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FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR 
FÖR VAD VÅRA FIBERKABLAR TÅL? 
Se ”The Ultimate Experiment” på Bredbandsbåten den 4–5 oktober.

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

Anmäl dig genom att mejla till  
nyhetsbrev@ssnf.org

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

missa inte
Stadsnätsföreningens konferens  
Bredbandsbåten, som går av stapeln  
4 oktober. Läs på mer sidan 40.

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom 
en kommun. Stadsnäten spelar en mycket viktig roll för den fortsatta 
fiberutbyggnaden, inte minst i glesbygden, och för att säkerställa öppna 
nät med fungerande konkurrens.

de första kommunaLa stadsnäten bildades på 
1990-talet, med syftet att utmana det dåva-
rande statliga telemonopolet. Kommunerna 
var trötta på höga priser och bristande intres-
se för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står 
det klart att de svenska stadsnäten med sina 
öppna nät varit en stor framgång. Utan dem 
hade Sverige haft både högre bredbandspriser 
och färre anslutningar.

Konceptet "öppna nät" grundades av 
stadsnäten som ville öppna upp sina nät för 
konkurrens. Det är tillgängligt, på likvärdiga 
villkor, för alla som vill hyra fiber eller erbjuda 
tjänster via en tjänsteportal. Det möjliggör 
för mindre aktörer, som av olika skäl inte äger 
en egen bredbandsinfrastruktur, att erbjuda 
tjänster till konsumenterna. Det öppna nätet 
har pressat priserna och konsumenterna har 
fått fler tjänster att välja mellan. I dag har 
de allra flesta bredbandsaktörer anammat 
konceptet.

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

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- 
och intresseorganisation som representerar stadsnät 
i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och 
utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen 
företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer 
som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för 
bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens 
vision är att det digitaliserade samhället har en fullt 
utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det 
digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens 
samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som 
krävs för att använda digitala tjänster oavsett om 
det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom 
välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen 
på www.ssnf.org

stadsnäten i korthet:

De kommunala stadsnäten 
är i första hand nätägare och 
levererar inte slutkundstjänster, 
som internet, tv eller telefoni. 
Det finns bara fem stadsnät som 
också agerar som tjänsteleve-
rantörer. Ungefär lika få har valt 
att inte erbjuda svartfiber.

180
220
stadsnät finns det i Sverige,  
varav cirka 80 procent är 
kommunala.

av Sveriges 290 kommuner  
har stadsnät och sammantaget 
äger de cirka 60 procent av all 
bredbandsinfrastruktur.

Kommunalt energibolag

Ekonomisk förening 

Kommunal förvaltning

Annan form

Kommunalt stadsnätsbolag 

Privat bolag 

41%

25%

20%

3%

8%
3%

så här ägs stadsnäten:

vad är ett 

stadsnät?
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Ledare :  mikaeL ek

Stadsnätsföreningen är inne i ett förändrings-
arbete. Efter en flerårig och omfattande 
arbets- och förankringsprocess är vi nu  
i slutskedet för att anta en ny vision och  

värdegrund. Det första delbeslutet blev taget på  
årsmötet i mars och nu i oktober ska det andra  
delbeslutet tas i samband med ett extra årsmöte. 

föreningens nya vision  ”Sverige – ett digitaliserat 
samhälle för allt och alla” säger mycket om vart vi är 
på väg. Från att ha varit en förening som haft största 
fokus på bredbandsutbyggnad och framgångsrikt 
drivit intressefrågorna för det har vi nu börjat blicka 
mer framåt. Bortom en fiberinfrastruktur som när-
mar sig nio av tio hushåll runt år 2020 för att hjälpa 
våra medlemmar att kunna bli mer delaktiga i själva 
digitaliseringen av samhället.

stadsnätsmedLemmarna är direkt  involverade i kom-
munens utveckling genom arbetet med utbyggnaden 
av bredband. Huvuddelen av stadsnäten är dess-
utom i kommunal regi vilket gör att de har ett stort 
samhällsansvar gentemot medborgarna. Ett ansvar 
som kommunerna kan kapitalisera på genom att 
använda stadsnätens kunskap och kompetens i olika 
digitaliseringsfrågor. Kommunerna kommer behöva 
mycket hjälp i dessa frågor nu och framöver.

det är därför naturLigt att föreningen tar ett tydligt 
steg framåt i sitt engagemang för digitaliserings-
frågorna. Något vi faktiskt delvis redan gjort genom 
att till exempel själva och i samarbete med olika 
institut och konsulter låtit genomföra undersökningar 
i frågor om kommunernas bredband och digitali-
sering. Undersökningar och analyser som rönt stor 
uppmärksamhet och nyfikenhet. 

vi har en ny utredning klar och den kommer giss-
ningsvis röna stort intresse när den publiceras. Den 
som deltog på vårt seminarie i Almedalen i somras 
fick en aptitretare: Digitalt utanförskap – äldre, låg-
inkomsttagare eller invandrare? 

risken finns att frågan upplevs raljant, men icke, 
den är oerhört allvarlig. Var tionde medborgare i 
Sverige står utanför det digitala livet, ett utanförskap 
som ökar för varje dag. En blivande tragedi för den 
enskilde och en gigantisk stigande kostnad för kom-
munerna. Frågan om digitalt utanförskap har ännu 
inte fått tillräcklig uppmärksamhet och kantas av 
många  åsikter, bristande insikt, bristande handlings-
förmåga och det saknas överlag iscensättande av 

fungerande åtgärder från det offentliga. Men vi har 
en del konstruktiva förslag. 

de närmaste åren ska vi tillsammans med medlem-
marna ägna en hel del insatser åt att skapa ny utveck-
ling och framgångar inom ramen för digitaliseringen, 
som gagnar både våra medlemmar och Sverige. 
 

samtidigt kommer det under flera år framöver pågå 
en intensiv utbyggnad till de som ännu inte fått till-
räckligt bra bredband. Det är en viktig anledning till 
att vi samtidigt behöver arbeta med mer närliggande 
bredbandsfrågor som handlar om effektivisering, 
standardisering samt ökad robusthet och nätsä-
kerhet för att möta både samhällets och kundernas 
ökande krav. Vår viktigaste fråga är fortsatt att värna 
modellen med kommunala stadsnät till dess att vi 
kan känna oss trygga med att det finns nödvändiga 
undantag i lagstiftningen. 

det är gLädjande att SKL visar ett ökande intresse 
och engagemang för stadsnätsfrågorna. De har  
numera skaffat sig en tydlig strategisk inställning  
i frågorna och deras arbete med att se över nya 
rekommendationer har påbörjats. Vi ser också att 
riksdagspolitiker och de politiska partierna börjar 
skaffa sig en uppfattning i stadsnätsfrågorna. 

vi har en heL bransch som väntar på en ny bred-
bandsstrategi från regeringen. Det är inte bara ett 
dokument utan ytterst nuvarande regerings väl 
övervägda strategi över hur vi ska möta deras vision 
att Sverige ska vara ledande på att ta tillvara digitali-
seringens möjligheter. 
 

att arbeta med både mer närliggande verksamhets-
utvecklande frågor och mer framtidsorienterade 
strategiska frågor är såväl kittlande som utmanande. 
Men vi får inte bli diffusa utan vi måste vara konkreta 
och präglas av tydlig medlemsnytta, vilket ställer 
stora krav på föreningens ledning och medarbetare. 
För att klara av det ser vi nu över hela plattformen för 
verksamheten och dess olika strategiska hörnstenar. 
Syftet är att det ska utmynna i en verksamhetsstruk-
tur som ännu bättre möter medlemmarnas önsk-
ningar och krav. n 

MIKAEL EK

vd, Svenska Stadsnätföreningen

@Ek_SSNf

en framåtblickande förening

Föreningens  
nya vision  
”Sverige – ett  
digitaliserat  
samhälle för allt 
och alla” säger 
mycket om vart  
vi är på väg.
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KONTAKT  08-445 22 90  |  www.infralogic.se  |  order@infralogic.se

kvalité 
till rätt 
pris

Fujikura FSM-12S
Mantellinjerande 
V-spårssvets i FTTH- 
format. 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.

Sedan 1971 har vi leverat behovsanpassade skåp 
och elkapslingar som skydd för känslig utrustning. 
Med personlig rådgivning och god branschkännedom 
lovar vi effektiva lösningar. Vi följer alltid Svenska 
Stadsnätsföreningens rekommendationer och kan 
erbjuda allt från fiber- och markskåp till teknikbodar.

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

Specialanpassade 
bredbandsskåp med 
korta leveranstider

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

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

GRÄVFRI TEKNIK

JLM_93x128.indd   1 2016-06-13   14:54
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Norrsken har fått upp flåset i arbetet med så kallad eventfiber. Det startade för 
ett par år sedan med friidrotts-SM i Söderhamn, sedan har det rullat på med 
längdskidåkning från Bruksvallarna, Bandy i Sandviken, Skid-SM i Piteå och 
Svenska Skidspelen i Falun. Även politiska evenemang som Vänsterpartiets 
och Miljöpartiets kongresser har producerats på samma sätt. Vasaloppet är 
ett annat bra exempel på sportevengemang där fiberinfrastrukturen gjort stor 
kundnytta. 
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Norrsken 
i fäders spår för framtids segrar

För ungefär två år sedan knöt Norrsken kontakt 
med Kent Lundgren, vd på Stockholms-
företaget TwentyFourseven Live. Bolaget har 
tagit fram ett nytt arbetssätt som kan göra 

tv-produktioner billigare. Kortfattat går tekniken ut 
på att videoinformationen sänds via fiber till medie-
husen istället för, som tidigare, med hjälp av en så 
kallad OB-buss som sänder informationen med hjälp 
av satellit och fiber, men då som ett färdigproducerat 
program. Enligt Kent Lundgren kan produktionsbo-
lagen spara upp till 20 procent i produktionskost-
nader med den nya tekniken och det är pengar, som 
enligt honom, också kommer kunderna till gagn. 
Eftersom Kents kunder inte har kunskap om fiberka-
blar och kapacitet så är det hans bolag, Twentyfour-
seven Live, som beställer alla länkar från Norrsken. 
Urban Björklund på Norrsken kontaktar i sin tur alla 
berörda stadsnät. 

– Den stora fördelen med att använda det befintli-
ga fibernätet är att producenten slipper att använda 
sig av tunga OB-bussar som annars behöver finnas på 
plats och skicka videosignalen via satellit. Dessa bus-
sar medför höga kostnader i utrustning och personal, 
att använda fiber är betydligt mer kostnadseffektivt 
säger Kent Lundgren.

– Dessutom ger ju fiberkabeln möjlighet till 
mycket högre bandbredd än vad till exempelvis 
satellitöverföringen klarar vilket medför överlägsen 
bildkvalitet samt mycket fler samtidiga kameror. Som 
exempel direktsänds Vasaloppet numer i parallella 
kanaler beroende om man vill följa elit eller motio-
närer i direktsändning. Den höga bandbredd som 
fiberkabeln levererar banar vägen för att den enskil-
de TV-tittaren själv kommer att kunna välja kamera 
och kameravinkel. Minimalt med personal behövs på 
plats och då fiberkapaciteten redan finns så är det en 
mycket liten uppstartskostnad i jämförelse med den 
traditionella tekniken, säger Urban Björklund.

det här sättet att leverera bildproduktion är en 
”boom” som bara kommer att öka i hela Sverige 
spår han. Det är en enkel affär för stadsnäten då det 
alltid handlar om att leverera befintlig svartfiber. Ett 
evenemang eller sportevent kan vara från en dag upp 
till några veckor. Här har kommunen möjlighet att 
profilera sig genom att erbjuda digitala förbindelser 
från sina arenor via sitt stadsnät.

– Kommunen blir attraktivare och sportarenor, 
konsertsalar och konferensanläggningar får högre 
beläggningsgrad vilket också gynnar det lokala 
näringslivet, förenings liv och kultur. I våras arrange-
rade vi en stor sälj- och marknadsträff i Gävle i syfte 
att berätta för våra medlemmar om vilken potential 
detta har och hur många events som kommer att 
efterfråga fiberförbindelser, en sändningsmarknad 
som uppsattas omsätta cirka 100 miljoner per år, 
säger Urban Björklund.

– En del av marknaden har redan bestämt sig för 
att gå över till distans-OB, just för att arbetssättet är 
så kostnadseffektivt och flexibelt, och för att vi med 
fibern på ett enkelt sätt kan nå alla medieplattfor-
mar, säger Kent Lundgren som är övertygad om att 
teknikskiftet kommer att ske inom kort. 

så Länge det finns fiber i närheten av arenan eller 
spelplatsen kan du från ett valfritt centralt kontroll-
rum producera precis som traditionellt OB men med 
större flexibilitet och säkerhet. Den största fördelen 
är att all kommunikation sker med ljusets hastighet, 
du kan vara i Luleå klockan 13 och via samma kon-
trollrum vara i Ystad klockan 15. Andra fördelar med 
fiberanslutning är miljöaspekten, dessutom kan inte 
distans-OB drabbas av problem som är knutna till 
tung trafik, avslutar Kent Lundgren. n

pEr FröLING

Svenska Stadsnätsföreningen

Det här sättet  
att leverera bild-
produktion är en 
”boom” som   
kommer att öka  
i hela Sverige.

1 Se och förstå den potentiella volymen i alla 
tillfällen i stället för att bara räkna på den 
enskilda marginalaffären. Finns fiberanslut-
ningen på plats så är driftskostnaden låg 

och det måste återspeglas på prissättningen för 
svartfibern för att nyttja till ett event.

tre tips till stadsnäten 
FrÅN UrBaN BjörkLUND ocH kENt LUNDgrEN

2 Samverka med andra stadsnät och 
säkerställ leveransprocessen för  
beställaren. Många evenemang 
har behov av att flera platser i olika 

kommuner är uppkopplade samtidigt.
3 Engagera de personer som strategiskt 

ansvarar för att marknadsföra kommu-
nen. Involvera kommunen i att tänka 
affärs nytta. Stadsnäten sitter på en unik 

digital kompetens som behöver integreras i 
kommunens framtidsutveckling.
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I år är det dags igen. Sunet bygger ett helt nytt nät 
och det var tio år sedan sist. Som vanligt ligger vi i 
framkant och blir först i världen med att imple-
mentera den valda teknologin (coherent optik i 

routrarna) i ett rikstäckande nät. Vårt nya nät kom-
mer att vara smartare, snabbare och effektivare och 
dessutom ha ännu bättre redundans jämfört med 
det nuvarande nätet. Arbetet med att bygga det nya 
nätet pågår för fullt och det kommer att vara helt på 
plats i början av november i år.

under årens Lopp har Sunets nationella högkva-
litativa nät överfört stora mängder data mellan 
Sveriges alla lärosäten, forskningsanläggningar, 
statliga museer och kulturella institutioner samt 
många andra organisationer inom forskning och 
högre utbildning. Med vårt nya nät kommer vi att 
kunna tillgodose ytterligare krav med avseende på 
högre hastighet och tillgänglighet. 

de internationeLLa forskningssamarbetena ökar 

ständigt i omfattning, och Sverige deltar i ett flertal 
samarbeten som ger svenska forskare tillträde till 
internationella forskningsanläggningar och organi-
sationer. För ett relativt litet land som Sverige är det 
helt avgörande att delta i internationella infrastruk-
turprojekt för att ge forskare tillgång till de främsta 
forskningsanläggningarna. Detta innebär att våra 
internationella förbindelser blir allt viktigare.

Den infrastruktur som Sunet bygger upp utgör, 
tillsammans med andra nationella forskningsnät, 
viktiga pusselbitar i det globala forskningsnätet.

Genom NOrDUnet når vi ut i världen och knyter 
oss samman med både andra forskningsnät och 
forskningsanläggningar men också med kommersi-
ella aktörer och leverantörer.

det ökade internationeLLa samarbetet ställer dock 
allt högre krav på kvalitet, hastighet, redundans och 
tillgänglighet. Detta måste genomsyra varje del av 
Sunets nät. Sunets nya nät består av förhyrd svartfi-
ber, med Tele2 som huvudleverantör. I realiteten så 
är det dock en mängd olika nätägares fiber som till-
sammans utgör Sveriges nationella forskningsnät. 
Alla dessa pusselbitar är lika viktiga för att kunna 
utgöra det viktiga verktyg för högre utbildning och 
forskning som Sunet är, både nationellt och globalt. 
Kedjan blir inte starkare än den svagaste länken!

ny teknoLogi tänjer mer och mer på gränserna för 
optik och fiber, och då ställs högre krav även på 
kvaliteten i den underliggande fiberinfrastruktu-
ren. Då många av Sunets lokala nätdelar består av 
stadsnätsfiber är stadsnätens kvalitetsarbete av 
högsta vikt. Det kan handla om allt ifrån kunskap 
om hur man tvättar fiberkontakter, hur skarvar som 
ger optisk reflektion och dämpning påverkar kvali-
teten till att man har detaljerad dokumentation om 
förläggning och avlämningspunkter.

att minska antaLet skarvar som genererar reflek-
tion och dämpning i infrastrukturen bör ges hög 
prioritet. Detta kan göras genom att exempelvis 
optimera hur fibersträckor är dragna eller att bygga 
”expressvägar” genom större områden. Det vill 
säga att vissa sträckor genom näten inte är skar-
vade med kontakter på ett flertal ställen utan är 
svetsade och kan agera som en genomfartsled för 
kunder som behöver skicka ljus längre sträckor 
och inte nödvändigtvis behöver kunna koppla upp 
utrustning på ett flertal ställen inom till exempel ett 
stadsnät. Att kvalitetssäkra renheten i de kontakter 
som finns i ODFer eller avlämningspunkter i nätet 
är också viktigt. Detta görs enklast genom att ha bra 
utrustning för att kontrollera kontakters renhet och 
även bra utrustning för att tvätta kontakter som är 
undermåliga.

genom att var och en bidrar med sina högkvali-
tativa delar önskar jag att vi tillsammans bygger 
världens främsta nationella forskningsnät! n

MArIA HäLL

vd, Sunet

Stadsnäten – en del av den globala 
forskningsinfrastrukturen

krönika  

fakta
• Sunets nät består 

av cirka 8 000 km 
svartfiber.

• Sunets nät kopplar 
upp totalt cirka 100 
lärosäten, myndig-
heter och kulturella 
institutioner.

• Sunet försörjer över 
600 000 slutanvändare 
med datatrafik.

• Sunet har en tjänste-
portfölj med över 20 
olika tjänster.

• Sunets nya nät 
kopplar upp alla 
stora internationella 
forskningsanläggning-
ar inom Sverige.

• Det finns cirka 110 
forskningsnät i världen 
som alla är samman-
kopplade till ett 
globalt forskningsnät.

• I ett samarbete mellan 
de fem Skandinaviska 
nationella forsk-
ningsnäten sköter 
det gemensamt ägda 
bolaget NorDUnet 
konnektivitet mellan 
de nordiska länderna.

 Läs mer på 
www.sunet.se och 
www.nordu.net

Maria Häll.

10



Alla i Sverige ska ha fullgod
bredbandsuppkoppling 

oavsett var man bor och verkar

Trådlös Fiber - e�ektiviserar och 
snabbar på bredbandsutbyggnaden

www.vixor.com
Vill du veta mer om fördelarna med Trådlös Fiber?

Trä�a oss på Bredbandsbåten 4-5 oktober.

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.

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 20 000  

anställda. Se mer på www.rehau.se.
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I avvaktan av resultat från den nationella 
upphandlingen av video- och distans-
mötestjänst, som Inera skulle genomfö-
ra, såg region Västerbotten möjlighet att 

prova på att använda sig av ett enklare vi-
deokonferensverktyg. Med möjligheten att 
underlätta för verksamheter och spara såväl 
personalens tid som miljön startade region 

Västerbotten tillsammans med AC-Net ett 
ettårigt pilotprojekt. Målet var att sprida 
kunskap om distansmöten och videokon-
ferenser, få fler att prova och därigenom 
öka användandet. Med långa avstånd har 
kommunernas personal ofta tvingats till 
tidskrävande resor. Videokonferenstjänsten 
kom att levereras av Mindspace.

– De flesta kommuner i Västerbotten hade 
egna videokonferensutrustningar sedan 
tidigare men de nyttjades sällan. Inom 
vissa områden som exempelvis skolan var 
nyttjandet bättre men för många var det 
obefintligt på grund av problem med teknik 
och funktion. I många fall behövdes hjälp 
av teknikpersonal för at komma igång och 

Tusentals  
resfria möten 

Västerbotten är Sveriges, till ytan sett, näst största län. Med sina 54 672 kvadratkilometer 
är man cirka tio gånger större än Halland. Behovet för länets kommuner att samverka 
skiljer sig dock inte från övriga Sverige.
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då blir det aldrig av, det måste vara enkelt 
att använda, tjänsten ska vara en knapp-
tryckning bort. Att hålla möten via video  
i dag handlar mer om andra saker än själva 
tekniken, säger Eva-Marie Marklund, vd för 
AC-Net.

– Det jag gillade med just Mindspace 
lösning var att det är en molnbaserad tjänst. 
Användaren behöver alltså inte ladda ner 
någon programvara utan det räcker att ha 
en kamera på datorn, surfplattan eller te-
lefonen och så klickar man på en länk. Just 
enkelheten har varit avgörande för att få 
kommunernas medarbetare att använda sig 
av tjänsten, säger Eva-Marie Marklund.

fLera av Länets kommuner hade använt sig 
av olika videokonferenslösningar sedan 
tidigare. Enligt Eva-Marie kan just det tidiga 
användandet ha varit en nackdel i vissa fall.

– Jag märker att av de som är skeptis-
ka till lösningen så är det många som var 
tidigt ute med att testa just videomöten. 
De kommer ihåg alla problem som fanns 
då och förutsätter att dagens lösning är lika 
krånglig, säger Eva-Marie Marklund.

en stor fördeL med att den nya tjänsten är 
molnbaserad är att användare som inte är 
anställda, exempelvis samarbetspartners 
eller anhöriga till vårdtagare inom äldre-
omsorgen, på ett smidigt sätt kan delta i 
konferenserna.

