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Vi är alla en del av det smarta samhället. För oavsett om vi är skåningar, värmlänningar 
eller västerbottningar så vill vi att den nya tekniken ska ge oss smart service och trygghet 
där vi bor. Genom StadshubbsAlliansen finns den digitala infrastrukturen redan på plats 
över landet, en global standard för IoT likaså. Vi är redan många som kopplat upp oss 
mot vår svenska basinfrastruktur för IoT och som samverkar i stort eller smått. Nu vill vi 
bli ännu fler så att vi kan snabba på utvecklingen av det svenska smarta samhället.

Vi heter Öresundskraft och vi samverkar genom StadshubbsAlliansen. Bli en del av den du också. 
Vi vill också passa på att hälsa Emmaboda och Umeå välkomna till oss på StadshubbsAlliansen.

Tillsammans kopplar 
vi upp Sverige



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.

Boka in
Bredbandsbåten som går av stapeln  
1–2 oktober. 

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

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

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

I slutet av 1990-talet var kommunerna 
nästan ensamma om att förespråka fiber för 
bredbandsutbyggnaden. I dag har tekniken 

tagits emot av hela marknaden och anses vara 
det självklara valet. Det har gjort Sverige till 
landet i Europa med snabbast uppkopplings-
hastighet. Dagens stadsnät bygger inte enbart 
ut fiber utan erbjuder också alternativa 
tekniker som radiolänk eller olika former av 
IoT-lösningar. n

Svenska Stadsnätsföreningen, är en bransch- och 
intresseorganisation som representerar stadsnät 
i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av 
tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. 
Föreningen företräder därmed en absolut majoritet 
av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infra-
struktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnäts-
föreningens vision är att det digitaliserade samhället 
har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som 
tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla 
timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan 
och de verktyg som krävs för att använda digitala 
tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, 
i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska 
Stadsnätsföreningen på www.ssnf.org

Stadsnäten i korthet:

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

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

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

Så här ägs stadsnäten:

VAD ÄR ETT 
STADSNÄT?

Kommunal förvaltning 24%

Kommunalt stadsnätsbolag 29%

Privat aktiebolag 2%

Ekonomisk förening 4%

Annan form 3%

Kommunalt energibolag 38%

24%

38%

29%

2%
3%4%
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Sedan 80-talet har vi med egen produktion utvecklat och tillverkat produkter  
för fibernät i Sverige. Då var vi pionjärer i branschen. Idag ligger vi i absoluta 
framkant och är en av Sveriges största aktörer. 

Välj oss som partner när du ska bygga ditt stadsnät. Då vet du att det håller 
oavsett om du behöver ett fibernät för luft, vatten, mark eller inomhus.  

Kom och träffa oss på Bredbandsbåten 1-2 oktober!

Tillverkar skräddarsydd fiberoptik enligt kundens önskemål  
och har Nordens största lager av fiberoptiska produkter.  
Se hela sortimentet på hexatronic.se 

Världsledande produktutveckling och 30 000 m2  
tillverkning av kabel, dukt och kopparprodukter.  
Se hela sortimentet på hexatronic.com 

Högpresterande kommunikationsnät  
är grunden för det moderna samhället
Med över 30 år i branschen vet vi hur viktig  
en stadsnätsinvestering är. 

Därför tillverkar vi hållbara fiberprodukter  
som är enkla att installera och anpassade  
för svenska förhållanden. 



LEDARE :  MIKAEL EK

@Ek_SSNf

Det offentliga Sverige står inför 
många sorters utmaningar som 
grundar sig på att vi medborgare 
ställer allt högre krav på välfärdens 

olika delar men också ett mer generellt 
effektiviseringsbehov. Vi kan fortfarande se 
ganska tydliga generationsskillnader där de 
äldre bär med sig en tacksamhet och respekt 
inför välfärden och dess representanter för 
det de erbjuds. Den yngre generationen har 
istället många gånger förväntningar som den 
offentliga sektorn ännu inte kan leva upp till 
med dagens sätt att bedriva verksamhet.

Våra levnadsvanor har under de sista tjugo-
fem åren genomgått dramatiska förändringar. 
Tydligast under vår livstid är nog ändå 
mobilernas och datorernas genomslag som 
på flera sätt påverkat våra liv, både på det 
privata som yrkesmässiga planet. En stor del 
av vår vardag har kort sagt blivit digital.

Det är samtidigt många med mig som i varda-
gen upplever att kontakten med det offentliga 
inte möter våra digitala önskemål eller krav i 
tillräcklig utsträckning. Möjligheterna skiljer 
sig åt i vårt avlånga land beroende på om jag 
har en bra uppkoppling, vilken kommun eller 
region jag bor i eller vilken myndighet jag har 
kontakt med. Det finns givetvis flera goda 
exempel men i det stora hela så brister det.

Vi har 290 kommuner som var och en, 
ibland i samverkan, utefter bästa förmåga 
bygger sin digitalisering. Bland kommunernas 
ansvariga finns oftast ett stort engagemang 
för kommunens utveckling och dess invånare 
men hjulet uppfinns gång på gång i brist på 
tillräcklig samverkan och direktiv. Min bild är 
dock att kommunerna gärna samarbetar men 
att regelverk och annat är så otydliga att de 
många gånger inte vågar. Det här har blivit 
tydligt inte minst inom bredbandsområdet 
där 9 av 10 tillfrågade ledande kommunföre-
trädare uppgav att de skulle vilja samverka 
med en grannkommun.

Våra olika dialoger visar tydligt att kommunerna 
efterfrågar rekommendationer för hur de bör 
arbeta med frågorna. Varken föregående 
regeringar eller nuvarande har tagit fram 
tillräckligt tydliga visioner och mål för 

digitaliseringen. Det upplevs istället vara ett 
glapp mellan den styrande staten och de 
utförande kommunerna där departementen 
i allt större utsträckning ägnar sig åt att 
portionera ut enskilda direktiv, stöd eller 
medel utan ett helhetsperspektiv. Något som 
också Sveriges Kommuner och Landstings 
ordförande Anders Knape har tydliggjort i en 
debattartikel som fått spridning i länsmedia 
under sommaren. 

