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Uppkopplat liv  
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Vårt mål är att vara Europas bästa stadsnät och vår 
vision är ett enklare uppkopplat liv i en sammankopplad 
värld. Ett smartare samhälle, helt enkelt. För att lyckas 
samarbetar vi med andra stadsnätsleverantörer och  
aktörer – både i Sverige och Norden – som är på vår  
kant. Framkanten. Vad kan vi göra tillsammans med dig?
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Du prenumererar väl på  
det digitala nyhetsbrevet?
Håll dig uppdaterad om Stadsnäts-
föreningens åsikter och aktiviteter med 
vårt digitala nyhetsbrev. Det kommer ut 10 
gånger om året och är helt gratis. 

Anmäl dig genom att mejla till  
nyhetsbrev@ssnf.org

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

Nytt konferenskoncept
HÖSTFORUM
Läs mer på sidorna 44–45. 

Ett stadsnät är en lokal 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 bredband-
sutbyggnaden, 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 dåvaran-
de 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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LEDARE :  MIKAEL EK

@Ek_SSNf

En ögonblicksbild på den svenska bredbandsmarknaden 
visar att riskerna för en återmonopolisering där kunderna  
låses fast utan vare sig valfrihet eller möjlighet att 
på verka prissättning är större än på länge. Det jag syftar 

på är det faktum att allt fler operatörer erbjuder kollektiva 
gruppanslutningsavtal till ägare av flerfamiljsfastigheter och 
bostadsrättsföreningar, ett paket som innehåller ett inledande 
prismässigt attraktivt erbjudande med bredbandstjänster 
för de boende. I paketet ingår ibland att operatören sponsrar 
investeringen av ett nytt fastighetsnät.

Operatören kan med en gruppanslutning försäkra sig om ett 
stort antal abonnemangsintäkter under flera år framöver. Andra 
tjänsteleverantörer och operatörer stängs ute vilket innebär 
att när en boende önskar köpa andra tjänster eller uppgradera 
sitt abonnemang så riskerar det bli till andra sämre villkor med 
exempelvis dyrare priser. Tjänstekonkurrensen blir satt ur spel.

UNDER TVÅ DECENNIER SÅ har det vuxit fram en väl fungerande 
konkurrens med den öppna modellen, i huvudsak framdrivet 
av stadsnäten. Den öppna modellen innebär att konsumenten 
kontinuerligt kan utvärdera sin operatör och med några få 
knapptryckningar byta eller uppgradera sitt abonnemang. 
Operatörerna måste därför ständigt vara på tå för sina kunder 
samt vara uppdaterade i sina erbjudanden. 

Det som nu händer är att operatörer höjer sin abonne-
mangspriser i de öppna näten med motiveringen att de har 
höge kostnader och större riskexponering i dessa öppna affärer. 
Samtidigt kan de gå ut med ett gruppanslutningserbjudande till 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som innehåller lägre 
grundpriser men som skapar en inlåsning av kunderna. 

EN ANNAN BIDRAGANDE FAKTOR till att kundpriserna i de öppna 
näten går upp är drivet av Allmännyttans intresseorganisation, 
som haft en historik att gå i bräschen för att öppna upp mono-
poliserade tele- och kabel-tv-nät. De driver numera kravet att 
varje bostadsbolag bör ha intäkter på bredbandsaffären och 
vi kan idag se avtal där bostadsbolagen erhåller 80 kronor per 
månad i ersättning för varje uppkopplad lägenhet från den 
operatör som driver den öppna nätplattformen. Operatörerna 
ifrågasätter ersättningarna men accepterar likväl kraven, medel 
som hämtas ur en nationell marknadsbudget och som en lokal 
aktör har svårt att konkurrera med.

Allmännyttans intresseorganisation driver samtidigt nya 
utvecklingsprojekt om digitalisering av fastigheter som inte 

är i samklang med telekombranschen och riskerar i förläng-
ningen att drabba hyresgäster med ännu större kostnader. 
Allmännyttans utgångspunkt att skapa ett digitalt innanförskap 
är i grunden bra men deras kravspecifikation försvårar ett 
införande och riskerar att skapa nya monopol. 

ETT STADSNÄT ÄR I princip skyldig att hyra ut en fiberkabel till en 
operatör även om de vet att den kommer användas till grupp-
anslutningsaffär som kan skapa en monopolliknande situation. 
Därför är det många stadsnät med mig som är bekymrade över 
utvecklingen när den öppna modellen nu hotas.

Den öppna modellen är ett signum för Sverige och ger 
kunderna både valfrihet och långsiktigt bestående konkurrens. 
Den är också viktig för att säkerställa en nätneutralitet eftersom 
en aktör som kontrollerar det innehåll som erbjuds (som i en 
gruppanslutning) kan styra konsumenternas möjligheter att 
använda olika tjänster. Vi har också haft sådana fall i Sverige på 
den mobila sidan. 

MED GRUPPANSLUTNINGAR SÅ KAN samhällets digitalisering i olika 
fall försenas och fördyras. Oavsett om det handlar om digitala 
välfärdstjänster eller privata digitala tjänster så riskerar en 
sådan tjänsteleverantör framledes att få betala mer kostsamma 
inträdesbiljetter för att få åtkomst till gruppanslutna hushåll. 
Huvudalternativet är att den som har gruppanslutningsavtalet 
styr mot att erbjuda sina egna tjänster.

Fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar kan tycka att det 
är förmånligt och vara pådrivande i att teckna ett gruppanslut-
ningsavtal, ibland med utgångspunkten att de anser att de äger 
kontrollen och nyttjandet över de boendes kommunikation. 
Risken är att de på det viset styr in i en monopol-situation över 
en samhällskritisk infrastruktur och det är olyckligt.

POST- OCH TELESTYRELSEN HAR tidigare granskat gruppanslut-
ningsaffärer och då uttryckt en tydlig oro över inlåsningseffek-
ter för de boende - ”sådana avtalskonstruktioner omintetgör i 
praktiken alla förutsättningar för konkurrens i en fastighet”. Jag 
hoppas de fortsätter verka för att förhindra monopolsituationer 
som begränsar valfriheten och konkurrensen med olika 
tjänsteleverantörer i fastighetsnäten. n 

MIKAEL EK

Vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Den öppna svenska  
bredbandsmodellen är hotad

• 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

Lightframe Modular

”Man har chansen att tänka två gånger innan man jackar 
ur en patch. Om man vet vilken funktion patchen skall ha, 
stämmer det med färgen? Om inte kan man kolla en gång 
till så man har rätt. Det börjar ju bli rätt rejäla buntar med 
patchar på många platser.” 
– Patrik Edberg, Nossbro Energi

Färgkodat fibernät, färre misstag

Eventvindans tåliga kablage är anpassat för tuffa miljöer, 
vilket gör den utmärkt för sportevent, konserter och 
livesändningar. Eventvindan används även som akutlösning 
vid en eventuell avgrävning eller annat fiberbrott. Produktens 
låga vikt och anpassning av längd gör att flera stadsnät 
och mediaproduktionsbolag idag har olika varianter för att 
tillgodose behovet av fiber vid olika event.

Eventvinda

Möt oss på 
stadsnätsföreningens konferens
Höstforum Svealand Örebro, Conventum, 11 november

Höstforum Götaland Växjö Konserthus, 3 december

micropol.com | 035 - 17 85 39 | info@micropol.com
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Forskningsinstitutet RISE tog med 
hjälp av forskare och branschex-
perter fram fyra scenarier som 
beskriver vilka digitala tjänster som 

väntas vara i bruk inom tio år. Framtidssce-
narierna utgår från följande temaområden: 
vård och omsorg, kommunal teknisk 
förvaltning, gröna näringar – jordbruk 
samt små och medelstora företag utanför 
städerna. 

RAPPORTEN KONSTATERAR ATT DET blir 
ett dubbelt utanförskap för invånare i 
kommuner med stor glesbygdsbefolkning 
utan fullgod bredbandsutbyggnad. 
Behoven kommer att finnas inom offentlig 
sektor, näringslivet och i människors 
vardag i hela landet. Landsbygdens behov 
av fiberbredband ser enligt rapporten inte 
annorlunda ut än tätorternas.

” En fortsatt fiberutrullning är inte bara en 
förutsättning för att nå regeringens bred-
bandsmål utan även en möjliggörare för en 
positiv samhällsekonomisk transformation 
av landsbygden och en viktig nyckel till ett 
geografiskt och digitalt jämlikt samhälle,”
Ur rapporten.

ENLIGT POST- OCH TELESTYRELSENS statistik 
var 54 procent av hushållen på lands-
bygden anslutna till en fiberanslutning 
vid slutet av 2020, vilket motsvarar drygt 
200 000 hushåll. Till det kommer företag 
som också väntar på att få ansluta sina 
verksamheter. Och även om behovet att 
nå ut med fiber till dessa är stort så trycker 
rapporten också på behovet att även 
ansluta mobilmaster och sensorer och inte 
enbart stirra sig blind på fastigheter. n

Under våren presenterade Stadsnätsföreningen en ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE. 
Rapporten konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliserings-
omställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade 
på landsbygden.

Rapport påvisar  
behovet av fortsatt 

fiberutbyggnad

RISE-RAPPORTEN

Om RISE, Research  
Institutes of Sweden 

RISE är Sveriges forskningsinstitut 
och innovationspartner. I internationell 
samverkan med företag, akademi 
och offentlig sektor bidrar vi till ett 
konkurrenskraftigt näringsliv och ett 
hållbart samhälle. 
• RISE har 2 800 medarbetare som 

driver och stöder alla typer av 
innovationsprocesser. 

• RISE är ett oberoende, statligt 
forskningsinstitut som erbjuder unik 
expertis och ett 100-tal test- och 
demonstrationsmiljöer för framtids-
säkra teknologier, produkter och 
tjänster.

1 
Dubbelt utanförskap för kommuner med  
stor glesbygdsbefolkning
De kommuner som i dag är i störst behov av digitala 
vård- och omsorgstjänster är de med störst andel äldre 
vilket typiskt är glesbygdskommuner där man dessutom 
har sämst uppkoppling. Om man löser de organisatoriska 

och legala utmaningarna runt digital vård och omsorg kommer 
man att införa digitala tjänster storskaligt, men då bara till 
platser som har bra uppkoppling. Det finns alltså en risk för att 
glesbygdskommunerna kommer att drabbas dubbelt.

2 
Stort behov av fiber för både näringsliv  
och offentlig sektor
Behovet av en fullgod bredbandsuppkoppling 
kommer att finnas inom offentlig sektor, näringslivet 
och i människors vardag. För offentlig sektor rör det 
sig om leverans av kritiska, digitala välfärdstjänster 

(vård, omsorg, undervisning, etc.) mot medborgare. Men det 
rör sig också om digitala tjänster för den interna verksamheten 

som exempelvis drift, övervakning, (preventivt) underhåll och 
simuleringar med hjälp av uppkopplad teknik. För näringslivet 
handlar det om att säkerställa att det finns förutsättningar för 
exempelvis automatiserad produktion, autonoma transportmöj-
ligheter för gods, uppkopplad maskinpark, avancerat dataanalys 
i realtid, etc.

3 
Fiber möjliggör 5G och ökad mobilitet
5G behöver fiberuppkoppling för att nå sin fulla 
potential och samtidigt kommer 5G-utrullningen 
att driva fiberutrullningen. Utan fiber till antennen 
kommer 5G inte bli markant bättre än 4G. Offentlig 
sektor, näringsliv och medborgare kommer att be-

höva en mix av 5G och fiber för att kunna säkerställa likvärdiga 
digitala tjänster oavsett var man befinner sig. Annars finns det 
en betydande risk för att cementera och dessutom fördjupa den 
digitala klyftan som är ett faktum i dag och eftersom problemet 
med bristfällig uppkoppling är störst i glesbygd riskerar man 
därmed även att öka klyftan mellan land och stad.

Rapportens slutsatser

TEXT: LOUISE THORSELIUS, SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN
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Nätoptimering Nätautomation 

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

PANDEMIN HAR TYDLIGGJORT OCH FÖRSTÄRKT BEHOVET AV 

fortsatt fiberutbyggnad

Therese Balksjö skrev tillsammans 
med sina kollegor på Rise rappor-
ten Ytterbyn 2030 på uppdrag av 
Stadsnätsföreningen. Och trots 

att rapporten pekade på ett stort behov av 
fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden så 
menar hon att pandemin ytterligare satt 
fingret på vikten av digital inkludering och 
likvärdig tillgång till bredbandsinfrastruk-
tur.

– I början av pandemin så fanns en viss 
acceptans för suddiga bilder eller att någon 
inte kunde ha på sin kamera på grund av 

bristande bredbandskapacitet. Alltefter-
som blev distansarbete rutin och kraven 
på uppkoppling höjdes. Fler och fler 
löste sina ärenden över internet gällande 
såväl vård och omsorg som shopping och 
utbildning med mera. Våra förväntningar 
på kvalitén i digitala möten, program och 
e-tjänster tolererar då inte längre en svajig 
uppkoppling, det är verktyg som vi är 
beroende av i dag och så kommer det att 
förbli, även efter pandemin. Allt fler pratar 
om ”hybridarbete”. Fysiska mötesplatser 
och serviceinrättningar blir ett alternativ, 
ett komplement till digitala mötesplatser 
och e-tjänster. En stabil och hög uppkopp-
ling börjar då närma sig en demokratisk 
fråga - en mänsklig rättighet, säger Therese 
Balksjö.

