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

Anmäl dig genom att mejla till  
nyhetsbrev@ssnf.org

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

Missa inte
Bredbandsbåten som går av stapeln  
3–4 oktober. Läs mer på s.44-47

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 190 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.

190
220
stadsnät finns det i Sverige,  
varav cirka 92 procent är 
kommunala.

av Sveriges 290 kommuner  
har stadsnät och sammantaget 
äger de cirka 50 procent av all 
bredbandsinfrastruktur.

Så här ägs stadsnäten:

VAD ÄR ETT 

STADSNÄT?

27%

38%

28%

2%

5%

1%

Kommunalt energibolag 38%

Ekonomisk förening 2% 

Kommunal förvaltning 27%

Annan form 1%

Kommunalt stadsnätsbolag 28%

Privat bolag 5%

WWW.WAYSTREAM.COM

Smart network solutions because end users matter.

MS4000 L2 Gigabit switch, SKA-certifierad                            
Routrar och switchar för FTTH

Kontakta oss:
Lennart Larsen - Mobile: 0739 149 156    
Thomas Mittig  - Mobile: 0733 309 017
sales@waystream.com

                   
 Intelligent QoS för bandbreddsoptimering mellan applikationer.                    

    Exceptionell prestanda för Video och TV via avancerad trafikhantering.

www.waystream.com

Smart network solutions because end users matter.

sandstromab.se
nat-design.se

Tillsammans med våra systerbolag i Gilling-gruppen arbetar vi 
med att  fi beransluta samhället. Hos oss fi nns all den kompetens 
och utrustning som krävs för omfatt ande infrastrukturprojekt 
– från projektering, via produkti on ti ll slutdokumentati on. Det har 
gjort oss ti ll ett  uppskatt at val när det fi nns behov av en leverantör 
som kan ta helhetsansvaret från ax ti ll limpa. Följaktligen så växer 
vi och letar ständigt eft er nya medarbetare. 
Kontakta oss om du vill jobba kundorienterat på fl exibla företag 
där du gör skillnad och bidrar ti ll att  bygga morgondagens 
infrastruktur. Välkommen!

d e l a r  a v  g i lli n g - g r u p p e n

  
fiberanslut 
SveRige 

Var med och

pers o nal@san d stro mab . s e
rekryteri n g @nat- d es ig n . s e

08-591 129 40
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LEDARE :  MIKAEL EK

@Ek_SSNf

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

KOM OCH LYSSNA PÅ
Stadsnät i samverkan – en modell för mindre  
kommuner som gör små stadsnät större
“Stadsnät i samverkan” är en samarbetsmodell som ger stadsnät möjlighet  
att effektivisera driften och skapa säkrare nät. Modellen drivs av kommunägda 
 IT Norrbotten. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, är det stor 
skillnad i den digitala utvecklingen mellan stora och små kommuner. Små 
stadsnät har svårare att uppfylla PTS krav på driftsäkerhet och få ekonomin 
att gå ihop på grund av det begränsade kundunderlaget, medan medborgarna 
ställer lika höga krav på utbud och service som i storstäderna. Modellen 
utvecklas för fullt i Norrbotten och nu erbjuds fler stadsnät att delta.

Varmt välkommen att besöka oss på Bredbandsbåten! 

Catherine Melby, IT Norrbotten & 
ChristerLundgren, Älvsbys kommun

> Vad kostar det?
Medlemmar i Stadsnätsföreningen har möjlighet att kostnadsfritt 
annonsera vid tre tillfällen per kalenderår. Aktörer som inte är  
medlemmar i föreningen, eller medlemmar som annonserat vid  
fler än tre tillfällen betalar 3 000 kronor exkl moms.
OBS! Pris avser en annons/tjänst på webbplatsen under max fyra veckor.  
Söker du fler anställda debiteras dessa separat.  

> Var syns annonsen?
Annonsen syns på Stadsnätsföreningen webbplats, ssnf.org,  
under fliken lediga tjänster. Annonspuffar kommer också synas  
i föreningens nyhetsbrev som ges ut vid varje månadsskifte.

> Hur gör jag?
Kontakta Stadsnätsföreningens kansli för mer information.

Söker ni nya 
medarbetare?
Bredbandsbranschen växer kraftigt och behovet av  
att rekrytera ny personal är stort. Som ett led i detta 
lanserar nu Stadsnätsföreningen möjligheten att 
annonsera lediga tjänster på föreningens webbplats.

kansli@ssnf.orgssnf.org 08-214 930

Ingen kan ha undgått IT-skandalen på Transport-
styrelsen under sommaren, där generaldirektören 
medvetet kört över sina sakkunniga i organisationen, 
i syfte att uppnå effektiviseringsmålen. Mål så 

viktiga att svensk lag åsidosätts. Var det en överdriven 
nit eller var det en stor portion omdömeslöshet eller 
var generaldirektören köpt av främmande makt?

Spekulationerna är många och vi kommer nog 
aldrig att få alla svaren. Men det goda med denna 
skandal är att många av våra politiker har väckts upp 
för dessa så viktiga frågor om vikten av säkerhets-
arbete i samband med IT och digitalisering. Fram 
tills nu så har de politiska partierna och regeringar 
hanterat dessa frågor ganska styvmoderligt, oavsett 
blocktillhörighet. IT-skandalen på Transportstyrelsen 
måste tyvärr sägas vara en utmärkt väckarklocka.

Nu kan vi också se olika granskningar utföras. Inget 
departement, myndighet, kommun eller landsting 
kommer undan. Detta är bra för säkerhetsfrågan 
måste få en större prioritet i takt med att samhället 
blir allt mer beroende av vår IT-infrastruktur och de 
tjänster som den bär. 

Men det finns också en risk att detta säkerhetsar-
bete upplevs som övermäktigt och att viktiga IT och 
digitaliseringssatsningar istället avbryts. 

Digitalisering är ett av Sveriges viktigaste strategiska 
verktyg för att utveckla den offentliga verksamheten, 
inte bara näringslivet. Mycket handlar om att behålla 
eller utveckla vår välfärd och är ofta relaterat till be-
manning och personal. I det ena fallet kan det handla 
om att samhället inte har råd med en bemanning, 
medan det i andra fall handlar om att det saknas 
bemanning. Just därför är det viktigt att detta arbete 
inte tappar fart.

Istället för att pausa eller avbryta satsningar måste 
vi alla som arbetar med IT- och digitaliseringsfrågor 
ta lärdom av det som nu hänt och ställa oss frågan i 
vilken utsträckning vi själva arbetar med olika säker-
hetsfrågor.

Säkerhet i nätet
IT-skandalen har redan lett till att vår bransch får 
betydligt mer uppmärksamhet och det är bra. I vår 
stadsnätsvärld handlar det om nätsäkerhet och att 
kunna hantera logiska hot, fysiska angrepp eller 
förhindra mjuka intrång.   

Tack och lov så är vi inom föreningen sedan flera 
år engagerade och drivande i frågor om nätsäker-
het. Därför var vi tidigt igång med att engagera oss i 
driftsäkerhetsfrågor och robusta nät. Vi har tagit fram 
mallar och processer samt upphandlade ramavtal 
med konsulter som kan hjälpa stadsnäten att nå  
världsklass i säkerhetsarbetet. Men självklart så finns 
mer att göra och vi återkommer under hösten om 
det.

Många stadsnät är riktigt duktiga på nätsäkerhets-
arbete medan andra fortfarande har en bit kvar.  
Säkerhetsarbetet måste prioriteras upp, även om 
man tycker sig ha fullt upp med att bygga nya anslut-
ningar. 

Mitt tips till stadsnätscheferna är att omedelbart 
ta upp frågan med styrelse och ägare. Med IT-skan-
dalen och granskningar av kommuner i färskt minne 
så finns det nu en långt mycket större lyhördhet 
bland de styrande i kommunerna för att diskutera 
nätsäkerhetsfrågor och se till att täcka eventuella hål, 
innan någon annan upptäcker dem. 

Som stadsnätschef skulle jag inte tveka om att be 
ägarna om möjlighet att tillsätta extra personella och 
finansiella resurser för att fixa en god grundläggande 
nätsäkerhet. Det är inte bara en utgift, det är en bra 
investering för kommande affärer. n 

MIKAEL EK

VD, Svenska Stadsnätföreningen

Säkerhet i fokus

Det goda med  
denna skandal  
är att många av  
våra politiker  
har väckts upp  
för dessa så  
viktiga frågor.
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Höjd beredskap  
och totalförsvar 
– en angelägenhet för telekomsektorn
Försvarshögskolan har fått i uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) att genomföra Telö 17. Hittills har 
ett antal utbildningsmoduler genomförts inför höstens övning som kommer bedrivas i seminarieform.

Vid utbildningarna blir det tydligt 
att dagens system med en 
förstärkt krisberedskap och 
samarbeten inom Nationella 

telesamverkansgruppen (NTSG) inte kan  
erbjuda alla de koncept och samverkans-
metoder som kan bli följden av att Sverige 
går in i höjd beredskap eller utsätts för väp-
nat angrepp eller hamnar i krig. Men NTSG 
och krisberedskapskoncept ger ändå en god 
utgångspunkt att tänka vidare utifrån när 
man planerar för nästa steg i konfliktskalan.

DAGENS SAMHÄLLE ÄR PÅ många sätt ett helt 
annat än det som fanns då det fortfarande 
gjordes en nationell totalförsvarsplane-
ring. Staten har gett upp sitt monopol på 
telekommunikation. Verktygen för att styra 
och reglera marknaden och dess aktörer är 
inte designade för en krigssituation varför 
det heller inte finns ett entydigt sätt att 
styra, reglera och inrikta användning och 
tillgänglighet av telekommunikationer 
och datatrafik. Samtidigt har den tekniska 

utvecklingen medfört att alla typer av kom-
munikation konvergerar i fibernät och olika 
typer av datanätverk, en utveckling som det 
moderna totalförsvaret måste ta höjd för.

LÄGGER MAN ÄVEN TILL utvecklingen av den 
moderna krigföringen så innebär även 
den stora utmaningar för totalförsvarspla-
neringen på bland annat telekomsidan. 
Dagens så kallade hybridkrigföring tar inte 
hänsyn till skillnad på krig och fred eller 
militära och civila mål. Snarare handlar den 
om att påverka en motståndare i en glidande 
skala av aggressivitet med alla olika till buds 
stående medel. Därför kan man inte heller 
säga att exempelvis ett cyberangrepp på 
tele kommunikationer, elnät eller liknande 
är en krigshandling även om den kan med-
föra större skada än en bombning av den 
typen av infrastruktur skulle medföra. 

DESSUTOM ÄR DET OFTA svårt att bevisa att det 
är en stat som genomfört cyberattacken. 
Det vi dock kan konstatera är att det mesta 

i samhället är beroende av fungerande 
tele- och datakommunikation. Därför är 
hela sektorn ett högvärdigt mål i hybridkri-
get som utgör en del av samhällets kritiska 
infrastruktur som behöver skyddas i såväl 
krig som fred. Men den behöver skyddas 
utöver det som krisberedskapen främst är 
designad för såsom naturhändelser, drift-
störningar, elbortfall med mera. 

DEN BEHÖVER ÄVEN SKYDDAS från säkerhets-
hot såsom kartläggning från främmande 
makt, sabotage, cyberangrepp och olika 
typer av störsändning och utslagning med 
hjälp av moderna militära metoder och 
vapen. Dessutom behöver man även föra 
resonemang kring redundans, reparations-
beredskap och prioritering av tele- och 
datatrafik för att upprätthålla samhällets 
funktionalitet vid ett angrepp eller i höjd 
beredskap.

VI ÄR ÖVERTYGADE OM att årets Telö kommer 
vara intressant och utvecklande för hela 
branschen som kommer behöva tänka 
utanför de vanliga banorna kring konkur-
rens och affärsmässighet. Utmaningen att 
utveckla det moderna samhällets total-
försvarslösningar är inte längre en statlig 
angelägenhet. Det är i mycket högre grad 
en angelägenhet för hela samhället från 
den enskilda individen hela vägen upp 
till Regeringen. Och särskilt väsentligt för 
att kunna få Sverige att fungera om vi blir 
angripna på olika sätt är näringslivet som 
i så stor grad utför de tjänster som hela 
samhället är beroende av. n

ANDERS JOHANSSON

Senioranalytiker, Försvarshögskolan

SÄKERHET:SÄKERHET:

Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetsläge som påverkar landets nätägare.  
I takt med att samhället blir allt mer beroende av en fungerande bredbands- 
infrastruktur så ökar också behovet av ökat säkerhetshetsarbete vilket kommer 
påverka hela bredbandsbranschen. Läs mer om Stadsnätsföreningens arbete 
med säkerhet samt om Försvarshögskolans syn på det nya säkerhetsläget.

Nytt
säkerhets-

läge
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Stadsnäten har lång tradition av att arbeta 
med säkerhet. De som ägs av ett energibolag 
kan många gånger dra nytta av det säker-
hetsarbete som redan bedrivs inom ramen 

för hela bolaget.
– Men det är ofrånkomligt att hela IT-sektorn  

oavsett vem man är måste förbättra sitt säkerhetstänk 
ytterligare. Från Stadsnätsföreningens sida bedriver 
vi en stor del av detta arbete inom ramen för det vi 
kallar för SiSG, säger Jimmy Persson, teknisk  
produktchef på Stadsnätsföreningen.

SISG STÅR FÖR STADSNÄTENS infrastruktursamverkans-
grupp. Det är ett forum för samverkan och utbildning 
inom säkerhetsområdet. Alla stadsnätsmedlemmar 
har möjlighet att delta i gruppen. Syftet med arbetet 
är också att gruppens medlemmar snabbt ska kunna 
stötta varandra vid extra ordinära händelser som 
exempelvis längre elavbrott eller sabotage.

– Det kan handla om att låna ut reservkraftverk. 
Detta har ju stadsnäten ofta själva men vid särskilda 
händelser kan behovet se annorlunda ut och just 
därför är det viktigt med samarbete. Inte minst är det 
viktigt att ha ett upparbetat nätverk som man kan få 
råd och stöttning av när det hettar till, säger Jimmy 
Persson.

UNDER HÖSTEN 2017 KOMMER medlemmar ur SiSG  
att genomföra en gemensam säkerhetsövning som 
sker i samarbete med Post- och telestyrelsen samt 
Försvarshögskolan. Syftet är att förbättra stadsnätens 
säkerhetsarbete ytterligare.

Medlemmar i SiSG har också möjlighet att 
ansluta sig till en drifts- och säkerhetsportal där de 
kan få information om andra nätägares pågående 

driftsstörningar samt störningar i andra viktiga 
infrastrukturer som exempelvis elnätet.

– Den här typen av verktyg är ovärderliga vid  
händelse av kris. Det är bara att tänka på hur vår 
sektor hade drabbats om stormen Gudrun inträffat  
i dag. Vid den typen av händelser är information 
otroligt viktigt för att kunna genomföra ett lyckat  
krisarbete, säger Jimmy Persson.

SISG FOKUSERAR I FÖRSTA hand på drift, ledning samt 
kommunikationsarbete. Det innebär att flera roller 
ur organisationen medverkar vid utbildningar och 
övningar. Ett viktigt framgångsrecept enligt Jimmy 
Persson.

– För det första så måste hela organisationen vara 
förberedd. Om enbart en person har erfarenhet av 
krishantering så blir verksamheten väldigt sårbar. 
Dessutom vet vi att kommunikatörens roll vid hän-
delse av kris är ovärderlig, då såväl kunder, allmän-
het och media efterfrågar snabb och uppdaterad 
information.

SISG HÅLLER EN KONTINUERLIG dialog med Nationella 
telesamverkansgruppen, NTSG, som är ett frivilligt 
samarbetsforum med syfte att stödja återställandet 
av den nationella infrastrukturen för elektroniska 
kommunikationer vid extraordinära händelser i 
samhället. SiSG säkerställer att rätt och relevant 
information gällande stadsnätens driftläge under 
såväl normal läge som under kris förmedlas. SiSG har 
också ansvar för att förmedla relevant information 
från NTSG till medverkande stadsnät. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Så arbetar stadsnäten  
med säkerhet

Nytt säkerhetsläge  
påverkar landets nätägare

Jimmy Persson,  
teknisk produktchef på 
Stadsnätsföreningen.

Den som vill få mer 
information om SiSG eller 
ansöka om medlemskap 
är välkommen att höra av 
sig till Jimmy Persson,  
jimmy.persson@ssnf.org 
eller 08-214 640.

Stadsnät
Lokala operatörer

SiSG
Stadsnätens  
infrastruktur- 

samverkansgrupp

NTSG
Nationella tele- 

samverkansgruppen

PTS
Post- och 

telestyrelsen

Säkerhetsfrågan har hamnat allt högre upp på agendan. Den främsta orsaken är det förändrade 
säkerhetsläget. Samhällets beroende av en fungerande och säker IT-infrastruktur har också  
förändrats över tid.

SÄKERHET:

Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge.  
Det konstateras i den nationella säkerhetspolitiska strategi  
som regeringen presenterade i januari. Genomgående lyfts vikten 
av IT-säkerhet upp som en allt viktigare fråga. Som ett led i detta  
arbete har regeringen också presenterat en ny informations-  
och cybersäkerhetsstrategi.

I samband med det att Stefan Löfven 
presenterade den nya nationella säker-
hetsstrategin skrev han i en debattartikel 
som publicerades på DN Debatt att 

”Särskilt riskfyllt är störningar och bortfall 
av resurser som drivmedel, elförsörjning, 
fordonsförsörjning och it/telekommunika-
tioner.”

Även den ökade risken för cyberattacker 
lyfts fram i strategin:

” Ett högteknologiskt samhälle medför  
en större utsatthet för cyberhot och ökade 
möjligheter att sprida desinformation.  
Den moderna tekniken är samtidigt nöd-
vändig för den fortsatta utvecklingen av 
vårt välstånd och för vår hantering av de 
alltmer komplexa system som är grunden 
för samhällets funktionalitet i dag.”

DET ÄR TYDLIGT ATT IT-säkerhetsfrågan är pri-
oriterad av regeringen. Senare under våren 
presenterades en egen informations- och 
cybersäkerhetsstrategi där frågan lyftes 
ytterligare.

” För att säkerställa konfidentialitet, riktig-
het och tillgänglighet i elektroniska kom-
munikationsnät och tjänster under såväl 
vardagsförhållanden som allvarliga kriser 
och höjd beredskap krävs ett kontinuerligt 
arbete med utgångspunkt i verksamhets-
utövarnas risk och sårbarhetsanalyser och 
säkerhetsanalyser enligt säkerhetsskydds-
lagen. Alla operatörer bär också ett ansvar 
för att utveckla förmågan att förebygga, 
upptäcka och hantera incidenter.”

VIKTEN AV SÄKERHET INOM IT-området upp-
märksammades ytterligare i samband med 
att det uppdagats att Transportstyrelsen 
outsourcat viktig IT-verksamhet till aktörer 
som saknade säkerhetsklassning. I sam-
band med att händelsen uppmärksammats 
av medierna lovade Stefan Löfven att utreda 
händelsen ytterligare samt att ge Post- och 
telestyrelsen i uppdrag att ta fram en säker 
modell för så kallad ”insourcing”.n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

KOMMENTARER  
> Jimmy Persson,  
teknisk produktchef på  
Stadsnätsföreningen

– Det är tydligt att såväl försvaret som 
politiken fått upp ögonen för hur känslig 
samhället blivit för störningar i IT-system 
och dess infrastruktur. Händelsen vid 
Transportstyrelsen har givetvis ökat 
intresset för frågan ytterligare. För även 
om det som skett på myndigheten givetvis 
är olyckligt så tror jag aldrig att intresset 
för IT-säkerhet varit större än nu.