SKL har samtidigt egna utmaningar med 
att samordna sina medlemmar. Det finns 21 
regioner, några som är väl fungerande men 
flera är fast i diskussioner om nya roller och 
ansvar gentemot kommunerna då regionerna 
i allt större utsträckning vill ta över olika 
verksamheter från kommunerna, ofta med 
utgångspunkten att skapa effektivitet och 
storskalighet. För mindre kommuner kan 
det ha en stor betydelse men samtidigt så 
behöver vi ställa oss frågan om det vore mer 
effektivt att öka samverkan mellan kommuner 
själva som redan vet vad kommunal verksam-
het går ut på? Regeringen har faktiskt försökt 
förbättra den möjligheten genom en ny 
samverkanslag i juli förra året och de fortsät-
ter det arbetet genom Kommunutredningen. 
Tyvärr är inte möjligheten med kommunal 
bredbandssamverkan tillräckligt belyst ännu, 
vilket fördröjer utbyggnaden i en rad olika 
kommuner. Samtidigt som olika regioner 
vill ta över uppgifter från kommunerna så 
brottas de själva med gamla byråkratier och 
omoderna IT-system som inte möter den 
digitala utvecklingen. Säg ordet ”vårdjournal” 
så förstår alla vad jag menar.

Sverige har 340 myndigheter där några 
ligger riktigt långt framme som exempelvis 
Skattemyndigheten som skapat en väl 
fungerande plattform för att på olika sätt 
underlätta medborgarnas taxeringar och 
jämkningar. Ett märkligt exempel är annars 
Arbetsförmedlingen som under flera år 
arbetat med att utveckla digitala plattformar 
men som politiskt bromsats i ett införande 
till att efter moderaternas s k servettbudget 
hösten 2018 nu istället har hamnat i krav 
på en snabb minskning av fysiska kontor 
innan de digitala plattformarna finns på plats, 
vilket riskerar att både arbetsgivare och 

arbetssökande hamnar i ett vakuum under 
mellantiden. Generellt sett så pågår det i 
bakgrunden ett omfattande arbete med att 
samordna myndigheters IT-arbete. Men sker 
det i tillräckligt snabb takt?

Olika undersökningsinstitut bl a DESI pekar 
på att Sverige har bland de bästa förutsätt-
ningarna i världen när det kommer till bra 
bredbandsuppkopplingar men samtidigt har 
Sverige i flera år tappat i rankingen när det 
kommer till den offentliga digitaliseringen. 

Vi står inför vårt samhälles största 
förändringar någonsin där ordet ”digitali-
sering” är orsaken. Trots det ser jag inte att 
digitaliseringsfrågorna prioriteras i tillräckligt 
hög utsträckning vare sig i riksdag, regering 
eller hos flera departement. Digitaliseringen 
är Sveriges största fråga men jag saknar 
tillräckligt intresse och kunskap hos våra 
styrande för frågan. Det gör mig bekymrad.

Samtliga politiska partier måste lyfta sig och 
snabbt öka sin kompetens inom området och 
digitaliseringspolitiken behöver bli Sveriges 
nästa vals viktigaste fråga. Inte höger eller 
vänster eller mittenpolitik, inte integration 
eller invandring, inte sysselsättning, inte 
skatter eller avgifter. 

Min kritiska inställning kritiseras säkert av 
somliga men jag anser att man måste sätta 
pekpinnen på sådant som inte fungerar och 
jag uppfattar mig ha en god överblick genom 
mina olika dialoger med samhällets olika 
aktörer, Stadsnätsföreningens omfattande 
arbete inom området och inte minst genom 
alla föreningens medlemmar som finns ute i 
den offentliga vardagen. 

Från Stadsnätsföreningens sida bidrar vi 
mycket gärna med vår insikt och kunskap om 
digitaliseringens utmaningar. Hör gärna av 
dig! n 

MIKAEL EK
VD, Svenska Stadsnätföreningen

Större offentligt ledarskap behövs  
för Sveriges digitalisering!
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Tykofl ex – när säkerheten prioriteras
Samtliga T 240 skarvboxar och kabelgenomföringar

är godkända enligt kraven för IP69K.

Täthet för övertryck och vakuum
Vid förläggning i mark kan skarvboxar 
vara översvämmade i månader. Därför 
är Tykofl ex rostfria T240 testade 
och godkända enligt kraven för 
IP68, IP69 samt IP69K vilket innebär 
högtrycksspolning med varmvatten. 
Testobjekt utsatt för vattenstråle från 
0º till 180º med 100 Bar tryck i 80°C.  

Made in Tyresö
www.tykofl ex.se   •   08-505 949 00

Tykoflex_93x128_Stadsnätet.indd   1 2019-08-20   13:23

Peter Ohlsson, Fredrik Lindskog, Håkan Säker, Thomas Kjellman

Thomas Kjellman Försäljningschef Telekom
thomas.kjellman@onninen.com, 0723-96 74 56, 019-603 32 15

Håkan Säker Utesäljare 
hakan.saker@onninen.com, 070-512 20 75, 019-603 31 74

Fredrik Lindskog Innesälj 
fredrik.lindskog@onninen.com, 019-603 32 21

Peter Ohlsson Innesälj
peter.ohlsson@onninen.com, 019-603 32 12

Din telekom 
partner

Onninens Telekom team har lång och stor  
erfarenhet inom telekombranschen. Vårt mål är  

att tillföra specialistkunskap och hög service  
genom ett brett tjänsteutbud till våra kunder. 

Vi har smarta digitala lösningar och naturligtvis  
en väl fungerande och uppskattad webshop. 

Se hela vårt breda grossistsortiment från 
 ledande tillverkare på www.onnshop.se

Kontakta oss gärna på telekom@onninen.com

Onninen_93x260.indd   1 2019-08-16   09:47

ÅRSKONFERENS 2020
LINKÖPING 17–19 MARS

FOTO: VISIT LINKÖPING
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Precis som Sveriges kommuner i 
stort så skiljer sig de olika kom-
munala bostadsbolagen åt både 
när det kommer till storlek och 

verksamhet. Även inom digitaliseringsom-
rådet är skillnaderna stora och medan man 
på vissa håll runt om i landet har kommit 
långt så befinner sig andra fortfarande i 
startgroparna.

– Jag tror att utvecklingen fram till nu 
har hängt mycket på enskilda individers 
engagemang och om det funnits kompe-
tens inom området i de egna bolagen. På 
många håll finns det en god förståelse för 
IT-relaterade frågor men i digitaliseringens 
spår kommer IT-frågorna in i varje del i 
bolaget. I de bolagen där ledningen har god 
förståelse för detta har man också kommit 
längre, säger Carl Ståhle.

MEN SYNEN PÅ BÅDE bredbands- och 
digitaliseringsfrågor är på väg att förändras 
och förståelsen för att näten kan användas 
till betydligt mer än bara klassiska tv- och 
internettjänster ökar.

– Förståelsen för de här frågorna har 
ju ökat överlag och allt fler inser att den 
digitala upplevelsen i ett boende kan vara 
lika viktig som den upplevelsen av den 
fysiska fastigheten, säger han.

