnyhetsbrevet 
Telekomnyheterna

Mats har bevakat den svenska telekom-
branschen sedan slutet av 90-talet. 
Som Sveriges enda specialiserade 
telekomjournalist anlitas Mats ofta som 
expert och analytiker.

TALARE 18/3 KL 14.40

ANNE-MARIE  
EKLUND LÖWINDER
Säkerhetschef på Internetstiftelsen

Ann-Marie är rankad som en av  
Sveriges främsta IT-säkerhets experter 
och är en ofta tillfrågad expert i både 
media och offentliga utredningar om 
frågor som rör internet och säkerhet. 
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14.00-14.30  PARALLELLT PROGRAM - HUAWEI PRESENTERAR 
Huawei tar pulsen på stadsnätsmarknadens 
aktörer
Hur ser de som har örat mot marken när det gäller 
stadsnätens expansions och utvecklingsbehov 
på framtiden? Vilka krav har användarna på 
bandbredd och tillgänglighet och hur kommer det 
att driva tekniken framåt? Vi träffar några av de 
bolag som har absolut störst och längst erfarenhet 
av att förse stadsnäten med såväl kvalificerade 
tjänster som hårdvara, och tar reda på vad de 
tror kommer vara drivkrafterna framöver inom 
stadsnätssfären. De delar också med sig av vilka 
trender de ser just nu och vilka som är sannolika ur 
det lite längre perspektivet.
Nicklas Boqvist, Senior Sales Manager och Joel 
Bergmark IP Solutions Manager, Huawei samt Lars 
Sandqvist, försäljningschef, Fiberdata och Bo Plym, 
vd, Maintrac

14.30-14.40 Paus

14.40-15.10  GEMENSAMT PROGRAM 
Hot och säkerhetstrender!
Hur använder vi bäst de resurser vi har för att bli 
minimalt överraskade. Att nätverka, dela med sig 
och att vara transparant är en förutsättning, samt 
att ta reda på vilken situation vi hela tiden befinner 
oss i genom aktiv trendspaning. Ta del av två 
branschexperters erfarenheter, tips och varningar!
Patrik Fältström, Netnod och AnneMarie Eklund 
Löwinder, Internetstiftelsen 
Samtalet leds av Johan Wester

15.10-15.40  PARALLELLT PROGRAM 
Nationella bestämmelser om 
cybersäkerhetscertifiering
Den 12 mars 2019 godkände Europaparlamentet 
EU:s cybersäkerhetsakt. Därmed inrättades det 
första EU-omfattande certifieringssystemet för att 
säkerställa att produkter, processer och tjänster 
som säljs i EU-länderna uppfyller standarder för 
cybersäkerhet. För att implementera denna akt i 
Svensk lagstiftning har en utredning tillsatts som 
lämnat sitt första delbetänkande med förslag till 
kompletterande nationella bestämmelser om 
cybersäkerhetscertifiering. Dessa kommer nu att 
tillämpas från och med 2021-06-28.
Richard Oehme, Ordförande SOFF 
Cyberförsvarsgrupp & Senior Rådgivare vid Knowit 
Cyberscurity and Law, tillika expert i utredningen om 
införandet av cyberakten i Sverige (Fö 2019:01)

15.10-15.40 PARALLELLT PROGRAM 
Säkra telekomanläggningar – en del av Sveriges 
försvar mot terrorhot
Rätt nivå av fysisk säkerhet för kritiska anläggningar  
inom telekom är en viktig del för att stärka Sveriges  
motståndskraft mot antagonistiska attacker och 
terrorism. Stadsnätsföreningens vägledning,   
Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur,  
ger nätägare råd om hur fysisk säkerhet kan hanteras  
på olika nivåer. De dimensionerande hotbilder 
som kan utläsas ur en säkerhetsskyddsanalys kan 
med fördel hanteras med hjälp av vägledningens 
utökade rekommenderade säkerhetsnivåer för 
siter och noder.
Jimmy Persson, utvecklings och säkerhetschef, 
Stadsnätsföreningen

15.10-15.40 PARALLELLT PROGRAM - RALA PRESENTERAR 
Varför blev samhällsnät en teknikdiskussion?
Ett sammanflätat ecosystem av olika 
infrastrukturer bär samhällets internettrafik 
och information från användare till användare. 
Vem har ansvar för att det inte finns brister eller 
svagheter som kan skada anvädaren eller att alla 
som behöver och vill kan ta del av möjligheterna 
som skapas? Den här programpunkten är en 
paneldebatt modererad av Rala med deltagare 
från privat och offentlig verksamhet som ger sin 
bild av vad samhällsnätets utbredning innebär.
Maria Häll, CEO, SUNET, Patrik Fältström, teknik och 
säkerhetsskyddschef, Netnod, Peter Nou, strateg 
inom digitalisering, Uppsala kommun 
Samtalsledare Karin Ahl

