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stadsnätens roll,
kommunernas digitalisering
och hans egna IT-vanor
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FTTH marknaden utvecklas väldigt snabbt, där teknologin

bar, enkel att hantera och kompakt - Passa alla miljöer.

spelar en väldigt stor roll, något som passar in idag

FiberTwist är en unik FTTH anslutningslösning som

kan vara föråldrat imorgon. Konsumenternas behov

omdefinierar storlek, med enkel installation med

och önskemål spelar en central roll i utvecklingen, där

flexibilitet för distribution av fiberanslutning genom

fiberanslutning ska distribueras var som helst i hemmet.

hemmet. Med en unik patenterad design uppfyller

Genexis “ FiberTwist” har utvecklats som lösning för

FiberTwist alla olika krav, vilket gör att man behöver bara

dagens utmaningar, där produkten ska vara uppgradering

en produkt för dagens olika behov.

✔

Point-to-Point & GPON

✔

Enkel & Fler fiber lösning

✔

Enkel & flerbostads hus

✔

Patenterad själv-installation

www.genexis.eu
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Robotdansen är snart
ett minne blott

H

emma har jag en fyraåring som
är omåttligt fascinerad av robotar.
Just därför läser vi en trettio år
gammal faktabok, inhandlad på
loppis, som godnattsaga flera gånger i veckan.
Boken tar upp robotens historia från »den
schackspelande turken«, en schackmaskin som
byggdes redan på 1700-talet, till framtidsspaningar där bilder visar upp maskiner som
steker pannkakor samtidigt som de vyssjar
gråtande barn.
Förutom att läsa böcker om robotar dansar
vi även robotdansen. Med stela rörelser rör vi
oss till olika barndiscohits. Robotdansen blev
för övrigt känd, enligt Wikipedia, i samband
med Michael Jacksons hit »Dancing Machine«,
som spelades in i början av 70-talet.

Men robotdansen kommer sannolikt dö ut
med min generation och snart vara ett minne
blott. För som ni kan se i denna tidning är
tiden då plåtnicklasliknande skapelser med
metallisk röst dominerade robotdebatten förbi.
Framtiden är här och nu har vi till och med
robotar som tar hand om våra äldre (läs om
det på sidan 14–15). Enligt många bedömare är
artificiell intelligens nästa stora trend (se sidan
58). Inte mig emot.
I Västerås stad, som av många anses vara
en föregångare inom digitalisering av vård
sektorn, står vårdtagarna på kö för att få en
egen hemtjänstrobot. Ett annat exempel är

nattövervakningen via kamera som, i vissa fall,
ersatt hemtjänstens besök. Integritetskränkande kanske vissa hävdar men flera av dem som
använder tekniken vittnar om att de, för första
gången på många år, kan sova hela nätter utan
att bli störda av rasslande lås och klampande
fötter.
Robotens tid är med
andra ord här. De
kommer säkert begå fel,
det gör ju som bekant
människor också. För
många, både sjuka och
friska, kommer de
säkert att skänka mycket
vardagsglädje. Eller
som de säger i Västerås
stad, ge förutsättningar
för varma händer där
händer behövs. Oavsett
om det är inom hemtjänsten eller i hemmet
där dammsugarroboten
öppnar upp för ännu mer
sagoläsning om, just det
ja, robotar. n

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

www.ssnf.org

3

INNEHÅLL # 2 september 2015
06 Ledare Skapa en framgångsrik bredbandsstrategi för Sverige!
09 Ordförande Sverige spelar en stor roll i Europas utveckling
10	Föreningsinformation om nytillkomna medlemmar
11 CESAR2 lockar nya användare
12	Teracom om bolagets KO-satsning
14	SKL om kommunernas digitalisering
16 50/50-klubben vill öka andelen kvinnor i branschen
18 Hallå där… Mia Forslöf
20 Karin Ahl är ny ordförande för Stadsnätsföreningen

34–37

21	Ny vd på Stokab
22	Stadsnätswebbens användarträff lockade besökare
23 Hallå där… Laila Lilliehöök
24	Storuman är Årets Stadsnät
25	Samarbete mellan SumNet och Vattenfall
26 Hafsteinn Jonsson är Årets Stadsnätsentreprenör
27	Regionaliseringsarbetet pågår för fullt
28	Tre viktiga processer som underlättar för branschen

14–15

28	Så SKA-certifierar du ditt nät
29	Nu kvalitetssäkrar branschen byggnation av fiberanläggningar
30	Nya krav på driftsäkerhet – så påverkas stadsnäten
32 Hallå där… Terese Bengard
32	Nytt samverkansbolag: MittNät
33	På gång i Stadsnätsfabriken
34	Mehmet Kaplan om stadsnäten och digitaliseringen
38	Telö 15 ska göra bra till bättre
40	Per Fröling är ny på jobbet
41	Stadsnätsföreningen som remissinstans
42	Teleundantaget i lagen om offentlig upphandling
44	Först och sist på bredbandsrankingen

21

46	Vad anser kommunpolitikerna om bredband?
49 Kunden i fokus hos Alltele
50	Dantherm Power om bränsleceller
52	Nystart för regional bredbandssamverkan
53	Varför så stora prisskillnader?
55	EU:s strategi för en digital inre marknad
56	Rätt säljteknik skapar fler anslutningar
57	Fler unga till teknikjobb
59	Artificiell intelligens i välfärden
64	Bildcollage från Årskonferensen i Västerås
65	Välkommen till Tylösand
66 Jörgen Kleist om stadsnäten
4

49

IP
V6
&
IP
V4

SKACERTIFIERAD

PÅ DGS-3120 OCH DGS-3420
GIGABIT SWITCH-SERIERNA
Lasse Larsson 070 666 97 00 lars.larsson@dlink.com
Roger Jarleswärd 070 532 20 15 roger.jarlesward@dlink.com

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

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

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

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

Dokumentation: Visualisera ditt nät med kraftfulla grafiska rapporter.

Förvaltning: Underlätta övervakning och provisionering av fysiskt och aktivt nät.
Hawkeye Computing AB www.hawkeye.se inside@hawkeye.se 070-649 32 46
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Skapa en framgångsrik
bredbandsstrategi för Sverige!
resulterat i att idag har fler än två tredjedelar
av Sveriges kommuner en egen strategi.
Därför vilar det ett extra tungt ansvar på
Mehmet Kaplan när han nu tar fram den nya
bredbandsstrategin. Jag kan i ett sådant här
sammanhang inte låta bli att komma med
några goda råd och önskemål som kommer
göra bredbandsstrategin framgångsrik:

P

å Näringsdepartementet, under
ledning av IT-minister Mehmet
Kaplan, inleds nu höstens arbete
med att mejsla fram en ny bredbandsstrategi för Sverige. Glädjande nog
så kan du i detta nummer läsa en intervju
med honom där han ger sin syn på stads
näten och Sveriges digitala utmaning.
Det känns bra att Mehmet förstår
betydelsen av stadsnäten. I artikeln kopplar
han historiskt, genom att säga att stadsnäten varit med att skapa en unikt öppen
infrastruktur med bra konkurrens. Och han
stakar också försiktigt ut framtiden genom
att beskriva att statens roll är att underlätta
regelverken så att även stadsnäten kan
finnas och fortsätta bygga ut.
Nuvarande bredbandsstrategi, som
arbetades fram 2009, under ledning av
Alliansen, har tjänat utvecklingen väl.
Strategin har pekat ut färdriktningen och
gett alla att ha något att förhålla sig till.
Vår förra IT-minister och hennes stab la
ned en hel del förankringsarbete på att få
ut budskapet till kommuner och län. Från
branschen har vi visat ett stort engagemang
och på olika sätt marknadsfört bredbandsstrategin. Något som kan liknas med en
symbios mellan politiken och branschen har
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Ge stadsnäten rättvisa spelregler
Se till att förändra regelverket så att de
kommunalt ägda stadsnäten får möjligheten att hjälpa sina grannkommuner med
utbyggnad av fiberbredband. Dagens
regler förhindrar en effektiv utbyggnad och
ett stort antal konsumenter och företag
riskerar att får vänta betydligt längre på sitt
fiberbredband och det blir till ett högre pris
när de väl får det. 62 procent av stadsnäten
uppger att de begränsas i sin bredbandsutbyggnad med dagens regler. 34 procent
har fått säga nej till kunder på andra sidan
kommungränsen. Skapa ett rättvist regelverk som möjliggör en sund konkurrens och
effektiv utbyggnad, oavsett om aktören är
kommunal eller privatägd.
90 procent räcker inte
Det är samtidigt dags för Sverige att höja
ambitionen. Att bara 90 procent av Sveriges
befolkning ska ha tillgång till 100 Mbit/s
känns passé. En målbild som säger att 99
procent har det om tio år är inte längre
orealistiskt. Med den tekniska och prismässiga utveckling som vi kan se på elektronik
så kommer det i många fall gå att bygga ut
snabbt bredband i glesbebyggda områden
genom en kombination av olika accessmetoder som fiber, mobilt och radio utan allt
för höga kostnader. Kan man sedan hitta förbättrade samverkansmetoder med statliga
infrastrukturägare och ta till sig exempelvis
ny förläggningsteknik så finns det mycket
att spara.
Beskriv digitaliseringen av samhället
Även om vi upplever att många är med på
digitaliseringsresan, så är det inte så. Det
finns ofta en vag förståelse för hur man ska
använda sig av nya tjänster och våra sinnen
sätter gärna mentala gränser för att skapa

nya tillämpningar. Dessa begränsningar
verkar mest tydliga när det kommer till våra
välfärdstjänster, i Sverige i synnerhet. Det
finns det belägg för i olika internationella
undersökningar. Därför måste en kommande framgångsrik strategi på ett mer målande
sätt berätta om det framväxande digitala
samhället och med beskrivningar åskådliggöra möjliga och reella tjänster.
Bredare regeringsengagemang
Fler departement behöver engageras i
Sveriges digitaliseringsresa. Finansdepartementet behöver på ett intelligent sätt
skapa incitament för investeringar i Sveriges
digitalisering. Utbildningsdepartementet
behöver måla upp hur skolan ska digitaliseras. Socialdepartementet behöver beskriva
digitaliseringen av hälso- och sjukvården.
Det kommer behövas en stark drivande
kraft, bortom departementens stuprör, en
kraft som kan skapa struktur och ordning
när kommuner och landsting inleder sin
trevande digitaliseringsresa. Denna kraft är
sannolikt en enhet med ett enda uppdrag:
digitalisera Sverige.
Mer robusthet och redundans
Bredbandsinfrastrukturen är en bärare av
allt fler kritiska funktioner i samhälle och
näringsliv. En framgångsrik bredbandsstrategi bör klassa bredbandsnäten som en
samhällskritisk infrastruktur för att skapa
tillräcklig uppmärksamhet och förståelse
från samhällets alla delar. Likaså behövs
ett program för att säkerställa en högre
redundans och robusthet i både fasta och
mobila nät.
Jag ser fram emot den kommande bredbandstrategin och hoppas på att den blir
ett lika bra verktyg som förra gången för att
driva på både bredbandsutbyggnaden och
digitaliseringen i Sverige. n

mikael ek
Vd, Svenska Stadsnätföreningen
Twitter: @Ek_SSNf

Vi är med och bygger

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

Effektiv hantering
av bredbandsnät
NETadmin är ett komplett OSSsystem som effektiviserar dagens
och framtidens bredbandsaffär.
Genom att automatisera processer
kring orderläggning, tjänsteleverans,
näthantering och felavhjälpning,
ger NETadmin operatören möjlighet
att fokusera på affärstillväxt och
minskar samtidigt sina drifts- och
underhållskostnader.

Netadmin Systems utvecklar och marknadsför
NETadmin, en mjukvara för automatisering av
affärs- och driftsprocesser i bredbandsnät.
Netadmin Systems är marknadsledande
i Norden och växer snabbt på den internationella
marknaden med fler än 75 kunder i 15 länder.

www.empower.eu

www.netadminsystems.com
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Har du erfarenhet av fibernät och är intresserad
av att arbeta som projektledare inom fiberbyggnation
i en framåt och nytänkande organisation?
Då är detta tjänsten för dig!

Kungsbacka kommun söker

Projektledare

Bästa tänkbara åtkomst!
Skarvsystemet är moduluppbyggt. Passar lika
bra i 19’’/ETSI stativ som i
väggskåp eller markskåp.
De utsvängbara
kassetterna ger maximal
åtkomst vid installation
av kablar/kanalisation.

fiberbyggnation

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

Gå in, läs mer och ansök på
www.kungsbacka.se/jobb
Sista ansökningsdag 2015-09-13

Specialanpassade
elskåp med korta
leveranstider
Sedan 1971 har vi levererat behovsanpassade skåp
och elkapslingar som skydd för känslig utrustning.
Genom samarbeten med många bolag inom bred
bandsutbyggnad känner vi era behov och kan med
personlig rådgivning erbjuda effektiva lösningar.
Vi levererar tekniska lösningar utifrån era krav
specifikationer och erbjuder allt från mindre fiber
och markskåp till större teknikbodar.
Läs om våra lösningar på www.elkapsling.se eller
ring oss på 069076 30 00 så berättar vi mer.
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www.tykoflex.se

3,8 x Sveriges
längd
eller 602 mil fiber anslöt vi runt om i landet 2014.
Under 2015 kommer vi tillsammans med byalag,
kommuner och stadsnät fortsätta den viktiga
uppgiften att koppla upp Sverige med höghastighetsbredband.

Relacom och Orbion tar helhetsansvaret när det kommer till fiberbyggnation
på landsbygden och i tätorter runt om i landet. Vi projekterar, bygger,
underhåller och dokumenterar det svenska fibernätet.
Läs mer om vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig på relacom.se och
orbionconsulting.se

Copyright © Free Vecto
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Sverige spelar en stor roll
i Europas utveckling
tidigare är dock att det finns aktörer som är
intresserade av bygga och investera även
på landsbygden och även där de ideella
krafterna tryter. Så het är fiberfrågan.
Här vet vi vilken stor, avgörande och viktig
roll utbredningen av fiber har. Utan så pass
väletablerade nät och tillgängligheten i dem
skulle vi exempelvis inte ha haft en så bra
4G-täckning som vi har. För ett par veckor
sedan satt jag i möten med representanter
från EU-kommissionen. »Tänk om vi kunde
läsa eller se någonstans att fiber är avgörande för att kunna rulla ut 4G och 5G. Om vi
kunde läsa det så skulle vi kunna motivera
detta lättare. Vara tydligare i vad vi vill se
ska hända i Europa.« I dagarna har de fått
länkar till utredningar och kartläggningar
som visar på just precis detta. För här vet vi
och här finns det nedskrivet. Sverige spelar
en stor roll i Europas utveckling. Från det
lilla byalaget till den stora staden. Här har
vi engagemang, drivkraft och bevis på vad
det faktiskt ger. Det gör att jag är fortsatt
engagerad och fortsatt utmanad av att jobba med de här frågorna, och då har vi bara
kommit nästan halvvägs. Det är mycket kvar.
Räkna med aktiv höst där flera viktiga och
avgörande frågor kommer att debatteras.
Driftsäkerhet, bidragsregler, tjänster och
avtal är bara några frågor som är på tapeten.
Lägg till utrullningstakt, materialefterfrågan
och ett växande kundtryck.

M

in drivkraft och mitt engagemang föds då jag möter
likasinnade. Personer som aktivt
arbetar och delar med sig av
sitt engagemang är bland de roligaste att
jobba med och få inspiration av. Min första
period som ordförande sedan jag blev vald
har lett till att jag känt ett stort och växande
engagemang.
Idag är fiberfrågan het. Mycket het. För ungefär tre år sedan debatterades det flitigt att
vi har för ambitiösa mål i Sverige. Nu, några
år senare, kan jag konstatera att utan de

målen som sporre för vår utveckling så hade
vi inte kommit så här långt och fått sådan
fart som vi nu upplever.
Men det finns fortfarande gropar I vägen.
Gropar som inte kommit till på grund av
fiberutbyggnaden utan som i form av byråkrati och otydlighet skapar osäkerhet och
fördröjningar. Många privatpersoner och
eldsjälar där ute orkar inte fortsätta sitt arbete med att etablera lokala fibernät på grund
av alltför utdragna processer och otydligt
formulerade regelverk eller för detaljerade
regelverk. Den stora skillnaden nu från

Jag hoppas att möta många av er på vår
höstkonferens där flera av dessa frågor kommer att diskuteras och presenteras. Vi har en
stor mässa och en stor båt att tillgå och det
tror jag kommer behövas. n

karin ahl
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen
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medlemsinfo
Lär känna föreningens nya medlemmar
Avantis Distribution

Staffan Johansson

Korta fakta:Avantis är ett kunskaps- och distributions
företag nischat inom trådlösa nät och ägs av det
norska familjeföretaget Gjermundshaug.
Företaget ökar nu sitt fokus på samarbete med
Sveriges kommuner, energibolag och stadsnät som
redan utgör en viktig kundgrupp för oss med dess
etablering av trådlös access och kommuners behov
av wifi.
• Företaget grundades: 1983 som Data Equipment,
ändrade namn till Avantis 2009
• Vd: Staffan Johansson
• Hemsida: avantis.se

Hässleholms kommun

DGC One AB

Patrik Gylesjö

Korta fakta:DGC är en nätoperatör som utvecklar och
säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster
i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC:s aktie är noterad på
NASDAQ Stockholm.
• Företaget grundades: 1991
• Vd: Jörgen Qwist
• Kontaktperson: Patrik Gylesjö, patrik.gylesjo@dgc.se
• Hemsida: dgc.se

Kommunicera i Umeå AB
Korta fakta:Kommunikationsoperatör som ägs av det
kommunala bolaget AB Bostaden i Umeå.
• Företaget grundades: 1992
• Vd: Ann-Sofie Tapani
• Kontaktperson: Håkan Holmström,
hakan.holmstrom@bostaden.umea.se
• Hemsida: kommunicera.eu

Korta fakta:Hässleholms kommuns bredbands
verksamhet är under uppbyggnad. Kommunen har
sedan 2009 ett mål om att 95 procent av alla hushåll
bör ha tillgång till bredband om minst 100Mb/s senast
2020. För att nå målet har en fiberetableringsplan
tagits fram.
• Hemsida: hassleholm.se

Håkan Holmström

Söderköpings kommun

Transpacket

Korta fakta:Kommunal bredbandsverksamhet.
I dagsläget är mer än 1 000 villakunder anslutna till
kommunens egna nät.
• Företaget grundades: Söderköpings
bredbandsenhet grundades 2010
• Kontaktperson: Rickard Bardun
• Hemsida: soderkoping.se

Thomas Ørnevik

Vårgårda stadsnät

BRS Networks

Korta fakta:Vårgårda stadsnät är ett privatägt stadsnät som ägs av Pema Kommunikationer, ett Alingsåsföretag inom IT- och telekomsektorn. Utbyggnaden
i Vårgårda påbörjades 2008. I dag har företaget cirka
500 anslutningar.
• Företaget grundades: 2012
• Vd: Per Majlöf
• Hemsida: pemakom.se
Per Majlöf
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Korta fakta:TransPacket är ett norskt teknikföretag
som har patenterat & utvecklat en unik teknologi
(Virtuella Våglängder) för optiska nätverk med extremt
låg & fast fördröjning. Som en heltäckande leverantör
av produkter och lösningar för optiska fibernät, såväl
aktiva som passiva system, är TransPacket specialiserad på olika lösningar inom fiberkommunikation.
• Företaget grundades: 2009
• Vd: Thomas Ørnevik
• Kontaktperson: Björn Gustavsson,
björn.gustavsson@transpacket.se
• Hemsida: transpacket.com

Henrik Ringbom

Korta fakta:BRS Networks är ett entreprenörsdrivet
företag i stark tillväxt som har cirka 45 anställda. De
utför alla moment från projektering till installation
i hemmet och har byggt ett 40-tal fibernät i både
städer och på landsbygden i olika delar av Sverige.
Företaget både säljer, installerar, driftar och övervakar
aktiv utrustning för fibernät.
• Företaget grundades: 2011
• Vd: Henrik Ringbom
• Kontaktperson: Christer Pettersson,
christer.pettersson@brsnetworks.se
• Hemsida: brsnetworks.se

Allt fler använder

CESAR2
Totalt har nu 111 nät, fördelat på 81 organisationer, anslutit sig
till CESAR2. Tillsammans har de 240 säljområden. Fram till
augusti 2015 har cirka 5 000 förfrågningar lagts av operatörer
till stadsnäten. De flesta av dessa är svartfiberförbindelser
men intresset för kapacitetstjänster ökar enligt den gemensamma
produktspecifikationen.
Flera nyheter i CESAR2

Före sommaren installerades en ny karta
från Metria. Den erbjuder högre detaljrikedom där samtliga fastigheter i landet, både
på landsbygden och i tätorer, finns med.
Det möjliggör för CESAR2-användare att
kunna arbeta mer med anslutna fastigheter
genom att importera anslutningspunkter
och fastprisområden.
Lättare för köparen

För att underlätta för köpare som efterfrågar
mycket svartfiber eller kapacitet finns det nu
möjligheten att lägga in så kallade A-punkter
automatiskt baserat på stad. En köpare kan
importera sina MeetMe-punkter och då blir
dessa synliga i köpvyn för köparen och denne
kan lätt välja en A-punkt baserat på dessa.
Fokus kan exempelvis läggas på slutkunds
anslutning.
Nya tjänster

En workshop kring våglängd som tjänst är
genomförd och ett förslag på tjänstespecifikation är påbörjad. Förslaget beräknas gå ut
på remiss under september och oktober.
Diskussionen kring att även definiera så
kallat NNI, network to network interface,
till stadsnät och operatör pågår. Det handlar
bland annat om hur köpare, det vill säga
operatörer och tjänsteleverantörer, ska
ansluta sig till stadsnätet. Ska det vara med
en eller flera länkar via LAG? Med separata
förbindelser? Vilka hastigheter och gränssnitt
finns att tillgå?
I dagens CESAR2 finns stöd för två
MEF-baserade tjänster, E-line EPL och
E-line EVPL. Det finns önskemål att
införa ytterligare tjänster från MEF som
heter E-access. E-access är en renodlad
grossisttjänst och kräver ett mycket tydligt

specificerat gränssnitt för anslutning till
respektive nät, NNI.
Tjänster i övrigt som stadsnät kan
erbjuda köpare och hur dessa ska visualiseras i CESAR2 är en annan viktigt punkt på
dagordningen. Exempelvis är det frågan om
installationstjänster, inlokalisering av utrustning, specifika tester med mera.
Just nu pågår planeringen inför nästa stora
uppdatering som sker i november. Nyheter
att nämna är:
• multiförfrågningar på förbindelser
• möjlighet för säljare att visa sina anslutningspunkter till specifika köpare
• API för att fråga på adress om anslutning,
nätägare med mera

Bilden visar ett säljområde med fastigheter som har en
anslutning etablerad och är klara att användas (se bildens
mörka punkter).

Gemensam styrgrupp

Styrgruppen för avtalspaketet samt styrgruppen för CESAR2 har beslutat om
ett samgående. Det innebär att från och
med nu så är det en gemensam styrgrupp
för Avtalspaketet och CESAR2. Den nya
gemensamma styrgruppen består av representanter från Stadsnätsföreningen, Wexnet,
Skellefteå Kraft, GothNet, Telenor, TDC,
Teracom, Com Hem, IP-Only, Trafikverket
och Tele2.
Utbildning – en självklarhet

Vi utbildar i CESAR2 kontinuerligt. Vi har
även möjlighet att utbilda på distans och vid
större grupper eller specifika behov åker vi
till er. Under året har ett 30-tal utbildningar
genomförts. n
Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen

De röda markeringarna är köparen/operatörens
MeetMe-punkter som lätt kan användas som A-adress,
köparens nod, i en förfrågan.

För mer information om CESAR2 kontakta
jimmy.persson@ssnf.org, 08-214 640.
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medlemsbidrag

Teracom som kommunikationsoperatör:

» Vi såg en lucka
på marknaden «
Sedan mars i år gör Teracom en satsning mot stadsnäts- och fastighetsmarknaden
och erbjuder sina tjänster som kommunikationsoperatör, KO. Johnny Svedberg, vd
för Teracom Sverige, menar att marknaden kräver smarta lösningar för att alla
i Sverige ska få tillgång till snabbt bredband.