Men även om nyheten skapad nöd-
vändig uppmärksamhet så har den likväl 
blottat hur lite kunskap som finns inom 
området. Under sommarens händelser 
har begrepp som informationssäkerhet, 
IT-säkerhet och säkerhetsskydd blandats 
hej vilt. Och detta även bland personer 
som borde ha god insyn i dessa frågor.
Vadå är inte allt detta samma sak, kanske 
du undrar? Utan att gå in på detalj så kan 
man säga att Informationssäkerhet rör 
skydd av känslig information, exempelvis 
register. IT-säkerhet handlar istället om 
att skydda hela system, exempelvis mot 
hackerattacker. När det kommer till att 
den fysiska infrastrukturen, exempelvis 
fiberkablar, telemaster eller noder så 
kallas detta för driftsäkerhet och ibland 
säkerhetsskydd då vissa delar av våra 
anläggningar måste skyddas från hot  
mot terrorism och för att säkerställa  
rikets säkerhet. 

– Med andra ord så har regeringen i sin 
”strategi för samhällets informations- och 
cybersäkert” avgränsat sig ordentligt 
vilket jag anser är olyckligt. Även skyddet 
mot IT-infrastrukturen måste högre upp 
på agendan. För vad händer om det 
sker riktade attacker, eller för den delen 
busstreck, mot känsliga delar av nätet?  
I ett sådant skede hjälper inget cyber- 
säkerhetsskydd i världen.

– Jag hoppas att den senaste tidens 
uppmärksamhet kommer att öka kun-
skapen om vårt område och leda till att 
även skyddet av våra nät prioriteras upp. 
Samtidigt måste alla vi som jobbar inom 
branschen dra vårt strå till stacken och 
öka kunskapen om frågan och påminna 
dem om att även våra verksamheter är 
ytterst skyddsvärda. För ingen kedja är 
som bekant starkare än den svagaste 
länken. n
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De 7 nycklarna av Åsa 
Schwarz lockar till sig en 
hel del frågor kring vårt 
samhälles digitalisering 

och hur vi säkrar upp kritiska tjänster 
som gör att stora delar av vår digitala 
kommunikation inte ska haverera. 
Åsa har i sin nya thriller fokuserat 
på risker och sårbarheter kring 
internet. Boken handlar om kryp-
tonycklar som gör att adressboken 
på internet är säker, den så kallade 
rotzonen. Dessa nycklar förvaras av 
sju personer i världen och en av dem 
är Rebecka från Sverige. Nycklarna 
används för att byta kryptokod i en 
särskild nyckelceremoni på en plats 
i Washington D.C. fyra gånger om 
året. Någon vill ha dessa nycklar och 
på så sätt få kontroll över internet. 
Denna någon är beredd att döda, 
kidnappa och manipulera för att 
uppnå sitt mål.

” Kall metall pressas mot hennes 
tinning. Hon stelnar till. Rädslan 
hugger till i magtrakten. Någon 
är i rummet. 
– The key, väser en mansröst i 
hennes öra.”

DETTA ÄR UPPTAKTEN TILL denna raff-
lande thriller om internets viktigaste 
funktioner och dess säkerhet.

Åsa har på ett vardagligt språk 
lyckats skapa en thriller kring 
komplexa tekniska tjänster på ett be-
gripligt sätt. Hon använder ett språk 
som passar en bred publik. Tekniska 
detaljer är förklarad med fokus på 
enkelhet och förståelse för funktion 
så att inte berättelsen skiftar i teknis-
ka och skönlitterära beskrivningar. 
Boken är en klassisk thriller. Det 
finns allt som en bra deckarhistoria 
ska innehålla. En intressant huvud-
person, skurkar, kärlek, romantik, 

svek, en tvist, en slutscen samt ett 
efterspel som sammanfogar allt 
som hänt i boken till ett avslut som 
kulminerar i en upplösning och en 
cliffhanger att sukta över för kanske 
ytterligare en bok med samma karak-
tärer.

REBECKA ÄR HUVUDPERSONEN I boken. 
Hon bor på Kungsholmen i Stock-
holm med sin man Wille och sin 
två barn Oliver och Greta. Rebecka 
jobbar på Internetstiftelsen som 
säkerhetschef och har ett interna-
tionellt uppdrag som kryptoofficer 
och innehar en av de sju nyckar som 
används för att skydda internets 
hela adressbok. Adressboken är den 
funktion som översätter intetsägande 
IP-nummer till begripliga namn på 
exempelvis hemsidor.

UTÖVER REBECKA SÅ KRETSAR boken 
kring kollegan Björn och de andra 
nyckelbärarna som finns spridda ut 
i värden. En av dessa är excentriska 
Sir Finlay Rees-Moog, också kallad 
Moggie som bor i London. Moggie är 
docent i cybersäkerhet och krypto-
grafi på Royal Holloway, ett av Eng-
lands mest framstående universitet. 
Moggie blir som Rebecka utsatt för 
attacker där syftet är att ta nyckel och 
pressa Moggie på information om 
rutinen kring hur nyckeln används 
och hur bytet av kryptot går till. 

” Dash it! 
Moggie försöker att inte tänka 
på vad som är på väg att hända 
med honom. Hans enda chans 
att få hjälp är mobilen. Det 
känns som hjärtat håller på 
att sprängas. Varje andetag är 
snabbt och smärtsamt.”

BOKENS FÖRSTA DEL HANDLAR jakten 
på nycklarna, de situationer som 
uppstår. De som vill ha nycklarna 
manipulerar, hotar och mördar 
nyckelbärarna. Resterande del av 
berättelsen blir mer intim. Förövaren 
utnyttjar våra mänskliga svagheter 
och känsloliv. Historien kryper under 
huden på läsaren på nästan ett obe-

hagligt men rafflande och intressant 
sätt.

Det finns ett tydligt budskap som 
beskrivs i boken förutom säkerhets-
risker relaterad till internet och det 
är hur främmande makt använder 
antisociala grupper i samhället för 
att nå sitt mål. I detta fall en nyna-
zistisk rörelse som har medlemmar 
som känner sig utanför i samhället. 
Rörelsen drar till sig personer inom 
hackervärlden. En av dem är Zw1tch. 
En hacker och medlem Swedish 
Hackers Association. Han sympati-
serar med rörelsen men när allt mer 
handlar om mord och misshandel 
drar Zw1tch sig ur. Han vill revoltera 
på sitt sätt. 

TINA, ALIAS ULRIKA, KVINNAN som bland 
annat attackerar Moggie och ma-
nipulerar Rebecka för att få nycklar 
är också medlem i den nynazistiska 
rörelsen. Hon använder rörelsen 
för att utföra sitt uppdrag. Hennes 
uppdragsgivare är en stat. Jag tänker 
inte tala om vilken. Det får ni läsa 
om själva. Hon använda kriminella 
element för att på olika sätt hjälpa till 
med uppdraget. Dessutom skyddas 
Tinas uppdragsgivare eftersom allt 
som genomförs associeras till krimi-
nell aktivitet. En perfekt täckmantel. 
Tina gör allt för att nå sitt mål.

” Tinas nya visitkort ligger vid 
sängbordet. Hon ler varje gång 
hon ser titeln. Chef över inter-
net.”

DET TINA GENOMFÖR KALLAS för grå-
zonsproblematik. Militära påver-
kansaktioner i gränslandet mellan 
fred och krig. Sverige utsätts dagligen 
för detta från olika världsaktörer. 
Säpos roll i detta spel återspelas i 
berättelsen. Deras sätt att infiltre-
ra organisationer och identifiera 
personer som vill ont på något vis för 
Sverige.

JAG GILLAR VERKLIGEN BOKEN och dess 
berättelse. Det är en hyllning till 
en av våra stora internetlegender i 
Sverige. Den enda svensk som vi har 

på Internet of Fame, se internethal-
loffame.org

Det är Anne-Marie Eklund Löwin-
der som jobbar på Internetstiftelsen 
(IIS) som säkerhetschef. Precis som 
Rebecka i boken. Anne-Marie är en 
stark förespråkare av DNSSEC och att 
det infördes på den Svenska toppdo-
mänen .se.

Essensen av boken är att lyfta 
upp hur sårbart vårt samhälle är. Vi 
är helt beroende av digital kommu-
nikation. För att åstadkomma det 
används till stor del internet som 
bärare. Vi behöver därför arbeta med 
att säkra upp våra digitala motorvä-
gar på alla möjliga vis. Åsa avslutar 
boken med 10 goda råd. De säger allt.

1. Våra politiker måste ta sin 
personliga cybersäkerhet på 
allvar

2. Vi borde lära oss digital säker-
het redan i grundskolan

3. Vi måste stoppa den snabba 
ökningen av IT-bedrägerier

4. Vi måste öka medvetenheten 
om hur propaganda fungerar

5. Vi måste aktivt säkra kompe-
tens inom cybersäkerhet

6. Våra myndigheter och kom-
muner måste följas upp

7. Vi måste ha en central och 
kraftfull incidenthantering

8. Vi måste ha en vettig avväg-
ning mellan säkerhet och 
integritet

9. Produktbolagen måste ta 
ansvar för säkerheten i sina 
produkter

10. Vi behöver framtidssäkra vår 
infrastruktur!

JIMMY PERSSON

 Bokmal och säkerhetsnörd  

på Stadsnätsföreningen

” De som håller  
i spakarna till  
internet har en  
enorm makt”

En recension av boken De 7 nycklarna  
(2017) av Åsa Schwarz

Om författaren
Åsa Schwarz är författare, säkerhetskrö-
nikör och IT-säkerhetskonsult. Hon har 
en fil kand i data- & systemvetenskap 
samt företagsekonomi och arbetar på 
Knowit. Hennes böcker har publicerats i 
20 länder. År 2017 blev hon utnämnd till 
årets säkerhetsprofil.

SÄKERHET:
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Allt fler vill bygga  
enligt Robust Fiber
Branschkonceptet Robust Fiber fyller snart två år. Och efterfrågan på kunskap och 
riktlinjer kring hur fibernät ska anläggas på ett robust och driftsäkert sätt är stor.

Sedan starten har totalt 90 företag 
valt att certifiera sina verksam-
heter. Sedan ett år tillbaka är det 
också möjligt för besiktningsmän 

att utbilda sig inom Robust Fiber. Totalt 
har över 140 personer valt att bli certifierad 
besiktningsman.

– Intresset för det vi gör är stort. Det är 
jättekul ur två perspektiv. Dels är det stora 
intresset ett kvitto på att aktörer i branschen  
vill göra rätt. Det är också ett bevis på att  
det finns en stor efterfrågan på kunskap 
om hur man ska bygga och besiktiga för att 
göra rätt, säger Lars Björkman, ordförande  
i Robust Fibers förvaltningsråd.

FÖR DE SOM VILL anlägga enligt Robust Fiber 
har konceptet tagit fram en anvisning samt 
ett antal bilagor. Avsikten är att få till det 
som närmast kan liknas vid en standard för 
anläggning av fibernät.

Såväl Post- och telestyrelsen som Jord-
bruksverket rekommenderar att anvisning-
arna följs och att också de som upphandlar 
anläggning av fiberutbyggnad ställer krav 
på att anvisningarna ska följas.

– Vi strävar efter att det ska vara lätt att 
göra rätt. Att i ett upphandlingsunderlag 
hänvisa till Robust Fibers anvisningar är 
väldigt enkelt och kräver lite resurser av  
beställaren. Eftersom det också finns 
besiktningsmän som är certifierade enligt 
Robust Fiber så blir det också lätt att i efter-
hand säkerställa att anläggningen gått rätt 
till, säger Lars Björkman.

EFTERFRÅGAN PÅ ATT UTBILDA sig inom Robust 
Fiber är stor och utbildningar har anord-
nats, i samarbete med utbildningspartners, 
runt om i landet. Under 2018 kommer det 
också vara möjligt att genomföra en digital 
utbildning för utbildningsbevis anläggning.

Det kommer också tas fram en film som 
presenterar konceptet och varför det är 
viktigt att bygga Robusta Fibernät.

– På så sätt hoppas vi öka kunskapen om 
vikten av robusta fibernät också utanför 
vår egen bransch. Jag tror att bland oss som 
jobbar med dessa frågor så är förståelsen 
för detta stor. Men många som upphandlar 
och beställer fibernät befinner sig utanför 
branschen och det är minst lika viktigt att vi 
informerar dem om vårt arbete, säger Lars 
Björkman.

SÄKERHETSOMRÅDET HAMNAR ALLT MER i fokus 
när IT- och digitaliseringsfrågor diskuteras. 
Robusta fibernät är ett viktigt led i arbetet 
med att garantera säkerhet i näten. Under 
2018 kommer en bilaga med fokus på säker-
het att lanseras.

– Det här är något som branschen 
efter frågar. Kunskapen om robusthet och 
driftsäkerhet har ökat under de senaste 
åren men det råder fortfarande mycket 
okunskap om vad som är viktigt att priori-
tera. Vår förhoppning är att den kommande 
bilagan ska tydliggöra detta, säger Lars 
Björkman.n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Om Robust Fiber
Robust fiber är ett branschgemen-
samt koncept med syfte att ge tydlig 
vägledning till alla som vill bygga eller 
upphandla robusta och driftsäkra 
fibernät. Bakom konceptet står Post- 
och telestyrelsen samt ett stort antal 
aktörer inom telekomsektorn.

 Läs mer på robustfiber.se

Vi strävar efter  
att det ska vara lätt 
att göra rätt.

Att säkerställa rätt grävdjup för att 
exempelvis undvika avgrävningar är 
ett exempel på hur fibernät anläggs 
enligt Robust Fibers anvisningar.
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ENLIGT BOXERS VD JONAS Lönnquist har 
flytten till den nya ägaren gått bra och 
företaget är nu redo att öka samarbe-
tet med stadsnäten ytterligare.

– För oss var tajmingen i flytten 
från Teracom till Com Hem god. Det 
sker i dag en kraftig fibrering ute i 
samhället och vi märkte att många av 
våra kunder som lämnade oss sa inte 
nej till Boxer utan istället ja till fiber, 
säger Jonas Lönnquist.

– Fokus sedan flytten har varit att 
omvandla Boxer från en TV-centrerad 
till en bredbandsledd operatör och 
i samband med det erbjuda Boxers 
tjänster i så många nät som möjligt. 

REDAN I DAG FINNS företagets tjänster 
tillgängliga hos många av stadsnäten 
men Jonas Lönnquist är tydlig med att 
han vill få till ytterligare samarbeten.

– Eftersom Boxer funnits i marknä-
tet och på så sätt nått så gott som alla 
hushåll så ligger det i vår historik att 
nå ut till så många som möjligt. Vi 
vill ju att Boxer ska vara tillgängligt 
oavsett var kunden befinner sig och 
det innebär att vi måste finnas i fler 
nät än i dag.

FÖR ATT FORTSÄTTA VARA attraktiv för 
konsumenterna så kommer Boxer att 
fortsätta öka sitt fokus på bredbands-
området. 

– Det centrala i vår verksamhet är 
att finnas där kunderna är och ha ett 
erbjudande som kunderna efterfrågar. 
Precis som att Com Hem också förflyt-
tat sig från enbart TV till att erbjuda 
både TV och bredband. Det är åt det 
hållet som marknaden rör sig, säger 
Jonas Lönnquist.

ÄVEN OM HAN ÄR tydlig med att bred-
bandstjänster utgör en allt större del 
av Boxers verksamhet så ser han inte 
att TV skulle utgå från Boxers utbud. 
Däremot är det inte omöjligt med nya 
typer av erbjudanden.

– Konsumtionen av rörlig bild ökar 
även om tittandet förändras. För Box-
er handlar det om att följa utveckling-
en och se var och hur vi kan göra nytta 
för kunderna utan att komplicera det. 
Både vad gäller traditionella och nya 
tjänster. n

LOUISE THORSELIUS

 Svenska Stadsnätsföreningen

Så vill Boxer öka  
samarbetet  
med stadsnäten Jonas Lönnquist.

Tjänsteleverantören Boxer har ett händelserikt år bakom 
sig. Från att tidigare ägts av statliga Teracom är det nu  
Com Hem som är nytt moderbolag.

Så hjälper SKL kommunerna 
att bli smartare
Många kommuner genomför just nu projekt i inom ramen för smarta städer och Internet of Things, IoT. 
Men skillnaderna mellan landets olika delar är stor. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hoppas 
därför kunna ta fram verktyg och guider i syfte att få igång arbetet ytterligare.

Ett exempel på det arbete som nu 
bedrivs är en guide för hur kommu-
nerna kan jobba med att utveckla 
smartare trafikstyrning för att 

minska trafikens miljöpåverkan genom att 
skapa en gemensam digital plattförd att 
kommunicera över.

– På så sätt behöver inte varje ny funk-
tion, mätare styrverktyg ett eget nät att 
kommunicera på, säger Dan Lems, bred-
bandsexpert på SKL.

SKL har också förvärvat bolaget Inera 
under våren. Även enskilda kommuner har 
erbjudits att köpa aktier i bolaget. Bolagets 
syfte är att stötta SKL:s medlemmar i arbetet 
med att skapa nya digitala verktyg och 
tjänster.

– På så sätt kan kostnaderna sänkas och 
utvecklingstakten höjas inom vården, om-
sorgen, skolan, säger Dan Lems.

I SAMHÄLLSDEBATTEN FRAMHÅLLS OFTA ökad 
effektivitet som ett argument för införan-
de av digitala lösningar. Men i flera av de 
satsningar som redan nu genomförs runt 
om i landet är det medborgarna som flera 
gånger dragit den stora vinstlotten i form av 
förbättrad service.

– Det finns flera exempel på hur hand-
läggningstiderna inom exempelvis social- 
tjänsten minskat avsevärt när system 

automatiserats. I Stockholm kan smarta 
papperskorgar själva informera om när  
det är dags att tömmas. Satsningen har 
minskat antalet klagomål dramatiskt,  
säger Dan Lems.

ETT ANNAT EXEMPEL ÄR Västerås stad där 
kommunen tagit hjälp av sensorteknik i ett 
demensboende. Den nya tekniken larmar 
vid fall eller andra oförutsedda händelser. 
På så sätt ökar de boendes självständighet 
och trygghet samtidigt som arbetet effekti-
viseras.

Skillnaderna mellan landets olika kom-
muner är dock stora och SKL arbetar därför 
för att stötta såväl stora som små med-
lemmar. Just nu pågår därför ett föränd-
ringsledningsprogram som heter LEDA för 
smartare välfärd, där 20 kommuner deltar. 
Syftet med projektet är att deltagarna ska 
bidra med sina erfarenheter och kunska-
per om att leda i förändring med hjälp av 
digitalisering.

–  Vi befinner oss mitt i en stor omställ-
ningsprocess och det är viktigt att alla våra 
medlemmar ges de rätta förutsättningarna 
för att vara en del i den utvecklingen, säger 
Dan Lems. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen
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Dan Lems är anställd som bredbandsexpert  
på Sveriges Kommuner och Landsting.

I Stockholm kan smarta  
papperskorgar själva  
informera om när det är  
dags att tömmas. 

SKL:s styrelse har godkänt ett ställnings-
tagande från beredningen för tillväxt och 
regional utveckling (TRU) som handlar om 
regleringsfrågor inom bredbandsområdet. 
Bakgrunden är den bredbandstrategi som 
regeringen lade fram i december 2016.

Ett av huvudspåren i beredningens ställnings-
taganden är vikten av ett kommunalt ägande 
av fibernäten för att tillhandahålla bredband på 
öppna och lika villkor. För att bättre tillvarata de 

kommunala intressena föreslår beredningen 
även att PTS, som fått en stärkt roll i bredbands-
frågan, inleder en tätare samverkan med SKL.