15.40-16.10 GEMENSAMT PROGRAM 
Prisutdelning Årets Stadsnät och Årets 
Stadsnätsfrämjare
Ordförande och Per Fröling

16.10-16.35 PARALLELLT PROGRAM 
Varför är inte bredbandsfrågan högre upp på 
politikens agenda?
Det råder bred politisk enighet kring de nationella 
bredbandsmålen som lovar snabbt bredband 
till alla senast 2025. Trots det finns det inget 
tydligt svar från någon av riksdagens partier om 
hur målen ska nås. Är det till och med så att den 
politiska enigheten gör frågan ointressant utifrån 
politikens perspektiv? Lyssna på ett samtal med 
två tidigare partistrateger.
Daniel Färm, chefredaktör för Aktuellt i politiken (S) 
och Per Rosencrantz, Pulic Affairskonsult och tidigare 
kommunikationschef för moderaterna 
Samtalsledare Louise Thorselius, chef för Public 
Affairs och kommunikation på Stadsnätsföreningen

16.10-16.35 PARALLELLT PROGRAM 
IPv6 – vägen framåt för en mer tillgänglig  
digital värld
Internet bygger på kommunikation med IP-
protokollet. Det spelar ingen roll om det är 
en privatperson, företag eller myndighet som 
kommunicerar. Alla använder IP. Den version 
som av tradition använts är version 4, IPv4. De 
tillgängliga adresser som IPv4 har att tillhandahålla 
är i princip slut i hela världen. En övergång till 
version IPv6 är det sätt som vi måste hantera 
denna brist på och säkerställa att vi kan utvecklas 
digitalt med internet som bärare av tjänster nu 
och i framtiden. IPv6 har också andra fördelar 
som Torbjörn Eklöv, en ikon inom IPv6-utveckling, 
kommer att berätta om i sitt intressanta föredrag.
Torbjörn Eklöv, Interlan 

16.35-16.40 Tack alla och tack för oss – vi ses i höst!
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Ser vi en ny vardag  
för stadsnäten?

I media spekuleras det för fullt om vilka 
lärdomar som kommer att dras från den 
pågående pandemin och vilka bestående 
förändringar som vi kommer att se. Jag tror 

nog att de flesta branscher på ett eller annat 
sätt har tvingats anpassa sin verksamhet och 
vi ska vara tacksamma för att just vår sektor i 
det närmaste fått ett uppsving till följd av ökat 
nyttjande av digitala tjänster och hemarbete.

Samtidigt tror jag att den tid vi spenderat 
med att hantera en pandemi också skapat ett 
uppdämt behov inom branschen kopplat till 
konsolidering och effektivisering. Med andra ord 
så tror jag att en ny vardag är att vänta för vår 
sektor i allmänhet och stadsnäten i synnerhet.
De svenska stadsnäten har länge använts 
som verktyg i arbetet med att nå de lokala och 
nationella bredbandsmålen. Men i takt med 
att förståelsen för samhällets beroende av 
telekominfrastruktur ökat så står det allt mer 
klart att öppna och tillgängliga fibernät spelar 
en viktigare roll än vad vi någonsin kunnat 
föreställa oss.

Det handlar i mångt och mycket om nya affärs-
förutsättningar som stadsnäten, oavsett storlek, 
måste anpassa sig till. Vi ser hur priserna på 
operatörssidan pressas och det gör att kraven 
på att affärer mellan stadsnät och deras kunder 
ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för att 
inte skapa onödiga fördröjningar med missade 
affärstillfällen som följd.

Vi behöver bli bättre på att välkomna förändringar 
och att ta sig an den nya tidens utmaningar på 

bästa sätt. Behovet av stadsnät som tillgänglig-
gör sin fiberbaserade infrastruktur, på såväl 
passiv som aktiv nivå och på likvärdiga och 
konkurrensneutrala villkor är större än någonsin. 
Ett gott exempel på detta är den regionalise-
ringsprocess som vi ser pågår runt om i Sverige. 
Vi ser att allt fler stadsnät ökar sin samverkan 
med sina grannar i syfte att underlätta dialogen 
med de nationella operatörerna. Detta är enligt 
min mening en utveckling i helt rätt riktning.
Snart väntar vi oss att den svenska 5G-ut-
rullningen sätter i gång och även där är jag 
övertygad om att stadsnäten har en viktig roll 
att fylla.