I FLERA RAPPORTER SOM analyserat hur pan-
demin påverkat exempelvis flyttströmmar 
så nämns en ökad vilja bland storstadsbor 
att fly städerna till förmån för ett boende 
på landsbygden. Det skapar nya möjlighe-
ter för kommuner som tidigare haft svårt 
att attrahera barnfamiljer på grund av 
långa pendlingsavstånd. Och kanske är det 
enligt Therese Balksjö inte bara föräldrarna 
i dessa familjer som kommer att fortsätta 

jobba på distans en eller några dagar i 
veckan, utan hon tror även på en liknande 
utveckling för skolor vilket främst kan 
gagna elever bosatta på landsbygden.

– Jag tror att vi kommer att få se en 
jättespännande utveckling inom utbild-
ningsområdet. Om eleverna inte behöver 
åka till den fysiska skolan dagligen utan 
viss del av undervisning sker på distans så 
mildras utmaningarna med exempelvis 
långa restider för barn, säger hon.

OCH DET FAKTUM ATT en ny generation flyttar 
ut från städerna till landsbygden tror  
hon också kommer att påverka tonläget  
i bredbandsdebatten.

– Digital infrastruktur ses som en själv - 
klarhet av allt fler och jag tror inte att 
de som bor på landsbygden kommer att 
acceptera att de skulle få enklare alternativ 
utan samma kapacitet som erbjuds de som 
bor i staden. n

LOUISE THORSELIUS 

Svenska Stadsnätsföreningen

Aldrig har behovet av en snabb 
och fungerande bredbands-
koppling varit större som 
under pandemin. Men även om 
samhället nu gör sig redo för en 
återgång tror Therese Balksjö, 
chef för enheten uppkopplat 
samhälle på forskningsinstitutet 
Rise, att det digitaliseringskliv 
som samhället tog under 2020 
och 2021 kommer fortsätta 
under kommande år.

RISE-RAPPORTEN
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Antalet abonnemang för fast bredband via fiber 
ökade med 9 procent och står nu för tre fjärdedelar 
av alla fasta bredbandsabonnemang och mer än 80 
procent av alla abonnemang på fast bredband har 

en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang 
med hastigheter på 1 Gb/s ökade med 49 procent, det skriver 
Post- och telestyrelsen, PTS, i sin rapport Svensk Telekommark-
nad 2020 som presenterades under våren.

POST- OCH TELESTYRELSEN HAR i sin rapport inte granskat 
huruvida det senaste årets ökning av abonnemang med höga 
hastigheter skett som en konsekvens av pandemin. Dock visar 
statistiken att förflyttningen från abonnemang med lägre 
hastigheter mot de som erbjuder högre kapacitet sett snarlik ut 
under många år. En trend som PTS analytiker Bengt Mölleryd 
tror kommer att fortsätta även under kommande år.

– Bredbandet har blivit en naturlig del av våra liv och då vill 
man inte ha lägre kapaciteter än nödvändigt.

OCH SANNOLIKT KOMMER DE senaste årens trend att fortsätta 
också under kommande år.

– Jag har ingen aning om vad vi kommer att använda 
tekniken till i framtiden, men tittar vi historiskt så har vi alltid 
ökat vårt nyttjande mer än vi kunnat förutse. Det kan exem-
pelvis handla om att vi också vill koppla upp saker i våra hem 
som bilar och annat som sammantaget kan komma att påverka 
hushållens kapacitetsutnyttjande, säger Bengt Mölleryd.

HAN TROR OCKSÅ ATT konsumenter kommer att värdera mer än 
bara hastighet vid valet av bredbandsabonnemang framöver.

– Jag tror att betalningsviljan för abonnemang som reglerar 
fördröjning och tillgänglighet kommer att öka i takt med att 
vi blir alltmer beroende av att våra uppkopplingar ständigt 
fungerar, säger Bengt Mölleryd. n

LOUISE THORSELIUS 

Svenska Stadsnätsföreningen

Allt fler väljer fiber och bredbands-
abonnemang med höga hastigheter

Andel abonnemang på fast bredband per hastighet – nedströms
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KRÖNIKA  |   J IMMY PERSSON

NIS, som står för nätverk- och informationssäkerhet, 
är ett direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk 
och informationssystem. Reglerna omfattar 
leverantörer, både i privat och offentlig sektor, 

av samhällsviktiga tjänster samt vissa digitala tjänster 
och innebär i korthet krav på informationssäkerhet och 
incidentrapportering. Dessutom har ett antal myndigheter 
tillsynsansvar i enlighet med regleringen.

TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV NIS-direktivet delas in i sam-
hällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga 
tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk 
samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade  
i sju sektorer:
• Bankverksamhet
• Digital infrastruktur
• Energi
• Finansmarknadsinfrastruktur
• Hälso- och sjukvård
• Leverans och distribution av dricksvatten
• Transport

NÄR DET GÄLLER DIGITAL infrastruktur så är Post- och telestyrel-
sen, PTS, tillsynsmyndighet. De tjänster som i dag behöver 
ta hänsyn till NIS är internetbaserade marknadsplatser, 
internetbaserade sökmotorer och molntjänster. Fibernät 
behöver med andra ord inte ta hänsyn till direktivet. 
Däremot kan kunder som hyr fiberförbindelser av nätägare 
kravställa enligt NIS så att de själva kan uppfylla kraven.

DET URSPRUNGLIGA NIS-DIREKTIVET, ELLER ”direktivet om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- 
och informationssystem i hela unionen”, antogs av EU 
under 2016 för att sedan under 2018 omsättas i nationell 
lagstiftning i EU:s medlemsstater.

DEN UPPDATERADE VERSIONEN AV direktivet, NIS 2, är fortfa-
rande ett förslag och ligger hos EU:s medlemsstater att ta 
ställning till. Det är därför svårt att utläsa när nästa steg i 
processen ska tas, det vill säga realisering av förslaget till lag.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är 
Sveriges nationella kontaktpunkt för NIS-direktivet, anger på 

sin hemsida att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser 
om vilka effekter det nya förslaget kan få i en svensk kontext.

EN VIKTIG SKILLNAD MELLAN NIS 1 och NIS 2 är att det nya 
förslaget innebär en rejäl utökning av vilka branschen som 
omfattas av regelverket. Det talas om myndighetstillsyn och 
rejält utökad möjlighet att utdöma böter. Tillsynsmyndig-
heter ska även få mandat att tillfälligt förhindra ansvariga 
personer att verka i verksamhetens ledning om de misslyck-
ats åtgärda förlägganden på ett effektivt sätt.

DET SENASTE FÖRSLAGET OM NIS 2 är ett utkast till en samman-
ställning från Europaparlamentet utgiven den 5 maj med 
förslag till ändringar och tillägg. Sannolikt är att fler kom-
pletteringar kommer att ske under året innan förslaget är 
helt klart. Några intressanta förslag till ändringar i direktivet 
är: 
• Rapportering av säkerhetshändelser och hot som inte leder 

till en incident ska inte omfattas av rapporteringskravet.
• Verksamheter har 72 timmar, i stället för 24 timmar, på sig 

att rapportera om säkerhetshändelser.
• Myndigheterna bör också ta en stöttande och uppmunt-

rande roll mer än att lägga fokus på krav och straff. 
• Det är viktigt att undvika överlappande tillsyn från flera  

myndigheter. 
• Root-servrarna i DNS undantas eftersom de sällan drivs  

av monetära syften. 
• Man föreslår att ett lagligt stöd för mer samarbete mellan 

polis och förebyggande myndigheter. 
• Enligt det ursprungliga förslaget skulle Europeiska 

unionens cybersäkerhetsbyrå, ENISA, sätta upp en egen 
EU-motsvarighet till databas för sårbarheter. Det tonas nu 
ner.

VAD SÄGER PTS OM förslaget? Myndigheten jobbar just nu 
med frågan, men inriktningen som de lutar mot är att även 
fortsättningsvis utesluta fibernätet och stadsnätsverksam-
heterna under NIS 2. 

ENLIGT TIDPLANEN KOMMER DAGENS direktiv att ersättas med 
NIS 2 om cirka två år. Tills det nya förslaget är på plats får vi 
fortsätta att följa utvecklingen. n

Vad kommer det nya NIS-direktivet  
att innebära?

Jimmy Persson  
är utvecklings- och  

säkerhetschef på 
Svenska  

Stadsnäts- 
föreningen.

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 8,7 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.
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utvecklar nya certifieringar för att möta 
kraven på robusta och säkra nät 

Robust fibers förvaltningsråd har därför tittat på att 
utveckla konceptet för att anpassa det till dagens 
men också framtidens krav på robusta nät. Några av 
dessa utvecklingsområden är:

• Nya personcertifiering kring markarbete, fiberinstallation, 
nätprojektering och säkra anläggningar.

• En uppdaterad hemsida som innefattar Robust fiber, 
Robusta fastighetsnät, Robusta fasta radionät, Robust 
och säker IoT, Optisk förstärkning och Robust säker fysisk 
förbindelse.

Arbetet med dessa områden pågår just nu och är beräknas 
vara klart senare under året. Lansering kommer att ske 
under 2022.

VANLIGT FÖREKOMMANDE YRKESPROFILER HOS nätägare är 
nätprojektör, fibertekniker, fiberinstallatör, markarbetare 
och supportpersonal. I dagsläget erbjuder Robust fiber 
Personcertifikat och utbildningsbevis för fiberanläggning. 
Utöver det finns Certifierad fibertekniker (CFT) och 
Utbildningsbevis terminering. För att skapa en mer 
anpassad certifiering baserat på de yrkesprofiler som finns 
hos nätägare så har Robust fibers förvaltningsråd tagit fram 
certifieringar för personer som arbetar med markarbete, 
fiberinstallationer och nätprojektering. 

MED DE NYA CERTIFIERINGARNA stödjer Robust fiber kvalitets-
säkring och i viss mån möjlighet till att validera kompetens 
hos personal som arbetat med fibernät. Kursutbud kan 
stödja certifiering som i sin tur kan stödja kompetenskrav 
vid upphandlingar.

De nya certifieringarna delas upp i tre kategorier: 
• Endast teoretisk examination
• Teoretisk och praktisk examination
• Krav på erfarenhet och giltigt  

personcertifikat

Att skapa relevanta certifieringar som stödjer de krav 
som samhället ställer på digital infrastruktur är en viktig 
pusselbit i att skapa robusta och säkra nät för samhällsvikti-
ga funktioner. n

JIMMY PERSSON

Ansvarig Robust fiber

Robust fiber är numera en etablerad vägledning 
för att bygga robusta och säkra fibernät.  
När samhället förändras så förändras även 
kravbilderna för våra nät. Mycket handlar om att 
säkerställa att fibernät klarar av påfrestningar av 
olika slag. Allt från naturliga saker som väder och 
vind men också att begränsa möjligheten till sa-
botage och åverkan som kan störa förbindelser 
och uppkopplingar. Kravet på mobila lösningar 
blir också alltmer påtagligt i samhället och för 
dessa krävs fiberanslutna antenner och siter.

Robust
fiber

CERTIFIERAD NÄTPROJEKTÖR

CERTIFIERINGAR ROBUST FIBER

Det finns också möjlighet att 
komplettera en redan befintlig 
certifiering genom att gå specifika 
kurser. För Certifierad nätprojektör 
finns exempelvis fyra möjliga vägar 
att gå. Se bild till höger.
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Vi bygger ut fiber både i  
stad och landsbygd. 

Alltid nära och alltid redo.

BRS Networks AB | Tel 010 – 600 56 00 | info@brsnetworks.se

En säker leverantör sedan 1926
Läs mer på wisigroup.com/stadsnät

WISI – produktsortiment som  är bredare än bredband

Driftsäkerhet Logistiksäkerhet Produktionssäkerhet
Vi tänker långsiktigt och har kontroll 
på hela kedjan från utveckling och 
kvalitetssäkring, till produktion och 
leverans. Även när tiderna är tuffa. 

Långsiktig materialplanering och lokalt 
lager i Sverige, med huvudlager i  

Tyskland, gör att du kan vara säker på 
att få din leverans när du behöver den.

Vi har svenska supportteam i Linköping 
och Malmö, för din trygghet.  Där 

kommer du direkt till kunnig personal 
utan omväg.  

Andelen äldre invånare har ökat 
under de senaste åren och för-
väntas fortsätta i samma riktning 
även framöver. I och med detta 

ställs Sveriges kommuner inför utmaning-
en att tillgodose de ökade behoven som 
efterfrågas av äldre. För att möta dessa be-
hov har Linköpings kommun, tillsammans 
med det kommunala stadsnätet Utsikt 
Bredband, bostadsbolaget Stångåstaden, 
Kinda kommun, forsknings institutet RISE, 
Svenska Stadsnätsföreningen och Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, startat 
projektet Enkelt och tryggt hemma för att 
undersöka hur stöd kan ges på innovativa 
sätt för att underlätta för äldre att bo kvar i 
hemmet.

– I dagsläget saknas en kommunge-
mensam modell för att möta dessa behov. 
Med den här samverkanskonstellationen 
med både nationella och lokala aktörer 
vill vi bidra till just det här, att skapa ett 
koncept för att hantera utmaningen som 
kommer med en ökad andel äldre som 
finns hos landets kommuner, säger John 

Fristedt, utvecklingsledare inom social- 
och omsorgsförvaltningen på Linköpings 
kommun. 

I PROJEKTET HAR LINKÖPINGS kommun med 
sina partners undersökt hur man kan 
använda sig av olika tekniska lösningar för 
att skapa trygghet i hemmet. Tjänsterna, 
som tillhandahålls av leverantören Alleato, 
innefattar bland annat passivitetslarm 
som skickar meddelanden till närstående 
om ingen rör på sig i bostaden under 
valt tidsintervall, nattligt ljus som tänds 
automatiskt när någon rör sig i hemmet i 
syfte att minska fallolyckor samt tempera-
turlarm som utlöses om innetemperaturen 
sjunker under vald temperatur. 