SKL ställer sig mycket positivt till reger-
ingens bredbandsstrategi som innehåller 
ambitiösa mål om att alla ska ha tillgång till 
bredband senast 2025. Men SKL menar att 
den marknadsstyrda utveckling som strategin 
anger måste omfatta även de kommunala 
stadsnäten.

Vidare anser SKL att PTS, i sitt nya uppdrag 

att främja bredbandsutbyggnad, behöver 
balansera teleoperatörernas och kommuner-
nas intressen och att parterna ges möjligheter 
att verka på marknaden på lika villkor. SKL 
efterlyser här också ett nära samarbete med 
PTS.

– Ett kommunalt ägande innebär att opera- 
törer och tjänsteleverantörer får möjlighet att 
agera och konkurrera med sina tjänster på 
öppna nät, vilket i slutändan gynnar konsumen-
terna, säger Peter Haglund, sektionschef, SKL. n

SKL: Kommunalt ägande av fibernät utgör en viktig grund för att  
långsiktigt säkra tillgången till infrastruktur för tjänsteleverantörer

Lång väntan på fiber
Vissa får vänta länge en andra på fiber. För att manifestera 
sin irritation valde en Sundsvallsbo att, på ett minst sagt 
tydligt sätt, visa vad han tycker om den utbyggnadstakten.
FOTO: JIMMY PERSSON

Stadsnätsföreningens 
Årskonferens till Umeå

 FOTO: UMEÅ KOMMUN

 Det centrala i vår verksamhet är att finnas 
där kunderna är och ha ett erbjudande 
som kunderna efterfrågar.

21–22 MARS 2018 ANORDNAS Stadsnätsföreningens 
Årskonferens i Umeå. I samband med konferen-
sen kommer även föreningens 20-årsjubileum 
att firas.

– Umeå är inte bara en väldigt trevlig och 
vacker stad. Vi ligger också i framkant både när 
det kommer till bredbandsutbyggnad och inte 
minst digitalisering. Det ska bli kul att visa upp 
detta för alla besökare, säger Mats Berggren,  
vd på Umeå Energi Bredband.

Programmet till konferensen kommer att tas 
fram under hösten. Förslag på programpunkter 
skickas till mia.forslof@konferens.se
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Stadsnäten är under press från många olika 
håll, konkurrensen ökar på alla nivåer. Det 
är inte nog med det. Begrepp som hitintills 
alltid varit förknippade med stadsnäten är 

nu till stor del övertagna av de nationella operatörerna. 
Jag tänker då på begrepp såsom ”öppet nät”.

UNDER SOMMAREN SÅG JAG en dokumentär på SVT om 
Nya Moderaterna. Det handlade om förvandlingen 
till just de Nya Moderaterna och om retoriken inför 
valsegern 2006. Det var då Moderaterna började kalla 
sig Sveriges arbetarparti eller till och med Sveriges 
enda arbetarparti. På ett busfräckt sätt lyckades man 
knycka Socialdemokraternas retoriska arsenal och 
gjorde Socialdemokraternas gamla och inarbetade 
begrepp till sina egna. I programmet förklarades 
det som att ord och begrepp är som en stängd låda 
med ett innehåll som vi gemensamt accepterar. Vi 
behöver inte förklara för varandra vad vi menar när 
vi säger ord som ost eller bil. Genom att Moderaterna 
nu öppnade boxen med begreppet arbetarparti och 
fyllde den med nytt innehåll lyckades Moderaterna 
skapa förvirring. Socialdemokraterna hamnade i 
försvarsställning och förlorade makten som bekant 
till den nybildade Alliansen.  

DET SOM SLOG MIG när jag såg programmet var lik-
heten mellan hur Moderaterna ändrade begreppet  
”arbetarparti” till hur begreppet ”öppet nät” håller  
på att förändras. Öppet nät där alla har samma till-
gång till kunderna och där det råder en konkurrens-
neutralitet har varit stadsnätens paroll. Det som så 
länge varit stadsnätens unika fördel, öppna nät, har i dag 
blivit det förväntade, att ett nät ska sägas vara öppet. 

De nationella operatörerna har i dag alla så kallade 
öppna nät och har i många fall tagit över begreppet 
och gjort det till sitt. 

– Men deras nät är ju inte lika öppet som vårt nät, 
kontrar den lokale stadsnätschefen, vi har ju inga 
egna tjänster som de stora operatörerna. Det är ju vi 
som är öppet nät på riktigt!

OUNDVIKLIGEN HAMNAR MAN I försvarsställning. Det 
hjälper inte att ropa konkurrensneutralitet och 
avsaknad av egna tjänster. När en stor nationell ope-
ratör offentliggör några kommuner som har nekat 
den stora aktören tillträde in i det lokala öppna nätet 
är det stadsnäten som blir ifrågasatta. ”Hur öppna är 
egentligen stadsnäten?” är den underliggande frågan.  
Det hjälper inte att förklara att en liten kommun kan-
ske inte har de system eller processer som den stora 
operatören kräver, eller att förfrågan handlade om 
områden som inte ens var anslutna med fiber. Inga 
förklaringar hjälper när någon annan har tagit över 
en förklaringsmodell på det sättet. 

ALLA NATIONELLA OPERATÖRER HAR egna tjänster och 
varumärken. Det är svårt att ignorera att deras 
intresse självklart är att fortsätta etablera sina egna 
varumärken på marknaden snarare än att underlätta 
för kunder att välja andra alternativ. När öppna nät 
blev en framgångssaga för stadsnäten var det i flera 
år som de stora operatörerna mest kämpade emot.  
I dag är situationen annan, alla stora operatörer finns 
i stadsnäten och operatörerna erbjuder också egna 
öppna nät. 

– De erbjuder öppet nät bara för att få tillgång till 
bidragspengar! utropar den lokale stadsnätschefen 
igen, de kommer sluta sina nät så fort de får chansen!

För även om de flesta operatörer erbjuder viss 
form av valfrihet i sina nät så ökar antalet slutna 
kollektiva lösningar där valfriheten är borta. 

HUR VILL VI DÅ ha utvecklingen? Är det så viktigt att 
kunna välja? Är de öppna näten där alla marknadens 
aktörer på lika villkor kan tävla om kunderna värda 
att kämpa för? ”Öppna nät på riktigt” som den lokale 
stadsnätschefen säger. Jag är helt övertygat om att 
man ska vara en ganska så förhärdad monopolist 
för att innerst inne tycka något annat.  All tillgänglig 
forskning och undersökningar fastslår att stadsnäten 
har en stor del i att Sverige är så utbyggt med höghas-
tighetsbredband och att Sverige är så framgångsrikt 

Vem är framtidens  
bredband öppet för?

KRÖNIKA  

Stor och stark eller öppen och snäll? Hur väl står sig stadsnäten i en hårdnande 
konkurrens? Vilka vägar kan det finnas framåt för ett stadsnät när deras tidigare 
framgångsfaktorer blir övertagna av andra? Hur ska stadsnäten agera för att 
fortsätta vara en nyckelframgångsfaktor för Sveriges lyckosamma utveckling  
på bredbandssidan?

Är ert stadsnät  
förberett för  

den kommande
digitaliseringen?

— IoT Ekosystem av tjänster
— Virtuella CPE:er

— Informations- och driftsäkerhet
— LoRa WAN

— GDPR

WSP är ledande obereoende  
konsulter inom bredband och  

digitalisering av samhället.

wsp.com

inom bredbandsområdet. För att stadsnäten ska 
fortsätta spela just den rollen behöver de dock ta 
nästa steg. 

MARKNADSFOLK BRUKAR GILLA ATT göra så kallade 
positioneringsmatriser. En matris eller diagram där 
man vill visa hur ens eget företag eller vara är unik 
i förhållande till alla övriga på marknaden. Stads-
näten var unika med just den öppna nätmodellen 
men också det lokala ägandet. Eftersom man inte är 
unik med öppet nät oavsett om man anser att det är 
konkurrensneutralt eller ej behöver man se över sin 
position.

EN GÅNG SÅG JAG en intervju med läkaren och profes-
sorn Stefan Einhorn. Han hade precis gett ut boken 
”Konsten att vara snäll”. I intervjun sa han att man 
inte kan nå framgång utan att vara snäll. 

– Men det finns ju en massa människor som 
armbågat sig fram till välgång och framgång, avbröt 
intervjuaren.

– Det är inte den typen av framgång jag menar!  
svarade Einhorn.

OM STADSNÄTEN SKA FORMA en ny berättelse, ett nytt 
bildspråk, så tycker jag att det stadsnäten bör göra är 
att positionera sig tydligare som de goda och snälla. 
De som är på medborgarnas sida, de som med hjälp 
av bredband bidrar till att vi får ett bättre samhälle, 
de som jobbar med samhällsnyttiga tjänster och 
hållbarhet i det lokala. Detta är redan i generna på 
de flesta stadsnät men det gäller att på bästa sätt 
kommunicera dessa grundvärderingar för att stärka 
förtroendet hos medborgare, ägare, politiker och 
myndigheter.

När man låter sina grundvärderingar lysa igenom 
och följer sin etiska kompass når man den typ av 
framgång som är långsiktigt hållbar. n

HAFSTEINN JONSSON

Phaze AdNet AB

Hafsteinn Jonsson.

Det stadsnäten  
bör göra är att  
positionera sig  
tydligare som de 
goda och snälla.  
De som är på  
medborgarnas 
sida.
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Smart
samhälle

Allt fler kommuner satsar på utvecklingen av smarta städer.  
En undersökning från Stadsnätsföreningen visar att en av fyra 
kommuner redan i dag bedriver ett arbete inom ramen för 
smarta samhällen. En utveckling som väntas öka kraftigt under 
de kommande åren. Läs mer om experternas syn på det smarta 
samhället och vilken roll de tycker att stadsnäten ska ta.

Sverige har fått sin första  
digitaliseringsstrategi

Hej Mikael Ek. Vad tycker du om 
regeringens digitaliseringsstrategi?

– Det är bra att regeringen presente-
rade sin strategi och att de tydliggör sin 
vision för hur den svenska digitaliserings-
resan ska se ut. Men jag tycker tyvärr att 
strategin är för vag i sina ställningstagan-
den och att den inte är tillräckligt tydlig 
med vad de förväntar av exempelvis 
myndigheter eller kommunerna.  
Vad hade de kunnat göra annorlunda?

– Jag tycker att bredbandsstrategin är 
ett föredöme i det här fallet. Där presen-
teras ett tydligt mål som exempelvis de 
enskilda kommunerna lätt kan förhålla sig 
till också när de tar fram lokala strategier. 
Jag hade önskat att digitaliseringsstrate-
gin varit lika tydlig. 
Vad är det bästa med  
digitaliseringsstrategin?

– Att regeringen tydligt pekar ut den 
digitala infrastrukturen som ett tydligt 
”ben” för digitaliseringen. Vi har länge 
påpekat att ett fullt utbyggt bredbandsnät 
är en förutsättning för att lyckas med 
digitaliseringen och att dessa två 
områden måste gå hand i hand. n

Hallå där...
MIKAEL EK, VD PÅ SVENSKA  
STADSNÄTSFÖRENINGEN

Digitaliseringsstrategin anger 
inriktningen för hur regeringens 
digitaliseringspolitik ska bidra 
till Sveriges konkurrenskraft, full 

sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. För att nå 
det övergripande målet att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitalisering-
ens möjligheter har fem delmål satts upp: 

• Digital kompetens. I Sverige ska alla 
kunna utveckla och använda sin digitala 
kompetens. Det innebär att alla ska vara 
förtrogna med digitala verktyg och tjäns-
ter samt ha förmåga att följa med och 
delta i den digitala utvecklingen utifrån 
sina förutsättningar.

• Digital trygghet. I Sverige ska det finnas 
de bästa förutsättningarna för alla att på 
ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt 
ha tillit till det digitala samhället. Genom 
digital trygghet ska människor, företag 
och organisationer känna tillit till och 
förtroende i användningen av digitala 
tjänster och att de är enkla att använda. 
Säkerheten är ett område som måste 
prioriteras mycket högre. Därför kommer 
regeringen inom kort att presentera en ny 
cybersäkerhetsstrategi.

• Digital innovation. I Sverige ska det 
finnas de bästa förutsättningarna för att 
digitalt drivna innovationer ska utveck-
las, spridas och användas. Det innebär 
att förutsättningar för nya eller bättre lös-
ningar som ger värde för miljö, samhälle, 
företag och individer skapas och sprids.

• Digital ledning. I Sverige ska relevant, 
målmedveten och rättssäker effektivise-
ring och kvalitetsutveckling ske genom 
digitalisering. Det innebär att verksam-

heter ska effektiviseras, utvecklas och få 
högre kvalitet genom styrning, mätning 
och uppföljning.

• Digital infrastruktur. Hela Sverige bör 
ha tillgång till infrastruktur som medger 
snabbt bredband, stabila mobila tjäns-
ter och som stödjer digitalisering. Det 
betyder att hård och mjuk infrastruktur 
ska förbättras och förstärkas för att data 
ska kunna transporteras så effektivt som 
möjligt.

ENLIGT REGERINGEN HAR DEN offentliga 
sektorns digitaliseringsarbete halkat efter 
vilket får till följd att den offentliga sektorns 
digitaliseringstakt måste öka. Det kräver 
förnyade ansträngningar och ett mycket 
tydligare statligt ledarskap, enligt strategin.

Enligt strategin kräver genomförandet av 
regeringens digitaliseringspolitik ett kon-
tinuerligt statligt engagemang. Regeringen 
behöver förhålla sig till utvecklingen inom 
digitalisering och genom ökad samordning 
kunna fatta nödvändiga beslut för att nå 
politiska mål. Konkret innebär detta att 
en samordnande statssekreterargrupp 
kommer att finnas inom Regeringskansliet, 
eftersom genomförandet av politiken för 
digitalisering kräver ett horisontellt an-
greppssätt över flera politikområden. Och 
att ett digitaliseringsråd med tillhörande 
kanslifunktion har tillsatts. 

Kansliet har placerats hos Post- och 
telestyrelsen. I Digitaliseringsrådet ingår 
bland annat Åsa Zetterberg som är chef för 
avdelningen för digitalisering på Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL. Läs mer på 
www.digitaliseringsradet.se n

CAMILLA JÖNSSON 

Svenska Stadsnätsföreningen

I maj presenterades regeringens digitaliseringsstrategi med visionen om ett 
hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara  
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
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Tillsammans med hans medarbetare 
så har de ett statligt uppdrag att 
främja IoT-utvecklingen i Sverige. 
Uppdraget är att stötta projekt 

både finansiellt och med rådgivning men 
framförallt att sprida goda exempel. Fokus 
ligger på IoT-utveckling inom den offentliga 
sektorn. Ett område där det återstår mycket 
arbete säger Torbjörn Fängström.

– En risk som jag ser är att vi fortfarande 
skrapar för mycket på ytan och är extra 
intresserade av de satsningar som upplevs 
som spexiga och häftiga. Det är viktigt att vi 
istället reflekterar i var vi har verklig nytta 
och fokusera på att lösa de problemen.

DEN SENASTE TIDENS SÄKERHETSDEBATT riske-
rar också att bli ett hot mot den fortsatta 
utvecklingen. En vanlig fråga bland politi-
ker och tjänstemän är hur säkra exempelvis 
sensorer är jämfört med traditionella mät-
system. Men Torbjörn Fängström menar att 
oron för ny teknik ofta är uppförstorad.

– Det är klart att det kommer att ske 
incidenter även med sensorer eller annan 
ny teknik. Men det gör det ju också med 
traditionella metoder och inte minst när det 
är människor istället för maskiner som är 
ansvariga. Jag tror att vi alltför ofta glömmer 
att reflektera kring hur det ser ut i dag.

Istället menar han att olika IoT-system 
snarare ökar driftssäkerheten jämfört med 
tidigare. Med hjälp av billiga och batteris-
nåla sensorer gör att det går att ha fler mät-
ställen än tidigare vilket ger mer tillförlitlig 
information. Dessutom kan smarta system 
bli bättre på att varna även vid små föränd-
ringar som riskerar att missas vid manuella 
avläsningar.

ANVÄNDARSÄKERHETEN ÄR ETT ANNAT exempel 
där oron för säkerhetsbrister är stor. Även 
där menar Torbjörn Fängström att vi glöm-
mer åt vilket håll utvecklingen sker.

– Jag förstår att det finns en oro för om 
någon kan läsa ens journal olovligen. Men 
det är inte många år sedan som en papper-
sjournal lades vid fotändan och vem som 
helst kunde få tag på den och försvann den 

visste ingen vilka eller vem som tagit del av 
informationen. Det kan vi ju i de moderna 
digitala systemen. Digitaliseringen gör 
snarare att vi får säkrare system än tidigare, 
säger Torbjörn Fängström.

ETT SÄTT ATT MINSKA oron kring IoT är att bju-
da in de framtida användarna redan tidigt 
i projektet. Genom att lyssna på eventuella 
farhågor men framförallt ge svar på frågor 
upplever Torbjörn Fängström att skepsisen 
minskar.

– I vissa fall tror jag också att oron 
egentligen handlar om något annat. Vi i 
branschen lyfter ofta fram hur de digitala 
verktygen kan hjälpa oss att effektivisera 
och kapa kostnader och då är det klart att 
de inte mottas med öppen famn av perso-
nalen som blir rädda för att rationaliseras 
bort, säger Torbjörn Fängström.

JUST NU PÅGÅR DET många satsningar runt 
om i landet. Ett tydligt tecken på att utveck-
lingen av smarta städer och regioner pågår 
för fullt. För kommuner som själva funde-
rar på att påbörja projekt rekommenderar 
Torbjörn Fängström att börja med att titta 
på vad som redan har gjorts.

– Jag förstår att det är lockande att göra 
något nytt och unikt men personligen tror 
jag att vi kan bli bättre på att lära av andras 
misstag och framsteg istället. På så sätt så 
minskas också risken i projektet och san-
nolikheten att slutresultatet blir bra ökar, 
säger Torbjörn Fängström.

ETT ANNAT FRAMGÅNGSRECEPT ÄR att välja 
öppna lösningar för att undvika inlåsnings-
effekter.

– På så sätt finns det möjlighet att byta le-
verantör vid behov men också att vidareut-
veckla lösningarna utan att behöva förhålla 
sig till en enskild aktörs utbud. Vi är bara 
i början av den här utvecklingen så det är 
viktigt att tänka långsiktigt redan från start, 
säger Torbjörn Fängström. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

” Vi måste bli bättre på att  
bjuda in användarna  
i utvecklingsarbetet”

Sveriges digitaliseringsstrategi säger att landet ska vara bäst  
i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men  
fortfarande återstår en hel del arbete och en nyckelfaktor för att 
lyckas är hur samhället tar sig an IoT-utvecklingen. Det menar 
Torbjörn Fängström, programchef för IoT Sverige.

SMART SAMHÄLLE: 

Torbjörn Fängström är programchef 
på IoT-Sverige och ska få fart på 
utvecklingen av smarta städer.
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SMART SAMHÄLLE: 

Örebrobostäder, som ägs av Örebro 
kommun, är ett av de bolag som 
arbetar för att ställa om sin verk-
samhet och anamma digitalise-

ringens möjligheter. Det handlar bland annat 
om att på bättre sätt mäta temperaturen inne 
i bostäderna och till och med kunna åtgär-
da enklare driftstörningar på distans. Men 
projektet med att utveckla och digitalisera det 
egna fastighetsnätet är inget nytt, faktum är att 
det påbörjades redan för 15 år sedan, långt före 
smarta hem och IoT-debatten påbörjats.

– Om man ska vara ärlig så var nog inte syf-
tet att förbereda sin inför den digitaliserings-
omställning som vi står för i dag. Däremot har 
vi konstaterat att det vi då gjorde har skapat 
unika förutsättningar för att just ta oss an flera 
av de digitala lösningar som tillkommit under 
åren, säger Jonas Tannerstad, Örebrobostäder.