– Det här har öppnat upp för stora möj-
ligheter. Nu kan exempelvis anhöriga delta 
vid vårdplaneringar utan att behöva lämna 
arbetsplatsen eller åka långa sträckor. på så 

sätt främjar det här dialogen mellan kom-
munerna och dess invånare, säger rebecca 
Sakayan, projektledare på Mindspace, som 
är det företag som ligger bakom tjänsten.

projektet, som startade hösten 2015, har 
fallit väl ut. Enligt projektledaren Kaj Back-
man vid region Västerbotten är hemlighet-
en just det aktiva arbetet med att få folk att 
använda tjänsten.

– Det är viktigt att ha respekt för att de 
anställda inom en kommun har olika erfa-
renhet av digitala verktyg. För oss har det 
varit viktigt att inte bara möjliggöra tjänsten 
utan också arbeta med attityder kring video-
konferenser.

framgångsreceptet enLigt kaj backman har 
varit ett enkelt videokonferensverktyg samt 
de superanvändare som utsetts i kommu-
nerna.

– Varje kommun har haft en ”super user” 
och vi har samlat dessa en gång i månaden 
för att diskutera hur det går för dem. Vi har 
tagit upp allt ifrån möteskultur, sekretess 
till teknikfrågor. på så sätt har kommuner-
na kunnat dra lärdom av varandra under 
projektets gång.

under hösten avsLutas projektet och 
förhoppningen är att region Västerbotten 
då ska vara färdig med att upphandla en ny 
regional video- och distansmötestjänst som 
tas i bruk 2017. n

LOUISE THOrSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

kaj backmans  
tre tips

1 Samverka med andra 
kommuner och skapa 

ett nätverk där frågor inom 
området kan diskuteras och 
ventileras. Bra introduktion 
kring användandet och 
snabb support vid eventuella 
problem är viktigt. 

2 Planera väl så att alla 
är väl förberedda och 

med på banan när tjänsten 
lanseras.

3 jobba med attityderna 
kring videokonferenser. 

Det är ett komplement till 
fysiska möten. De olika 
mötesformerna ska inte 
jämföras utan användas där 
de är bäst lämpade.

rebecca Sakayan, Mindspace, 
Eva-Marie Marklund, ac-Net 
och kaj Backman, region 
Västerbotten har arbetat för  
att öka användandet av 
videokonferenser bland 
Västerbottens kommuner.
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Fokus på bredbandsutbyggnad  
och digitalt utanförskap i Almedalen

I samband med årets upplaga av Politikerveckan i almedalen anordnade 
Svenska Stadsnätsföreningen två paneldiskussioner i högaktuella frågor.

Bredbandsfrågan var i år, liksom tidigare, 
högaktuell. I Stadsnätsföreningens 
paneldiskussion diskuterade Crister 
Mattsson, senior advisor, Forsk-

ningsinstitutet Acreo, Anette Novak, utredare, 
Medieutredningen, Jon Karlung, vd, Bahnhof, 
Anna Sandborgh, före detta kommunchef, 
Karlstad samt peter Haglund, sektionschef, 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

att regeringen måste höja det nuvarande 
bredbandsmålet till 100 procent var samtliga 
eniga om. Att stadsnäten har en viktig roll i 
det fortsatta utbyggnadsarbetet var också en 
självklarhet för paneldeltagarna.

Under den andra paneldiskussionen flytta-
des fokus från bredbandsutbyggnaden till di-
gitaliseringen av samhället. Flera studier visar 
att det finns ett digitalt utanförskap i Sverige 
där de drabbade ofta saknar tillgång till datorer 
men också kunskap i hur de används.

nästan en haLv miLjon av Sveriges befolkning 
har aldrig använt internet. Orsakerna till detta 

är många men vi vet att en stor andel av grup-
pen ickeanvändare är äldre och/eller född ut-
anför Europa samt har låg inkomst. För den här 
gruppen blir det allt svårare att boka läkartid, ha 
kontakt med barnens skola, eller sköta myndig-
hetsärenden. även barnen i de familjer som står 
utanför digitaliseringen påverkas negativt. 

frågan om digitaL inkLudering måste högre 
upp på agendan, sa Ann Helenius, IT-direktör 
på Stockholm stad, i samband med panel-
diskussionen. även Ewa Thorslund, direktör, 
Statens Medieråd, Fritz Spung, analytiker på 
Umecon, Anne Ståhl-Mousa, bredbandskoor-
dinator på region Gotland och Åsa Zetterberg, 
sektionschef på SKL, deltog i paneldiskussionen.

Föreningens bägge seminarier var välbesök-
ta och dagen avslutades med branschmingel. n

LOUISE THOrSELIUS 

Svenska Stadsnätsföreningen

Från vänster: ann Helenius, anne Ståhl-Mousa, Ewa thorslund, Fritz Spung och Åsa Zetterberg.

Stadsnätsföreningens två paneldiskussioner 
under almedalsveckan var välbesökta. 

14



kaisa adlercreutz, 
Front advokater och 
Sofia Söder, gothNet.

joakim aspengren, PtS, karin ahl, rala  
samt Håkan cavenius, acreo.

jacob Bolin, comhem  
samt Pia Lindhe, telenor.

jenny Stenberg, Exakt Media, Malin karlzén, IP-only,  
camila Buzaglo, IP-only samt Malin Svenberg Exakt Media.

Susanne Severin 
tedborn, PtS samt 
Eva-Marie Marklund, 
ac-Net vinkar glatt till 
kameran.
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För att börja från januari 2016 har 
året hitintills varit ett utmaning-
ens år. Vi började med post- och 
telestyrelsens, pTS, nya föreskrifter 

om krav på driftsäkerhet som gäller från 1 
januari och sedan Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, uppsägning av överenskom-
melsen mellan pTS och Konkurrensverket, 
KKV, från 2010, pTS dialogmöte den 7 juni 
med anledning av SKL:s uppsägning och 
slutligen den nya utbyggnadslagen från 1 
juli. 

det som även varit och är övergripande 
verksamhet är Jordbruksverkets hantering 
av de 3,25 miljarder kronor i landsbygds-
programmet. En del av dessa pengar är 
redan fördelade men det finns, som alla 
vet, ett betydlig större behov än vad det 
finns avdelade stödmedel. Länsstyrelsen 
Skåne redovisade att det fanns ett behov 
av 1 miljard i stödpengar för de 51 projekt 
som det ansökts om i juni inom länet och 
beloppet att fördela var då 115 miljoner. 
Det visar att det finns ett stort engagemang 
hos byalag, stadsnät och andra företag för 
landsbygden och för en utbyggnad men 
inte till vilket pris som helst. Man kan alltid 
diskutera urvalsmetoden, det vill säga vem 
eller vilka som skall erhålla stödpengarna. 
När detta skrivs finns det information om 
att Jordbruksverket nu tagit åt sig av den 
turbulens som varit med den genomförda 
urvalsmetoden. Jordbruksverket vill nu få 
in synpunkter inför nästa tilldelningsbeslut. 
Inte en dag för sent, men detta borde nog 
tidigare ha processats med de som känner 
till förutsättningarna och inte som nu ”fem 
över tolv”. I Skåne län fick två större aktörer 
dela på 115 mkr och inte en krona gick till 
de ideella aktörerna, exempelvis byalagen. 
Hur är deras arbetsmotivation i dag för nå-
got som regeringen har uppmuntrat genom 
Bredbandsforum?  I Bredbandsforums styr-
grupp sitter Jordbruksverket representerad. 

Hur får man då byalagen engagerade i den 
fortsatta bredbandsutbyggnaden?

det som satte fart på all bredbandsutbygg-
nad i Sverige var bland annat regeringens 
bredbandsmål 2020. Nu finns ett nytt 
förslag till framtidsmål framtaget. Det ingår 
i ett delbetänkande som har lämnats in 
av den parlamentariska Landsbygdskom-
mittén. Det innebär att hela befolkningen, 
100 procent, ska ha tillgång till digital 
infrastruktur med hög överföringskapacitet 
senast 2025. Vi får se framöver vad beslutet 
blir och hoppas då att den andra handen 
också skapar förutsättningar för ekono-
miskt bredbandsstöd så att framtidsmålet 
kan uppnås. Viktigast är att det avdelas 
tillräckligt med stödmedel och att det sker 
en balanserad fördelning av dessa. 

som stadsnätchef i kristianstad har vi en 
mycket expansiv utbyggnad med cirka 5 000 
anslutningar per år till 2020. Det är mycket 
att matcha innan år 2020 med allt som nu 
har hänt med bland annat nya föreskrifter 
samt lag från pTS och SKL:s uppsägning av 
överenskommelsen med pTS och KKV från 
2010. 

Det finns en OECD-rapport från 2015 
med rubriken “Development of High-
speed Networks and the role of Municipal 
Networks”. I den rapporten studeras de 
kommunala stadsnätens roll. Vi som stads-
nät gör rätt enligt rapporten!  rapporten 
säger också att de kommunala stadsnäten 
har bidragit till utveckling av städer och 
regioner med sina fiberutbyggnader. Vi som 
stadsnät ger en långsiktighet och öppen-
het på lika villkor för de som vill leverera 
tjänster. Backar man några år och räknar 
fram hur mycket stadsnäten har investerat 
i fast bredbandsinfrastruktur mellan 2012 
och 2015 så uppgår det till cirka 7 miljarder, 
enligt pTS. En inte helt oansenlig summa 
och då förväntar jag mig att de kommu-

nala stadsnäten hanteras likvärdigt med 
de privata marknadsaktörerna. De större 
marknadsaktörerna skall inte få företräde 
och vi som kommunala stadsnät skall stå 
för de kostsamma och icke lönsamma in-
vesteringar utan ekonomiskt stöd. Vem går 
in i sådana affärer?

den nya utbyggnadsLagen kan skapa goda 
förutsättningar för en fortsatt utbyggnad. 
Utbyggnadslagen får vi låta verka ut ett tag 
innan vi ser ett resultat. De innebär mer 
administration men kan ge positiva effekter 
för den fortsatta fiberutbyggnaden. Fler kan 
se kommande projekt och nyttja möjlighe-
ten till bland anant samförläggning.

Till min rubrik ”reglerat eller oreglerat  
– vad är bäst för slutkunden” vill jag påstå att 
det är både och.  pTS föreskrifter om krav på 
driftsäkerhet är bra och kommer att höja le-
veranssäkerheten rent generellt. Här behöv-
des en reglering för likvärdig driftsäkerhet.

den nuvarande överenskommeLsen från 

2010 mellan pTS, KKV och SKL, uppsagd av 
SKL, är inte acceptabel. Det finns ett pågå-
ende arbete från pTS att ta fram en ny över-
enskommelse. Jag får då hoppas att den bli 
anpassad med bland annat likabehandling 
av alla aktörer på marknaden. Att leva i 
konkurrens ger oss alla istället utmaningar 
att bli vassare och kommer att resultera i att 
det blir mer prisvärt för slutkunden. 

Vi lever i en fibervärld där våra kunder 
kräver bra nät och bra service. Kraven och 
uppgifterna ökar på stadsnäten. Här fyller 
stadsnäten idag och i morgon en fortsatt 
viktig uppgift. Det är en stort efterfrågan på 
stadsnätens produkter vilket är ett erkän-
nande för det arbete som utförs. Så blir det 
när stadsnäten är en av de bästa aktörerna 
på marknaden! n

JAN LArSSON

C4 Energi fibernät Kristianstad

att vara stadsnätchef och att med sin organisation arbeta nära slutkunden är en trevlig och  
kravfylld utmaning. Vem vill inte få nöjda kunder? Men hur lyckas man då lokalt och regionalt,  
med bredbandsmålet i sikte, att få en stor volym nöjda kunder?

reglerat eller oreglerat 
– vad är bäst för slutkunden?  

krönika  

16



Rejlers bygger hela Sveriges fiber!

Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt fibernät och säkrar 

din kommunikation. Vi utför allt från förstudie till slut

besiktning. För dig som själv vill jobba med fiber så har vi 

den kompletta utbildningen. Läs mer på www.rejlers.se  

eller kontakta oss på telekom@rejlers.se

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

www.tykoflex.se

Tykoflex kalla metod
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trådlös fiber
– den nya 
generationens 
mikrovågslänk, 
är en beprövad 
teknik som 
har utvecklats 
kraftig avseende 
kapacitet de 
senaste åren. 
Signaler skjuts 
trådlöst från 
punkt till punkt 
mellan riktade 
antenner på 
långt avstånd.

 Läs mer på 
trådlösfiber.se

trådlös fiber, airfibre eller radiolänk. olika aktörer använder olika begrepp. tekniken är dock  
i grunden den samma och marknadsförs i allt större utsträckning som ett komplement till fiber.

En av de aktörer som erbjuder 
trådlös fiber som tjänst är det 
Göteborgs baserade företaget 
Wantech. Och i takt med att 

samhället blir alltmer beroende av 
fiberbredband så ökar efterfrågan 
även på trådlös fiber.

– Vi ser en stor efterfrågan på det 
vi kallar för redundanstjänster. När 
exempelvis ett företag eller en skola 
vill driftsäkra sin anslutning genom 
att använda nedgrävd fiber samt 
trådlös uppkoppling. Med sådan 
lösning minskar risken för avbrott 
avsevärt, säger Sören Björnman som 
är vd på Wantech.

ett exempeL är  hemmafixarkoncer-
nen Jula som använt sig av Wantechs 
produkter både i Sverige och Norge. 
Genom att dels ha indragen fysisk 
fiber som primär anslutning samt 
trådlös fiber som sekundär anslut-
ning till varuhusen visar Julas mät-
ningar att de inte längre har någon 
”nedtid” på sina anslutningar. 

– För ett företag som är beroende av 
uppkoppling, vilket de flesta faktiskt 
är i dag, så är det a och o att bredban-
det fungerar, säger Sören Björnman.

det är inte enbart företag och det 
offentliga som är beställare av 
tjänster. även fiberföreningar börjar 
i större utsträckning använda sig av 
tekniken. I de fall där det är långt 
avstånd från ett områdesnät till en 
anslutningspunkt kan den trådlösa 
tekniken användas för att binda ihop 
de två näten.

– Vi märker också att det i många 
kommuner är glesbygdsområdena 
med få hushåll, långt bort från ett 
större samhälle, som återstår. I de 
fallen kan den trådlösa tekniken 
vara ett bra alternativ, säger Sören 
Björnman.

att det skuLLe finnas någon konflikt 
mellan radiolänk och fiber tillbaka-
visar han bestämt.

– Det här är två helt olika tekniker 

som har olika användningsområden. 
Jag tycker att den trådlösa tekniken 
ska ses som ett komplement. I flera 
fall har vi hjälpt orter att få snabbt 
bredband där det aldrig hade kunnat 
gå att försvara kostnaden av ned-
grävd fiber.

redan i dag samarbetar Wantech 
med flera stadsnät runt om i landet. 
Enligt Sören Björnman har intresset 
ökat under det senaste året.

– Stadsnäten har förstått vikten 
av redundans och driftsäkerhet. Vi 
för just nu diskussioner på flera håll 
i landet. Vår förhoppning är att öka 
samarbetet med stadsnäten ytterli-
gare för att på så sätt ge fler hushåll 
och företag möjlighet att få tillgång 
till snabbt bredband. n

LOUISE THOrSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Foto: WaNtEcH

Trådlöst
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han har under de 16 senaste åren arbetat med bredbandsfrågor  
på Svenska Kraftnät. Myndigheten är ägare till ett nationellt 
svartfibernät och samarbetar i stor utsträckning med såväl 
stadsnät som privatägda operatörer.

– Jag känner mig trygg med frågorna vilket kommer un-
derlätta i min nya roll. Samtidigt händer det väldigt mycket 
på marknaden just nu där frågor om kommunernas roll som 
nätägare är i hetluften. Jag ser fram emot att få sätta mig in i 
frågorna ytterligare, säger Dan Lems.

skL har under våren förtydligat sin rekommendation till 
kommunerna om att behålla sina fibernät i egen regi. Under 
hösten kommer organisationen också intensifiera arbetet med 
dialogen kring hur äganderollen bör se ut.

– Det handlar inte minst om vikten av tydliga ägardirektiv. 
Vi tror att kommunerna är lämpliga ägare till stadsnäten men i 
flera fall behöver stadsnätens roll förtydligas, säger Dan Lems.

projektet kommer att Ledas av Dan Lems och förhoppning är 
att samarbeta med ett antal kommuner runt om i landet.

– Jag kommer att träffa både kommuner och stadsnät för att 
fortsätta dialog om nytta av offentligt ägda stadsnät. Det här är 
ett viktigt arbete och det är tydligt att det finns ett stort engage-
mang för frågorna runt om i kommunerna, säger Dan Lems. n  

LOUISE THOrSELIUS 

Svenska Stadsnätsföreningen

Dan Lems

Sveriges kommuner och Landsting, SkL,  
förstärker organisationen ytterligare och  
anställer nu en infrastrukturexpert med fokus 
på bredbandsområdet. I mitten av augusti 
tillträder Dan Lems rollen. 

www.skl.se

på nytt jobb

Stadsnät är ett 
allmänintresse
under våren besLutade skL:s styrelse att säga upp överenskom-
melsen "principer för kommunala insatser på bredbandsområ-
det", som tecknades 2010 tillsammans med Konkurrensverket, 
KKV, och post- och telestyrelsen, pTS.

bakgrunden tiLL besLutet är, enligt peter Haglund, sektions-
chef på SKL att man inte längre vill begränsa kommunernas 
engagemang i utbyggnaden av fibernät.

– överenskommelsen rekommenderade kommunerna att 
enbart bygga där marknaden inte visat intresse. Det har sedan 
dess (2010) visat sig att offentligt ägda stadsnät är ett allmän-
intresse som gynnar utvecklingen på bredbandsområdet och 
därför är det här beslutet ett riktigt initiativ.

enLigt peter hagLund har frågan även engagerat SKL:s med-
lemmar där synen på stadsnäten har förändrats under de 
senare åren.  

SKL har nu bjudit in Konkurrensverket, post- och telestyrel-
sen och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
till dialog om en ny överenskommelse. n
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Sveriges kommun och Landsting, SkL, är en 

arbetsgivar- och intresse organisation. organisatio-

nens uppgift är att stödja och bidra till att utveckla 

kommuner, landsting och regioners verksamhet. De 

fungerar också som ett nätverk för kunskapsutbyte 

och samordning. I rollen ingår att ge service och 

professionell rådgivning inom alla de frågor som 

kommuner, landsting och regioner är verksamma 

inom. n

19



jag är jättenöjd med utbildningen säger  
Anna-Karin Norberg från Sundsvall som är 
nyexaminerad och redan har fått jobb! Att 
studera berikar, det är aldrig försent. Utbild-

ningen ligger helt rätt i tiden och vår kompetens 
efterfrågas i hela Sverige. 

anna-karin och hennes kLasskamrater har en ljus 
framtid framför sig. Flera har fått jobb på stadsnäts-
bolag eller konsultföretag som hjälper stadsnäten.

– Utbildningsledaren Thomas Andersson på Heta 
Utbildningar är ganska övertygad om att alla stude-
rande får jobb av de som just har examinerats. Det är 
definitivt en framtidsbransch och vi jobbar intensivt 
med att förse marknaden med kompetent personal. 

branschens deLaktighet i utbiLdningen gör de 
studerande anställningsbara snabbt. Utbildningen 
har kontinuerligt gästföreläsare som dagligen jobbar 
med bredband och dessutom består en stor del av 
utbildningen av lärande i arbete. De studerande är 
under ett års utbildning ute hos branschföretag i hela 
10 veckor, på så sätt blir det en bra mix mellan teori 
och praktik. 

– Utbildningen är extremt värdefull då den 
bidrar till ny fräsch arbetskraft som vi på ServaNet 
och branschen i stort behöver. Därför är det också 
självklart för oss att bidra med vår egen tid, i såväl 

utbildningssammanhang som i ledningsgruppen 
för utbildningen, samt att ta emot praktikanter från 
utbildningen, säger vd för ServaNet Göran Sörell.

en bredbandsprojektörs kompetens omfattar alla 
led från förplanering och beslut till driftsättning. Det 
kräver kompetens som projekt- och arbetsledare 
genom hela processen. 

Bredbandsprojektören arbetar med upphandling, 
kontrakt och avtal, materialplanering och beställning 
samt arbetsledning. Arbetet kräver lyhördhet och bra 
kommunikation med markägare, medfinansiärer och 
andra intressenter.

som yrkeshögskoLeutbiLdning finns möjLighet att 
genomföra de olika moment som krävs för anställ-
ning i branschen med rätt kompetens. Teori varvas 
med praktik, lärarledd undervisning varvas med 
enskilda studier, projektarbeten och arbetslivsan-
knutet lärande. 

heta utbiLdningar yrkeshögskoLan i Härnösand 
hoppas att många ansöker till nästa utbildningsstart 
av utbildningen Bredbandsprojektör. Det är viktigt 
att Sveriges stadsnät kan utvecklas i önskad takt. n

THOMAS ANDErSSON

Heta Utbildningar

Innan utbildningen ens var avslutad hade 70 procent av de studerande jobb.  
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand är hetare än någonsin i deras 
arbete med att förse Sveriges stadsnät med personal.

Utbildningen som förser stadsnäten 
med bredbandsprojektörer

Bredbandsbranschen befinner 
sig i en expansiv fas och behovet 
av nyrekryteringar är stort. 
anna-karin Norberg är en av de 
som läst vid Heta Utbildningar i 
Härnösand. göran Sörell, vd för 
ServaNet till vänster. 

10
VEckorS 
PraktIk 
hos branschföretag ingår 
under ett års utbildning.

heta  
utbildningar

Härnösands kommun 
är ansvarig utbild-
ningsanordnare för 
Heta Utbildningar som 
startade 2006 som 
kvalificerade yrkes-
utbildningar/kY men 
övergick 2009 till att bli 
yrkeshögskola/YH.