ENLIGT JOHN FRISTEDT ÄR projektet unikt då 
det involverar en målgrupp som till stora 
delar lever i ett digitalt utanförskap i dag. 
Med projektet hoppas de därmed kunna 
skapa en digital delaktighet för de äldre 
genom det uppkopplade hemmet. Detta 
kan även leda till en upplevelse av minskad 

ensamhet för den enskilde, menar han, 
då hemmet har en stor betydelse för såväl 
oberoende, identitet, sociala relationer och 
aktiviteter. 

I NULÄGET HAR PROJEKTETS styrgrupp 
genomfört en utvärdering av projektet och 
kommer under hösten att erbjuda cirka 100 
Linköpingsbor att testa de olika tjänsterna. 
Testperioden är viktig enligt John Fristedt 
då de får möjlighet att se vilken nytta 
tjänsterna gör och om de kan bidra till 
ökad livskvalité för de äldre. 

– Under testperioden kommer vi att 
följa deltagarnas utveckling. Kan tjänsterna 
även ersätta behovet av hemtjänst och på 
så sätt spara pengar för kommunen? Om 
så är fallet så kan vi skapa nytta för både 
individen och samhället med dem här 
tjänsterna. Det ska bli mycket spännande 
att följa, avslutar John Fristedt. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

LINKÖPINGS KOMMUN 

vill höja livskvalitén för äldre 
med hjälp av smart teknik

Med projektet Enkelt och tryggt 
hemma vill Linköpings kommun 
med samverkanspartners göra 
det lättare för äldre att bo kvar i 
hemmet längre upp i åren med 
hjälp av smarta hemlösningar 
och sensorer. Projektet syftar 
också till att utveckla en modell 
som ger Sveriges kommuner 
tydliga incitament till att driva 
aktiviteter som senarelägger 
behovet av socialtjänstinsatser 
– som annars väntas öka i takt 
med att befolkningen blir allt 
äldre.
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kan få ett beslutsunderlag som baseras 
på data vid planering av förändringar i 
stadsmiljön. Därtill menar Helena Måns-
son att projektet handlar om att göra den 
interna verksamheten mer effektiv för att 
nyttja skattepengarna på ett så bra sätt som 
möjligt.

SENSORTEKNIKEN HAR BLIVIT ALLTMER 

förekommande under de senaste åren. 
Den testas och används på ett flertal 
håll runtom i landet för att få bättre koll 
på saker som exempelvis sophantering, 
vattenmätare, fastighetsstyrning och 
trafikflöden. Och fördelarna med att 
använda sig av just sensorer är många. 

– Det man har väntat på när det kommer 
till smarta städer är en teknik som är tråd-
lös och optimerad för saker som inte är så 
kapacitetskrävande. Och så vill man gärna 
att det ska vara billigt och energieffektivt så 
att tekniken kan vara batteridriven, vilket 
då sensortekniken är, säger Sara Kralmark, 
hållbarhetsstrateg på Kraftringen.

MATS FLANKÖR, AFFÄRSOMRÅDESANSVARIG FÖR 

datakommunikation på Kraftringen, håller 
med Sara Kralmark om teknikens fördelar 
och lägger även till att sensorerna som de 
använder endast registrerar rörelsemöns-
ter, inte vilka som rör sig.

– Kommunen hade en tanke på att 
genomföra något liknade projekt tidigare 
tillsammans med en mobiloperatör med 
hjälp av SIM-kort. Men det blev nedröstat i 
kommunfullmäktige just för att det inte går 
att göra det anonymt. Och det är den stora 
fördelen med den här tekniken och just 
de här sensorerna, att de inte identifierar 
individen, säger han.

ATT JUST KRAFTRINGEN BLEV involverad i 
projektet föll sig naturligt då bolaget redan 
säljer konnektivitet genom fibernätet. 
Därför ville kommunen att stadsnätet skul-
le vara sensornätägare och låta andra få 
tillgång till IoT-plattformen för att utveckla 
tjänsterna, likt det öppna stadsnätet. 

– Vi har ett väl etablerat samarbete 
med Kraftringen på fibersidan sedan en 
lång tid tillbaka och det fungerar väldigt 
bra. Och jag ser att stadsnätsbolagen är 
en given part i det här med att utveckla 
kommunikationen på ett nytt sätt, säger 
Helena Månsson. 

FRAMÖVER SER KRAFTRINGEN ATT de kan 
komma att nyttja tekniken på ett flertal 
områden. Och eftersom bolaget också är 
ett energibolag vill de även arbeta med 
partners som kan utveckla energilösnings-
relaterade applikationer och tjänster. 

– Vi tittar mycket på samhällsnytta 

och hållbarhet i våra projekt. Och just 
med sensortekniken så finns det många 
potentiella miljöfördelar så vi vill gärna 
arbeta mer med tjänster som har med 
energieffektivisering och liknande saker 
att göra. Många idéer har växt fram snabbt 
i dialogen med kommunen, säger Sara 
Kralmark. 

SAMTIDIGT MENAR DE ATT det är viktigt att inte 
förbise de enklare sakerna som även de kan 
ha nytta av sensortekniken. 

– Trots att projektet började i en liten 
skala så har det rullat på i en snabb takt. 
Men det är viktigt att plocka de lågt hängde 
frukterna först för att lära sig och sedan gå 
vidare. Men intresset för sensortekniken 
är ju generellt väldigt stort samtidigt som 
väldigt många är ute och testar så att det 
ska bli spännande och se när det börjar 
rulla i gång mer kommersiellt, säger Mats 
Flankör. n

FOTON: ESLÖVS KOMMUN

KRAFTRINGEN TESTAR

smarta sensorer 
i Eslöv

I slutet av februari i år startades sensor-
projektet, som går under namnet Smart  
Eslöv-projektet, då 19 sensorer av fem  
olika slag placerades ut i Eslövs kommuns  

tätort. Projektet drivs av Eslövs kommun 
tillsammans med stadsnätsbolaget 
Kraftringen, som ägs av kommunerna 
Eslöv, Hörby, Lomma och Lund, och 
teknikföretaget Sensative som erbjuder 
olika IoT-lösningar. Projektet tog sin form 
när kommunen utlyste pengar för att 
verksamheter skulle få möjlighet att testa 
olika digitaliseringslösningar.

– Att ta till sig ny teknik och förändra 
våra arbetssätt är en viktig del i vår 
verksamhet. Och att arbeta med IoT ingår 
även i vår digitala strategi, säger Helena 
Månsson, digitaliseringsstrateg på Eslövs 
kommun. 

SYFTET MED PROJEKTET ÄR först och främst 
att kommunen och stadsnätet ska lära 
sig mer om tekniken, både sensorer och 
uppkoppling. Men i fortsättningen vill man 
kunna nyttja tekniken för att få bättre koll 
på olika flöden i staden så att kommunen 

Sensorer som kan hålla koll på 
olika flöden i staden. Det har 
Eslövs kommun dragit i gång i 
ett projekt tillsammans med det 
lokala stadsnätet Kraftringen. 
Syftet med projektet är först och 
främst att lära sig och utforska 
tekniken med förhoppning om 
att sedan kunna skapa samhälls-
nytta, bland annat genom bättre 
stadsplanering och energi-
effektivisering. 

Data samlas in från bland annat 
cykeltrafiken i Eslöv.

Sensorer sätts upp på tågperronger för att kommunen 
ska få koll på flödet på stationen.

– vill skapa nytta för 
kommuninvånarna

TEXT: LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

Green Landscaping, som är 
en aktör inom skötsel och 
finplanering av utemiljöer, 
sätter upp sensorer under 
parkbänkar på Stora torg 
i Eslöv. 
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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

Ta kontroll 
över ditt fibernät
Med vår mjukvara dpCom bygger du en digital tvilling 
av din infrastruktur och får svar på alla viktiga frågor:

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

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

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

BREDBANDSKOORDINATORN OM 

riskerna med utebliven  
fiberutbyggnad 

Sveriges regionala bredbandskoordinatorer har sedan rollen inrättades av regeringen 
2015 stöttat bredbandsutbyggnaden på olika sätt. I år har fokus främst varit på den 
statliga bredbandsstödsprocessen som uppskattas av bredbandsaktörer men som 
även fått kritik, bland annat för den forcerade ansökningsprocessen. 

Lars Winther-Hansen är regional bredbandskoordi-
nator i Skåne län och har i sin roll drivit olika projekt 
och nätverksaktiviteter för att stötta både privata och 
kommunala bredbandsaktörer i länet. Inför årets 

bredbandsstöd, som utlystes mellan den 18 maj till den 9 
augusti, har han bland annat granskat beslutsunderlag från 
PTS, genomfört regionala prioriteringar och hjälpt bred-
bandsaktörerna i länet att navigera i ansökningsmaterialet. 
Över lag är han nöjd med utlysningsprocessen men menar 
också att det finns förbättringspotential. 

– Det är naturligtvis positivt att man från statens sida 
skjuter till finansiering till bredbandsutbyggnaden och vi är 
tacksamma för varenda krona vi kan få. Men sedan var hela 
proceduren kondenserad så till den milda grad att vi knappt 
hann med den demokratiska processen. Själva ansöknings-
perioden låg ju även under sommaren då resurserna är 
färre på grund av semester och fokus ligger på att bygga ut 
fibernätet, säger Lars Winther-Hansen. 

ATT DET FINNS STÖDMEDEL att ansöka om ser Lars-Win-
ter-Hansen som nödvändigt i takt med att bredbandsut-
byggnaden når ut till alltmer glesbebyggda områden där 
produktionskostnaden generellt sett är betydligt högre än 
betalningsförmågan. Samtidigt upplever han att intresset 
för bredbandsområdet har ökat under de senaste åren och 
att allt fler inser betydelsen av en robust, säker och snabb 
bredbandsuppkoppling. 

– I dag finns det inte en enda kommun eller region som 
inte inser värdet och behovet av en så fullt utbyggt digital 
infrastruktur som möjligt, utan nu handlar det mer om hur 

man ska finansiera utbyggnationen så att alla ska få tillgång 
till en uppkopplingsmöjlighet som är värd namnet, säger 
Lars Winther-Hansen.

Och vilken typ av uppkopplingsteknik skulle du säga är 
värd namnet? 

– Bredbandskoordinatorer är ju teknikneutrala. Samtidigt 
så styrs vi av vårt uppdrag som i sin tur är kopplad till den 
nationella bredbandsstrategin som säger att målet är 1 
gigabit per sekund. Och då blir det ju väldigt gärna en fråga 
om fiberutbyggnad, säger han. 

FRÅGAN OM ATT ALLA ska få tillgång till en bredbandsupp-
koppling är något som har uppmärksammats mycket 
under den senaste tiden, inte minst nu under pandemin 
när allt fler har förväntats kunna genomföra sitt arbete 
och sina studier i hemmet. Enligt Lars Winter-Hansen 
innebär utebliven fiberutbyggnad inte enbart en risk för 
ett digitalt utanförskap i vissa områden, vilket i sin tur får 
konsekvenser på demokratiska processen, utan även ökade 
samhällskostnader. 

– I Sverige är vi duktiga på att tala om hur mycket det 
kommer att kosta för att nå en fullständig bredbandsutbygg-
nad men vi glömmer bort att räkna på vad det skulle kosta 
om vi inte lyckas nå ut till samtliga invånare. Och det är ett 
perspektiv som jag tycker vore intressant att kolla närmare 
på, säger Lars Winther-Hansen. n

LOTTA KARLSSON 
Svenska StadsnätsföreningenFO
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Lars Winther-Hansen.
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PTS om årets
bredbandsstöd 

OCH VAD SOM KRÄVS FÖR ATT UPPNÅ BREDBANDSMÅLET
Under sommaren utlyste Post- och telestyrelsen, PTS, stödmedel till bredbandsutbyggnaden. Totalt 

fick myndigheten in 129 ansökningar med 1 817 projekt över hela landet som sammanlagt efterfrågade 
närmare 7,5 miljarder kronor. Trots det är det många om menar att det befintliga stödmedlet och  

marknadskrafterna inte kommer att räcka till för att uppnå det nationella bredbandsmålet.

I år kommer PTS att dela ut totalt 1,6 miljarder 
kronor i stödmedel, vilket är en stor ökning 
jämfört med de 136 miljoner kronor som 
delades ut under 2020. Årets stöd var 

även möjligt att söka för aktörer i hela landet 
medan förra årets stödprogram riktade sig till 
aktörer i de fyra regionerna Västernorrland, 
Värmland, Blekinge och Västra Götaland. Jenny 
Wilke-Blanck, enhetschef på avdelningen för 
bredbandsstöd på PTS, menar att myndigheten 
också har jobbat med att förenkla och förtydli-
ga processen för att det ska bli lättare att söka 
samt att vara mottagare av stödmedlet. 

– I år lanserade vi en ny portal för att under-
lätta ansökningsprocessen för de sökande. I 
portalen erbjöd vi också en kartfunktion som 
de sökande kunde nyttja om de inte hade möj-
lighet att hantera geo-data i ett eget program. 
Vi gjorde även utlysningsunderlaget tillgängligt 
tidigare i år samt att vi under våren genomförde 
ett flertal kommunikationsinsatser så att de 
sökande skulle få möjlighet att förbereda sig väl 
inför utlysningen, säger hon. 