NU VILL SVERIGES ALLMÄNNYTTA rivstarta 
sitt digitaliseringsarbete och en del i det 
handlar om att ta fram rekommendationer 
gällande affärsmodeller och avtal inom 
området. Carl Ståhle nämner öppenhet 
som ett område som medlemmarna 
behöver få ökad förståelse för.

– Vi har en stor uppgift i att utbilda våra 
medlemsföretag så att de kan genomföra 
upphandlingar utan att bli inlåsta samti-
digt som säkerhet och robusthet beaktas. 
Där efterfrågar medlems bolagen en stor 
utbildningsinsats, säger han.

EN ANNAN VIKTIG FRÅGA som är högt upp 
på agendan handlar även om inomhus-
täckning där frågan är vidare än att bara 
handla om hyresgästernas möjlighet att 
prata i telefonen utan även är nödvändig 
för att effektiv fastighetsstyrning samt när 
samhället i större utsträckning vill bedriva 
vård i hemmet. Han är också tydlig med att 
dialogen mellan allmännyttan, nätägare 
och operatörer behöver bli bättre för att 
komma framåt i digitaliseringsarbetet och 
i det arbetet har stadsnäten en nyckelroll 
tillsammans med marknadens övriga 
aktörer. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Medlemsorganisationen Sveriges Allmännytta, som tidigare hette Sabo, vill bli bättre på att stötta 
sina medlemmar i digitaliseringsrelaterade frågor. Till sin hjälp har de den nyanställde digitaliserings-
experten Carl Ståhle, som är övertygad om att ökad samverkan mellan bostadsbolag, nätägare och 
operatörer är ett sätt att komma framåt i frågan.

Nu ska allmännyttan bli 
bättre på digitalisering
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Innovativ problemlösare 
inom telekomsegmentet

– Utvecklingen gör det möjligt 
för oss att samarbeta med 
operatörer för att skapa 
skräddarsydda lösningar för 
kundernas specifika behov. 
Helhetslösningar blir allt 
viktigare vartefter nya nätut-
maningar dyker upp, säger 
Henrik Björk, försäljningschef.

En nyhet på den svenska 
marknaden är MDU- 
lösningarna för inomhusbruk, 
QWKlink och QWKconnect.

– Enkelt uttryckt är det en 
förkontakterad fiber som gör 
det möjligt för oss att anpassa 
fiberlösningen på detaljnivå 
utifrån vad kunderna vill ha. 
Produkterna, som passar i 

våra standardrör, är oerhört 
lättinstallerade, säger Henrik.

Emtelle har fleråriga rela-
tioner med många av den 
svenska marknadens största 
slutkunder, varav stadsnäten 
är den största. Andra stora 
kunder är Trafikverket, Telia 
och IP Only. 

En viktig samarbetspartner 
är Grimsåsbaserade kabel- 
leverantören Nexans Sverige.

– Vi har ett mycket gott tek-
niskt samarbete med Nexans, 
och våra gemensamma tester 
bidrar till att säkerställa opti-
mal funktion mellan kabel och 
kanalisation, säger Henrik.

Emtelle, som är Robust 
fiber-certifierade, grundades 
1981. Redan 1999 genomför-
des det första FTTH-projektet 

i Sverige. Företaget är verk-
samt i hela världen, med 
fokus på Europa. De fyra 
fabrikerna – i Skottland,  
Tyskland och Danmark –  
exporterar till 100 länder. 

Emtelle erbjuder en stark 
supportorganisation med 
lång erfarenhet och bred 
kompetens, som snabbt kan 
vara på plats och som hjälper 
till vid projektstart samt löser 
eventuella problem som 
uppstår.

– Supportorganisationen 
erbjuder även våra kunder 
utbildning i handhavandet av 
produkterna. Detta skapar 
trygghet för kunden och 
bidrar till kostnadseffektivitet, 
säger Henrik Björk.

”Produkterna, 
som passar i våra 

standardrör, 
är oerhört lätt-

installerade”
Henrik Björk, Försäljningschef

Som en av Europas största leverantörer inom FTTx-
segmentet satsar Emtelle nu på helhetslösningar för 
stadsnätskunder. 
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TÄNK OM ALLA AFFÄRER OCH INSTALLATIONER KUNDE VARA ENKLA.

Öppen standard på riktigt - Du blir inte begränsad och inlåst till ett 
varumärke

Extremt konkurrenskraftiga priser

Ett eget POC Lab i Stockholm dit du alltid är varmt välkommen

Lokal service och support 
Kontakta Nicklas Boqvist så hjälper han dig
073-920 08 67, nicklas.boqvist@huawei.com

Våra rekommenderade produkter för Svenska Stadsnät:

FTTx Access Network

S5720-52X-LI-48S-AC 

DWDM DCI Network

OptiXtrans DC908

www.e.huawei.com/se

FTTx Metro Network

 NE40E-M2K-B

Vi vill göra det okomplicerat för dig, därför har vi:

Förvaltning och dokumentation 
av kommunikationsnät.

Få koll på  
ditt fibernät!

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

Fiberkollen_190x128.indd   1 2019-05-13   12:40
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Stadsnät i förändring  
ställer nya krav på ledarskap
Allt fler stadsnät lämnar den mest aktiva fasen i bredbandsutbyggnaden bakom sig, vilket ställer nya 
krav på både ledning och personal. En person som är van vid att arbeta med bolag i förändring är 
Johan Book, expert inom arbetspsykologi. Han lyfter fram vikten av att samtliga medarbetare har rätt 
förutsättningar i sitt arbete när det kommer till engagemang, innovationsförmåga och prestation.

I takt med att omvärlden förändras 
behöver organisationer ständigt se över 
sin affärsmodell och innovationsförmå-
ga. Viktiga frågor att ställa sig i jakten 

på att vara långsiktigt framgångsrik och 
innovativ är ”Vad har vi gjort? Hur har det 
gått? Vad har gått bra? Vad har gått mindre 
bra? Har vi skapat det värde vi ville? Vad är 
nästa steg? Hur fortsätter vi skapa värde för 
våra intressenter och oss själva?”

Den största utmaningen för stadsnäten 
För stadsnäten, likväl som för andra 
organisationer, är den största utmaningen, 
enligt Johan Book, att lära sig vad det är 
som driver innovation, förändringsförmåga 
och framgång. Sedan är det viktigt att börja 
arbeta med dessa frågor kontinuerligt. 

– Sju till nio av tio strategigenomföran-
den misslyckas att nå målen vilket är en 
onödigt hög siffra. Det är inte strategin som 
är det svåra, utan det är vid genomförandet 
som väldigt många misslyckas, säger han.  