K
Johnny Svedberg, vd
Teracom Sverige.

ommunikationsoperatörens grundläggande
roll är att vara en neutral och oberoende
aktör som driver en öppen teknisk plattform och säkerställer att alla leverantörer
av innehållstjänster kan få samma tillgång till nätet.
Sedan slutet av mars har Teracom, som äger och driver
näten för radio och tv i Sverige och Danmark, gått in i
rollen som KO.
– Under 2014 köptes den enda oberoende kommunikationsoperatören, Zitius, upp av Telia. Nu finns det
ingen kommunikationsoperatör med öppet nät som
inte är ägd av en tjänsteleverantör. Vi såg en lucka på
marknaden för en kommunikationsoperatör som dels
är mer oberoende än nuvarande spelare och dels har
en inriktning på nyttotjänster och samhällsbredband,
säger Johnny Svedberg.

Marknaden kräver smarta lösningar

– Vi tror att behovet av snabbt bredband till en stor andel kommer att täckas av de kommersiella aktörer som
nu verkar, men att de resterande 10 procenten kommer
att kräva smartare lösningar – det motsvarar närmare
1 miljon människor eller ca 0,5 miljoner hushåll. Här
behövs kompletterande aktörer, så som en oberoende
kommunikationsoperatör, för att snabbare nå de mål
som satts upp för Sverige: 100 Mbit/s till 90 procent
av alla medborgare innan 2020. Ett viktigt steg är att
kunna nyttja bredbandet för tjänster som avlastar och
utvecklar välfärden och andra samhällsnyttiga tjänster.
För det krävs mer kompetens inom välfärdsteknik än
vad som finns i dag i enskilda kommuner – även här
tror vi att den här typen av kommunikationsoperatör
har en viktig roll att spela. När det gäller tv för större
Teracom satsar på drifts- och
kommunikationsoperatörstjänster
mot stadsnät och fastighetsägare.
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fastighetsägare tror Teracom på stegvisa migreringar
för grundutbudet av traditionella tv-kanaler för att
säkerställa att »alla är med« samtidigt som en mångfald
av leverantörer släpps in. Inom detta område har vi
lång erfarenhet, fortsätter Johnny.
En förlängning av stadsnätet

För att stadsnät och fastighetsbolag ska kunna fokusera
på att äga och förvalta sin infrastruktur för fiber och
bredbandsnät, menar Johnny att KO-rollen blir en
viktig förbindelselänk mellan tjänsteoperatörerna och
nätägare.
– Som driftsoperatör blir Teracom stadsnätets eller
fastighetsbolagets förlängda arm genom rena driftstjänster, bland annat installation, felavhjälpning och
nätövervakning. Som kommunikationsoperatör tar vi
även hand om den aktiva utrustningen i nätet och hanterar tjänsteleverantörerna. Och just nu testar vi också
en ny teknik för att kunna leverera bredband via luften,
AirFibre, som kompletterar fibern och når till »svåra
lägen« och mindre samhällen dit det inte är prisvärt att
dra fiber.

» Just nu testar vi också en ny
teknik för att kunna leverera
bredband via luften, AirFibre,
som kompletterar fibern och
når till svåra lägen och mindre
samhällen dit det inte är
prisvärt att dra fiber «
Nå dit ingen annan når

– AirFibre är ett modulärt koncept som baseras på en
kombination av fiber, radiolänk- och wifi-komponenter. Varje dellösning kan användas separat och som
helhetslösning erbjuder den hög kapacitet, garanterad
bandbredd och kvalitet i ett sammanhållet, robust
koncept. AirFibre erbjuder även en flexibel affärs‑
modell och snabb utbyggnad vilket särskiljer den från
till exempel ett omfattande fiberprojekt till en ensamliggande samling hus eller by. Genom AirFibre kan
snabbt större ytor täckas kostnadseffektivt. Fördelarna
för det enskilda hushållet gentemot att gräva fiber är
att det kräver en mycket mindre grundinvestering –
mindre än hälften av hushållets grävkostnad – och att
en lösning över tid kan kompletteras med eller ersättas
av fiber. Jämfört med mobilt bredband garanterar
också AirFibre högre bandbredd och jämn kvalitet.
Under våren 2015 har vi påbörjat pilotprojekt, bland
annat i Karlskrona. Signalen går via radiomasten på
Bryggareberget i Karlskrona ut till en lokalt placerad
mast på landsbygden, som ger hushållen där bättre
uppkoppling. Vi ser nu fram emot att sprida konceptet
bredare i en kommersiell satsning. Ett flertal aktörer
och tekniker kommer behövas om Sverige skall behålla
sin tätposition när det gäller snabbt bredband till alla,
avslutar Johnny. n
Jan Backman
Teracom

kvalité
till rätt
pris
Fujikura FSM-12S

Mantellinjerande
V-spårssvets i FTTHformat. Komplett med
CT-30 kap, hård väska
och startkit.
Vi har samtliga svetsar
i Fujikuras sortiment!

Fujikura ”Ståltrådsfiber” är en Halogenfri lågfriktions G.657A1 fiber i mikroformat.
Tack vare sin uppbyggnad är den tillräckligt styv för att skjuta långa längder i
exempelvis trånga teleslitsar. 2 fibers kabeln är endast 1,6 x 2,3 mm i yttermått.
Denna fiber finns i 2,4 samt 8 fibers utförande.

KONTAKT 08-445 22 90 | www.infralogic.se | order@infralogic.se
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Foto Arctic Touch

Med hjälp av datorn får brukaren
kontakt med personal från
hemtjänsten.

Sverige digitaliseras och smarta
e-lösningar tar allt större plats
i kommunernas verksamheter.
Men vad händer med de kommuner som ännu inte hoppat
på digitaliseringståget? Jo de
riskerar att inom kort hamna i
ett digitalt utanförskap, enligt
Per Mosseby, chef på avdelningen för digitalisering på Sveriges
kommuner och landsting, SKL.

Kommunerna måste få hjälp med

digitaliseringen
Foto: Västerås stad

Nattfrid gör att patienten slipper bli väckt med
hembesök under nattsömnen.

A

llt fler kommuner satsar på att
utveckla e-tjänster. Vad som ryms
inom begreppet skiljer sig dock
stort. I vissa fall handlar det om
robotar där hemtjänstpersonal kan kommunicera med vårdtagaren. Hos andra är det
snarare enklare webbformulär man syftar på
när e-tjänster ska definieras.
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– Som vanligt så ser det väldigt olika ut
mellan landets olika kommuner. Sverige är
ett stort land där de olika delarna har skilda
förutsättningar. Men alla behöver digitalisering och de som hamnat på efterkälken måste
få hjälp, säger Per Mosseby.
Han bedömer att digitaliseringsfrågan är
en av kommunernas största utmaningar
framöver. Men för att fullt ut kunna använda
digitaliseringens möjligheter krävs det att
såväl kommuninrättningar som invånare har
tillgång till en snabb och modern uppkoppling.
– Den här frågan går hand i hand. Om
kommunerna ska digitaliseras måste det finnas ett användarunderlag, säger Per Mosseby.
Exakt hur det problemet ska lösas vill han
inte svara på. Statens politiska mål säger att
90 procent av befolkningen ska ha tillgång
till en uppkoppling om minst 100 Mbit/s
senast 2020.
– Men vad händer om det här målet
uppnås men att fibertillgången är ojämnt
fördelad? Om vi har hela kommuner som blir

svarta fläckar på en digital karta kommer vi
att få stora problem, säger Per Mosseby.
Han lyfter upp de svenska stadsnäten som
viktiga byggstenar i arbetet med att skapa ett
nytt digitalt Sverige. SKL driver sedan tidigare frågan om att de kommunägda stadsnäten
bör stanna i det offentligas ägo och inte säljas
ut till privata aktörer. Organisationen har
också ställt sig positiv till att ändra i kommunallagen så att stadsnäten får möjlighet att
verka utanför de egna kommungränserna.
– Stadsnäten spelar en viktig roll för kommunernas digitalisering. Vi anser därför att
de bör likställas med all annan infrastruktur,
det behöver inte vara märkvärdigare än så,
säger han.
Men på många håll i landet går utvecklingen med att digitalisera kommunernas
verksamheter trögt. Enligt SKL:s egna
undersökningar saknar fortfarande cirka 1/5
av alla kommuner e-tjänster. I många fall rör
det sig om kommuner som även har problem
med vikande befolkningsunderlag. Enligt
Per Mosseby finns det ingen enkel lösning på

Foto: Västerås stad

»Giraffen« gör det möjligt att hålla kontakt både med vårdpersonal och anhöriga.

problemet men han lyfter ändå upp engagerade lokalpolitiker och stöd från regeringens
sida, som två nyckelfaktorer för att förändra
en nedåtgående spiral.
– Redan i dag finns avsatta medel för
bredbandsutbyggnad men de utnyttjas väldigt
ojämnt. Regeringen har även satsat pengar på
att anställa regionala bredbandskoordinatorer
runt om i landet, en satsning som jag är väldigt
positiv till. Jag tror generellt sett att landets
kommuner måste bli bättre på att samverka.
Men enbart bredbandskoordinatorer räcker
inte långt enligt Per Mosseby.
– Förr eller senare kommer staten behöva
gå in och stötta de kommuner som inte kommit igång med sin digitaliseringsprocess.
Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket
innebär att kommunernas och landstingens
kostnader för vård och omsorg väntas öka.
Dessutom har många kommuner svårt att
rekrytera och behålla behörig personal.
En rapport framtagen av Stadsnätsföreningen visar att kostnaderna enbart för
kommunernas hemtjänst väntas öka med
minst 60 procent fram till 2020, jämfört
med 2010. Men med hjälp av nya digitala
lösningar kan Sveriges kommuner reducera
dessa kostnader med upp till 53 miljarder
kronor fram till 2020. Med andra ord kan de
kommuner som hamnat på efterkälken med
bredbandsutbyggnaden och kommunens
digitalisering riskera att försätta sina med-

borgare i digitalt utanförskap. De kan även få
betydligt högre kostnader för äldreomsorgen
jämfört med övriga kommuner i landet.
Per Mosseby lyfter också upp andra delar
inom kommunernas verksamheter där det
finns stora belopp att spara.
– Vi träffade nyligen representanter från
Ludvika kommun som berättade att de i dag
lägger ner tid som motsvarar cirka nio arbetsveckor, per år, på att rapportera in statistik
till SCB. Med tanke på hur fort den tekniska
utvecklingen går borde detta rimligtvis gå att
lösa genom smarta system som samverkar
med varandra. Detta skulle ju frigöra resurser
som går att lägga på bättre saker än inrapportering till statliga myndigheter.
Han är noga med att han inte delar bilden
om att digitaliseringen väntas utmanövrera
stora delar av dagens vårdpersonal eller kommuntjänstemän.
– Digitaliseringen innebär oändliga
möjligheter både för kommunerna och landstingen. Framförallt kommer den att frigöra
resurser vilket innebär varma händer där
händer behövs. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Per Mosseby, chef
på avdelningen
för digitalisering,
SKL.

Pers framtidsspaning
Skolan
Inom bara några år kommer eleverna att kunna ta
del av föreläsningar av de bästa lärarna i världen
inom sitt område. Dessutom kan eleverna välja att
titta på dessa lektioner när de är redo och klarat
av tidigare steg i utbildningen. Lärarna kommer
istället att mer liknas vid coacher.

Vården
Fler och fler lösningar kommer ut på marknaden
som håller koll på vår fysiska status. Detta kommer
att göra stor skillnad för alla kroniker, exempelvis
de med diabetes. Det kommer också avlasta
vården om recept kan förnyas digitalt utan ett
läkarbesök. På så sätt kan vi fördela enorma
belopp till den förebyggande vården.
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» Fler kvinnor
till branschen «
50/50-klubben anordnade mingel för Almedalsbesökare. På bilden syns delar av föreningens styrelse.

Nytt nätverk ska öka andelen kvinnor inom IT- och telekomsektorn. En av
grundarna till 50/50-klubben, som nätverket döpts till är Camila Buzaglo,
till vardags kommunikationsdirektör på IP-Only.

-F

ör mig har det alltid varit
självklart att arbeta med
de här frågorna. Hälften
av jordens befolkning är
ju kvinnor och då måste vi också ha
tillgång till halva makten. Det är det
enda raka. Dessutom är det ju så att
våra kunder inte heller bara är män,
säger Camila Buzaglo.

Statistik framtagen av IT-och
telekomföretagen visar bland annat
att andelen kvinnliga chefer är lägre i
IT-branschen än i näringslivet i stort.
Antalet kvinnor på vd-position är
endast 10 procent. En rapport från
EU: Women Active in the ICT Sector
konstaterar att endast 20 procent av
30-åriga kvinnor med IT-utbildning
jobbar i branschen. När det gäller
kvinnor över 45 år är det bara 9
procent.
– Det är alltså svårare för kvinnor
att »ta sig in«. Vi ser också att kvinnor
är i minoritet på landets olika ITinriktade utbildningar. För att öka
16

9

procent

av kvinnor över 45
år med IT-utbildning
jobbar i branschen.

» Hälften
av jordens
befolkning
är ju kvinnor
och då måste
vi också ha
tillgång till
halva makten «

andelen kvinnor i branschen måste vi
bli bättre på att lyfta upp goda exempel och skapa positiva förebilder. Det
är viktigt att unga tjejer, på exempelvis
teknikutbildningarna, ser att det inte
är bara män i den här branschen.
Samma sak gäller internt inom
företagen, säger Camila Buzaglo.
50/50-klubbens mål är att engagera
alla som vill arbeta för ökad jämställdhet inom IT- och telekomsektorn.
Redan i dag finns det planer på att
anordna aktiviteter även utanför
Stockholmsområdet. Camila Buzaglo
vill också berätta om möjligheten för
alla i branschen att få tips och råd vid
exempelvis nyrekryteringar.
– Vi finns redan i dag på Linkedin
och vi välkomnar alla som vill kontakta oss för att få tips när det är dags
att nyanställda. Dessutom vet vi att
många upplever att det är svårt att
hitta kvinnliga talare till exempelvis
konferenser. Det är en bild som vi i
50/50-klubben inte delar och vi hjälper

därför gärna till med att förmedla
förslag. Vi uppmanar också alla män
att bli 50/50-klubbsupporter och alla
kvinnor som jobbar i branschen att
bli medlemmar. Sök på Linkedin och
anmäl dig. Tillsammans kan vi öka
jämställdheten i branschen. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Alla fick en stämpel Almedalen.

Kö till 50/50-klubbens event i Almedalen.

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

Du har varit chefredaktör för tidningen sedan 2007. Vad tar du med
dig från den här perioden?
– Det har hänt otroligt mycket inom Stadsnätsbranschen under de här
åren. 2013 fyllde föreningen 15 år och i samband med det tog vi fram
en jubileumsbilaga. Det gjorde att vi fick tillfälle att blicka tillbaka och
reflektera över vad som hänt i vår sfär under de senaste åren.
Ett annat kvitto på aktiviteten i branschen är antalet artikeluppslag på
våra redaktionsmöten. Det finns väldigt många spännande frågor och
aktörer som är värda att uppmärksammas.
Hur har föreningen förändrats under de här åren?
– Föreningen har ju utvecklats i takt med att aktiviteten i vår
bransch ökat. Intresset för vår verksamhet har ökat inte bara bland
det offentliga och i näringslivet utan också bland allmänheten. När
jag berättade att jag jobbade med Stadsnätsföreningen för fem år
sedan visste ingen vad det var. I dag är det helt annorlunda
vilket visar att vi lyckats med vårt arbete om att öka kännedomen
om de svenska stadsnäten.
Är synen på fiberbredband samma i dag som vid 2007 när du
började arbeta med Magasinet Stadsnätet?
– Nej! Den har förändrats radikalt. Med tanke på att fiber redan i dag
klassas som en nödvändighet för att kunna ta del av det digitala
samhället fullt ut kommer kännedomen att öka ytterligare framöver.

Louise Thorselius Svenska Stadsnätsföreningen

Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 1 800 medarbetare inom bygg och fastighet,
energi, industri och infrastruktur.
Våra telekomkonsulter finns över hela landet. Vi har stor erfarenhet av fibernät och kan hjälpa er att upphandla,
planera, projektera, projektleda samt dokumentera och besikta era nät. För dig som nätägare utför vi även riskoch sårbarhetsanalyser för att säkra nättillgängligheten.
Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat!
Vi kallar det Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se
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Foto: maria eberfors, Studio 56

Mia Forslöf

detta ä r en annons

MTT-systemet kommer fullt
utbyggt att vara en komplett
lösning för fiberförläggning
i gatumiljö, inklusive digital
dokumentation av det man
anlagt.

Patentansökan
för MTT beviljad
Efter åtta års hårt arbete och stora investeringar är DellCrons
patentansökan i Sverige beviljad. Det handlar om Microtrenching
Technology, MTT, en totallösning för förläggning av fiberkabel
i gatumiljö. Sågning av asfalten, nedläggning av kanalisation samt
återfyllnad, försegling och dokumentation med hjälp av mjukvara.

D

et patent som nyligen beviljats
gäller förläggningsmaskinen,
och är första steget i en serie
patentansökningar.
– Vi bestämde oss tidigt för att vi ville
ta fram den mest effektiva metoden för att
bygga bredband i gatumiljö, säger Hans
Hultman, teknisk chef hos DellCron.
Viljan att minska kostnaderna och förenkla
förläggningen av fiberkabel i tätbebyggda
områden har funnits länge hos DellCron.
Idén om en helhetslösning för svenska förhållanden föddes – att kunna såga ett smalt
spår i gatan istället för att gräva upp den.
Att lämna en återfylld och förseglad gata
efter sig, där fyllnadsmassan också tål frost
och marksättningar. Digital dokumentation
av det man anlagt borde också finnas.
Tillsammans med en tillverkare tog
DellCron fram den första prototypen för

MTT, helt enligt den kravspecifikation
som DellCron ställt upp. Under senhösten
2011 genomfördes ett skarpt pilotprojekt
i Skanovas accessnät i Nässjö och uppmärksamheten blev stor, både i Sverige
och utomlands. Detta har sporrat till
vidareutveckling och nästa månad levererar
DellCron det första exemplaret av sin nya,
patenterade förläggningsmaskin. Under
oktober och november visar man maskinen
för inbokade kunder. All utrustning är
CE-märkt och godkänd enligt gällande
föreskrifter.
– Vi har många intressenter som vill
köpa maskiner, säger Hans Hultman. Ett
antal företag har redan skaffat licensavtal
för användandet av tekniken.

Det är långt ifrån enbart en maskin för
sågning i asfalt som DellCron levererar.
Fullt utbyggd kommer MTT att vara en
automatiserad process, från identifiering

av befintliga kablar i marken, till förläggning, återställning och slutligen automatisk
dokumentation av anläggningen med hjälp
av GPS.
Det svenska patentet som nyligen beviljats
gäller själva förläggningsmaskinen, men
Hans Hultman berättar att DellCron har
ytterligare patentansökningar i Sverige och
på andra marknader. Företaget är i startgroparna för en internationell lansering och
planerar även för en test- och utbildningsanläggning i Mellansverige. n
Jeannette Waax

Hans Hultman, teknisk chef hos DellCron.
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Stadsnätsföreningens nya ordförande

Karin Ahl
–J

Viljan att påverka och förändra
har funnits så länge Karin Ahl
kan minnas. En drivkraft som
lockat in henne både i politiken
och föreningslivet, och nu senast
till rollen som ny ordförande för
Svenska Stadsnätsföreningen.
foto: Copy Linda Sandberg

Karin Ahl på Netnod spring meeting.

» Jag tror att det är jätte-	
viktigt att vi redan nu
börjar prata om vad
vi ska göra sen «
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a, jag är nog en typisk föreningsmänniska. Det handlar nog delvis
om att jag inte räds utmaningar
men också om någon typ av
grundläggande engagemang, säger Karin
Ahl.
Intresset för samhällsfrågor fick henne att
läsa till Politices Magister vid Linköpings
universitet. I utbildningen ingick, förutom
statsvetenskap, även juridik och ekonomi.
Efter studietiden flyttade hon tillbaka till
sin hemstad Arboga för att börja jobba som
kommunsekreterare på kommunkontoret.
Men varken arbetsplatsen eller uppgifterna
kändes rätt så efter sex månader bestämde sig
Karin för att sluta.
– Jag trivdes inte alls. Det var på tok för
statiskt. Men i samband med att jag sa upp
mig fick jag frågan om jag kunde tänka mig
att stanna kvar och avsluta ett projekt om
bredbandsutbyggnad. Det var egentligen så
jag kom in i den här branschen, säger hon.
Efter en tid på Arboga kommun fick hon
erbjudandet om att gå vidare till Skanska
Telekom och arbeta med ett av deras infrastrukturprojekt. I hennes grupp var hon
ensam om att ha arbetat i en kommun och
dessutom ha en bakgrund som statsvetare.
– Men det hade sina fördelar. Bredbandsutbyggnad är ju inte bara en infrastrukturfråga utan en samhällsfråga.

Efter ytterligare en tid så sprack telekom
bubblan och tusentals inom IT- och
telekombranschen blev arbetslösa. Karin var
en av dem. När jobbet på Skanska försvann
flyttade hon tillbaka till Linköping och
började arbeta tillsammans med en av sina
tidigare lärare. Uppdraget var att kartlägga
Rosengrenspengarna.
– Syftet med projektet var egentligen att ta
reda på var de här pengarna hade hamnat och
vilken nytta de hade gjort. Det var väldigt
spännande och slutsatsen blev att Rosengren-

pengarna inneburit startskottet för många
stadsnät. Samtidigt blev det tydligt för mig
att skillnaderna i hur de olika kommunerna
använt sig av stöden skiljde sig kraftigt åt,
säger Karin Ahl.
Efter en tid på Linköpings stadsnät, Utsikt
bredband, började Karin att arbeta med
sin man Tobias på familjeföretaget Rala
i Linköping. Där arbetar hon fortfarande,
nu med titeln marknads- och kommunikationsansvarig. Men antalet dagar på plats
i Linköping har varit kraftigt begränsade
under de senaste åren. 2012 valdes Karin till
ordförande i den europeiska fiberorganisationen FTTH Council. Ett uppdrag hon
lämnade under våren 2015.
– Min tid inom FTTH har varit otroligt
lärorik och framförallt har den inneburit
något av ett uppvaknande. Vi i Sverige har
länge legat i framkant inom fiberutbyggnad
och jag tror att det finns en risk att vi blir
för hemmablinda och inte vågar erkänna att
utbyggnadstakten i övriga Europa innebär
att många länder snart är i kapp, säger Karin
Ahl.
Den insikten tar hon med sig in i den nya
rollen som ny ordförande för Svenska
Stadsnätsföreningen. Trots att allt fler hushåll
ansluts till ett fibernät och utbyggnadstakten
är hög är Karin Ahl orolig för att många
bredbandsaktörer fokuserar för mycket på
nuet och blundar för framtiden.
– Jag tror att det är jätteviktigt att vi redan
nu börjar prata om vad vi ska göra sen. Att vi
skulle hamna i någon form av förvaltningsfas
tror jag inte på. Samhället fortsätter alltid
att utvecklas och det är viktigt att stadsnäten
hänger med i den processen. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

på ny tt jobb

Ingvarsson till Stokab

E

fter flera år som biträdande stadsdirektör i Stockholms stad började Staffan Ingvarsson sitt nya jobb,
som vd för Stokab, under sommaren.

» Jag tror att det är en fördel
att jag har en god förståelse
för den politiska processen.
Jag kommer ju från en
sådan miljö «

I sin tidigare roll har han haft ansvaret för
både Stockholms strategiska infrastrukturella utvecklingsfrågor och stadens interna digitaliseringsarbete. Det innebär att han lett arbetet med att utveckla
bland annat e-tjänster.
– Med tanke på min bakgrund känns
det jättekul att få ta klivet över till Stokab.
Mitt nya jobb kombinerar mycket av det
jag jobbat med tidigare. Då tänker jag
framförallt på arbetet med den växande
staden och hur vi på bästa sätt anpassar
Stockholm till en ny tid där vi använder
oss av vår uppkoppling i en allt större utsträckning. Jag är övertygad om att en
väl utbyggd fiberinfrastruktur och ett bra
stadsnät är en förutsättning för att vi ska
kunna förverkliga detta, säger Staffan
Ingvarsson.

arbeta politiskt. Bland annat som kanslichef åt tidigare borgarrådet, Kristina
Axén Olin.
– Jag tror att det är en fördel att jag har
en god förståelse för den politiska processen. Jag kommer ju från en sådan miljö.
Att ha engagerade ägare är väldigt viktigt för alla kommunala verksamheter.
I sin nya roll hoppas han kunna utveckla Stokabs affärsmodell ytterligare och
växla upp diskussionen kring hur Stockholm ska utvecklas till att bli en »smartare stad«. I dagsläget har Stokab, till skillnad från många andra stadsnät, enbart
valt att fokusera på offentliga verksamheter, företagskunder och flerfamiljshus.
Trots detta utesluter inte Staffan Ingvarsson villasatsningar i framtiden.
– I Stockholm bor ju majoriteten av
invånarna i flerfamiljshus och där har
Stokab 100 procents anslutning. Vi tittar
kontinuerligt på hur vi ska utveckla vår
verksamhet men det finns inget beslut
i frågan i dagsläget.