Detta blir min sista ledare i rollen som ordfö-
rande för Svenska Stadsnätsföreningen. Jag 
kommer nu att axla en annan roll i den koncern 
som Utsikt Bredband tillhör. Det har varit 
fantastiskt stimulerande och utvecklande att fått 
varit med om den förändring som branschen 
har haft under de senaste tio åren. Jag ser fram 
emot att följa den fortsatta positiva utvecklingen 
och jag är övertygad om att det finns oanade 
möjligheter för alla Sveriges stadsnät. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

”Det har varit 
fantastiskt  
stimulerande och 
utvecklande att 
fått varit med om 
den förändring 
som branschen 
har haft under de 
senaste tio åren.”

ORDFÖRANDE :  JÖRGEN SVÄRDH

MEDLEMSINFO
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MEDLEMSINFO

Idén bakom projektet var att med 
Stadsnätsföreningens varumärke och 
med Sveriges goda rykte inom fiberut-
byggnad möjliggöra samverkan mellan 
svenska och tyska fiberaktörer, enligt 
Mikael Häussling Löwgren som leder 
projektet.

– I dag kan vi konstatera att vårt 
antagande var helt korrekt där namnet 
Schwedische Glasfaser-Allianz nu är ett 
välkänt namn på den tyska fibermarkna-
den. Med det här projektet vill vi erbjuda 
Stadsnätsföreningens medlemmar en 
värdeskapande kontaktlänk till en stor 
tillväxtmarknad, säger Mikael Häussling 
Löwgren. 

I dagsläget är cirka 5 procent av Tysk-
lands invånare uppkopplade till fiber eller 

har tillgång till fiber i sin absoluta närhet 
medan cirka 71 procent fortfarande har 
en DSL-uppkoppling, enligt en under-
sökning från det tyska förbundet för 
leverantörer av telekommunikations- och 
mervärdestjänster. Dessa siffror motsva-
rar var Sverige befann sig för ungefär 13 
år sedan. Med andra ord är Tyskland i 
början av sin fiberutrullning, vilket Mikael 
Häussling Löwgren menar erbjuder en 
unik möjlighet för svenska fiberaktörer 
att etablera sig i Tyskland. Inte minst då 
den tyska bredbandsmodellen påminner 
om Sveriges där majoriteten av fiberak-
törerna är offentligt ägda, till skillnad från 
många andra europeiska länder. 

Trots likheterna länderna emellan är 
det inte alltid lätt för svenska företag 

att etablera sig i Tyskland. Enligt Mikael 
Häussling Löwgren, som har en lång 
erfarenhet av den tyska affärsmarknaden 
i olika roller, finns det bland annat tydliga 
skillnader gällande kultur och affärer 
som kan sätta käppar i hjulen för svenska 
företag.  

– På grund av dessa olikheter 
erbjuder Stadsnätsföreningen med det 
här projektet en unik medlemsnytta och 
fler affärsmöjligheter vare sig man vill 
ta sig in, komma vidare eller hålla koll 
på marknaden, säger Mikael Häussling 
Löwgren. 

Netadmin Systems, som är en av 
medlemmarna som medverkar i 
projektet, håller med om medlemsnyttan 
och affärsmöjligheterna som projektet 
erbjuder sina medlemmar. 

– Schwedische Glasfaser-Allianz 
ger oss en möjlighet att komma i 
kontakt med aktörer på den tyska 
fibermarknaden på ett snabbt och bra 
sätt samtidigt som vi tillsammans med de 
andra bolagen kan lära oss av varandra, 
säger Jon Lindholm, marknadschef på 
Netadmin Systems. 

För tillfället arbetar  Schwedische 
Glasfaser-Allianz med att upprätthålla 
och vidareutveckla de redan etablerade 
kontakterna i Tyskland via webbinarier 
och digitala företagsbesök. De planerar 
även gemensamma aktiviteter med 
både mindre och större aktörer inom 
fiberutbyggnad på den tyska marknaden. 
Därtill kommer de även att lansera 
en undersökning som är den tredje i 
ledet för projektets relationsbyggande 
verksamhet. 