Vanliga misstag
Ett misstag som organisationer gör, enligt 
Johan Book, är att toppstyra. I en sådan 

situation blir medarbetarna endaste 
utförare vilket bromsar engagemanget. 
Vad som däremot ökar engagemanget är 
involvering. 

– De organisationer som blir snabba, 
innovativa och förändringsbenägna är 
de som låter medarbetarna vara med på 
utvecklingståget. Ger ansvar och litar på att 
de både vill och kan utveckla och skapa en 
framgångsrik organisation, säger han. 

Arbeta med uppmuntran 
Han nämner också vikten av att uppmunt-
ra medarbetare, vilket bör göras både på 
grupp- och individnivå. När en organi-
sation har en gemensam slutdestination 
och tillsammans kommit fram till hur de 
ska ta sig dit är kontinuerlig uppmuntran, 
uppföljning och återkoppling receptet 
på framgång. Det är även viktigt att våga 
misslyckas. 

– Angående verksamhetsutveckling och 
innovation måste vi vara medvetna om att 

vi bara testar hypoteser. Det finns inget 
facit, vilket kan verka läskigt vid en första 
anblick. Men om man bygger in i organisa-
tionskulturen att det är så man ser på det 
och att vi måste våga testa, vilket innebär 
både misslyckanden och framgång, blir 
allt så mycket enklare, roligare och bättre, 
säger Johan Book. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Om Johan Book
Johan Book är en av grundarna till 
Hej Engagemang som kämpar för 
ett mer engagerat och välmående 
Sverige. Tillsammans med gänget 
på Hej Engagemang har Johan 
en tydlig mission, att omvandla 
modern arbets psykologiforskning 
till verklighet i arbetslivet och 
därigenom skapa ökad motivation, 
prestation, välmående och resultat. 
Johan är en flitigt anlitad föreläsare, 
utbildare, rådgivare, bloggare och 
gäst i olika poddar.
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DÄRFÖR ÄNDRADE SIG HELSINGBORG –

och behöll stadsnätet
Hur viktigt är det egentligen att en kommun äger det lokala energibolaget eller stadsnätet?  
Frågan har blivit hett stoff i Helsingborg där den politiska ledningen, med moderaterna i spetsen, 
under det senaste året drivit frågan om att sälja det helägda bolaget Öresundskraft, men behålla 
stadsnätsverksamheten.

Kritiken från lokala organisationer, företag 
och invånare har varit massiv och under 
våren samlades över 10 000 namnun-
derskrifter in i förhoppning att stoppa 

utförsäljningen. 
Efter en tid meddelade också den politiska 

ledningen att kommunen landat i beslutet att 
behålla sitt ägande i stadsnätet. Planen är istället 
att möjliggöra för en extern aktör, exempelvis en 
framtida köpare av Öresundskraft, att köpa in sig 
i delar av bolaget men genom det delade ägande 
ändå behålla rådigheten över den lokala fiberinfra-
strukturen.

Varför anser Helsingborg stad att det är viktigt  
att behålla sitt stadsnät?

– Vår samlade bedömning är att det är viktigt att 
staden har rådighet över fibernätet med hänsyn 
till utvecklingen mot en smart stad, Helsingborgs 
stads och näringslivets arbete med innovation 
samt utifrån ett säkerhetsperspektiv, säger Peter 
Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i 
Helsingborg.

Vad såg man för risker med att tappa kontrollen 
över den fiberinfrastruktur som stadsnätet äger?

– Vi vill fortsätta ha ett öppet nät där många 
olika aktörer kan agera och ser stadsnätet som en 
strategiskt viktig del i utvecklingen av nya smarta 
tjänster och en smart stad.

Hur viktigt är det för en kommun att behålla 
rådigheten över det egna stadsnätet?

– I det läge vi står nu, med stor och till stora 
delar okänd utvecklingspotential i stadsnäten är 
det viktigt för samhället att behålla rådighet. Men 
samtidigt krävs utvecklingskraft. Vår bedömning är 
att det bästa sättet att uppnå detta är att bilda ett 
nytt bolag som ägs gemensamt av staden och den 
nye ägaren till Öresundskraft.

Ny information från Helsingborg gällande 
försäljningen av Öresundskraft och en eventuell 
folkomröstning i frågan väntas under hösten. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Under hösten väntas ny 
information komma angående 
försäljningen av Öresundskraft. 

Peter Danielsson. Foto: Peter Wennerlund. Under våren samlades över 10 000 namnunderskrifter in från lokala organisationer, 
företag och invånare i Helsingborg i protest mot utförsäljningen av Öresundskraft.
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Kunden är prioritet ett 
Optikleverantören Opto Dynamics är  
en fullfjädrad optikleverantör med  
ambitionen att hela tiden vara i  
framkant med det senaste inom optisk 
nätverkshårdvara. Företaget lägger  
stor vikt vid personlig service.

Att i alla lägen kunna svara på frågor 
om produkter och dess användningsom-
råden är centralt och skapar tydlighet. 
Oavsett om kunden är nära eller långt 
bort finns det alltid någon som ställer 
upp, på plats eller via telefon.

Företagets anställda har lång erfaren-
het av optikbranschen och vill inte bara 
möta kundens förväntningar, utan också 
överträffa dem. 

Företaget startades för ett och ett halvt 
år sedan och arbetar framför allt inom 
tre produktområden: 
• Transceivrar
• Passiva våglängdsmuxar 
• Fiberkablage 

Oftast kombineras dessa områden i 
leveransen till kunderna. 

När det gäller passiva våglängdsmux-
ar har Opto Dynamics utvecklat och de-
signat en helt unik produkt – Muxomize. 

Skalet i plåt tillverkas i Sverige och 
muxarna som placeras i dessa är van-
ligtvis från Kina. Det är den sammansatta 
produkten som är unik, med önskvärda 
egenskaper som är svåra att hitta på 
marknaden. 

Hög fiberdensitet kombinerat med stor 
flexibilitet var utgångspunkten i arbetet 
med att ta fram denna produkt. Det är 
en produktserie med en rackenhet, en 
rackunit, och tre olika storlekar på muxar. 

Som standard är dessa 5ch, 9ch och 
18ch, men det går att fritt bestycka detta 
och få labels skräddarsydda. CWDM och 
DWDM eller en kombination, helt enligt 
önskemål.

Genom Muxomize kan du som kund 
maximera nyttjandet av ditt rackut-
rymme, skräddarsy muxarna efter eget 
önskemål och optimera ditt fibernät. 