DET ÖREBROBOSTÄDER GJORDE VAR att man tidigt 
fattade flera strategiska beslut om att dels 
bygga ut fibernätet till alla fastigheter i bolaget 
men också från början ha med utvecklingen av 
”smarta tjänster” som en del av satsningen.

– Jag har alltid förvånats att bredbandsfrå-

gan inom ramen för fastighetssektorn nästan 
enbart handlat om leverans av bredbands- och 
tv-tjänster till hushållen. Det är ju givetvis 
viktigt men för oss som fastighetsägare är det 
minst lika viktigt att kunna utnyttja nätet för 
att förbättra och effektivisera vår verksamhet 
vilket i förlängningen främst gynnar de som 
bor i våra bostäder, säger Jonas Tannerstad.

MEN DET ÄR INTE bara tekniken och infrastruk-
turen som måste komma på sin plats för att 
lyckas med att digitalisera ett fastighetsbe-
stånd. Ett av de viktigaste besluten i ÖBO:s 
digitaliseringsresa handlade istället om vikten 
av tekniskt öppna plattformar som bolaget 
själva hade rådighet över.

– Vi har gått på några nitar genom åren och 
insett att det är just öppna plattformar som gör 
att vi själva kan ha kontroll över hur vi nyttjar 
vårt nät. Det handlar inte om att vi ska göra allt 
själva men vi vill själva äga hårdvaran och ha 
kontroll över den mätdata som tas fram. På så 
sätt har vi själva makten att byta leverantörer 
eller samarbetspartners om vi inte är nöjda och 
det ger oss en bra förhandlingsposition, säger 
Jonas Tannerstad.

ARBETAT MED ATT NYTTJA fastighetsnätet för att 
både förbättra driften av fastighetsbeståndet 
men också energieffektivitet har gjort att Öre-
brobostäder fått besök av både energiminister 
Ibrahim Baylan och den parlamentariska 
energikomissionen. Dessutom har Öbo nyligen 
tecknat ett partnerskapsavtal med InnoEnergy, 
en innovationsorganisation för hållbar energi i 
Europa och som har sitt säte på KTH i Stock-
holm.

I ett pressmeddelande i samband med att 
partnerskapet presenterades sa Fredrik Billing, 
projektledare på InnoEnergi;

– Det här partnerskapet kommer att stötta 
Sveriges energiomvandling genom att öka 
hållbarheten för både offentligt och privat ägda 
fastigheter. ÖBO:s lösning är extremt innovativ 
och entreprenörsmässig. Vi ser fram emot att 
få använda vår erfarenhet och göra den ännu 
effektivare på vägen till marknadslanseringen.

TOTALT HAR ÖBO:S ARBETE med att digitalisera 
fastighetsbeståndet redan sparat över 40 miljo-
ner kronor per år. En stor del av detta kommer 
från energieffektiviseringar som kunnat göras 
tack vare att bolaget blivit bättre på att följa och 

styra temperaturerna ute i de olika fastigheter-
na. Enligt ÖBO:s egna kalkyler har satsningen 
också medfört att värdet på fastighetsbestån-
det ökat med cirka 700 miljoner. Trots har 
företagets förhoppningar redan överträffats 
väntar nya satsningar framöver.

I EN SNABBT FÖRÄNDERLIG omvärld, ger digitalise-
ringen helt nya möjligheter för fastighetsägare. 
Det egna beståndet av byggnader kommer bli 
en del i det framtida energisystemet. Den nya 
tekniken tillsammans med kommunikationen 
genom stadsnäten medför t ex att enskilda hus 
och bestånd genom molntjänster kan utgöra 
energilager för energileverantören. Dessa nya 
möjligheter att samverka med energileveran-
tören kommer påverka framtida energiavtal. 
Vi bidrar därmed inte bara till mänsklighetens 
ödesfråga – klimathotet, utan sänker även 
energikostnaderna samtidigt. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Örebrobostäder förbereder 
sig för framtiden med  
öppet fastighetsnät

Det är inte bara vården eller energisektorn som just nu präglas av en tydlig digitaliseringsomställning. 
Många bolag inom allmännyttan arbetar med att uppgradera sina fastighetsnät för att på bästa sätt 
kunna dra nytta av ny teknik för att exempelvis kunna styra drift och underhåll av fastigheter på distans.

Tre råd till  
allmännyttan

1Se till att alla hus i 
beståndet har en 
uppkoppling som är 
dedikerad till drift av 

fastigheten. 

2Tänk om gällande tek-
niken i huset, basera 
den på tekniskt öppna 
plattformar baserad 

på industriell standard med 
inbyggd webserverkapacitet. 
Det medför minimal inlåsning 
och maximerade möjligheter 
att vara flexibel i en väldigt 
föränderlig omvärld när det 
gäller nya IoT-tjänster.

3 Moderna uppkopp-
lade styrsystem 
kan jämföras med 
smarta telefoner till 

vilka man kan ladda ned de 
appar man behöver. Det finns 
redan färdiga funktioner för 
det mesta, kolla med någon 
branschkollega för att ta del  
av redan skapade lösningar.

Totalt har ÖBO:s arbete med 
att digitalisera fastighets-
beståndet redan sparat över 
40 miljoner kronor per år. 

Jonas Tannerstad, Örebrobostäder.
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Smart stad, IoT och 
IKT – vad är vad?

 Digitaliseringen pågår i en rasande fart och det tillkommer 
hela tiden nya begrepp som förklarar de processer som just nu 
sker runt om i samhället. Men vad betyder egentligen IoT och 
hur kan en stad vara smart?

IKT: är en förkortning för Informations- och Kommunikationsteknik 
och är en översättning av engelska ICT eller Information and 
Communications Technology. Begreppet innefattar allt från den 
fysiska IT-infrastrukturen såsom elektroniken till programvaror och 
tjänster. IKT möjliggör i sin tur digitalisering.

IoT: Förkortningen står för Internet of Things och brukar översättas 
till Sakernas internet på svenska. Det innebär att fysiska objekt som 
exempelvis kylskåp och bilar som utrustas med IKT, kopplas upp 
mot internet och kan då kommunicera och interagera utan mänsklig 
inblandning. Det innebär exempelvis att ett hus kan känna av vem 
som kommer hem och automatiskt låsa upp dörren, tända belysning-
ar och sätta på favoritmusiken. Andra exempel är att en soptunna 
själv informerar om när den behöver tömmas och en bro som med 
IoT känner av underhållsbehovet och meddelar när tillsyn/renovering 
bör ske 

Smart stad: Innebär att i en stad, eller för den delen i en region, 
bidrar IKT till nya och förbättrade tjänster för ett effektivare resurs-
utnyttjande och miljömedvetenhet. Det kan exempelvis handla om 
energieffektivisering eller att sensorer varnar för högt vattenflöde. n

Källa: Christer Ålund, professor i distribuerade 
datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

SMART SAMHÄLLE: 

Örebro
019-271 270

Nyhet!

Alcadon

www.alcadon.se - info@alca.se 

Vi levererar infrastrukturprodukter till era fibernät

Alcadon har sedan starten 1988 varit ledande 
specialdistributör med inriktning på 
datanätsprodukter, för både fiber och koppar. 

Vi har butik och riktiga lager på alla våra orter.
Nu finns vi strategisk på plats även i Örebro! 
(fd Svagströmsmateriel)

Malmö
040-653 35 00

Stockholm
08-657 36 00

Göteborg
031-386 88 00

SMART SAMHÄLLE: 

-Vår kommun har 
länge legat i 
framkant när det 
kommer till digi-

talisering och det finns ett stort 
intresse för frågan vilket är av-
görande för att den här typen av 
satsningar blir av, säger Anders 
Petersson, vd på Skellefteå Kraft 
Bredband.

I ett samarbete med Luleås 
tekniska universitet så byggs just 
nu ett så kallat IoT-nät baserat 
på LoRa-teknik. LoRa-nätet 
bygger på öppen standard och 
har lång räckvidd jämfört med 
många andra nät. Nackdelen är 
att bandbredden är låg vilket gör 
att det bara är små mängder data 
som kan skickas eller tas emot.

Detta gör nätet anpassat för sensorer med som 
ofta inta har så stora krav på bandbredd. Orsaken till 
detta är att man vill hålla dem så enkla som möjligt 
för att på så sätt kunna hålla nere priset men också 
kravet på batterikapacitet. En målsättning är ofta att 
ett batteri ska kunna försörja IoT enheten med energi 
i 10 år.

I SKELLEFTEÅ ÄR DET Skekraft som fått ansvaret att 
ansluta de LoRa-basstationer som satts upp. Men att 
företaget skulle vara en del av projektet var inte en 
självklarhet från början.

– Desto fler typer av infrastrukturer som vi tar in 
i vår verksamhet, desto komplexare blir den. Men 
jag tror att LoRa har många beröringspunkter med 
öppna nät, så sett i backspegeln var det helt rätt väg 
att gå, säger Anders Pettersson.

FÖR CHRISTER ÅLUND, PROFESSOR i distribuerande  
datorsystem vid Luleå tekniska universitet och  
medverkande i projekt var det däremot en själv-
klarhet att Skekraft skulle ha en aktiv roll i kom-

munens arbete med att bli 
”smartare”.

– En stor fördel i detta är  
att Skekraft är en lokal aktör 
som väl känner till regionen. 
De har också regional utveck-
ling i sitt intresse vilket gör dem 
till en självklar spelare enligt 
mig, säger Christer Ålund.

När den första delen av 
projektet är avslutad så uteslu-
ter inte Anders Pettersson att 
IoT-nätet byggs ut ytterligare.

– På samma sätt som vi 
transporterar internet mel-
lan tjänsteleverantörernas 
anslutningspunkter till vårt nät 
och enskilda hushåll så skulle 
vi kunna bära mätdata från 
sensorer. Men det är viktigt att 

reflektera över vilken roll stadsnätet ska ta i detta 
och jag tror att vi ska vara möjliggöraren och därmed 
inte äga själva exempelvis sensorerna, säger Anders 
Pettersson.

CHRISTER ÅLUND PÅPEKAR MÖJLIGHETEN för ägare av 
fiberinfrastruktur att ta del av och kommunicera  
IoT data, ett område som snabbt kommer att öka i 
takt med digitaliseringens utveckling. 

– Vi har ett av världens bäst utbyggda fibernät  
men ibland blir det lite väl täta skott mellan de olika 
infrastrukturslagen. Jag tycker generellt att stadsnä-
ten haft för stort fokus på att ansluta hushåll i Sve-
rige. I min värld är det minst lika viktigt att ansluta 
olika typer as samhällsinfrastrukturer och ”saker”. 
Om fiberaktörerna inte vaknar finns risken av olika 
aktörer istället väljer 5G-lösningar till sina IoT- 
satsningar, säger Christer Ålund. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

I Skellefteå kommun pågår omställningen till ett smart samhälle för fullt. Ett led i det arbetet är att  
bygga ut ett så kallat IoT-nät. Genom projekt i kommunen så kommer företag och privatpersoner under 
projektperioden fritt kunna nyttja det nya nätet för att på så sätt främja IoT-utvecklingen ytterligare.

Så ska Skellefteå bli 
en smart kommun

TRE TIPS 
FRÅN  
ANDERS 
PETTERSSON

1Delta i IoT-projekt  
för att öka den  

egna kunskapen  
inom området.

2Hitta en bra 
samarbetsparter  

som kan stötta er  
under processen.

3Fokusera på  
öppna lösningar. 

Öppenheten är minst  
lika viktigt i dessa 
sammanhang som  
när vi bygger ut fiber.

Christer Ålund. 

Anders Pettersson, VD Skellefteå Kraft.
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Många stadsnät involveras i kommunernas arbete med Sakernas internet, eller IoT som det ofta kallas.  
I Landskrona anordnade stadsnätet en egen IoT-dag dit allmänheten och näringslivet bjöds in för att lära 
sig mer om framtidens smarta samhälle.

En av de kommuner som påbörjat detta arbete 
är Landskrona. Där har stadsnätet redan i dag 
sensorer och ett LoRa-nät.

– Vi ser oss som möjliggörare för den fort-
satta digitaliseringen. Vi ska komma med lösningar 
på de hinder som finns för kommunens fortsatta 
digitalisering, det är så jag ser vår roll, säger stads-
nätschefen Magnus Sjövik.

ETT LED I ARBETET med att utveckla nya lösningar är 
att föra en kontinuerlig dialog med kommunens 
olika verksamheter. Det kan exempelvis handla om 
personal vid renhållningskontoret eller anställda  
vid hemtjänsten.

Att stadsnätet använder ett LoRa-nät istället för 
fiber anser han inte vara konstigt.

– Jag ser ingen konkurrens mellan de olika tekni-
kerna. Det handlar om att välja den teknik som fung-
erar bäst för ändamålet. Flera av de sensorer som vi 
använder i dag kräver ingen smartare uppkoppling 
än så och om det behovet förändras i framtiden får  
vi i så fall anpassa oss då, säger Magnus Sjövik.

HAN SÄGER SIG VARA ödmjuk inför tanken att IoT-ut-
vecklingen går så fort att de satsningar som genom-
förs nu kan behöva bytas ut inom något år. Men 
att vänta och se vad framtiden för med sig är inget 
alternativ.

– Man måste våga testa olika lösningar och de 
satsningar vi gör är inte särskilt kostsamma. Det gör 
också att både vi och övriga verksamheter får upp 
ögonen för möjligheterna med digitaliseringen. På så 

sätt kan vi redan nu börja reflektera kring vilka behov 
vi har i framtiden.

FÖRUTOM ATT HA EN nära dialog med kommunens 
olika enheter har Landskrona Energi, som är moder-
bolag till stadsnätet, också anordnat en IoT-dag dit 
både näringsliv och allmänhet var inbjudna.

Ett antal talare föreläste om utvecklingen av IoT 
och smarta städer och det fanns möjlighet att titta 
och klämma på ett antal produkter inom området.

– Vi är jättenöjda med uppslutningen och jag kan 
verkligen rekommendera att anordna den här typen 
av mötesplatser. Det gjorde det också möjligt för alla 
inblandade att ställa frågor och ha en dialog kring 
framtida satsningar.

MAGNUS SJÖVIK SER OCKSÅ engagemanget i IoT-frågor 
som en strategisk inriktning för stadsnätet. Redan 
i dag har tre av fyra hushåll tillgång till en fiberan-
slutning och stadsnätet räknar med att kommunen 
kommer att nå det nationella bredbandsmålet med 
råge.

– Jag tror att det är viktigt för alla stadsnät att 
reflektera kring vad de ska göra när arbetet med 
att ansluta hushåll och fastigheter börjar bli klart. 
Digitaliseringen stannar inte där utan behovet av 
relevant infrastruktur för digital kommunikation 
förändras hela tiden och där måste stadsnäten hänga 
med i utvecklingen, säger Magnus Sjövik. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Ordnade egen mässa om  
framtidens smarta samhälle

TRE TIPS FRÅN 
LANDSKRONA

1Hitta bra samarbets-
partners.

2Titta på vilken typ av 
teknik ni vill använda 

er av.

3Börja med ett litet 
begränsat projekt 

som ni sedan kan dra 
lärdom av.

SMART SAMHÄLLE: 

MicroNät

För mer information: Jonas Hellström | jonas@micronat.se | Tel: 0660-20 60 00 | www.micronat.se

Nu är framtidens trådlösa bredband här  
med 100Mbit/s hastighet. 
Nu ökar vi takten och bygger ut i sex kommuner  
under 2017 och ytterligare åtta kommuner under 2018.

Surfa hur mycket du vill, helt utan begränsningar.

Framtidens bredband
Radio-Fiber tar bara 90 min att installera. Vi monterar en liten mottagare 
på husets vägg i riktning mot närmaste Radio-Fiber-mast. Sedan spikar 
vi en kabel från mottagaren och borrar ett hål i väggen där vi monterar 
en teknikdosa. På dosan finns fyra uttag som är märkta med Internet, 
TV, IP-Telefoni, Anslutning.

Nu bygger vi ut framtidens bredband

Radio-Fiber

Påbörjade områden

Klara områden

Vid första anblicken kan LightMates ODF:er likna 
alla andra. Men skenet bedrar. Vi har designat våra 
ODF:er för ett enda sy� e – att förenkla vardagen 
för dig som är installatör. LightMate levereras 
alltid komplett med fiberhållare och rejäla dragav-
lastningar för kabeln. Dessutom kommer man åt 
kontakterna på insidan både uppifrån och nerifrån. 
Sist men inte minst – våra patenterade svets-
skarvhållare gör varje installation både 
snabbare och enklare. Ibland gör små 
detaljer stor skillnad.

www.td.se

Den stora skillnaden 
är ganska liten.
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SMART SAMHÄLLE: 

-D
et är en spännande tid och vi 
märker också att flera av de aktörer 
som är inblandade i bredbandsut-
byggnaden kämpar för att lista ut 

vilken roll de ska inta i den ”smarta staden”, säger 
Mikael Stenqvist och fortsätter.

– Det är inte lätt att under flera år haft en affär 
som bygger på att leverera bredband, tv och tele-
foni till hushåll och sedan ska man börja ansluta 
lyktstolpar med sensorer. Det är en helt annan 
verksamhet och det tar tid att både bygga upp 
kunskap internt men också skapa relationer med 
nya potentiella kunder och samarbetspartners.

MEN ATT SVENSKA NÄTÄGARE, oavsett om det handlar 
om mindre stadsnät eller stora nationella aktörer, 
skulle vara chanslösa när de stora internationella 
jättarna gör intåg tror han inte heller på. Istället 
så har Sveriges unika bredbandsresa gjort att det 
finns goda förutsättningar även för små aktörer 
att lyckas genom verka nära kunderna och förstå 
kundernas behov.

För i utvecklingen av den smarta staden så är 
den lokala närvaron en viktig konkurrensfördel. 
Men även om den lokala nätägaren på pappret är 
en väl lämpad partner så är det inte självklart att 
de får vara med i arbetet. På vissa håll har istället 
IT-avdelningen eller externa företag, dit kommu-
nen outsourcat IT-driften, fått ta över ansvaret.

– Jag tror att just erfarenheter av fiberutbygg-
nad är nödvändig kompetens även när annan typ 
av teknologi ska sättas upp, exempelvis LoRa-nät. 
Just därför är det bra om exempelvis stadsnäten 
får vara med på ett hörn när dessa frågor  

diskuteras i kommunen. Samtidigt måste ju bred-
bandsaktören berätta om vilken kompetens den 
har för detta kan ofta vara relativt okänt uppe på 
kommunhuset, säger Mikael Stenqvist.

OM DE SOM ÄGER det lokala fibernätet inte är med 
i arbetet med att utveckla det smarta samhället 
finns det också risk för att utbyggnaden av inte 
sker på det mest optimala sättet för att uppnå ett 
digital samhälle för alla kommuninvånare och 
företag.

– Jag hör ofta att i framtiden kommer varenda 
lyktstolpe att vara fibrerad. Det har jag väldigt 
svårt att se och det skulle även bli väldigt dyrt. 
Fiber är överlägsen när det handlar om att bygga 
ett ”stamnät” men andra infrastrukturer som 
exempelvis LoRa-nät har ju andra fördelar som 
att de har lång räckvidd och är billiga att bygga 
ut. Just därför måste man gå in i den här typen av 
projekt med öppna ögon och inte vara ”fiber-
fundamentalist” bara för att det länge varit ens 
kärnverksamhet, säger Mikael Stenqvist. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

”Hög tid att  
branschen får upp  
ögonen för IoT”
Det är ingen slump att jättar som Amazon och Google lägger stora resurser  
på IoT och utvecklingen av smarta städer. Sannolikt gör de bedömningen  
att affärsområdet kommer att bli både större och allt mer lönsamt framöver.  
Det innebär också att om svenska aktörer vill vara med på tåget så är det  
hög tid att kliva på, enligt Mikael Stenqvist, ansvarig för smarta städer och  
digitalisering på konsultbolaget WSP Telekom.