För mer information, kontakta  
Mikael Häussling Löwgren på  
mikael.haussling@ssnf.org n 

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Lyckat samverkansprojekt möjliggör affärer för 
Stadsnätsföreningens medlemmar i Tyskland

 För drygt två år sedan startade Stadsnätsföreningen samverkans projektet 
Schwedische Glasfaser-Allianz. Sedan dess har projektet blivit ett etablerat 
namn på den tyska fibermarknaden och erbjuder i dag Stadsnätsföreningens 
medlemmar närmare tusen tyska branschkontakter. 

Schwedische Glasfaser-Allianz närvarade på FRK Breitbandkongress 2020 i Leipzig.
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MEDLEMSINFO

Tre frågor till stadsnäten   

1
Vad händer i er verksamhet  
just nu?

ANNELIE: ”Nu under vintern är 
det lugnt på grävfronten så vi 
förbereder oss för våren. Vi har 

bland annat allmännyttan som ska anslutas. 
Driftsäkerhetsfrågor och CESAR2 prioriteras 
också nu när vi har gått med i det nya 
säljbolaget Nodena. Arvika kommun visar 
stort intresse för IoT och sensorlösningar. 
Allmännyttan vill se lösningar på digitala 
kundtjänster ihop med kommunikation.”

JAN: ”Vi har fortsatt att bygga nät och hade 
vid årsskiftet nått målet på 96 procent. Det 
innebär att cirka 37 400 hushåll har eller 
har möjlighet till fiber. Nu återstår endast de 
riktigt dyra anslutningarna. Kristianstad är till 
ytan den största kommunen i Skåne och det 
ska bli spännande att få bygga det nätet. Vi 
förbereder oss nu också för att ytterligare 
utveckla IoT-affärerna och att tillhandahålla 
en infrastruktur för 5G. I dagsläget bygger 
vi mycket till mobilmaster och skapar 
redundans för att möta de tillgänglighetskrav 
som myndigheterna ställer.”

KENT: ”2019 bytte vi affärsmodell och 
det nya tjänsteleverantörsavtalet har nu 
börjat att sätta sig med avtal på plats. 
Alla access-switchar är bytta och nu 
återstår corenätet där Stadsnätsföreningens 
branschjurist Robert Wälikangas har varit 
behjälplig vid upphandlingsarbetet. Vi har 
digitaliserat den egna verksamheten så 
att privatkunderna nu kan teckna digitala 
avtal med bank-id. I närtid kommer hela 
avtalsflödet att fungera utan personalens 
inblandning direkt via webben.”

2 
PTS kommer att dela ut över 
en miljard kronor i bredbands-
stöd under 2021. Hur kommer 
det att påverka er?

ANNELIE: ”Just nu arbetar 
vi med underlag och inventering för att få 
fram prioriterade byggnader. Skulle vi få 
stödmedel så skulle vi naturligtvis kunna 
ansluta fler kunder. Det blir svårt att få till 
en riktigt genomarbetad ansökan eftersom 
Post- och telestyrelsens process är så 
snäv.”

JAN: ”Att bygga ut de sista procenten 
kräver en investering på cirka 150 miljoner 
så de kommande stödmedlen är mycket 
viktiga för oss. Vi hjälper nu kommunen 
och Region Skåne att kvalitetssäkra 
Post- och telestyrelsens underlag i syfte att 
hitta de vita fläckarna och få till en rättvis 
bedömning.”

KENT: ”Förhoppningsvis kan det möjlig-
göra att vi kan ansluta fler kunder. Vi håller 
just nu på med kartläggningsarbetet i syfte 
att få till lokala prioriteringar för effektivast 
nyttjande av stödet. Vi har även fortfa-
rande kvar pengar från Jordbruksverket 
enligt det gamla programmet som vi också 
tänker nyttja.”

3 
Digitaliseringen har ju riv-
startat i och med pandemin. 
Har det påverkat era planer 
för framtiden?

ANNELIE: ”För oss är 
driftsäkerheten avgörande och att nätet 
verkligen fungerar i alla lägen. Kapaciteten 
ökar ständigt och nätet måste stå pall för 
tjänsteleverantörernas tjänster.”

JAN: ”Vi märker alla att fler jobbar hemifrån. 
Eftersom vi byggt ut nätet till så stor andel 
i kommunen har våra anslutna kunder fått 
mycket stor nytta av sin fiberanslutning. 
Behovet av efteranslutningar ökar vilket 
är bra för den redan gjorda investeringen. 
Nätet är byggt enligt Robust fiber vilket 
innebär att det ska fungera även vid avbrott. 
Vårt lokala stadsnät har och kommer fortsatt 
att ha en viktig roll som nätägare i framtiden.”