På Opto Dynamics är målet att alla 
produkter som levereras ska hålla hög 
kvalitet och levereras med personlig 
service. Nyckeln till målet är kunskap, 
skicklighet, nära och långsiktiga kundre-
lationer och kanske det viktigaste av allt; 
engagemang.

kontakta oss: joel holmberg 070-449 07 67  •  jan hällström 073-424 69 97  •  optodynamics.se
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Huawei består av tre affärsenheter; 
Konsument, Carrier och Enterprise. 
Förutom att utveckla IT-lösningar för 
företag så fokuserar Enterprisedelen 

också på kommunikationsutrustning till 
Sveriges olika Internet Service Providers 
(ISP´er). Det gör nätägare och Tier-2 operatörer 
inklusive stadsnäten till viktiga kunder för 
Huawei Enterprise.

ÄVEN OM ENTERPRISEDELEN AV bolaget har funnits 
i många år globalt så var det först 2017 som 
de började bedriva verksamhet i de nordiska 
länderna, med Sverige som plats för sitt 
huvudkontor. Sedan dess har utvecklingen gått 
fort och antalet medarbetare har ökat kraftigt.

– På global nivå så är Europa vår viktigaste 
och även den största marknaden. Kollar vi 
bland de olika länderna så ser vi hur den 
nordiska marknaden är mest mogen och då 
räknar vi även in de baltiska länderna, säger 
Linda Liang, VD för Huawei Enterprise Business 
Group för de nordiska och baltiska länderna.

HON MENAR OCKSÅ ATT den ovanligt höga 
andelen fiberanslutna hushåll och företag 

ger Sverige och övriga nordiska grannländer 
möjlighet att få försprång i utvecklingen av det 
smarta samhället. Men den svenska markna-
den är inte bara långt fram i sin utveckling utan 
den skiljer sig också på andra sätt från sina 
grannländer i Europa enligt Linda Liang.

– Den svenska marknaden är uppdelad 
mellan flera olika aktörer och den präglas också 
av öppna nät i större utsträckning än andra 
länder i Europa, säger hon.

FRÅN FÖRETAGETS SIDA HAR man därför lagt stor 
vikt vid att lära känna den svenska marknaden 
och under de första två åren har mycket tid 
ägnats åt dialog med nya och möjliga kunder.

– Jag älskar den svenska marknaden för att 
här får alla en chans. På så sätt är den väldigt 
rättvis. Man bjuds in till dialog men det gäller 
också att man visar vad man går för och vad 
man kan leverera, säger Linda Liang.  n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Länderna i norra Europa 
är i framkant inom både 
fiberutbyggnad och 
digitalisering. Det gör 
marknaden högintressant 
för Huawei som ser de 
nordiska marknaderna 
som allt viktigare för 
företaget.

Huawei ser Europa som sin  
viktigaste och största marknad

Huawei ser Europa sin viktigaste 
och största marknad säger Linda 
Liang, Huawei.
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Du visar var  
skåpet ska stå

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
Specialanpassade bredbands-
skåp med korta leveranstider

Elkapsling_93x260.indd   1 2019-08-06   10:33
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Smarta Hem
Kalejdo tillhandahåller ett utbud av Smarta Hem-tjänster via den öppna tjänsteplattformen Sakernas 
Stadsnät. Dessa ger möjlighet att styra belysning och apparater, optimera energianvändning och öka 
miljömedvetenhet. Funktionerna innefattar larmtjänster för t.ex. inbrott, brand samt vattenläckage. 
I den öppna plattformen kan flera tjänsteleverantörer verka parallellt och oberoende av varandra.

Digital-TV
Kalejdo löser vidaresändningsplikten enkelt, smart och framtidssäkert genom att placera en öppen 
tv-box i varje lägenhet. Kalejdo tar fullt funktionsansvar för tv-boxarna. Must-carry-kanaler och 
andra baskanaler distribueras över ip-nätet. Då behöver man inte ett koax-nät och slipper de problem 
ett koax-nät innebär (parallell infrastruktur att underhålla, inga konkurrensneutrala villkor med 
returaktiverat koax-nät). Via den öppna tv-boxen kan hyresgäster välja tv-kanaler från upp till åtta 
olika tv-leverantörer. Alla hyresgäster får samma nivå av service och support oberoende av paketval.

Säkra larm
Marknaden för villa- och lägenhetslarm är väl etablerad i Sverige idag. Däremot finns få larmtjänster 
som utnyttjar det öppna fibernätet fullt ut. I samarbetet mellan Kalejdo och Säkra Larm i Sverige AB 
utvecklas larmtjänster anpassade för öppna nät.

Boendetjänster
BoInfo gör det möjligt att anpassa en meny i Kalejdos tv-portal med information riktad till ett  
bostadsbestånd via ett webbgränssnitt. Där kan t.ex. ansvarig personal skapa informationssidor i tv-
portalen samt anpassa färgval på portalens meny och markör. Dessutom finns Anslagstavlan, som gör 
det möjligt att posta viktiga meddelanden till de boende i beståndet. 

Min Bostad är en av flera tjänster på den öppna tjänsteplattformen Sakernas Stadsnät. Tjänsten 
finns i samma app som övriga tjänster för bland annat Smarta Hem och Säkra Larm. Den innehåller 
en anslagstavla med meddelanden från bovärd eller fastighetsskötare till hyresgäster. Bokning av 
gemensamma resurser eller felanmälan till fastighetsskötare sker direkt via appen. En enkel och 
lättillgänglig kommunikationskanal mellan bostadsbolag och hyresgäster med alla dokument samlade.

Kalejdo Bredband AB, Hedeforsvägen 9, 443 61 Stenkullen 
 Kundtjänst: 0771-191 700 • info@kalejdo.tv • www.kalejdo.tv

ETT SMART HEM  
BYGGS PÅ  
EN ÖPPEN PLATTFORM



www.nestorcables.fi   
www.telekomkabel.com

Auktoriserad återförsäljare i Sverige

GRHLDV Microflex

•  12F, 24F*, 48F*, 96F*, 
192F*

• mjuka och flexibla tuber

• enkel att skala

• enkel att installera

• full S12-märkning
*finns som lagervara hos Onninen för omgående leverans

Optisk fiber
Gel fyllning
Tub
Torr kärna
Dragavlastare ( FRP)
Fyllnad
Rivtejp
Mantel

2018 var första året som telekområdgivarna besvarade 
fiberrelaterade frågor. Vilka typer av frågor har ni fått?

– Ja, den 15 november 2017 började vi hantera 
fiberärenden. De vanligaste frågorna och klagomålen gäller 
leverans förseningar och saker kopplade till avtalsvillkoren som 
exempelvis avgifter för att avbeställa fiberanslutningen och hur 
lång avtalstiden är

 
En fråga som lyfts i bland annat SVT Plus under året är 
hushållens möjlighet att säga upp avtal inom och efter 
avtalstiden. Vad ger ni för råd där?