 Jag hör ofta att i framtiden kommer 
varenda lyktstolpe att vara fibrerad. 
Det har jag väldigt svårt att se och det 
skulle även bli väldigt dyrt. 

Det smarta samhället
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Det finns många goda exempel på projekt 
som ska göra städer mer ”smarta”. Men 
genomgående så har de för stort fokus på 
infrastrukturen och för lite på användaren, 
menar IT&Telekomföretagens förbunds-
direktör David Mothander.

– En stad bli inte smart för att du lägger 
ner fiber i marken. I ett företag är tillväxt och 
vinst viktigt men en stad har en mer komplex 
målbild och satsningar måste ske utifrån ett 
användarperspektiv.

Han menar att en nyckelfaktor för att ett 
projekt ska lyckas är just användarvänlighe-
ten. Att de lösningar som utvecklas syftar till 

att förenkla användarens vardag. Det kräver 
i sin tur att individperspektivet finns med 
redan under planeringsstadiet. Något som 
ofta missas enligt David Mothander.

– I en smart stad så kan alla vara en del i 
den demokratiska processen och det finns 
verktyg som exempelvis underlättar kontak-
ter med vården eller skolan. 
Genom att ta in olika former av kunskap och 
erfarenhet i arbetet med att utveckla den 
smarta staden så ökar möjligheterna för att 
lyckas med ett projekt menar han.

– Jag tror att ett samarbete mellan 
akademi, det offentliga och näringslivet 
har goda förutsättningar. Har du exempelvis 

ett tekniskt universitet på orten så kan det 
kopplas ihop med samhällsplanerare och 
startupbolag.

En annan framgångsfaktor handlar om 
våghalsighet.

– Den digitala utvecklingen går rasande 
fort vilket gör att vi måste våga testa och 
våga lansera saker även om de inte är helt 
färdiga. Dessutom måste vi vara transparan-
ta och tacksamt ta emot synpunkter på det 
vi gör. Vi måste våga testa och se hur det tas 
emot. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

VI ÄR FÖR INFRASTRUKTURFOKUSERADE 

när vi utvecklar 
smarta städer David Mothander, förbundsdirektör  

på IT&Telekomföretagen.

SMART SAMHÄLLE: 

Vill du annonsera här?
Kontakta mig!

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

Kurser inom Fiber

Bygger din kompetens

Grundkurs i fiberoptik 
2 dagar

Fiberoptisk nätprojektering 
3 dagar

Transportnät och optiska system 
2 dagar

Introduktion till skarvning av optokabel
2 dagar

Introduktion till mätning i fiberoptiska nät
3 dagar 

FTTX-installation
3 dagar

Utbildningsbevis – Terminering fiber
1 dag

Robust fiber 
Projektör 10 dagar

Robust fiber för besiktningsmän 
1 dag

Robust fiber för besiktningsmän
Baskurs 3 dagar

Robust fiber preparandkurs 
Utbildningsbevis anläggning 1 dag

Robust fiber preparandkurs 
Personcertifikat anläggning 2 dagar

AutoCad 
Introduktion 2 dagar

Utbildningspartner 

Läs mer 
och boka på 
stf.se/fiberStärk dina 

fiberkunskaper.
Vi har kurserna för dig som arbetar med att utveckla, bygga, drifta, beställa 
och underhålla vår gemensamma digitala infrastruktur.

Fiber_215x285_WIP.indd   1 2017-08-16   15:31
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-F
ör oss i Sverige är den här 
utrustningen omodern men 
det beror ju inte på att det är fel 
på delarna utan för att vi har 

kommit så pass långt i vår digitalisering att 
vi hela tiden ökar våra krav på kapacitet. 
De produkter som vi byter ut och slänger 
är ju oftast fullt fungerande och det är ju 
egentligen ett otroligt slöseri, säger Magnus 
Rosenberg, försäljningschef på Eltel.

ELTELS SAMARBETE MED TXO Systems startades 
efter att en kund behövde hjälp med att 
montera gammal utrustning för att sedan 
skickas vidare till Storbritannien. På så vis 
väcktes Magnus Rosenbergs tanke om att 
få fler operatörer och nätägare att arbeta på 
samma sätt.

– Jag vet att flera svenska företag sam-
arbetar med TXO Systems eller liknande 
företag redan i dag men jag tror samtidigt 
att det är många som inte känner till möjlig-
heten att sälja vidare äldre utrustning.

När ett företag kommit överens med TXO 
Systems så fraktas produkterna kostnads-
fritt till Storbritannien. På plats säkerställs 
kvaliteten och sedan läggs ut för vidareför-
säljning. TXO Systems lägger sedan ut pro-
dukterna för försäljning och när de hittat en 
köpare blir affären klar och ersättning utgår 
till nätägaren. Enligt Darran Creese som är 
service manager på TXO Systems så finns 
det två huvudkategorier av köpare.

– Det kan exempelvis handla om en ope-
ratör vars nät är helt uppbyggt med en typ 

av utrustning som inte längre finns tillgäng-
lig på marknaden. Då kan redan använd 
utrustning användas som reservdelar, säger 
Darran Creese.

Han nämner exempel där köpare betalat 
belopp som vida överstiger nypriset när det 
enbart funnits ett enstaka exemplar kvar på 
världsmarknaden. Trots att den typen av fall 
inte hör till vanligheten så kan nätägare och 
operatörer ändå tjäna en slant på att sälja 
vidare redan använd utrustning.

Den andra kundkategorin handlar istäl-
let om nätägare och operatör som vill hålla 
nere sina kostnader och på så sätt väljer 
redan använd utrustning istället för att 
köpa ny. Dessa kunder finns i både Europa 
och USA men även i Sydamerika, Afrika och 
delar av Asien där nätutbyggnaden pågår 
för fullt.

– Det kan handla om länder som inte har 
samma krav på kapacitet som vi har eller 
så har de inte ekonomiska möjligheter ett 
betala nypris. Det kanske också handla om 
nät med lågt ekonomiskt värde där det inte 
är försvarbart att betala för ny utrustning. 
Då är detta en bra lösning, säger Darran 
Creese.

DET INNEBÄR ATT FÖRETAGEN som väljer att 
sälja vidare utrustningen inte enbart bidrar 
utifrån en hållbarhetsaspekt. Darran Creese 
vill också framhålla att företaget på så vis 
bidrar till bredbandsutbyggnaden genom 
att erbjuda fullt fungerande utrustning till 
lägre pris än på nyprismarknaden.

Den andra kundkategorin handlar istället 
om nätverksägare och operatörer som vill 
hålla sina kostnader nere, vilket innebär att 
man väljer begagnad utrustning istället för 
att köpa ny som exempelvis är nödvändigt 
för att upprätthålla EOL för äldre nätverk. 
Dessa kunder är vanliga i regioner som 
Europa och USA.  

– NÅGRA AV VÅRA kunder har nollvärde på 
sina böcker för sina överskottsvaror, vilket 
genererar en kredit där de anger en självfi-
nansieringsmodell för inköp av reservdelar 
eller inköp av avinstallationstjänster mot 
intäkter som genereras av såld hårdvara. Att 
återanvända en del hårdvara som inte är 
installerad, särskilt på några av våra större 
multinationella operatörspartners, minskar 
OPEX för både finans, upphandling och nät-
verksteam. För dem är det en bra lösning, 
säger Darran Creese. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Gammal utrustning

får nytt liv
Samhällets ökade behov av bredband med hög kapacitet gör att den utrustning som 
är placerad ute i näten snabbt blir utdaterad. Länge hamnade omodern utrustning på 
sophögen men det vill det brittiska företaget TXO Systems ändra på. I ett samarbete 
med Sunet och Eltel har gammal utrustning sålts vidare och fått nytt liv ibland annat 
Sydamerika och Afrika.

Darran Creese.Magnus Rosenberg.
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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.

Med iNSIDE-APP kan montörer m.fl. roller
direkt i fält arbeta mot systemet i realtid:

APP-arna körs på smartphone eller tablet.
Navigera, söka, titta i karta, läsa attributdata m.m.
Förprojektera, skapa nya objekt, klarrapportera.
Högprecisionsinmätning och utsättning via GPS.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

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

hawkeye
C O M P U T I N G

Det s jä lvk lara valet  för  
nätägare,  fiberföreningar 
och entreprenörer när  det  
gäl ler  kanal isat ionsystem.

www.muovitech.com

Bredbandsforum sätter fokus på 

lösningar för 
landsbygden
Bredbandsforums Nystartsgrupp har under det senaste året arbetat med att identifiera  
de största utmaningarna för att uppnå regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige.  
På Bredbandsforums webbplats hittar du arbetsgruppens slutrapport där förslag på viktiga  
förändringar och förbättringar presenteras, och hur dessa kan genomföras. Högst prioriterat  
är att effektivisera bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Regeringens bredbandsstrategi 
– Sverige helt uppkopplat 2025 – 
har skruvat upp ambitionerna på 
bredbandsområdet. Visionen är att 

hela samhället ska kunna ta del av digitali-
seringens möjligheter, och då behöver alla 
få tillgång till ett framtidssäkert bredband, 
oavsett var man bor eller verkar. Målen i 
strategin är utmanande, och alla som kan 
påverka förutsättningar för bredbands-
utbyggnad behövs och kan bidra – såväl 
privata företag som offentliga verksamheter 
eller ideella organisationer. 

NU FINNS EN FÄRDPLAN för den del av bran-
schens gemensamma arbete som sker 
inom Bredbandsforum. Slutrapporten från 
Bredbandsforums Nystartsgrupp lägger 
en grund för aktiviteter och arbetsgrupper 

inom Bredbandsforum de kommande 
åren. På sju olika områden har gruppen 
identifierat konkreta utmaningar, möjliga 
förändringar och förbättringar, och förslag 
på hur dessa kan genomföras. Allt med sikte 
på att uppnå målen i regeringens bred-
bandsstrategi. Du hittar hela slutrapporten 
på Bredbandsforums webbplats:  
www.bredbandsforum.se

NYSTARTSGRUPPEN PRIORITERADE  utmaning-
arna på Sveriges landsbygder som viktigast 
att börja med. Det behövs en vägledning 
för hur aktörer kan arbeta tillsammans för 
att underlätta utbyggnaden, och för hur 
kommersiella lösningar kan möjliggöras 
så långt ut som möjligt. Bredbandsforums 
styrgrupp har därför tillsatt en arbetsgrupp 
som redan under hösten påbörjar arbetet 

med att hitta lösningar för landsbygden. 
Ett av den nya arbetsgruppens uppdrag är 
att kartlägga vilka områden och människor 
som riskerar att hamna utanför, och ta fram 
en vägledning med förslag och exempel på 
hur bredbandsutbyggnaden kan effektivise-
ras på landsbygden. 

SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS VD MIKAEL 

Ek kommer att leda arbetsgruppen, som 
består av representanter från operatörer, 
lokala och regionala aktörer, samt myndig-
heter och intresseorganisationer. Kontakta 
gärna Bredbandsforums kansli för mer 
information om den nya arbetsgruppen. n

MATTIAS SVANOLD

Kommunikationsansvarig  

Bredbandsforum kansli
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Tydligare roller  
och spelregler 
för bredbandsmarknaderna

PTS har fått i uppdrag av regeringen att utreda 
vissa frågor om styrning av stadsnät, tillhanda-
hållande och utbyggnad av bredbandsinfra-
struktur och därtill kopplade konkurrensförut-

sättningar. I uppdraget ingår exempelvis att utreda om 
det är möjligt att göra undantag från kommunal lagens 
lokaliseringsprincip, som innebär att kommuner 
normalt inte får bedriva verksamhet utanför den egna 
kommungränsen. Om behov finns, ska PTS också ta 
fram en vägledning som stödjer kommunerna i deras 
olika roller på bredbandsområdet för att främja ut-
byggnad av bredband och konkurrens mellan aktörer. 

Redan i juni 2018 ska PTS vara klara med sitt upp-
drag och redovisa resultaten av detta till regeringen. 
Därför kommer PTS redan under hösten 2017 att 
kontakta offentliga och privata aktörer för att samla  
in information och ha erfarenhetsutbyte. 

PTS SKA BIDRA MED spelregler för bredbandsmarkna-
derna genom den konkurrensreglering som vi tilläm-
par. För att uppnå detta har PTS möjlighet att ålägga 
definierade skyldigheter för särskilt inflytelserika aktö-
rer. I förra numret av Stadsnätsmagasinet informerade 
PTS om de pågående analyserna kring detta arbete och 
nu i juni publicerade PTS de preliminära förslagen till 
hur bredbandsmarknaderna ska avgränsas. 

En viktig skillnad mot den tidigare analysen rör den 
fortsatta utvecklingen av konsumenternas efterfrågan. 
Slutkunderna efterfrågar allt högre hastigheter varför 
man i allt större utsträckning väljer bort bredband 
via koppar, till förmån för bredband via fiber- eller 

kabel-TV-nät. PTS kan se att trenden nått den punkt 
där konsumenterna inte längre anser att bredband 
via koppar är utbytbart med de snabbare teknikerna. 
Enligt den metodik PTS ska följa leder det i sin tur till 
att slutkundsmarknaden delas upp i två marknader 
som ska analyseras separat. Med en sådan uppdelning 
analyseras marknaden för bredband levererat över 
fiber- och kabel för sig och bredband levererat över 
koppar för sig. 

PTS SER OCKSÅ EN betydelsefull skillnad mellan 
grossist marknaden för fibertillträde till större fler-
familjshus och andra hustyper, såsom villor och  
mindre flerfamiljshus. Det har att göra med att en  
anslutning till ett större hus innehåller fler slutkunder, 
med andra ord en större samlad efterfrågan, jämfört 
med en anslutning till ett mindre hus. 

En ytterligare skillnad är att abonnemang till  
en familjshus vanligen tecknas av fysiska personer,  
medan avtalsparten i flerfamiljshusfallet oftast är  
en juridisk person som också redan äger eller kan 
upphandla ett eget fastighetsnät. Sammantaget leder 
detta till att PTS ansats är att även dessa olika segment 
av grossistmarknaden för fibertillträde bör hållas 
åtskilda.

PTS NOTERAR ATT FÖRUTSÄTTNINGARNA för konkurrens 
om fibertillträdet generellt sett är sämre i småhus-
segmentet. En avgörande skillnad mot flerfamiljshu-
sen är återigen hur stor efterfrågan varje anslutning 
kan bära. Exempelvis är parallelletablering betydligt 

mer sällsynt till villor och mindre hus än till större 
flerfamiljshus. Saknas effektiva förutsättningar för 
parallelletablering i småhussegmentet innebär det 
sannolikt att den direkta eller potentiella konkurren-
sen från andra nätägare är begränsad. I så fall kan 
nätägaren potentiellt exploatera sin position eller 
med andra ord utöva en marknadsmakt gentemot de 
slutkunder som bor i mindre hus.

PTS gör preliminärt bedömningen att varje enskilt 
fibernät till småhus och mindre flerfamiljshus skulle 
kunna betraktas som en separat marknad. Vad gäller 
flerfamiljshus är förutsättningarna exempelvis för 
parallelletablering och konkurrens å andra sidan ofta 
betydligt mer gynnsamma. Med lägre inträdeshinder 
och ett underlag som gör att aktörer kan etablera sig 
inom nya områden kommer PTS preliminärt till slut-
satsen att marknaden för större flerfamiljshus även 
fortsatt bör betraktas som nationell. 

UNDER SOMMAREN HAR PTS genomfört en informa-
tionsinhämtning där marknadens aktörer kunnat  
ge synpunkter på PTS preliminära slutsatser. Defi-
nitionen av vilka marknader som ska granskas i det 
vidare arbetet är ett centralt första steg i arbetet med 
nästkommande reglering. Däremot bestämmer inte 
marknadsavgränsningarna i sig vem eller vilka opera-
törer som i slutänden eventuellt kommer att påföras 
särskilda skyldigheter. Inte heller ger de några slutliga 
svar på vilka eventuella skyldigheter som kan vara 
lämpliga och proportionerliga. Avgörande för hur en 
eventuell reglering kommer att se ut är vilka konkur-
rensproblem som finns på respektive marknad och 
där har frågor som exempelvis marknadsdynamiken 
och aktörernas förutsättningar att agera oberoende  
av kunder och konkurrenter (alltså deras marknads-
makt) stor betydelse. Därefter planerar PTS att 
genom föra två formella samråd av beslutsutkasten. 
Målsättningen är att genomföra det första samrådet 
under hösten 2017 för att besluten ska kunna fast-
ställas av PTS styrelse under första halvåret 2018.  

ETT VIKTIGT MEDEL FÖR att hantera specifika konkur-
rensproblem är olika former av prisreglering som 
anger vad det ska kosta för en operatör att få tillträde 
till en dominerande aktörs infrastruktur. För att sä-
kerställa att det även framöver är möjligt att bedöma 
om kostnader är effektiva och rimliga samt att vid 
behov kunna ålägga tillträdespriser krävs en mo-
dern och framtidssäker kalkylmodell som beräknar 
kostnaderna för en effektiv operatör som bygger ett 
modernt nät. En framtidssäker kalkylmodell behövs 
också för att ta fram bedömningar kring långsiktiga 
investeringsbehov för digitalisering av hela eller delar 
av Sverige. PTS har därför under de senaste åren ar-
betat fram en helt ny modell för det fasta nätet vilken 
kommer att samrådas med marknadens parter under 
hösten 2017. n

RIKARD ENGLUND

chef PTS konkurrensavdelning

Rikard Englund.

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

I strategin ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” konstaterar regeringen att det  
behöver bli tydligare hur olika aktörer på bredbandsmarknaden bör förhålla sig till varandra och  
hur bredbandsutbyggnaden påverkas av deras inbördes förhållande. Som en följd av regeringens 
strategi har Post- och telestyrelsen, PTS, fått nya uppdrag. Men också inom ramen för PTS konkurrens-
reglerande verksamhet arbetar myndigheten med frågor som bidrar till målen i bredbandsstrategin. 

PTS noterar att  
förutsättningarna 
för konkurrens  
om fibertillträdet  
generellt sett är  
sämre i småhus-
segmentet.
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STADSNÄT I  EUROPA

 Finland är redan i dag tvåa i EU:s digitala rankning, DESI. Men bra kan blir  
bättre och nu ska Finland ta fram en ny bredbandsstrategi som ska säkerställa  
att landet behåller sin ledande position.

Till skillnad från Sverige så har 
Finland historiskt valt att fokusera 
på mobilt bredband i större ut-
sträckning än fiber. Paketeringen 

av abonnemang har också inneburit att 
finländarna kunnat använda den mobila 
uppkopplingen obegränsat och till ett, 
i många fall, lägre pris jämfört med den 
svenska marknaden. Detta har i sin tur 
minskat efterfrågan på fasta uppkopplingar 
vilket gjort det svårt för fiberaktörer  
att finna lönsamhet i projekt utanför 
storstäderna.

I DAG HAR CIRKA 30 procent av hushållen 
tillgång till fiber och antalet hushåll  
som har tillgång till snabbt bredband  

på 100 Mbit/s är cirka 52 procent. De re- 
gionala skillnaderna är dock stora och bäst 
är tillgången i Österbotten, enligt statistik 
från finska Kommunikationsverket.

För att säkerställa att landet behåller  
EU:s tätposition när det kommer till 
digitalisering så har den finska regeringen 
aviserat att de ska ta fram en ny bred-
bandsstrategi.