 Läs mer på 
hetautbildningar.se
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Steg för steg 
mot regeringens 
bredbandsmal
AF är marknadens främsta experter inom 
systemledning och erbjuder ett brett och 
specialiserat tjänsteutbud inom allt som 
rör stadsnät. Vi tar dig steg för steg genom 
en tydlig process; fran förstudie och design 
till projektering, byggnation och dokumen-
tation av fibernätet. Genom vara tjänster 
och arbetsformer bidrar vi till att skapa 
värde i varje steg genom fibernätets hela 
livscykel.

Som oberoende teknikkonsult hjälper vi 
även vara kunder med allt fran att skapa 
omfattande bredbandsstrategier till att 
upprätta kompletta upphandlingsunderlag 
och driva upphandlingsprocesser. 

Möt oss pa Bredbandsbaten 2016!

3.  
Projektering

4.  
Projektledning

 5.  
Dokumentation

 2.  
Design

 1.  
Analys

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

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

iNSIDE stödjer verksamheten med effektiva och innovativa arbetsflöden. Mata bara in din information EN gång.

Marknad: Hantera effektivt intresseanmälningar, planering av utbyggnad, förprojektering och avtal.
Detaljprojektering: Generera anpassningsbara projekthandlingar automatiskt.
Utförande: Låt fältpersonal återrapportera utfört arbete via tålig fältdator och högprecisions-GPS.
Dokumentation: Visualisera ditt nät med kraftfulla grafiska rapporter.
Förvaltning:  Underlätta övervakning och provisionering av fysiskt och aktivt nät.

Hawkeye Computing AB     www.hawkeye.se     inside@hawkeye.se     070-649 32 46
hawkeye

C O M P U T I N G
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Bättre fibernät med 
robust satsning

trasiga hinkar som skarvskydd. Några gruskorn hastigt skyfflade över oskyddade och omärkta  
kablar. onödiga skarvningar precis innan kopplingsskåpet. ja, listan över felaktiga anläggnings-
metoder för fibernät kan tyvärr göras lång. Nu har fiberbranschen tagit fram gemensamma  
minimikrav för hur man bäst beställer eller bygger ett fibernät för att det ska hålla bättre.

Projekt robust Fiber kallas satsning-
en från fiberbranschens aktörer, för 
att sprida kunskapen om hur man 
egentligen beställer och bygger ett 

fibernät så att det blir robust och hållbart. 

när fibernäten i sverige nu byggs ut och 
rustas upp i stor skala, finns en risk att 
näten byggs med olämpliga metoder eller 
utifrån felaktig kunskap. Ibland tror be-
ställaren också att kostnaden för att bygga 
robust skulle vara omotiverat hög. Men den 
merkostnad som det innebär att förlägga 
nätet på ett robust sätt är ofta försumbar. 
Ett robust nät håller längre i drift, kräver 
mindre underhåll och reparation, och står 

pall för vädrets makter under längre tid 
än det nät som förläggs med osäkra eller 
olämpliga metoder och material. 

– Inom Stadsnätsföreningen har vi länge 
pratat om vikten av att beställa fibernäten 
utifrån kunskap snarare än tyckande. Vår 
långa erfarenhet av fibernät kan hjälpa an-
dra som inte har lika stor samlad kunskap 
att falla tillbaka på, säger Stadsnätsfören-
ingens produktchef Jimmy persson, som 
deltar i arbetet. 

många av branschens aktörer har aktivt 
deltagit i arbetet med att ta fram rekom-
mendationerna kring både materialval, rätt 
metoder för förläggning vid olika markför-

hållanden, lämpliga krav vid beställning 
av nät och noder eller andra tekniska 
förutsättningar som styr hur näten byggs. 
rekommendationerna fungerar som mi-
niminivå för hur ett fibernät ska planeras 
eller byggas på ett driftsäkert och robust 
sätt. Den som beställer fiberutbyggnaden 
är fri att ställa ännu tuffare krav än de som 
finns inom miniminivån, som bäst kan 
beskrivas som en lämplig lägsta standard. 
Utgångspunkten har varit aktörernas egna 
kunskap om fibernätsförläggning. Nu finns 
möjligheten för alla att ta del av den kun-
skapen i form av skriftliga anvisningar, som 
sprids via olika webbplatser (se till exempel 
robustfiber.se). projektet kommer under 

Bilden visar en kombination av metoder. Microtrenching i asfalt övergår till schakt med grävskopa i gräsyta.
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Bättre fibernät med 
robust satsning

hösten-vintern att ta fram informations-
filmer kring minimikraven.

– Vi är övertygade om att många kan 
ha nytta av minimikraven när de beställer 
sina fibernät, eller när näten sedan byggs 
någonstans i landet. Vår förhoppning är att 
fler nu får tillgång till den kunskap som förr 
fanns samlad i huvudsak hos de stora aktö-
rerna, till exempel de som bygger så många 
nät att de snabbt kan samla på sig erfaren-
heter och goda exempel, säger Christina 
Hedlund från pTS.

med branschens egna anvisningar i ryggen 
kan beställare från mindre organisationer 
tryggt ställa krav på en viss förläggnings-

teknik. För entreprenörernas del innebär 
minimikraven att de får konkreta exempel 
och kunskapsbaserade beskrivningar kring 
hur man bäst förlägger nätet ute i fält. Den 
som sedan besiktar nätet kan också dra 
nytta av de tydliga minimikraven.

för att ytterLigare ge fiberbranschen mo-
tivation till att höja kunskaperna kommer 
en certifiering att tas fram. Både företag 
och individer ska kunna certifiera sig kring 
robust fiberanläggning. på så sätt kan fler 
börja ställa krav på robusthet i näten samti-
digt som fler vet hur man bygger nät på det 
sättet.  

Sedan september 2015 drivs bransch-

projektet gemensamt av nätägare, mate-
rialleverantörer, entreprenadföretag som 
förlägger fiberinfrastruktur, tillverkare av 
anläggningsmaskiner, aktörer för hantering 
av utbildning och certifikat för företag och 
individer. Under etableringsfasen står pTS 
för projektadministration och finansiering. 
En förvaltningsorganisation bestående av 
branschens aktörer ska sedan ansvara för 
att robust Fiber lever vidare och används. n

ANNA JOHANSSON

på uppdrag av PTS

anslutningsaccess med 7/3.5 duct. Ductar och spårtråd vid microtrenching.

Pågående montage av mikrodukt i markskåp med optokabel. 
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Maskiner utvecklade av markentreprenörer för markentreprenörer
Automatiserad förläggningsmetod som förlänger säsongen

MICROTRENCHING

Fördelar med MTT microtrenching:

Framfart

Kvalitetssäker

Ekonomisk

Miljövänlig

Estetisk Trafikframkomlighet

SYSTEM
Micro Trenching Technology

För mer information:

1000

Traditionell grävning

Utsläpp av CO2 (kg)

MTT

2000

3000

4000

WWW.MTTSYSTEM.SE

SALES@MTTSYSTEM.COM

MTT-system skräddarsyr en maskinpark med mjukvaror för projektering, georadar och gps 

dokumentation. Allt paketerat i en smart logistisk lösning. Microtrenching skapad av markentreprenörer 

för markentreprenörer. Maskiner och metoder följer riktlinjerna enligt Robust Fiber (www.robustfiber.se)

Vill du annonsera här?
Kontakta mig!

Håkan Andersson
hakan.andersson@sormlandsmedia.se 
016-15 62 33, 0760-46 36 90

24



BRS Networks utför totalentreprenader och uppdrag inom stadsnät och FTTx.  
Tjänsterna omfattar hela kedjan; projektering, planering, schakt, fiber, kundinstallationer 
och drift. Från hösten 2016 kan vi även erbjuda Micro Trenching i egen regi, under licens 
från MTT System, som ett komplement till traditionella schakttekniker. 

SENASTE GENERATIONENS 
MICRO TRENCHING

  MARKNADENS EFFEKTIVASTE FÖRLÄGGNINGSMETOD I STADSMILJÖ!

SNABB - MILJÖSMART - EKONOMISK

www.brsnetworks.se

- Snabb framdrift i villa- 
 kvarter, gator & berg 
- Mindre asfaltåterställning 
 
- Färre markavtal

Uppfyller kraven i

Per Jordeglans
Försäljning Stadsnät
Tel 0721-64 90 92
per.jordeglans@ 
brsnetworks.se
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LightMate –  nu en 
del av TD Fiberoptik
Nu hittar du hela LightMates 
sortiment med snabbinstallerade 

och tidsbesparande ODF-system
hos TD Fiberoptik.

www.td.se 

NBS
NBS

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

Från strul till struktur

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

Besök oss på Bredbandsbåten 4-5 oktober.
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Lokala fiberföreningar har  
spelat en stor roll för den 
svenska bredbandsutbyggna-
den. Under våren bildade ett 

antal eldsjälar intresseföreningen 
Fibersamverkan. Målet är att fören-
ingen ska bli de lokala fiberförening-
arnas röst i bredbandsdebatten.

– Tanken är att vi ska hjälpa de 
föreningar som äger och driver näten 
och som inte vill göra sig av med 
dem, säger Mats Jangdal, ordförande 
i den nybildade föreningen.

fLera fiberföreningar har under 

åren sålt sina nät till lokala eller na-
tionella aktörer. Enligt Mats Jangdal 
finns det dock ett stort intresse hos 
flera av de kvarvarande föreningarna 
att behålla näten i egen regi.

– Många landsbygdsbor känner 
att både makt och påverkansmöj-
ligheter har flyttat från hemorten 
till Stockholm. Just därför vill man 
behålla den egna infrastrukturen och 
känner att det finns en trygghet i att 

Nybildad intresseförening ska tillvarata 

byalagens 
intressen

Landets fiberföreningar, som helt drivs av ideella krafter, är en udda fågel i den europeiska 
bredbandsbranschen. trots att arbetet ofta är tidskrävande och slitsamt finns det enligt Post- och 
telestyrelsen över 1 000 byalag och aktivitetsgrupper som tagit initiativ till att bygga lokala bred-
bandsnät. tillsammans har de anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka 150 000 hushåll och företag.

man kan fortsätta vara med och fatta 
beslut om det egna nätet, säger han.

trots fiberföreningarnas  insatser 
genom åren anser han att de blivit 
styvmoderligt behandlade av såväl 
politiken som branschen.

– Det har från kommersiellt håll 
förväntats att byalagen och fiber-
föreningarna ska skänka bort sina 
nät när de byggts klar. Detta har 
fått många att sparka bakut. Det är 
viktigt att komma ihåg att många 
av de som engagerat sig i de här 
föreningarna är vana småföretagare 
och har lång erfarenhet av att driva 
verksamheter. Att först jobba gratis 
och sen skänka bort arbetet är inte 
ett alternativ för särskilt många av 
oss, säger Mats Jangdal.

enLigt honom är det också många 
engagerade som drar jämförelser 
med energisektorn.

– De minns hur de små elnäts-
föreningarna sålde sina nät för att  

sedan se kostnaderna skjuta i höjden. 
De eventuella pengar man fick från 
försäljningarna var snabbt uppätna.

kritiken från fiberföreningarna  var 
en av orsakerna till att regeringens 
Bredbandsforum bestämde sig för 
att bilda Byanätsforum.

– Initiativet är självklart bra men 
det är viktigt att komma ihåg att de 
inte agerar på uppdrag av byanäten 
själva. Vår förening, Fibersamverkan, 
är ju byanätens egen röst, säger Mats 
Jangdal.

under sommaren har cirka 30 fiber-
föreningar antagits som medlemmar. 
Förhoppningen är att när förening-
arna återupptar mötesverksamheten 
i höst ska många fler välja att bli 
medlemmar och på så vis hjälpa 
föreningen att bli en stark röst i bred-
bandsdebatten. n

LOUISE THOrSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Att först jobba 
gratis och sen 
skänka bort 
arbetet är inte 
ett alternativ 
för särskilt 
många av oss.

Mats jangdal,  
ordförande 
i föreningen 
Fibersamverkan.

Sveriges fiberföreningar har spelat en avgörande roll i den svenska bredbandsutbyggnaden. 
Hittills har de byggt fiberbredband till över 150 000 hushåll och företag. 

Foto: MatS jaNgDaL
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I enkäten, som är riktad till landets ledande  
kommunpolitiker och tjänstemän, visar 
det sig att skillnaderna är stora mellan 
landets stora och små kommuner. Medan 

9 av 10 kommuner med fler än 50 000 
invånare uppger att de erbjuder digitala 
välfärdstjänster, är motsvarande siffra i  
landets små kommuner, med färre än 
11 000 invånare, 4 av 10.

synen på stöd från regeringen och dess 
myndigheter skiljer sig också stort. Dub-
belt så många av de större kommunerna, 
49 procent, anser att det är upp till varje 
kommun att själv lösa digitaliseringen av 
välfärden. Motsvarande siffra hos de  
mindre kommunerna är 26 procent.

– Det blir alltmer tydligt att landets  
mindre kommuner behöver stöd i sin 

Digitaliseringen sägs sudda ut 
geografiska gränser. trots det 
visar statistik från Svenska  
Stadsnätsföreningens Bredbands-
enkät på motsatsen. Medan  
hela det svenska sam hället 
digitaliseras i hög fart halkar  
de små kommunerna efter.

Stor skillnad mellan  
stora och små kommuner
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Såväl regeringens Digitaliseringskommission  
som Riksrevisionen flaggar för att det offentliga 
Sverige halkar efter våra grannländer i övriga 
Europa.

digitaliseringsomställning, säger peter 
Lindroth, ordförande i Småkom, de små 
kommunernas samverkansorganisation 
samt kommunstyrelsens ordförande i 
Karlsborgs kommun.

sedan någon månad tiLLbaka har civil-
minister Ardalan Shekarabi ansvar för  
de frågor som rör det offentligas  

digitalisering. Det innebär att den  
ministerportfölj som har det övergripande 
ansvaret för det offentliga Sverige nu också 
ansvarar för dess digitalisering. Ardalan 
Shekarabi kommer dock inte till ett dukat 
bord. Såväl regeringens Digitaliserings-
kommission som riksrevisionen flaggar  
för att det offentliga Sverige halkar efter 
våra grannländer i övriga Europa. 

för att Lyckas med detta efterfrågar landets 
ledande kommunföreträdare:

1 En digital agenda för landets kommuner.  
I enkäten svarar 8 av 10 ledande kommun-

företrädare att de efterfrågar en tydligare 
beskrivning över vilka digitala tjänster och 
lösningar som regeringen förväntar sig att 
kommunerna ska erbjuda sina invånare.
 

28 av 10 ledande kommun företrädare  
efterfrågar konkreta handlingsplaner 

och verktyg som är möjliga att använda 
som underlag i den egna kommunens  
digitaliseringsarbete. 

3 Det måste bli enklare för landets kom-
muner att samarbeta kring digitalise-

ring och bredbandsutbyggnad. I dag finns 
ett antal regler, exempelvis lokaliserings-
principen, som hämmar samarbeten eller 
kräver onödig byråkrati för att kringgås.  
9 av 10 ledande kommunföreträdare 
efterfrågar regelförändringar som gör det 
möjligt för kommunerna att samverka över 
kommungränserna i större utsträckning än 
i dag.
 

4 Jordbruksverkets regelverk kring stöd 
för bredbandsutbyggnad måste ses över. 

Av de kommunföreträdare som inte anser 
att regeringen gör tillräckligt för bredbands-
utbyggnaden uppger 8 av 10 att regelverket 
kring Jordbruksverkets stöd för bredbands-
utbyggnad behöver förenklas. 

5 En förutsättning för att lyckas med en 
kommuns digitalisering är att invånar-

na kan ta del av tjänsterna. Fortfarande 
saknar 4 av 10 svenska hushåll tillgång till 
fiberbredband. på landsbygden, som ofta 
präglar landets små kommuner, är 8 av 
10 hushåll fortfarande utan en snabb och 
modern uppkoppling. n

LOUISE THOrSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

av landets små kommuner 

erbjuder digitala välfärdstjänster
Landets små kommuner  
riskerar att halka efter i sin 
digitaliseringsomställning  
visar statistik från Svenska 
Stadsnätsföreningen.
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kvalitetssäkra 
ditt fibernät
EmtEllE är en marknadsledande producent av plaströr och blåsfibersystem till 
de svenska stadsnäten. Produkterna utvecklas, produceras & kvalitetssäkras från 
våra fabriker i Danmark & Skottland.

Vi kan bli en värdefull leverantör för dig som vill kvalitetssäkra ditt fibernät, både 
nu & i framtiden. Vi har en mångårig kunskap, både i Sverige och globalt från 
mer än 1 000 avslutade större fiberprojekt, bl a inom FTTH, vindkraft, järnväg, 
telemetri & fastighetsnät.

Välkomna att höra av er till någon av oss för en förutsättningslös diskussion 
om ditt nästa fiberprojekt. 

Sthlm/Norra Sverige Västra Sverige Södra Sverige Innesäljare
Hans Fredlund  Henrik Björk Fredrik Pihl Elin Jönsson
072-531 02 00 072-722 07 00 0723-00 85 77 076-800 17 98
hansf@emtelle.com henrikb@emtelle.com fredrikp@emtelle.com elinj@emtelle.com

Behöver du nodhus?

www.grytek.se
010-440 00 00
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Idag når Telenor, via Bredbandsbolagets 
befintliga fiberinfrastruktur, cirka 1,5 
miljoner hushåll och tillsammans med 
den kommande investeringen kommer 

bolaget att kunna leverera fiber till nära 
hälften av de svenska hushållen. Den be-
fintliga infrastrukturen inom Bredbands-
bolaget gör det möjligt att genomföra 
utbyggnaden på ett kostnadseffektivt sätt.

– Bredbandsbolaget har en historik av 
att tidigt ha varit en av de ledande leve-
rantörerna av fiber, huvudsakligen till fler-
familjshus i Sverige och med de komman-
de investeringarna kommer vi att bli en 
mer betydande aktör på villamarknaden, 
säger Jonas Jegerborn, Head of Broadband 
& TV Marketing, Telenor Sverige AB. 

bredbandsboLaget gick ut med sitt 
erbjudande i tio städer före sommaren 
och under hösten breddas satsningen till 
ytterligare städer och områden. 

– Vårt initiativ bidrar till en bättre 
konkurrenssituation på fibermarknaden, 
något som många kommuner efterfrågar 
för att komma bort från en monopolsitua-
tion, säger Jonas Jegerborn. 

efterfrågan växer snabbt  på snabb, till-
förlitlig uppkoppling både för fritidsbruk 
och för en växande andel kunskapsföreta-
gare och anställda som vill kunna arbeta 
hemma eller från platser utanför storstä-
derna. Internet of Things är i sin linda, 

men kommer att ställa krav på kapacitet 
och driftsäkerhet mellan företag och 
hushåll.  även offentlig service, ”Internet 
of public Things”, digitaliseras i en ökande 
takt som gör det viktigt med god kapacitet 
i hela kommunen. 

inom teLenor menar man att det behövs 
nya typer av samarbetsformer med kom-
muner och stadsnät för att hjälpa Sveriges 
kommuner att uppfylla åtagandet till sina 
invånare både på kort sikt med fiberut-
byggnad men även på lång sikt för utveck-
lingen av digitala samhällstjänster. Därför 
har Telenor inrättat en särskild grupp för 
just detta ändamål. För att snabbt ge hela 
Sverige modern fiber behöver tillstånds-
processerna förenklas och kommunerna 
vara redo att arbeta med moderna anlägg-
ningsmetoder. 

– Vi ser att vi tillsammans med stads-
näten kan nå mycket långt i visionen för 
Sveriges fiberutbyggnad. Vi vill samarbeta 
med stadsnäten, men det förutsätter att 
vi kan hyra svartfiber till bra villkor. Vi kan 
också tänka oss att investera i byggnation 
tillsammans med stadsnäten för att nå yt-
terligare hushåll och företag. Detta är det 
ingen annan stor operatör som gör idag, 
säger Jonas Jegerborn. n

CAMILLA JöNSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

hej Lars sandqvist, du har bytt jobb och 
är nu på telenor. hur känns det??
– Det känns fantastisk inspirerande och 
kul att få jobba i en ny organisation med 
ett sådant otroligt kundfokus som telenor 
har i varje detalj.  
vilken är din nya roll?
– Min roll är kommun- och regionstrateg 
vilket innebär att jag just nu håller på 
att bygga upp ett team som ska stötta 
telenors nya fibersatsning till bland annat 
villamarknaden. Det innebär att vi jobbar 
mycket nära kommuner och stadsnät för 
att hitta samarbetsmöjligheter för en ökad 
fiberutbyggnad. jag och mitt nya team 
har en lång erfarenhet av att samarbeta 
med Sveriges kommuner. redan idag 
arbetar vi med kommuner för att hjälpa 
dem att digitalisera sin verksamhet, och 
infrastrukturfrågan är en avgörande 
faktor för att lyckas. 
vad ser du fram emot med ditt nya 
 jobb/din nya roll?
– Med den otroligt positiva inställning 
och kundfokus som finns inom telenor 
ser jag mycket fram emot att förverkliga 
de idéer jag/vi har. telenor har en stark 
vilja att hitta samarbeten med Sveriges 
stadsnät och kommuner och vi har en 
affärsmodell som är unik på marknaden 
just nu. Därför finns det en given plats för 
oss och våra kunder att utveckla Sverige. 
jag tror mycket på modellen där man 
nyttjar drivkrafterna i offentligt och privat 
samarbete.
vad är den största utmaningen för dig  
i nya jobbet?
–  tid, att hinna med att genomföra alla 
nya idéer som både våra samarbetspart-
ners och vi själva har. Det bubblar av 
innovation och entreprenörsanda och vi 
har fått otroligt mycket positiv feedback 
på telenors satsning och de idéer vi 
diskuterar med ett flertal kommuner och 
stadsnät idag. n  

caMILLa jöNSSoN 
Svenska Stadsnätsföreningen

hallå där...
LarS SaNDqVISt, koMMUN-  
ocH rEgIoNStratEg PÅ tELENor

Bredbandsbolaget investerar miljarder på fibermarknaden för villor 
med målet att nå en halv miljon svenska hushåll. Utbyggnaden 
sker för att möta ökande efterfrågan, men också för att bidra till en 
bättre konkurrenssituation ute i kommunerna.