– Vi ger alltid rådet att man skriver till sin leverantör om 
man är missnöjd med något eller om man har några frågor eller 
synpunkter. Då ska man beskriva exempelvis vad man anser är 
fel, varför och vilken lösning man vill ha. Om man inte kommer 
överens med leverantören får man då gärna vända sig till oss 
på Telekområdgivarna. Dels för att få juridisk rådgivning men 
också för att vi i vissa fall kan ta en direkt diskussion med 
leverantören, samt att vi för statistik över klagomål. När det 
gäller praxis på området finns det två vägledande beslut från 
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som i korthet går ut på 
följande: Avtalsvillkoren säger normalt att beställningen gäller i 
24 månader vilket inte ansetts som en oskäligt lång tid. Om det 
gått mer än 24 månader sedan avtalet ingicks och företaget 
nte kan visa att det funnits omständigheter utanför företagets 
kontroll som befriat företaget att leverera fiber inom avtalad dit 
så föreligger dröjsmål (försening). Konsumenten kan då ha rätt 
att häva avtalet utan kostnad om förseningen är av väsentlig 
betydelse för konsumenten. Vid avbeställning innan tjänsten 
slutförts kan företaget ha rätt att ta ut en avgift om företaget 
kan visa att arbete utförts eller att företaget orsakats förlust på 
grund av avbeställningen. Om företaget inte kan visa det har 
de inte rätt att ta ut någon avgift alls för avbeställningen.

Vad kan ett stadsnät göra för de hushåll som hör av sig och 
gärna vill ansluta sig till stadsnätet men som sitter fastlåst i 
avtal med en annan aktör?

– Stadsnät som vill bidra till en bättre situation för konsu-
menter gällande fiberfrågor bör gå med i Telekområdgivarna. 
Då kan man vara delaktig i branschgemensamma lösningar på 
problem och diskussioner kring etiska regler. Vi har exem-
pelvis dialog med Robust Fiber, Konsumentverket och ARN 
gällande frågor om fiberanslutningar. Stadsnäten kan i enskilda 
ärenden uppmana hushållen i fråga att följa förfarandet under 
fråga 2. Om man är med i Telekområdgivarna kan man också 
ha en direkt dialog med oss. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Hallå där...
MATTIAS GRAFSTRÖM,  
VD PÅ TELEKOMRÅDGIVARNA

Smarta Hem
Kalejdo tillhandahåller ett utbud av Smarta Hem-tjänster via den öppna tjänsteplattformen Sakernas 
Stadsnät. Dessa ger möjlighet att styra belysning och apparater, optimera energianvändning och öka 
miljömedvetenhet. Funktionerna innefattar larmtjänster för t.ex. inbrott, brand samt vattenläckage. 
I den öppna plattformen kan flera tjänsteleverantörer verka parallellt och oberoende av varandra.

Digital-TV
Kalejdo löser vidaresändningsplikten enkelt, smart och framtidssäkert genom att placera en öppen 
tv-box i varje lägenhet. Kalejdo tar fullt funktionsansvar för tv-boxarna. Must-carry-kanaler och 
andra baskanaler distribueras över ip-nätet. Då behöver man inte ett koax-nät och slipper de problem 
ett koax-nät innebär (parallell infrastruktur att underhålla, inga konkurrensneutrala villkor med 
returaktiverat koax-nät). Via den öppna tv-boxen kan hyresgäster välja tv-kanaler från upp till åtta 
olika tv-leverantörer. Alla hyresgäster får samma nivå av service och support oberoende av paketval.

Säkra larm
Marknaden för villa- och lägenhetslarm är väl etablerad i Sverige idag. Däremot finns få larmtjänster 
som utnyttjar det öppna fibernätet fullt ut. I samarbetet mellan Kalejdo och Säkra Larm i Sverige AB 
utvecklas larmtjänster anpassade för öppna nät.

Boendetjänster
BoInfo gör det möjligt att anpassa en meny i Kalejdos tv-portal med information riktad till ett  
bostadsbestånd via ett webbgränssnitt. Där kan t.ex. ansvarig personal skapa informationssidor i tv-
portalen samt anpassa färgval på portalens meny och markör. Dessutom finns Anslagstavlan, som gör 
det möjligt att posta viktiga meddelanden till de boende i beståndet. 

Min Bostad är en av flera tjänster på den öppna tjänsteplattformen Sakernas Stadsnät. Tjänsten 
finns i samma app som övriga tjänster för bland annat Smarta Hem och Säkra Larm. Den innehåller 
en anslagstavla med meddelanden från bovärd eller fastighetsskötare till hyresgäster. Bokning av 
gemensamma resurser eller felanmälan till fastighetsskötare sker direkt via appen. En enkel och 
lättillgänglig kommunikationskanal mellan bostadsbolag och hyresgäster med alla dokument samlade.

Kalejdo Bredband AB, Hedeforsvägen 9, 443 61 Stenkullen 
 Kundtjänst: 0771-191 700 • info@kalejdo.tv • www.kalejdo.tv

ETT SMART HEM  
BYGGS PÅ  
EN ÖPPEN PLATTFORM
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PTS genomför varje år en kartlägg-
ning över tillgång till bredband 
runt om i landet. Förutom till-
gången till fiberinfrastruktur mäts 

också tillgång till andra infrastrukturslag, 
som exempelvis kabel-tv-nätet. Undersök-
ningen genomförs under varje höst och 
myndigheten analyserar sedan inkommen 
data för att presentera statistiken under 
den efterföljande våren.

Tillgång till fiber
Men vad innebär det där med tillgång till 
fiber? Tillgång till fiber definieras enligt PTS 
statisk som att ett internetabonnemang på 
kort tid och utan särskilda kostnader kan 
beställas till adressen för en stadigvarande 
bostad eller ett fast verksamhetsställe, 
alltså till adressen för ett hushåll eller 
ett arbetsställe. Till särskilda kostnader 
räknas kostnader utöver vad som normalt 
debiteras slutkunder vid försäljning 

av internetabonnemang, alltså utöver 
abonnemangs-, anslutnings-, uppsäg-
ningsavgifter med mera, samt mindre 
kostnader i syfte att förbättra bithastighe-
ten. Sammanfattningsvis är alltså tillgång 
till fiber ett hushåll som bor i ett hus där 
de har ett internetabonnemang eller där 
de på kort tid utan särskilda kostnader kan 
beställa ett internetabonnemang. 