Förutom en lång karriär som kommun
tjänsteman har han också hunnit med att

SVenska stadsnät

Vi finns just nu i

Vi äger och utvecklar öppna konkurrensneutrala
stadsnät enligt Svenska Stadsnätsföreningens
principer för öppna nät.
Våra nät bygger på fiberteknologi och är en
säker investering för framtidens kommunikation.
Våra kunder kan känna sig trygga med en
fiberlösning som är framtidssäker och som
tillgodoser krav och önskemål för såväl privat
som offentlig användning.
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Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen
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Rekordmånga deltagare på
Stadsnätswebbens Användarträff
Foto: Jonas Eklundh

Intresset för att höra med om Stadsnätswebben nyheter var stort.

Stadsnätsföreningen besökte Stadsnätswebbens Användarträff, SWAT, i våras.
Där deltog stadsnät och leverantörer från Sollefteå i norr till Kristianstad i söder
för att tala om tjänster, marknad, webb, teknik, anslutaraffären, policy med mera.
Stämningen var hög. Alla bidrog och dialogen gick varm.

S

tadsnätswebbens Användarträff sker
två gånger om året. På träffarna möts
stadsnät och tjänsteleverantörer under
två dagar. Den första dagen börjar
med aktuella uppdateringar och information
om vad som är aktuellt för Stadsnätswebben.
Därefter genomförs ett antal workshops
i syfte att få feedback, få fram idéer och
önskemål gällande Stadsnätswebben. Alla
idéer som dyker upp under konferensen listas
och efter en omröstning fastställs en lista för
det fortsatta utvecklingsarbetet av webbens
funktionalitet.
Träffarna är mycket uppskattade av både
stadsnät och tjänsteleverantörer och engagemanget är stort. Det märks inte minst på
dialogerna och diskussionerna som jag fick ta
del av. Alla bidrog med frågor och erfarenheter.
Vad är Stadsnätswebben?

Stadsnätswebben är en portal för profilering,
tjänster och anslutning av fastigheter och
är en del av Stadsnätsfabriken. Drygt 100
kommuner med ett öppet stadsnät använder
Stadsnätswebben eller några av dess applikationer för att effektivisera försäljning och
anslutning. De olika funktionerna som finns
är:
Tjänstekanonen ger tjänsteleverantörerna
tillgång till alla anslutna öppna nät. Det är
ett webbverktyg för tjänsteleverantörer för
att hantera tjänsteutbud i tjänsteguiden. Det
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är i den som tjänsteleverantörerna lägger upp
sina tjänster. Med en knapptryckning kan de
sedan välja att uppdatera en, flera eller alla
tjänsteguider runt om i landets stadsnät. De
kan också välja att lägga upp kampanjer och
banners. Just nu hanterar över 100 leverantörer mer än 250 tjänster i öppna nät.
I Tjänsteguiden finns tjänsteleverantörernas
tjänster, tjänstebeskrivningar och information
om de priser som riktar sig till slutkunderna.
Det är alltså en säljportal för exponering av
tjänsteleverantörers produkter. Alla leverantörer lämnar likvärdig information om
respektive tjänst i tjänstekanonen där alla
kostnader specificeras. Det innebär att slutkunden enkelt får information om tjänsterna
för att kunna jämföra tjänster när de ska välja.
Anslutamotorn, är ett webbaserat verktyg
för att visa anslutningsbara fastighetsägare,
villaägare, bostadsrätter, byalag, företagare med
mera. Stadsnätet kan effektivisera anslutar
processen gentemot alla kundkategorier
genom att använda verktyget för att samla in
intresseanmälningar, driva kampanjer eller
för förtätningar i redan utbyggda områden.
Marknadsdatabasen, är en standardiserad
adressdatabas för anslutna adresser i stadsnätet. Syftet är att tjänsteleverantörerna vill
veta vilka adresser som är och kommer att bli
anslutna till respektive stadsnät, för att kunna
bearbeta dessa med sina erbjudanden. Det

är stadsnäten som kontinuerligt uppdaterar
databasen. Marknadsdatabasen har byggts
tillsammans med stadsnät och tjänsteleverantörer.
Förändringar – nyheter

Just nu införs BankID för att juridiskt kunna
teckna korrekta avtal om anslutning av villor
direkt på webben. I år lanseras en ny Tjänste
kanon och Tjänsteguide för leverantörerna
och stadsnäten, som ska göra det enklare att
synas och exponera sina erbjudanden.
Dessutom arbetar Stadsnätswebben för
att fler ska automatisera sina processer och
använda deras öppna api:er gentemot de egna
systemen. Automation ger ökad konkurrenskraft. n
Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen
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Hallå där…

Laila
Lilliehöök
Du har varit redaktör för tidningen under många år.
Vad tar du med dig från den här perioden?
– Jag kommer att minnas alla spännande möten och diskussioner.
Under de här åren har jag haft förmånen att träffa många eldsjälar
ute i de olika stadsnäten. Flera av dessa är i dag förebilder för nästa
generation ute i stadsnäten.
Är det någon intervju som sticker ut?
– Jag minns när jag intervjuade Maud Olofsson, det var innan hon blev
minister. Inför intervjun besökte jag Centerpartiets webbplats och
kunde inte hitta någon information alls om bredbandsfrågor.
Jag sa det till henne och hon lovade att de skulle ändra det direkt.
I dag skriver alla partier om behovet av bredband så det har hänt
mycket sedan dess.
Hur har föreningen förändrats under de här åren?
– När jag började skriva för tidningen var kansliet litet med ett fåtal
anställda så jag arbetade även med föreningens PR under ett antal
år. Sedan dess har föreningen utvecklats och är i dag en självklar part
i debatten. Jag tycker att man har all anledningen att känna sig stolt
över den utvecklingen. De som arbetar med föreningen både i styrelsen, på kansliet och ute i stadsnäten, är alla väldigt engagerade och
kunniga. Jag vill också passa på att rikta ett särskilt tack till Mikael Ek
som lyft föreningens arbete ytterligare. Förutom att vara både kunnig
och driftig, är han även en väldigt bra och uppskattad chef.
Är synen på fiberbredband samma i dag som när du började
arbeta med Magasinet Stadsnätet?
– I dag är det ingen som ifrågasätter behovet av en fiberuppkoppling.
När jag började skriva för tidningen fanns det fortfarande många som
hävdade att ADSL skulle räcka, också för framtidens behov. Den diskussionen känns fjärran i dag. Branschen minns säkert också uttalandet
från en av våra tidigare ministrar »Internet – det är bara en fluga« .
Själv visste jag inte mycket om bredband, när jag började skriva.
Snabbt kände jag dock att detta var en viktig samhällsfråga. Bredband
till alla har därför följt mig som en viktig demokratifråga att kommunicera i alla lägen, inte minst till våra politiker. Nu säger jag tack för mig
och önskar er alla en bra utdelning på ert viktiga arbete med dessa
frågor.

Att stoppa huvudet i sanden är ingen framgångsrik
krishantering. Vid till exempel en brand eller ett informationsintrång, kommer hela företaget att påverkas.
Med en god beredskap kan svåra händelser hanteras
på rätt sätt så att följderna blir så lindriga som möjligt.
Vänta inte - kolla in våra krisutbildningar nu.
www.svenskenergi.se/vi-erbjuder

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

23

Foto: Alice Öberg

årets
stadsnät
2014

Det har gått över 15 år sedan den första fiberkabeln lades ner i marken i Storuman.
Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt. I dag lyfts kommunen, med samma
namn som centralorten, upp som ett föregångsexempel.

Störst och bäst
SumNet tilldelades priset Årets Stadsnät i samband med Stadsnätsföreningens Årskonferens i Västerås. Stadsnätschef, Svante Granberg, längst till vänster på bilden.

-N

är det grävdes i början
handlade det i första hand
om att bygga i liten skala
och länka samman skolorna
i tätorten. I dag är situationen annorlunda
och en majoritet av alla kommunbor har
tillgång till fiberbredband. Det projekt vi
bedriver nu kallar vi för »bredband till fler«
och handlar snarare om att fortsätta arbetet
för att nå målet som säger att 95 procent av
Västerbottens invånare och företag ska ha
tillgång till fiber, säger Svante Granberg,
stadsnätschef för SumNet.

En yta, motsvarande Storumans kommun, inritad
i Stockholms län.
Grafik: Svante Granberg
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Förra året hade 54 procent av hushållen
i kommunen tillgång till fiberbredband,
enligt statistik från Post- och telestyrelsen,
PTS. Det gjorde att Storuman hamnade på
plats 66 när Stadsnätsföreningen rankade
fibertillgången i landets kommuner. En
stark placering med tanke på kommunens
geografiska och demografiska förutsättningar.

I dag bor det cirka 6 000 personer i Storuman.
Cirka 2 200 av dem bor i centralorten. Kommunens yta är nästan 7 500 kvadratkilometer,
vilket gör den till landets nionde största till
ytan och den 263:e folkrikaste.

» Hade inte övriga kommuner
i Västerbotten kommit igång
med att bygga ut fibernätet
hade vi inte heller gjort det «
SumNets aktiva arbete med att bygga ut
fiberbredbandet var en av anledningarna
till att Svante Granberg fick ta emot priset
»Årets Stadsnät« i samband med Stadsnätsföreningens Årskonferens i mars.
– Det var jättekul att få ta emot ett sådant
fint pris, men hade inte övriga kommuner i
Västerbotten kommit igång med att bygga
ut fibernätet hade vi inte heller gjort det.

Samarbete
mellan SumNet
och Vattenfall
Foto: SumNet

Fiberplöjning i Joesjö.

» Redan i dag så har vi exempel på personer som säger
att fibernätet har gjort att de kan använda fritidshuset
i betydligt längre perioder än tidigare tack vare att de
kan sitta där och arbeta «
Dessutom måste jag också nämna det
ekonomiska stöd som riktades mot gles
bygdskommuner i början av 2000-talet. Det
rörde sig om stora belopp och var en förutsättning för att få igång utbyggnationen,
säger Svante Granberg.
Det regionala samarbetet har varit nyckeln
till Västerbottenskommunernas framgång
enligt Svante Granberg. Arbetet med att
bygga ut bredbandet har varit så pass framgångsrikt att det är större andel av hushållen
i Västerbotten som har tillgång till fiberbredband än i Stockholms län. Bakom länets
framgång står stadsnätsklustret AC-Net som
bildades i mitten av 90-talet.
– Många av kommunerna i Västerbotten
är små och vi är oftast bara en eller högst två
anställda som jobbar med stadsnäten. Just
därför har samarbetet inom AC-Net varit
ovärderligt. Det finns många likheter mellan
kommunerna vilket gör att det är lätt att lyfta
luren och ringa till någon kollega i ett annat
nät för att höra hur de löst situationen, säger
Svante Granberg.
Förutom gott samarbete och statligt stöd
lyfter Svante Granberg upp SumNets medvetna satsningar som en framgångsfaktor.
I stället för att satsa på de billigaste lösningarna valde man tidigt att prioritera kvalitet
framför kvantitet.
– När vi skulle börja bygga ut så fanns det
två fibertyper att välja mellan, multi mode
och single mode. Den sistnämnda var dyrare
men vi var alla övertygade om att den metoden var framtiden. Det visade sig också vara
rätt beslut, säger Svante Granberg.
Precis som i många glesbygdskommuner
har Storuman haft problem med utflyttning

under de senaste årtiondena. Hur utbyggnaden av fiberbredbandet påverkat den
utvecklingen är svårt att säga, enligt Svante
Granberg. Men hans bild är ändå att såväl
privatpersoner som företagare uppskattar
SumNets satsningar och förhoppningen är
att så många som möjligt ska kunna studera eller arbeta oavsett var i kommunen de
befinner sig.
– Jag tror att vi inom några år kommer att
få en ny våg av »jobba hemmatrenden«. Vi är
mer mobila i dag än tidigare och det blir allt
lättare att arbeta hemifrån. Dessutom tror jag
att det är en nödvändighet om vi vill att hela
landet ska leva. Då måste det också finnas
förutsättningar att ha kvar sitt jobb och sin
bostad även om dessa är på olika orter. Redan
i dag så har vi exempel på personer som säger
att fibernätet har gjort att de kan använda
fritidshuset i betydligt längre perioder än
tidigare tack vare att de kan sitta där och
arbeta, säger Svante Granberg.
Det har gått många år sedan SumNet enbart
kopplade samman kommunens skolor. I dag
binder nätet ihop Storuman med resten av
Sverige, och även omvärlden. Det finns till
och med två fiberförbindelser som sträcker
sig över norska gränsen. Den ena går över
mot Mo i Rana. Den andra går in i Hattfjelldal, som är en av få norska kommuner
med eget stadsnät. Men intresset från andra
norska kommuner växer.
– I sommar ska de bygga ut nätet till
grannkommunen. Det innebär sju mils
byggande i fjällmiljö. En utmaning, säger
Svante Granberg och skrattar. n

SumNet är en av åtta kommuner som
har samverkansavtal med Vattenfall.
Resterande kommuner är Dorotea,
Nordmaling, Sorsele, Vilhelmina,
Vindeln, Vännäs och Åsele.
Varje höst har Storuman kommun samrådsmöten där aktörer och operatörer informerar
om pågående och kommande projekt. Det
är i samband med dessa som bland annat
Vattenfall och SumNet hittat sina fyra sam
verkansprojekt.
Vattenfall och SumNet har för närvarande
tre pågående och ett kommande projekt tillsammans. I tre av fallen samförlägger SumNet
med kanalisation när Vattenfall genomför
omfattande förändringar för att göra elnätet
säkrare. Det innebär att en stor del av elnätet
kommer att markförläggas.
En samförläggning av kanalisation för
bredband och elnät gör att kostnaderna för
att åstadkomma bredband i aktuella områden
reduceras. I förlängningen innebär det ett steg
närmare att uppnå målen för bredbandstäckningen i Storumans kommun.
De byar och orter som berörs är bland
annat Tängvattnet, Stabbfors och Rönäs. Dit
åkte Stadsnätsföreningen tillsammans med
AC-Net för att titta på när kanalisation och el
grävdes ned. Det krävdes en hel del spräng
arbeten.
Ett av projekten innebär att Vattenfall ska
flytta högspänningsnätet närmare den Blå
vägen/ E12 som går mellan Ajaureforsen och
Tärnaby. En sträcka på cirka 3,5 mil. Eftersom
SumNet har avtal med Vattenfall om häng
fiber i stolparna måste stadsnätet också flytta
sin utrustning. Det innebär att sträckan nu
får ny stolplinje med högspänningsel och ny
hängfiber.
Både Vattenfall och SumNet anser att
samverkan i kommunen är bra. Det som är
problematiskt är att hinna få fram pengar för
olika projekt. n
Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Sprängarbeten
i Rönäs.
Foto: Camilla Jönsson

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

25

årets
stadsnätSENTREPRENÖR
2014

Precis som på många andra håll påbörjade Karlstad kommun sin fiber
utbyggnad under senare delen av 90-talet. Men det skulle dröja innan
de startade upp ett eget stadsnät. I mitten av maj, 2003, var det däremot
dags. Likt andra orter var det en lokal eldsjäl som fick både politiker och
kommunala tjänstemän att engagera sig i frågan.

Hafsteinn Jonsson, årets
stadsnätsentreprenör

U
Hafsteinn Jonsson mottar priset »årets stadsnäts
entreprenör« av Stadsnätsföreningens ordförande
Karin Ahl.
Foto: Alice Öberg

» Det är tydligt att de
kommuner som tidigt
satsade på egna stadsnät
har kommit längst med
fiberutbyggnaden «

nder flera år gick verksamheten
trögt och de, som arbetade med
Karlstad Stadsnät, fick kämpa
för att få de förtroendevaldas
uppmärksamhet. Men efter en längre period
med vikande lönsamhet genomfördes en
nystart 2007. Det var i samband med det som
Hafsteinn Jonsson kom in i bilden. Som ny
stadsnätschef fick han ansvaret för att vända
minus till plus och bevisa varför Karlstad
skulle fortsätta satsa på sitt stadsnät.
– Vi som arbetade inom stadsnätet satte
oss ner och tog fram en strategi för hur vi
skulle arbeta. För oss var det självklart att
väva in kommunikation, PR och reklam i den
strategin. Vi gjorde bedömningen att utan ett
starkt varumärke var vi chanslösa gentemot
andra aktörer.
Med hjälp av annonskampanjer och direktutskick ökade man kännedomen om bolagets
verksamhet till att efter något år nå, det
Hafsteinn Jonsson kallar för, Coca-Cola
siffror.
– I dag visar våra undersökningar att cirka
85 procent av befolkningen känner till oss
och vår verksamhet. Detta är självklart en
enorm fördel både i kontakten med befintliga
såväl som potentiella kunder. Och självklart
har våra kampanjer och informationsutskick
bidragit till att vi ligger bra till i kommunen
med fiberutbyggnaden säger Hafsteinn
Jonsson.
I dag, drygt tio år sedan starten, har nästan
två tredjedelar av alla hushåll i kommunen
tillgång till fiberbredband och utbyggnaden
går snabbt framåt. Politikerna är engagerade
och det finns en uttalad vilja om att behålla
och utveckla stadsnätet i kommunens ägo.
– Det här är resultatet av ett hårt arbete.
Det är inget som kommit av sig själv. Vi har
lagt ner mycket tid på att informera om vår
verksamhet till både politiker och tjänstemän,
säger Hafsteinn Jonsson.
Det var inte bara varumärket som stärktes av
nysatsningen. Även den ekonomiska situatio-
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nen förbättrades. Som ett led i arbetet med
att ta kontroll över verksamheten beslutade
man sig under förra året för att fortsätta
verksamheten utan en extern kommunikationsoperatör.
– Det handlade inte om något missnöje,
utan vi gjorde bedömningen att detta var
bästa sättet att själva kunna påverka vår egen
utveckling, säger Hafsteinn Jonsson.
Hafsteinn Jonssons insatser i Karlstad El
och Stadsnät belönades med titeln »Årets
Stadsnätsentreprenör« i samband med
Stadsnätsföreningens Årskonferens. Stort
engagemang och hårt arbete är enligt honom
själv receptet till framgång.
Medan Karlstad Stadsnät utvecklas och
antalet fiberanslutningar blir fler för varje
dag går utvecklingen desto långsammare i
grannkommunerna. Värmlands län hamnade
på plats 17 av 21 när Stadsnätsföreningen
rankade fibertillgången bland Sveriges län.
Hafsteinn Jonssons bild är att flera Värmlandskommuner förlitat sig för mycket på
marknaden och att verkligheten nu kommit
i kapp.
– Det är tydligt att de kommuner som
tidigt satsade på egna stadsnät har kommit
längst med fiberutbyggnaden. För de som
helt och hållit lutat sig mot marknadens
aktörer har det gått desto sämre.
För att främja fiberutbyggnaden i övriga
länet bildas nu ett samverkansbolag där
Hafsteinn Jonsson blir vd. Medlemmar
blir Åmål, Arvika, Forshaga, Munkfors,
Hammarö och Karlstad kommun.
Förhoppningen är att det nya samverkansbolaget, som kommer heta MittNät AB, ska
skapa skalfördelar för medlemmarna och i
förlängningen också öka fiberutbyggnaden.
Målet är att samtliga kommuner ska kunna
leva upp till det statliga bredbandsmålet
2020. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Foto: Carina Pettersson, Västerås Stad

Regionalisering
Det har gått över ett år sedan dess att Stadsnätsföreningens årsmöte
i Luleå beslutade om att satsa på ett regionaliseringsprojekt. Under
hösten påbörjar Per Fröling, tidigare IT-strateg i Västerås stad, sin
anställning som regionaliseringsansvarig på föreningens kansli.
– Det ska bli jättekul att få sätta tänderna i det här arbetet på heltid. Jag har
varit inhyrd som konsult på deltid under en längre period och jag tror att det
är bra både för föreningen och mig att jag nu kan lägga all min kraft på detta,
säger Per Fröling.
På flera håll i landet har arbetet med att främja regionsamverkan redan
påbörjats. Under våren har Per varit ute på flera sammankomster och talat
om vikten av samarbete över kommungränserna för att lyckas med såväl
bredbandsutbyggnad som digitalisering.
– Det märks att intresset för de här frågorna är stort. Tyvärr tror jag att
många inte kommit sig för att samarbeta tidigare.
Det är inte enbart föreningens medlemmar som bjuds in till samtal om
regionsamarbeten. Även de kommuner som saknar stadsnät får vara med.
Något som på sikt kan gynna även medlemmarna, enligt Per Fröling.
– Att öka intresset för exempelvis bredbandsutbyggnad i kommuner
som i dag hamnat på efterkälken kommer med stor sannolikhet att förr eller
senare gynna oss. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Per Fröling, regionaliseringsansvarig på Stadsnätsföreningen.

» Det ska bli jättekul att få sätta
tänderna i det här arbetet
på heltid «

TV, BREDBAND & TELEFONI

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

031 - 774 10 40
COMEDY
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Tre viktiga
processer!

Certifiera ert nät med

Säker kundanslutning

Sveriges tjänsteleverantörer har lyft
upp vikten av att standardisera viktiga
processer mellan nätägare, kommunika
tionsoperatörer och tjänsteleverantörer.
Stadsnätsföreningen driver därför ett
projekt för att realisera dessa processer.
Fokus ligger på tre identifierade problem
områden.
Byte av kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatörer är de som sköter
den aktiva utrustningen i bredbandsnät för
att tjänsteleverantörer ska kunna leverera
tjänster i öppna stadsnät. Ibland ingår
kommunikationsoperatörsrollen som en
del av stadsnätets verksamhet. Om den inte
ingår i stadsnätets verksamhet upphandlas
kommunikationsoperatörer, i regel med
några års mellanrum. Att byta kommunika
tionsoperatör innebär ofta förändringar i
näten som i värsta fall orsakar längre avbrott
och fel i samband med bytet av kommunikationsoperatör. Den standardiserade processen
för byte av kommunikationsoperatör ersätter
inte avtal mellan parterna men nya avtal kan
hänvisa till processen och en högre tydlighet
och kvalitetssäkring av bytet uppkommer.
Standardisering av adressdata

Stadsnätsföreningen, tjänsteleverantörer,
kommunikationsoperatörer och stadsnät har
gemensamt enats om en specifikation för hur
en adress ska anges och vilka tjänster som
kan levereras på en access till en kund.
– Det är kul att se att alla inblandade nu
enats om en specifikation som minskar risken
för att konsumenter drabbas av problem,
säger Mikael Ek, vd på Stadsnätsföreningen.