Telenor miljardsatsar 
på fiber till villahushåll
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Från Simrishamn till Norrbotten, via Halland och 
jämtland. IP-onlys samarbetsmodell hyllas av 
flera kommuner och regioner från norr till söder. 
Men mycket arbete återstår för att fibernätet 
ska nå ut i hela landet. om mindre än fyra år ska 
bredbandsmålet ha nåtts. Den största utmaningen 
kvarstår – landsbygden.

Hela Sverige behöver 

landsbygden
MEDLEMSArTIKEL  

FrÅN Ip-ONLY 

Text: Erik Pettersson
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I Vingåker, drygt två mil väster om  
Katrineholm, finns Sveriges första fiber-
studiecirklar. Hit får intresserade komma 
och lära sig om de möjligheter som fiber-

nätet ger i form av tillgång till ett modernt 
och digitalt samhälle.

– Det ger oss chansen till en smartare 
livsstil. I praktiken handlar det om att  
dra nytta av de möjligheter som ett öppet 
och neutralt nät erbjuder oss som bor i 
Vingåker, säger regina Westas, bredbands-
samordnare i Vingåkers kommun.

initiativet är ett samarbete mellan Studie-
förbundet Vuxenskolan Sörmland, Ip-Only 
och Vingåkers kommun. Studiecirkeln 
kommer att fokusera på att optimera valet 
av tjänsteleverantör utifrån de enskilda 
behov som de boende i kommunen har.

Initiativet är bara ett av många exempel 
på innovativa lösningar som kommunen 
tagit fram i samband med utbyggnaden av 
fiber. Genom ett partnerskap med Ip-Only 
har kommunen kunnat erbjuda alla invåna-
re att ansluta sig till den öppna och neutrala 
infrastrukturen, helt utan bidrag.  

– Det är en unik modell där alla i kom-
munen delar solidariskt på kostnaden vilket 
möjliggör utbyggnad till 100 procent. Alla 
får oavsett var de bor och verkar, i centralort 
som på landsbygd, fiber till samma kostnad 
och förutsättningar, säger regina Westas.

många Länder har Länge sneglat på den 
svenska bredbandsutbyggnadens fram-

gångar. En stor del av framgången är tack 
vare de stadsnät som tidigt såg ett behov av 
att erbjuda sina invånare en infrastruktur 
där en mångfald av operatörer och tjänster 
välkomnas i nätet. även om stora delar 
av Sverige redan har tillgång till fibernät 
så återstår stora kostnader när hem och 
företag i landsorten ska kopplas upp till en 
modern och robust digital infrastruktur. 

– Genom samarbete mellan offentliga 
och privata krafter kan vi tillsammans nå 
ut till de hushåll som annars riskerar att 
lämnas utanför. Vi är en naturlig partner för 
landets kommuner eftersom vi aldrig kom-
promissar med öppenhet och neutralitet i 
våra nät. Ip-Only investerar i en infrastruk-
tur som är framtidssäker och tillgänglig för 
alla. Ett bra exempel på det är Halland, där 
vi stöder regionen som har tagit ett helhets-
ansvar i utbyggnaden av fiber, säger Henrik 
ringmar, vd för Ip-Only. 

samarbetet meLLan region haLLand och 
Ip-Only blir ett startskott för en ny etapp 
i den svenska fiberutbyggnaden. region 
Halland har upphandlat Ip-Only som 
samarbetspartner för en länsövergripande 
utbyggnad av höghastighetsbredband i 
Halland. Det är första gången i Sverige som 
en region tar ansvar för utbyggnad av bred-
band genom ett unikt upplägg som innebär 
att Halland blir det första digitaliserade 
länet i Sverige.  

– Den stora utmaningen när det gäller 
fiberutbyggnaden är just att nå även invå-

narna på landsbygden, så att alla ska kunna 
vara en del av det moderna samhället. I 
och med det här partnerskapet säkrar vi att 
medborgarna i hela länet, inte bara i tätor-
terna, får tillgång till bredband, säger Mats 
Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande 
i Halland.

partnerskapet meLLan den offentLiga och 
privata sektorn är en förutsättning för att 
målen i regeringens bredbandsstrategi  
ska kunna uppnås i tid. Det menar Terese  
Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige 
ska leva, en organisation som arbetar med 
att skapa starka och hållbara lokalsamhäll-
en.

– Det handlar om att alla ska ha lika goda 
förutsättningar. precis som att kvaliteten i 
skolan eller tillgången till mataffärer inte 
ska vara sämre på landsbygden eller i små 
samhällen än vad det är i storstäderna, 
måste fibernätet omfatta hela Sverige,  
säger hon.

i vingåker är de första studiecirklarna redan 
avklarade. I den lilla orten Läppe är det redan  
kö för att få delta vid nästa tillfälle. Och 
satsningen på bredband har gett resultat 
på fler fronter. Vingåker tog under 2015 
klivet in på pTS lista över de kommuner där 
bredbandsutbyggnaden ökar mest i landet. 
Slutmålet är 100 procent tillgång till 2020, 
enligt regina Westas. 

– Det är nu det intressanta börjar. Det 
blir jättekul att se statistiken för 2016. n

tidigare har barnen i byskolan i Marmorbyn inte kunnat använda sina surfplattor  – uppkopplingen har inte räckt. Nu har de fiber, nu surfar de.
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tre frågor t iLL  våra stadsnät   

1
vilken fråga anser du är viktigast  
för ditt stadsnät just nu?

håkan: "En viktig utmaning för 
oss är att hinna med kundernas 
behov av fiberanslutningar, just 
nu är det ett otroligt tryck. För att 
klara detta behöver vi rekrytera 

kompetent personal som kan stå för kvalitet. 
Det är en stor fråga att upprätthålla det 
goda varumärket. Det är viktigt att bygga ut 
fibernätet så kostnadseffektivt som möjligt i 
syfte att nå de politiska målen med bredband 
till alla. Det är lätt att slåss om godbitar i tätort 
medan landsbygden blir dyr."

anders: "En grundförutsättning för stadsnä-
ten är att de ges möjlighet att konkurrera på 
samma villkor som övriga marknadsaktörer. 
Det handlar både om lokaliseringsprincipen 
för att kunna bygga ut på icke lönsamma 
områden över kommungränserna som att få 
fortsätta vara kommunikationsoperatör i sitt 
eget nät. Den kommunalpolitiska målsätt-
ningen gör att detta blir allt viktigare. Bred-
bandsnätet blir mer och mer en samhällskritisk 
infrastruktur och det kommer att med all rätt 
ständigt ställas mycket högre krav på näten."

martin: " jag ser det som mycket viktigt 
med kommuns roll i bredbandsutbyggnaden 
rent konkurrensmässigt. Finns det bara en 
marknadsaktör att ansluta sig till så blir inte 
kunderna nöjda. kommunpolitiken har satt 
höga målsättningar. Norrköpings tätort är 
redan hyfsat utbyggd medan landsbygden blir 
mycket dyr att ansluta. Stadsnätet behöver 
göra marginalaffärer i tätort för att kunna 
sprida ut affären och ha råd att ansluta lands-
bygden. För oss är standardiseringen mycket 
viktig så att vi försäkrar oss om att vi har 
framtidssäkrade driftsäkra nät. Nu har vi fokus 
på att se över standardiseringen där vi bygger 
nytt men vi måste även se över det som redan 
byggts. jag är mycket intresserad av de tjänster 
som Stadsnätsföreningen erbjuder för att möta 
upp PtS krav. Nyckeln är att skapa samarbeten 
och att få fram bra samverkansavtal."

2 
vilka utmaningar ser du  
på marknaden?

håkan: "tydliga regelverk 
är viktiga för att alla ska ha 
möjlighet att ansluta sig 
till fibernätet. kunskapen 
verkar inte finnas hos de 

som beslutar om dessa regelverk. En annan 
utmaning är att få ihop de administrativa 
systemen. Vi ska ansluta cirka 4 500 kunder 
och då håller det inte i längden att vara 
inne i fem system som det är idag. Här har 
Stadsnätsföreningen en stor uppgift att hjälpa 
till med standardisering och samordning. Det 
skapar medlemsnytta."

anders: "De driftsföreskrifter som PtS ställer 
hårda krav på skall stadsnätet börja imple-
mentera under nästa år. Som ett led i detta 
viktiga arbete har vi omorganiserat nätsidan i 
två separata delar. Utbyggnad och drift. Ska vi 
vara med i matchen så är detta oerhört viktigt 
annars kommer vår verksamhet att marginali-
seras. Vi har en hög ambitionsnivå och vi tänker 
visa att vi tar frågorna på största allvar!"

martin: "Driftsäkerhet och standardisering 
och att hitta anpassningar så gott det går. Hitta 
system som klarar kundstock och driftflöde, 
i dag är det mycket Excelblad och mycket 
handarbete. jag önskar att Stadsnätsfören-
ingen hjälper till att ta fram standardiserade 
gemensamma system för detta."

3 
hur ser det kommande  
året ut för ditt stadsnät?

håkan: "Vi står inför en 
kraftig utbyggnad och 
det är ett enormt tryck 
överallt. Vi har ett stort antal 
landsbygdsprojekt som 

ska sättas igång och det ställer stora krav på 
organisationens säljsida. Det goda varumärket 
måste värnas gällande tradition och grundvär-
den för att behålla förtroendet för kunderna. 
anslutningskostnaden är en stor investering 
för många kunder, därför måste de känna att 
de kan lita på oss."

anders: "Nästa år kommer vi att lägga nytt 
fokus på utbyggnad. I flera år har vi fokuserat 
på förtätning av redan byggda områden. Histo-
riskt sett så har vi tampats med dålig lönsamhet 
men nu har vi fått ordning på ekonomin så nu 
ska vi börja bygga ut igen. Dels med stödmedel 
från jordbruksverket dels genom att vi flyttat 
fram positionerna så att förut oekonomiska 
anslutningsområden börjar bli marknadsmässigt 
gångbara utan stöd. I Skellefteå är det också en 
stor nyproduktion av bostäder där stadsnätet 
ska se till att ansluta."

martin: "För oss är standardiseringen 
mycket viktig så att vi försäkrar oss om att vi 
har framtidssäkrade driftsäkra nät. Nu har vi 
fokus på att se över standardiseringen där vi 
bygger nytt men vi måste även se över det 
som redan byggts. jag är mycket intresserad 
av de tjänster som Stadsnätsföreningen 
erbjuder för att möta upp PtS krav. Nyckeln 
är att skapa samarbeten och att få fram bra 
samverkansavtal. gällande samarbete så har 
ju kommunen slutit ett avtal med IP-only om 
att bygga ut och ansluta kunder i Vikbolandet. 
Detta är ett mycket bra avtal för stadsnätet 
och vi har tillsammans med IP-only skapat ett 
gott samarbete. Stadsnätet bygger stamnäts-
sträckor och IP-only säljer in anslutningar och 
bygger accessnät."

PEr FröLINg 
Svenska Stadsnätsföreningen

ANDErS PEttErSSoN 
SKEKrAFt

HåKAN EriKSSoN 
BjÄrEKrAFt

MArtiN KAlVér
NorrKöPiNgS 

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

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

Gör en intresseanmälan på svenskastadsnat.se!

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

• Burlöv

• Danderyd

• Eslöv

• Gislaved

• Gnosjö

• Karlshamn

• Kävlinge 

• Laholm

• Landskrona

• Lomma

• Lund

• Malmö

• Mölndal

• Nynäshamn 

• 

• Staffanstorp

• Svalöv

• Täby

• Vallentuna

• Vara

• Örkelljunga

VI FINNS på följande orter

Vill du ha fiber?

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

Kraftfullt  
och generellt stöd för

mobila klienter  
(IOS, Android, Windows) 

Full koll på hela 
nätet med  

dpCom Hantera  
processerna från 
planering  

till underhåll
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precis som i sverige är den japanska landsbygden  
hårt pressad av utflyttning i kombination av åld-
rande befolkning. I Kamiyama är hela 45 procent 
av befolkningen över 65 år. För att vända den 
nedåtgående kurvan satsade regionen och den 
nationella regeringen på att ansluta samhället till 
ett fibernät. Området anses nu vara en föregångare 
inom offentlig utbyggnad av fibernät på landsbyg-
den. Mycket tyder nu på att satsningen påverkat 
befolkningsutvecklingen i rätt riktning.

kamiyama har också satsat på att bygga ett så 
kallat satellitkontor. projektet går ut på att företag 
etablerade i storstäder kan låta sin personal arbeta 
och bo i Kamiyama i perioder. I OECD:s rapport 
uttalar sig en anställt vid ett ICT-företag:

– Till skillnad från i Tokyo så känner jag mig inte 
lika utmattad här. Den främsta anledningen är att 
jag inte behöver pendla längre eftersom det bara 
tar 10 sekunder från huset där jag bor till arbets-
platsen. n  

tidningen kvällsposten rapporterar om 
hur den lokala fiberföreningen under 
flera år kämpat för att få bidrag till att 
bygga ett fibernät. Men enligt tidningen 
satte snåriga villkor och ständigt 
ändrade regler stopp för planerna. 

– När de slutliga reglerna och villkoren  
kom, förstod vi att vi är en för liten  
förening, sa Bengt Sinner som är 
ordförande för Liatorps byanät med  
ett 40-tal medlemmar, till tidningen.

Då flyttade föreningen fokus från 
jordbruksverket till Ingvar kamprad.

– Ingvar har ett varmt hjärta för sin 
hembygd och har ju dessutom flyttat 
hem, så hans nuvarande boende ligger 
i det aktuella området. Sen är han inte 
riktigt av den generationen som är 
intresserad av fiber, men han vet att det 
är ett angeläget projekt och beslutade 
sig för att bidra med finansieringen, 
säger Ikanos fastighetschef Birger  
Hyll, som engagerat sig i projektet,  
till tidningen.

Nu pågår utbyggnaden av fibernätet för 
fullt. Men trots att Ikeagrundaren själv 
bor i området är det oklart om han kom-
mer ansluta sin fastighet. Enligt Birger 
Hyll föredrar Ingvar kamprad fortfarande 
faxen framför annan kommunikation. n  

Japanska stadsnät
LUgNAR STRESSADE TOKyOBOR

Köper fiber 
för pengarna

Bidrar till fibernät

Sedan kamiyama, ett samhälle med cirka 
6 000 invånare som ligger i den sydvästra 
delen av japan, satsade på att bilda ett 
stadsnät har staden blomstrat. Detta 
enligt oEcD-rapporten ”Development 
of High-speed Networks and the role of 
Municipal Networks”.

det blev komikern per andersson som tog 
hem karamelodiktstipendiet, som delas ut av 
povel ramelsällskapet. exakt prissumma är inte 
offentliggjord men ska enligt stipendiet göra 
mottagaren ekonomiskt oberoende för dagen.  
per andersson valde dock att göra en framtids
investering för pengarna. till tt säger han:

– jag får väl köpa hem sådan där fiber. det är 
bra, så att man kan surfa fort hemma. sedan ska 
jag totalt förhäva mig i punsch. jag ska fylla ett 
badkar med punsch och bada i det. n

att ikeagrundaren ingvar kamprad 
gillar sitt hemlän småland vet de 
flesta. under årens lopp har han 
vid flera tillfällen gett ekonomiska 
bidrag som på ett eller annat sätt 
ska förbättra tillvaron för invånarna. 
under våren var det dags igen.
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www.zte.com.cn/global

Med vårt nya fibernät bygger vi 
kommunikation för framtidens 
tjänster med hög kvalitet och 
tillgänglighet. Samarbetet med 
Maintrac och ZTE ger oss detta. 

Anders Lantz,  
Stadsnätschef Bollnäs Stadsnät

ZTE Corporation är en global ledande leverantör av  
telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar.  
Med verksamhet i 160 länder är företaget ledande inom  
teknisk innovation och grundades 1985.  
ZTE är noterat på både Hongkong- och Shenzhenbörserna  
och är Kinas största börsnoterade telekomföretag.

Innovation 
inom nätverk

Kvalitet
Tillgänglighet
Trygghet

VI BYGGER 
FRAMTIDENS 
FIBERNÄT

www.bollnasenergi.se

Våra lösningar för operatörer och 
stadsnät hjälper dig att tänka nytt

I vår stora utbyggnadssatsning ”Ett fiberrikare 
liv i Kungälv” tar vi hjälp av ZTE och Maintrac. 
De är också våra partners när vi uppgraderar 
vårt befintliga nät på landsbygden. 

Tillsammans med ZTE och Maintrac kan  
vi leverera hög kapacitet med bra kvalitet  
till våra kunder säger Lisa Tegborg Deij,  
Affärsområdeschef Stadsnät på Kungälv 
Energi.

Ett fibErrikarE 
liv i kungälv

www.kungalvenergi.se
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Bredbandsforums 
senaste arbets-
grupp – nystarts-
gruppen – är nu 
i full gång med 
att ta reda på vad 
forumet och dess 
deltagare bör 
fokusera på för att 
åstadkomma mest 
nytta.

På de sex år som gått sedan Bredbandsforum 
lanserades, 2010, har bredbandsmarknaden 
förändrats. Först och främst har det gått väl-
digt bra på många områden. Antalet hushåll 

och arbetsställen som har tillgång till fiber har ökat 
från 40 till 67 procent. på landsbygden har tillgången 
till fiber tredubblats. Ytterst få människor saknar helt 
internet, och även de som bor längst ut på landsbyg-
den har nu ofta flera olika trådlösa tekniker att välja 
på. Fler operatörer, organisationer och myndighe-
ter är aktiva och bidrar till utvecklingen. Bredband 
används också till att leverera fler tjänster på fler om-
råden, så som e-hälsotjänster och e-omsorgstjänster. 
Inte minst förstår de flesta nu vikten av att ha tillgång 
till ett framtidssäkert bredband, och de negativa följ-
derna som kan komma av att hamna utanför.  

men även om utbyggnadstakten både i och utanför 
tätorter ser ut att vara stadig, så är inte framstegen 
jämnt spridda. Vi har under de senaste åren fått se 
exempel på kommuner där bredbandstillgången på 
landsbygden ökat med 50 procent, medan det i vissa 
kommuner knappt hänt någonting. Många insatser 
från Bredbandsforum har gett goda resultat, medan 
vissa problem har visat sig vara svåra att komma åt. 
Det finns mycket kvar att göra innan bredbandsut-
byggnaden är så obehindrad som den skulle kunna 
vara, och innan den kommer hela Sverige till del. Och 
alla aktörers resurser är begränsade.

nystartsgruppen är därför mycket viktig för Bred-
bandsforum. Genom att inventera vad som gjorts, 
analysera vad som har fungerat bra och mindre bra, 
och identifiera de områden där det finns flest hinder 
kvar kan gruppen ge riktning för forumets framtida 
arbete. Att under en period fokusera på samsyn kring 
utmaningar och möjligheter säkerställer att Bred-
bandsforum och dess deltagare lägger sina krafter på 
rätt ställe. Där samverkan kan ge störst effekt. Håll 
utkik efter de första resultaten från arbetsgruppen 
under hösten och vintern på bredbandsforum.se,  
där du också kan läsa mer om arbetsgruppen.

på taL om samverkan så är nu bredbandskoordina-
torer på plats i alla län eller regioner och verksam-
heten är i full gång. Har du ännu inte haft kontakt 
med koordinatorn i ditt län eller din region hittar du 
alla kontaktuppgifter på Bredbandsforums webb-
plats. Det är tydligt efter sex år av Bredbandsforum 
att samverkan fungerar, och att skapa nätverk och 
plattformar för diskussion och problemlösning är 
ett mycket bra sätt att skapa samverkan. Det har 
Bredbandsforum gjort på den nationella nivån, och 
det kommer bredbandskoordinatorerna nu göra på 
den regionala nivån. n

MATTIAS SVANOLD

kommunikationsansvarig,

Bredbandsforum kansli

Bredbandsforum
Nystart för

 Läs mer 
På Bredbandsforums 
webbplats kan 
du läsa mer om 
nystartsgruppen:  
bredbandsforum.se

38



www.empower.eu

 Vi är med och bygger

�bersverige
För mer information kontakta 
Daniel Christiansen 
076-30 71 57 46

Empower_90x260_revLK.pdf   1   2016-06-13   13:45

www.maintrac.se

Maintrac har mångårig kunskap i att bygga stadsnät. Vårt koncept är etablerat 
och används av flertalet stadsnät idag. När ett stadsnät ska projekteras följer vi en 
genomarbetad och beprövad modell. Tillsammans med vår höga ambition och 
kunskapsnivå har vi ett välfungerande koncept.

Maintrac stödjer och 
utvecklar stadsnät
Vi erbjuder projektering,  
produkter och drift. 