Hur ser tillgång till fiber ut i länen?
Stockholms län hamnar på första plats 
när det gäller tillgång till fiber totalt. I 
oktober 2018 hade 89 procent av hushållen 
i Stockholm tillgång till bredband via 
fiber, medan riksgenomsnittet ligger på 77 
procent. På andra plats kommer Gotlands 
län med 86 procent och på tredje plats 
hamnar Västerbottens län med 83 procent. 
Hushållen i Jämtlands län har lägst tillgång 
med bara 63 procent. 

Hus nära till fibern – Home passed 
I regeringens bredbandsstrateg finns målet 
”År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till 
snabbt bredband”. PTS följer upp regering-
ens bredbandsmål genom att analysera 
hur många som har tillgång till fiber, alltså 
är anslutna till ett fibernät. PTS analyserar 
också om hushåll bor i byggnader som inte 
är anslutna till ett fibernät, men där det 
finns ett fibernät i närheten av byggnaden, 
även kallat ”home passed”. Skälet till det 
är att det är upp till det enskilda hushållet 
att tacka ja eller nej till att ansluta sig till ett 
fibernät. Enligt PTS bredbandskartläggning 
är det 77 procent tillgång till fiber genom 
abonnemang och 11 procent som är home 
passed och bor i närheten av ett fibernät. 
Mängden hushåll som klassas som home 
passed, alltså befinner sig geografiskt nära 
fiberinfrastruktur, är relevanta då de med 
stor sannolikhet kan anslutas på kort tid 
och till en relativt låg kostnad jämfört med 

Sverige har kommit långt i utbyggnaden av bredband. I oktober 2018 hade 77 procent av 
hushållen i Sverige tillgång till fiber, en siffra som ökat kraftigt under de senaste åren. Men nu 
flaggar den ansvariga myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, för att utbyggnadstakten 
väntas minska framöver.
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hushåll som befinner sig långt bort från en 
befintlig fiberinfrastruktur.

Studeras både tillgången till fiber och 
home passed toppar Stockholms län med 
95 procent tätt följt av Gotlands län med 
94 procent och Västerbottens län med 91 
procent. I botten ligger Jämtlands län med 
76 procent. 

Det finns dock ett problem med 
statistiken för home passed. Många av 
dessa hushåll som är home passed har 
förmodligen fått ett erbjudande om att få 
ansluta sig till fibernätet men valt att tacka 
nej. 

De hushåll som tackar nej, vad händer 
med dem? Antingen kommer nätägaren 
förse fibernätet med en avlämningspunkt 
till huset vilket underlättar en anslutning i 
framtiden eller också passerar bara nätäga-
re förbi huset utan avlämningspunkt. 

PTS statistik är enbart en bedömning av 
statistiken och inga platsspecifika analyser 
har gjorts. Tyvärr vet inte myndigheten 
om det finns någon avlämningspunkt till 
dessa hushållen eller inte. Inte heller om 
transportnätet klarar fler ansluta. 

Om det inte finns anslutningsmöjlighe-
ter till befintlig infrastruktur på grund av 
att avlämningspunkter inte finns eller att 
det befintliga transportnätet inte klarar av 
en utbyggnad ökar kostnaderna väsentligt 
för de hushåll som vill bli efteranslutna. 
Eftersom det då det inte finns anslutnings-
punkter måste ny infrastruktur grävas till 
villan, vilket både kostar pengar och det 
tar tid. 

Stadsnätsföreningens egna undersök-
ningar visar att stadsnäten i stor utsträck-
ning lämnat en avlämningspunkt till de 
hus som tackat nej till anslutning, vilket 
innebär att hushållet i huset kan ansluta 
sig till fibernätet vid ett senare tillfälle. Att 
ansluta dessa hushåll till fibernätet innebär 
att det går snabbt, ibland 1–2 veckor, och 
innefattar lägre kostnader jämfört med 

hushåll som inte har en avlämningspunkt 
till sitt hus. 

Glesbygden och tillgång till fiber
Utbyggnad av bredband där det saknas 
kommersiella drivkrafter kräver samverkan 
mellan privata och offentliga aktörer. I 
Sverige finns ett tusental lokala byanät, 
som har startats av frivilligt engagerade och 
ofta med stöd från kommunala stadsnät 
eller privata aktörer. 

Gotlands län hamnar på första 
plats när det gäller tillgång till fiber på 
glesbygden. Under 2018 hade 80 procent 
av hushållen i Stockholms läns glesbygd 
tillgång till bredband via fiber, medan 
riksgenomsnittet ligger på 41 procent. På 
andra plats kommer Västra Götalands län 
med 56 procent och på tredje plats hamnar 
Hallands län med 55 procent på glesbyg-
den. Hushållen i Norrbottens läns glesbygd 
har lägst tillgång med bara 21 procent. 

Studeras tillgången till fiber och home 
passed på glesbygden är det fortfarande 
Gotland och Västra Götaland i toppen med 
89 respektive 70 procent men därefter 
kommer Kronobergs län 69 procent, där 
nästan vart femte hushåll bor i närheten av 
ett fibernät. 

Norrbottens län ligger i botten där är 
endast 21 procent av hushållen på glesbyg-
den anslutna till ett fibernät och ytterligare 
5 procent av hushållen ligger i närheten av 
ett fibernät. 
 
Tillväxten i tillgång till fiber
Under de senaste åren har andelen 
fiberanslutna hushåll ökat i snabb takt, 
emot 12 procent. Dock visar PTS statistik 
att den snabba tillväxten har avtagit. I den 
senaste mätningen var tillväxten 8 procent. 

Den högsta tillväxten totalt skedde i 
Hallands län där fibertillgången ökade med 
8 procentenheter. Enligt PTS Bredbands-
kartläggning har i princip alla kommuner 

i Halland bidragit till länets höga tillväxt 
men främst Halmstad, Falkenberg och 
Kungsbacka. De aktörer som bidragit till 
utbyggnaden i Halland är Stadsnäten, Telia 
och IP-Only.

Näst högsta tillväxten hade Blekinge län 
där majoriteten av kommunerna bygger ut 
fiber. Tillgången till fiber i Blekingen okto-
ber 2018 är 66 procent, vilket är en tillväxt 
med 7,6 procentenheter jämfört med året 
innan. I Blekinge län har tillväxten främst 
skett i Karlskrona och i Sölvesborg enligt 
PTS statistik.   

Gotland har den lägsta tillväxten på 
2,2 procent jämfört med året. Den låga 
tillväxten beror på att de, enligt Bredbands-
forum kartläggning av bredbandskoordi-
natorernas verksamhet, var klara 2017 med 
sin utbyggnad och då hade alla hushåll 
inom regionen fått ett erbjudande om att 
ansluta sig till ett fibernät. 