TROTS ATT PTS HAR genomfört ett antal åtgärder 
för att underlätta sökandet av bredbandsstöd 
har vissa aktörer kritiserat att ansökningsperi-
oden, som sträckte sig från den 18 maj till den 
9 augusti, var för kort. Ansökningsperioden låg 
även under sommaren då resurserna är färre 
på grund av semester samt att det är då som 
aktörerna vanligtvis är som mest upptagna 
med fiberutbyggnaden. 

   – Vi har verkligen 
full förståelse för att 
det har varit 
utmanande. Men vi 
arbetar under förut-
sättningen att hela 
processen måste 
rymmas inom ett 

kalenderår. Därför måste vi se till att vi har 
tillräckligt med tid för vår egen handläggning 
under hösten för att kunna hantera tilldelning-
en på ett korrekt och ordnat sätt. Det innebär 
att både vi och de sökande får kraftsamla för att 
hinna med allt inom den givna tidsramen, 
säger Jenny Wilke-Blanck. 

PTS HAR TIDIGARE SAGT att det kommer att krävas 
cirka 20 miljarder kronor till bredbandsutbygg-
naden för att uppnå regeringens nationella 
bredbansmål. Samtidigt menar myndigheten 
att den kvarvarande bredbandsutbyggnaden 
inte enbart är en fråga om bredbandsstöd. 
Nicklas Liss-Larsson, chef för enheten för 
bredbandssamverkan och Bredbandsforums 
kansli, menar att det krävs tydliga strategier, 
engagemang och målmedvetenhet för att hela 
Sverige ska gå tillgång till en bredbandsupp-
koppling som går i linje med bredbandsmålet. 

   – Det är av stor 
betydelse att det 
finns ett lokalt och 
regionalt engage-
mang för dessa 
frågor där man på 
ett tydligt sätt kan 
se betydelsen av 
bredbandsutbygg-

naden och kopplingen till samhällets digitalise-
ring. Det vi har sett är också att samverkan 
mellan aktörer är en förutsättning för att olika 
aktörer ska förstå sin egen roll och betydelse 
och utifrån det kunna agera på ett ändamålsen-
ligt sätt. Och här handlar det mycket om att 
främja en samverkan mellan nationella, 
regionala och kommunala aktörer, säger han. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

1,6 
miljarder kronor
kommer PTS att dela ut  

i stödmedel i år.

FOTO: PTS

Helen Solver
ny vice vd för Utsikt Bredband 

Hallå där...

Du är sedan tidigare affärsenhetschef för leverans och produktion  
på Utsikt Bredband. Vad innebär din utökade roll som vice vd? 

– Det innebär att jag får möjlighet att fokusera mer på Utsikt bredbands 
strategiska frågor både internt och via de samarbeten som vi har inlett,  
bland annat Nodena som är ett regionalt säljbolag för bredbandstjänster,  
säger Helen Solver.

Vad kommer du att ta med dig från dina tidigare erfarenheter inom  
branschen?

– För fem år sedan när jag började arbeta på Utsikt Bredband var jag  
relativt ny i branschen. Men jag har lärt mig otroligt mycket under den här  
tiden, både affärsmässigt och byggnadstekniskt, och allt det kommer jag  
såklart ta med mig i min nya roll, säger Helen Solver.

Utsikt Bredband fick även en ny vd i början av året, Morgan Ljungberg.  
Hur ser du på de förändringar som sker inom organisationen? 

– De förändringar som vi gör syftar till stor del till att förbereda oss inför 
framtiden, hur vår grundaffär utvecklas regionalt men även nya tjänster som 
till exempel IoT som vi ser att vi behöver satsa på. Så förändringarna är både 
nödvändiga och positiva, säger Helen Solver.

Vad kommer du att fokusera på framöver för att driva på och utveckla  
Utsikt Bredbands roll i de kommuner ni är verksamma i? 

– Jag kommer fokusera på att säkerställa att de samarbeten som vi  
har inlett går bra, fungerar och är lönsamma samt att driva på för nya  
potentiella samarbeten, säger Helen Solver. n

Bävrar använde 
fiberkabel som  
byggmaterial  
– orsakade  
internetavbrott 
Ett internetavbrott i Kanada visade sig ha en 
annorlunda bakomliggande orsak. Det visade 
sig nämligen att bävrar hade gnagt av och 
använt delar av en nedgrävd fiberkabel som 
material för att bygga bo. 

Det var i april i år som 900 personer i den 
kanadensiska orten Tumbler Ridge i British 
Columbia förlorade sin internetuppkoppling. 
Under felsökningen upptäcktes att avbrottet 
hade orsakats av bävrar som gnagt sönder en 
fiberkabel, trots att kabeln hade ett skyddande 
hölje på 11,5 centimeter och var nedgrävd 90 
centimeter under marken. 

På platsen kunde man se hur bävrarna hade 
samlat mängder av material för att bygga sitt 
bo, bland annat fiberkablar, markeringstejp och 
annat material från internetoperatören Telus. 

Telus talesperson Liz Sauvé beskrev händelsen 
som ”mycket ovanlig och typisk kanadensisk” 
till CBC Kanada.

De 900 drabbade invånarna fick tillbaka sin 
internetuppkoppling ett dygn senare när 
reparationerna var färdigställda. n

TEXTER: LOTTA KARLSSON, SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN
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BYGGNATION
AVSLUT
PROJEKTUPPHANDLING

DRIFT &  
UNDERHÅLL

FIBERTEKNIKER NETWORK ENGINEER IT-SÄKERHETS-
TEKNIKER

Effektiva arbetssätt och rätt kunskap gör skillnad.

PROJEKTSTART

PROJEKT LEDNING FTTH      KVALITETSSÄKRING      INSTALLATION & MÄTTEKNIK

UTBILDNING OCH CERTIFIERING
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Vad tycker stadsnäten om 
PTS bredbandsstöd 2021?

Utlysningen för årets bredbands-
stöd sträckte sig från den 18 
maj till den 9 augusti. Två av 
de sökande var de kommunala 

stadsnäten Skellefteå Kraft Fibernät och 
Utsikt Bredband som båda anser att 
ansökningsprocessen fungerade bra men 
att vissa delar kan förbättras till kommande 
års stödprogram. 

– Förutom några små otydligheter i 
portalens formulär har PTS gjort ett bra 
jobb med information och verktyget för 
ansökan. PTS kom tidigt med en tydlig 
tidplan vilket gjorde att vi kunde förbereda 
oss och planera vår egen process, säger 
Karin Lindmark, säljare på Skellefteå Kraft 
Fibernät. 

HELEN SOLVER, VICE VD och affärsenhetschef 
för leverans och produktion på Utsikt 
Bredband, håller med om att myndigheten 
har gett bra information och anser även 
att ansökningsprocessen var relativt enkel. 
Däremot tycker hon att själva ansöknings-
perioden var något kort. 

– Det har varit kort om tid med tanke på 
att ansökningsperioden har legat under 
semestern. Det är ganska stora belopp 
vi söker om och som vi själva behöver 
investera, så att ha lite mer tid att förankra 
uppåt i organisationen och kunna justera 
hade varit önskvärt, säger hon. 

SKELLEFTEÅ KRAFT FIBERNÄT HAR ansökt om 
stöd tidigare år och anser att årets stödpro-

cess har förbättrats. Karin Lindmark menar 
att det bland annat har blivit betydligt 
smidigare att utforma projekt samt att det 
är positivt att stödet numera inkluderar 
homes passed, det vill säga att det inte 
finns något krav på att byggnader ansluter 
sig till fibernätet. Dessutom tycker hon att 
verktyget för att ansöka om stöd var mer 
användarvänligt där man endast skickade 
in en ansökan med flera projekt, vilket 
sparade tid.  

I ÅR KOMMER PTS att dela ut 1,6 miljarder 
kronor i bredbandsstöd. Både Skellefteå 
Kraft Fibernät och Utsikt Bredband 
ser positivt på regeringens utlovade 
stödmedel. Samtidigt anser de att det inte 
är tillräckligt för att uppnå de nationella 
bredbandsmålen. 

– Jag har svårt att se att årets och de 
kommande årens bredbandsstöd kommer 
att räcka för att nå regeringens bredbands-
mål för 2025, men det är en bit på vägen, 
säger Helen Solver. 

KARIN LINDMARK MENAR ATT man borde se 
över den årliga stödmodellen och i stället 
portionera ut stödmedlet under flera års tid 
för att underlätta processen för de sökande.   

– Framför allt tror jag att vi behöver en 
långsiktig plan med kontinuitet och mer 
pengar än vad som finns i bredbandsstöd-
modellen i dag. Det kanske är ett politiskt 
dilemma, men skulle det exempelvis 
finns en tioårsplan så skulle nätbyggare 

kunna slipa på processerna och bygga upp 
sina verksamheter och våga satsa. Den 
ovisshet som finns i dag gör att man bygger 
tillfälliga organisationer kring detta och 
inte kan planera framåt, säger hon. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen 
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Intresset för årets bredbands-
stöd har varit stort – totalt 
efterfrågar marknaden närmare 
7,5 miljarder kronor. Stadsnäts-
föreningen har pratat med två 
stadsnät som har ansökt om 
stödmedel för att höra hur de 
upplevde processen.
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KONTAKTA OSS:  Joel Holmberg 070-449 07 67  •  Jan Hällström 073-424 69 97  •  optodynamics.se

Mellan noder, datacenter och till slutanvändare 
behövs kommunikation. Det är en fördel om den 
kan uppgraderas enkelt när trafiken ökar och 
kraven skärps. Vi kan förse er med den bästa 
tänkbara utrustningen för just detta, med hög 
densitet och stor valfrihet. Det är därför vi är här.

TRANSCEIVRAR • PASSIVA VÅGLÄNGDSMUXAR • KABLAGE & TILLBEHÖR

Låt oss  
ansluta.
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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

● Ingen fyllnadsmassa
● Lägre förläggningsdjup

● Flexibilitet att uppgradera kabel
● SRS / SRE-P Ø50-225mm

● Förbättrad design & flexibilitet
● Förbättrad tillförlitlighet & kapacitet

● Reducerad CAPEX & OPEX för operatörer

● Ø16mm som singelrør eller bundlade 2x, 4x, 7x
● Ø32mm som singelrør, 2- el. 3-fack
● Ø40mm som singelrør, 2- el. 3-fack
● Miljöanpassade optorör från Emtelle

 Kabelskyddsrör
VINDKRAFT

KABELSKYDDSRÖR 
FTTX Ø16-50mm 

 BLÅSFIBER

Mats Lagervall
Optonätchef på Jönköping Energi 

Hallå där...

Vid intresse av att ansöka om PTS stödmedel för robusthetshöjande åtgärder, besök www.pts.se/robust.
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Jönköping Stadsnät gör 
fibernätet mer robust 
mellan Habo och Visingsö 
med sjöfiberkabel

Vill du börja med att beskriva projektet där ni har placerat 
en sjöfiberkabel mellan Habo och Visingsö?

– Jönköpings kommun, där Jönköping Stadsnät Wetternet 
är verksamma, har en vacker men utmanande terräng i 
form av berg och vatten, exempelvis Vättern som avgränsar i 
kommunen. Detta gör att smarta och robusta infrastrukturer 
ibland kräver lite utmanade lösningar. Vi på Jönköping 
Stadsnät har ett nära samarbete med Habo Energi som ligger 
på den västra sidan av Vättern men tillhör Habo kommun, 
och tillsammans har vi ett behov av att bygga redundanta 
fibernät för att upprätthålla den höga säkerhet och robusthet 
som vi hela tiden eftersträvar och som våra kunder kräver. En 
lösning på detta, som vi har funderat på under några år, var en 
sjökabel från Visingsö till Habo i väster, säger Mats Lagervall.

Vad gör arbetet för skillnad för redundansens?
– Visingsö med dess drygt 700 fastboende, företag och 

sommarbesökare har sedan de kopplades upp 2013 enbart 
haft en fiberkabel från fastlandet. Därför fanns det ett 
behov av en redundant kabel om det skulle hända något på 
vägen över sjön. Reparationsarbetet kan i det här fallet vara 
komplicerat och tidskrävande då kabeln är väldigt lång och 
ligger på över 100 meters djup. Förutom de bosatta på ön så 
får kommunerna på båda sidorna om Vättern en betydligt  

bättre säkerhet eftersom vi nu har kunnat designa om 
ringstrukturerna i core-nätet på ett väldigt bra sätt, säger  
Mats Lagervall.

För det här projektet så har ni blivit tilldelade Post- och 
telestyrelsens, PTS, robusthetsmedel. Vad anser du om 
ansökningsprocessen?

– Efter en liten trög start med ansökan mot PTS så har det 
gått jättebra. Snabbt, effektivt och inga onödiga eller krångliga 
moment – tumme upp, säger Mats Lagervall.

Varför bör stadsnät ansöka om robusthetsmedel från PTS?
– Vi stadsnät är i dag en av de största aktörerna i Sverige och 

måste fokusera på säkerhet och tillgänglighet då samhället 
till stora delar nyttjar våra nät. Säkerheten och robustheten 
måste då vara något som vi har med oss i vardagen. Därför 
rekommenderar jag stadsnät att ta kontakt med PTS och 
söka robusthetsmedel. Det kostar inget, är enkelt och kan 
möjliggöra projekt som är svåra att motivera ekonomiskt i den 
egna organisationen men som kan betyda väldigt mycket för 
våra kunder vid störningar, säger Mats Lagervall. n

LOTTA KARLSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen
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Pandemin har resulterat i att många mer eller mindre 
har blivit tvungna att ändra sina beteenden, vare sig 
det handlar om att arbeta alternativt studera hemifrån 
eller avstå fysisk kontakt med vänner, familj och 
kollegor. När det kommer till arbete i hemmet menar 
forskningen att det har gått förvånansvärt bra. Men 
har det fått några negativa följder? Och vilka lärdomar 
kommer vi att ta med oss framöver? 

nöjda eller till och med väldigt nöjda med 
att jobba hemifrån och att arbetet i flera 
avseenden rullar på som vanligt, säger Ulf 
Melin. 