Branschen har länge haft problem med
felaktig eller ofullständig adressinformation.
Det förekommer också oklarheter om vilket
tjänsteutbud som kan levereras till en specifik
kund. Konsumenter har drabbats av problem
vid exempelvis beställningar och felavhjälpning. Nu har en specifikation gemensamt
arbetats fram som skapar förutsättningar
för att konsumenten får rätt information.
Samtidigt minskar risken för fel i kommunikationen mellan tjänsteleverantörer,
kommunikationsoperatörer och stadsnät.
Byte av tjänst för slutkund mellan olika
tjänsteleverantörer/operatörer

När slutkunder byter tjänster från en leverantör till en annan så är det viktigt att processen
kring bytet är smidigt och säkerställer att
inte glapp blir mellan olika tjänsteleveranser.
Denna process hjälper till att minska det problemet. Mycket av arbetet har utgått från de
rutiner som finns kring byte av xDSL-tjänster och beräknas bli klart under hösten. n
Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen
Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningens
olika standardiseringsprojekt på
ssnf.org/rekommendationer

Missa inte Stadsnätsföreningens
nyhetsbrev!
Vill du ta del av de senaste
nyheterna från
Stadsnätsföreningen?
Anmäl dig då till
vårt nyhetsbrev
genom att skicka ett
e-postmeddelande till
kansli@ssnf.org
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Under årets första månader har en
omarbetning av kraven för Säker
kundanslutning, SKA, genomförts där
hänsyn tagits till IPV6.
Svenska Stadsnätsföreningen har
också lanserat en ny certifieringslogga
samt lagt upp ny information
på föreningens hemsida,
ssnf.org. Arbetet sker
tillsammans med
föreningens partners
Netrounds och Interlan.
SKA-certifiering nät
Vid en SKA-certifiering av ditt nät genomförs
tester som simulerar det egna nätet, med
samma arkitektur, utrustning och konfiguration. Fokus ligger på internettjänsten i första
hand. En certifiering tar cirka 4 veckor att
genomföra.
Så här går certifieringen till
1. Information om nätet skickas till
Netrounds, vilket inkluderar information
om utrustning, nätarkitektur och en
beskrivning av hur säkerheten löses.
2. Uppstartsmöte på ca 60 minuter via
telefon, där eventuella frågetecken reds
ut, samt där det beslutas hur mätpunkterna ska kopplas in och konfigureras.
3. Tre mätpunkter skickas, som kopplas in
enligt överenskommelse.
4. Tester genomförs på distans. Det finns full
insyn i testerna och under genomförandet
hålls en kontinuerlig dialog.
5. När testerna är klara skickas en rapport.
6. Mätpunkterna skickas tillbaka, eller
behålls.
SKA-certifiering av produkter
Vid test av ny hårdvara avsätts två dagar för
utvärdering. Om bedömning görs att certifiering kan uppnås så sker ytterligare tester
till dess att alla är genomgångna. Produkter
som ska testas levereras till vår partner Interlan AB i Gävle med dokumentation om hur
länkar och kundportar är uppsatta. Leverantören av hårdvaran skriver och skickar med
ett dokument som beskriver tekniken hur
IPv4 och/eller IPv6 är konfigurerad i produkten. Senaste version av kraven hittar ni alltid
på föreningens hemsida under fliken SSNf.
Jimmy persson
Svenska Stadsnätsföreningen
Vill du ha mer info och priser kontakta
mig på jimmy.persson@ssnf.org, 08-214 640.

Nu kvalitetssäkrar
branschen byggnation
av fiberanläggningar
I början av året påbörjades arbetet med
en förstudie om certifiering av entre
prenadföretag och dess medarbetare
för anläggningsmetoder och maskiner.
Post- och telestyrelsen, PTS, har tagit över
projektet, med planerad start den 1 sep
tember. Projektet har dessutom utvidgats
till tre delar och en förvaltningsprocess.
De tre delar som projektet innehåller är:

1

Utveckla vägledning och rekommendationer för anläggning av fibernät

I detta delprojekt ingår att sammanställa befintlig dokumentation av
beskrivningar av nät, noder, anläggningstekniker och hur detta ska dokumenteras till en
samlad vägledning. Vägledningen ska även
innehålla en sammanställning över lämpliga val av material vad gäller prestanda och
kvalitet, samt metoder för förläggning av
materialet.
Vägledningen ska också rikta sig till branschens intressenter och till handläggare vid
kommuner och myndigheter. Vägledningen
ska vara interaktiv och utformad så att användare ska kunna fördjupa sig i valda delar
via länkar eller på annat sätt online. Vägledningen ska också utformas så att den bland
annat kan användas i utbildningssyfte, som

rekommendationer vid ansökan om bidrag,
vid besiktningar och som tekniskt stöd vid
upphandling.

2

Rekommendation om val av
anläggningsteknik

Vid infrastrukturprojekt används
ofta metoder som inte är anpassade för fiberinfrastruktur. Konsekvensen av
detta är att projekten blir ineffektiva både
vad gäller arbete och kostnader. Att försöka bibehålla massor, exempelvis grus, sand
och makadam på plats för återanvändning
i anläggningsprojekt för återställning är
både kostnadseffektivt och en miljöanpassad
åtgärd.
Särskilt mindre aktörer som beställer
arbete för att anlägga fibernät saknar många
gånger kunskap kring vilka krav som bör
ställas i samband med anskaffning. I detta
delprojekt ingår att i en rekommendation
sammanställa och förtydliga vilka krav som
är rimliga att ställa på anläggningstekniker
samt nyttan med att ställa dessa krav.

3

Etablera förläggningscertifikat
baserat på resultatet av övriga
delprojekt

Det finns ett stort behov av att
säkerställa att arbetet med att förlägga

fiberinfrastruktur sker på ett kvalitativt
och metodanpassat sätt. Detta för att skapa
trovärdighet i arbetet gentemot exempelvis kommuner, myndigheter och nätägare.
För att åstadkomma detta krävs det att rätt
kunskap finns hos entreprenadföretag samt
hos personerna som ska utföra anläggningsarbetet. Som verktyg för kvalitetssäkringen
ska oberoende certifiering etableras.
Mot bakgrund av detta ingår det i detta
delprojekt att etablera följande:
a) Företagscertifiering, för att entreprenad
företag för fiberinfrastruktur.
b) Personcertifiering på förläggningstekniker,
i enlighet med resultatet av delprojekt 2.
c) Parter för utbildning och certifierings
organisation
Styrgruppen består av representanter från
PTS, Stadsnätsföreningen, Skanova,
IT & Telekomföretagen och Bredbandsforum.
Förhoppningen är att stärka kvalitet och
robusthet i våra installationer med så många
aktörer som möjligt i branschen. n
Jimmy persson
Svenska Stadsnätsföreningen

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

• Fiberkabel
• Aktiva & passiva komponenter
• Kanalisation & brunnar

www.gigacom.se | Säterigatan 23, Göteborg, 031-55 59 70 | Vetenskapsvägen 10, Sollentuna, 08-626 69 90
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Nya krav på driftsäkerhet
– så påverkas stadsnäten
I juni beslutade Post-och telestyrelsens, PTS, styrelse att anta nya föreskrifter om krav på
driftsäkerhet för den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.
Kraven förtydligar vilka organisatoriska och tekniska åtgärder som tillhandahållare ska
vidta för att säkerställa att verksamheten uppfyller den grundläggande nivån av drift
säkerhet som lagen om elektronisk kommunikation kräver.

I

takt med att användningen av telefoni
och internet ökar blir samhället, företag
och individer alltmer beroende av att
näten och tjänsterna fungerar. PTS, som
är den myndighet som har till uppgift att se
till att marknadens aktörer bedriver ett driftsäkerhetsarbete som är godtagbart, anser att
kraven på tillhandahållarnas säkerhetsarbete
behöver skärpas och förtydligas i syfte att
bättre spegla det som i dag utgör den rimliga
nivån av driftsäkerhet.

»	Samtliga processer,
planer och tester
i driftsäkerhetsarbetet
ska dokumenteras «

Nya driftsäkerhetskrav från Post- och telestyrelsen
innebär skärpta krav på branschen.
Foto: Camilla Jönsson
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De nya reglerna består dels av generella krav
som gäller för samtliga tillhandahållare och
dels av mer specifika krav som endast gäller
för tjänsteleverantörer och kommunikationsoperatörer. Dessutom finns ett krav
som endast gäller för de som tillhandahåller
mobila kommunikationsnät och -tjänster.
De generella kraven består av skyldigheter
såsom att tillhandahållare måste bedriva ett
långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt
driftsäkerhetsarbete med en tydlig rollfördelning och särskilt utpekade ansvariga för
arbetet. Samtliga processer, planer och tester
i driftsäkerhetsarbetet ska dokumenteras.
Alla tillhandahållare ska även dokumentera
samtliga sina förbindelser och tillgångar och
sedan minst årligen analysera riskerna för
att förbindelserna och tillgångarna orsakar
störningar eller avbrott i nätet och tjänsterna.
De generella kraven omfattar även skyldigheter att vidta skyddsåtgärder efter genomförda
riskanalyser. Skyddsåtgärder ska vidtas för
att på en rimlig nivå hantera hoten intrång
och annan yttre påverkan, väderrelaterade
hot, och hot förknippade med planerade

förändringar i nät och tjänster. Dessutom ska
tillhandahållaren vidta alla andra skyddsåtgärder som är nödvändiga med hänsyn
till den risk för störning eller avbrott som
i övrigt framkommit i tillhandahållarens
riskbedömning. Till de generella kraven hör
också krav på kontinuitetsplanering, krav på
åtgärder avseende åtkomst och behörighet,
krav på system för övervakning av aktiva
nätdelar, samt dygnet-runt-beredskap. De
generella kraven gäller för samtliga stadsnät
och reglerna träder i kraft den 1 januari 2016.
För de stadsnät som även tillhandahåller
tjänster eller agerar som kommunikations
operatörer gäller, utöver de generella kraven,
även de mer specifika kraven på redundans
av förbindelser och tillgångar och krav på
reservkraft vid strömavbrott. Tillhandahållare som omfattas av dessa krav ska dela in
sina tillgångar i klasser utifrån hur många
aktiva anslutningar som skulle drabbas av
en störning eller avbrott till följd av att
tillgången skulle sluta att fungera. Ju fler
aktiva anslutningar som skulle påverkas om
tillgången slutade fungera, desto högre klass
hamnar tillgången i, och desto hårdare krav
på redundans och reservkraft gäller. Dessa
krav, liksom kravet på reservkraft för tillhandahållare av mobila kommunikationsnät
och -tjänster, har bedömts behöva en längre
anpassningstid än de generella kraven, varför
PTS har beslutat om en ikraftträdandetid på
fem år från beslutandedatum för dessa krav,
så länge inga förändringar görs i till exempel
reservkraftssystemet under den tiden, för i
vilket fall kravet träder i kraft vid förändringen. n
Karin Lodin
Post- och telestyrelsen
Mer information om föreskrifterna
hittar du på pts.se
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Snabbare bredband till alla, snabbare affärer för dig.
Det finns inte längre några hinder för att alla, oavsett var man bor, ska ha tillgång till äkta bredband.
Vi har beprövade lösningar och vi har erfarenheten. Tillsammans med din kunskap erbjuder vi ett
helhetspaket till byalag och andra intressenter. Dessutom kryddar vi med ett införsäljningspaket
som hjälper dig att få uppdragen.
Med Nexans som partner får du någon som har produktbredden, kunskapen och erfarenheten.
Och som står beredd att följa med dig hela vägen hem.

Hallå där…

Terese Bengard
ny verksamhetschef på organisationen
Hela Sverige ska leva
Hur arbetar ni med bredbandsfrågor just nu?
– Det märks tydligt att det finns ett stort intresse för den här typen av
frågor just nu. Vår organisations mål är ju att 100 procent av alla hushåll och företag ska få tillgång till snabbt internet och vi försöker vara
ett stöd för dem som arbetar med detta ute i landet. Vi vet exempelvis att det är många eldsjälar ute i byalagen som lägger ner otroligt
många timmar på att fixa fiber till sig själv och sina grannar. För att
underlätta för dem har vi varit med i uppstartsfasen av Bredbands
forums webbplats Byanatsforum.se. Vårt mål är också att få till en
telefonlinje dit personer som är engagerade i byanät kan vända sig
för hjälp och handledning.
Under våren uppmärksammade SVT bredbandsutbyggnaden på
landsbygden. Hur har ni märkt av den debatten?
– Jag tycker att det var väldigt bra att SVT uppmärksammade frågan.
Tyvärr får landsbygdsfrågor ofta väldigt lite uppmärksamhet i nationell media. Det blev också tydligt att bredbandsfrågan är högaktuell
just nu och SVT hjälpte till att blåsa nytt liv i debatten.
Du har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Ragunda
kommun i Jämtland. Vad tar du med dig från den rollen?
– Jag har själv arbetat med den här typen av frågor och vet hur det
fungerar ute i kommunerna. Det är en stor fördel för mig när jag
träffar rikspolitiker som gärna vill ge sken av hur det fungerar ute på
kommunerna. Mig kan de inte lura! Jag vet hur svårt det är för många
kommuner att få ekonomin att gå ihop. Vissa saker fungerar väldigt
bra när kommunerna får sköta dem själva. Bredbandsfrågan är inte en
sådan. Det är av nationellt intresse att alla har tillgång till ett snabbt
internet.

Louise Thorselius Svenska Stadsnätsföreningen

Nytt samverkansbolag: MittNät
Nyligen bildade sex värmlandskommuner samverkansbolaget MittNät AB.
Vd i bolaget blir Hafsteinn Jonsson, som också är vd på Karlstad Stadsnät.

Hafsteinn
Jonsson.
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nligt ett pressmeddelande från det
nystartade samverkansbolaget
kommer MittNät att ansvara för
central utrustning, stödsystem samt ett
intressant tjänsteinnehåll i respektive
kommuns fibernät.
– Det har varit ett spännande arbete att
tillsammans med de andra kommunerna
diskutera fram hur vi på bästa sätt kan
samverka för att säkerställa en regional
bredbandsutbyggnad, säger Hafsteinn
Jonsson.
– Vi är naturligtvis öppna för att fler
kommuner ansluter sig framöver, fortsätter
Hafsteinn.

De sex fibernäten som bildar bolaget är:
Karlstads El- och Stadsnät, Hammarö
kommun, Munkfors kommun, Arvika
kommunnät, Stadsnät i Åmål och Forshaga
Fibernät. Förhoppningen är att det nybildade bolaget ska gynna både ägarna och
konsumenterna.
– Genom det här samarbetet säkerställer
vi att vi samarbetar kring de frågor där vi
ser vinst i att gå samman, som exempelvis
tjänster i nätet, men vi behåller fortfarande
drivkraften att bygga ut nätet och äga viktig
samhällsinfrastruktur i respektive kommun,
säger bolagets styrelseordförande Gunnar
Ordell. n

På gång i Stadsnätsfabriken
• Kontaktperson: Jimmy Persson, produktchef
på Svenska Stadsnätsföreningen, 08-21 46 40,
jimmy.persson@ssnf.org
• Ordförande: Heléne Jakobsson, vd på
Sundbybergs Stadsnät
• Ledningsgrupp:
Eric Ericsson, Halmstad Stadsnät
Lars Wessman, Varberg Energi Stadsnät
Hafsteinn Jonsson, Karlstad Stadsnät
Jan Olofsson, AC-Net
Niklas Stefansson, Stadsnät Örebro-Kumla
Peter Sandstedt, Botkyrka Stadsnät
Ulf Svensson, Jönköping Energi Wetternet
Tomas Sundström, Lunet
• Hemsida: Stadsnatsfabriken.se

Nya medlemmar under 2015
• Marks Fjärrvärme
• Vetlanda Kommun

Nya leverantörer
• Dantherm: Tillverkar system för reservkraft
med bränsleceller för hög tillgänglighet till
bland annat noder.
• Wälikangas Juridik: Juridisk rådgivning,
processföring och utbildning.
• One Flow: Digital avtalshantering för att
hantera kundavtal.

NetNordic var en av leverantörerna som medverkade
under Stadsnätsfabrikens roadshow.

här typen av tjänster. Internet of Things har
länge varit populärt i telefonen och nu spiller
den trenden över på det fasta nätet, säger
Jimmy Persson.

Jimmy Persson, produktchef på Stadsnätsföreningen.

A

rbetet med att hitta nya, effektiva
och lönsamma lösningar för
Stadsnätsfabrikens medlemmar
fortsätter. Under våren har flera
nya tjänsteleverantörer tillkommit och nu
väntar satsningar på områdena Internet of
Things och robusta nät.
– Vi har under en längre tid märkt av en
ökad efterfrågan på tjänster inom det område
som kallas för Internet of Things. Nu är vi
äntligen på gång med att teckna avtal med en
aktör i den kategorin, säger Jimmy Persson,
produktchef på Svenska Stadsnätsföreningen.
Bakgrunden till den ökade efterfrågan är
samhällets utveckling där vi använder våra
uppkopplingar till andra saker i dag än för
femton år sedan.
– I takt med att efterfrågan från samhället
ökar så har även stadsnäten efterfrågat den

En annan kategori där Stadsnätsfabriken
märkt av en ökad efterfrågan är inom
området för säkerhet och robusthet.
Intresset väntas öka ytterligare i samband
med Post- och telestyrelsens nya krav på
ökad driftsäkerhet. Under första halvan av
2015 tillkom danska bränslecellstillverkaren
Dantherm som ny tjänsteleverantör i Stadsnätsfabriken. (Läs mer om Dantherm och
deras bränslecellsteknik på sidan 50–51).
Under våren anordnade Stadsnätsfabriken en
roadshow där medlemmar och tjänsteleverantörer gavs möjlighet att träffas. Arbetet
med att anordna ytterligare aktiviteter pågår
och mer information kommer under hösten.
– Vår förhoppning är att kunna anordna
både webinars och roadshow eftersom vi
vet att detta uppskattas väldigt mycket av
medlemmarna. För dem som deltar på Bredbandsbåten finns möjligheten att träffa flera
av de större leverantörerna som medverkar
som utställare, säger Jimmy Persson. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Stort intresse för att höra mer om Stadsnätsfabrikens
verksamhet och leverantörernas erbjudanden.
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Mehmet
Kaplan
Det är ett år sedan som Sverige fick en ny regering. I samband med detta
tillträdde Mehmet Kaplan (MP) posten som bostads-, stadsutvecklingsoch IT-minister. Med en av regeringens längsta titlar innebär detta att han,
bland annat, ansvarar för att göra Sverige till det land som är bäst i världen
på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Magasinet Stadsnätet fick
en pratstund med ministern där han ger sin syn på vikten av att Sverige
digitaliseras och dessutom berättar om hur bra han själv är på att anamma
nya digitala verktyg.
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Foto: Jimmy Persson

>>>
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Mehmet Kaplan kommer att presentera ny bredbandsstrategi i början av nästa år.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har
fram till nu regerat på en alliansbudget.
Hur kommer vi att märka skillnad när det
nu är ni som tagit fram budgeten?
– Jag tycker att den stora skillnaden är hur
vi växlar upp och satsar mer än man gjort
tidigare. Det här är ett område där vi har en
bred enighet i riksdagen och det är viktigt
för vi har inte råd med ideologiskt käbbel
i en fråga där Sverige ska vara världsbäst.
Vilken syn har då ministern på de svenska
stadsnäten?
– Det finns många olika aktörer och stadsnäten är en av de mest centrala. De har
tjänat både utbyggnaden och samordningen
väl. Man har haft en pragmatisk syn från
stadsnätens sida vilket gjort att det funnits
möjligheter till synergieffekter inom området. Tittar man på bredbandsutbyggnaden
ute på kontinenten ser det annorlunda ut
och där har de olika aktörerna betydligt mer
låsta positioner. Jag uppfattar stadsnäten som
flexibla och som skapar samverkan oavsett
vilken aktör de jobbar ihop med.
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Hur ser du då på stadsnätens roll
i framtiden?
– Från regeringens sida ska vi se till att de
olika aktörerna som bygger ska kunna ha
utrymme att utvecklas. Vi ska se till att
lagstiftningsvägen gör det lättare att bygga
ut. Om det fastnar någonstans ska våra myndigheter se till att underlätta och inte vara i
vägen. Det tycker jag att vi hittills har lyckats
bra med. Vi ska vara tydliga med att vår
ingång är att underlätta för utbyggnaden.

»	Det får inte vara så att
stadsnäten hindras av
regler och förordningar «

Tror du då att stadsnätens roll, kontra de
privatägda alternativen, kommer att
förändras framöver?
− Den kan komma att förändras men vi är
noga med att hela tiden betona konkur-

Foto: Fredrik Hjerling

rensneutraliteten. Det får inte vara så att
stadsnäten hindras av regler och förordningar.
De ekonomiska förutsättningarna är ju det
enda som ska sätta ramarna och då får man
hela tiden bevaka så att konkurrensen sker på
lika villkor.
Stadsnätsföreningen har under en längre
tid drivit frågan om att undanta de svenska
stadsnäten från den så kallade lokaliseringsprincipen, som hämmar dem från att verka
utanför de egna kommungränserna.
För ett år sedan presenterades utredningen
»Bredband för Sverige in i framtiden«
(SOU 2014:21), som argumenterar för att
frågan bör utredas snarast. När kan du lämna
ett besked i den frågan?
− Vi jobbar nu med en bredbandsstrategi
där Digitaliseringskommissionen har lagt
fram ett antal förslag om vilka vägar vi ska
ta framåt. Den här frågan ryms inom ramen
för det arbetet och jag hoppas bli klar med
detta före årsskiftet. Problemet när man rör
en enskild bit av helheten är att det kan bli
obalanser på marknaden. Sen är det viktigt

Foto: Jimmy Persson

» Jag uppfattar stadsnäten
som flexibla och som skapar
samverkan oavsett vilken
aktör de jobbar ihop med «

Mehmet Kaplan tar emot Magasinet Stadsnätet i sitt tjänsterum i Regeringskansliet.

att vi också fortsättningsvis ska kunna ha en
hög utbyggnadstakt.
Men när det kommer till lokaliseringsprincipen kommer du att lämna besked
i samband med det att den nya bredbandsstrategin presenteras?
− Ja, de hänger ihop.

» Jag har ett nördintresse
kring innovationer
inom IT-området «
Stadsnätsföreningen ställer varje år ett
antal frågor om digitalisering och bredbandsutbyggnad till Sveriges ledande
kommunpolitiker. Resultatet från enkäten
visar att det är flera kommuner som varken
har eller planerar att skaffa e-tjänster.
Vad är din kommentar till det?
− Vi har 290 kommuner och förutsättningarna ser väldigt olika ut. Man måste stötta de

som har behov av stöd och det är det arbetet
som vi nu växlar upp, bland annat genom de
satsningar vi gör på bredbandskoordinatorer.
De är till för att få en bra och hög standard
överallt.
Ser du att utsatta kommuner kommer att
behöva punktinsatser i framtiden?
− Där är det samordning som är den viktigaste
biten. Vi ser många regioner som samarbetar
bra och ligger långt framme, Västerbotten
och Jämtland är två bra exempel på det. Samtidigt har vi områden längre söderut där detta
arbete saknas. Där marknaden inte klarar av
att leverera måste regionen tillsammans med
stöd från staten gå in och titta på vad det är
för typ av tjänster som uteblir.

han själv är på att anamma digitaliseringens
möjligheter?
− Jag har ett nördintresse kring innovationer
inom IT-området. Jag läser och följer detta
väldigt noga. Dessutom så är jag rätt så snabb
med att använda nya applikationer som tas
fram. Jag ser mig själv som en nyttobetonad
användare. Ett exempel på det är hur jag
härom dagen var ute med några vänner och
vi började prata om buller. Då tog jag direkt
fram arbetsmiljöverkets app och mätte ljudnivån där vi stod. Den typen av applikationer
tycker jag alltid är spännande. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Det faktum att allt fler fått tillgång till
fiberbredband öppnar upp oändliga möjligheter. Vi automatiserar våra hem i allt
större utsträckning och digitala verktyg är
numera standard på många håll inom både
skolan och omsorgen. Magasinet Stadsnätet
passade på att fråga Mehmet Kaplan hur bra
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I år genomförs övningen
Telö 15 inom sektorn för
elektronisk kommunikation.
Då ska en i stort sett väl
fungerande krishantering
vässas ytterligare så att
sektorn kan klara av svåra
påfrestningar i framtiden.

Christina Hedlund, PTS, projektleder arbetet med Telö.

Bra ska bli bättre
D
et är Post- och telestyrelsen, PTS,
och Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, som ansvarar för
övningen Telö, som sedan starten
2005 har genomförts vartannat år. Telö är en
lärande övning främst vad gäller samverkan
inom sektorn elektronisk kommunikation.
Syftet med Telö är att i samverkan hantera
större allvarliga händelser, så att konsekvenserna för hela samhället minimeras.

Fokus att stärka krisledningsförmåga

Telö 15 genomförs under hela året. Övningen
är uppdelad i olika delar med bland annat
utbildningar, själva övningen, ett erfarenhetsseminarium och avslutningsvis ett arbete mot
den stora SAMÖ-övningen som Myndigheten för samgällsskydd och beredskap, MSB,
genomför under 2016.
– Tanken är att stegvis kunna lägga fokus
på särskilda delmål och sammantaget stärka
sektorns krisledningsförmåga, berättar
Christina Hedlund på PTS som projektleder
arbetet med Telö.
Viktigt med god krishanteringsförmåga

Elektronisk kommunikation får allt större
betydelse för alla slags verksamheter i sam
hället och det starka beroendet gör att
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förväntningarna på att denna alltid ska
fungera ökar. Sektorn elektronisk kommunikation stödjer samhällsviktig verksamhet i
ett flertal sektorer, från larmsamtal via 112 till
förmedling av samhällsviktig information för
nationell, regional och lokal krisledning.
– Man kan konstatera att förmågan att
uppfylla högt ställda krav på krishanteringsförmåga i stort är ganska god men att den
varierar mellan aktörerna inom sektorn.
Genom Telö hoppas vi kunna höja krishanteringsförmågan så att sektorn bättre kan stå
emot störningar och hantera större allvarliga
händelser, säger Christina Hedlund.