Hög driftsäkerhet

Full automatisering

Flexibilitet – öppet stadsnät
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 1:2 – P  
Kvalitetssäkring av hälso- och  
sjukvårdens systemlösningar
En redogörelse för utmaningarna med, och 
erfarenheterna från, arbetet med att testa och 
kvalitetssäkra våra nationella e-hälsotjänster.
Peter Furster, verksamhetsansvarig,  
Nordic Medtest

 1:3 – T  
Simulering av hot och attacker IRL 
Med FOIs simuleringsmöjligheter kan vi simulera 
de hot som vi står inför dagligen. Exempelvis 
D-dosattacker, mobilavlyssning och hackning 
av hemsidor. Vi kommer att erbjuda er allt detta 
live. Det innebär att du som deltagare kan testa 
på att vara hacker och på så sätt förstå inne-
börden av dessa hot och vikten av att skydda 
sig emot dessa. Under dagen kommer olika 
scenarier att visas upp och ni kan själva delta.
Forskningsledare Mikael Wedlin  
och forskare Mats Persson

11.05-11.40 GemensamT seminarium 2 
Fiber till alla – vem ska investera?
De svenska stadsnäten har spelat en stor 
roll för att göra bredband med hög kapacitet 
tillgängligt för många. Utbyggnad av fiberin-
frastruktur är kapitalkrävande och under 2015 
stod stadsnäten för 26 procent och övriga 74 
procent av bredbandsinvesteringarna vilket un-
derstryker att alla marknadsaktörer behövs för 
att bredbandsmålen ska kunna nås. Det finns 
stadsnät i de flesta OECD-länder där de bidrar 
till bredbandsutbyggnaden som i till exempel 
Nya Zealand där staten är med och finansierar 
regionala nät. I USA bidrar stads näten till att 
öka tillgängligheten för fiber som får positiva 
effekter på den lokala ekonomin och i Danmark 
har stadsnät byggts ut av kooperativa energi-
bolag vilket ökat tillgängligheten för bredband 
med hög kapacitet. Kundernas intresse och 
betalningsvilja för bredband ökar och fiber har 
blivit en konkurrensfördel. Frågan är därför vad 
som krävs för att alla aktörer – offentliga och 
privata – ska fortsätta att investera.
Bengt G Mölleryd, analytiker, PTS

09.30-09.35  Välkommen till Bredbandsbåten 2016
Stadsnätsföreningens ordförande, Mats Berggren

09.35-10.20  GemensamT seminarium 1 
Hur robust är Sverige?
Vi blir alltmer beroende av vår bredbands-
infrastruktur. Men är vi verkligen medvetna  
om hur stora konsekvenser som väntar vid 
stora driftstörningar och avbrott? Hör Lars  
Wilderäng, författare och bloggare vars  
texter och böcker fokuserar på det moderna 
samhällets sårbarhet.
Lars Wilderäng

10.25-10.55  Välj ett av följande: 

 1:1 – s  
Stadsnätens roll och möjligheter  
i den smarta staden 
2050 förväntas 75% av världens befolkning 
bo i städer. Det innebär stora utmaningar och 
framtidens städer behöver vara smartare än 
idag. En stor del i den utvecklingen handlar om 
att nyttja digitaliseringen på bästa sätt. Vi rör 
oss idag i snabb takt mot ett allt mer uppkopp-
lat samhälle där nästa steg är att koppla upp 
en mängd sensorer i bland annat byggnader, 
hemmet, infrastruktur och transportmedel för 
att därigenom få tillgång till såväl effektivare 
styrning som bättre kunskap för beslutsfattan-
de. Grunden till att detta ska kunna ske bygger 
på tillgången till en stabil, säker, öppen och 
kraftfull infrastruktur. Vilka möjligheter och 
utmaningar kommer den mängd med olika 
smarta tjänster som håller på att växa fram för 
den smarta staden att innebära för stadsnäten?
Christian Wictorin, manager Smart City Solutions, 
WSP

08.15–09.30  Inregistrering 
Kaffe och smörgås hos utställarna

PROGRAM StOcKHOLMSMäSSAn

KVäLLen-FöRe-MInGeL  
MåndAG 3/10 FRån KL 19.00  
På ScAndIc tALK HOteL  
VId StOcKHOLMSMäSSAn

För dig som ska delta på konferensen och finns på plats  
i Stockholm redan ”kvällen före”. Ett perfekt tillfälle att nätverka 
och träffa stadsnätsbranschen innan konferensen.  
Stadsnäts föreningen bjuder på något att äta och dricka.

MODErAtOr

Johan Wester är känd från ”På Spåret” 
och Hipp Hipp! Med humor, värme och 
hjärna ska Johan lotsa oss genom 
dagen.

JOHAn WeSteR
äMneSKAteGORIeR
s   = SAMHäLLE OCH pOLItIK

P   = prODUKt OCH MArKNAD 

T   = tEKNIK

DAG 
1 Tisdag 4 oktober

 väLkommen tiLL 

Bredbandsbåten 4–5 oktober 2016

40



11.45-12.15 Välj ett av följande: 

 2:1 – s  
Stadsnäten är en del av ett globalt nätverk
Sunet knyter ihop alla svenska lärosäten, 
forskningsstationer, statliga museer och andra 
myndigheter och organisationer med koppling 
till forskning och högre utbildning. Inom denna 
breda sektor ökar det globala samarbetet vilket 
ställer allt högre krav på Sunets nät och tjänster, 
både avseende robusthet och kapacitet. Sunet 
är en pusselbit i det globala forskningsnätet. 
Detta ställer i sin tur krav på tillgång till riks-
täckande, högkvalitativ fiberinfrastruktur.
Maria Häll, CEO, Sunet

 2:2 – P  
Betydelsen av kundfokuserad kommunikation 
och försäljning
Du behöver en röd tråd mellan ditt erbjudande 
och hur du marknadsför, kommunicerar och 
säljer det. Allt måste hänga ihop och bygga på 
insikter om kundens verklighet. Att skaffa den 
kundinsikt som krävs och omsätta den i prakti-
ken är A och O för att lyckas på marknaden.
Anders Ångström, partner, A-focus AB 

 2:3 – T  
Simulering av hot och attacker IRL 
Med FOIs simuleringsmöjligheter kan vi simulera 
de hot som vi står inför dagligen. Exempelvis 
D-dosattacker, mobilavlyssning och hackning 
av hemsidor. Vi kommer att erbjuda er allt detta 
live. Det innebär att du som deltagare kan testa 
på att vara hacker och på så sätt förstå inne-
börden av dessa hot och vikten av att skydda 
sig emot dessa. Under dagen kommer olika 
scenarier att visas upp och ni kan själva delta.
Forskningsledare Mikael Wedlin  
och forskare Mats Persson

12.15-13.30 Gemensam lunch 
Kaffe serveras hos utställarna

13.30-14.15 GemensamT seminarium 3 
trendspaning 2020
Den kände trendspanaren Göran Adlén ger oss 
en inblick i hur digitaliseringen av samhället 
förändrar vår vardag i rasande takt. redan år 
2020 så kommer det ha skett omvälvande för-
ändringar jämfört med nu. Det kan handla om 
ekosystem mellan prylar, hur livet med en tesla 
är eller hur jag som cyklist får prioritet i stads-
trafiken samt flera andra intressanta fenomen i 
hur den nya smarta staden växer fram.
Göran Adlén, trendanalytiker 

14.20-14.50 Välj ett av följande: 

 3:1 – s  
Så blev Helsingborg Sveriges It-kommun
2015-2016 är Helsingborg Sveriges It-kommun.  
Nästa gång kanske någon annan är bäst på 
internet och att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter. Så vad kommer krävas av nästa 
vinnare, och varför är det just Helsingborg  
som innehar titeln idag?
Micco Grönholm, informationsdirektör,  
Helsingborgs Stad

 3:2 – P  
Internettjänster för välfärd – Fastighetsnät  
en viktig länk i driftsäkerhet
Bredband och triple-play var det första steget  
i digitalisering av fastigheter. Nu kommer nästa 
steg där hela fastigheten får uppkopplad teknik 
och bostadens funktioner utvecklas tydligare 
som studieplats, arbetsplats och inte minst en 
plats för omsorg och vård i hemmet. De digitala 
tjänsterna för vård och omsorg i bostaden har 
stor potential för individen och för samhället 
men de ställer helt nya krav. tjänsterna be-
höver fortfarande bredband men andra hellre 
”smalband”. Några behöver fast anslutning och 
andra hellre trådlös. Det är fastighetsnätet som 
är länken till  tjänsterna och går från att vara en 
viktig till livsviktig länk.
Patrik Forsström, vd, eCentret

 3:3 – T  
Simulering av hot och attacker IRL 
Med FOIs simuleringsmöjligheter kan vi simulera 
de hot som vi står inför dagligen. Exempelvis 
D-dosattacker, mobilavlyssning och hackning 
av hemsidor. Vi kommer att erbjuda er allt detta 
live. Det innebär att du som deltagare kan testa 
på att vara hacker och på så sätt förstå inne-
börden av dessa hot och vikten av att skydda 
sig emot dessa. Under dagen kommer olika 
scenarier att visas upp och ni kan själva delta.
Forskningsledare Mikael Wedlin  
och forskare Mats PerssonI

14.50-15.30 Kaffe hos utställarna 

15.30-15.55 Under planering

15.55-16.00 Sammanfattning av dagen
Mats Berggren, ordförande och Mikael Ek, vd, 
Stadsnätsföreningen 

16.00-17.10 extra årsmöte för medlemmar  
i Stadsnätsföreningen 
(Årsmötesregistrering 16.00–16.10)

16.15 Bussar avgår mot Birkaterminalen med de 
deltagare som inte deltar på årsmötet

17.10 ca Bussarna avgår mot Birkaterminalen  
för årsmötesdeltagarna

DAG 
1 Tisdag 4 oktober

Fördrink, middag och underhållning på båten
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samhälle och politik

1 Regional samverkan ger bredband till fler!
En grundförutsättning för att stadsnätsaktörer skall 
kunna bidra till de regionala bredbandsmålen är att 
offentliga organisationer som kommuner, länsstyrelser, 
landsting och regionförbund själva har en tydlig  
samverkansstruktur och kultur.

Svenska Stadsnätsföreningen arbetar aktivt med  
och genom sina medlemmar inom respektive län/region 
i syfte att öka dialogen med representanter för offentlig 
förvaltning.

per Fröling berättar om framgångsfaktorer och  
utmaningar utifrån de olika regionala förutsättningarna 
som råder i strävan att ansluta alla med fiber i hela  
länet oavsett kommungränser.
Per Fröling, regionaliseringsansvarig, Stadsnätsföreningen

2 en dag med en regional bredbandskoordinator
regeringen kräver att en bredbandskoordinator ska 
vara konkurrensneutral, teknikneutral och opartisk.
Jag har upptäckt att en måste vara nyfiken, energisk  
och outtröttlig också.

Bredbanskoordinatorrollen är helt ny och vi måste 
fundera ut vad en tjänsteman kan göra för att få fart på 
bredbandsutbyggnationen i länet och på så sätt skapa 
ett förtroende för vårt arbete.
Johanna Lindberg, regional bredbandskoordinator,  
Norrbottens län

3 datahallar kräver både lokal  
och internationell kommunikation
I Norrbotten har etableringar av datahallar blivit ett hett 
ämne såsom t ex Facebook. Fler är på väg. Nu har även 
Europas första forskningscenter invigts i Norrbotten. 

En förutsättning för datahallsexpansionen är en bra 
och kraftfull datakommunikation genom samarbetet 
inom Easy Fibre. Det skapar nya kommunikations-
kopplingar från Norrbotten till USA samt ett nytt  
skandinaviskt samverkansprojekt där vi nu bygger en  
ny global kommunikationsväg ill Asien från Norrbotten  
– Arctic Connect. Stadsnät-regionnät-globalt nät.
Tony Blomqvist, vd, IT Norrbotten

4 Kommunerna 
– nyckelspelare i utbyggnaden av bredband
Kommunerna har en betydelsefull roll som ägare av 
stadsnät. Att stadsnäten har en mycket viktig roll i 
utbyggnaden av bredband för att uppnå regeringens 
bredbandsmål, är väl känt. OECD-rapporten om utbygg-
nad av bredband visar på hur viktigt stadsnäten är för 
att lyckas. För att stadsnäten skall lyckas är det viktigt 
att dess ägare, kommunerna, har en väl genomtänkt 
bredbandsstrategi och långsiktig ägarperspektiv på det 

Onsdag 5 oktober

kommunala stadsnätet. En ny rapport pekar på att kom-
munerna kan utveckla sin roll som ägare. SKL kommer 
att presentera rapporten och redogöra för hur ägarstra-
tegin kan utvecklas under de närmaste åren.
Dan Lems, SKL

5 Jordbruksverkets regelverk – så funkar det
Jordbruksverkets regelverk kring stöd för bredbands-
utbyggnad har kritiserats av såväl kommunpolitiker  
som branschaktörer. Hör Alexander berätta om hans 
erfarenheter av dagens regelverk.
Alexander Jansson, vd, Bjäre Kraft

6 Försvarstal för de kommunala stadsnäten  
ur ett juridiskt perspektiv
Det senaste tillskottet i Konkurrenslagen, reglerna om 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS), 
har nu varit ikraft drygt 6 år. Allt sedan dess har  
Konkurrensverket hanterat ett relativt stort antal KOS- 
ärenden. på detta seminarium reder advokat Kaisa 
Adlercreutz ut begreppen och ger sin syn på några av 
de mest uppmärksammade fallen som rör anmälningar 
gentemot de kommunala stadsnäten.
Kaisa Adlercreutz, advokat, Gärde Wesslau

7 It-krig och cyberhot
David Lindahl, IT-säkerhetsforskare, FOI Totalförsvarets 
forskningsinstitut

produkt och marknad

8 IP-Onlys framtidsplaner
Ip-Only storsatsar och kommer fram till 2020 satsa 
mångmiljardbelopp på bredbandsutbyggnad i Sverige. 
Hör per Norrthon, Ip-Only, berätta mer om företagets 
kommande satsningar och planer för framtiden.
Per Norrthon, IP-Only

9 Vidareutveckling av GLU och dIO
I en värld där vi blir allt mer beroende av datakommu-
nikation så är möjligheten att rapportera driftläge till 
samhällsviktig verksamhet av yttersta vikt. 

post- och telestyrelsen har under arbetsnamnet  
“Navet” tittat på en vidareutveckling av dagens  
Gemensam lägesuppfattning (GLU) och Driftinformation 
till operatörer (DIO) så att dessa tjänster är anpassade 
till dagens sätt att kommunicera och på så sätt bidra 
till den resiliens som vi behöver åstadkomma i dagens 
samhälle.
Mats Idberg, projektledare, PTS

DAG 
2

WORKSHOPS
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10 GIS-kartorna? Hot spots?
Var vill man bygga, och vilka blir utan?
Kopplat till kommunala strategier

11 Innovativa radiolösningar
Wantech visar två kundcase där man med innovativt 
tänkande och egen teknik skapat redundanta data-
kommunikations-tjänster med hjälp av 4G respektive 
radiolänk. Uppskattade lösningar som kan användas 
tillfälligt eller permanent på geografiska platser där det 
visar sig kostsamt eller komplext att dra fram fiberanslut-
ning.
Sören Björnman, vd, Wantech

12 Kopparnätet – hur ser framtiden ut?
Digitaliseringen i samhället är en del av vardagen för de 
flesta av oss. Snabb och stabil uppkoppling med hög 
kapacitet blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och 
rör oss. Delar av kopparnätet lever inte längre upp till 
dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet. Hur ser 
framtiden ut och vad är alternativen?
Ove Alm, strategisk rådgivare, Framtidens Nät och Marita 
Jansson, projektledare, Framtidens Nät, Telia Company AB

13 teRAcOM PReSenteRAR  
AirFibre – bredband via luften,  
från Powerpoint till verklighet
teracom lanserade sin managerade bredbandstjänst via 
luften 2015 på Bredbandsbåten. Hur fungerar det i prak-
tiken? Vi visar, hands-on, hela kedjan, från 3D-simulering 
av utomhusmiljö, drönarflygning för projektering av 
wifi-nät till montage av accesspunkter i skarp kundmiljö. 
Från teracoms kraftfulla radiolänkstamnät till enskilda 
hushållets robusta bredbandstjänst.
Jan Backman, sektionschef och Jan Markgren, teknikchef, 
Teracom Broadband Networks

14 cOM HeM PReSenteRAR  
com Hem satsar på villamarknaden
Com Hem storsatsar nu på villamarknaden. Sedan 2011 
har Com Hem varit verksamma inom ett begränsat antal 
Öppna Nät i Sverige. Att koppla upp fler stadsnät samt 
förvärva Boxer (som förnärvarande utreds av KKV) är 
viktiga delar i Com Hems satsning.
Christer Isacsson, chef Öppna nät och Villamarknad,  
Com Hem

15 nIPSOFt PReSenteRAR  
Fiber till alla idag – vad händer imorgon?
Stadsnät med erbjudandedriven kundorientering har 
möjlighet att effektivt hantera sina erbjudanden och 
leveranser. Nipsoft visar ett resurseffektivt sätt att  
hantera hela kedjan från erbjudande, intresseanmälan 
och beställning till leverans, klarställande och faktura 
med kunden och kundnyttan i fokus.
Fredrik Larsson, Nipsoft

teknik

16 SUnet – ett nät för framtidens forskning  
och utveckling
Genom tredubbel redundans, 100 procents upptid och 
100 gigabit överallt. Ska SUNEt ge forskare på landets 
alla högskolor och forskningsanläggningar de bästa 
möjligheterna att kommunicera med varandra och om-
världen så att forskning i världsklass kan bedrivas. Börje 
Josefsson ritar och berättar om det nya nätets tekniska 
uppbyggnad och dess funktioner – men han kommer 
också att berätta om det utmaningar som uppstått med 
fiber och annat under arbetets gång.
Börje Josefsson, COO, SUNET

17 Viktiga lärdomar när nätet inte fungerar

18 Robust fiber
Under 2015 och 2016 har datakombranschen drivit ett 
gemensamt projekt kring minimistandard och anvisning-
ar för byggnation av fibernät. Arbetet innehåller bland 
annat anvisningar på material, byggnation samt anlägg-
ningsmetoder. till detta har en kvalitetssäkring skapats 
genom en företagscertifiering, utbildningsbevis och 
personcertifiering på framtaget material. Kom och lyssna 
på hur vi tillsammans skapar ett robustare fiber-Sverige.
Jimmy Persson, produktchef, Stadsnätsföreningen och  
Christina Hedlund, senior advisor, PTS

19 Stadnätsföreningens ledningssystem för driftsäkerhet
Från den första januari 2016 börjar ptS nya krav för 
ökad driftsäkerhet att gälla. Myndighetens syfte med 
arbetet är att nät och tjänster i fortsättningen ska uppnå 
en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

Stadsnätsföreningen påbörjade slutet av 2015 en 
översyn av hur föreningen på bästa sätta ska stötta 
medlemmarna i arbetet med att anpassa sin verksamhet 
till ptS nya krav. Det som idag finns tillgängligt är ett 
ledningssystem – Driftsäkerhetsarbete för elektroniska 
kommunikationsnät och tjänster – som är anpassat till 
stadsnätsverksamhet. Lars Björkman ritar och berättar 
om innehållet och hur långt Stadsnätsföreningen kommit 
i arbetet.
Lars Björkman, Svenska Stadsnätsföreningen

Onsdag 5 oktober
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ordförande :  mats berggren

full fart framåt

medLemsinfo

De superlativ som används för att 
beskriva stämningen i branschen 
börjar ta slut. jag tror dock att alla ni 
som på ett eller annat sätt är engage-

rade i bredbandsfrågan förstår vad jag pratar 
om. Intresset för vår verksamhet växer för varje 
dag och vi som arbetar i stadsnäten har fullt sjå 
med att bygga ut nätet ytterligare.

Under våren har även många stadsnät varit fullt 
upptagna med att anpassa sina verksamheter 
efter PtS nya regelverk kring driftsäkerhet. Ett 
viktigt arbete som gör oss redo att ta oss an 
framtiden.

apropå framtiden så är det nu, när våra verk-
samheter går som tåget, som det är dags att 
blicka framåt. Hur rustar vi våra verksamheter 
och ägare för framtiden? Detta är en fråga som 
jag som ordförande tänkt mycket på och jag 
vet att den också engagerat många av våra 
medlemmar runt om i landet.

Här har Stadsnätsföreningen ett tydligt uppdrag 
och i början av sommaren träffades styrelse, 
revisorer och valberedning samt kansliets 
personal för att prata just framtidsfrågor. Hur  
anpassar vi föreningen efter dagens verklighet 
och gör den redo för kommande utmaningar? 
jag är övertygad om att vi med den nya värde-
grunden har gett föreningen rätt förutsättningar 
för att ta sig an framtiden.

Som ni säkert märkt har tonläget i bransch-
debatten hårdnat. Stadsnätsföreningens syn, att 
alla branschaktörer ska få verka på marknaden 
till lika villkor, delas tyvärr inte av alla. röster 
höjs för att begränsa stadsnätens verksamhet. 
En hållning som vore förödande för den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden. glöm inte bort att 4 av 
10 svenska hushåll fortfarande saknar fiber!

I mars beslutade Sveriges kommuner och 
Landsting, SkL, att riva den gamla uppgörelsen 
med konkurrensverket och Post- och tele-
styrelsen. I en debattartikel i Dagens Samhälle 
skriver gunilla glasare, chef, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad på SkL att:

”Överenskommelsen angav att marknaden 
främst ska bygga ut bredbandsnät. Men det 
har blivit allt tydligare med åren att det är 
viktigt att det också finns bredbandsnät som 
ägs av kommuner. Kommunerna har byggt ut 
bredbandsnät i snabb takt. I dag finns uppåt 
200 kommunala stadsnät. Här konkurrerar 
tjänsteleverantörer om att erbjuda invånare och 
företag bästa möjliga tjänster till lägsta möjliga 
pris. Att kommunala bredbandsnät erbjuds på 
öppna och likvärdiga villkor är en styrka. 

Ännu en anledning till att kommunala bred-
bandsnät behövs är att detta handlar om en 
samhällsbärande infrastruktur. På samma sätt 
som det behövs vägnät och elnät som täcker 
hela landet, behövs det också bredbandsnät 
som ger invånare och företag tillgång till snab-
ba och säkra elektroniska kommunikationer.”

Precis som SkL är inne på så är den svenska 
bredbandsmodellen, där offentligt ägda 
stadsnät konkurrerat med marknadens kom-
mersiella aktörer, väldigt lyckosam. Den har till 
och med tagit oss till toppskiktet bland världens 
länder när det kommer till utbyggnad och låga 
slutkundspriser. 