TROTS DET MENAR ULF Melin att arbete hemi-
från kan se olika ut beroende på individen 
och dennes situation. Enligt honom har 
pandemin skapat ett samboförhållande 
mellan arbete och fritid för många där de 
som värderar arbete hemifrån högt trivs 
i situationen medan de som uppskattar 
att platsseparera arbete och fritid har fått 
större utmaningar. 

– Det är lite olika vad man trivs med 
men jag tror att vi mår bra av att vara 
tydliga mot oss själva och vår omgivning 
när vi gör det ena eller det andra. På sikt 
anser jag inte att det är någon framgång 
för de flesta av oss att låta allt flyta ihop 
och bli till en gränslös tillgänglighet, utan 
vi behöver pauser också för att kunna vara 
effektiva, säger han. 

YTTERLIGARE EN UTMANING HAR varit frånva-
ron av de sociala kontakterna som vissa är 
beroende av i sitt arbete, enligt Ulf Melin, 
vilket under pandemin till mångt och 
mycket har skett via digitala verktyg. 

– Om man har ett arbete där man är 
beroende av sociala kontakter eller känner 
att det är så man får ett kvitto på att man 
har gjort ett bra jobb är distansarbetet 
såklart utmanande. Men sedan finns det 
de som inte är lika beroende av andra i sitt 
arbete, och för dem går det oftast bättre 
att jobba på distans med digitala verktyg, 
säger Ulf Melin.

I EN RAPPORT AV PTS som lanserades i början 
av 2021 analyseras den digitala omställ-
ningen bland den svenska befolkningen 
till följd av pandemin. Rapporten pekar på 
att en stor andel av befolkningen har ställt 
om väl men också på behovet av fortsatt 
arbete med digital inkludering. Ulf Melin 
menar att det finns en risk att det digitala 
utanförskapet som fanns redan innan 
pandemin förstärks i samband med att det 
krävs högre digital kompetens, men också 
en tillräckligt bra bredbandsuppkoppling.

– De digitala verktygen har blivit 
hygienfaktorer i och med det ökande 
arbetet hemifrån. Och för att kunna 
genomföra arbetet via dessa verktyg blir 
såklart den snabba uppkopplingen också 
en hygienfaktor. Så på något sätt har ju 
utgångspunkterna för vårt arbete ändrats. 
Vi måste besitta den digitala kompetensen 

och ha det snabba bredbandet på plats för 
att kunna jobba effektivt hemifrån, säger 
Ulf Melin. 

FRÅGAN OM HUR FRAMTIDEN kommer att se 
ut när pandemin så småningom är över 
har spekulerats av många och omtalats 
i flertal sammanhang som ”det nya 
normala”. Enligt Ulf Melin är detta ett 
felaktigt antagande och menar i stället att 
det kommer att finnas flera nya normala 
arbetssätt då organisationer arbetar på 
olika sätt redan i dag. 

– Vi kommer att hitta olika former för 
olika organisationer och individer och 
dessa kommer att variera, precis som 
tidigare. Men vi kan ju också lära oss av 
historien. Det goda arbetet vilar som 
vanligt på kompetens, motivation, självbe-
stämmande och någon slags tillhörighet. 
Så man måste ta in de klassiska råden i de 
nya sammanhangen och göra något klokt 
av det, säger Ulf Melin. 

Har du ändå någon framtidsspaning? 
Vad har vi lärt oss och vad kommer vi att 
ta med oss från vårt ändrade arbetssätt 
under pandemin? 

– Mobila arbetsplatser är något som vi 
kommer att anamma i en större utsträck-
ning. Det har vi egentligen pratat om länge, 
men nu har det blivit en realitet så trösk-
larna har sänkts. Vi ser också att individer 
alltmer förväntar sig att kunna arbeta 
hemifrån när det passar dem, organisa-
tionen eller arbetsgruppen. Så formerna 
kommer att variera men efterfrågan på att 
ha en mer flexibel arbetssituation har tagit 
fart nu, säger han. 

ULF MELIN HOPPAS ÄVEN att vi kommer 
bli mer flexibla gällande fysiska möten. Är 
det nödvändigt att resa tre timmar för ett 
möte som tar två timmar eller går det att 
genomföra digitalt? Här menar han att det 
också finns klimatvinster att göra. I dessa 
fall måste vi komma överens om gemen-
samma spelregler om vad som lämpar sig 
bäst för olika situationer. 

– Pandemin har inneburit många 
hemska saker men vi får inte glömma att 
vi även har lärt oss mycket och det ska vi ta 
med oss. Det är fantastiskt egentligen vad 
vi klarar av saker under nya förutsättningar, 
både som individer och som organisatio-
ner, avslutar Ulf Melin. n 

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Ulf Melin är professor i informatik 
vid Linköpings universitet och 
har under pandemin fokuserat 
på studier om vårt ändrade 

beteende gällande arbete hemifrån. Han 
menar att detta är något som på väldigt 
kort tid har gått från att vara lite udda 
och kanske suspekt, åtminstone i vissa 
branscher, till att faktiskt bli en realitet för 
många av oss. 

– Arbete hemifrån har över lag gått 
förvånansvärt bra under pandemin. I de 
studier som vi har genomfört så visar det 
sig att medarbetare i stor utsträckning är 

FOTO: UNSPLASH

Hemma
kontor

Så har vi hanterat arbetet hemifrån  
under pandemin 
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Ulf Melin är professor i informatik  
vid Linköpings universitet.
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I slutet av april genomfördes den muntli-
ga förhandlingen vid förvaltningsrätten  
angående PTS villkor vid till delningen 
av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz- 

banden, det vill säga det radiospektrum 
som kommer att möjliggöra 5G-utbyggnad 
i Sverige. Förvaltningsrättens dom, som 
kom i slutet av juni, fastslog att förbudet 
mot Huawei kvarstår. 

I EN PRESSKOMMENTAR MEDDELADE förvalt-
ningsrätten att PTS har haft anledning att 
förbjuda produkter från Huawei i svenska 
5G-nät med hänvisning till Sveriges 
säkerhet. Förvaltningsrättens bedömning 
var att radioanvändning kan antas komma 
att orsaka skada för Sveriges säkerhet om 
produkter från Huawei används i centrala 
funktioner i 5G-näten. De hänvisade även 
till att det endast är Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten som tillsammans har en 
helhetsbild när det gäller säkerhetsläget 
och hotbilden mot Sverige. 

SAMTIDIGT KONSTATERAR FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
att PTS har brustit i sin handläggning 
genom att inte kommunicera med Huawei 
och övriga aktörer som är involverade i 
utrullningen av 5G-nätet. Mats Roesgaard 
Sjödin menar att det här är en lärdom 
som PTS förhoppningsvis kommer att ha  
i åtanke framöver.  

– PTS kommer förmodligen tänka på att 
kommunicera sitt förslag till beslut bättre 

och göra en konsekvensanalys. Om de hade 
gjort det från början så hade vi förmodligen 
inte hamnat i den situation som vi är i nu. 
Självklart hade Huawei varit sura över att 
de inte får vara med och bygga 5G-nät, 
men de operatörer som nu blev helt 
överraskade av beslutet hade kunnat vara 
bättre förberedda och därmed inte riskerat 
förlora miljardbelopp i nätinvesteringar 
som nu måste göras om, säger han. 

I MITTEN AV JULI meddelade Huawei att 
de överklagar förvaltningsrättens dom 
till kammarrätten. I en presskommentar 
skriver leverantören att de inte har fått 
gehör för sina resonemang och att förvalt-
ningsrätten har gjort en felaktig analys i sin 
dom.  

Om PTS beslut om att utesluta produkter 
från Huawei och ZTE i de svenska 5G-näten 
kvarstår framöver kommer ägare av fiber-
infrastruktur, exempelvis de kommunala 
stadsnäten, inte direkt att påverkas av 
beslutet. Det har emellertid väckts en 
fundering hos fibernätsägare om beslutet 
kan komma att utvidgas till att även 
omfatta de fasta näten i framtiden. 

Tror du att det kan komma fler beslut 
framöver som kan inkludera fibernäten?

– Det finns ingenting som pekar på det i  
nuläget. Särskilt inte med tanke på att det 
är mindre än ett år kvar till nästa riksdags-
val. Då vill regeringen inte komma med 
några obekväma utspel. Och om det blir så 
att EU-domstolen ger ett förhandsbesked 
som går emot det svenska beslutet att 
stänga ute Huawei så kommer det natur-
ligtvis bli svårt att fatta ett sådant beslut, 
säger Mats Roesgaard Sjödin. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen
NetNordic erbjuder drifttjänst för hantering av 
datalagringsdirektivet för Stadsnät - läs mer:
netnordic.se/nya-regler-for-datalagringsdirektivet/

Det var efter Post- och telestyrelsens, PTS, beslut, som meddelades 
i slutet av oktober 2020, om att förbjuda utrustning från de kinesiska 
teknikleverantörerna Huawei och ZTE i svenska 5G-nät som Huawei tog 
ärendet vidare till förvaltningsrätten. Svenska Stadsnätsföreningen har 
pratat med Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör på Telekomnyheterna, 
för att reda ut turerna kring processen. 

Turerna kring förbudet  
av utrustning från Huawei  
i svenska 5G-nät

FOTO: TELEKOMNYHETERNA

Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör  
på Telekomnyheterna.

Det här är en lärdom som PTS 
förhoppningsvis kommer att 
ha i åtanke framöver. 
De kommer förmodligen 
tänka på att kommunicera sitt 
förslag till beslut bättre och 
göra en konsekvensanalys.
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Leica Geosystems AB
010 - 303 19 00
leica-geosystems.se

Paket >>> Smart GNSS-antenn + fältdator
Leica DD220 kabelsökare, Leica DA220 
signalsändare och transportväska.

HAR DU KOLL PÅ FIBER- 
OCH KABELNÄTET?
Med Leicas paketlösningar kommer du:

  Jobba effektivt och enkelt kunna utföra 
     mätuppdrag på egen hand.

  Mäta in rätt från början.
  Gräva på rätt plats och undvika kostsamma 

    och tidskrävande misstag.
   Vara redo att växa med uppgiften och enkelt 

      uppgradera till en totalstation vid behov.
  Känna dig trygg – du kan lita på dina 

      mätvärden och vi står vid din sida!

Scanna QR-koden och ta del 
av våra kampanjer >>>

För oss är begreppen Tillgång, Funktion och Rådighet 
viktiga. Tillgång, för digital delaktighet. Funktion, 

för samhällskritiska behov. Rådighet som grund för 
utveckling av digital samhällsnytta.

En bygd med avstånd, glest befolkad och 
sofistikerad industri ställer höga krav på 

digital uppkoppling. Att den finns, har god 
funktion och tillhandahålls på lika villkor. 
Att samhället äger rådighet över digital 

infrastruktur är viktigt för jämlik tillgång, 
öppenhet, och god funktion. 

För, bestämmer du inte själv blir det  
som andra vill!

Utrymmesbygd  
med möjligheter

KRÖNIKA  |   ROBERT WÄLIKANGAS

I slutet av juni i år avslog förvaltningsrätten Huaweis 
överklagande av Post- och telestyrelsens beslut 
angående villkoren för framtida 5G-tillstånd. Domen 
satte säkerheten i fokus då förvaltningsrätten bedömde 

att radioanvändning kan antas komma orsaka skada för 
Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i 
centrala funktioner. Även beroenden i centrala funktioner 
av personal eller funktioner i utlandet kan antas komma 
att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

HUAWEI ANSER ATT BEDÖMNINGEN är felaktig och har över-
klagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Det 
finns ett flertal underliggande rättsliga frågor som kan 
innebära att kammarrätten meddelar prövningstillstånd 
och ett slutligt avgörande kan ligga långt fram i tiden.    

REDAN NU ÄR DET dock ur ett säkerhetsperspektiv av sär-
skilt intresse att notera att det i målet inte görs gällande 
att Huaweis produkter skulle vara behäftad med tekniska 
sårbarheter som till exempel programmeringsfel eller 
bristande kryptering. Det som förvaltningsrätten beaktat 
i sin bedömning är huruvida Huawei som leverantör efter 
påtryckningar från kinesiska staten kan orsaka skada 
för Sveriges säkerhet, exempelvis genom att hemlig kod 
installeras vid mjukvaruuppdateringar eller att produkter 
inte levereras i tid. Prövningen avsåg således icke tekniska 
sårbarheter. Domstolen ansåg att utredningen ger stöd 
för att det saknas möjlighet att på ett tillfredsställande 
sätt granska den mjukvara som installeras och att en 
leverantör kan styra tillgången på reservdelar. 

ÄVEN OM DET ÄR en icke lagakraftvunnen dom och oavsett 
om PTS beslut står fast i högre instans så ger domen en in-
blick i vilka hot som Säkerhetspolisen och Försvarsmak-
ten ser på riskerna gällande samhällsviktig infrastruktur. 
Av särskilt intresse är resonemanget kring möjligheten 
till tillgång till programuppdateringar och reservdelar 
i händelse av framtida kriser i vår omvärld. Detta är en 
generell risk att beakta oavsett vilken leverantör man i 
dag använder. Stadsnätens risk och sårbarhetsanalyser 
inför investering i sin långsiktiga fiberinfrastruktur bör 
således alltjämt beakta möjligheten till diversifiering för 
att undvika ensidiga leverantörsberoenden.