KENT: ”Jag ser en hävstångseffekt med 
det arbete vi genomför nu. Nu svarar till 
och med kommunens förvaltningar när vi 
ringer. Dialog förs med parkförvaltningen om 
sensorer och socialförvaltningen gällande 
omsorgstjänster. Innovationskontoret är 
involverat och vi försöker få kommunen att 
delfinansiera anslutningar till kunder som är 
i behov av digital bostadsanpassning, främst 
äldre med omsorgsbehov.” 

PER FRÖLING
Svenska Stadsnätsföreningen

ANNELIE PETTERSSON
Stadsnätschef på  

Arvika Kommunnät  
och Årjängs Nät 

JAN LARSSON
Affärsområdeschef på C4 

Energi Fibernät  

KENT ENERIS
Vd på Lunet 
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VI ÄR DIN KOMPLETTA FIBERLEVERANTÖR

Infralogic säljer och hyr ut fibervetsar från 
Fujikura, blåsmaskiner från Plumettaz och 
Hexatronic. Vi säljer och hyr ut instrument 
för certifiering från IDEAL Networks för  
kopparnät, OTDR och slutmätningsinstrument 
från AFL för fibernät.

Vid köp finns möjlighet till utbildning gällande 
samtlig utrustning. Vid uthyrning ingår enklare 
genomgång av hyrd utrustning. Vi tar även 
hand om dokumentation vid hyra av 
inmätningsinstrument.

Samtliga maskiner funktionskontrolleras efter 
uthyrning och stor del av service sker in house 
av egen kvalificerad personal.

Möjlighet till på platsen hjälp vid uppstart av  
nytt projekt finns vid köp av lite mer 
avancerade blåsmaskiner. 
Detta sker av licensierade tekniker med flera 
års vana av kabelblåsning eller flottning.

Med utvalda produkter och välkända leverantörer tillsammans med 
vår kunskap inom fiber, hjälper vi dig till en komplett fiberlösning.

www.infralogic.se TEL: 08-445 22 90



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
Utvecklings- och  
säkerhetschef

Telefon: 
08-214 640

Mobil: 
073-274 26 15

E-post: 
jimmy.persson@ssnf.org

RASMUS RAHM
Teknisk projektledare

Telefon: 
08-214 710

Mobil: 
070-531 47 10

E-post: 
rasmus.rahm@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell  
produktchef

Telefon: 
08-214 606

Mobil: 
070-548 31 24

E-post: 
per.lindstrom@ssnf.org

LOUISE THORSELIUS
Chef Public Affairs  
och kommunikation

Telefon: 
08-23 20 08

Mobil: 
076-110 02 88

E-post: 
louise.thorselius@ssnf.org

ROBERT WÄLIKANGAS
Branschjurist

Telefon: 
08-214 420

Mobil: 
070-371 44 20

E-post: 
robert.walikangas@ssnf.org

LOTTA KARLSSON
Kommunikatör

Telefon: 
08-214 724

Mobil: 
070-321 47 27

E-post: 
lotta.karlsson@ 
ssnf.org

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef

Telefon: 
08-214 620

Mobil: 
072-542 65 49

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

MIA FORSLÖF
Eventchef

Mobil: 
070-822 96 40

E-post: 
mia.forslof@ssnf.org

ASSOCIERADE  
MEDLEMMAR:

•  ViaEuropa  
Sverige AB

VI  VÄLKOMNAR  
NYA MEDLEMMAR:

Vill du också bli medlem  
i Stadsnätsföreningen?

Svenska Stadsnätsföreningen är en 
bransch- och intresse organisation som 
representerar stadsnät i närmare 200 
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 organi-
sation tillgång till ett brett erbjudande av 
utbildningar, verktyg och tjänster. 

Läs mer på www.ssnf.org

 Under 2020 genomfördes den sektorsgemensamma övningen Telö 
stadsnät. Övningen syftade till att testa en ny struktur för stadsnätens 
gemensamma säkerhetsarbete (SiSG) samt att stärka förmågan till 
samordning i ett läge där samhället utsätts för svåra påfrestningar. 

Övningen som riktade sig till personer med ledningsfunktion, driftspersonal 
och kommunikatörer lockade deltagare från hela landet och totalt genomför-
des tre separata sambandstest. På grund av rådande pandemi genomfördes 
övningen på distans. Övningen genomfördes i Stadsnätsföreningens regi 
med stöd från Post- och telestyrelsen.