Det är av yttersta vikt att den här modellen 
värnas. Vi lever i ett samhälle som blir allt mer 
beroende av snabba och fungerade uppkopp-
lingar. att i ett sådant skede införa detaljregle-
ringar som slår undan fötterna för stadsnäten 
vore förödande för såväl utbyggnadstakten som 
prisutvecklingen.

jag förutsätter att den kommande bred-
bandsstrategin, som just nu bereds på 
Näringsdepartementet, lyssnar på SkL, oEcD 
och alla andra aktörer som hyllar den svenska 
bredbandsmodellen. n

MatS BErggrEN
Ställföreträdande ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

Glöm inte  
bort att 4 av 
10 svenska  
hushåll  
fortfarande 
saknar fiber!
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årets fiberbubblare

Efterfrågan på fiberbredband ökar ständigt och 
andelen anslutna hushåll väntas fortsätta öka 

under de kommande åren. I Svenska Stadsnäts-
föreningens ranking av Sveriges kommuner visar 

det sig att Bräcke kommun i jämtland klättrat flest 
placeringar under året. 2014 hade 11 procent av 

kommunens hushåll tillgång till fiber. 2015 hamnade 
motsvarande siffra på 48 procent.

– Det går snabbt framåt med bredbandsutbyggnaden 
i kommunen och faktum är att vi tror att vi redan i slutet 

av nästa år har nått 90-procentsmålet, säger kommunens 
fiberkoordinator Per Sundin.

kommunen har helt förlitat sig på fiberföreningar både i tätort 
och på landsbygden. 

– Det tillsammans med företag som byNet, Eltel, Skanova 
och telia har skapat konkurrenskraftiga erbjudanden. jag tror 

att folk här är vana att driva projekt själva vilket har underlättat. 
För några år sedan gick jämtkraft in och erbjöd fiber och tog 

sedan tillbaka erbjudandet. Det tände gnistan hos väldigt många, 
säger Per Sundin. n

LoUISE tHorSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

 Sundbyberg hamnar för sjätte året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband.  
i Sundbyberg var anslutningsgraden bland hushållen 94 procent. lägst var tillgången 
 i Hörby, med endast 3 procent. Det visar statistik från Post- och telestyrelsen.

01 bräcke kommun
rankning: 128 • täckning: 48% • Klättrat antal placeringar: 134

02 kävLinge kommun
rankning: 114 • täckning: 51% • Klättrat antal placeringar: 112

03 kiLs kommun
rankning: 92 • täckning: 54% • Klättrat antal placeringar: 109

04 huLtsfreds kommun
rankning: 112 • täckning: 51% • Klättrat antal placeringar: 105

05 muLLsjö kommun
rankning: 155 • täckning: 43% • Klättrat antal placeringar: 96

06 veLLinge kommun
rankning: 146 • täckning: 45% • Klättrat antal placeringar: 93

07 vimmerby kommun
rankning: 153 • täckning: 44% • Klättrat antal placeringar: 93

08 tanum kommun
rankning: 87 • täckning: 55% • Klättrat antal placeringar: 88

09 vingåker kommun
rankning: 174 • täckning: 40% • Klättrat antal placeringar: 87

10 årjäng kommun
rankning: 180 • täckning: 39% • Klättrat: 76

BRäCKE

tio-i-topp kommuner som klättrat mest

Fo
to

: M
o

S
t

P
H

o
to

S

45



medLemsinfo

 under det senaste åren har flera av konkurrensverkets ärenden fått stor 
uppmärksamhet i såväl branschen som medierna. konkurrensverket, kkv, som 
är den myndighet som handlägger och utreder ärenden i konkurrensrättsliga 
frågor. deras huvudsakliga uppgift består av att se till att företag kan konkurrera 
på lika villkor så att konsumenten får tillgång till produkter av hög kvalité, till rätt 
pris och har många valmöjligheter.

Myndigheten ska säkerställa att företag 
inte bryter mot konkurrenslagen genom 
otillåtna avtal, samordnande eller 
utnyttjar sin dominerande ställning. 
Därför kan de granska både privata 
företag och offentlig verksamhet för att 
säkerställa att företagen håller sig till 
konkurrensreglerna. om kkV misstänker 
att ett företag gör något illegalt kan de 
be företagen om relevanta dokument 
och andra uppgifter för att kunna utreda 
om de bryter mot reglerna. De kan 
också förhöra ansvariga personer på det 
misstänkta företaget. Detta gäller även 
för offentliga myndigheter. 

om någon anser att ett företag bryter 
mot konkurrensreglerna kan man tipsa 
konkurrensverket. tipsaren får normalt 
besked inom en månad om ärendet ska 
utredas vidare eller ska skrivas av. om 
det finns tillräckligt med underlag i form 
av konkreta bevis kan myndigheten ta 
initiativ till en utredning. När utredningen 
är klar kommer konkurrensverket att 
meddela sitt beslut. 

konkurrensverkets beslut kan leda till 
böter eller till så kallad konkurrensskade-
avgift. Hur höga beloppen blir beräknas 
utifrån hur grov överträdelsen är, om den 
har upprepats tidigare och hur pass bra 
det har gått för företaget. om ett företag 
har brutit mot konkurrensreglerna så tar 
konkurrensverket ärendet till tingsrätten 
för utdömande av konkurrensskadeav-
gift. 

Konkurrensverket och klagomål
När det gäller bredbandsbranschen 
arbetar alla hårt med att verkställa  
regeringens bredbandsmål. På en 
marknad där det råder hård konkurrens 
synar konkurrenterna varandra i 
sömmarna. Därtill granskas företagen 

av konsumenterna. Det innebär att alla 
granskas och jämförs med rådande lag 
och regler. 

konkurrensverket har dels själva fått 
upp ögonen för branschen, dels fått in 
klagomål från företag. Sedan slutet av 
förra året har tre klagomål inkommit till 
konkurrensverket. 

Första klagomålet gäller Hässleholms 
kommun. Sakfrågan som kkV granskar 
handlar om ifall kommunen agerat 
riktigt alternativt felaktigt när de enligt 
anmälan sagt nej till andra aktörer att 
gräva och lägga ner fiber i kommunen. 
antingen beslutar konkurrensverket att 
väcka talan mot Hässleholms kommun 
och går då till tingsrätten eller så lägger 
de ner utredningen. konkurrensverkets 
utredning pågår när denna artikel skrivs.

andra klagomålet är riktat mot Ljungby 
Energi aB där företaget lämnat offerter 
i konkurrens med ett annat privat bolag 
där en fiberförening önskade erhålla en 
heltäckande fiberanslutning. konkur-
rensverket fann inget skäl till att pröva de 
rådande förhållandena i sak och lade ner 
utredningen.

tredje klagomålet gäller Borås Elnät 
aB:s fiberverksamhet. Saken gällde att 
stadsnätet påstods på ett felaktigt sätt 
använda kommunala resurser och att de 
inte samförlägger. även denna utredning 
lades ner, och när det gällde samförlägg-

ning hänvisade konkurrensverket till den 
nya utbyggnadslagen.

 
Konkurrensverket och uppköp
Inte sällan kan vi läsa i media om företag, 
stora som små, som köper upp andra 
företag eller går ihop med en konkurrent. 
I vardagligt tal betecknas detta ofta som 
konsolidering, fusion, joint venture eller 
förvärv. oavsett vilken slags företags-
koncentration det är fråga om, är alla 
dessa strukturförändringar reglerade av 
EU-rätten och konkurrenslagen. Större 
företagskoncentrationer måste godkän-
nas av antingen EU-kommissionen eller 
kkV. En koncentration ska förbjudas för 
svenskt vidkommande om den märkbart 
påverkar konkurrensen negativt eller 
hämmar utvecklingen av en effektiv 
konkurrens i Sverige.

I somras fick konkurrensverket in en 
anmälan om företagskoncentration 
gällande com Hems köp av Boxer. Den 
inledande undersökningen indikerar att 
förvärvet kan komma att påtagligt hämma 
konkurrensen. Därför beslutade kkV 
att inleda en särskild undersökning för 
att närmare granska hur marknaden för 
distribution av tv-tjänster berörs. Beslut 
från kkV väntas komma senast den 27 
oktober i år.

tips från Kaisa Adlercreutz,  
advokat vid Front Advokater
Det är oerhört viktigt att det finns en 
långsiktig strategi för verksamheten och 
att stadsnätet inte hanterar konkurrens-
frågor ad hoc. om ett klagomål har 
inkommit till kkV är det viktigt att vara 
strukturell och tänka igenom vad och 
hur man svarar på konkurrensverkets 
frågor. all dokumentation är viktig för att 
redovisa sin syn. 

– Man ska vara vaksam med det man  
skriver och säger, eftersom allt kan vändas  
emot en vid en eventuell rätts process, 
säger kaisa adlercreutz, advokat och 
partner på Front advokater. n

caMILLa jöNSSoN
Svenska Stadsnätsföreningen

 i fokus: 

 KONKURRENSVERKET

"  På en marknad där det 
råder hård konkurrens 
synar konkurrenterna 
varandra i sömmarna "
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"  Man ska vara vaksam med det man 
skriver och säger, eftersom allt kan 
vändas emot en vid en eventuell 
rättsprocess "

kaisa adlercreutz,  
advokat och partner på  
Front advokater.

gärde Wesslau göteborg blir Front Advokater
gärde Wesslaus göteborgskontor byter namn 
till Front advokater. På företagets hemsida 
kommenterar man beslutet så här:
– Fredag 1 juli 2016 lämnade vi det samman-
hang vi tillhört i många år. Vi bytte namn från 
gärde Wesslau advokatbyrå göteborg till 
Front advokater. Vår inriktning på affärsju-

ridikens samtliga områden består. Det nya 
företagsnamnet, Front advokater ska enligt 
företaget visa på dess samhällsengagemang.

– Vi upplever oss gå i fronten för ett personligt 
och icke-hierarkiskt förhållningssätt till klienter 
och medarbetare. att vi på bara några år gått 
från cirka 20 till nästan 70 medarbetare torde 

vara ett tecken på att vi gör rätt saker.
Företaget har fortfarande sin bas vid kungs-
torget i göteborg, men har nu även etablerat 
ett kontor i Stockholm. Vidare skriver företaget 
att de även fortsättningsvis, utöver uppdrag 
från näringslivet och den offentliga sektorn, 
kommer att representera Sveriges urfolk, 
samerna, och ideella organisationer.
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 det är inte enbart på nationell och kommunnivå som bredbandsfrågan är 
rykande het. runt om bland landets länsstyrelser och regionförbund pågår 
arbetet med att ta fram lokala bredbandsstrategier och fördela ekonomiskt 
stöd för bredbandsutbyggnad.

Svenska Stadsnätsföreningens region-
ansvarige, Per Fröling, har kontinuerlig 
kontakt med samtliga regioner och 
länsstyrelser runt om i landet. Ett 
exempel på regionalt samarbete är 
Skåne län där man tillsammans med 
region Blekinge driver ett projekt som 
heter FaBS, fiber till alla i Blekinge 
och Skåne. Under försommaren bjöd 
de in kommuner, kommunförbund, 
byalagsambassadörer, marknadsaktörer, 
Länsstyrelsen Skåne samt tillväxtverket 

för att diskutera utmaningen hur alla ska 
erbjudas fiber även om inga stödpengar 
finns kvar. tre stycken träffar genomförs. 
Först i karlskrona sedan kristianstad och 
avslutningsvis i Lund. 

konferensen inleddes med mingellunch 
och gav ett bra tillfälle att lära känna 
varandra. Länsstyrelsen redogjorde för 
situationen och processen i länet. FaBS 
berättade om hur de arbetar med länets 
kommuner. tillväxtverket förklarade att 

medLemsinfo

Stadsnätsföreningen som

REgIONAL 
PARTNER

Per Fröling, regionansvarig 
Svenska Stadsnätsföreningen.

Lars-anders Strömblad från öresundskraft och Magnus Sjövik Stadsnätschef i Landskrona pratar fiberbredband i kaffepausen.
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det finns regionala pengar att söka för 
att skapa nya samverkansprojekt typ 
FaBS. telia och IP-only presenterade 
sina planer och förslag på hur samverkan 
kan leda till utbyggnad utan stöd från 
jordbruksverket. Svenska Stadsnäts-
föreningen berättade om vår verksamhet 
och på vilket sätt föreningen och dess 
medlemmar på ett regionalt plan är 
en samarbetspartner som bidrar med 
kunskap och erfarenhet.

I Skåne har man som bredbandsmål att 
nå en anslutningsgrad på 95 procent 
till 2020. På konferensen fanns det en 
tydlig enighet att kommunerna spelar en 
avgörande roll för att målsättningen ska 

nås lokalt. kommunförbundet som är en 
intresseorganisation stöttar sina kom-
munmedlemmar men förutsättningarna 
skiljer sig mycket åt säger förbundets 
representant. Ett medskick från mötet  
till region Skåne blev att konkretisera  
sin roll som tillväxtansvarig och hur 
samverkan med kommunförbundet  
skall utvecklas i syfte att nå 95-procents-
målet? 

Svaret på rubriken för träffarna, hur 
bygger vi bredband på kommersiella 
villkor utan stödmedel? fick vi som var 
där inget konkret svar på men behovet 
av att aktörer och intressenter fortsätter 
att träffas på regionala arenor för att 

lära och förstå varandra och hitta smarta 
samverkansformer råder det ingen tvekan  
om. jönköpings län har tillsammans 
med Länsstyrelsen också arrangerat en 
likvärdig mötesplats och med hjälp av 
de regionala bredbandskoordinatorerna 
som nu finns inom respektive län så 
kommer detta sannolikt att hända i fler  
av Sveriges län där efterfrågan på stöd  
är betydligt större än tillgången. n

PEr FröLINg
Svenska Stadsnätsföreningen

Per carlbom och Ulf Linderoth, bägge från Malmö Stad.
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 runt om i landet pågår arbetet med att implementera post och telestyrelsens 
nya regler för ökad driftsäkerhet. ett av de stadsnät som är i full gång med att 
anpassa verksamheten efter de nya kraven är övik energi som inom affärsom
rådet fibernät bedriver fibersnätsverksamhet i örnsköldsvik.

– Vårt arbete kring driftsäkerhet är inte 
enbart för att möta PtS:s krav Det är ett 
bra tillfälle att gå igenom hela verk-
samheten och få processer och rutiner 
beskrivna på ett tydligt sätt. Våra kunder 
ställer allt högre krav på säkerhet och 
stabilitet, inte minst samhällets satsningar 
på e-hälsosystem. trovärdigheten på oss 
som leverantör ökar när vi uppfyller de 
riktlinjer som PtS tagit fram säger roger 
jonsson, teknikchef inom affärsområdet 
på övik Energi och ansvarig för driftsä-
kerhetsarbetet.

Vi har länge arbetat med den tekniska 

säkerheten för kundens trafik. Nu får vi 
även ett ökat fokus på processer och 
rutiner som följer branschstandarder som 
till exempel ItIL, säger roger jonsson.

– Eftersom hela bredbandsbranschen 
är en ung bransch har man inte haft 
någon historia att falla tillbaka på, utan vi 
får en möjlighet att se på driftsäkerhets-
frågan utan att behöva förhålla oss till 
tidigare insatser.

 trots att man arbetat med driftsäker-
het i flera år valde övik Energi att starta 
ett projekt för att anpassa organisationen 
efter det nya regelverket. I början av året 

valde man att ta in en extern konsult från 
coreIt, Stefan Belin, för att lyfta arbetet 
ytterligare.

– Det var just bristen på tid som vi 
upplevde som det stora problemet. I 
efterhand var det ett korrekt beslut för 
coreIt är experter på just It-processer 
och jag är övertygad om att vårt arbete 
blir bättre med deras hjälp, säger roger 
jonsson.

Stefan Belin, som är ansvarig projekt-
ledare från coreIt, har arbetat med 
projektledning såväl nationellt som 
internationellt. Precis som roger jonsson 
lyfter han upp att det finns fördelar för 
de mindre stadsnäten att införa de nya 
riktlinjerna, eftersom de har en mindre 
organisation som ska anpassas till det 

fokus på driftsäkerhet     i örnsköldsvik
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nya arbetssättet. Utmaningen ligger i, 
att exempelvis hantera de olika rollerna 
i en liten organisation samt kunskaper 
om ItIL. Detta hanteras hos övik Energi 
med utbildning samt att hela lednings-
systemets driftsäkerhet är anpassat till 
organisationen och inte specifikt bara för 
att uppfylla PtS-kraven, i vissa delar till 
och med utökat och fördjupad, där ligger 
skillnaden.

– Stadsnäten är ursprungligen 
uppbyggda av tekniker, därför är den 
tekniska infrastrukturen bra utformad 
och stabil, men däremot att arbeta 
med flöden/processer har inte varit lika 
självklart, säger Stefan Belin.
Post- och telestyrelsens ursprungliga 
krav fick stor kritik från branschen. Det 
regelverk som sedan sjösattes har 

däremot fått uppskattning från många 
håll. Stefan Belin håller med om att 
kraven är bra och tror att de dessutom 
kan få positiva följdeffekter på stadsnä-
tens övriga verksamhet.

– jag tror att det är klokt att se 
över hela organisationen när det nya 
regelverket implementeras. genom att 
strukturera upp hela verksamheten samt 
få alla processer dokumenterade så finns 
det en god möjlighet att effektivisera hela 
stadsnätet.

även affärsområdeschefen Maria olsson 
delar den bilden.

– Det har varit nyttigt att systematiskt 
gå igenom hela verksamheten. Det här är 
ju inget man gör varje dag så det gäller 
att lägga ner tid så att det blir bra och rätt 

från början. När det väl är på plats så vet 
man ju exakt vad man ska göra om ett 
problem uppstår.

En annan positiv följdeffekt av det nya 
regelverket är just de tydliga kraven på 
dokumentation.

– jag tror att just dessa kan vara till stor 
nytta vid exempelvis personalförändringar. 
Det är väldigt lätt att gå tillbaka och hitta 
information nu vilket kommer underlätta 
betydligt, säger Maria olsson. n

LoUISE tHorSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

konsuLtens tre tips  
tiLL stadsnäten

1om ni har svårt att komma igång så ta 
extern hjälp. Stadsnätsföreningen har 

upphandlat tre samarbetspartners och 
dessa har alla erfarenhet av att implemen-
tera det nya regelverket hos stadsnäten 
och en av dessa tre är coreIt.

2Låt projektet ta tid och se på det med 
positiva ögon. Det finns goda möjlighe-

ter att ett väl genomfört projekt kan leda 
till stora effektiviseringsmöjligheter som 
kommer gynna hela organisationen.

3Fokusera inte bara på att uppfylla 
PtS krav. Se detta som en fantastisk 

möjlighet att hela verksamheten strukture-
ras. om man gör det blir kraven från PtS 
ett naturligt inslag i processerna och i det 
dagliga arbetet.

fokus på driftsäkerhet     i örnsköldsvik

roger jonsson, Stefan Belin  
och Maria olsson arbetar med  
att förbättra driftsäkerheten i 
övik Energis fibernät.

behöver du hjälp?

kontakta någon av 

stadsnätsföreningens 

samarbetspartners: 

coreit, maintrac eller 

We consulting.
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Vill du också skriva  
en medlemsartikel  
i Magasinet Stadsnätet?

Kontakta mig!
louise thorselius
redaktionschef
louise.thorselius@ssnf.org 
076-110 02 88

facebook.com/iftacab youtube.com/iftac

Iftac är ett tjänsteföretag inom IT och telekom med utbildningar riktade  
främst mot kvalificerad nätverksteknik, nätverksdrift och bredbandsbyggnad. 
Iftac erbjuder professionella installatörer chansen att bli ännu bättre genom 
utbildning och certifiering. Med certifierade fibertekniker blir näten säkrare 
och mer robusta. En riktig bra investering!

Iftac bedriver även yrkeshögskoleutbildningar inom IT och telekom i nära  
samarbete med branschen. Läs mer på iftac.se 

Iftac säkrar Europas  
IT-infrastruktur genom 
certifierade fibertekniker

Iftac AB är Skandinaviens ledande utbildare inom fiberoptisk bred-
bandsbyggnad. Vår utbildningsversamhet är en av de aktiviteter 
som fått stort genomslag inom klustret Fiber Optic Valley, som av 
Vinnova korats till en av Sveriges viktigaste innovationsmiljöer. 

medLemsinfo

Trådlös fiber 
ett sätt att bidra till bredbandsutbyggnaden 

på gles- och landsbygden?

Bredbandsutbyggnaden på gles- och landsbygden samt på mindre orter tar ofta längre tid och 

är mer kostsam än i tätorterna. Långa avstånd och ibland landskapsmässiga hinder bidrar ofta till 

höjda kostnader och utdragna processer för den som vill gräva ned fiber till hushåll, företag, skolor 

och vårdcentraler. 

D
en stora efterfrågan på snabb 

uppkoppling har gjort att intres-

set för alternativa metoder ökat. I 

början av 2015 bildades förening-

en Svenska Trådlös Fiberleverantörer, STFL 

vars syfte är att öka intresset för radiolänk 

och mikrovågslänkteknik.

Lands- och glesbygden samt mindre 

orter som ligger en bit ifrån centralorten i 

kommunen är ofta bredbandsutbyggna-

dens akilleshäl. Avstånden är längre än i 

tätbebyggda områden – och därmed blir 

kostnaderna för att gräva fiber högre vilket 

ofta leder till högre anslutningspriser än i 

städerna.

– Vi möter ofta en stor frustration från 

byalag, kommuner, företag och enskilda 

hushåll på gles- och landsbygden och i 

mindre orter. Många bekräftar att bred-

bandsutbyggnaden dröjer, och vittnar om 

det utanförskap som nu växer fram: svårig-

heter att sköta sina företag och bankaffärer 

eller att ta del av all den information som är 

beroende av god uppkoppling, säger Tony 

Petersson vd för Svenska Trådlös Fiberleve-

rantörer.