DET SÅ KALLADE TELEUNDANTAGET i lagen om offentlig 
upphandling ger möjlighet till direkttilldelning om 
anskaffningen syftar till att driva ett allmänt kommunika-
tionsnät. Detta ger de kommunala stadsnäten handlings-
frihet att utan offentlig upphandling välja mellan olika 
leverantörer. Någon form av konkurrensutsättning bör 
ändå alltid övervägas för att säkerställa att ersättnings-
nivån blir marknadsmässig och inte i efterhand kan ses 
som ett otillåtet stöd gentemot en enskild leverantör. n

Vid frågor om säkerhetsarbetet, kontakta Jimmy  
Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska 
Stadsnätsföreningen. Vid juridiska frågor, kontakta  
mig Robert Wälikangas, branschjurist på Svenska  
Stadsnätsföreningen. 

Huawei-domen sätter  
säkerheten i fokus

Robert Wälikangas  
är branschjurist på 

Svenska  
Stadsnäts- 

föreningen.
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Så påverkades  
stadsnätet i Gävle av 
översvämningarna

I mitten av augusti drabbades  
delar av Gävleborg och Dalarna  

av översvämningar på grund  
av kraftiga skyfall. Ett flertal  

viadukter och byggnader över-
svämmades och vägar rasade. 

Enligt Peter Lindberg som är driftchef på det kommunala stadsnätet i Gävle, Gavlenet, 
har även stadsnätet drabbats av översvämningarna, men mycket har eller kommer att 
kunna åtgärdas inom en snar framtid.

Till en början hade Gavlenet svårt 
att nå anläggningarna på grund 
av den dåliga framkomligheten 
på vägarna. Detta gällde även 

elnätspersonalen, vilket ledde till att 
strömavbrotten blev ganska långa. 

– En anläggning blev strömlös klockan 
03:31 och först klockan 13:48 fick vi tillbaka 
strömmen. Batterierna i UPS:en, det vill 
säga den avbrottsfria kraftförsörjningen, 
höll till klockan 12:27 vilket resulterade i att 
det blev ett totalavbrott i 1 timme och 21 
minuter. Men elnätet var inte torrlagt och 
lagat då så i stället körde man ut dieseldri-
ven reservkraft, säger Peter Lindberg. 

TVÅ SÅ KALLADE BJÖRNSKÅP, det vill säga 
noder, blev även strömlösa då vatten-
nivån gick ovanför eluttagen. Noderna 
torkade emellertid rätt snabbt, enligt Peter 
Lindberg, vilket innebar att de kunde 
startas relativt snabbt. Därtill vattenfylldes 
även ett flertal källare vilket resulterade i 
att jordfelsbrytaren löstes ut och ett flertal 
switchar blev strömlösa.  

–  Vi har dock bara behövt byta ut en 
switch som var dränkt under vatten. 
Däremot har vi bytt ut en del CPE:er som 
sitter i källare hos villakunder, och det 
kommer vi nog fortsätta att göra ett tag 
framöver varefter kunderna tömmer sina 

källare och felanmäler till oss, säger Peter 
Lindberg.

FÖRUTOM PROBLEMEN SOM HAR uppstått i 
diverse byggnader så har en del kanalisa-
tion med kablar blivit frilagda på grund av 
vägras. Peter Lindberg menar emellertid att 
det inte är ett stort problem men att dessa 
områden så småningom måste återställas. 
Däremot har en del skarvskåp varit 
vattentäckta, vilket oroar honom.

– Det återstår att se vad som händer 
med blåsfibern i skarvskåpen till vintern. 
Om det har runnit in vatten i blåsfiberka-
nalisationen så kan fibern frysa sönder, och 
det oroar mig då det är ett jobb som är svårt 
att utföra på vintern, säger Peter Lindberg.

Vilka lärdomar tar ni med er från det här? 
– Våra UPS:er höll i drygt 8 timmar men 

det räckte ändå inte till. Och det var ju 
främst på grund av att elnätspersonalen 
inte lyckades transportera dieslarna till 
de delar av Gävle som var strömlösa på 
grund av de höga vattennivåerna och 
förstörda vägarna. Det är ju svårt att 
gardera sig mot allting men jag tycker ändå 
att vi har hanterat händelsen rätt bra trots 
omständigheterna, säger han. 

JIMMY PERSSON, SOM ÄR ansvarig för det 
branschgemensamma konceptet Robust 
fiber, menar att branschen bör ta höjd 
för liknande händelser framöver genom 
att göra nya riskanalyser för noder och 
anslutningar. 

– Precis som Peter Lindberg berättar 
om så är det inte lämpligt att ha aktiv 
utrustning i källarutrymmen, utan dessa 
måste placeras på vattenfri höjd. Jag tycker 
Gavlenet har lyckats bra med sitt arbete 
att upprätthålla hög tillgänglighet på 
sitt nät med tanke på situationen. Vi ska 
ta med den här händelsen i kommande 
krisövningar så att vi kan ta lärdom, säger 
han. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Om det har runnit in vatten  
i blåsfiberkanalisationen så 
kan fibern frysa sönder, och 
det oroar mig då det är ett  
jobb som är svårt att utföra  
på vintern.
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FÖR BREDBANDSFORUM

Mobilitetsfrågor och  
samverkansavtal i fokus

Bredbandsforum arbetar just nu med ett par spännande samverkansprojekt. 
Ett pilotprojekt för bättre mobilt bredband pågår i samarbete med Region 
Värmland, kommunerna Filipstad, Torsby och Årjäng, och svenska mobil-
operatör. En arbetsgrupp arbetar också med att undersöka de olika typer  
av avtal som ibland tecknas mellan exempelvis en kommun och en  
marknadsaktör.
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Pilotprojektet om mobilt bredband syftar 
till att skapa en arbetsprocess för förbätt-
rad samverkan mellan operatörer, regioner 
och kommuner. Genom att hjälpas åt 

skapas en mycket bättre bild av var täckningen är 
bristfällig och hur förutsättningarna ser ut för att 
etablera nya sändarplatser. Det kan exempelvis 
finnas utbyggnadsplaner från operatörerna som 
regioner och kommuner borde känna till, och 
invånare och verksamheter ute i kommunerna 
kan ha värdefull information som påverkar 
mobiloperatörernas kommersiella förutsättningar. 
Olika metoder används för att ta reda på hur det 
är ställt med täckningen i kommunerna såsom 
signalmätningar, intervjustudier och interaktiva 
kartor. När sedan specifika områden identifierats 
och de marknadsmässiga förutsättningarna 
undersökts tillsammans med mobiloperatörerna 
är förhoppningen att pilotprojektet resulterar i en 
process som kan användas även i andra delar av 
landet. Samtliga av landets fyra mobiloperatörer 
deltar i projektet.

SAMTIDIGT UNDERSÖKER BREDBANDSFORUMS ARBETS-

GRUPP ”Avtal som verktyg för samverkan” under 
vilka förutsättningar olika typer av avtal kan vara 
effektiva för att främja bredbandsutbyggnad. 
På både lokal och regional nivå används i dag 

exempelvis samverkansavtal, intentionsavtal eller 
avsiktsförklaringar som verktyg för att bestämma 
upplägg och målsättningar för samverkan kring 
bredbandsutbyggnad. Exempelvis kan ett samver-
kansavtal som tecknas mellan en kommun och en 
privat nätägare innehålla en gemensam ambition 
om hur många hushåll och företag som ska 
erbjudas anslutning samt till vilket pris. Det finns 
dock en stor variation i hur dessa överenskommel-
ser utformas och det är många gånger oklart hur 
de tillämpas. En större kunskap om effekterna av 
samverkansavtalen har efterfrågats av aktörerna i 
Bredbandsforum.

ARBETSGRUPPEN KOMMER UNDER HÖSTEN leverera en 
rapport som beskriver under vilka förutsättningar 
samverkansavtal kan vara ett effektivt verktyg för 
att främja bredbandsutbyggnad, hur processen 
fungerar och om det finns förbättringspotential, 
samt hur samverkansavtalens syfte och innehåll 
bäst kan bidra till ökad bredbandsutbyggnad.

DU KAN LÄSA MER om de pågående projekten och 
hitta kontaktuppgifter till kansliet på Bredbands-
forums webbplats www.bredbandsforum.se n

MATTIAS SVANOLD

Bredbandsforums kansli

Digitala lås gör  
våra skåp ännu säkrare

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

NYHET!

Besök vår webbshop och se alla  
våra skåp och lösningar.

Välkommen iLOQ - ett digitalt låssystem som ökar säkerheten och förenklar  
hantering av nycklar och lås. Fördelarna är så många att alla inte får plats i  
den här annonsen. Och låsen går att montera på både nya och gamla skåp!

Toppmodern säkerhet. Trådlös delning av behörigheter. Loggningsfunktion.  
Förlorade nycklar programmeras bort. Krypterat kopieringsskydd. Batterilöst.  
Molnbaserad mjukvara. Miljövänlig lösning. Kostnadsbesparande. Kontakta oss!

Förverkliga Nätverk som DIN tjänst
med Huawei CloudCampus

MSP? Använd ditt eget varumärke!

Svenskägt och säkert moln inom Sveriges gränser

On-prem eller Molnmanagering

Stort utbud av AP, Switchar, Routrar och Brandväggar.

Bygg ett framtidssäkert access-lager 
med FlexNet

Optisk FlexNet Switch S5736-S48S4X-A 
- 48xGE (uppgraderingsbar till 10GE med 
   RTU-licens) 4x10GE upplänk
- Carrier-design, alla portar på framsidan 
   och endast 22cm djup
- Kompetent L2/L3 switch
- Fullt IPv4/IPv6 stöd
- Limited lifetime warranty

Optisk GE Switch S5731-S48S4X-A    
- 48xGE optisk switch med 4x10GE upplänk
- Endast 22cm djup
- Carrier design, alla portar 
   på framsidan
- Kompetent L2/L3 switch 
   med fullt IPv4/IPv6 stöd
- Limited lifetime warranty

För mer information kontakta 
nicklas.boqvist@huawei.com 
eller besök e.huawei.com/se 
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En konferens som genomförs under tre tillfällen i tre geografiska fokusområden – det är Stadsnäts-
föreningens nya konferenskoncept inför hösten. Föreningens förhoppning med det nya konceptet är 
bland annat att fler ska ha möjlighet att delta då tillfällena är utspridda över landet samt att locka fler 
ägarrepresentanter i form av politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå i och med det 
nya regionala fokuset. 

Stadsnätsföreningens höstkon-
ferens Bredbandsbåten arrang-
erades för sista gången 2019. 
Därför fick Stadsnätsföreningens 

eventchef Mia Forslöf under våren 2020 i 
uppdrag att göra en genomlysning av vilka 
förutsättningar som fanns för att utveckla 
och modernisera höstens konferensverk-
samhet.

– Bredbandsbåten har varit ett fram-
gångsrikt koncept och uppskattats bland 
många deltagare men under de senaste 
åren har det funnits en önskan om att 
tänka om kring konceptet med kryssning, 
framför allt ur ett miljö- och hållbarhets-
perspektiv, säger Mia Forslöf. 

RESULTATET BLEV ETT FÄRSKT och aktuellt 
konferensupplägg som kommer att 
genom föras under tre tillfällen i tre 
geografiska fokusområden. De tre 
tillfällena kommer att gå under namnen 
Höstforum Norrland, Höstforum Sveland 
och Höstforum Götaland. 

Samtliga tre tillfällen kommer att ha 
samma program under konferensens 
första dag. Programmet tar då en nationell 
inriktning med ett urval av de mest aktuella 
ämnena i branschen – samhälle/politik, 
produkt/marknad och teknik/säkerhet.

– Under konferensens första dag skapas 
en mix av programpunkter framtagna 
av föreningens programgrupp och av de 
utställande företag som vill vara en del av 
föreningens program, säger Mia Forslöf. 

NYTT FÖR STADSNÄTSFÖRENINGENS  Höstforum 
är att näringslivsrepresentanter och 
föreningens associerade medlemmar 

endast kommer att delta under konferen-
sens första dag då dag två enbart riktar 
sig till föreningens stadsnätsmedlemmar 
och dess ägarrepresentanter. Under de 
tre konferensenstillfällenas andra dag tar 
respektive program en regional inriktning 
i syfte att lyfta de viktigaste frågorna och 
utmaningarna för stadsnäten i Norrland, 
Svealand och Götaland.  

– De tre programmen under dag två 
har tagits fram av programgruppen i nära 
samarbete med de olika stadsnätsklustren 
för att de ska lyfta de frågor som står högst 
upp på agendan just nu i respektive region, 
säger Mia Forslöf. 

SAMTLIGA KONFERENSTILLFÄLLEN  är utformade 
för att passa såväl nyanställda som de med 
mångårig erfarenhet från branschen. Det 
finns också möjlighet för stadsnät att bjuda 
in representanter från styrelse och andra 
delar av den egna kommunen.