ö 15
l
e
T
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– Som ett led i PTS arbete för att alla i
Sverige ska ha tillgång till bra telefoni,
bredband och post genomför och deltar PTS
i krisledningsövningar. Detta har visat sig
var ett mycket effektivt sätt att öka sektorns förmåga att hantera kriser och större
allvarliga händelser, så att konsekvenserna för
hela samhället minimeras. Med en flerårig
övningsplan blir det enklare att planera in
och delta i övningar och dessutom avsätta
de rätta resurserna och den finansiering som
krävs, säger Christina Hedlund. n
Petter Öhrn
Post- och telestyrelsen

Långsiktighet nyckel i arbetet

Årets Telö genomförs som en så kallad
korrespondensövning. Det innebär att de
övande under sammanlagt tre veckor,
i kvartsfart, får ett antal olika inspel att
hantera. Syftet är bland annat att ge organisationen större frihet att planera arbetet,
ge möjlighet för fler att övas och att minska
stressen, vilket ökar inlärningen.
Telö 15 är en del av PTS strategiska arbete
med krishantering och robusthet. Christina
Hedlund menar att det är viktigt att organisationer regelbundet och strategisk övar sin
krishanteringsförmåga.

Fakta
• Telö 15 genomförs under hela 2015.
• Korrespondensövningen genomförs v 41–43.
• Erfarenhetsseminarium äger rum
den 11–12 november.
• Övningen SAMÖ 16 arrangeras av MSB och
Länsstyrelsen i Västra Götaland, den äger rum
under sista kvartalet 2016.
Mer information finns på pts.se/telo15

Utöka din
backuptid av stRöM?
Resilient reservkraft med bränsleceller levereras helt enkelt!
ElectraGen™ reservkraft med bränsleceller från Dantherm Power
ökar din tillgänglighet och robusthet i nätet genom längre backuptid
av strömtillförsel till ett attraktivare ekonomiskt alternativ än andra
reservkraftsteknologier kan erbjuda.

• Utökad reservkrafttid: För att möta oväntade
långa strömavbrott
• Resilient: Utökad tillgänglighet av nätet för
att skapa högre kundnöjdhet
• Mervärde:
• Enkel och robust design
• Låg driftkostnad
• Miljövänlig teknologi (nollutsläpp)
• Enkel leverans: Lokala partners och leverans

kontaka
stadsnätfabRikEn på

08-214 640
föR MER infoRMation

- Danterm Power a subsidiar y of Ballard Power Systems Inc.

backUp powER solUtions – siMplY dElivEREd
Majsmarken 1 • 9500 Hobro • denmark • +45 8843 5500 • power@dantherm.com • www.ballard.com
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Efter flera år i Svenska
Stadsnätsföreningens styrelse
är det dags för Per Fröling att
byta stol och istället börja som
regionaliseringsansvarig på
organisationens kansli.
Drivkraften är det offentligas
behov av digitalisering och
allas tillgång till en snabb och
modern uppkoppling.

Per Fröling intervjuas
av SVT i samband med
Stadsnätsföreningens
årskonferens
i Västerås.

Per Fröling

S

om IT-strateg på Västerås stad har
Per Fröling varit med och sett hur
kommunen utvecklats till att i dag
räknas som en av de främsta inom
digitalisering. Västerås stad nämns av många
som föregångare och Per och hans kollegor är
flitigt anlitade som talare runt om i landet.
– Vi har haft engagerade ägare men
framförallt personer både på kommunens
IT-avdelning och på stadsnätet som haft
förmågan att engagera och entusiasmera
ägarna, det vill säga politikerna. Detta har
varit ett framgångsrecept i Västerås och jag
är övertygad om att samma metod skulle vara
lyckosam på andra håll i landet också.
När Per börjar som regionaliseringsansvarig
på Svenska Stadsnätsföreningens kansli
under hösten lämnar han tjänsten som
IT-strateg på Västerås stad. Titeln fick han
efter att ha varit marknadschef på det lokala
stadsnätet, nuvarande Fibra, under många år.
– Jag brukar skryta om att jag har haft
anställningsnummer ett. När jag började
jobba på stadsnätet 1999 rapporterade vi
till IT-avdelningen på Mälarenergi. I dag
är Fibra ett av landets snabbast växande
kommunala stadsnät. Min tid på stadsnätet
var otroligt lärorik och jag tror att det gör att
jag har en unik förståelse för många av de
frågor som Stadsnätsföreningens medlemmar brottas med.
I sin nya roll kommer Per att arbeta som stöd
för föreningens medlemmar när det kommer
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till utveckling och samverkan. Fokus kommer
också att ligga på att öka intresset för digitalisering runt om i landets kommuner och
landsting, något som i förlängningen skulle
gynna föreningens medlemmar.
– Jag märker av ett skriande behov av att
öka kunskapen om det offentligas digitalisering. I de fall det finns lokala stadsnät är det
i min värld naturligt att dessa vävs in när den
kommunala verksamheten digitaliseras. Så
har vi arbetat i Västerås och jag är övertygad
om att detta är ett av svaren på varför
kommunen varit så lyckosam med sitt digitaliseringsarbete. Det känns mer naturligt att
detta arbete bedrivs som en del av Svenska
Stadsnätsföreningens arbete snarare än som
representant för en enskild kommun.
Att det är digitalisering snarare än bredbandsutbyggnad som kommer att bli
kommunernas käpphäst i framtiden är Per
övertygad om. Den bilden bekräftas i bland
annat Stora Bredbandsenkäten, genomförd
av Svenska Stadsnätsföreningen, där ledande
kommunföreträdare fått svara på ett antal
frågor om digitalisering. Enkäten målar upp
en bild av kommuner som efterlyser både
stöd i form av pengar och kunskap för att
klara av det fortsatta digitaliseringsarbetet.
– Det är ofrånkomligt att landets kommuner måste gå åt det här hållet. Vi har
en åldrande befolkning och behovet av
exempelvis omsorgstjänster kommer att öka
lavinartat. Samtidigt vet vi att de generationer som kommer att använda sig av

hemtjänst och annat i framtiden är vana vid
digitala verktyg i en helt annan utsträckning
än de som var vårdtagare för tio eller tjugo
år sedan. Om svenska kommuner också
fortsättningsvis ska kunna erbjuda en bra
vård och omsorg till sina äldre så måste de
anamma modern teknik och olika digitala
lösningar, något annat finns inte.
Per är tydligt med att han anser att de svenska stadsnäten behöver ta en allt mer aktiv
roll i arbetet med att driva kommunernas
digitaliseringsarbete. Men om kommunen
ska förstå att den redan har bred kompetens
inom digitaliseringsområdet inom ramen för
de egenägda bolagen måste stadsnäten bli
bättre på att berätta om att de finns och vilka
kunskaper de sitter på.
– Åter igen så vill jag lyfta upp Västerås
som en föregångare på det här området. Jag
hoppas att föreningens medlemmar som är
sugna på att göra samma resa ser mig som
bollplank. Det är i första hand så jag ser på
min nya roll. Som en stödfunktion. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Fakta
Per Fröling

Ålder: 52
Familj: Gift, 2 barn
Bor: Västerås

Svenska Stadsnätsföreningen får, som en etablerad remissinstans, löpande
remissfrågor om branschen från reglerande myndigheter, departement och
organisationer. Alla remissvar publiceras på föreningens webbplats.

Stadsnätsföreningen som

remissinstans
Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Det så kallade grävdirektivet (EU 2013) ska implementeras i svensk lag. Enligt lagförslaget, Billigare
utbyggnad av bredbandsnät, ska de som är anmälningspliktiga enligt Lagen om elektronisk kommunikation
samt andra aktörer som innehar fysisk infrastruktur
medge tillträde för bredbandsutbyggare för anläggning eller utbyggnad av bredbandsnät. Det innebär att
telekombranschen och andra sektorer i fortsättningen
måste upplåta kanalisation för de som vill anlägga
bredband.
Enligt lagförslaget kommer det också fortsättningsvis vara möjligt för nätägare att neka tillträde till
kanalisation, bland annat om nätägaren kan erbjuda
alternativ infrastruktur som exempelvis svartfiber.
Rätten att neka tillträde är av central betydelse för
nätinnehavaren, i vårt fall för stadsnäten.
Stadsnätsföreningens bedömning är att det finns
en stor risk för att tvister uppstår på grund av olika sektorers uppfattning om vad som är ett rimligt tillträde.
Enligt föreningens uppfattning finns det inte heller något skydd mot att begäran om tvistlösning missbrukas.
Stadsnätsföreningen anser därför att det borde finnas
något som skapar eftertanke och välgrundade skäl när
det gäller ansökan om tvistlösning. Dessutom finns
det inget i lagförslaget som säger att hänsyn måste tas
till om tillträdet till infrastrukturen är till fördel för
konkurrensen på marknaden, vilket borde vara en utgångspunkt i bedömningar och i varje tvisteförfarande.
Stadsnätsföreningen ställer sig frågande till om all
information om fysisk infrastruktur ska finnas tillgänglig på informationspunkten, som enligt förslaget är
Ledningskollen. Det kommer att bli administrativt
betungande för både små och stora nätinnehavare som
ska rapportera in fysisk infrastruktur till informationspunkten, samordna anläggningsarbeten, svara skriftligt
på frågor om tillträde med mera.

Driftsäkerhet

I mars svarade Stadsnätsföreningen på PTS remiss
om driftsäkerhet. I april gavs möjligheten att skicka
in kompletterande svar. Inledningsvis ansåg Svenska
Stadsnätsföreningen att myndigheten och branschen
stod en bit från varandra när det gällde de krav som
PTS ställd i sin föreskrift.
Stadsnätsföreningen riktade i sitt remissvar skarp
kritik mot myndighetens förslag. Föreningen ansåg att
förslaget riskerade att slå hårt mot branschen och i förlängningen leda till prisökningar, upp emot 30 procent,
gentemot konsumenterna.
Stadsnätsföreningen ansåg också att föreskriften
innehöll alldeles för höga krav och orimliga tidsramar
som skulle slå hårt mot många stadsnät.
Under våren skickades ett brev undertecknat av
vd:arna för Telia, Telenor, Com Hem, 3, Bahnhof och
Stadsnätsföreningen tillsammans med IT- & Telekomföretagens förbundsdirektör till PTS generaldirektör
och myndighetens ordförande. Brevet innehöll skarp
kritik mot myndigheten.
I början av juni fattade PTS beslut i frågan om
nya krav för ökad driftsäkerhet. Stadsnätsföreningens
bedömning är att de krav som nu antagits är rimliga
och anpassade efter marknadens fastnätsaktörer.
Det är tydligt att PTS lyssnat på föreningens kritik
och tagit med denna i arbetet med att uppdatera det
ursprungliga förslagen.
Läs mer om föreningens remissvar på
ssnf.org/remisser n
Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen
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Teleundantaget
i lagen om offentlig upphandling

bör offentliga kontrakt på det området
undantas från detta direktivs til�lämpningsområde, i den mån dessa
kontrakt huvudsakligen syftar till att
ge den upphandlande myndigheten
möjlighet att utöva vissa verksamheter
inom telekommunikationssektorn«.

UNDANTAG

V

id införlivandet av de
nuvarande upphandlingsdirektiven undantogs
telekommunikation från
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (LUF).
Samtidigt infördes ett undantag i 1
kap 4 § LOU som rör teletjänster, det
så kallade teleundantaget.
Teleundantagets inrättande beror
på att unionslagstiftaren har ansett att
när företag eller andra organ agerar
på en redan konkurrensutsatt marknad saknas det anledning att tvinga
aktörer som exempelvis kommuner
att upphandla enligt upphandlingsregelverket. Det finns en presumtion för
att inköp kan göras på affärsmässiga
grunder under sådana omständigheter.
Undantaget föreskriver att LOU
inte gäller för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande
myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller
att för allmänheten tillhandahålla
teletjänster.
Begreppen telenät och teletjänster

Av lagtexten framgår inte vad som
innefattas i begreppet »teletjänster«.
I Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars
2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster
(hädanefter Upphandlingsdirektivet)
anges i artikel 1.15 avseende teletjänster följande definition: »tjänster
som helt eller delvis består av överföring och sändning av signaler via
det publika telenätet med hjälp av
telekommunikationsteknik, med
undantag för radio- och TV-sändningar«.
Syftet med undantaget är följande:
»eftersom telekommunikationssektorn
är utsatt för verklig konkurrens till
följd av att gemenskapsbestämmelserna om liberalisering har genomförts
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Enligt artikel 1.15 i Upphandlingsdirektivet används följande beteckningar
över de teletjänster som kan uteslutas
från Upphandlingsdirektivets tillämpningsområde:
• a) Publikt telenät: den allmänna
telekommunikationsstruktur som
möjliggör överföring av signaler
mellan bestämda nätterminaler
med hjälp av kablar, radiolänkar,
optiska medel eller andra elektromagnetiska medel,
• b) Nätterminaler: hela systemet av
fysiska förbindelser och tekniska
nya
anslutningsspecifikationer som inAvgöranden
går i det publika telenätet och som
» Under 2015
är nödvändiga för tillgång till det
meddelades två
publika nätet och effektiv kommunya avgöranden
nikation genom detta,
där frågan om teleundantaget i LOU
• c) Publika teletjänster: teletjänsär tillämpligt när
ter som medlemsstaterna särskilt
en kommun låter
anförtrott ett eller flera telebolag
ett privat företag
att tillhandahålla,
tillhandahålla
• d) Teletjänster: tjänster som helt
och driva ett
eller delvis består av överföring och
bredbandsnät «
sändning av signaler via det publika
telenätet med hjälp av telekommunikationsteknik, med undantag för
radio- och tv-sändningar.
Kaisa Adlercreutz.

2

I Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/24/EU av den 26 februari
2014 (hädanefter Nya upphandlingsdirektivet), som kommer att ersätta
Upphandlingsdirektivet, har undantaget för teletjänster utökats till att
omfatta inte bara publika telenät och
tillhandahållande av teletjänster, utan
alla former av allmänna kommunikationsnät och tillhandahållande av alla
slag av elektroniska kommunikationstjänster.
Definitionen av allmänt kommunikationsnät anges vara densamma

som i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK), där det anges
att »elektroniskt kommunikationsnät
som helt eller huvudsakligen används
för att tillhandahålla elektroniska
kommunikationstjänster och som
stödjer informationsöverföring mellan
nätanslutningspunkter«, 1 kap 7 §
LEK. Med elektroniskt kommunikationsnät avses »system för överföring
och i tillämpliga fall utrustning för
koppling eller dirigering samt passiva
nätdelar och andra resurser som med
ger överföring av signaler, via tråd
eller radiovågor, på optisk väg eller
via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ
av information som överförs«, 1 kap 7
§ LEK.
Definitionen överensstämmer
med den som återfinns i Nya upphandlingsdirektivet, där det anges att
undantaget avser området »elektronisk
kommunikation«, vilket i punkt (b)
i samma artikel exemplifieras med
bland annat kommunikationsnät för
internetöverföring.
Av det anförda följer att kommunikationsnät för bredband omfattas
av undantaget i 1 kap 4 § LOU. För att
kommunikationsnät för bredband ska
falla inom undantaget i 1 kap 4 § LOU
krävs dock att det aktuella nätet är
publikt. Kravet kommer inte att gälla
när den nya regleringen träder i kraft.
När det gäller konsekvenserna
för den svenska marknaden av att
undantaget utvidgas något omfattas
givetvis även fortsättningsvis telenät och teletjänster av undantaget.
Bredbandsnät anses falla in under
begreppet telenät och i praktiken
betraktas de alltså redan idag som
undantagna. Under begreppet allmänt
kommunikationsnät faller också in nät
för överföring av tv- och radiosignaler
samt kabel-tv-nätverk.
Begreppet publikt nät

LOU innehåller ingen definition av
begreppet »publikt«. Som framgår
ovan finns i Upphandlingsdirektivet

Utgångspunkten är att en offentlig aktör måste företa en offentlig upphandling, enligt
LOU, om enheten ska köpa varor, tjänster eller byggkoncessioner från en privat aktör,
enligt 1 kap 2 § lagen om offentlig upphandling (2007:1091) (LOU). Från denna
utgångspunkt görs ett antal undantag. I denna artikel redogörs för teleundantaget
i LOU och anslutande rättspraxis.

en samlad definition av begreppet
»publikt telenät«. Nyckelordet i
Upphandlingsdirektivets definition
torde såvitt avser begreppet »publikt«
vara »allmän«. I 2 kap 15 § LUF sägs
att: »med publikt nät avses ett nät
som är avsett för att tillhandahålla
tjänster för allmänheten inom de
verksamheter som omfattas av lagens
tillämpningsområde enligt 1 kap 4-10
§§. I 1 kap 7 § LEK definieras »allmänt
kommunikationsnät« som »elektroniskt kommunikationsnät som helt
eller huvudsakligen används för att
tillhandahålla allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänster«. Enligt förarbetena till LEK anges
interna företagsnät, och nät inom
myndigheter och organisationer samt
i vissa fall fastigheter som exempel
på slutna nät där de tjänster som
tillhandahålls endast är åtkomliga för
en begränsad grupp och därmed inte
är att betrakta som allmänna kommunikationsnät.
Rättspraxis

Under 2015 meddelades två nya avgöranden där frågan om teleundantaget
i LOU är tillämpligt när en kommun
låter ett privat företag tillhandahålla
och driva ett bredbandsnät.
Kammarrätten i Göteborg

I målet hade Simrishamns kommun
ingått fyra avtal om elektronisk kommunikation med IP-Only Fibernät
AB (IP-Only). Avtalet bestod av
ett samverkansavtal, ett markavtal,
ett överlåtelseavtal och ett anslutningsavtal. Samverkansavtalet hade
innebörden att parterna skulle samverka för en utbyggnad av ett öppet
stadsnät för bredband i Simrishamn.
Österlens Kraft AB (ÖKAB)
ansökte om överprövning av anslutningsavtalets giltighet eftersom ÖKAB
ansåg att det inte förelegat något
undantag från annonseringsskyldigheten.

Kommunen bestred ansökan och
anförde i korthet att avtalspaketet
utgjorde en odelbar enhet samt att
samverkansavtalet var huvudavtalet
och anslutningsavtalet endast en
bilaga. Kommunen menade att som
en helhet betraktat omfattades avtalen
av teleundantaget i LOU. Kommunen
anförde också att det var fråga om en
tjänstekoncession.
Förvaltningsrätten avslog ansökan
om överprövning och målet kom
att överklagas till kammarrätten. I
kammarrätten prövades frågan om
kontrakten utgjorde en odelbar enhet
eftersom anslutningsavtalet, utan
beaktande av övriga avtal, varken faller
in under teleundantaget eller utgör
någon tjänstekoncession. Kammarrätten gjorde bedömningen att de olika
avtalen har en sådan inbördes relation
att de bör betraktas som en odelbar
enhet. Vidare fann kammarrätten att
teleundantaget inte är tillämpligt i den
aktuella situationen eftersom kommunen inte tillhandahåller eller avser
tillhandahålla telenät i den mening
som avses i 1 kap 4 § LOU.
Slutligen konstaterade kammarrätten att IP-Onlys ersättning i princip
består av ersättning från de kunder
som valt att ansluta sig till deras
telenät. De huvudsakliga intäkterna
bedömdes komma från anslutning av
hushållen och företagen i kommunen,
vilket i kombination med att IP-Only,
enligt kammarrätten, står för betydande delar av verksamhetsrisken medför
att avtalspaktet utgör en tjänstekoncession som inte kan överprövas enligt
LOU. ÖKAB:s talan avvisades.
Kammarrätten i Sundsvall

Bakgrunden i målet var att Bräcke
kommun och Telia Sonera Skanova
AB (Skanova) slutit tre avtal rörande
bland annat drift och utbyggnad av
telenät i kommunen. Dessa var ett
samarbetsavtal, ett avtal om överlåtelse av kommunens fibernät samt
ett avtal om hyra av fiberförbindelser.
Det konkurrerande företaget Net at

Once Sweden AB (NOSAB) ansökte
om överprövning av giltigheten av
det sistnämnda avtalet, det vill säga
hyresavtalet.
I förvaltningsrätten anmodades
Konkurrensverket att yttra sig i målet
avseende frågan om teleundantagets
tillämplighet på det i målet aktuella
avtalet om hyra av fiberförbindelse.
Konkurrensverket konstaterade att
kommunens avtal med Skanova inte
syftar till att ge kommunen möjlighet att tillhandahålla eller driva
publika telenät eller för allmänheten
tillhandahålla tjänster. Konkurrensverket menade istället att avtalen
sammantaget syftade till att Skanova
ska tillhandahålla eller driva såväl
publika telenät eller teletjänster som
nät eller tjänster för de kommunala förvaltningarnas interna behov.
Förvaltningsrätten kom i sitt avgörande fram till att samtliga avtal var en
odelbar enhet och att samarbetsavtalet
utgjorde avtalspaketet huvudsakliga
ändamål.
Domen överklagades till kammarrätten som gjorde samma tolkning av
teleundantaget som Konkurrensverket. Till skillnad från kammarrätten
i Göteborg fann kammarrätten i
Sundsvall att de olika avtalen inte
utgjorde en odelbar enhet. Kammarrätten konstaterade att det inte
framkommit att hyresavtalet varit
nödvändigt för att uppnå samarbetsavtalets syfte. Inte heller fann
kammarrätten att det ansågs vara visat
att det har varit nödvändigt att en
och samma samarbetspart fullgör alla
delar av avtalspaketet. Kammarrätten
kom slutligen fram till att de avtal i
affären som var föremål för begäran
om ogiltighet inte kan undantas LOU.
Kammarrätten återförvisade målet till
förvaltningsrätten för prövning av övriga frågor kring avtalets ogiltighet. n
Kaisa adlercreutz
Advokat/Partner
Gärde Wesslau
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Skilda världar
Stefan Bergström
(C), kommunalråd
i Sundbybergs Stad

1

Sundbyberg kommun hamnade i topp på
rankinglistan, varför då?
– Det finns flera anledningar till det. Vi har fått
väldigt mycket gratis i och med att vi är Sveriges,
till ytan, minsta kommun. En annan fördel är att vi
har många flerfamiljshus. Ytterligare en anledning
är att vi har haft den här frågan högt upp på den
politiska agendan och kommunen har satsat på
ett få till en bra bredbandstillgång. Vi har också
arbetat med att utveckla kommunens egna
stadsnät.

2

När Svenska Stadsnätsföreningen
rankade svenska kommuners
bredbandstillgång hamnade
Sälen-Malung i botten och
Sundbyberg i topp.
– Vi planerar att utveckla vår
stadsnätsverksamhet ytterligare
och har budgeterat för en satsning
säger kommunalrådet för Malung
Sälen. I Sundbyberg har kommun
ledningen istället övergått till att
tillgodogöra sig den goda fiber
tillgången och arbetar för fullt
med att digitalisera kommunens
verksamheter.

På vilket sätt gynnas kommunen av den
höga bredbandstillgången?
– Den ger alla invånare lika villkor. Vi använder vår uppkoppling till så mycket i dag. Dessutom
märker vi att det ökar attraktiviteten både bland
invånare och företag. De som flyttar in till Sundbyberg i dag ser detta som en självklarhet.

Stefan Bergström, Sundbyberg.
Foto: Timea Hedlund
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1

Din kommun hamnade i bottenligan när
Svenska Stadsnätsföreningen rankade
de svenska kommunernas bredbandstillgång. Hur kommer det sig?
– Vi är en ytstor kommun. Det är få hushåll som har
tillgång till fiber men vårt bostadsbolag har gjort
en stor satsning som kommer göra att vi klättrar
på listan till det bättre. En annan förklaring är att
jordbruksverkets nya definition av tätortsbegreppet har gjort att lokala fiberföreningen inte har de
bästa stödmöjligheterna heller.

2

3

4

Ni är, så gott som, klara med fiber
utbyggnaden. Hur ska ni arbeta med
digitalisering nu?
– Vi jobbar hela tiden med att ta fram nya smarta lösningar. Det handlar bland annat om olika
projekt inom skolan. Vi arbetar också med att ta
fram olika appar som gör det smidigare att göra
felanmälningar och lämna in synpunkter på exempelvis cykelvägar. När det kommer till vårdsektorn
så tror jag att användandet av digitala lösningar
kommer att explodera inom kort och då gäller det
att vi som kommuner ligger i framkant.