Synen på det SvenSka fibernätet har föränd-

rats över tid. I dag är tillgång till bredband 

inte längre en lyx – utan något som många 

anser vara en livsnödvändighet. Behovet 

av en snabb uppkoppling är densamma 

oavsett bostadsort. Bristen på tillgång till 

fungerande bredband med tillräcklig kapa-

citet har skapat en ny klyfta i vårt samhälle: 

mellan de som har och de som inte har till-

gång till den nödvändiga infrastruktur som 

nätet i dag utgör. Detta har gjort att även 

intresset för alternativa tekniker ökat. Ett 

exempel på det är trådlös fiber. Ett begrepp 

som används av flera aktörer på marknaden 

och som avser radio- och mikrovåglänks-

teknik.

– Tekniken bakom mikrovågslänk eller 

radiolänk har under de senaste åren har  

utvecklats mycket snabbt. Kapaciteten  

uppgår nu till cirka 10 Gbit/s – och är 

liksom fiber fullt uppskalbar i takt med att 

behoven ökar och den tekniska utveck-

lingen fortgår. Trådlösa fiberlösningar har 

numera god driftsäkerhet och innebär sta-

bila uppkopplingsmöjligheter för hushåll, 

kommunala verksamheter samt företag och 

industriområden, säger Tony Petersson.

Men trotS att tony peterSSon anser att be-

hovet av alternativa lösningar till nedgrävd 

fiber är stort finns det många fördomar mot 

den trådlösa tekniken.

– Ofta saknas det kunskap om att det 

nu finns lösningar som kan bidra till både 

snabbare och avsevärt mer kostnadseffektiv 

bredbandsutbyggnad. Men för bredbands-

utbyggnaden i stort finns det inget motsats-

förhållande mellan att fortsätta att arbeta 

med att gräva fiber där det lämpar sig, och 

sedan komplettera med trådlös fiber där 

det är mer lämpligt, säger Tony Petersson. 

tekniken användS redan  i dag av landsbygds -

kommuner. Nybro kommun var tidigt ute 

med att använda sig av trådlös fiber för att 

snabba på och effektivisera bredbandsut-

byggnaden, framför allt till de delar av kom-

munen som ligger långt från centralorten. 

– Vi möter en stark ökning av intresset 

för trådlös fiber. För många kommuner, 

stadsnät och andra bredbands- och lands-

bygdsaktörer är detta ett sätt att snabba på 

bredbandsutbyggnaden på ett tryggt och 

säkert sätt, säger Tony Petersson. n

DANIEL FärM

konsult, Svenska Trådlös Fiberleverantörer

Trådlös fiber kan användas för att knyta ihop fibernät där 

sträckan till eller mellan byar är för lång för att det ska vara 

rimligt att gräva hela vägen.

Många bekräftar att 

bredbandsutbyggnaden 

dröjer, och vittnar om 

det utanförskap som nu 

växer fram.

Fo
To

: s
v

e
n

s
k

a
 T

r
å

D
Lö

s
 F

iB
e

r
Le

v
e

r
a

n
Tö

r
e

r

Bakgrund

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

gick en stor del av dessa tillsammans och bildade branschfören-

ingen svenska Trådlös Fiberleverantörer (sTFL). Flera stora och 

väletablerade företag står för tekniken: neC, ericsson med flera. 

Föreningen för nu en dialog med såväl kommuner och andra lokala 

aktörer runt om i landet, som med nationella myndigheter, politiker 

och organisationer. Målet är tydligt: att öka kunskapen om trådlös 

fiber som ett komplement i bredbands utbyggnaden. 

Huvudsakliga användningsområden

• ortssammanbindande. Trådlös fiber kan användas för att knyta 

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

offentliga verksamheter utanför centralorten är för lång för att det 

ska vara rimligt att gräva hela vägen.

• vid svåra topografiska förhållanden. Till öar/i skärgårdar, i fjäll- och 

starkt kuperade områden, samt över skogs- och uppodlad mark där 

det inte passar sig att gräva ned fiber kan trådlös fiber ett möjligt 

alternativ.

• redundans. i takt med att samhället blir allt mer beroende av 

att uppkopplingarna ständigt fungerar, ökar behovet av stabila 

backuplösningar. som kvalitativ redundans rekommenderas ofta att 

komplettera huvudkopplingen med andra tekniska lösningar. Trådlös 

fiber kan användas som redundanslösning/backup till orter och 

kommuner som annars har markfibernät.
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Från Simrishamn till Norrbotten, via Halland och 

Jämtland. IP-Onlys samarbetsmodell hyllas av 

flera kommuner och regioner från norr till söder. 

Men mycket arbete återstår för att fibernätet 

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

bredbandsmålet ha nåtts. Den största utmaningen 

kvarstår – landsbygden.

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

och lära sig om de möjligheter som fiber-

nätet ger i form av tillgång till ett modernt 

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

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

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

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

förbundet Vuxenskolan Sörmland, IP-Only 

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

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

Initiativet är bara ett av många exempel 

på innovativa lösningar som kommunen 

tagit fram i samband med utbyggnaden av 

fiber. Genom ett partnerskap med IP-Only 

har kommunen kunnat erbjuda alla invåna-

re att ansluta sig till den öppna och neutrala 

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

munen delar solidariskt på kostnaden vilket 

möjliggör utbyggnad till 100 procent. Alla 

får oavsett var de bor och verkar, i centralort 

som på landsbygd, fiber till samma kostnad 

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

svenska bredbandsutbyggnadens fram-

gångar. En stor del av framgången är tack 

vare de stadsnät som tidigt såg ett behov av 

att erbjuda sina invånare en infrastruktur 

där en mångfald av operatörer och tjänster 

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

så återstår stora kostnader när hem och 

företag i landsorten ska kopplas upp till en 

modern och robust digital infrastruktur. 
– Genom samarbete mellan offentliga 

och privata krafter kan vi tillsammans nå 

ut till de hushåll som annars riskerar att 

lämnas utanför. Vi är en naturlig partner för 

landets kommuner eftersom vi aldrig kom-

promissar med öppenhet och neutralitet i 

våra nät. IP-Only investerar i en infrastruk-

tur som är framtidssäker och tillgänglig för 

alla. Ett bra exempel på det är Halland, där 

vi stöder regionen som har tagit ett helhets-

ansvar i utbyggnaden av fiber, säger Henrik 

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

IP-Only blir ett startskott för en ny etapp 

i den svenska fiberutbyggnaden. Region 

Halland har upphandlat IP-Only som 
samarbetspartner för en länsövergripande 

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

en region tar ansvar för utbyggnad av bred-

band genom ett unikt upplägg som innebär 

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

fiberutbyggnaden är just att nå även invå-

narna på landsbygden, så att alla ska kunna 

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

medborgarna i hela länet, inte bara i tätor-

terna, får tillgång till bredband, säger Mats 

Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande 

i Halland.

PartnerskaPet mellan den offentlIga och 

privata sektorn är en förutsättning för att 

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

Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige 

ska leva, en organisation som arbetar med 

att skapa starka och hållbara lokalsamhäll-

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

förutsättningar. Precis som att kvaliteten i 

skolan eller tillgången till mataffärer inte 

ska vara sämre på landsbygden eller i små 

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

I vIngåker är de första studiecirklarna redan 

avklarade. I den lilla orten Läppe är det redan  

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

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

bredbandsutbyggnaden ökar mest i landet. 

Slutmålet är 100 procent tillgång till 2020, 

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

blir jättekul att se statistiken för 2016. n

Tidigare har barnen i byskolan i Marmorbyn inte kunnat använda sina surfplattor  – uppkopplingen har inte räckt. Nu har de fiber, nu surfar de.
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Hela Sverige behöver landsbygden
MEDLEMSARTIKEL  fRån IP-OnLy Text: Erik Pettersson
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 sveriges tredje största stad gillar att ligga i topp. förutom att ha landets 
längsta bro och högsta byggnad har de numera även sveriges bästa stadsnät.

I samband med Stadsnätsföreningens 
Årskonferens våren 2016 tilldelades 
Malmö stad utmärkelsen, Årets Stadsnät 
2015. 

Motiveringen löd: Malmö Stad har lyckats 
med konsten att balansera företagsam-
het med samhällsnytta. De har byggt ett 
finmaskigt fibernät som gjorts tillgängligt 
för alla operatörer på lika villkor vilket 
gynnat både den egna kommunen såväl 
som invånare och näringsliv.

Men trots bördiga marker och kort 
vintersäsong är det lättare sagt än gjort 
att anlägga ett fibernät i staden.

– jag förstår om många tycker att vi 
har det förspänt men det är en utmaning 
att bygga i en storstad. Under lagret av 
asfalt är det fullt av tunnlar, kablar, rör och 
annat. Varje löpmeter kostar jättemycket 
att gräva och vi har dessutom väldigt 
tuffa krav på återställande, säger Ulf 
Linderoth, It-strateg på Malmö Stad 
och ytterst ansvarig för kommunens 
stadsnätsverksamhet.

trots detta grävs det för fullt i staden. Vid 
Post- och telestyrelsens senaste mätning 
hade 8 av 10 hushåll i kommunen tillgång 
till en fiberanslutning. En hög siffra med 
tanke på att stadsnätet aldrig bedrivit 
något aktivt marknadsföringsarbete. 

Strategin har istället varit att bygga ett 
stomnät och sedan ansluta kommunens 
fastigheter.

– Vi är överraskade över den stora 
efterfrågan från både hushåll och företag 
som hör av sig och vill ansluta sig till 
just kommunens stadsnät, säger Ulf 
Linderoth.

Precis som i många andra kommuner har 
stadsnätet konkurrens från marknadens 

privata aktörer. Men intresset för att 
investera i fibernätet har varit svagt 
och trots att kommunen har en uttalad 
ambition om att det privata ska stå för en 
stor del av utbyggnaden har satsningar-
na uteblivit.

– jättetråkigt tycker vi från kommu-
nen. konkurrens är alltid bra och tvingar 
övriga aktörer att vässa sig, säger Ulf 
Linderoth.

Efterfrågan på fiberanslutningar är det 
däremot inget fel på. Det stora intresset 
för att ansluta sig kan delvis ha en 
demografisk förklaring. Malmö Stad har 
nämligen landets yngsta befolkning. 

– Det bor väldigt många unga i Malmö 
och i den målgruppen är så klart efterfrå-
gan på fiber stort. Det är givetvis något vi 
märker av. Baksidan på myntet är att den 
här målgruppen ofta är mindre köpstark, 
säger Per carlbom, stadsnätschef.

Fiberutbyggnaden i kommunen fortsätter 
och allt fler områden, även på landsbyg-
den, ansluts till stadsnätet. trots att de 
kommande åren till stor del kommer att 
präglas av en fortsatt stark utbyggnads-
takt pågår ett intensivt arbete med att 
utveckla verksamheten ytterligare.

– Både vi och våra ägare ser 
välfärdstjänster som nästa stora utveck-
lingsområde. Vi som stadsnät måste ge 
förutsättningar för att stadens invånare 
ska kunna bo kvar i sina bostäder tack 
vare moderna lösningar, säger Per 
carlbom.

att som stadsnät fokusera på välfärds-
tjänster, i större utsträckning än i dag, är 
ett framgångsrecept för många stadsnät 
spår Per carlbom. Ett ytterligare råd är 
att öka samarbetena med grannkommu-
nerna.

– Stadsnäten kan bli bättre på att ta 
hjälp av sina kranskommuner för att få 
effektivitet. allra helst om det finns stora 
stadsnät med styrka och erfarenhet av 
hög utbyggnadstakt. n

LoUISE tHorSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

"  Jag förstår om många 
tycker att vi har det 
förspänt men det  
är en utmaning att 
bygga i en storstad "

de blev årets stadsnät 2015

Per carlbom och Ulf Linderoth från Malmö Stad mottog priset Årets Stadsnät, här tillsammans med 
Per Fröling och Mats Berggren.
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 intresset för att hyra kapacitet av 
stadsnäten växer. men när konkurren
sen bland marknadens olika aktörer 
hårdnar ökar kraven på stadsnätens 
säljorganisationer. i samband med  
stadsnätsföreningens årskonferens i 
halmstad delades utmärkelsen årets 
stadsnätsentreprenör ut. priset gick 
till frida patriksson, marknad/sälj
koordinator på gothnet, göteborg. 

Motiveringen löd: Frida Patriksson har ett 
stort kundengagemang och jobbar hårt 
för att den lokala affären anpassas till de 
nationella samarbeten som stadsnäten 
bedriver, därför tilldelas hon nu priset 
Årets Stadsnätsentreprenör.

– jag blev väldigt överraskad av att ens 
bli nominerad. övriga nominerade är 
båda väldigt duktiga så jag trodde aldrig 
att jag skulle vinna. jag måste dock 
säga att det är rätt av föreningen att 
uppmärksamma en vanlig anställd. ofta 
delas ju priser ut till höga chefer, säger 
Frida Patriksson.

Hon började på gothnet för sex år sedan 
men då i rollen som inhyrd konsult. 
anställd blev hon först våren 2015. Före 
det jobbade hon inom servicebranschen 
med administration och som receptionist 
på hotell.

– jag har ingen säljutbildning och 
inte heller någon teknisk bakgrund. Det 
kanske låter fräckt men min bild är att 
teknik och sälj går att lära sig på plats. 

att vara serviceinriktad och van vid att 
hantera olika typer av människor är det 
desto svårare att läsa sig till.

och det är just förmågan att samarbeta 
med olika typer av personer som, enligt 
Frida själv, är hennes främsta styrka. 
Något hon tror att fler säljare i branschen 
borde utveckla.

– jag tror verkligen att stadsnäten 
kan bli bättre på att sälja in sig själva. 
Många har stort fokus på utbyggnaden 
just nu men att sälja grossistprodukter är 
viktigt redan i dag och affären kommer 
sannolikt bli ännu större framöver. Då är 
det viktigt att redan nu odla kundrelatio-
nerna med de stora operatörerna.

Hennes främsta råd till säljare i stads-
näten är just att se kunden.

– Det är viktigt att komma ihåg att 
kunden också är en person. oavsett om 
man inte alltid håller med motparten får vi 
inte glömma vem det är vi tjänar pengar 
på. Det är farligt att bli för bekväm. n

LoUISE tHorSELIUS  
Svenska Stadsnätsföreningen

"  Det kanske låter  
fräckt men min bild  
är att teknik och sälj 
går att lära sig på 
plats "

hon blev årets stadsnätsentreprenör

Frida Patriksson tilldelades priset, Årets Stadsnätsenreprenör, i samband med Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferens.  
Här med Per Fröling från Stadsnätsföreningen, till vänster, samt föreningens ordförande Mats Berggren.
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vaggeryds energi ab
korta fakta: Vaggeryds Energi ett av Vaggeryds 
kommuns helägda bolag. Verksamhetens syfte är att 
producera och sälja energi i form av fjärrvärme, att 
handla med elenergi samt att bygga och underhålla 
nätet för datakommunikation inom kommunen. 
Bolaget bildades den 1 januari 1995.
kontaktperson: Mattias olsson
hemsida: www.vaggerydsenergi.se

Lundalogik 
korta fakta: Lundalogik hjälper företag från hela  
Norden att bli bättre på kundvård. De utvecklar och 
säljer digitala produkter för ”customer relationship 
management”, utveckling och hantering av kund-
relationer. Lundalogik grundades 1990 och har 
160 anställda. Företaget är experter på den Nord-
iska marknaden och har kontor i Lund, Stockholm, 
göteborg, oslo, köpenhamn och Helsingfors. Bland 
kunderna finns allt från små enmansföretagare till 
stora företag och organisationer.
kontaktperson: Svante Holm
hemsida: xtranet.se

Quicknet 
korta fakta: quickNet grundades 

1995 och har kontor i Västerås och Eskilstuna. 
Företaget har 35 anställda och servar cirka 14 000 
företag och privatpersoner med bredband, telefoni 
och internetmarknadsföringstjänster.
kontaktperson: Patrik Ekholm
hemsida: quicknet.se

is tools
korta fakta: IS tools erbjuder en molntjänst för att 
hantera informationsflödet i fiberprojekt. Några funk-
tioner som idag används är: projekteringsunderlag, 
UE, tillstånd, signering, bilder, kartor, ändringsarbeten 
och fakturaunderlag. Verktyget fungerar även mobilt 
ute i fält. IS tools har funnits sedan 2003 och har 
70 000 användare med bland annat några av de 
största svenska företagen inom FttH.
vd: johan Barrebo
kontaktperson: johan Wengelin
hemsida: istools.comse

Waystream
korta fakta: Waystream är en 
svensk leverantör av access-
utrustning för bredbandsin-
frastruktur, FttH. Bolaget 
grundades 2001 och har 
huvudkontor i Stockholm samt 
ett dotterbolag för forskning 
och utveckling i Shanghai, 
kina. Våra produkter är 
smarta, lätta att använda och 
hantera samt designade för att 
skapa bästa möjliga upplevel-
se hos slutanvändaren. 
kontaktperson: Lennart 
Larsén
hemsida: waystream.com

xtranet 
korta fakta: Xtranet projek-
terar, bygger och underhåller 
fibernät åt kunder över hela 
Sverige, från ax till limpa. Vi är 
unika på marknaden, specia-
lister på fiber. Fiber är hela vår 
verksamhet. all personal är 
inhouse.
kontaktperson: Pär Wikström
hemsida: xtranet.se

netwest ab
korta fakta: Netwest aB är 
ett nybildat regionalt mark-
nadsbolag i Västra götaland 
som erbjuder regional och 
lokal täckning, enkelhet och 
flexibilitet för operatörer, 
tjänsteleverantörer och 
andra som kommunicerar via 
fiber. Bolaget samägs av 28 
kommuner i Västra götalands 
Län tillsammans med Västra 
götalandsregionen. 
kontaktperson: Martin gedda
hemsida: netwest.se

bogalnet ab
korta fakta: BogalNet aB är 
en liten operatör med fokus 
på Västsverige. Vi erbjuder 
allt från drift till support samt 
bredband. Vi har alla typer av 
kunder. allt från privatperso-
ner till börsnoterade företag. 
kontaktperson: anders alavik 
hemsida: bogalnet.se

vestnet hf 
korta fakta: Vestnet HF 
ekonomisk förening är en 
fiberförening med ett fibernät 
på landsbygden i Hån och 
Fågelvik. Föreningen har cirka 
330 anslutningar. 
kontaktperson: anders 
jernberg 
hemsida: vestnethf.se

Wantech 
korta fakta: Ett nytt, nationellt 
stadsnät växer fram. Därför har 
Wantech tagit fram tjänsten 
Svenska trådlösa Stadsnät, 
som är ett komplement till 
fibernät för att förlänga fiber 
och/eller skapa redundans. 
tjänsten passar perfekt där 
det är kostsamt, tidskrävande 
eller komplext att dra fram 
fiber och uppfyller de ökade 
kraven på robusthet i nätet. 
Svenska trådlösa Stadsnät 
levereras i hela landet i sam-
verkan med befintliga fibernät 
och har tillgång till runt 10 000 
master i Sverige. Vi kan lämna 
svar på leveransförfrågan 
inom fem arbetsdagar. 
kontaktperson: Sören 
Björnman 
hemsida: wantech.se
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driftsäkra och robusta nät      i samhällets tjänst
mina 
bästa tips 
för ett lyckat 
driftsäkerhets
arbete

iNFörANDE

1 Ledningssystem för 
driftsäkerhet, starta 

med en nulägesinvente-
ring, ta fram ett ramverk 
med fokus på roller och 
ansvar, därefter successiv 
komplettering.

2 ta fram en utbild-
ningsstrategi, planera 

för generell utbildning 
(workshopform för all 
personal), specifika för 
olika moment och roller.

3 Dokumentera och 
klassificera tillgångar 

och förbindelser.

4 genomför risk- och 
sårbarhetsanalyser 

(rSa).

5ta fram åtgärds-
plan(er) efter rSa  

och klassificering.

6 ta fram rutin för 
incidenthantering och 

beredskap.

7 ta fram rutin för 
förändringshantering.

8 genomför  
konsekvensanalyser.

9 ta fram  
kontinuitetsplan.

10 ta fram åtgärdsplan 
efter kontinuitets-

planering.

Samhällsutmaningen
Det moderna samhället står inför en rad 
utmaningar... Som tur är går många av vår tids 
utmaningar att lösa, åtminstone delvis, med 
hjälp av digitaliseringen. Nattkameror inom 
hemtjänsten är ett klockrent exempel på hur vi 
kan underlätta för hemtjänsten att lösa proble-
matiken med en ökad andel äldre. Samtidigt blir 
samhället allt mer sårbart genom ett ständigt 
ökat beroende av digitala tjänster för vårt liv och 
leverne. 

Det moderna digitala samhället är omed-
vetet om att problem med digitala förbindelser 
mellan nationella kritiska huvudnoder kan 
lamslå stora delar av vårt samhälle.

Det är nu dags att blicka framåt och se vad vi 
kan göra för att skapa det digitala samhälle som 
vi önskar och behöver.

lagstiftaren
De initiativ som tagits av våra regulatoriska myn-
digheter inom det digitala området, exempelvis 
Post- och telestyrelsens nya föreskrift kring 
driftsäkerhet och robusthet, är ett naturligt steg.

Den nu införda driftsäkerhetsföreskriften 
(PtSFS 2015:2) har och kommer att påverka 
stadsnätens och övriga branschaktörers 
förhållningssätt till det egna nätet, de kunder 
som hyr förbindelser samt de slutkunder som är 
anslutna till fibernätet.

oavsett om du är en nätägare på svartfiber-
nivå eller på aktiv nivå, som stadsnätsoperatör 
eller med en extern kommunikationsoperatör så 
trattar ansvaret för att följa lagar, förordningar 
och föreskrifter kring driftsäkerhet alltid ner till 
ägaren av fibernätet.
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driftsäkra och robusta nät      i samhällets tjänst
mina 
bästa tips 
för ett lyckat 
driftsäkerhets
arbete

årligA PlANEr 
för upprätthållande av 
ledningssystemet för 
driftsäkerhet

1 ta fram plan för 
revidering och 

uppdatering av risk- och 
sårbarhetsanalyser.