För att ta del av den senaste informatio-
nen om Höstforum, besök www.ssnf.org n

LOTTA KARLSSON 
Svenska Stadsnätsföreningen

STADSNÄTSFÖRENINGEN BJUDER IN TILL

NYTT KONCEPT

Se 
programmet  

för dagen med  

NATIONELL  

INRIKTNING  

till höger

höstforum 
– nytt konferenskoncept med regionalt fokus

Stadsnätsvärlden förändras
Digitaliseringen av samhället har tagit rejäl fart framåt vilket leder 
till allt större krav på infrastrukturen som ska bära vår nya digitala 
vardag. Nya omvärldsfaktorer förändrar spelplanen och allt det här 
måste stadsnäten klara av att möta. Stadsnätsföreningen arbetar 
kontinuerligt med att försöka tyda vad som händer i vår omvärld 
och  hur det påverkar branschen. Som en inledning på dagen ges här 
en omvärldsspaning om vad branschen har att vänta under komman-
de år.
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen

Effektiv uppskalning på exploderande FTTH-marknader
Just nu pågår utbyggnaden av FTTH-nätverk nästan i en exploderan-
de fart på vissa marknader, vilket är spännande men också förknip-
pat med en hel del risker. Hexatronic har arbetat med framgångsrika 
operatörer och FTTH-utbyggnad i över 20 år på viktiga europeiska 
marknader. Hör dem dela med sig av konkreta exempel på hur man 
hanterar en ”exploderande utrullning” på bästa möjliga sätt utifrån 
perspektivet passiva end-to-end lösningar. Som medlemmar i FTTH 
council kommer de även att delge utkomsten från den årliga panora-
marapporten som visar på utbyggnadstakt och trender i Europa.
Niklas Palm, Head of Sales, Hexatronic Fiberoptic 

Var redo för 10G och AI-eran
Det ständigt stigande bandbreddsbehovet gör det nödvändigt 
för nätägare att framtidssäkra investeringarna i infrastruktur och 
samtidigt nyttja fördelarna med AI-funktionalitet. Hör om insikter och 
erfarenheter som erhållits från nätägare på global nivå vad gäller 
att vara redo för framtiden. Som en del i ett internationellt team med 
erfarenheter som sträcker sig långt bortom Sveriges gränser kommer 
Huawei att dela med sig av insikter relevanta för dem som äger egen 
aktiv nätinfrastruktur.
Joel Bergmark, Solution Manager Huawei Enterprise Sweden

Nya lagar och regler som kommer att påverka telekomsektorn
Stadsnäten påverkas redan i dag av en mängd regler och lagar, men 
vika förändringar är på gång inom området under kommande år? Hör 
Stadsnätsföreningens sakkunniga berätta om bland annat den lag 
som väntas ersätta nuvarande Lagen om elektronisk kommunikation, 
LEK, samt Post- och telestyrelsens pågående arbete med att ta fram 
förslag till reglering för sektorns aktörer.
Robert Wälikangas, branschjurist och Camilla Jönsson, sakkunnig 
samhälle och politik, Stadsnätsföreningen

Nätsäkerhet, hur ser världsläget ut?
Det blev en stor debatt när förbud infördes av säkerhetsskäl mot  
kinesiska teknikleverantörer i svenska 5G-nät med efterföljande 
stridigheter mellan Huawei och PTS. Men vad är det egentligen  
som har hänt, händer och kommer att hända med hot från stater  
som Ryssland, Kina, Iran och USA gällande cyberhot, terrorism, 
extremism, spionage och politisk påverkan? Experter inom området 
förklarar och analyserar världsläget och Stadsnätsföreningens  
representanter reflekterar över stadsnätens ansvar och hur man 
skyddar sitt nät.
Åsa Schwarz, författare, säkerhetskrönikör och IT-säkerhetskonsult, 
KnowIT

Nyckeln till framgångsrika gemensamma affärer!
När den lokala anslutningsaffären börjar gå mot sitt slut behöver 
stadsnäten övergå till nya intäktsflöden. En avgörande framgångs-
faktor är att skapa gemensamma affärer för den nationella operatörs-

marknaden där kundförfrågningarna kräver snabba svarstider och 
leveranser, vilket ställer höga krav på samverkan. Lyssna på  
regionala klusterrepresentanter som i panel samtal delar med sig 
av hur de på olika sätt lyckats med att skapa effektiva samverkans-
former, men också vilka trösklar och utmaningar som återstår.
Paneldiskussionsledare: Per Fröling samt paneldeltagare under 
inbjudan

IoT-säkerhet i praktiken
Behovet av samhällsviktiga IoT-tjänster ökar snabbt som en följd av 
samhällsförändringar. Som leverantör behöver stadsnäten möta de  
högre säkerhetskraven för samhällsviktiga IoT-tjänster. Därför har 
Stadsnätsföreningen tagit fram ett anpassningsbart IoT-avtal som 
stödjer de aktuella säkerhetskraven. Här beskrivs ett aktuellt sam-
arbetsprojekt för vårdtjänster inom IoT med praktiska exempel på 
tillämpningar.
Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef, Stadsnätsföreningen 
och Fredrik Björklund, CTO, Alleato

Hur kan stadsnäten säkra sina nät och möta de ökade kraven på 
digitala tjänster?
Sveriges snabba digitalisering under de senaste åren leder till att 
näten blir bärare av alltmer samhällsviktiga tjänster. Det leder till öka-
de krav på infrastrukturen. Vad behöver stadsnäten tänka på? Hur 
förändras kraven och hur bör stadsnäten gå till väga? En väg fram är 
AI och nya lösningar som förbättrar övervakning och stabilitet och 
bidrar till mer robusta och säkra nät. 
På scen kan du ta del av en dialog mellan Fredrik Lundberg, vd  
och Fredrik Nyman, produktchef, Waystream 

Så ska stadsnäten öka sin förmåga att hantera kriser
Under flera år har Stadsnätsföreningen i samarbete med Post- och 
telestyrelsen genomfört krisberedskapsövningar i syfte att öka 
sektorns förmåga att stödja Försvarsmakten och det civila samhället 
i händelse av kris. Hör mer om pågående krisberedskapsarbete och 
de kommande övningar som riktar sig till stadsnäten.
Jimmy Persson och Louise Thorselius, Stadsnätsföreningen samt  
i Örebro: Clara Geijer, Post- och telestyrelsen och i Växjö: Lena  
Björlin, Post- och telestyrelsen

Stadsnätens hållbarhetsarbete
Allt fler stadsnät har påbörjat ett hållbarhets arbete i syfte  
att minska verksamhetens negativa påverkan på klimatet.  
Hör hållbarhetschefer från olika stadsnät berätta om  
deras arbete och tips till de som är i startgroparna.
Örebro: Marcus Larsson, chef för Strategi  
& Utveckling, Umeå Energi 
Växjö: Erik Tellgren, vd, Växjö Energi

Ytterligare programpunkter är under arbete.

NATIONELL INRIKTNING

Fullständigt  
program finns  

på ssnf.org
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Spännande tider  
väntar stadsnäten

Frågan om bredbandsutbyggnaden 
har under flera år varit en viktig 
fråga på politikens bord – inte minst i 
landsbygdssammanhang. Vår sektor 

har fått skjuts av att utbyggnaden setts just som 
ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa goda 
möjligheter att leva och bo utanför tätorter. Det 
här har blivit extra tydligt under pandemin där 
områden med god tillgång till bredband har sett 
fritidshusområden befolkas även utanför de 
klassiska storhelgerna och sommarveckorna. 
Landsbygden har på många håll levt upp under 
pandemin på ett sätt som inte varit möjligt utan 
tillgång till bredband.

Bredbandsdebatten har skapat ett engagemang 
för vårt område och även ökat intresset för 
stadsnätens verksamhet. Men den har också 
skapat en känsla av att utbyggnaden är en 
process som har ett tydligt startdatum och 
framför allt ett tydligt slut. Allt fler stadsnät har 
fiberinfrastruktur som når ut till olika delar i 
kommunen men jag värjer mig mot att kalla de 
här stadsnäten för färdigutbyggda och det finns 
en tydlig baksida om politiken på såväl lokal 
som nationell nivå upplever det så.

I min roll som ny ordförande i Stadsnätsför-
eningen så ser jag att en av min och övriga 
föreningens viktigaste uppgift framöver är 
att skapa en förståelse för att arbetet med att 
bygga ut den infrastruktur som kommer att 
bära det digitala samhället fortfarande är i sin 
linda. Utvecklingen stannar inte, behovet att 

fortsätta utveckla och bygga det digitala Sverige 
fortsätter och stadsnäten har en minst lika viktig 
roll i framtiden som de haft i historien. 

Här kommer det att krävas både att vi skapar 
förståelse hos våra ägare och i övriga samhället 
för att bredbandsfrågan är just bredare än 
bara andelen fiberanslutna hushåll. Men vi 
måste också förändra våra verksamheter från 
att vara anpassade för utbyggnad till att på ett 
bredare sätt kunna utveckla, stärka och nyttja 
den infrastruktur som redan finns. Det handlar 
om att utveckla processer, bli ännu effektivare i 
dialogen med stadsnätens kunder och framför 
allt säkerställa att vi har den kompetens som 
behövs när stadsnäten nu går in i nästa fas.

Det här är min första ledare som ordförande i 
Stadsnätsföreningen. Jag har suttit i föreningens 
styrelse under flera år och känner redan många 
av er. Jag hoppas att jag tillsammans med övriga 
styrelsen och föreningens kansli ska skapa 
de bästa förutsättningarna för stadsnäten att 
göra den här förändringsresan. För även om 
vi självklart också måste lyfta de utmaningar 
som väntar för oss och övriga branschen under 
de kommande åren så är jag övertygad om att 
möjligheterna är många fler och det ska bli roligt 
att få göra den resan tillsammans med er där ute 
i Stadsnätssverige. n

BO LINDBERG 
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

MEDLEMSINFO

” ...jag värjer mig 
mot att kalla de 
här stadsnäten 
för färdigutbygg-
da och det finns 
en tydlig baksida 
om politiken på 
såväl lokal som 
nationell nivå 
upplever det så.”

ORDFÖRANDE :  BO L INDBERG

MEDLEMSINFO

Stadsnätsföreningen lanserar  
medlemssidor på webbplatsen 

Under våren påbörjade Stads-
nätsföreningen ett arbete med att 
utveckla webbplatsen ssnf.org för 
föreningens medlemmar. Resultatet 
blev sidorna Mina sidor för de 
respektive medlemsgrupperna 
stadsnät och associerade. På 
dessa sidor har föreningen samlat 
all information som ligger bakom 
inloggning så att det ska bli enklare 
för respektive medlemsgrupp att 

hitta den information som riktar sig 
specifikt till dem. 

På Mina sidor kommer med-
lemmarna även ha möjlighet att 
hantera sina kontaktuppgifter och 
ansvarsområden så att Stads-
nätsföreningens medlemsregister 
hålls uppdaterat. I och med det 
hoppas föreningen kunna förbättra 
sin medlemskommunikation då 
möjlighet ges att målgruppsanpas-

sa och rikta kommunikationen mot 
relevanta mottagare. Varje med-
lemsorganisation kommer även att 
ha en utsedd administratör som 
kommer ha tillgång att redigera 
sina medarbetares kontaktuppgifter 
och organisationens uppgifter. 

Stadsnätsföreningens 
förhoppning är ändringarna på 
webbplatsen kommer att erbjuda 
högre kvalité och enklare hantering 
för medlemmarna. Mer information 
kommer att skickas ut i ett separat 
utskick. n 

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

 Under hösten kommer Stadsnätsföreningen att lansera nya sidor på 
webb platsen som riktar sig till föreningens medlemmar. Syftet är att 
medlemmarna enklare ska hitta information som riktar sig specifikt 
till dem, exempelvis rapporter och tjänster, samt att medlemmarna 
själva ska kunna hantera sina kontaktuppgifter och ansvarområden 
så att föreningen kan förbättra sin medlemskommunikation.  

Informationspåverkan är potentiellt 
skadlig kommunikation som främmande 
makt eller deras ombud ligger bakom. 
Det handlar om en medveten inblandning 
från främmande makt där försök görs 
att skapa misstro mellan medborgare 
eller mellan medborgare och stat. Enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, har kommunikation 
med dessa antagonistiska syften blivit allt 
vanligare under de senaste åren. Under 
flera år har Post- och telestyrelsen haft 
utbildningar och informationstillfällen för 
att öka kunskapen om informationspå-
verkan bland sektorns kommunikatörer. 
I ett projekt finansierat av MSB kommer 

Stadsnätsföreningen ta fram ett material 
som riktar sig specifikt till stadsnäten 
i syfta att öka förståelsen för området 
ytterligare. 

Inom ramen för projektet kommer en 
vägledning och digital utbildning tas 
fram. Materialet kommer främst att rikta 
sig till anställda vid stadsnät som arbetar 
som kommunikatörer då informations-
påverkansförsök ofta sker i olika typer 
av publika kommunikationskanaler som 
exempelvis Facebookgrupper eller via 
media. Det framtagna materialet kommer 
att särskilja sig från det material som 
redan finns på området i dag då det  

är specifikt anpassat utefter stadsnäts-
branschen och dess förutsättningar. 

Den digitala utbildningen kommer att 
arrangeras under oktober månad. Stads-
nätsföreningen kommer även att erbjuda 
en inspelad version av utbildningen så att 
de som inte har möjlighet att närvara vid 
något av utbildningstillfällena har möjlig-
het att ta del av utbildningen i efterhand. 
Mer information kommer att skickas ut till 
föreningens stadsnätsmedlemmar. n

För frågor, kontakta Lotta Karlsson, 
kommunikatör på Stadsnätsföreningen. 

 Digitaliseringen har gjort det enklare att med hjälp av tekniska verktyg manipulera bilden av samhället genom så 
kallade informationspåverkanskampanjer. Därför har Stadsnätsföreningen startat ett projekt som syftar till att rusta 
stadsnät i deras förmåga att identifiera informationspåverkan. Projektet kommer att resultera i en skriftlig vägledning 
och digital utbildning som riktar sig till kommunikatörer på stadsnät.

Stadsnätsföreningen vill öka stadsnätens  
kunskap kring informationspåverkan  
– erbjuder utbildning och vägledning
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Fråga till åtta stadsnätschefer

MEDLEMSINFO

Vad står högst på önskelistan nu när tillvaron  
förhoppningsvis börjar att återgå till det normala?  