(S), kommunstyrelsens
ordförande i Sälen-Malung

Vad gör ni politiker för att öka
bredbandstillgången?
– Vi planerar att utveckla vår stadsnätsverksamhet ytterligare och har budgeterat för en
satsning. I vårt ägardirektiv till stadsnätet har vi
förtydligat att fiberutbyggnaden är en prioriterad
uppgift. Vi märker av en ökad efterfrågan från
befolkningen på den här typen av satsningar. Det
gör det lättare för oss att agera i frågan.

3

Skillnaderna mellan landets kommuner
är stora. Vilka råd har du att ge till de
kommuner som hamnar längre ner på
listan?
– Det är väldigt viktigt för kommunerna att hänga
med i utvecklingen. Fiber är i dag som vilken
infrastruktur som helst och är lika viktig som
exempelvis vägnätet. Alla kommuner har inte
samma förutsättningar men jag tror att det på sikt
blir kostsammare för kommunerna att låta bli att
genomföra satsningar.

Kurt Podgorski

Tycker du att staten ska ta på sig ett
större ansvar för bredbandsutbyggnad
och hjälpa till med kommunernas
digitalisering?
– Vår kommun är cirka 4 300 kvadratkilometer stor
med knappt 10 000 bofasta invånare och då blir
det inte enkelt. Min grundläggande inställning är
att den här typen av viktig infrastruktur har staten
ett viktigt ansvar för.

4

Vad finns det då för risker med att vissa
kommuner halkar efter?
– I vårt fall så har vi inga ambitioner att ligga
kvar i bottenligan. Det minskar attraktiviteten
både gentemot privatpersoner och företag. Det
blir en överlevnadsfråga. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Kurt Podgorski, Sälen-Malung.
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FRAMTIDEN LEVERERAS NU.

OCH OMGÅENDE. UTVECKLINGEN VÄNTAR INTE.
Alla platser i samhället kräver uppkoppling. Idag kopplar vi upp kommuner, flygplatser, fastighetsbestånd och andra
extremt affärskritiska verksamheter. Vår idé är att all elektronisk kommunikation kräver flexibla och säkra lösningar
där konventionell fiber samverkar med mikrovågslänk sida vid sida. Vi kallar det trådlös fiber. Dagens mikrovågslänk
uppfyller alla tänkbara kapacitetsbehov, men är även flexibelt och inte minst - enormt kostnadseffektivt jämförbart
med andra lösningar. Och etableringstiden förvånar alla. Läs mer på vixor.com.
Redundans är idag självklart för alla kommunikationskritiska verksamheter, där det inte är ovanligt med två till tre oberoende förbindelser. Då blir trådlös fiber ett optimalt media som dessutom är peer to peer länkat - direkt mellan siter.
Läs mer om vad vi gör inom trådlös fiber på vixor.com eller kontakta oss på telefon 070-5214767.

Medlem i branschorganisationen Svenska Trådlös Fiber Leverantörer
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Vad anser
kommunpolitikerna
om bredband?
Enligt IT-minister Mehmet
Kaplan är det fortfarande
regeringens mål att Sverige ska
ha »bredband i världsklass« för
att säkerställa tillväxt, välfärd
och hållbar utveckling. Målet
säger att nio av tio hushåll och
företag senast år 2020 ska ha
tillgång till bredband med en
hastighet om minst 100 Mbit
per sekund.
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U

nder januari genomförde Svenska
Stadsnätsföreningen sin årliga
politikerundersökning. Ett stort
antal frågor om digitalisering och
bredbandsutbyggnad ställdes till ledande
kommunpolitiker runt om i landet. Under
sökningen visar bland annat att det statliga
bredbandsmålet är känt för 85 procent av
kommunpolitikerna och att alliansens
kommunpolitiker har högre kännedom
än representanter från övriga partier.
För att nå bredbandsmålet anser Alliansens
kommunpolitiker att bredband ska tillhanda
hållas av marknaden och att stödpengar
måste till för att utbyggnad ska ske där
marknaden inte kommer att bygga ut nät.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser
däremot att alla måste ta sitt ansvar och investera för att nå målen oavsett stat, kommun
eller företag.

64 procent av Sveriges kommuner anser inte
att regeringen gör tillräckligt för att bredbandsmålet ska nås. När Stadsnätsföreningen
frågade både kommunala politiker och
tjänstemän vad de anser att regeringen kan
göra mer för bredbandsutbyggnaden svarade
nio av tio, 89 procent, att regeringen bör
avsätta mer pengar. 67 procent vill se ökade
incitament för att bygga ut bredbandet och
26 procent anser att lagar och regler behöver
ändras så att kommunerna kan ta ännu större
ansvar.
Bland de kommunpolitiker som tillhör S
och MP anser mer än hälften att regeringen
inte gör tillräckligt. De anser att regeringen
behöver sätta av mer pengar och skapa
incitament för att bygga ut. När det gäller
kommunpolitiker tillhörande Alliansen anser
20 procent att regeringen gör tillräckligt, men
drygt 50 procent anser att regeringen bör
göra mer.

Tycker du att regeringen gör tillräckligt
för att bredbandsmålet ska kunna nås?

Har din kommun en egen lokal bredbandsstrategi?
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Egna mål

För att nå de nationella bredbandsmålen och
för att stimulera utbyggnaden av bredbands
infrastruktur är Sveriges kommuner
nyckelaktörer. Stadsnätsföreningen anser
att ett första steg för en kommun bör vara
att besluta om en bredbandsstrategi med
målbeskrivning.
Glädjande är att 65 procent av de kommuner som besvarade Stadsnätsföreningens
bredbandsenkät uppger att de har mål för
tillgången till bredband för hushållen och
företagen i kommunen. Det är en ökning
från 53 procent jämfört med 2013. Ökningen
ser ut att kunna fortsätta, då 66 procent av de
kommuner som ännu inte har mål uppger att
de har planer på idéstadiet eller en process för
att anta mål.
Egna strategier – nå målen

Allt fler kommuner har också egna bredbandsstrategier. Åtta av tio kommuner, 77
procent, anger i årets undersökning att de
har en bredbandsstrategi, vilket kan jämföras med 69 procent i förra undersökningen.
Sådana strategier kan till exempel omfatta
kartläggning av bredbandstäckningen, möjligheter till finansiering och hur utbyggnaden
kan främjas genom samverkan med andra
kommuner och regioner. Vi ser en positiv
utveckling och det är en förbättring, men det
finns ytterligare förbättringspotential hos
landets kommuner.
Av de kommuner som i dag saknar en
strategi anger 72 procent av dem att de har
planer på att anta en lokal bredbandsstrategi.
Den positiva utvecklingen under perioden
hör också samman med att det skett en hel
del arbete gentemot kommunerna. Bredbandsforums arbetsgrupp, kommungruppen,
tog fram en bredbandsguide riktad till
politiska företrädare i kommunerna. Förra
IT- och energiministern åkte runt i Sverige
och diskuterade vikten av en digital agenda.
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Svenska Stadsnätsföreningen har tagit fram
informationsmaterial till kommunpolitikerna
som skickats under 2014. Alla har på olika
sätt informerat om vikten av bredband och
vikten av att ta fram kommunala bredbandsmål och bredbandsstrategier.

ner saknar förutsättningar för att ensamma
driva det här arbetet vidare. Det är frågan
om kommuner som antingen inte vågar eller
saknar beställarkompetensen för att få till
e-tjänster i den egna kommunen.

Välfärdstjänster

En bred majoritet, 87 procent, anser att det
är bra att kommunen har egen bredbands
infrastruktur, en åsikt som är spridd oavsett
partitillhörighet. Som skäl anges att de vill
kunna garantera invånarna bredband och
kunna påverka utbyggnaden, utbudet och
priserna. Det är faktorer som borgar för att
kommuninvånare väljer att bo kvar, skapar
arbetstillfällen och göra det möjligt för nya
företag att etablera sig. n

Tillgång till välfärdstjänster är ett av de
vanligaste skälen till att kommunföreträdarna
tycker att det är viktigt med fast bredband.
Oftast rör tjänsterna vård, skola och omsorg.
41 procent av Sveriges kommuner erbjuder
välfärdstjänster via bredbandet. Här avses inte »vanliga« e-tjänster via nätet utan
exempelvis tjänster som via bredband ökar
äldres möjligheter till tryggt kvarboende i sin
bostad eller som innebär att en elev exempelvis kan få tillgång till digitala pedagogiska
material och digitala lärverktyg från hemmet.
Det är en ökning med tio procentenheter
jämfört med 2013.
Undersökningen visar också att 74 procent
av de kommuner som redan i dag tillhandahåller välfärdstjänster via bredband planerar
att utöka e-tjänsterna till fler kommunala
verksamheter.
Det har skett en ökad medvetenhet på
området, vilket är positivt. När mätningen
genomfördes för första gången var det drygt
hälften av kommunerna som inte visste om
den egna kommunen erbjöd välfärdstjänster
via bredbandet eller inte. I den senaste mätningen valde enbart en fjärdedel alternativet.
44 procent av kommunerna erbjuder inte
några välfärdstjänster via bredbandet. Av
dessa uppger sex av tio kommuner, 60 procent, att detta dock är på idéstadiet eller att
man arbetar med att införa sådan service.
Samtidigt visar undersökningen att det
fortfarande finns flera kommuner som både
saknar välfärdstjänster via bredbandet och
planer på att utveckla sådana. Föreningens
bedömning är att många svenska kommu-

Egen bredbandsinfrastruktur?

Camilla Jönsson
Svenska Stadsnätsföreningen

Fakta
Stadsnätsföreningen genomförde för tredje året
i rad en enkätundersökning bland 856 ledande
politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner
i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor
i allmänhet och stadsnätens roll och villkor i synnerhet. I januari 2015 svarade 476 på enkäten,
vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.
Enkäten sändes till samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och oppositionsråd i landets kommuner. 241 av landets 290
kommuner finns representerade bland de svarande. Det är dessa svar som totalen visar i enkäten.
När det gäller diagram med Alliansen (M, KD, FP,
C) respektive S och MP, är det endast kommunpolitiker (kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsråd) för dessa partier som vi redo
visar tillsammans med totalen enligt ovan.
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Kunden
i fokus

Satsningen på företagets kundtjänst sparar både pengar och förhöjer kompetensen i gruppen enligt Kim Liljegren på Alltele.

Sedan sammanslagningen av Alltele och Universal Telecom,
våren 2013, har mycket hänt inom de två bolagen. Redan i ett
tidigt skede togs det strategiska beslutet att lägga både tid och
resurser på kundtjänstdelen med målet att skapa den bästa
servicen i branschen.

-U

niversal Telecom hade jobbat
med sin kundservice också
innan sammanslagningen.
Redan då märkte företaget
att satsningen uppskattades av kunderna,
säger Kim Liljegren, stadsnätsansvarig på de
två bolagen.
Före sammanslagningen hade Universal
Telecom sina kundtjänstmedarbetare på den
portugisiska ön Madeira. I samband med ett
antal regelförändringar valde bolaget att flytta såväl huvudkontor som kundtjänst tillbaka
till Sverige under 2014.
– Till att börja med så la vi mycket tid på
att utbilda den kundtjänstpersonal som var
nyanställd. Men redan tidigt kände vi att vi
behövde jobba vidare med utbildningssatsningar riktade mot hela kundtjänstsidan,
säger Kim Liljegren.
Det var i samband med detta som idén
föddes att erbjuda ett fåtal kunder en
»personlig kundtjänstmedarbetare«. De som
ingick i försöket fick kontaktuppgifter direkt

till medarbetaren dit den kunde vända sig för
att få svar på frågor.
– Effekten blev otroligt mycket större än
vi någonsin kunnat gissa. Kundnöjdheten
blev mycket högre än tidigare, säger Kim
Liljegren.
Nu har Alltele / Universal Telekom valt att
utvidga satsningen till att omfatta samtliga
kunder. Konceptet är i stort sett detsamma
men vissa justeringar har gjorts. Det blev
exempelvis uppenbart att en och samma
kundtjänstmedarbetare inte kan ha för
många kunder från en och samma ort.
– Om vi får ett större avbrott i Karlstad
blir det ohållbart om alla ska ringa till en och
samma person.
Alltele / Universal Telekom är inte ensamma
om att lägga allt större resurser på företagets
kundtjänstdel. Ökade krav på tillgänglighet
och service har gjort att kunderna ställer allt
högre krav. Kim Liljegren berättar att bra

Foto: Alltele

och lättillgänglig kundtjänst för många är
viktigare än kostnaden för tjänsten.
– För oss är vår kundtjänst en viktig konkurrensfördel. Vi gör även stora satsningar
på självbetjäningsfunktioner som vi lanserar
under hösten. Målet är att kunderna snabbare
skall få information genom uppgraderade
Mina Sidor i kombination med mobilappar,
fortsätter Kim Liljegren.
Satsningen har också medfört att företaget
har lättare att behålla sina kundtjänstmedarbetare. Genom att kunna erbjuda goda
utbildningsmöjligheter och även karriärutveckling inom företaget väljer fler att stanna.
Något som sparar både pengar och förhöjer
kompetensen i gruppen. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Fakta
AllTele – där Universal Telekom ingår
verkar på den svenska tele- och bredbands
marknaden. De levererar fast och mobil telefoni,
bredband, TV och molnbaserade växellösningar
till privatkunder, offentliga kunder och företag
i hela Sverige. Företaget är börsnoterat sedan
2009 och handlas på Nasdaq OMX Stockholm,
Small Cap.
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medlemsbidrag

Kritiska data ökar efterfrågan på

bredbandens
driftsäkerhet
Under de senaste tio åren har bränslecellsteknik vunnit acceptans i hela världen, som
ett miljövänligt och energieffektivt sätt att tillhandahålla tillförlitlig reservkraft för IToch telekomsektorn. I den här artikeln kommer vi att utvärdera backup med hjälp av
bränsleceller för kraftsystem med syfte att uppnå kraven på driftsäkerhet och robusthet.
Bredband i världsklass

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, »Bredbandskartläggning«, som presenterades i
början av året har 61 procent av alla hushåll
och företag i Sverige tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s.
Samhällets sätt att använda bredbandet,
till exempelvis trygghetslarm inom vården
och andra samhällskritiska tjänster, gjorde
att PTS införde en ny förordning i början
av sommaren. Detta för att säkerställa att
bredbandsleverantörer har en tillförlitlig,
driftsäker och robust infrastruktur samt
erbjuder en hög och kvalitativ servicenivå.
Den nya förordningen ställer bland annat
krav på 24 timmars backuptid på noder som
betjänar mer än 30 000 användare och 12
timmar på platser som betjänar mer än 8 000
användare.
Bränsleceller som används vid strömavbrott är ett sätt att anpassa verksamheten
efter de nya kraven på tillgänglighet och
robusthet. En lösning som är ett alternativ
till etablerade tekniker såsom batterier och
dieselgeneratorer. Exempelvis har ett bränslecellsystem, som är utformat för att ge 24
timmars reservkraft, i undersökningar visat
sig vara förenat med liknande kostnader som
för en batteribackup som tillhandahåller sex
timmars reservkraft.
Bredband i Världsklass kräver reservkraft
i världsklass

För att hjälpa nätägare, som är medlemmar
i Svenska Stadsnätsföreningen, att hantera
frågan kring reservkraft har Stadsnätsfabriken
skrivit ett ramavtal med Dantherm Power, ett
danskt företag beläget i staden Hobro i norra
Jylland. Företaget tillhandahåller och tillver50

kar bränsleceller. Dantherm Power är en
del av Ballard Power Systems som är världs
ledande inom bränslecellsteknik lämpade för
backupsystem.
Vanlig teknik i Danmark

Bränsleceller är elektrokemiska enheter med
få rörliga delar, vilket gör systemet mycket
tillförlitligt. Teknologin är i dag allmänt
accepterad, som ett alternativ till batterier
och interna generatorer såsom förbränningsmotorer för att ge utökad reservkraft som
skydd för kritisk telekommunikation.
Den danska bredbandsindustrin har
sett fördelarna med bränslecellsteknik för
reservkraftlösning. Dantherm Power har
redan installerat mer än 150 ElectraGen™
-H2 backup kraftsystem åt sex olika bredbandsoperatörer i Danmark, som täcker mer
än 30 procent av samtliga bredbandsnoder i
Danmark.
Bränsleceller används också som reservkraft åt mer än 115 radiomaster över hela
Danmark, vilket ger kritisk reservkraft till
SINE-nätet (som motsvarar det svenska
Rakel nätverket). SINE används av polis,
ambulans, brandbekämpning och räddningsberedskap och har fungerat utan avbrott i
mer än sex år. Med mer än 14 000 master och
noder som testas månadsvis för strömavbrott
har ElectraGen™ -H2 produktplattformen
visat sig vara ytterst pålitlig med en tillgänglighet på 99,9999 procent.
Lägre driftskostnader

Med hög verkningsgrad, låg effektförbrukning i väntläge, extern lagringsenhet för
vätgas så att minimal inomhusinstallation
krävs och underhåll endast vart femte år, ger

reservkraft baserat på bränsleceller en mycket
låg driftskostnad i jämförelse med befintliga
reservkraftkraftlösningar.
Fallstudie för en skandinavisk aktör,
baserat på operatörsspecifika kostnader
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Kostnaden för installation av bränsleceller
bestäms av den belastningseffekt i kilowatt
(kWh) som behövs för att driva den aktuella
noden. Kostnaden för att öka mängden vätgas till anläggningen är blygsam. Exempelvis
har en installation med en 2,4 kW belastning
och 24 timmars reservkraft cirka 2-3 procents högre kostnad än en 2,4 kW, 12 timmar
backup.
En annan fördel med bränsleceller är
att de inte försämras över tid oavsett om de
används eller står i väntläge. ElectraGen™
-H2 bränsleceller är klassade för att ge
över 4 000 timmars drifttid under en 15 års
livslängd.
– På sikt kommer bränsleceller att bli den
billigaste lösningen som ger oss lång backuptid och mycket lite värmeförluster i våra
noder. Vi är mycket glada och nöjda med det

Foto: Dantherm

Bilden visar ett komplett reservkraftsystem med bränsleceller. Antal vätgastuber avgör tiden av reservkraft.

»	En annan fördel med
bränsleceller är att de
inte försämras över tid
oavsett om de används
eller står i väntläge «

System har en så kallad protonutbytesmembranteknik och klassificeras som bränsleceller
med låg temperatur. Bränsleceller har ett
brett spektrum av potentiella tillämpningar,
strömbackup, kompletterande eller primär
kraft i noder. De kan också användas i transport- och passagerarfordon samt i bärbara
enheter.
Fakta om ElectaGen™ backup kraftsystem

samarbete som vi har med Dantherm Power,
ett företag som jag kan rekommendera. De
levererar vad de lovar och har inte gjort oss
besvikna, säger Jan Rasmussen, Projektledare,
SEAS-NVE (dansk bredbandsoperatör).
Fördelar med bränslecellstekniken

• Enkelhet: Reservkraftsystem med
bränsleceller har en design med luftkyld
konstruktion och få rörliga delar, vilket
gör att ingen svag punkt finns i konstruktionen. Installation och införande är lätt
att genomföra och systemet fungerar
automatiskt.
• Skalbarhet: Systemet är modulärt,
vilket garanterar både uppgraderbarhet
i produktionsvolym och möjlighet att
använda samma typ av komponenter för
alla storlekar av noder i en nätinfrastruktur. Framtida ökning av effektbehovet på
en nod kan lätt hanteras genom att lägga
till ytterligare en modul av bränslecell.
• Flexibilitet: Bränsleceller är flexibla
och är certifierade för installation i en
mängd olika miljöer. Bränslecellsystem kan fungera som en förlängning av
batterier tillsammans med ett befintligt
48V likströmsbatteribackup eller som ett
batterifritt alternativ, som ger oavbruten
strömmatning. Reservkraftsystemet kan
ge växelström eller likström.
• Synergi: ElectraGen™ -H2 backup
kraftsystem integreras med befintliga
kraftsystem och tar funktionsansvar över
samtliga delar av reservkraftsystemet
och är inte bara till för att ersätta generatorer och batterier. Bränsleceller är inte
temperaturkänsliga. Detta kan leda till en
mer kostnadseffektiv kylning av noden,

då kylningen inte behöver ta hänsyn till
reservkraftinstallationen.
• Ren energi: Bränslecellstekniken ger en
ren teknik utan den växande oron om
kostnader i samband med avyttring av
miljöfarliga batterier.
• Lätt att etablera: Med låg vikt, liten
storlek, inga vibrationer och inget buller är
reservkraft baserat på bränsleceller en perfekt kraftlösning för tätbebyggda områden
eller områden som har känslig omgivning.
– En reservkraft på 10 kW med bränsleceller
kan monteras i ett vanlig 19" rack och ett
skåp med flaskor för 9 vätgasbehållare som
tar mindre än en kvadratmederstort utrymme.
Skåpet med vätgasbehållare står utanför noden, så den tar inte upp något utrymme inuti.
Nio gasflaskor ger 12-timmars reservkraft.
Om detta inte är tillräckligt, så kan skåpet
enkelt utökas. Denna lösning motsvarar 8,2
ton batterier, säger försäljningschef på
Dantherm Power, Mads Salling-Mortensen.

»	Nio gasflaskor ger
12-timmars reservkraft.
Om detta inte är
tillräckligt, så kan
skåpet enkelt utökas «

Snabbfakta om bränslecellstekniken

En bränslecell är en elektrokemisk enhet som
kombinerar bränsle (främst vätgas) och syre
för att producera el och värme. Ballard Power

ElectraGen™ backup kraftsystem är konstruerade och utformade för att installeras i
både inom- och utomhusmiljöer för IT- och
telekominfrastrukturer. Lösningarna kan
konfigureras som både integrerade och
fristående moduler. Backupkraftlösningar
kan använda vätgas eller metanolbränsleceller
med fullt integrerad energisparfunktioner
och olika konfigurationer.
Fakta om Dantherm Power

Dantherm Power ägs gemensamt av Ballard
Power Systems och Dantherm A/S. Företaget startade 2003 som ett FoU-projekt inom
Dantherm Air Handling A/S i Danmark.
Dantherm Power är involverad i både danska
och internationella forskningsinitiativ inom
vätgas- och bränslecellsteknik. Företaget
strävar efter att fortsätta vara världsledande
och redo för att leverera en tillförlitlig lösning där vätgas och bränsleceller visa sig vara
en kommersiellt och miljömässigt lönsamt
alternativ till traditionell lösningar.
Dantherm Power lägger nu stort fokus på
den svenska bredbandsmarknaden. Företaget
samarbetar redan i dag med kända service
partners som Relacom för att säkerställa
service. Dantherm är medlemmar i både
Svenska Stadsnätsföreningen och Stadsnätsfabriken. n
Nina Caroline Hjorth
Dantherm
Vill du ha mer info om Dantherm Power
produkter och lösningar kontakta Jimmy Persson,
produktchef, Stadsnätsföreningen, på
jimmy.persson@ssnf.org eller
Mads Salling-Mortensen, försäljningschef, Dantherm
Power på msm@dantherm.com
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Nystart för regional
bredbandssamverkan
Betydelsen av att olika aktörer samarbetar kring bredbandsutbyggnad blir allt tydligare.
Regeringen har beslutat om att tillsätta regionala bredbandskoordinatorer, en viktig
funktion som efterfrågats under lång tid. Bredbandsforums kansli har fått i uppdrag
att stödja koordinatorerna. Även Bredbandsforums arbetsgrupper för bredband till villa
och samordnad efterfrågan pekar på behovet av ökad samverkan på olika sätt.