–Förbindelser som fungerar både 
supersnabbt och friktionsfritt är redan nu 
en förutsättning för vårt dagliga liv och för 
affärsverksamhet. I framtiden kommer 
kapacitetsbehoven att växa ytterligare 
på grund av den digitala affärsverksam-
heten, på grund av att offentliga tjänster 
digitaliseras och att nöjesanvändningen 

ökar kraftigt. Strategin utarbetas så att 
den fyller behoven för dem som använder 
supersnabba förbindelser i framtiden, 
säger Finlands kommunikationsminister 
Anne Berner.

MEN ATT DET NÖDVÄNDIGTVIS är fiber som 
ska byggas ut till de finska hushållen är 
inte säkert. I ett pressmeddelande från 
finska Kommunikationsdepartementet 
som framhålls det att strategin ska vara 
teknikneutral.

–Målen för bredbandshastighet och 
bredbandstäckning ska uppställas utifrån 
kunderna och användarna. I beredningen 
av strategin är det viktigt att bedöma hur 
snabba förbindelser framtidens behov 
förutsätter, säger Anne Berner. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Finland
Ny bredbandsstrategi ska stärka 
landet som digitaliseringsnation

Leve öppenheten! 
Vi på kommunikationsoperatören Zitius brinner för öppenheten  

- att alla själva ska få välja det innehåll och de leverantörer av  

tjänster i fibernätet som de önskar. 

Vi brinner också för öppenheten i en vidare mening - öppenhet 

för nya lösningar, för våra kunders önskemål och för vad framtiden 

kommer innebära i fibernätet. 

När hela hemmet inom en nära framtid kommer vara uppkopplat 

krävs det trygga och säkra motorvägar för all information som ska 

färdas till och från våra hus eller lägenheter. 

Därför är också säkerheten i det öppna nätet en viktig fråga för oss. 

Med Zitius ska du som kund känna dig trygg - i alla lägen.

www.zitius.se
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-Jag tycker att stadsnäten delvis har varit förbisedda tidigare. 
De har gjort stora investeringar och bidrar till utbyggnaden 
på många håll i landet, säger Peter Eriksson.

SOM ETT LED I arbetet med att uppfylla regeringens bredbandsstra-
tegi har ministern därför tillsatt en utredning som bland annat ska 
se över lokaliseringsprincipen, som i dag hämmar stadsnätens 
utveckling och i förlängningen även bredbandsutbyggnaden.

– Lokaliseringsprincipen är en viktig fråga som berör stadsnäten 
och vi ska också se över vilka ytterligare hinder som behövs tas bort 
för att främja bredbandsutbyggnaden, säger Peter Eriksson.

SOM TITELN SÄGER SÅ ansvarar Peter Eriksson inte enbart för bred-
bandsutbyggnaden utan även för regeringens övergripande digita-
liseringspolitik. Den offentliga sektorn har länge kritiserats för att 

vara sen på digitaliseringsbollen något som nu verkar vara på  
väg att ändras. Just nu sker ett stort antal projekt ute i landets  
kommuner och landsting.

– Vi ser många projekt inom så kallade smarta hus och bostäder. 
Vi blir allt mer uppkopplade och det gäller även vår stadsmiljö.

TILL DE KOMMUNER SOM just nu planerar att starta projekt inom IoT  
så är rådet att ta lärdom av andras misstag.

– Ta kontakt med de som redan startat den här typen av projekt 
och se vilka lärdomar de dragit. På så sätt behöver inte alla göra 
samma misstag utan kan dra nytta av varandras erfarenheter. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Digitaliseringsministern:

”Stadsnäten har haft  
en förbisedd roll”
Trots att Peter Eriksson bara varit digitaliseringsminister i drygt ett år så har han redan hunnit  
med mycket. Sverige har fått en ny bredbandsstrategi och dessutom den första digitaliserings- 
strategin någonsin. Och regeringens mål är tydligt – alla ska få snabbt bredband och i det  
arbetet spelar stadsnäten en avgörande roll.

 Ta kontakt med de som  
redan startat den här  
typen av projekt och se  
vilka lärdomar de dragit.

Stadsnäten i 
norr ska öka 
sin samverkan
 För att öka samverkan mellan stads-

näten i landets norra delar har IT 
Norrbotten, som ägs av kommunerna  
i Norrbotten, startat ”Stadsnät i sam-
verkan”.

Syftet är att ta fram en samarbets-
modell som ger stadsnät möjlighet att 
effektivisera driften och skapa säkrare 
nät. Samverkan minskar kostnaderna, 
ökar lönsamheten, ge effektivare service 
samt ger fler och bättre tjänster för 
slutkunderna.

– Ur tjänsteleverantörens synvinkel blir 
samtliga anslutna stadsnät att betrakta 
som ett enda stort stadsnät. Det skapar 
möjlighet till fler och bättre tjänster för 
slutkunderna samtidigt som det skapar 
förhandlingsfördelar, säger Tony Blom-
qvist, vd IT Norrbotten.

Crister Lundgren, stadsnätschef, Älvsbyns 
kommun, är en av deltagarna.

– För oss har det varit nödvändigt 
att hitta samverkansformer. Vi har 
företagskunder som till stor del använder 
sig av molnbaserade tjänster, vilket måste 
fungera dygnet runt året om. Samtidigt 
som privatkunder ställer höga krav på 
tillgänglighet. Jag har 700 slutkunder i 
stadsnätet som jag ska ta ut kostnaderna 
ifrån, och de är inte intresserade av att 
betala dubbelt så mycket som man får 
göra i större städer, säger Crister Lund-
gren, stadsnätschef, Älvsbyns kommun.

”Stadsnät i samverkan” har i dagsläget 
fem aktiva stadsnät; Arvidsjaur, Älvsbyn, 
Kalix, Jokkmokk och Pajala. Modellen 
utvecklas för fullt av IT Norrbotten som 
nu kan erbjuda stadsnätsmodellen till alla 
intresserade stadsnät. Målet är att växa 
ytterligare under det kommande året. n  

Sundbyberg toppar  
bredbandsrankning

Tillgången till fiber har under det gångna året 
ökat i 279 av landets 290 kommuner.  
I 11 kommuner har tillgången minskat,  
enligt PTS kartläggning. I hela landet har  
66 procent av hushållen nu tillgång till 
bredband via fiber, vilket är en ökning med  
6 procentenheter jämfört med 2015.

– Vi har många framsynta kommuner att 
tacka för att fiberbredbandet är så välutbyggt 
i Sverige. Det är glädjande att allt fler får 
tillgång till den här samhällskritiska infra-
strukturen, säger Mikael Ek, vd för Svenska 
Stadsnätsföreningen.

Störst är tillgången till fiberbredband i 
Sundbyberg, 95 procent, följt av Stockholm, 
93 procent och Umeå, 88 procent. Minst är 
tillgången i kommunerna Hörby, 8 procent 
samt Surahammar, 16 procent och Skurup,  
18 procent.

– Det är fortfarande långt kvar till det 
nationella målet att alla ska ha möjlighet att 
ansluta sig till snabbt bredband år 2025. För 
att nå dit krävs fortsatt sund konkurrens på 

bredbandsmarknaden, där många aktörer 
investerar och kommunerna tar sitt ansvar 
för att garantera långsiktighet och öppna nät, 
säger Mikael Ek.

Den nationella bredbandsstrategin "Sverige 
helt uppkopplat 2025" har som mål att  
95 procent av alla hushåll och företag redan 
år 2020 ska ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. Fem år senare ska andelen 
vara 100 procent. Bredbandsstrategin tar 
också fasta på behovet av mångfald på 
bredbandsmarknaden samt det offentligas 
roll när det gäller långsiktighet och tillgäng-
lighet till samhällsservice.

De kommunala stadsnäten står för 
ungefär hälften av all befintlig fiberinfra- 
struktur och investerade under 2016  
ungefär totalt 3,2 miljarder kronor i att  
bygga ut bredbandet ytterligare. n

FOTNOT: Tillgång definieras som att hushåll snabbt 
och utan särskilda kostnader kan beställa bredbands- 
abonnemang.

 Sundbyberg hamnar för sjunde året i rad på första plats när det gäller fiber- 
bredband. I Sundbyberg var anslutningsgraden bland hushållen 95 procent.  
Lägst var tillgången i Hörby, med endast 8 procent. Riksgenomsnittet var  
66 procent. Det visar statistik från Post- och telestyrelsen.

5 AKTIVA STADSNÄT  
I SAMVERKAN:

Arvidsjaur, Älvsbyn,  
Kalix, Jokkmokk 

och Pajala

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. 
I samband med föreningens årskonferens utsågs Skekraft Bredband, Skellefteå, till Årets 
stadsnät. Landets kommunala bredbandssamordnare fick ta emot det nyinstiftade priset 
Årets bredbandsfrämjare. 

Årets Stadsnät: Skellefteå Kraft Fibernät
– I Skellefteå har stadsnätet haft modet att ta nya grepp för att höja kvaliteten i nätet.  
Genom att i organisationen skilja på drift och nätutbyggnad visar Skellefteå Kraft Fibernät  
att det inte bara handlar om att bygga nät, utan även om att driva det på ett kvalitetssäkert 
sätt, säger Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen.

 Årets Bredbandsfrämjare: Kommunala bredbandssamordnare
– Landets lokala bredbandssamordnare är navet i det lokala arbetet med att främja bred- 
bandsutbyggnaden. Det innebär att de också spelar en avgörande roll för att nå det nationella 
bredbandsmålet, säger Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen. n

Skellefteå bäst 
i bredbands-
branschen
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09.30-09.35  Välkommen till Bredbandsbåten 2017
Stadsnätsföreningens ordförande, Jörgen Svärdh

09.35-10.20  GEMENSAMT SEMINARIUM 1
Inspirationstalare
Siduri Poli

10.25-10.45 GEMENSAMT SEMINARIUM 2
Så ska Sverige bli bäst på bredband och 
digitalisering
Det har snart gått ett år sedan regeringen 
presenterade sin bredbandsstrategi, som lovar 
bredband till alla. Parallellt med detta sker en 
digitaliseringsomställning av samhället i stort. 
Hur hänger dessa två områden ihop och vilken 
roll har stadsnäten i arbetet med att nå regering-
ens mål?
Digitaliseringsminister Peter Eriksson

10.45-11.00 Bensträckare

11.00-11.30 GEMENSAMT SEMINARIUM 3
Etta eller nolla?
Sverige var tidigt ute med att anamma digitali-
seringen men på senare tid har vi sett att andra 
länder knappar in och går om. Hur ska Sverige 
lyckas nå regeringens mål som säger att Sverige 
ska bli bäst i världen på att tillvarata digitalise-
ringens möjligheter?
David Mothander, IT & Telekomföretagen.

11.35-12.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 4
Stadsnäten är en del av Sveriges totalförsvar
Som en del av det försämrade säkerhetspolitiska 
läget har regeringen gett ett antal myndigheter, 
däribland Post- och telestyrelsen (PTS), i uppdrag 
att återuppta arbetet med civil försvarsplanering.

Under senaste året har Sverige och övriga 
Europa utsatts för allvarligare cyberattacker än 
vi sett tidigare. Cyberhot har dock funnits länge 
men förståelsen för att såväl infrastruktur som det 
aktiva nätet är bärare av samhällskritiska tjänster 

har ökat på senare tid. Det här är en av Sveriges 
mest prioriterade frågor just nu och stadsnät och 
nätägare som ägare av samhällskritisk infrastruk-
tur är en del av det civila försvaret och därmed 
totalförsvaret. 
Malen Wallén, bitr säkerhetsskyddschef, PTS och 
Per-Åke Mårtensson, Institutet för högre totalförsvars-
utbildning, Försvarshögskolan

12.05-13.20 Gemensam lunch
Ka� e serveras hos utställarna

13.20-13.50 Välj ett av följande: 

 4:1  Så här oskyddat är fi bernätet
Ofta pratar man hårdvara och mjukvara men här 
pratar vi om den fysiska kabeln. Ingenjörer från 
ADVA kommer att visa hur förhållandevis lätt det är 
att tappa en optokabel på information och vikten 
av att skydda innehållet med kryptering för vissa 
kritiska kunder och applikationer.
Torbjörn Rium, Senior Systems Consultant, 
ADVA Optics

 4:2  PTS Nätsäkerhetspyramiden
Post- och telestyrelsens ram kring nätsäkerhet 
bygger på modellen Nätsäkerhetstpyramiden. 
Modellen hanterar allt från grundläggande krav 
på exempelvis driftsäkerhet, användaransvar till 
insatser vid kris och höjd beredskap. Lyssna på 
PTS när de beskriver modellen och deras nätsä-
kerhetsarbete. 
Annica Bergman, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS

 4:3  Kriskommunikation i skarpt läge 
– Häglaredsmasten 
När Häglaredsmasten utanför Borås föll, våren 
2016, väcktes många frågor om vad som låg 
bakom händelsen. Masthaveriet väckte stor 
uppmärksamhet både i svensk och internationell 
media. Något som satte hela bolagets verksamhet 
på prov. Hör Teracom Group berätta om deras 
erfarenheter från händelsen.
Marcus Hartmann, kommunikationschef, Teracom

08.15-09.30  Inregistrering
Ka� e och smörgås hos utställarna

Tisdag 3 oktober

PROGRAM STOCKHOLMSMÄSSAN

KVÄLLEN-FÖRE-MINGEL 
MÅNDAG 2/10 FRÅN KL 19.00 
PÅ SCANDIC TALK HOTEL 
VID STOCKHOLMSMÄSSAN

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

Teknikexperten som identifi erar och skapar samhälls-
förändringar. Framtidsspanare för Sveriges största 
medier. Hon föreläser om hur digitalisering förändrar 
vårt samhälle – och hur man kan skapa förändring 
med hjälp av digitalisering.
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14.00-14.25 GEMENSAMT SEMINARIUM 5
Stadsnäten – en del av marknaden
PTS arbete med att formulera stadsnätens roll på 
marknaden samt viktiga driftsäkerhetsfrågor.
Dan Sjöblom, GD, PTS

14.35-15.05 Välj ett av följande: 

 5:1  Vad är IoT för stadsnäten och vad är 
stadsnäten för IoT?
WSP har på uppdrag av Stadsnätsföreningen 
gjort en förstudie kring IoT ur ett stadsnäts-
perspektiv. Under programpunkten redogör 
WSP för sina slutsatser samt rekommendationer 
för vad stadsnäten behöver ta ställning till kopplat 
till vilken position och marknadsandel som 
efterfrågas på en starkt växande marknad.
Mikael Stenqvist, WSP

 5:2  Operatörernas roll i den digitala framtiden
Digitaliseringen har förändrat samhället i grunden 
och skapat helt nya konsumtionsmönster och 
marknadsförutsättningar. Och då har utveckling-
en bara börjat. Vilka utmaningar för detta med sig 
för operatörerna och vad kan vi förvänta oss de 
kommande åren?
Anders Nilsson, VD, Com Hem

Fördrink, middag och underhållning på båten

 5:3  Släpp loss och gå vidare! 
Hafsteinn och Malin har en lång erfarenhet av 
sälj, marknad och kommunikation samt varit verk-
samma i och utanför stadsnät. De kommer prata 
om varför det är dags att släppa taget om gamla 
a� ärsmodeller och arbetssätt och hur framtidens 
stadsnät kan kommunicera med sin omgivning för 
att bli lyckosamma. 
Hafsteinn Jonsson Phaze Ad Net AB och Malin Thorsén, 
Bright Planet AB

15.05-15.45 Ka� e hos utställarna 

15.45-16.15 Är bredband roligt eller nördigt?
Några snabba klipp om lustiga saker i bredbands-
branschen parat med oförklarliga händelser.
Carl Tillenius

16.15-16.25 Sammanfattning och avslutning
Moderator Mathias Andersson och 
Stadsnätsföreningens VD Mikael Ek

16.35 Bussar avgår mot Birkaterminalen
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 VÄLKOMMEN TILL 

Bredbandsbåten 3–4 OKTOBER 2017

 MODERATOR

 MATHIAS ANDERSSON
Mathias känns igen från programmen Plus på SVT och Lyxfällan  
på TV3, men bakom TV-kostymen finns mycket mer.

KVÄLLEN-FÖRE-MINGEL  
MÅNDAG 2/10 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.

Teknikexperten som identifierar och skapar samhälls-
förändringar. Framtidsspanare för Sveriges största 
medier. Hon föreläser om hur digitalisering förändrar 
vårt samhälle – och hur man kan skapa förändring 
med hjälp av digitalisering.
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SIDURI 
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#bredbandsbåten
44 45



DAG 
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SAMHÄLLE OCH POLITIK

1 Säkerhetsövning för stadsnät
Under november 2017 kommer Stadsnätsföreningen 
tillsammans med Post- och telestyrelsen samt Försvars-
högskolan att anordna en säkerhetsövning kallad Telö17 
för stadsnät. De stadsnät så då är medlemmar i SiSG är 
välkomna att delta i övningen. Under passet kommer 
Jimmy Persson, teknisk produktchef samt Louise  
Thorselius, chef PR & Kommunikation att berätta mer  
om övningen.
Louise Thorselius och Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen

2 Paneldiskussion om små stadsnäts utmaningar
Vi lyssnar på tre stadsnät från olika delar av landet.  
Vad finns det för likheter och vad skiljer sig åt gällande 
lokala utmaningar? Samtalsledaren ställer frågor till 
paneldeltagarna.
Mats Falkeman, Försäljningsansvarig, Härjeån 
Timo Tinderbeck, Stadsnätschef, Vetlanda  
Anette Grönberg, Stadsnätschef, Hedemora
Samtalsledare Per Fröling, Stadsnätsföreningen

3 SISG-portalen – hantering av kriskommunikation  
för alla stadsnät
För att öka stadsnätens förmåga att hantera extra 
ordinära händelser och kriser har Stadsnätsföreningen 
tillsammans med Post- och Telestyrelsen etablerat en 
portal för kriskommunikation. Detta är en viktig kompo-
nent för att kunna samverka vid kris med andra stadsnät 
och operatörer. Hör Mats Idberg från PTS när han berät-
tar om portalens funktioner och möjligheter.
Mats Idberg, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS

4 Så här arbetar Västerås Stad med digitalt utanförskap
Västerås digitaliseringsdirektör förklarar hur en av  
Sveriges mest framstående kommuner gällande digi-
talisering strategiskt arbetar med att motverka digitalt 
utanförskap.
Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås Stad

5 Stadsnätens historia – för dig som är ny i branschen
IT-infrastruktur är i dag en del av kommunernas kärn-
verksamhet, men så har det inte alltid varit. De svenska 
stadsnäten har sedan starten på 90-talet byggt upp 
en öppen och konkurrensneutral IT-infrastruktur med 
syfte att stimulera bredbandsutbyggnaden och främja 
digitaliseringen av både näringslivet och det allmänna. 
Modellen har gjort Sverige till världsledande inom bred-
bandsområdet. Hör om stadsnätens historia och dess 
utveckling.
Crister Mattsson, Senior Adviser, Rice Acreo

6 Stadsnät i samverkan – en modell för mindre  
kommuner som gör små stadsnät större
”Stadsnät i samverkan” är en samarbetsmodell som  
ger stadsnät möjlighet att effektivisera driften och skapa 
säkrare nät. Modellen drivs av det kommunägda IT  
Norrbotten.

Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, är det 
stor skillnad i den digitala utvecklingen mellan stora och 
små kommuner. Små stadsnät har svårare att uppfylla 
PTS krav på driftsäkerhet och få ekonomin att gå ihop 
på grund av det begränsade kundunderlaget, medan 
medborgarna ställer lika höga krav på utbud och service 
som i storstäderna.