2 ta fram plan för 
revidering och 

uppdatering av  
konsekvensanalyser.

3 ta fram en plan 
för utbildning och 

kompetensutveckling 
samt övning.

4 ta fram en plan för 
översyn av framtagna 

åtgärdsplaner (rSa, 
klassificering och 
kontinuitetsplanering).

Vad är då driftsäkerhet ur ett  
nätägarperspektiv? 
En nätägare måste se till att anslutna kunder kan 
känna sig trygga med den leverans du erbjuder. 
Detta arbete ska bedrivas långsiktigt, kontinuer-
ligt och systematiskt. arbetet ska omfatta såväl 
normala driftsförhållanden som extraordinära 
händelser.

Du ska ha koll på ditt nät rätt och slätt. 
konkret innebär detta att ett antal aktiviteter, 
processer och funktioner ska fungera nu och 
över tid. 

Det behöver finnas dokumentation som 
beskriver geografisk placering, disposition av 
komponenter, funktion, redundans, säkerhet 
samt avbrottsfri kraft. riskanalys på förbindelser 
och tillgångar samt konsekvensanalys på 
verksamhetsdelar som är betydande för nätets 
funktion. Processer för att hantera incidenter 
och förändringar i nätet med spårbarhet baserat 
på standardiserade vedertagna processer ska 
finnas. Beredskap och övervakning ska ske 
kontinuerligt, det vill säga dygnet runt alla dagar 
på året. 

En klassificering ska genomföras på 
tillgångar baserat på antal aktiva anslutningar 
som hanteras av tillgången. Den klassificeringen 
specificerar de krav som finns på tillgänglighet 
genom maximal avbrottstid för en förbindelse 
eller tillgång. Detta säkerställs delvis med 
avbrottsfri kraft och redundans. Varje klassifice-
ringsnivå har sina krav att följa.

Eftersom driftsäkerhetsarbetet ska ske 
kontinuerligt så behövs en plan för kontinuitet. 
allt från små till stora incidenter ska kunna 
hanteras, loggas och åtgärdas inom de ramar 
som är satta i föreskriften.

Med det beskrivna i backspegeln så kan 
robusta och driftsäkra nättjänster produceras 
och levereras till alla typer av kunder i vårt 
samhälle.

Stadsnätsföreningens ledningssystem 
Driftsäkerhetsarbete för elektroniska  
kommunikationsnät och tjänster
I samband med PtS krisövning, telö15, som 
avslutades i oktober 2015, lyftes driftsäker-
hetsfrågan i stadsnätsperspektiv och vi kunde 
konstatera att ett gemensamt arbete som 
definierar tydliga roller, funktioner, processer 
och rekommendationer kring standarder och 
arbetssätt är en framgångsfaktor för att kunna 
realisera de nya krav på driftsäkerhet som 
började gälla 1 januari 2016. Sagt och gjort 
påbörjade vi arbetet i en liten arbetsgrupp 

bestående av mig och Lars Björkman samt de 
nät som ingår i SiSg, Stadsnätens infrastruktur-
samverkansgrupp.

Hela arbetet bygger på standarder itil v3, 
ISo 22301:2014 Ledningssystem för kontinuitet, 
ISo/IEc 27031:2011, SoES och ItScM.  

Nu finns ett komplett paket med:
• Ledningsystem
• Incididenthantering
• Problemhantering
• riskanalays
• Förändringshantering
• konsekvensanalys
• kontinutetsplanering
• Dokumentation av tillgångar och förbindelser
• Införandeplan

Vilka aktiviteter har genomförts?
Stadsnätsföreningen har genomfört 10 
webinarier med cirka 200 deltagare. Efter 
genomgången så får deltagaren tillgång till 
samtliga dokument och verktyg. Vi har hållit tio 
företagspecifika webinarier samt föreläst på vårt 
årsmöte och bredbandsbåten.
Vi har även gjort besök hos medlemmar där 
deras utmaningar kring driftsäkerhet har 
diskuterats. 

För att säkerställa att hjälp finns att avropa så 
har Stadsnätsföreningen etablerat partners som 
stöd i processen till våra medlemmar. Dessa 
partners är Maintrac, Weconsulting och coreIt.

Vad planeras?
Vårt arbete slutar inte med detta utan vi fortsät-
ter utveckla framtaget material. Vi fyller på vår 
hemsida om driftsäkerhet .  Mer information och 
fler webinarier är under planering. Vi kommer 
också genomföra en workshop kring specifika 
områden som exempelvis dimensionering och 
nätplanering, stamnät, site och nod, dokumenta-
tion, driftsäkerhet i ett samhällsperspektiv.

Fokus under nästa år kommer att ligga på 
krishantering och möjlighet till att etablera 
gemensamma krishanteringsprocesser och 
verktyg som kan användas vid en nät- och 
tjänsteleveranskris (kund- och verksamhets-
stöd). Svenska Stadsnätsföreningen planerar en 
driftsäkerhetskonferens 2017 där vi lägger fokus 
på erfarenheter kring införandet av Stadsnäts-
föreningens ledningssystem så att ett lärande 
av varandra kan uppnås. n

jIMMY PErSSoN
Svenska Stadsnätsföreningen

Vill du veta mer  
kontakta mig på  
jimmy.persson@ssnf.org 
eller 08-214 640.
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Vid startskottet var tanken att bolaget skulle 
vara en utvecklingsmotor för It-projekt i Norr-
bottens län. Bakom initiativet stod det regionala 
näringslivet, kommunerna och Norrbottens läns 
landsting tillsammans med länsstyrelsen och 
Luleå tekniska universitet.

– Man såg en situation i länet där ingen hade 
ansvaret för att driva länsgemensamma digitala 
framtidsfrågor. Det som efterfrågades var en 
katalysator för den digitala utvecklingen. Det 
var då som It Norrbotten bildades, säger tony 
Blomqvist som är vd för bolaget sedan 2006.

Bolaget rivstartade och var tidigt ute med 
exempelvis distansundervisning och digitala 
medborgarkontor i kommunerna. Det som 
övriga samhället planerade för var satsningar 
som Norrbotten genomfört.

– Vi hade bland annat flera projekt 
inom e-hälsa. Men i takt med att dessa 
lanserades blev det alltmer påtagligt att data-
kommunikations infrastrukturen var bristfällig 
och inte nådde ut i den utsträckning som var 
nödvändig, säger catherine Melby, marknads-
ansvarig på It Norrbotten och en av de som 
anställdes först inom bolaget.

På så sätt ökade intensiteten avseende arbetet 
med att se över bredbandsinfrastrukturen.

– Det fanns ingen aktör som kunde leverera 
tillräckligt kraftfulla anslutningar så rosen-
grenpengarna kom väldigt lägligt. Norrbottens 
politiker var kloka och tog ett samlat grepp om 
bredbandsutbyggnaden. It Norrbotten fick i 
uppdrag att samordna och på så sätt kunde man 
se på länet ur ett helikopterperspektiv, säger 
tony Blomqvist.

Det visade sig att strategin var helt rätt och på 
några år blev Norrbotten en av landets bästa län 
gällande bredbandsutbyggnad.

I dag ligger Norrbotten på en åttonde plats  
när landets län rankas efter tillgång på fiber-
bredband.

– Vissa av länets kommuner har halkat efter 
och delvis beror det nog på länets rivstart. Folk 
tänkte att nu är vi bäst och kan ta det lugnt. En 
sådan här utbyggnad blir aldrig helt klar och 
det har man insett i dag och nu accelererar 
utbyggnaden igen, säger tony Blomqvist.

Parallellt med projektledningen av fiberutbygg-
naden har It Norrbotten bedrivit ett intensivt 

 informationsteknik i norrbotten ab, it norrbotten, bildades 1996. med andra ord firar  
bolaget 20årsjubileum under 2016. och trots att det gått över två decennium sedan bil
dandet är verksamheten lika viktig och relevant för länets utveckling i dag, precis som då.

tony Blomqvist, vd 
på It Norrbotten.

catherine Melby, 
marknadsansvarig 
på It Norrbotten.

it norrbotten 20 år
It Norrbotten arbete i länet är lika viktigt och aktuellt i dag som vid startskottet för 20 år sedan. 
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arbete med att fylla nätet med innehåll. redan 
2009 tog man fram en gemensam videokon-
ferensstrategi för länets 14 kommuner och 
landstinget.

– även här kan vi visa på styrkan med 
samarbete. Istället för att våra 14 kommuner 
ska sitta med olika lösningar så har alla nu 
samma strategi vilket underlättar, inte minst för 
användarna, säger tony Blomqvist.

tjänsten har sedan vidareutvecklats och 
anpassats till fjärrundervisning och sjukvårds-
tjänster på distans. tjänster som är viktiga för 
ett län som till ytan utgör nästan en fjärdedel av 
hela Sverige.

Norrbottens placering på kartan, där stora delar 
av länet angränsar till Norge och Finland har 
också möjliggjort nya projekt för It Norrbotten.

– Vi skapar just nu helt nya vägar för datatra-
fiken. Istället för att datakommunikationen ska 
gå hela vägen genom Sverige och ner genom 
Europa är vi med i ett samarbete kring en ny 
atlantkabel som går via Norge. Dessutom har 
vi nu startat upp ett projekt gällande en möjlig 
utbyggnad av fiberinfrastrukturen med sjökabel 
mot asien. På så sätt förkortar vi svarstiderna 
avsevärt, säger tony Blomquist.

Samarbetet är viktigt inte minst för att locka 
ytterligare internationella kunder. redan i dag 
har flera stora bolag som exempelvis Facebook 
placerat datahallar i Norrbotten.

tjugo år sedan starten är It Norrbotten lika 
viktig för länets framtida utveckling. Liksom vid 
startpunkten, är engagemanget från politikerna 
och invånarna stort.

– givetvis hade vi ett stort stöd redan då 
men jag upplever att det växt i och med att det 
blivit tydligt vad It Norrbotten åstadkommit. Det 
finns ett väldigt stort intresse för vår verksamhet 
och det underlättar självklart vårt arbete säger 
catherine Melby. n

LoUISE tHorSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Vi ses på 
Bredbandsbåten

Då berättar jag mer för dig om  
The Conductor Tool, verktyget bakom 
bland annat Fippla. Allt fler FTTH-
aktörer ser nu de positiva effekterna 
med full kontroll i alla projektfaser.

istools.com

Johan Wengelin
Försäljningschef
072-334 70 57

Bakgrundsbild: Birka Cruises

PS. De fem första som pratar Fippla med  
mig på Bredbandsbåten får 2 biobiljetter. DS

It Norrbotten ägs  
av Norrbottens 
14 kommuner 
tillsammans med 
Norrbottens läns 
landsting.  
Huvuduppgiften är  
att förvalta, utveckla 
och tillhandahålla 
länsgemensam 
It-infrastruktur.

Videokonferenser sparar både personalens tid och miljön.
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Den 1 juli trädde lagen om åtgärder för 
utbyggnad av bredbandsnät, Utbyggnadslagen, 
och ett antal lagändringar i kraft. Syftet är att 
främja bredbandsutbyggnad genom att sänka 
kostnaderna för att anlägga fasta eller trådlösa 
nät med hög överföringskapacitet. 

– Det här ett nytt verktyg i verktygslådan för 
bredbandsutbyggarna. De får en ny möjlighet 
att träffa överenskommelser om att få tillträde 
till andras infrastruktur och om samordning av 
utbyggnadsprojekt. Vi vill nå ut brett med infor-
mation om de nya reglerna eftersom de omfattar 
aktörer även utanför telekombranschen, säger 
Marielle Sjögren, chef för enheten för tillsyn och 
tvistlösning på PtS konkurrensavdelning.

Stadsnäten berörs av de nya reglerna, både 
som bredbandsutbyggare och som nätin-
nehavare. Lagen ger alltså stadsnäten såväl 
rättigheter som skyldigheter. 

I egenskap av nätinnehavare har många stads-
nät tillgång till kanalisation som kan bli efterfrå-
gad. För att säkerställa en smidig hantering av 
denna efterfrågan är det bra att förbereda en väl 
fungerande administration. Detta för att på ett 
enkelt sätt kunna hantera lagens formaliakrav 
och tidsfrister. Stadsnäten kan också beröras 
om de agerar kommunikationsoperatör och har 
exklusivitetsavtal med fastighetsägare.

Samma sak gäller hanteringen av frågor kring 
samordning av olika projekt. Enligt den nya 
lagen är nämligen ett offentligt organ som utför 
ett bygg- eller anläggningsprojekt i vissa fall 
skyldigt att samordna projektet med utbyggnad 
av bredbandsnät. Detsamma gäller den som 
utför ett sådant projekt om det helt eller delvis 
är finansierat av offentliga medel. 

PtS har i samband med den nya lagen fått i 
uppgift att hantera tvistlösningar och tillsyn samt 
att tillhandahålla webbtjänsten Utbyggnadspor-
talen. Under våren har PtS arbetat med att 
förbereda och organisera sin verksamhet. 

– För oss är det givetvis viktigt att vara väl 
förberedda och insatta i de nya reglerna med 
tanke på PtS nya uppgifter. Men vi vill poängte-
ra att reglerna ger aktörer möjlighet att nå bra 
överenskommelser sinsemellan som kan sänka 
kostnaderna för bredbandsutbyggnad. Först om 
parterna inte når en överenskommelse ska PtS 
pröva en begärd tvist, säger Marielle Sjögren. n

EMMa gUNNESSoN
PTS

 sedan i somras finns nya lagregler som ska främja bredbandsutbyggnad. de medför rättigheter för bredbands
utbyggare och skyldigheter för ägare av infrastruktur, så kallade nätinnehavare och fastighetsägare. post och 
telestyrelsen, pts, har fått nya uppgifter med anledning av detta.

riksdagen har fattat 
beslut om lag (2016:534) 
om åtgärder för utbygg-
nad av bredbandsnät och 
även om ändringar i bland 
annat lagen (2003:389) 
om elektronisk kommu-
nikation, och plan- och 
bygglagen (2010:900). 
genom de nya reglerna 
införlivas ett EU-direktiv 
från 2014 i Sverige.

Lagen ger rättigheter till 
den som vill bygga ut 
bredband:
• rätt att få tillgång 

till information om 
infrastruktur och 
byggprojekt.

• rätt att begära tillträde 
till andras infrastruktur.

• rätt att samordna 
byggprojekt med andra 
som bygger (rätten 
gäller om de senare är 
ett offentligt organ eller 
om projektet finansieras 
med offentliga medel).

På motsvarande sätt 
har nätinnehavare 
skyldigheter att lämna ut 
information, ge tillträde 
till infrastruktur och att 
samordna utbyggnad.

Läs mer på Utbyggnadsportalen:  
utbyggnadsportalen.pts.se

Marielle Sjögren, 
PtS.

Utbyggnadslagens syfte 
är att främja den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden. 

pts om utbyggnadslagen
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genom Utbyggnadsportalen kan bredbands-
utbyggare och nätinnehavare hitta samlad 
information om lagen, till exempel om tillstånd 
och regler. 

På portalen finns också länkar till olika 
webbtjänster som har konkret information om 
infrastruktur och planerade byggprojekt. En 
av dem är Ledningskollen, som är en gratis 
webbtjänst som drivs av PtS.

Ledningskollen har varit en nationell tjänst 
sedan 2010 och har nu flera funktioner för 
den som vill använda lagens möjligheter eller 
uppfylla lagens skyldigheter. 

För dig som är bredbandsutbyggare 
Som bredbandsutbyggare kan du använda 
Ledningskollen för att begära information om 
nätinnehavares infrastruktur i det område du 

vill bygga ditt bredbandsnät. om du sedan 
vill begära tillträde till befintlig infrastruktur 
eller vill begära samordning, görs det utanför 
Ledningskollen. 

tänk på att du bör försäkra dig om att din 
begäran mottagits av nätinnehavaren, om du vill 
vara säker på att de tidsfrister som anges i lagen 
ska börja löpa.

För dig som är nätinnehavare
Som nätinnehavare kan du använda Lednings-
kollen för att lämna information om er infrastruk-
tur och för att uppfylla kravet om att publicera 
information om planerade och pågående 
bygg- och anläggningsprojekt. n

EMMa gUNNESSoN
PTS

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

www.gigacom.se | Säterigatan 23, Göteborg, 031-55 59 70 | Vetenskapsvägen 10, Sollentuna, 08-626 69 90

• Fiberkabel
• Aktiva & passiva komponenter
• Kanalisation & brunnar

Läs mer på:  
utbyggnadsportalen.pts.se 
och ledningskollen.se

Utbyggnadsportalen 
och Ledningskollen 
är två av PtS:s 
webbtjänster.Webbtjänster ska  

underlätta för branschen
 pts har lanserat 

etjänsten utbyggnads
portalen, som en del  
i arbetet med den nya 
lagen om åtgärder för 
utbyggnad av bredbands
nät.
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stadsnätsföreningens kansli

Mikael ek
VD, Svenska  
Stadsnätföreningen 

Telefon: 
08-214 933

Mobil: 
070-598 00 05

e-post: 
mikael.ek@ssnf.org

Per Fröling
Regionaliserings- 
ansvarig 

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

jiMMy Persson
Produktchef

Telefon: 
08-214 640

Mobil: 
073-274 26 15

e-post: 
jimmy.persson@ssnf.org

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

 hafsteinn jonsson, lämnade under sommaren sin tjänst  
som vd på karlstad el & stadsnät. passionen för de offentligt  
ägda bredbandsnäten släpper han däremot inte.

– Stadsnäten har varit och är fortfarande 
väldigt duktiga på att bygga ut det svens-
ka fibernätet. Det finns en enorm kompe-
tens inom området. Framförallt finns det 
inget dolt vinstintresse i bakgrunden utan 
det är alltid det allmännas bästa som är 
viktigast, säger Hafsteinn jonsson.

Under hösten börjar han som marknads- 
och affärsutvecklingschef på Xtranet, 
en total leverantör inom höghastighets 
bredbandsnät, både på de passiva och 
aktiva delarna av nätet. redan i dag 
är Xtranet underleverantör åt många 
stadsnät runt om landet. Målet är att, med 
Hafsteinns hjälp, stärka affärsområdet 
ytterligare.

– De större operatörerna har i dag 
egna bolag som arbetar med nätut-
byggnad på exempelvis landsbygden. 
Stadsnäten har inget sådant bolag, min 
första arbetsuppgift blir att se till att 
Xtranet blir det bolaget, säger Hafsteinn 
jonsson.

Som stadsnätschef i karlstad 
märkte han att flera av de 

stora bolagen, som har 
kunder i hela branschen, 

ofta prioriterade de 
större aktörerna 

på bekostnad 
av stadsnä-

ten.

– just därför har vi valt att fokusera på 
just stadsnätsbranschen så att våra 
kunder inte behöver vara oroliga att 
vi sticker den dag en stor aktör kallar. 
Stadsnäten är tillsammans den viktigaste 
aktören i branschen och har tyvärr fått för 
lite uppmärksamhet av flera leverantörer, 
säger Hafsteinn jonsson.

Drivkraften att värna landets små stadsnät 
lyser som en röd tråd genom hela 
intervjun. Förutom stadsnätschefsrollen 
för karlstad El & Stadsnät har han även 
hunnit med att bilda samverkansbolaget 
Mittnät tillsammans med kollegor från 
flera Värmlandskommuner där han var vd, 
samt engagera sig i Svenska Stadsnäts-
föreningen på olika sätt.

– Under åren har jag fått möjligheten 
att träffa många stadsnät runt om i 
landet och jag har verkligen sett hur 
bra branschen är på att bygga öppna, 
konkurrensneutrala, nät. Ibland säger 
konkurrenter att stadsnäten är mer att 
likna vid glada amatörer men inget hade 
kunnat vara mer fel. Det finns ett otroligt 
kunnande där ute och näten är väldigt bra 
byggda, säger Hafsteinn jonsson.

trots detta menar han att det fortfarande 
finns en stor utvecklingspotential. 
Eftersom stadsnäten inte konkurrerar 
med varandra borde fler bli bättre på att 
samarbeta och lära av varandra menar 
han. Ett annat område där det fortfarande 
finns en stor potential för stadsnät är 
landsbygdsnäten och där hoppas han att 
Xtranet kan komma in på ett hörn.

– just nu byggs det för fullt. Vår för-
hoppning är att Xtranet ska kunna ta ett 
helhetsansvar i att projektera och bygga 
hela områdesnät åt stadsnäten. jag har 
märkt att det finns en stor efterfrågan 
på just detta och det är också därför jag 
väljer att gå in i den här satsningen säger 
Hafsteinn jonsson. n

LoUISE tHorSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

” stadsnäten måste  
inse sin potential”

medLemsinfo

Hafsteinn jonsson.
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Optik i 
världsklass

www.intenogroup.se | www.iopsys.eu

Tredjepartsoptik med funktion och kvalitet som original men till ett betydligt lägre pris. 
Skylane är en av de ledande leverantörerna i Europa med det bredaste plattformsstödet 
och möjlighet till multikodning på samma modul. 

Med över 100 000 moduler levererade årligen i Sverige är Inteno stolt distributör av 
Skylane Optics. Vill du också hålla världsklass?

Kom och träffa oss på Bredbandsbåten 4-5 oktober.

Stolt distributör av Skylane optics

SFP, SFP+, CFP, CFP2, 
XFP, QSFP+, QSFP28, 
Active/Passive cables

Över 100000 
moduler per år

On site-tekniker 
i Sverige

Optiklabb 
i Europa

Betydligt 
lägre pris

Kodning för 
alla plattformar

avsändare:
Eventool
johnsonHuset
gustafsvägen 2
SE-633 46 Eskilstuna 
Sweden

Posttidning B