B

redbandsforum har haft en
intensiv vår då två arbetsgrupper
– Villagruppen och arbetsgruppen för samordnad efterfrågan
– slutrapporterat och levererat ett flertal
viktiga produkter. Byanätsforum växer så
det knakar och det är många frågor kring de
nya stödreglerna i landsbygdsprogrammet.
Regeringen beslutade i slutet av maj att
tillsätta bredbandskoordinatorer i varje län.
Bredbandsforums kansli har fått i uppdrag
att fungera som stödfunktion för koordinatorerna. Uppdraget är välkommet och innebär
ett stöd till berörda regioner och län och en
utveckling av forumets arbete för bredband i
hela landet.
Bredbandskoordinatorerna ska under perioden 2015–2020 fungera som en kontaktpunkt
för bredbandsfrågor i länet för offentliga och
privata aktörer. De ska även stödja och främja
kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
och arbetet som landets fiberföreningar
bedriver. Den nationella stödfunktionen ska
bidra med nätverk och kompetensutveckling
för koordinatorerna och följa upp arbetet.
Kristina Lindbom på Bredbandsforums
kansli kommer arbeta närmast koordinatorerna.
– Vi ser fram emot att tillsammans med
län och regioner få möjlighet att starta upp
verksamheten och gemensamt arbeta för förbättrade förutsättningar för snabbt bredband
i hela landet.
Svenska Stadsnätsföreningen var tidigt ute
med att se behovet av en bättre regional
förankring och organisering. Regionaliseringsprojektet kan bli en inspirationskälla i
arbetet med den nationella stödfunktionen.
Bredbandsforums webbplats uppdateras
löpande med information om arbetet med de
regionala bredbandskoordinatorerna och den
nationella stödfunktionen:
bredbandsforum.se/bredbandskoordinatorer
Samordnad efterfrågan

Arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan
hade i uppdrag att analysera hur utbyggna52

Bredbandsforums kansli. Från Vänster: Stina Levin,
Kristina Lindbom, Nils Hertzberg, Patrik Sandgren, Mattias
Svanold. Åsa Möller och Anna Wibom saknas på bilden.
Foto: Petter Örn

den av bredband kan bli mer effektiv och nå
längre. För att dra full nytta av framtidens
digitala tjänster krävs att många fler hushåll,
företag och offentliga verksamheter än i dag
får tillgång till bra bredband.
Arbetsgruppen konstaterar i sin slut
rapport att den offentliga sektorn har
stora möjligheter att efterfråga och driva
på utvecklingen av nya digitala tjänster och
bredbandsinfrastruktur. Genom att på olika
sätt geografiskt aggregera och samordna
behovet av bredband kan man åstadkomma
en snabbare och effektivare bredbandsutbyggnad.
Förutom förslag och rekommendationer
på åtgärder i syfte att främja bredbandsutbyggnaden, tog gruppen även fram en
kortfattad broschyr som visar nyttan med
digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur.
Läs arbetsgruppens slutrapport och ta del
av broschyren på:
bredbandsforum.se/samordnad-efterfragan
Bredband till villa

Bredbandsutbyggnaden till villahushållen
i Sverige kan bli ännu snabbare och bättre.
Bredbandsforums villagrupp har anlyserat
villamarknaden och hur fler villahushåll ska
få tillgång till bredband med hög överföringshastighet.
En majoritet av Sveriges villahushåll har i
dag inte tillgång till bredband med en hastig-

het om 100 Mbit/s. Endast 15 till 20 procent
har tillgång till bredband via fiber, att jämföra
med ca 80 procent av hushåll i flerfamiljshus. För att fler villahushåll ska få tillgång
till bredband med hög överföringshastighet
föreslår arbetsgruppen ett antal åtgärder.
En viktig slutsats är att det finns stora
skillnader i hur olika regioner och kommuner hanterar bredbandsfrågor. Det kan
handla om tillgång till markavtal, översiktsplaner, likabehandling och ersättning till
kommunerna för återställningskostnader.
Villagruppen föreslår att olika organisationer
får i uppdrag att analysera kommunernas
hantering av bredbandsfrågor och om det
behövs förändra befintliga vägledningar och
rekommendationer.
Även i Villagruppens arbete var behovet
av ett bättre kompetensstöd till kommunerna
i arbetet med bredbandsfrågor tydligt. Inrättande av bredbandskoordinatorer på regional
nivå ligger därför i linje med gruppens
rekommendationer. Villagruppen såg också
ett behov av bredbandskoordinatorer på lokal
nivå, och rekommenderar att regeringen även
ger kommuner ett finansiellt stöd för att
inrätta dessa.
Man såg också att det fanns ett behov
av tydlig information till konsumenter om
bredband till villa. Därför har Villagruppen
tagit fram ett informationspaket som ska
kunna användas av såväl marknadsaktörer i
samband med erbjudanden om fiberanslutning som av offentliga aktörer och andra som
vill informera om bredband.
Mer information om Villagruppen och
informationspaketet hittar du på:
bredbandsforum.se/villagruppen
Läs mer om Bredbandsforums arbetsgrupper, Byanätsforum, arbetet med regionala
bredbandskoordinatorer, och allt annat som
händer på Bredbandsområdet på Bredbandsforums webbplats: bredbandsforum.se n
Mattias Svanold
Kommunikationsansvarig
Bredbandsforums kansli

Varför så stora
prisskillnader?
Moderna grävtekniker är ett exempel på hur konsumenternas anslutningskostnader kan sänkas.

Foto: Bredbandsforum

Erbjudandena för anslutning av villor ser väldigt olika ut i Sverige. Post- och telestyrelsen,
PTS, konstaterar att det råder stora skillnader i det standardpris som erbjuds och en stor
spridning mellan högsta respektive lägsta pris.

P

riset för en anslutning varierar och
räknas oftast fram för varje område.
Att ansluta sig till fibernätet kostar
vanligtvis mellan 15 000 och 30 000
kronor, enligt PTS, och priset beror bland
annat på hur många villahushåll som väljer
att ansluta sig, avståndet mellan fastigheter
och omgivningen och markunderlaget.
Anslutningspriset är engångskostnad som
villaägaren betalar när hushållet ansluter
fibern till villan. Men vad är det som gör
dessa skillnader? Varför finns det inte ett
standardpris i hela Sverige oavsett var man
bor? Svaret är att priset för att ansluta en villa
till fibernätet påverkas av ett antal faktorer. I
Bredbandsforums Villagrupps rapport, som
presenterades före sommaren, identifierades
ett antal parametrar:
• Avstånd mellan hus och husens spridning,
om husen finns i orter, byar eller långt från
varandra.
• Markens beskaffenhet, vilket påverkar
gräv- och återställningskostnader,
exempelvis jordbruksmark jämfört med
berggrund.

• Avstånd till befintliga noder och telestationer, vilken nätsträckning som behövs
för att nå befintlig infrastruktur.
• Geografiska förutsättningar, exempelvis
om det finns hinder i form av berg och
dalgångar eller sjöar och vattendrag.
• Kommunernas regler och taxor för återställningskostnader, kostnader i samband
med att en aktör vill förlägga bredband i
kommunal mark, exempelvis asfaltering.
Återställningskostnaden

Det är stora skillnader i den så kallade
återställningskostnaden. Den kan definieras
som »alla de kostnader som debiteras från
kommunen i samband med att en aktör vill
förlägga bredband i kommunal mark.«
Priset för en återställning varierar från
10 kr per meter eller kvadratmeter upp till
1 000 kr per meter eller kvadratmeter, enligt
en studie gjord av Bredbandsforum. Det är
skillnader som kan vara kännbara för villaägare i en viss kommun och utgöra ett hinder
för fiberutrullningen på grund av att det kan
bli för dyrt.

Hur kan kostnaderna sänkas?

Det är inte nödvändigt att använda samma
grävmetod för en hel ledningssträcka. Det
kan vara bättre att välja den grävmetod som
är bäst anpassad för respektive delsträcka
eller korsning. Exempelvis om marken är
täckt av gräs är kanske plöjning ett mer
kostnadseffektivt alternativ. Vid asfalt är
grävfria metoder som innebär ett smalt spår
i marken där kabeln förläggs ofta det bästa
alternativet. Genom att kombinera olika
metoder kan både stadsnät och operatörer
snabbt, enkelt och billigare förlägga fibern
ända fram till fastigheten.
Stadsnätsföreningen anser, precis som
Bredbandsforums villagrupp, att kommunernas återställningskostnader och andra
avgifter behöver lyftas fram för att öka
transparensen kring avgifterna. Det är också
viktigt att kommunerna själva inventerar sina
avgifter och jämför sina tariffer. Det är ett
bra steg för att underlätta utbyggnaden av
bredbandet. n
Camilla Jönsson Svenska Stadsnätsföreningen

Råd och stöd till villrådiga villaägare: bredbandsforum.se/bredband-till-villa
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DINA KONTAKTPERSONER PÅ REHAU
Vänd dig till oss när du behöver hjälp med kanalisation och skyddsrör! Vi har det
mesta man kan behöva från den minsta kabeltätningen till det kraftigaste röret.
Anders Skinnars är din utesäljare och hjälper dig med projekt, offerter och tekniska
frågor. Anders har jobbat på REHAU sedan 2014. Förutom att brinna för fiberoptiska
nät älskar han segling. Du når Anders på telefon 0704-13 88 16 eller mail
anders.skinnars@rehau.com.
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Annette Walker hjälper dig med order och leveranser. Det är hon som har koll på
våra lager och fabriker, och har stor erfarenhet av det eftersom hon jobbat på
REHAU sedan 1998. Annette tycker om att träna och att resa. Du når henne på
telefon 019-20 64 23 eller 0704-13 88 23, mail annette.walker@rehau.com.
Bakom Annette och Anders finns REHAU-koncernens övriga 19 000
anställda. Se mer på www.rehau.se.

EU:s strategi för en

digital inre marknad

EU-komissionens vice ordförande Andrus Ansip och ansvarig kommissionär Günther Oettinger presenterar ny strategi för EU:s inre digitala marknad.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Redan när den nya EUkommissionen installerades
i slutet av 2014 stod det klart
att en strategi för att skapa en
digital inre marknad skulle bli
en av den nye ordförande Jean
Claude Junckers huvudfrågor.
Ett halvår senare var det dags
för den nytillträdde ordföranden
att presentera sitt förslag.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

-R

egeringen välkomnar strategin
och tycker att det är bra att
EU-kommissionen tar tag i
frågan om att anpassa EU:s
inre marknad till den digitala ekonomin.
Det behövs för att stimulera innovation och
stärka Europas tillväxt och konkurrenskraft.
Digitaliseringen påverkar stora delar av
samhället idag, och innebär många möjlig
heter för medborgare, konsumenter och
alla typer av företag, oavsett sektor, skriver
Sveriges näringsminister Mikael Damberg
på regeringens webbplats.

Bakgrunden till satsningen är det förändrade
samhället där allt större del av vår kommunikation och handel sköts över nätet.
Förhoppningen är att satsningen på sikt ska
skapa både tillväxt och fler jobb i EU-området. Men för att lyckas behövs både enighet
och tydlighet enligt den ansvarige kommissionären.
– Europa kan inte ligga i framkant av den
digitala revolutionen och samtidigt ha 28
olika regelverk för teletjänster, upphovsrätt,
IT-säkerhet och skydd av personuppgifter.
Vi behöver en europeisk marknad, vilket
gör det möjligt för nya affärsmodeller att
blomstra, nystartade företag att växa och
som ger industrin möjligheten att dra nytta
av Internet of Things, skriver Günther H.
Oettinger, EU-kommissionär med ansvar

för den digitala ekonomin och det digitala
samhället, i ett pressmeddelande.
Förslaget till ny strategi fokuserar på tre
övergripande områden:
• Förbättra företags och konsumenters
tillgång till varor och tjänster online i
Europa, genom att ta bort hinder för
gränsöverskridande verksamhet,
• Skapa rätt förutsättningar för framväxten
av digitala nätverk och innovativa tjänster,
samt
• Maximera tillväxtpotentialen för EU:s
digitala ekonomi, genom exempelvis
investeringar i IT-infrastruktur, digitala
kunskaper och offentliga e-tjänster.
Den strategiplan som presenterades innehåller både lagstiftande och icke lagstiftande
förslag som nu ska diskuteras både i EUparlamentet och ute hos medlemsländerna.
Strategin och dess förslag har nu gått ut
på remiss, från Utrikesdepartementet, där
Svenska Stadsnätsföreningen är en av
remissinstanserna.
För frågor om föreningens remissvar,
kontakta Camilla Jönsson,
camilla.jonsson@ssnf.org n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen
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Jonas Floren

Jacob Engelmark

ume.net

Bjärekraft

Fibra

1

Hur arbetar ni med villaerbjudanden?
– ume.net har byggt ut fiber till villakunder
sedan 2001 vilket innebär att många boende
i Umeå har tillgång till vår fiber. 2014 blev
ume.net ett eget varumärke och även en egen
logo. I samband med det har vi kunnat jobba
mycket med marknadsföring på olika sätt
bland annat tv, digitalt och events.
De kampanjerna har varit ett led i arbetet att
stärka vårt varumärke ytterligare. När det kommer till vårt arbete med att nå ut till villakunder
så har vi informationsträffar, gör utskick och
tar kontakt via telefon för uppföljande samtal.
Vi gör en bedömning beroende på område
vilka metoder vi ska använda oss av. Nu i höst
lanserar vi vårt webbbaserade gränssnitt ut
mot kund f.i.b.e.r, som står för; finns internet
bredvid ert residens. På sin områdessida anmäler kunderna intresse, följer utvecklingen av
utbyggnationen och hittar all information som
kan vara bra att veta inför en anslutning.

2

Vilka kampanjmetoder har varit
mindre lyckade?
– Svårt att säga men det märks stor skillnad på antalet anslutningar beroende på vilken
tid vi lagt ner. Det är viktigt att ta sig tid till att
följa upp informationsutskick för det finns alltid
frågor.

3

Vilken kundgrupp är svårast
att nå ut till?
– Äldre personer där barnen flyttat
hemifrån och där de har välfungerande
ADSL-uppkoppling i dag. De hushållen har
svårt att förstå vinsten med att dra in fiber. Vi
brukar använda argumentet att det sannolikt
höjer värdet på fastigheten. På så sätt kan
de använda möjligheten att ha en vilande
anläggning. Vi märker att många unga som
köper villor i dag kräver bredband med en
hög hastighet, 100 Mbit/s är i stort sett ett krav,
eftersom de är vana vid att ha detta när de bott
i lägenhet. Just därför är detta ett bra argument
för de som funderar på att sälja huset längre
fram.
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1

Hur arbetar ni med villaerbjudanden?
– Vi har under de senaste åren strukturerat
upp arbetet och delat upp olika områden
som säljarna sen bearbetar. Just nu är det
högtryck så insatsen för att nå tillräckligt hög
anslutningsgrad är betydligt lägre i dag än
tidigare. Det innebär att vi kan bearbeta flera
områden samtidigt.
Precis som många andra aktörer så skickar vi
ut skriftlig information redan i ett tidigt skede.
Den processen har vi effektiviserat ytterligare
under det senaste åren. Tidigare har säljarna
lagt mycket tid på att skriva ut material för
att sedan packa manuellt och ta till posten.
Nu skickar vi istället en stor del av materialet
digitalt till ett tryckeri som ombesörjer hela
utskicksarbetet. Det frigör väldigt mycket tid
från säljarna som istället kan lägga resurserna
på annat.

2

Vilka kampanjmetoder har varit
mindre lyckade?
– Generellt sett så tycker jag att det är
svårt att se ett mönster. Det handlar mycket om
vilka som bor i de enskilda områdena. I vårt fall
har vi märkt att sommarstugeägarna i framförallt Båstads kommun skiljer sig stort från
våra andra kunder. I det fallet är det dessutom
många som inte ens är bosatta i Sverige vilket
gör det svårt att nå ut med information.

3

Vilken kundgrupp är svårast
att nå ut till?
– Den äldre målgruppen är helt klart
svårast att nå fram till. I branschen är digitaliseringen på välfärdsområdet känd men inte ute i
stugorna. Därför drog vi igång ett gemensamt
projekt tillsammans med ett antal andra stadsnät i Skåne. Vi tog fram en tidning som riktade
in sig på bland annat välfärdsnyttan med
bredbandet. Den handlade alltså inte om ITtelefoni och tv utan snarare om trygghetslarm,
smarta hem, Internet of Things osv. Tidningen
har delats ut vid olika tillfällen vilket gör att vi
når ut till dem som inte är frekventa besökare
av vår webbplats.

1

Hur arbetar ni med villaerbjudanden?
– När vi beslutat oss för att satsa på ett
område skickar vi ut skriftligt material och
bjuder även in till informationsmöte. Vi arbetar
med att effektivisera vårt arbete och bli ännu
bättre på att nå till så många som möjligt. Jag
tror generellt sett att stadsnäten har mycket
att lära av andra branscher som riktar sig till
samma målgrupp. Framförallt tror jag att vi och
många andra stadsnät kan bli bättre på att ta
fram information om våra kunder så att vi kan
anpassa både material och säljteknik därefter. I
takt med att konkurrensen om kunderna ökar
kommer detta bli allt viktigare.

2

Vilka kampanjmetoder har varit
mindre lyckade?
– Vi har sett att andelen anslutningar
sjunker när vi har för långa ledtider mellan de
olika hållpunkterna som exempelvis mellan
informationsmöte och avtalsutskick. Sen är
det ju ingen hemlighet att ju fler gånger du
är i kontakt med en kund desto bättre. Ju fler
samtal och fysiska möten desto bättre. I de fall
vi inte hunnit med detta blir också anslutningsgraden lägre.

3

Vilken kundgrupp är svårast
att nå ut till?
– Tvärtemot vad många kanske tror så
upplever jag att välbeställda områden är svårare än andra. Framförallt äldre personer i dessa
områden. Jag tror nog att de många gånger
har låg belåningsgrad och då kanske inte
argumentet om värdeökning på bostaden är
lika intressant. För äldre personer kan en utgift
på 20 000 kronor vara stor och de tänker efter
flera gånger. För småbarnsfamiljer med höga
lån och många utgifter är höga utgifter inte lika
dramatiska. n
Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

Fler unga till teknikjobb
Foto: Erik Cronberg/IVA

Foto: IVA

Alexandra
Ridderstad, verksamhetsansvarig,
Tekniksprånget.

Praktik för nyblivna studenter ska locka fler till teknikutbildningar.

Tekniksprånget startade hösten 2012 då nio företag tog emot
praktikanter. Idag medverkar 230 arbetsgivare, inom såväl privat
som offentlig verksamhet, som öppnat sina dörrar för nyfikna och
engagerade ungdomar som vill prova på att arbeta som »ingenjör«
under fyra månader.

-V

i ser att alltfler kommuner
och kommunala bolag tar
emot våra praktikanter vilket
känns väldigt roligt, säger
Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig
för Tekniksprånget.
Tekniksprånget är ett brett nationellt projekt
som bygger broar mellan skola och näringsliv.
Via Tekniksprånget ställer arbetsgivare upp
med praktikplatser och ger unga teknikintresserade en möjlighet att prova på hur det
kan vara att arbeta som ingenjör under fyra
månader. Ungdomarna får prova på arbetslivet och arbetsgivarna får in ny energi och en
möjlighet att visa vad just deras arbetsplats
kan erbjuda för framtidsmöjligheter. Det är
ett brett spektra av teknikintensiva arbetsgivare, såväl stora som små, inom både offentlig
och privat sektor, som erbjuder praktik.
– Många ingenjörsjobb är dolda för ungdomar, genom praktik får ungdomarna upp
ögonen för arbetsuppgifter som en ingenjör
kan ha. Och vi ser ett stort positivt gensvar
när de ser vilka oändliga möjligheter en
högre teknisk eller naturvetenskaplig utbild-

ning kan ge, säger Alexandra Ridderstad och
fortsätter:
– Det är många som slåss om framtidens
talanger. Tekniksprånget är en fantastisk
möjlighet för arbetsgivare att bygga sitt
varumärke och att marknadsföra sig mot
ungdomar och studenter.
Nästa ansökningsomgång öppnar 16 oktober.
Praktiken inleds då i slutet av januari och
pågår fyra månader framåt. Intresset är stort
bland ungdomarna men alla har tyvärr inte
turen att få en praktikplats.
– Vi behöver fler arbetsgivare som tar
emot våra duktiga praktikanter, säger Alexandra. Med fler arbetsgivare i Tekniksprånget
säkrar vi tillsammans Sveriges framtida
behov av ingenjörer och stärker Sveriges
konkurrenskraft.
För att underlätta för kommunala bolag att
delta har såväl SKL och KFS tecknat avtal
med berörda arbetsgivarorganisationer. Den
fortsatta utbyggnaden av bredband och
utvecklingen av befintliga nät kräver duktiga
och välutbildade tekniker i framtiden. Här

ger Tekniksprånget möjligheter för landets
ungdomar att prova på hur det är att arbeta
med stadsnät. I dagsläget medverkar bland
annat Helsingborgs stad, Mora kommun,
Norrköpings kommun, Växjö Energi, Mölndals Energi, Stockholms stad, Göteborgs stad
och Lidingö stad.
– Vi har gjort en undersökning bland dem
som praktiserat inom offentlig sektor för att
ta redan på deras attityder och erfarenheter.
Den visade att 95 procent hade en oklar bild
av vad det innebär att arbeta inom offentlig
sektor. Efter avslutad praktik var 73 procent
positiva till att arbeta inom offentlig sektor
och kan tänka sig en framtid inom densamma vilket känns väldigt roligt, berättar
Alexandra och fortsätter:
– Vi är också väldigt glada över att Tekniksprånget lockar så många tjejer. Hälften av
dem som antas idag är tjejer. Att sedan hela
åtta av tio av alla dem som genomfört praktik
sedan börjar – eller planerar att börja – på en
teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, är
förstås ett kvitto på det här är ett arbetssätt
som fungerar, avslutar Alexandra. n
Ulrica Giltze
Kommunikationsansvarig Tekniksprånget

Fakta
Tekniksprånget
Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som har
gått ut gymnasiets NV- eller TE-program, samt
är max 20 år. Praktiken är fyra månader lång, och
startar varje höst och vår. Praktiklön om 13 500
kronor per månad utgår.
Nästa ansökningsperiod öppnar 16 oktober och
pågår till 16 november.
Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på uppdrag av regeringen.
Läs mer på tekniksprånget.se
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Välfärden nästa
för näten
Den artificiella intelligensen lär sig över tid användarens unika beteende och larmar automatiskt ifall fara uppstår.

Vad är på gång att hända med näten? Att det finns en massa
potential som inte utnyttjas är många överens om. Men vad
ska framtiden fylla näten med? Välfärd är svaret, enligt de nya
tankarna hos de svenska företag som växer fram i teknikkluster
på KTH, där innehållet är lika viktigt som tekniken.

B

På vilket sätt menar du att våra nät har med
artificiell intelligens att göra?

– Jag menar att det är dags att använda den
infrastruktur, de bredbandsnät, som redan
finns. Med en helt ny typ av teknologi
kan exempelvis trygghetslarm baseras på
AI. Ihopkopplade med bredband kan det
innebära att äldre och personer med olika
funktionshinder kan bo kvar i sina hem
mycket längre – och på helt nya villkor. Det
är bara ett exempel på tjänster i välfärden
58

där vi kan dra nytta av de bredbandsnät som
redan finns, säger Michael Collaros.
Han menar att artificiell intelligens är på väg
att på allvar förändra vårt samhälle i grunden.
Redan i dag använder sig bland annat dagstidningar av AI-robotar för att skriva enklare
notiser. Ett annat exempel är dataspelstillverkare som använder sig av AI för att skapa
mer realistiska och mänskliga motståndare i
datorspel. Därför går det att säga att framtiden egentligen redan är här.
Nu tror han att AI-trenden är på väg att slå
igenom även i välfärdssektorn. Där hoppas
Michael Collaros att Aifloo, som baserar
sina produkter på självlärande AI, som
kopplas ihop med trådlösa sensorer, ska
vara en aktör.
– Ett exempel är Aifloo SmartCare en helt
ny generation trygghetslarm för äldre och
personer med funktionsnedsättning.

Anette Hällnäs
Aifloo

Foto: Aifloo

egreppet artificiell intelligens, eller
AI, har varit på agendan i 20 år
snart, inte minst i populärkultur, tv
och film. Men det verkar inte hända
något i verkliga livet? Jodå, nu är det på gång.
– Min bedömning är att AI kommer att
bli nästa byggsten i den svenska välfärden.
Äldreomsorgen står först på tur, säger
Michael Collaros, vd på företaget Aifloo som
arbetar med just AI.

Det är otroligt spännande att ta fram den
här typen av högteknologiska produkter. I
jämförelse med traditionella trygghetslarm
som i princip bara är en enkel larmknapp, så
baseras vår produkt på avancerade beteendeanalyser av användaren. Vår artificiella
intelligens lär sig över tid användarens normala beteende och larmar automatiskt vid till
exempel ett fall, ett hastigt insjuknande eller
andra beteendeförändringar, säger Michael
Collaros. n

Systemet ersätter de traditionella alarmknapparna och
erbjuder trygghet för äldre, anhöriga och vårdpersonal.