Modellen utvecklas för fullt i Norrbotten och nu er-
bjuds fler stadsnät att delta.
Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten

PRODUKT OCH TJÄNSTER

7 Smart City – Kommunernas väg från bredbands- 
utbyggnad till den digitaliserade framtiden
Med en bredbandsinfrastruktur på plats kan kommuner-
na dra nyttan av digitala tjänster i offentlig verksamhet 
Digitala tjänster kommer fortsatt vara ett viktigt inslag 
i den enskildes liv, samhällets välfärdstjänster och 
företagens verksamheter. Till skillnad mot idag kommer 
i framtiden offentliga tjänster att vara den största tjän-
steleverantören i fibernätet. Nya digitala tjänster blir 
nödvändiga för att kommunerna ska klara sina välfärds-
uppdrag med vård-skola-omsorg. Med digitaliseringen 
uppstår också möjligheter för kommuner till demokrati-
utveckling,  
kvalitetshöjningar, kostnadsbesparingar och tillgång  
till specialistkompetenser. 
Dan Lems, Infrastrukturexpert, SKL

8 Nya tjänsteleverantörsavtalet skapar nya affärer 
Så här förenklar och harmoniserar branschens nya  
Tjänsteleverantörsavtal leveranser i öppna nät.
Per Lindström, Kommersiell produktchef, Stadsnätsföreningen

9 Stadsnätsfabrikens framtid
Så kan Stadsnätsfabrikens tjänster utvecklas för att  
möta framtida behov och förbättra Stadsnätsförening-
ens serviceutbud.
Per Lindström och Mikael Ek, Stadsnätsföreningen

10 Is Fiber + Energy a winning combination?
Listen to the summary of a deep analyze about syner-
gies between fiber and energy operations in terms of 
deployment, maintenance, operation and the benefits of 
such models.
Benoît Felten, CEO, Diffraction Analysis (in English)

11 Företagsaffären – hur bygger man en modern affär för 
företag och partners?
Stadsnätet i Kiruna i samarbete med Office IT-partner 
berättar om hur de tillsammans paketerar erbjudande till 
det lokala näringslivet.
Patrik Wolvén, Gironet, Kiruna kommun och Johan Määte, 
Office IT-Partner

12 Hur kan KO och stadsnätet bli bättre på att arbeta  
med säkerhet tillsammans?
I samarbetet mellan stadsnät och kommunikations-
operatör är det viktigt att löpande utveckla och ständigt 
anpassa en gemensam säkerhetsstrategi – att förebyg-
ga, förbereda, hantera och lära. Att effektivt hantera en 
incident, återgå till normalt driftläge och i anslutning till 
det lära av dessa incidenter i ett gemensamt forum, är 
helt avgörande för ett lyckat samarbete när strategin 
sätts på prov. Hör kommunikationsoperatören Zitius 
berätta om deras syn på lyckat säkerhetsarbete.
Gustav Fagerlind, Chief Operating Advisor och Anna Lyckner, 
Head of CRM & Marketing, Zitius Service Delivery AB

13 Boxer vill sälja bredband till sina TV-kunder  
genom alla stadsnät
Boxer är en stark TV-operatör som i 18 år försett Sverige 
med digital TV via marknätet. Nu efter Com Hems upp - 
köp av Boxer så blir spelplanen annorlunda. Med Boxers 
starka varumärke ska vi nu bli en bredbandsleverantör 
med flera olika TV-lösningar.
Gabrijela Botic och Niclas Rosendahl, Boxer
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14 Övik Energis framgångsresa
Att bygga fiber och samtidigt förbereda sig för framti-
dens krav och möjligheter. Följ med på Övik Energis 
resa.
Maria Olsson och Håkan Gunnarsson med kollegor,  
Övik Energi

15 NIPSOFT PRESENTERAR  
NBS – Stadsnätens Verksamhetssystem
Fiber till alla idag – vad händer imorgon?
Stadsnät med erbjudandedriven kundorientering har 
möjlighet att effektivt hantera sina erbjudanden och 
leveranser.

Med allt fler och större krav på kvalitet och stöd för 
informationssäkerhet följer behoven av effektiv och 
sammanhållen hantering av den dagliga verksamheten 
inklusive korrekt och effektiv fakturering. Verksamheten 
integreras från produktidé med marknadsfunktioner 
över leveransprojekt till kundinformation och säljkanaler.

Nipsoft presenterar en sammanhållande teknik med 
fokus på abonnemangsbaserad verksamhet med en  
hög grad automatik, logik och tekniska inslag och  
oavsett ekonomiska och tekniska stödsystem med  
fokus på kvalitet kan effektivisera flödena i stadsnätens 
verksamhet.
Fredrik Larsson, VD och grundare Nipsoft AB

16 FORTINET PRESENTERAR  
Stadsnät kan fortsätta utöka nätet  
även efter fibern är utbyggd
Stadsnätsutbyggnaden har gått starkt framåt under lång 
tid!  Vad är nästa steg när en majoritet av fibernäten är 
utbyggda? Trådlös infrastruktur i stadsnät har varit ett 
omtalat ämne med oro för höga driftkostnader, kom-
plexa installationer och långa supportköer.

Kom och lyssna på Fortinet där de berättar om sina 
kunders erfarenhet av Fortinets trådlösa infrastruktur. 
Från implementation till driftsättning och managering 
av tjänster på det trådlösa nätverket. Hur Fortinet löser 
de vanligaste utmaningarna som finns inom traditionell 
trådlös infrastruktur.
Rickard Kenttä, Fortinet

TEKNIK

17 Är IoT ”plug-n-pray”?  
Går det att hantera alla standarder?
Internet Of Things handlar inte om ett enda protokoll 
eller teknik.  För att få IoT att fungera krävs att många 
olika teknologier samverkar, till exempel trådlös kommu-
nikation, kommunikation med andra uppkopplade enhe-
ter, övervakning av enheter, datasäkerhet, datalagring, 
integration med andra system och användargränssnitt. 
Det handlar om att få dem att leva tillsammans. Går det 
att hantera?
Rikard Strid, Clayster

18 Teknisk workshop om mätning, inspektion  
och rengöring av fiber
Vikten av renlighet vid hantering av optofiber är högst 
väsentlig för att uppnå bra kvalitet och goda tekniska 
egenskaper. Henric från Viavi kommer visa vikten av 
att inspektera fiberkontakter innan terminering och vad 
som händer med kvaliteten på förbindelsen om smuts 
förekommer på exempelvis kontakter.
Henric Gladare, Channel Partner Manager, Viavi

19 Nya dataskyddsförordningen ställer krav  
på stadsnätens system
När dataskyddsförordningen börjar gälla den 18 maj 
2018 så ska kundportaler, hemsidor, databaser och 
andra register följa den nya förordningen.

Förutom den rent juridiska formaliteten krävs en del 
tekniska korrigeringar och anpassningar. Lyssna på WSP 
om deras analys om vad som måste ses över gällande 
tekniska system som stadsnäten har och hur de kan gå 
tillväga för att uppfylla förordningens krav.
Johan Bertilsson, WSP Sverige AB

20 Robust Fiber – Nya bilagor
Robust Fiber är ett branschgemensamt koncept med 
syfte att ge tydlig vägledning till alla som vill bygga eller 
upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Bakom kon-
ceptet står Post- och telestyrelsen samt ett stort antal 
aktörer inom telekomsektorn. Under hösten lanserar vi 
nya bilagor för fastighetsnät, säkerhet och optokabel. 
Lars och Christina kommer att berätta om Robust fiber 
och dess nya bilagor.
Lars Björkman, Stadsnätsföreningen och Christina Hedlund, 
PTS

21 Dynamiska nät – Virtuell CPE istället för traditionell
Du får en överblick av en modern nätarkitektur. 
Marknads trender från stora och mindre operatörer och 
trender inom nätarkitektur som SDN/NFV och virtuali-
sering diskuteras. Vikten av mjukvara i nya nätdesigner 
och vilka möjligheter det ger nätägare och operatörer. 
Att ta ett nytt steg in i en ny era tar tid. Nya tekniker be-
höver påvisa fördelar innan de får fäste på en marknad. 

I den här workshopen kommer vi att diskutera varför 
en ny nätarkitektur behövs och hur den på ett smidigt 
sätt kan implementeras.
Magnus Dickson, We Consulting

22 Fibernäten = Det moderna samhällets ryggrad. Har vi 
den säkerhet som krävs nu och i framtiden?
Fibernäten byggs ut i snabb takt och samhället är helt 
beroende av tjänsterna som distribueras via våra nät.

Med tanke hur viktiga näten är för människan och  
samhället, har vi byggt med den säkerhetsnivå som  
förväntas och krävs?
Magnus Angermund, Marknadschef Hexatronic Group samt 
styrelseledamot i FTTH Council Europe

23 DIGPRO PRESENTERAR  
Nätdokumentationssystemet hjälper dig att uppfylla 
PTS krav på driftsäkerhet
Post-och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsä-
kerhet PTSFS2015:2 är en utmaning för nätägarna. Som 
tur är så finns oftast en hel del av informationen som 
krävs redan på plats i Nätdokumentationssystemet*. 
Annan information behöver skapas eller räknas ut, men 
även där kan systemet hjälpa till.

Vi fokuserar på hur nätdokumentationssystemet kan 
hjälpa till att uppfylla kraven som handlar om dokumen-
tation, riskanalys, klassificering av tillgångar, redundans, 
reservkraft, handlingsplan och incidenter.

*Kärt barn har många namn; Network Inventory, 
Network Lifecycle Management System, Network  
Information System, m m.
Anders Flodin, Produktchef för Digpros Telecomprodukter
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ORDFÖRANDE :  JÖRGEN SVÄRDH

Utvecklingen av det smarta  
samhället ställer nya krav  
på stadsnäten

MEDLEMSINFO

Som ni kan läsa om i denna tidning så 
är utvecklingen av smarta samhällen 
och Internet of Things, IoT, en av vår 
bransch hetaste områden just nu. 

Många av föreningens medlemmar är redan i 
dag involverade i olika typer av IoT-projekt. Jag 
är övertygad om ni andra i en nära framtid också 
kommer att engageras inom ramen för området 
på ett eller annat sätt.

För även om stadsnätens roll i den smarta 
staden fortfarande inte är helt utkristalliserad 
så är jag övertygad om att vi kommer att spela 
en nyckelroll i utvecklingen av framtidens 
smarta samhälle. Vi har en unik kunskap i att 
bygga robusta nät som klarar både dagens och 
framtidens krav. Den kunskapen kommer att 
vara ovärderlig när det kommer att efterfrågas 
nya typer av nätinfrastrukturer som ska stötta 
exempelvis sensorer.

Men det stadsnäten framförallt kan bidra 
med när det kommer till utvecklingen av den 
smarta staden eller det smarta samhället är 
dess erfarenhet. För det som gjort stadsnäten 
unika är deras öppna nät. Det är tack vare dem 
som den svenska bredbandsmarknaden är unik 
och hyllas i internationella studier. Inget säger 
att vi kommer att vara i mindre behov av öppna 
lösningar när vi pratar om nya infrastrukturslag. 
Jag tror att öppna lösningar kommer ha minst 
lika stor betydelse för det smarta samhället/den 
smarta staden.

Men kanske kan historien också medföra risker. 
Stadsnäten slogs länge för fiber som ett bättre 
alternativ till den gamla kopparinfrastrukturen. 
Det slaget är vunnet sedan länge och att fiber 
är rätt väg att gå ifrågasätts i dag av en ytterst 
begränsad skara.

Det är viktigt att stadsnäten inte håller för hårt 
vid att det enbart är fiberinfrastruktur som 
vi ska arbeta med. Om du frågar mig så ska 
stadsnäten vara den aktör som tillhandahåller 
framtidens digitala infrastruktur. Exakt vilken 
infrastruktur som kommer att efterfrågas om 10 
och 20 år har ingen svaret på i dag. Sannolikt 
pratar vi inte heller om ett infrastrukturslag utan 
om flera olika. Här är det viktigt att våga testa 
nyheter och vara öppensinnad även till nya 
tekniker.

En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke 
när vi nu bygger upp nya smarta system, och 
som också stått i fokus i medierapporteringen 
under den senaste tiden, är säkerhet. För även 
om utvecklingen av ny teknik i stor utsträckning 
handlar om att våga ta risker så måste vi alltid 
säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Som jag skrev inledningsvis så har många 
stadsnät redan påbörjat ett arbete med att 
tillhandahålla infrastruktur till det smarta 
samhället. Mitt råd till er som fortfarande står i 
startgroparna är att ta tillfället i akt och lär av de 
stadsnät som lyfts fram i denna tidning. För vi 
sitter alla i samma båt och är i stor utsträckning 
ute på okänd mark. Det innebär att vi kommer 
att gå på minor eller för den delen hitta en del 
guldkorn. Låt oss dela med oss av dessa! n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

Även om  
utvecklingen  
av ny teknik  
i stor utsträck-
ning handlar 
om att våga ta 
risker så måste 
vi alltid säker-
ställa en hög 
säkerhetsnivå.

Er personliga
och engagerade
leverantör av
fiberoptiska
lösningar

+46 (0)8-120 477 50   |   sales@prooptix.se   |   www.prooptix.se 

CORE TO EDGE OPTICAL SOLUTIONS

Träffa oss på

Bredbandsbåten
3-4 Oktober

Optiska Transceivrar

CWDM / DWDM Multiplexers

Fiber Patchkablar

MPO / MTP Lösningar

Test & Mätinstrument

Vi erbjuder:

NBS
NBS

Från strul till struktur
NBS – Stadsnätens Verksamhetssystem
 Erbjudandedrivet 
 För abonnemangsbaserad verksamhet
 Enhetlig produkt- och tjänstehantering 
 Kontrollerade arbetsflöden
 E� ektiv ärendehantering med mobil app
 Fokus på kund och kvalitet

Vi ses på Bredbandsbåten!
Besök vår monter och workshop
”NBS Stadsnätens verksamhetssystem”
– där berättar vi hur det funkar.

Läs mer på nipsoft.se
Varmt välkommen!
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Hallå där...

Per Lindström.

MEDLEMSINFO MEDLEMSINFO

Vad kommer du att arbeta med på  
Stadsnätsföreningen?

– I min roll som kommersiell produktchef 
så kommer jag inom verksamhetsområdet 
”Nät i världsklass” att driva avtalsfrågor för 
branschavtal, aktivt jobba med kravställning 
mot leverantörer samt föra en löpande 
dialog och förhandla med olika branschak-
törer. Den viktigaste delen är att företräda 
medlemmarnas intressen och underlätta 
deras vardag genom en proaktiv gemensam 
dialog. Sist men inte minst så ansvarar jag 
också för Stadsnätsfabriken.
Vilka erfarenheter tar du med dig in i ditt 
nya jobb?

– Jag har fått förmånen att arbeta med 
många olika delar och aspekter inom 
branschen både inom grossistförsäljning 
och för leveranser till företagskunder. Det 
har gett mig en förståelse för vikten av att 
förenkla och standardisera tjänsteutbud, 

processer och gränssnitt, det kommer jag  
att ha med mig i arbetet framöver.
Ett av dina ansvarsområden är Stadsnäts
fabriken. Vad är på gång där?

– Ett stort fokus ligger på införandet av 
det nya Tjänstleverantörsavtalet men jag 
har också påbörjat en översyn av Stadsnäts-
fabriken utifrån medlemmarnas behov och 
föreningens inriktning. 

Vi har skickat ut en enkät till Stadsnäts-
fabrikens medlemmar och jag tar gärna emot 
önskemål och synpunkter. På Bredbands-
båten kör vi en workshop om Stadsnäts-
fabriken framtid och då finns också tillfälle 
till dialog om Stadsnätsfabriken. Angående 
utbildningar så hålls en information från 
Lantmäteriet om Markåtkomst för fiberan-
läggning i kansliets lokaler den 17 oktober. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

 Stadsnätsföreningen har rekryterat Per Lindström till rollen som kommersiell 
produktchef. Per har många års erfarenhet från telekombranschen och kommer 
närmast från rollen som ledare på Telia.

Vill du bli medlem? Besök ssnf.org/medlem. Frågor om medlemskap besvaras av föreningens kanslichef Cecilia Bagge,
08-214 620, cecilia.bagge@ssnf.org.

NYA MEDLEMMAR

Eksjö Energi Elit
Korta fakta: Eksjö Energi ELIT ett dotterbolag till det 
kommunala energibolaget Eksjö Energi. Bolaget äger 
och driver ett bredbandsnät i Eksjö kommun.
Hemsida: eksjoenergi.se

Götene  
Elförening
Korta fakta: Götene Elförening 
är en ekonomisk förening 
som bildades 1932 och ägs 
av dess 3100 medlemmar. De 
tillhandahåller medlemsägd in-
frastruktur i form av elnät och 
fibernät av högsta kvalitet, där 
de bygger, äger underhåller 
och sköter servicen.
Hemsida: gelf.se

Telekom Kabel
Korta fakta: Telekom Kabel är 
agent/återförsäljare i Sverige 
för Nestor Cable från Finland.
Nestor Cable startade sin 
produktion år 2008 och har 
sitt ursprung i Nokia Cables.
Nestor Cables kan leverera 
alla typer av fiberkabel, 
förutom s k Ribbon.
Hemsida: telekomkabel.com

Nytt tjänsteleverantörsavtal  
ska ge fler tjänster i öppna nät

 Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har kommit överens om  
ett nytt tjänsteleverantörsavtal. Det nya avtalet förenklar införandet av nya tjänster  
i de öppna näten, vilket gynnar både marknadens aktörer och konsumenterna.

Det nya avtalet harmoniserar och tydliggör 
kraven på såväl nätägare som tjänsteleve-
rantör. Det medför likartade möjligheter 
för tjänsteleverantörerna att leverera sina 
tjänster i de öppna näten, vilket ytterligare 
främjar marknadsutvecklingen och konkur-
rensen på marknaden. 

– Stadsnäten har sedan dess bildande 
strävat efter att så många tjänsteleveran-
törer som möjligt ska erbjuda sina tjänster  
i stadsnätens öppna nät. Just därför är  
jag glad över att vi nu har ett nytt tjänste-
leverantörsavtal som kommer att förenkla 
samarbetet mellan marknadens olika 
aktörer, säger Jörgen Svärdh, ordförande  
i Svenska Stadsnätsföreningen.

De öppna näten, där tjänsteleverantörerna 
ges möjlighet att leverera sina tjänster, har 
lyfts fram som en framgångsfaktor i flera 
studier. De öppna näten pressar priser 
och ökar valfriheten för kunderna. På så 
sätt kommer det nya tjänsteleverantörs-
avtalet främja utvecklingen av den svenska 
bredbandsmarknaden ytterligare.

– Tjänsteleverantörsföreningen är mycket  
glada över att vi nu kommit i mål och fått 
till ett standardavtal mellan stadsnät och 
tjänsteleverantörer. Vi har nu ett bransch-
avtal som är väl balanserat och som speglar 
slutkundernas krav och förväntningar på 
leverans av telekomtjänster via Öppna 
Nät”, säger Christer Isacsson, Com Hem, 
ordförande i Tjänsteleverantörsföreningens 
förhandlingsgrupp.

Det nya avtalet ersätter det tidigare tjänste-
leverantörsavtalet som hängt med i flera 
år. För att säkerställa att det nya avtalet 
fortsätter att vara relevant och uppdaterat 
kommer en gemensam styrgrupp, med 
representanter från såväl stadsnäten som 
tjänsteleverantörerna, att tillsättas. 

Vad består det nya avtalet av?
– Avtalet är utformat som ett standard-

avtal med avtalsvillkor samt ett antal 
standardiserade avtalsbilagor till avtalet.
Avtalsbilagorna beskriver; samverkan 
mellan avtalsparterna, tekniska specifika-
tioner, servicenivåer, tjänster och priser, 

felhantering av tjänsterna samt övriga 
processer och rutiner.