Albin Främgård, 
vd på Bosnet:
– Efter ett intensivt år där 
vi bland annat genomfört 
en migrering av 16 500 
accesser och en omfattande 
ombyggnad av vårt Core-
nät, i huvudsak genom 
distansarbete, så ser jag fram 
emot att kunna träffas fysiskt 
igen. Verksamheten som jag 
företräder bygger mycket på 
samverkansmöten och även 
om det nya normala innebär 
att vi kommer att fortsätta 
med distansmöten, så ska 
man inte underskatta värdet 
av att sitta vid samma bord 
och diskutera. Jag har också 
saknat nätverkandet vid våra 
föreningsmöten i Västlänk 
och vid Stadsnätsföreningens 
tillställningar. Även om det 
fungerat bra, så är det inte 
samma sak med digitala 
möten.

Benny Ulmestig,  
vd på Höganäs Energi:
– Jag ser verkligen fram emot 
det ”nya normala” arbetssät-
tet där vi förmodligen blandar 
distansarbete med arbete på 
kontoret tillsammans med 
andra. Jag vet inte i dag hur 
det kommer att se ut, men det 
kommer såklart att forma sig 
allt eftersom. Många delar i 
våra verksamheter har hankat 
sig fram och vi har kunnat 
levererat till våra kunder, 
och det är gott och väl, men 
teamkänsla och ledarskap har 
fått sig en törn under den här 
tiden när vi inte har kunnat 
träffats fysiskt. Digitala möte 
i all ära, men ett ord i korri-
doren eller lite snack över en 
fika har man saknat. Och sen 
smittar ett leende bättre ”live” 
än via skärmen!

Kajsa-Stina Gyllenvåg, 
stadsnäschef på Malung- 
Sälens fibernät: 
– Jag ser fram emot att kunna 
ha fysiska möten med alla 
medarbetare. På önskelistan 
står också att få åka på någon 
av Stadsnätsföreningens 
träffar där alla kan träffas och 
nätverka!

Magnus Larsson,  
stadsnätschef på Splitvision:
– Pandemin har satt djupa 
spår i samhället, testat vår 
organisation och givit oss 
insikter i hur starka vi är. Den 
har också ökat vårt digitala 
arbetssätt vilket tycker jag är 
positivt, men jag saknar att 
träffas. Vi har under lång tid 
arbetat hemifrån och nu finns 
ett stort behov av samvaro. Vi 
behöver helt enkelt hitta den 
bästa kombinationen av vårt 
tidigare arbetssätt blandat 
med det nya digitala. Angåen-
de fiberaffären så vill Splitvi-
sion möta de förväntningar 
som den nya tiden ställer på 
oss. Ser vi till arbetsinsats så 
ser jag fram emot att tolka och 
försöka leverera enligt KO 
2.0, att vi kan forma både vårt 
arbetssätt och affärsmodell 
för att möta de förväntningar 
som finns hos våra kunder. 

Margareta Grahn,  
vd på Säffle Kommunikation:
Att träffa min styrelse 
fysiskt igen för att prata 
framtida strategiska vägval 
för verksamheten. Digitala 
möten i alla ära, men det är 
vid mötet mellan människor 
som kreativitet skapas.

Sofia Söder,  
vd på Göteborg Energi:
Högst på önskelistan är 
naturligtvis att kunna träffa 
medarbetare, kunder och 
leverantörer igen. Spontana 
möten vid kaffeautomaten 
där man enkelt och effektivt 
löser vardagsproblemen, 
fysiska möten med kollegor 
i branschen där man utbyter 
erfarenheter och inspirerar 
varandra, träffa våra nyan-
ställda så att de blir en del av 
arbetsgemenskapen, fysiska 
workshops där vi kan bolla 
idéer, prata i mun på varandra 
och utveckla verksamheten, 
äta lunch och fika med 
kollegor. Men jag önskar mig 
inte tillbaka till exakt som det 
var före pandemin. Jag vill 
kombinera och varva dessa 
fysiska möten med effektiva 
digitala möten utan långa 
resor och hemarbete när 
man behöver sitta ostörd och 
koncentrera sig på någon 
arbetsuppgift. Nu gäller det 
att vi kan kombinera det bästa 
av dessa två världar för att 
vara effektiva och attraktiva 
arbetsplatser.

Tomas Sundström,  
vd på IT Norrbotten: 
Högst på min önskelista är 
inte att återgå till det normala. 
Normalt är lite som lagom, 
och lagom har aldrig gått först 
i mål. Jag vill uppleva en ny 
värld där det digitala rummet 
i kombination med det fysiska 
på allvar utvecklar våra rela-
tioner till nya nivåer. Sedan 
längtar jag efter  att få bygga 
vidare på bredbands resan 
och Norrbottens industriut-
veckling, en utvecklingsresa 
av historiska mått. 

Veronica Thunholm,  
vd på Stokab: 
Att vi under hösten kan börja 
träffa varandra fysiskt igen! 
Vi längtar efter att möta våra 
kunder och som bolag har vi 
jättespännande affärer och 
utvecklingsprojekt på gång. 
Jag tror att vi är många som 
törstar efter de mänskliga 
mötena och att det kommer 
att ge oss en skjuts framåt på 
flera sätt.
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I början av 2020 när coronaviruset 
spreds globalt var nog få förberedda på 
hur situationen skulle urarta sig. Från ett 
företagsperspektiv handlade det om ett 
flertal omställningar med bland annat 
distansarbete och digitala möten.

– Inledningsvis hamnade vi nog i ett 
chockläge och det var nog inget unikt 
för oss. Vi på kansliet har ju en viss vana 
att arbete digitalt sedan tidigare då våra 
medlemmar finns över hela landet men 
nu ställde sig allt på sin spets, säger 
Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsför-
eningen. 

Trots den plötsliga omställningen menar 
Mikael Ek att personalen vid föreningens 
kansli snabbt lyckades att komma in i 
ett väl fungerande digitalt arbetssätt. 
Under förra året tog Stadsnätsföreningen 

bland annat fram ett studiokoncept för 
att möjliggöra digitala webbinarium och 
utbildningar för föreningens medlemmar. 
En viktig del av föreningens verksamhet 
är att kunna erbjuda medlemmarna 
nätverkstillfällen, utbildningar och 
informationstillfällen av olika slag. Därför 
var studiokonceptet en viktig pusselbit 
för att lyckas erbjuda det här även i en 
arbetssituation som präglas av arbete 
hemmavid, enligt Mikael Ek. 

– Vi har fått positiv feedback från 
många olika håll och kanter angående 
vårt studiokoncept och den kvalité som 
produktionen håller. Och där tycker jag 
att vi som ett litet sammansvetsat team 
har lyckats väl, att leverera medlemsnytta 
längs hela vägen genom ett systematiskt 
och målmedvetet arbete, säger han.  

Framöver, när situationen tillåter, kommer 
föreningen att återgå till att arbeta mer på 
kontoret. Mikael Ek menar emellertid att 
det digitala arbetssättet kommer fortsätta 
och att vara en del av föreningens vardag 
i de situationer det passar. Men även 
fast personalen har lyckats att anpassa 
sig till den nya situationen så finns det 
en längtan efter att återgå till att träffas 
fysiskt, både på kontoret och i möten 
med medlemmar.

– Som ledare är det svårare att hålla 
koll på hur varje enskild medarbetare 
mår när man endast träffas digitalt, så av 
den anledningen ser jag fram emot att 
arbeta mer på kontoret. Men även då det 
är på kontoret som kreativiteten flödar 
som bäst. Jag ser också fram emot att 
få träffa föreningens medlemmar igen 
då det är vid de fysiska träffarna som 
behoven verkligen synliggörs, säger 
Mikael Ek. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Så har Stadsnätsföreningens kansli 
ställt om under pandemin

 Hemmakontor och digitala möten – så har det sett ut för ett flertal företag 
under pandemin. Svenska Stadsnätsföreningen är inget undantag där kansliet 
i stort sett har arbetat hemifrån sedan slutet av mars 2020. Men hur har det 
gått för föreningen att ställa om till ett digitalt arbetssätt när relationen till 
medlemmarna är en sådan viktig del av verksamheten?

Mikael Ek

Per Fröling

Lotta Karlsson

Camilla Jönsson

Jimmy Persson
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MEDLEMSINFO

Hur har Växjö Energi hanterat  
konsekvenserna av pandemin? 

Jag tycker att vi inom företaget agerade 
snabbt med tidiga försiktighets åtgärder, 
bland annat distansarbete, utlokalisera-

de arbetsplatser, handsprit, tillgång till munskydd, 
rotationsschema i kök vid lunch och mycket mer. 

Som ägare av samhällsviktig infrastruktur har vi 
dock många medarbetare som måste arbeta på 
plats med skötsel och drift dygnet runt. Nu under 
pandemin så har det ju varit viktigare än någonsin 
att driften håller hög tillgänglighet och att vi kan 
leverera nya anslutningar. Det kräver att service-
tekniker måste ha möjlighet att komma hem till 
våra kunder för att sköta om värmecentraler eller 
nyansluta, och då gäller särskilda försiktighetsmått 
för att visa respekt för kunden och minska oro för 
smittspridning. 

Vi har också haft god hjälp av vår strategi för 
krishantering när det gäller vår beredskap att ta 
action. Strategin gjorde också att vi tidigt tillsatte 
en aktiv grupp som löpande hanterat frågor 
angående corona tillsammans med kommunen, 
säger Erik Tellgren. 

Vilka utmaningar har du som ledare 
upplevt under pandemin? 

Växjö Energis erbjudande till alla våra 
medarbetare är att kunna komma till 
uttryck med sin vilja, kompetens och 

förmåga och bidra till företagets och samhällets 
hållbara utveckling – ett inspirerande uppdrag 
under egen personlig utveckling. Vi strävar efter 
att erbjuda en fantastisk och utvecklande arbets-
miljö och arbetsplats med kunden och det 
inspirerande samhällsuppdraget i fokus, i kreativt 
och produktivt samskapande tillsammans med 
grymma och engagerade arbetskamrater. Men hur 
löser man det erbjudandet på distans? Det har 
absolut varit en utmaning. 

Våra medarbetare ska ha en stor eloge som har 
lyckats leverera våra samhällsnyttor dygnets 
alla timmar prickfritt under den här tiden. Vi har 
också ytterligare växlar som vi behöver lägga i 
för att hänga med i omvärldens utveckling och 
möta våra kunders förändrade behov. Växlar 
som affärsutveckling, verksamhetsutveckling 
och genombrottsinsatser som gröna drivmedel, 
minusutsläpp, IoT- och 5G-infrastruktur. 

Pandemin har varit ett nödläge som vi har haft att 
hantera så gott vi har kunnat och vi har lyckats 
bra. Dock får jag likna smällen från pandemin vid 
den kraftiga fotledsstukning jag satte punkt på 
semestern med. Vi är en stukad verksamhet som 
har svårt att springa så snabbt som det ibland 
krävs, och nu har vi förlorat position i denna 
löpning. När vi nu går in i post-pandemin så måste 
vi direkt komma i gång med rehabilitering för att 
återigen bli snabba och flexibla och slippa bestå-
ende skador och kunna återta vår upparbetade 
fina position i förhållande till kunder och samhälle, 
säger Erik Tellgren.

Vad kommer Växjö Energi att  
fokusera på framöver?

Det är snart 20 månader sedan vi 
träffade varandra. Vi måste helt enkelt 
lära känna varandra igen – arbetskamra-

ter som kunder som leverantörer och samarbets-
partners – återuppbygga kundrelationen och ett 
nödvändigt tillitsfullt, engagerat samskapande i 
våra team av arbetskamrater, partners och kunder. 

På den spännande färden mot framtiden vill och 
måste vi hela tiden vara en relevant aktör för 
Växjöregionens invånare och näringsliv och för 
regionens hållbara utveckling och tillväxt – en 
utmaning och en inspiration. För att lyckas måste 
vi återigen kunna använda alla växlar – prickfria 
leveranser, affärsutveckling, kvalitetshöjning och 
genombrottsinsatser för att ligga i frontlinjen. 

Vi har sedan tidigare bevisat att team- och 
lagarbete är den avgörande konkurrensfördelen 
och framgångsfaktorn för att lyckas vara relevant 
och säkra verksamheten. Under pandemin har vi 
ytterligare lärt oss att hantera digitala verktyg och 
det ska vi dra nytta av och fortsätta att utveckla, 
inte minst i att bygga kundrelationen. 

Samtliga medarbetare har säkerligen olika åsikter 
om hur vi bäst lyckas med rehabiliteringen. Det är 
krävande och samtidigt bråttom. Nu ska vi snabbt 
hitta tillbaka till vår fina position vi hade innan 
krisen för att därifrån vässa formen – och få leva 
upp till mycket höga förväntningar från kunder och 
ägare. Det ska bli jätteroligt, säger Erik Tellgren. n

PER FRÖLING
Svenska Stadsnätsföreningen

Hallå där Erik Tellgren, 
vd på Växjö Energi

FOTO: JONAS LJUNGDAHL
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STADSNÄTSFÖRENINGENS KANSLI

STADSNÄT:

• Torsnet AB 

ASSOCIERADE MEDLEMMAR:

•  C3 Connect AB
•  Connection Technology  

Systems NE AB 
• Ember AB
•  Install Fiber i Norr AB
•  Net at Once Sweden AB
•  Network Logic Sweden AB

VI VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR:

Vill du också bli medlem  
i Stadsnätsföreningen?

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 
infrastruktur för bredband i Sverige. 

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

Läs mer om medlemskapet på www.ssnf.org

MIKAEL EK
Vd, Svenska  
Stadsnätsföreningen 

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

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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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? 