Arbetet med att utveckla stadsnätens gemensamma säkerhetsarbete 
kommer att fortsätta under 2021. Under året kommer den portal som 
används i samverkansarbetet att utvecklas och stadsnätens kommunikatörer 
kommer att ges möjlighet att delta i utbildningar om informationspåverkan.

Det kommer också att genomföras ytterligare sambandstest i syfte att 
upprätthålla och underhålla den samverkansförmåga som byggts upp.  
Även stadsnät som inte deltagit i tidigare övningar kommer ges möjlighet  
att ansluta sig till arbetet.

Mer information om kommande sambandstest kommer att skickas  
ut till stads näten under våren. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnätsgemensam  
säkerhetsövning lockade  
cirka 100 deltagare
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Dura-Line Sweden AB: 019-765 10 26
Tomas Nordin: 070-523 33 73  tomas.nordin@duraline.com
Jonas Nilsson: 070-341 69 93  jonas.nilsson@duraline.com
Fredrik Rosenqvist: 070-243 43 04  fredrik.rosenqvist@duraline.com

Dura-Line och Wavin är systerbolag och ingår i den globala 
koncernen Orbia. Dura-Line är en ledande producent och 
distributör av telekomprodukter och kraftkanalisation 
med verksamhet i alla världsdelar.

Dura-Line strävar efter en mer ansluten värld, för vi 
tror att varje företag, varje samhälle, varje person 
förtjänar chansen att avancera sina liv genom 
bättre tillgång till höghastighets bredband. Vi på 
Dura-Line har åtagit oss att öka vårt fotavtryck 
globalt, utveckla och förnya vår produktportfölj 
och affärsmodell och lansera nya lösningar och 
tjänster som hanterar mänsklighetens viktigaste 
utmaningar.

Dura-Line Sweden AB är ett nystartat bolag 
sedan Nov-2020. Vi producerar mikrokanalisation 
i våra tre europeiska fabriker, samt kraft- och 
optokanalisation på våra fabriker i Sverige och 
Norge. Den samlade kapaciteten i dessa fabriker är 
marknadsledande. 

Vi på Dura-Line 
Sweden AB kommer 
att göra allt för att 
hantera såväl pågående 
som planerade och 
framtida byggprojekt 
till din fullständiga 
tillfredsställelse.

Låt oss tillsammans göra Sverige, Norden och 
Europa mer progressiva och lägga grundstenen 
för att bygga och utöka framtidens infrastruktur 
tillsammans. 
 
I 50år har Dura-Line tillhandahållit ett brett 
sortiment med högkvalitativa produkter. Genom 
våra innovativa produktlösningar och enastående 
kundfokus skapar Dura-Line det som förbinder oss 
(Creating What Connects Us).

Våra produkter finns att tillgå hos välsorterade 
grossister. Du får samma kontaktpersoner, service 
och tillförlitlighet som du alltid haft, men nu med 
ännu större fokus och resurser för att tillgodose 
dina behov gällande kraft- och telekomkanalisation.

www.duraline.com

CONTINUOUS 
INNOVATION
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Vi har CPE-produkter för Ethernet / Fiber 1G och 10G, GPON 1G och XGSPON 
10G, WiFi-router RGW med Ethernet, fiber och xDSL, WiFi repeater / Extender.

Vårt managementsystem Cloudsight hjälper dig att hantera alla dina  
Genexis-enheter, oavsett var de sitter. Du får marknadens kanske bästa 
system för helpdesk, analys och provisionering inklusive TR-069. 

Den nya generationens XG-produkter 
6846B och XGX, 1G eller 10G med stöd 
för både L2 och full L3-routing. 

Vår nya WiFi 6-produkt EX600 har en 
enastående WiFi-prestanda, samtidigt 
som den håller alla enheter anslutna.

Genexis  helhetslösning

XGX 10G
L2 / L3

Genexis erbjuder lösningar för alla typer av accessteknologier,  
både för L2 och L3 – med eller utan WiFi.

EX600
WiFi 6

Mer info om våra produkter och tjänster hittar ni på vår hemsida  

www.genexis.eu eller kontakta direkt: Nils.Norberg@genexis.eu  

eller Bjorn.Wettergard@genexis.eu

genexis.eu

intenogroup.com

Avsändare:
Svenska  
Stadsnätsföreningens 
Servicebolag AB
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm

Posttidning B

VI HAR UPPDATERAT 
PRENUMERATIONSREGISTRET. 
ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE? 