Vad omfattar det nya avtalet?
– Avtalet omfattar punkt- till multipunkt-

förbindelser på nivå 2 och nivå 3.
Tjänsteleverantören kopplar in sig på en 

eller flera centrala punkter i stadsnätet och 
får på så sätt möjlighet att sälja in och aktive-
ra sina tjänster för de kunder som är anslutna 
till stadsnätet. Kunderna är huvudsakligen 
privata konsumenter och småföretag. Svart-
fiber omfattas inte av avtalet, för svartfiber 
och punkt- till punktförbindelser hänvisas till 
avtalspaketet för CESAR2.

Vem tecknar avtalet?
– Avtalen tecknas bilateralt mellan 

respektive stadsnät och tjänsteleverantör.

Hur går man tillväga?
– Utifrån avtalsbilagornas tekniska 

specifikationer och servicenivåer sätter 
stadsnätet samman transmissionsprodukter 
anpassade efter lokala förutsättningar och 
tjänsteleverantörernas behov.

Det finns också möjlighet till ytterligare 
anpassningar på bilateral nivå vid lokala 
förhandlingar.

Stadsnätsföreningens rekommendation 
är att det nya tjänsteleverantörsavtalet 
används för alla nya avtalsrelationer och för 
befintliga avtalsrelationer bör en diskussion 
om avtalsväxling till det nya avtalet påbörjas 
för att harmonisera och förenkla samarbetet 
samt uppnå full nyttoeffekt.

Vad händer nu?
– I samband med det att tjänsteleveran-

törsavtalet lanseras så öppnar Svenska 
Stadsnätsföreningen en helpdesk för 
medlemmar med stöd och frågor kring 
avtalet.

Nästa steg är att starta upp den 
gemensamma förvaltningen av de nya 
tjänsteleverantörsavtalet för att fånga upp 
erfarenheter, möta nya krav och kvalitets-
säkra vidareutvecklingar av avtalet. n

PER LINDSTRÖM
Svenska Stadsnätsföreningen

Jörgen Svärdh  
Stadsnätsföreningen.

Christer Isacsson 
Com Hem.

De öppna näten, 
där tjänste- 
leverantörerna  
ges möjlighet  
att leverera sina 
tjänster, har lyfts 
fram som en  
framgångsfaktor  
i flera studier.
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MEDLEMSINFO MEDLEMSINFO

Dataskyddsförordningen GDPR

I praktiken kommer många av reglerna 
inom PUL att fortsätta gälla. Det är mycket 
i den nya dataskyddsförordningen som 
liknar de regler som finns i personupp-
giftslagen. Men det som är tvingande 
betonas i högre grad såsom exempelvis 
när det gäller kravet på att individer ska 
ge sitt samtycke till att förekomma i ett 
register. Därtill har individen rätt: 
• att få registerutdrag. 
• att få sin data raderad. 
• till dataportabilitet, alltså att kunden 

ska kunna få ut sin data som ska kunna 
användas i något annat sammanhang 
som exempelvis från Facebook till 
Google+.

I den nya dataskyddsförordningen får de 
som är registrerade även i fortsättningen 
ha rätt till att få information om vilken 
personuppgiftsbehandling som sker. 
Förordningen ställer också krav på att 
organisationen som behandlar person-
uppgifter måste ha tillräckliga säkerhets-
åtgärder för att personuppgifterna ska 
kunna skyddas på rätt sätt. 

När det gäller uppgifter om hälsa, 
etniskt ursprung, politisk uppfattning 
eller religiös tro kommer särskilda krav 
att ställas på organisationen som har 
personuppgifterna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att 
EU-kommissionen vill att man som individ 
ska få ökad kontroll över sina uppgifter 
och öka konkurrensen. 

Gäller det här dig?
Den första frågan som bör ställas är 
behandlar ni personuppgifter?  
Vad har ni i så fall för information i dessa 
register? Finns namn, personnummer, 
e-postadresser, bilder eller andra upp-
gifter som går att hänföra till en särskild 
fysisk person? Det kan exempelvis 
handla om kundregister, ett löne- eller 
personalregister, eller att ni i något annat 
sammanhang hanterar personuppgifter. 
Svarar ni ja på detta, då behöver ni veta 
mer om EUs nya Dataskyddsförordning 
som innehåller regler om hur man får 
behandla personuppgifter.

Lite att tänka på: 
Företag får behandla personuppgifter 
om kunden samtyckt till behandlingen. 
Personuppgifter får också behandlas 
om det är nödvändigt för att företaget 
ska kunna fullgöra ett avtal med en kund 
eller anställd, eller att det finns en laglig 
skyldighet. Personuppgifter kan också 
få behandlas om företagets intresse 
väger tyngre än intrånget i den enskildes 
integritet, så kallad intresseavvägning. 

När du behandlar personuppgifter finns 
det krav på transparens. Det innebär 
att den som är registrerad har rätt att 
känna till vilka personuppgifter som finns 
i  företagets register. Det innebär också 
att företag måste informera individen om 
att dennes personuppgifter behandlas 
och för vilka ändamål, vilka rättigheter 
individen har gentemot organisationen 
(något som ska ske i samband med 
insamlandet). De registrerade har också 
rätt att begära ett registerutdrag om sig 
själva, det vill säga de kan begära ut vilka 
personuppgifter som företaget behandlar 
som rör personen.

Säkerställ att ni bara har uppgifter för 
ett begränsat ändamål. Personuppgifter 
får bara behandlas för specifikt angivna 
ändamål som individen har informerats 
om (när insamlingen sker). Det är inte 
tillåtet att som företag ge sig själv rätten 
att behandla personuppgifter för nya 
ändamål som företaget kommit på. Så 
ett tips, ta inte in mer personuppgifter än 
vad ni verkligen behöver och behandla 

bara personuppgifter till det som ni sagt 
att ni ska använda dem till.

Ett företag som behandlar personuppgif-
ter ska se till att uppgifterna är korrekta 
och aktuella. Ett företag får inte lagra 
personuppgifter längre än nödvändigt 
för de ändamål för vilka de samlades in. 
Därför behövs det till processer som vid 
jämna mellanrum kan radera personupp-
gifter som inte längre får eller ska lagras. 
Dataskyddsförordningen ställer krav 
på att företag måste implementera såväl 
tekniska som organisatoriska säkerhetsåt-
gärder för att skydda personuppgifterna.

Krav på så kallat inbyggt dataskydd 
Det finns krav på att det IT-system som 
används ska vara designat för att kunna 
tillgodose kraven inom dataskyddsför-
ordningen. Exempelvis måste företaget 
ha ordning på sitt register, individen ska 
kunna få utdrag och framförallt så ska 
personuppgifterna vara skyddade så att 
inte vem som helst kan ta del av dem. 
Vid intrång måste företaget rapportera 
till Datainspektionen och, om det är ett 
allvarligt fall, även till de registrerade 
själva.

Om man inte följer? 
Det finns hot om vite om man inte 
följer dataskyddsförordningen i form av 
sanktionsavgifter. Maximalt ligger vitena  
på fyra procent av omsättningen. 

Mer information?
Många kommuner har startat ett kommun-
gemensamt projekt i vilket många 
kommunala företag deltar. Kommunägda 
verksamheter bör därför börja med 
att undersöka vilket arbete som redan 
bedrivs inom kommunen.
 
Läs mer om dataskyddsförordningen  
på Datainspektionens hemsida.  
www.datainspektionen.se/dataskydds-
reformen/dataskyddsforordningen/
dataskyddsdagen/

NISdirektivet 
NIS-direktivet handlar om hög gemensam  
nivå på nätverks- och informationssäker-
het inom EU. Det är ett direktiv som ska 
anpassas till vår nationella lagstiftning. 
I Sverige har justitiedepartementet 
genomfört en utredning om hur NIS ska 
införas i svensk lagstiftning. Förslaget 
har varit ute på remiss. Tanken är att 

direktivet ska införas i Svensk lag i maj 
2018. 

NIS handlar om nätverk och IT-säkerhet, 
till skillnad från GDPR som handlar om  
persondata. Det kommer att beröra alla 
som jobbar med kritisk infrastruktur 
(exempelvis telekom, el, vatten). Det 
innebär att alla myndigheter, kommuner, 
landsting och företag som levererar 
samhällsviktiga funktioner i sin stad inom 
kritisk infrastruktur måste följa direktivet. 
Men alla aktörer som går under lagen 
om elektronisk kommunikation (LEK), är 
undantagna NIS-direktivet utom GIX- 
leverantörer (Netnod) enligt förslaget.

Aktörer som berörs av NIS ska kunna 
redovisa att de jobbar strukturerat och 
kontinuerligt med säkerheten i sina 
IT-system och rapportera säkerhets-
incidenter till CERT/CSIRT. n

CAMILLA JÖNSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Mer information om NIS  
se Informationssäkerhet för samhällsviktiga 
och digitala tjänster, SOU 2017:36.

 Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen 
(PUL). Dataskyddsförordningen påverkar i princip alla företag och myndigheter som hanterar persondata. 

Ett företag får inte lagra 
personuppgifter längre 
än nödvändigt för de 
ändamål för vilka de 
samlades in.

Därför behövs det till 
processer som vid jämna 
mellanrum kan radera 
personuppgifter som 
inte längre får eller ska 
lagras.

Kraftfullt  
och generellt stöd för

mobila klienter  
(IOS, Android, Windows) 

Full koll på hela 
nätet med  

dpCom Hantera  
processerna från 
planering  

till underhåll

www.digpro.se
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TRE FRÅGOR T ILL  STADSNÄTEN   

1
Vad händer i ert stadsnät  
just nu?

MAGNUS: "Åmål som för bara 
några år sedan var en vit fläck 
på bredbandskartan har nu 
tagit sig upp ordentligt. Detta 
tack vare ett nära samarbete 

med kommunen och de fiberföreningar som 
landsbygden delats in i. De bidragsmedel 
som Västra Götalandsregionen har är till  
stor hjälp."

MEE: "Kommunen har reviderat anslutnings-
målet från 90 procent till 100 procent år 
2020. Fast boende ska ha tillgänglighet 
att ansluta sig inom en 50 metersgräns. 
Västervik är en utbredd kommun till ytan 
med både skärgårdar och stora skogar där 
bebyggelsen är gles. Svårigheten är att 
komma åt stödpengar från jordbruksverket 
till de mest behövande med de regelverk 
som finns nu."

CRISTER: "Vi i Älvsbyn har två stora arbeten 
just nu då vi förtätar de byar där ADSL släcks 
ner med kort varsel. Vi söker stöd från Jord-
bruksverket gällande byanät och pengar 
från Tillväxtverket för ortsammanbindande 
nät. Det andra arbetet är projektet, Stadsnät 
i samverkan, där Älvsbyn varit initiativtagare 
tillsammans med Kalix och Arvidsjaur."

2 
Hur ser utbyggnaden  
ut hos er?

MAGNUS: "Årets 
anslutningstakt är högre 
än förra årets. Vi känner 
att vi har draghjälp av en  
väl genomtänkt mark-

nadsföring och ett säkert och tryggt lokalt 
varumärke."

MEE: "Västerviks kommun består av sex 
stycken större tätorter och stadsnätet 
fokuser på de områden som de ser att 
andra aktörer inte intresserar sig för, bland 
annat ett större sommarstugeområde. På 
det sättet blir utbyggnaden effektiv. Det är 
en tydlig trend att bredbandet gör så att 
fritidshusägarna förlänger sommarvistelsen 
och att fler och fler flyttar hit permanent. Det 
är roligt att få vara med och påverka denna 
utveckling."

CRISTER: "Utmaningen är att bygga fiber till 
landsbygden via de bidragsregler som finns 
i dag, pengar finns men de är för dyra att 
använda enligt det regelverk som finns i dag 
med privat medfinansiering."

3 
Vad kommer att bli 
er viktigaste fråga för 
framtiden?

MAGNUS: "Vi arbetar 
med implementeringen 
av regelverk för nät och 
driftsäkerhet som ska 

säkerställa samhällsfunktionen. Eftersom 
vi tänkt driftsäkerhet redan från början 
så har vi enbart fyra platser med aktiv 
utrustning i vår nätstruktur. Vi är bara två 
personer som ansvarar för stadsnätet så 
vi köper all byggledning, konsulttjänster 
och projektering. Samverkan kommer att 
vara högst avgörande för framtiden. Åmål 
är både en del av Västlänk samt en utpost 
utanför Värmland gällande vår tillhörighet 
i Mittnät. Mittnät uppenbarade sig som en 
skänk från bar himmel. En klar styrka när vi 
träffar villaägare och föreningar och vi kan 
visa att vi har samma utbud som storfräsaren  
i Karlstad. Om Åmål hade varit själva skulle 
vi vara chanslösa."

MEE: "För att klara av att erbjuda alla bred-
bandsanslutning även till de mest utspridda 
adresserna så krävs en kombination mellan 
fiber och trådlös teknik, det ska vi jobba 
vidare med. Kriterierna från Jordbruksverket 
måste förändras så att de gynnar de mest 
behövande. Samt att få igenom en ny 
investeringsbudget som krävs för att nå det 
nya kommunalt uppsatta bredbandsmålet 
från 90 procent till 100 procent 2020."

CRISTER: "Att fortsätta utveckla stadsnät i 
samverkan, en förutsättning för att små stads-
nät ska överleva i framtiden. En gemensam 
plattform med en palett av tjänsteinnehåll i 
alla nät."

PER FRÖLING 
Svenska Stadsnätsföreningen

MEE SÄRNEROTH 
AFFÄRSOMRÅDESCHEF, 
VÄSTERVIKS STADSNÄT

MAGNUS DALSBO
VD, STADSNÄT I ÅMÅL

CRISTER LUNDGREN 
STADSNÄTSANSVARIG, 
ÄLVSBYNS STADSNÄT

Tillsammans med ICT Education har Iftac lång erfarenhet och 
hög kompetens inom kvalificerad nätverksteknik, nätverksdrift och 
bredbandsutbyggnad. 

Vi ger såväl företag som individer möjligheten att bli ännu bättre 
genom utbildning och certifiering. 

Nytt för i år är att vi erbjuder utbildning och certifiering inom Robust 
Fiber – branschens standard för hur ett fiberoptiskt nät bör förläggas 
för att vara driftsäkert, kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.

IFTAC – EXAMINATIONSCENTER  
FÖR CERTIFIERADE FIBERTEKNIKER

Mer info på: iftac.se och icteducation.se

54 55



MEDLEMSINFO

Fiberutbyggnaden tog fart redan i slutet av 
90-talet, följt av utbyggnad framförallt på 

landsbygden i samarbeten med byalag vilka 
erbjöds triple play-tjänster redan 2006.

När Timo Tinderbeck tog över rollen som 
bredbandschef på det kommunägda 
bolaget Njudung Energi såg han fram emot 

att växla upp tempot i fiberutbyggnaden 
och bidra till att alla kommuninvånare skulle 

erbjudas tillgång till snabbt bredband.
Företaget har också hunnit med att säga 

upp det avtal man tidigare hade med en extern 
kommunikationsoperatör för att istället axla 
rollen på egen hand.

– Som nätägare känns det tryggt att veta att jag 
också ansvarar för att exempelvis åtgärda eventuella 
fel i nätet. Nu har vi skaffat oss en helhetsbild och jag är 
övertygad om att vi på så sätt har förbättrat servicen till 
våra kunder men framförallt säkerheten i nätet, säger 
Timo Tinderbeck.

Timos vision om att öka utbyggnadstakten har också 
blivit verklighet. Under de senaste åren har Njudung 
Energi anslutit 1 000–1 500 nya hushåll och företag per 
år, i tätort såväl som på landsbygd. 

– Samtliga tätorter är fibrerade inom ett par år. Den 
stora utmaningen är att bygga fiber till de på lands-
bygden som ännu inte fått möjlighet att ansluta, det vill 
säga till de som egentligen behöver det som mest. Jag 
tycker att det är bra och viktigt att regeringen antagit 
ett ambitiöst mål. Mitt problem är att en stor del av de 
hushåll som återstår befinner sig på landsbygden med 
mycket långa avstånd sinsemellan.

För att trots att betalningsviljan hos hushållen är hög 
och så bedömer han att det kommer att krävas stora 
investeringar för att lyckas nå hela vägen fram, inte 
minst till de mest avlägsna hushållen.

– Enligt min mening så är det till de hushållen som 
stöden för bredbandsbyggnad borde gå. Jag är kritisk 
till hur nuvarande stödmedel fördelas. Bara det faktum 
att det inte finns några sanktioner mot de aktörer som 

uppgett felaktig information om exempelvis anslut-
ningsgrad är anmärkningsvärt. Dagens stödsystem 
gör att de hushåll som behöver det mest riskerar att 
inte anslutas eftersom man inte kommer upp i projekt-
storlek om 200 hushåll eller fler, och då får man inga 
stödpengar. Det enda rimliga är att stöden utformas så 
att det baseras på avståndet mellan hushållen, det vill 
säga mer pengar till dyrare anslutningar med längre 
avstånd till sina grannar.

Samtidigt så är han övertygad om att synen på de 
kostnader som krävs för fiberutbyggnaden kommer att 
nyanseras i framtiden.

– Om det exempelvis skulle krävas 100 miljoner 
kronor för att nå alla hushåll i kommunen så är det 
självklart en stor summa. Samtidigt så innebär det också 
en enorm besparingspotential för både kommunen och 
regionen. I dag renoveras ju skolor för högre belopp 
än så och då är det ingen som ifrågasätter nyttan med 
investeringen. Jag är övertygad om att det synsättet 
kommer att förändras.

Trots framtida utmaningar så har stadsnätet fulltäcknade 
orderböcker och det grävs ner fiber i stora delar av 
kommunen. Och kommuninvånarnas efterfrågan på att 
ansluta sig är det inget fel på.

– I vissa bostadsområden har vi 97 procent 

anslutningsgrad. Men smålänningar är som bekant en 
priskänslig grupp och just därför är det viktigt att vi kan 
erbjuda rimliga anslutningspriser även när vi kommer 
längre ut på landsbygden. Jag är dock optimistisk  
till att vi kommer lösa den utmaningen också,  
säger Timo Tinderbeck. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Kommunerna  
måste prioritera  
bredbands- 
utbyggnaden

 I Vetlanda kommun går fiberutbyggnaden som tåget. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet hushåll  
med fiberanslutning med 36 procent. Men trots den snabba utvecklingen återstår mycket arbete  
innan regeringens bredbandsmål är uppfyllt. Utmaningen är i dag inte entreprenadresurser utan hur 
finansieringen till återstående hushåll på landsbygden ska lösas.

Fakta Vetlanda
Län: Jönköpings län
Folkmängd: 27 284 
Areal: 1 600 kvadratkilometer
Fibertäckning: 49 procent
Fiberutbyggnad  
på landsbygden: 33 procent
Längd nedgrävd fiberkabel 
(Stadsnätet): 1 400 km
Längd nedgrävda fibertrådar 
(Stadsnätet): 1,8 varv runt jorden

Timo Tinderbeck,  
bredbandschef på  
Njudung Energi.
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GAGL ULTIMATE™

EN NY FAMILJEMEDLEM. 
Våra Ultimate™ fiberkablar är utvecklade för att klara tuffa nordiska förhållanden.

Träffa oss på Bredbandsbåten 3–4 oktober så berättar vi mer.
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Vill du också skriva  
en medlemsartikel  
i Stadsnätet?

Kontakta mig!
Louise Thorselius
Redaktionschef
louise.thorselius@ssnf.org 
076-110 02 88

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 d
e 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.
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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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Optik i 
världsklass

www.intenogroup.com | 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 200 000 moduler levererade årligen i Sverige är Inteno stolt distributör av 
Skylane Optics. Vill du också hålla världsklass?

Kom och träffa oss på Bredbandsbåten 3-4 oktober.

Stolt distributör av Skylane optics

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

Över 200 000 
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
VI HAR UPPDATERAT PRENUMERATIONSREGISTRET. ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE? 