OMNISWITCH 6450

10GIG
KRAFTFULL
FLEXIBEL
DRIFTSÄKER
Vi driver stadsnät,
och fyller dem med
smarta tjänster
Med Teracom som en oberoende
kommunikationsoperatör får du
tillgång till vår driftskompetens
och ett brett utbud av nättjänster
från olika operatörer.
Vi är en samhällsägd operatör med
lokal närvaro i hela landet, som
levererar framtidssäkra tjänster med
hög kvalitet till både stadsnät och
fastighetsägare.

b2b.teracom.se/ko
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Välkommen till
bredbandsbåten 2015

Stockholmsmässan älvsjö OCH MARIEHAMN MED BIRKA, 29 – 30 september
Kvällen-före-mingel måndag
28/9 från kl 19.00 på Scandic Talk
Hotel vid Stockholmsmässan

dag 1
29 sept

För dig som ska delta på Bredbandsbåten och finns på plats i Stockholm redan
»kvällen före«. Ett perfekt tillfälle att nätverka och träffa stadsnätsbranschen
innan konferensen. Stadsnätsföreningen och NetNordic bjuder på något att äta
och dricka.

PROGRAM Stockholmsmässan
09.45-09.50 Välkommen till Bredbandsbåten 2015
Stadsnätsföreningens ordförande, Karin Ahl
09.50-10.50 Hur kommer människor att använda nätet
i framtiden?
Beata ger en visionär bild av hur mobilitet,
smart data och nya intuitiva gränssnitt
förändrar sättet vi kommer kommunicera och
konsumera digitalt innehåll. Självklart
illustrerat med praktiska exempel på lösningar
och tjänster som redan idag visar vägen till
framtiden. Hur kommer vi sköta livet, hälsan
och arbetet? Vad krävs för insikter för att ligga
steget före?
Beata Wickbom
10.55-11.35 Gemensamt seminarium 1
Digital trendspaning
Dick Seger, fd vd på Verisure och expert på
”smarta hem”, Edward Jensinger, gymnasiechef
inom Malmö stad, driver blogg om skolans
digitalisering, Josefin Landgård, grundare till den
första digitala vårdcentralen Kry.se
Spaningsledare: Beata Wickbom
11.45-12.15

Välj ett av följande:
1:1 – Politik och samhälle
Stockholm, en smart stad växer fram
Stockholm växer i hög takt, och står inför
en mängd utmaningar, bland annat inom
framkomlighet och hållbarhet. Hur tar staden
tillvara digitaliseringens möjligheter och hur
kan IT bistå i de utmaningar och behov som
ett växande Stockholm står inför?

I Stockholm byggs nya områden på hållbara
och smarta sätt, befintliga områden uppgraderas med intelligenta tjänster. En smart stad
börjar växa fram, och Stockholms stad tar en
alltmer aktiv roll inom IT för stadsutveckling.
Thomas Bergendorff, Stockholms Stad,
Norra Djurgårdsstaden Innovation
1:2 – Teknik
Varför fungerar en stad?
Städer blir alltmer betydelsefulla och
måste alltid fungera. Städerna och dess
infrastruktur måste vara resilienta.
Vi vill alla bo och verka i städer och regioner
som fungerar smart och effektivt, men framförallt, alltid fungerar. Toleransen för avbrott,
kö, förseningar, uteblivna leveranser o s v blir
allt mindre. Det är uppenbart att flödet av
information måste fungera oavbrutet annars
slutar viktiga samhällsfunktioner att fungera.
Alltmer blir uppkopplat och BigData skall öka
servicegraden i samhället mm, vilket leder till
ökade krav på funktionssäkerhet i informationsflödet.
Magnus Qvant, VD och verkställande
sekreterare i Resilient Regions Association
1:3 – Produkt och Marknad
Hur skapar vi robusta välfärdstjänster?
Samhället förlitar sig allt mer på nätinfrastrukturen. Vad finns det för risker med detta och hur
skapar vi robusta välfärdstjänster?
Leif Carlson, Informationssäkerhetsexpert, Inera
12.15-13.45 Gemensam lunch
Kaffe serveras hos utställarna

moderator Beata Wickbom
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Beata Wickbom är civilekonom och expert inom social media och digital kommunikation.
Hon har arbetat med affärsutveckling och kommunikation på webben sedan i mitten på
90-talet. Hon var bland annat med och byggde upp Spray. Beata syns även ofta i tv som
Aktuellts expert på internet och social media.

13.45-14.25 Gemensamt seminarium 2
Sverige har i dag ett av världens lägsta priser
för bredbandsuppkoppling. Det har vi de
svenska stadsnäten att tacka för. Samtidigt
halkar den offentliga sektorn efter när det
gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Sveriges kommuner är generellt sämre
än grannländernas på att erbjuda invånarna
e-tjänster.
Paneldebatt med: Kristina Yngwe, Centern, Anders
Schröder, Miljöpartiet, Erik Ottoson, Moderaterna
och Teres Lindberg, Socialdemokraterna
Moderator: David Mothander, Nordic Policy
Council, Google

2:3 – Produkt och Marknad
Hur hjälper SKL kommunerna
att digitalisera sina tjänster?
Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för
samhällsutvecklingen. Ny teknik, digitalisering
och internet är också några av nycklarna för att
hitta nya effektivare arbetssätt och smartare
tjänster inom välfärden. Det är hög tid för sektorn
att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna
bland annat för att klara välfärdens framtida
finansiering och tillmötesgå människors förväntningar. SKL anser att denna verksamhetsutveckling behöver ges ökad prioritet.
Åsa Zetterberg, CESAM, SKL

14.35-15.05 Välj ett av följande:

2:2 – Teknik
Lär dig lite vanligt digitalt självförsvar
Internet är allt mer tillgängligt, och allestädes
närvarande i våra liv. Samtidigt som nyttan är
stor utsätts internets användare för en rad olika
risker. Det som kraftigt ändrat förutsättningarna för säkerheten under senare decennier är
den ökande användningen av internet och allt
som är relaterat till internet. Internet är en av de
största uppfinningarna sedan skivat bröd, men
det ställer oss inför nya utmaningar. Information
ska kunna finnas tillgänglig när som helst, var
som helst men bara för den som ska ha den - på
ett säkert sätt. Vad behövs för att vi ska lita på
internet och internetbaserade tjänster?
Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef vid IIS

15.05-15.45 Kaffe hos utställarna
15.45-16.30 Gemensamt seminarium 3
Automatisering – tjänstemännen utgår
Samhället digitaliseras och prognoser tyder
på att hundra tusentals tjänster försvinner när
företagens verksamhet automatiseras. Samtidigt
väntas nya tjänster tillkomma – men vilka? Hur
anpassar vi oss bäst efter framtidens nya förutsättningar.
Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet samt
adjungerad professor vid KTH

Med reservation för ev ändringar.

2:1 – Politik och samhälle
Om samhällskritisk infrastruktur i Sverige
och Europa
PTS verksamhet styrs av svenska lagar som
ofta har sitt ursprung från EU. Vad innebär det
i praktiken och hur påverkar detta svenska
aktörer när det gäller till exempel säkerhets-,
konkurrens- och konsumentfrågor?
Göran Marby, Generaldirektör PTS

16.30-16.40 Avslutning
Stadsnätföreningens Karin Ahl och Mikael Ek
tillsammans med moderator Beata Wickbom
avslutar dagen
16.55

Bussarna avgår mot Birkaterminalen
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bredbandsbåten 2015
dag 2
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Deltagarna väljer i förväg sitt deltagande på 6 av följande workshops,
antalet deltagare är begränsat för varje workshop.
seminarie visar vi på hur en sådan funktion kan
införas på befintligt nät för att skapa funktionalitet
och ett bättre mervärde för kunden.
Miguel Alktun, Lagercrantz Communication
AB/RAD

politik och samhälle
workshop 1

Hur engagerar man den lokala politiken?
Exempel på framgångsrik lokal dialog!
Louise Thorselius, Stadsnätsföreningen
och Mia Forsäng, Vara kommun

workshop 2

Regionalt samarbete
I Dalarnas län har vi skräddarsytt ett regionalt
samarbete mellan Stadsnätsföreningens medlemmar och länets kommuner, landsting och läns
styrelse via bredbandskansliet ”Digitala Dalarna”
Per Fröling, Regionaliseringsansvarig
Stadsnätsföreningen och Joakim Holback,
Chef för bredbandskansliet i Dalarna

Workshop 3

Ersätter mobilnäten den fasta uppkopplingen?
Vad händer med den fasta infrastrukturen när mobilnäten blir alltmer utbyggda och hastigheterna
ökar. Hur kommer vi använda infrastrukturen? Vilka
behov har mobilnäten? Är det samexistens eller en
strid på kniven om användarna?
Patrik Nilsson, nätexpert, Telenor

Workshop 4

Bredbandsforum
– Regionala bredbandskoordinatorer
Regeringen har tillsatt medel till regionala bredbandskoordinatorer. Vad ska de göra?
Kristina Lindbom, Bredbandsforum, Åsa Möller,
Post- & telestyrelsen

Workshop 5

Måste lagen om offentlig upphandling
tillämpas för kommunala stadsnät?
Finns det någon situation där LOU gäller? Hur tar
jag dialogen med kommunens jurister när det
gäller undantagen i LOU?
Kaisa Adlercreutz, advokat hos Gärde Wesslau

Workshop 6

Kommunal wifi – ja eller nej?
Det blir allt vanligare att kommuner erbjuder gratis
wifi-uppkoppling på allmänna platser. Helsingborg
har i flera år haft gratistjänster på tio allmänna
platser. Varför ska en stad kunna erbjuda ett fritt
wifi? Vilka effekter ser man i Helsingborg stad av
att erbjuda wifi-uppkoppling? Är det en del av
uppdraget?
Joakim Jardenberg, Internetchef Helsingborg Stad

Workshop 8

Bränsleceller som backup (på engelska)
De nya kraven från både myndighet och kunder på
driftsäkerhet skapar utmaningar för stadsnät och
nätägare. Att behålla våra noder spänningssatta
en längre tid är en av de största kostnadsposterna
med dessa samhällskritiska krav. Att arbeta med
batterier som vi gör idag blir fort kostnadsdrivande och ger mycket drift och underhållsarbete.
Finns det då några alternativa lösningar? På detta
seminare för du veta mer om bränsleceller som
använder vätgas. Lång backuptid av spänning,
miljövänligt, enkel drift och underhåll samt
kostnadseffektivitet med de krav som finns på
backuptid idag och imorgon.
Mads Salling-Mortensen, Dantherm Power AS

Workshop 9

Certifiering leverantörer, anläggningsteknik
och dokumentation
Christina Hedlund från PTS ritar och berättar om
innehållet i ett nytt branschgemensamt projekt för
att säkerställa kvalitet och robusthet inom anläggningar för fiberinfrastruktur. Projektet ska sammanställa och revidera de rekommendationer som idag
finns tillgänga i olika skrifter. Skapa rekommendationer för anläggningstekniker för fiberinfrastruktur
samt etablera en certifiering av entrepenadföretag
och individer som arbetar med dessa projekt. Tillsammans ska dessa delar skapa en helhetssyn på
kvalitet och metodval för fiberanläggningar som
är så viktiga för att vårt samhälle ska utvecklas och
frodas framgent.
Christina Hedlund, Post- & telestyrelsen

Workshop 10

SEC/SKA – Skydda ditt nät och dina kunder
från näthoten
Säker kundanslutning, SKA/SEC, är sedan 2005
standard för att säkert utforma och bygga svenska
bredbandsnät.Ett SEC certifierat nätverk säkerställer
en säker och kvalitativ anslutning där alla typer av
kapningar och intrångsförsök av en slutanvändare
görs omöjligt. Marcus på Netrounds berättar varför
detta är viktigt och om hur du går tillväga för att
testa och certifiera ditt nät.
Marcus Friman, Netrounds

Workshop 11

Teracom presenterar
Hur du bygger ut kostnadseffektivt
i svåra lägen med AirFibre
Hur bygga ut där fiber inte når idag eller är
oekonomiskt? Komplettera ditt stadsnät med ett

Teknik, produkter och tjänster
Workshop 7
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CESAR2 – Exempel på införande av funktioner
För att skapa mervärde i förbindelser till operatörer
och företag i och mellan våra stadsnät så kan exempelvis en portal för förbindelsestatistik i realtid
och bakåt erbjudas. I CESAR2 Ethernettjänster kallar
vi det för ”kontinuerlig SLA-mätning”. På detta

koncept baserat på mix av fiber, radiolänk och nya
wifi-komponenter – AirFibre.
Vi berättar om vår pilot i Blekinge och drar slutsatser för din typ av nät och för din typ av landsbygd.
Jan Backman och Jan Markgren, Teracom Sverige
Workshop 12

Workshop 13

Netadmin presenterar
Erfarenheter från införande av OSS-system
Netadmin Systems delar med sig av 11 års
erfarenhet från införande av OSS-system på olika
marknader.
• Vad ska man tänka på vid skapandet av nya
produkter och tjänster?
• Vilka fallgropar bör man se upp med?
• Vad driver komplexitet i lösningen?
Ulf Lindberg, kundansvarig och Ulf Engstrand, produktchef, Netadmin Systems
ADVA Optical Networking presenterar
Kostnadsffektiv övervakning av fibernät
Torbjörn Rium från ADVA Optical Networking
berättar hur ADVA’s kostnadseffektiva lösning för
monitorering av accessfiber möjliggör kontinuelig
övervakning av fibernät och vid eventuella avbrott
snabbar upp fellokalisering, och därmed förkortar
reparationstider.
Torbjörn Rium, ADVA Optical Networking

etableras flera områden parallellt. Samtidigt står
flera område på kö för att ansluta sig. Lyssna till
vilka erfarenheter Malmö stadsnät dragit och vad
som kan vara bra att tänka på vid anslutning av
villahushåll med fiber.
Stefan Wallin, Projektledare/Affärsstöd
inom Malmö stadsnät
Workshop 17

Standardisering och automation av gemensamma
branschprocesser ger oss nöjda kunder
För att konsumenter ska få rätt information
och minska risken att drabbas av problem har
branschen gemensamt arbetat med standardisering. Arbetet har omfattat adressinformation och
processer för byte av kommunikationsoperatör
respektive konsumenters byte av tjänsteleverantör
i öppna stadsnät. Under Stadsnätsföreningens
ledning har tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatörer och stadsnät gemensamt enats om
processer och specifikationer.
David Troëng, Stadsnätsföreningen

Workshop 18

Bra mobil inomhustäckning – går det att få?
Problematiken kring inomhustäckning blir allt mer
kännbart. Behovet är stort men täckningen minskar
på grund av våra huskonstruktioner som isolerar
radiosignaler effektivt. Hur löser vi detta nu och
över tid? Patrik från We Consulting ritar och berättar samt ger exempel på moderna lösningar för att
skapa bra inomhustäckning kostnadseffektivt.
Patrik Olsson, We Consulting AB

Workshop 19

Hur skapar man ett lönsamt datacenter?
Under datamässan Datacloud Europe 2015 fick
Falu Energi & Vatten och ECO DC AB ta emot ett
specialpris för affärsprojektet EcoDataCenter med
motiveringen: ”nytänkande där ett datacenter
integreras i ett energisystem som sedan värmer
en stad. På ett sätt som är hållbart och klimatneutralt”. Projektet är också utsett till att vara en av
världens 100 ledande innovationer eller en av 10
inom kategori IT av Sustainia100. ”Det är stort för
vårt datacenter”. Behovet av datacenter runt om
i världen ökar. Dagens datacenter är några av de
största energikonsumenterna i världen, vilket ger
en hög klimatbelastning och stora kostnader. Nu
byggs världens första klimatpositiva datacenter.
EcoDataCenter är ett paradigmskifte. Det är helt
enkelt ett smartare val. Lyssna till hur man skapar
ett lönsamt datacenter som dessutom byggs på
helt förnyelsebar energi, integrerat i ett befintligt
energisystem.
Jan Fahlén, projektledare, Falu Energi & Vatten och
ECO DC AB

produkt och marknad
Workshop 14

CESAR2 – Avtalspaketet ger dig
nya möjligheter till affär
Genom att arbeta med anslutningspunkter och
produktifiering av säljområden i CESAR2 där du
erbjuder operatörer stadsnätets tjänster i ett
standardiserat format så får du mer förfrågningar
och längre kundrelationer. Jimmy och Lars visar
hur du enkelt kan skapa affärer genom att använda
CESAR2 och dess möjligheter tillsammans med
avtalspaketet.
Jimmy Persson och Lars Björkman, Stadsnätsföreningen

Workshop 15

Stadsnätsfabrikens ramavtalsleverantörer
Inom ramen för Stadsnätsfabriken har nätägare en
möjlighet att avropa Stadsnätsfabrikens ramavtalspartners. Allt från passiva/aktiva komponenter,
konsultation, projekteringshjälp till juridisk rådgivning finns att välja på. Hafsteinn Jonsson från
Stadsnätsfabriken berättar om de möjligheter
som våra partners skapar för nätägare och stadsnätsorganisationer.
Hafsteinn Jonsson, Stadsnätsfabriken

Workshop 16

Villaerbjudanden med enbart svartfiber?
Det började med ett pilotområde 2013 och nu
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ÅRSKONFERENSen
i västerås 24–25 mars 2015

Foto: alice öberg
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Stort intresse för att testa reaktionsförmågan i Open Universe monter.

Intressanta pausdiskussioner mellan de olika talarpassen.

Nyvalda ordföranden Karin Ahl
hälsar välkommen.
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Itux lockade deltagarna med plockgodis.

Fullt hus i kongressalen i Västerås.

Dans och musik i samband med middagen.
Mikael Lagergren, it-chef i Västerås stad,
intervjuas av Louise Thorselius.

Boka in redan nu:

årskonferens

(15)–16–17 mars 2016
Hotel Tylösand, Halmstad

Stadsnätsföreningens kansli

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

Foto: Pamela.se

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

S

tadsnätsföreningen, Halmstad Stadsnät och Halmstad kommun hälsar branschen
välkomna till Hotel Tylösand 16–17 mars. Årskonferensen samlar allt fler deltagare för
varje år och denna gång genomförs den i havsnära och kreativ miljö på västkusten.
Precis som under tidigare år erbjuds konferensdeltagarna ett seminarieprogram och
mingel även dagen innan Årskonferensen startar, 15 mars.

Du tar dig till Halmstad med både bil, tåg och flyg på ett enkelt sätt. Flygtiden från Stockholm
är 1 timme. Transporter kommer att ordnas till och från Tylösand från Halmstad central/
centrum samt Halmstad flygplats.
Vi kommer denna gång att uppmana så många av er som möjligt att dela rum, då vi hoppas
kunna erbjuda så många som möjligt logi på Hotel Tylösand. Hotellrum finns bokade även på
hotell inne i Halmstad.
Boka redan nu in dessa datum, mer information om program och innehåll kommer
senare i höst! Hjärtligt välkommen till Tylösand våren 2016!!

Louise Thorselius
PR- och kommunikations
ansvarig
Telefon:
08-23 20 08
Mobil:
076-110 02 88
E-post:
louise.thorselius@ssnf.org
CECILIA BAGGE
Kanslichef
Telefon:
08-214 620
Mobil:
072-542 65 49
E-post:
cecilia.bagge@ssnf.org
kansli@ssnf.org
MIA FORSLÖF
Eventchef
Telefon:
016-51 70 12
Mobil:
070-822 96 40
E-post:
mia.forslof@ssnf.org

65

K rönika

S

verige har idag en IT-infrastruktur i världsklass. Bland
de rapporter som senast rankar oss i toppskiktet finns
Networked Readiness Index (2014) från World Economic
Forum. Här visas hur vår infrastruktur, en utbredd användning av tekniken och landets innovationskraft gjort Sverige
till ett verkligt kunskapsbaserat samhälle. Vi är också bland de
länder i världen där den höga internetanvändningen verkligen
gör skillnad i människors vardag.
Så vad har tagit oss hit? Sverige är i ett internationellt perspektiv
unikt med våra cirka 170 kommunägda stadsnät. Tillgången till
öppna fibernät i en majoritet av Sveriges kommuner har gett
goda förutsättningar till ökad konkurrenskraft, tillväxt och inte
minst en bättre välfärd.

En rapport från forskningsinstitutet Acreo visade så sent som
2014 hur digitala hemtjänster kan förbättra kvaliteten i omsorgen
samtidigt som de reducerar kostnadsökningen. Framgångs
exempel finns från kommuner som Västerås där fibernätet gjort
det möjligt att införa tillsyn nattetid via kamera och förenklat
kommunikationen med hjälp av en robotliknande videoskärm
på hjul. Rapporten visar att närmare 53 miljarder kronor kan
sparas de närmaste åren om resten av Sverige följer efter
i införandet av fler digitala hemtjänster.
Det som krävs är dock en väl utbyggd fiberinfrastruktur med god
kapacitet och kvalitet, skriver Acreo. Den digitala infrastrukturen är en nyckelfaktor för att klara av framtidens stora
offentliga utmaningar inom vård, skola och omsorg. En
annan betydelsefull faktor är öppenheten i nätet.
När Acreo tittade närmare på Stockholm, i en samhälls
ekonomisk analys av Stokab 2014, syntes tydligt vinsterna
av en offentligt ägd fiberinfrastruktur. Här har det öppna,
passiva fibernätet generat minst 16 miljarder i samhälls
ekonomisk vinst.
Än tydligare blir det då en jämförelse görs mellan
Köpenhamn och Stockholm, som den Deloitte gjorde
i fjol. Köpenhamn har valt att låta en vertikalt integrerad
aktör monopolisera koppar-, kabel- och fibernäten i staden,
medan Stockholm gått motsatt väg genom att tillhandhålla
en öppen infrastruktur via Stokab.
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Foto: Monica Allard

»Det är centralt att
regering och riksdag
inser vikten av
operatörsoberoende
infrastruktur«

Avtackning av Jörgen Kleist. På bilden syns också Camilla Jönsson
och Per Fröling från Stadsnätsföreningen.

Resultatet är ett Stockholm som tydligt presterar bättre än
Köpenhamn inom de fem nyckelområdena: täckning, hastighet,
kvalitet, konkurrens och pris. Allt tack vare dagens öppna
operatörsneutrala nät som främjar konkurrens på tjänstenivån
och ger en mångfald i utbudet, menar Deloitte.
Stockholm rankas för andra året i rad som världens mest uppkopplade stad enligt Ericsson Networked Society City Index 2014.
Några av skälen är det väl utbyggda fibernätet som når över 90
procent av stockholmarna, stadens fulla 3G och 4G-täckning,
en konkurrensutsatt marknad samt medborgarnas stora
användning av smarta IT-tjänster.
I dag ser vi hur den digitala ekonomin växer kraftigt på de platser
där en väl utbyggd infrastruktur främjar mångfald, konkurrens
och innovation.
Nu kan man se två scenarier för utvecklingen av framtidens
fiberinfrastruktur. Det första där stora och vertikalt integrerade aktörer tillåts konsolidera marknaden genom uppköp och
samgåenden. Något som skulle leda till sämre förutsättningar för
utveckling av tjänstekonkurrens, innovation och mångfald.
Det andra där stadsnäten fortsätter utvecklas och växa till en
konkurrensneutral infrastruktur som kan stödja dagens utveckling av en digital ekonomi, välfärd och mångfald genom
öppenhet och konkurrens.
Här har Stadsnätsföreningen en viktig roll i att förklara och försvara den framgångsrika svenska modellen med kommunägda
stadsnät. Det är också centralt att regering och riksdag inser
vikten av operatörsoberoende infrastruktur. Samt tar steget att
slå samman statens befintliga fiberinfrastruktur till en nationellt
sammanhängande och operatörsoberoende infrastruktur, något
som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, föreslår.
Då kan vi också nå det nationella bredbandsmålet där nio av tio
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100
megabit per sekund till 2020. n
Jörgen Kleist

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

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

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

Mer om Basic Bredband™ på hexatronic.se

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

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

Hexatronic Elektronik & Data AB utvecklar och levererar aktiva delkomponenter för fibernät.
Företaget är en del av Hexatronic Group och består av tre affärsområden: nätverk,
komponenter och datacenterlösningar. Sedan 1998 har Hexatronic Elektronik & Data
utvecklat egna produkter för fiberbaserade kommunikationsnät. hexatronic.se

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

Posttidning B

REDO FÖR MÄNGDER
AV TJÄNSTER

Fyll fibern med

Extra allt

Med EG300 kan du erbjuda extra allt. Tack vare
en kombination av flexibel hårdvara samt marknadens
mest innovativa mjukvara baserad på öppen källkod,
så öppnar sig en ny värld för dig som operatör.
Med EG300 skapar du både smarta tjänster och nya
intäktsströmmar. Läs mer på www.extraallt.se

www.intenogroup.se | www.iopsys.eu
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