Rankning tillväxten av fibertillgången/ län 
LÄN RANKNING TILLVÄXT

Hallands län 1 8,1%
Blekinge län 2 7,6%
Jönköpings län 3 6,9%
Södermanlands län 4 6,4%
Kalmar län 5 6,3%
Norrbottens län 6 6,1%
Västra Götalands län 7 5,9%
Kronobergs län 8 5,9%
Västernorrlands län 9 5,7%
Dalarnas län 10 5,5%
Värmlands län 11 5,4%
Gävleborgs län 12 5,0%
Skåne län 13 4,9%
Östergötlands län 14 4,8%
Västmanlands län 15 3,8%
Stockholms län 16 3,2%
Jämtlands län 17 3,0%
Örebro län 18 2,8%
Västerbottens län 19 2,8%
Uppsala län 20 2,5%
Gotlands län 21 2,2%

Tillgång till fiber per län   och Home Passed 

89%

96%

7%

Stockholm

86%

94%

8%

Gotla
nd

79%

90%

11%

Östergötla
nd

79%

90%

11%

Halla
nd

77%

89%

12%

Söderm
anland

77%

89%

12%

Västm
anland

75%

87%

12%

Skåne

74%

85%

11%

Gävleborg

74%

86%

12%

Uppsala

71%

85%

14%

Norrb
otte

n

70%

83%

13%

Jönköping

70%

83%

13%

Kronoberg

68%

83%

15%

Blekinge

67%

81%

14%

Värm
land

66%

80%

14%

Kalm
ar

66%

79%

13%

Dalarna

66%

79%

13%

Västernorrl
and

63%

75%

12%

Jämtla
nd

77%

88%

11%

TOTALT

76%

88%

12%

Örebro

76%

88%

12%

Västra
 G

ötaland

91%

Västerbotte
n

83%

8%

19



Framgent?
De senaste åren är det Telia, IP-Only och 
Stadsnäten som främst investerat i fiber. 
Fiberutrullningen till villor minskade dock 
för de stora aktörerna. Telias fiberinves-
teringar nådde sin topp under 2016 och 
därefter har bolaget successivt minskat 
utbyggnadstakten. IP-Only drog i hand-
bromsen 2018 efter en kvalitetsrapport 
där brister hade kartlagts som företaget 
behövde arbeta med. IP-Only har efter 
ett uppfattande uppehåll under 2018 nu 
återigen intensifierat sin utbyggnadstakt 
med ambitionen att investera i fiberut-
byggnad fram till 2020. 

I januari 2018 meddelade Com Hem att 
de skulle sluta bygga egen fiber till villa för 
att istället fokusera på avtal med tredje-
partsnätverk, som exempelvis stadsnätens 
öppna nät. Även Telenor avbröt sin 
fiberutrullning till villorna och satsade på 
att hyra fiber av tredje part. 

Stadsnäten har gemensamt investerat 
stora summor i fibernät under de senaste 
åren och deras samlade investeringar 
under 2019 kommer att ligga på samma 
höga nivå som 2018. Stadsnätens fokus är 

fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbyg-
den samt efteranslutningar för de hushåll 
som befinner sig nära ett befintligt fibernät 
men som ännu inte är anslutna.

Tillgång till fiber aktör/aktörstyp i Sverige 
totalt, oktober 2018
AKTÖR/AKTÖRSTYP ANDEL

IP-Only  4%
Telia 38%
Ekonomiska föreningar 2%
Stadsnät, samt övriga aktörer 56%

Enligt rapporten ”Uppföljning av de 
regionala bredbandskoordinatorenas 
verksamhet 2018” råder det stor osäkerhet 
om initierade projekt, både stödfinansiera-
de och icke stödfinansierade, kommer att 
genomföras. Bredbandskoordnatiorerna 
uppskattar att utbyggnaden i flera län är 
1–4 år försenade på grund av att aktörer 
antingen har pausat eller avbrutit sina 
utbyggnadsprojekt i vissa områden. Detta 
har skapat en oro bland såväl invånare och 
lokala politiker. Situationen varierar dock 
mellan olika delar av landet. 

Vi kan konstatera att landsbygden ligger 

efter oavsett om man bor i norra eller södra 
Sverige. Ju längre ut fiberutbyggnaden 
kommer ut på glesbygden desto högre 
kostnader är förknippade med att få ett 
hus anslutet till fibernätet. Det kommer att 
minska efterfrågan och betalningsviljan 
hos hushåll som saknar tillgång till fiber. 
Enligt PTS är det de ökade kostnaderna 
som är det största hindret för utbyggnaden 
och myndigheten bedömer att ett nytt 
stödprogram är nödvändigt för att nå 
regeringens bredbandsmål. För att nå alla 
med bredband kommer det att krävas 
kombinationer av infrastrukturer såsom 
fiber och radiobaserade nät med högkva-
litet (en trådlösanslutning). Enligt PTS är 
det troligaste scenariot att investeringarna 
ligger kvar på relativt höga nivåer under 
några år till men att de därefter minskar 
markant när de senaste årens omfattande 
utbyggnadsprojekt har blivit färdigställda.

Nästa bredbandsstatistik från PTS väntas 
publiceras under våren 2020.  n

CAMILLA JÖNSSON

Svenska Stadsnätsföreningen
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Hela vårt kursutbud hittar du på edugrade.se
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Vi har utbildningar för alla faser i ett fiberprojekt.  
Från upphandling till projektavslut lär du dig  
smarta arbetssätt som leder till lägre kostnad  
och kortare leveranstid. Samtidigt får du ett  
robust och framtidssäkrat fibernät!

– Går det att sänka  
kostnaderna och leverera  
snabbare i fiberprojekt?

– Ja, med rätt kunskap.

Hela vårt kursutbud hittar du på edugrade.se
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Ett av fondens primära mål är att 
projekten de investerar i ska bidra 
till att nå EU:s digitala agenda. Men 
CEBF är också tydliga med att det är 

i mindre bolag, som av olika anledningar 
inte har möjlighet att genomföra större och 
kostnadskrävande projekt på egen hand, 
som de vill investera. Fonden har också 
som krav att den färdiga infrastrukturen 
ska vara ett så kallat ”öppet nät” så att även 
externa operatörer kan hyra fiberförbin-
delser.

ÄN SÅ LÄNGE HAR fonden inte investerat 
några medel i något nordiskt fiberinfra-
strukturprojekt. Dock byggs det redan nu 
ut fiber i ett antal områden i Slovenien, 
Kroatien och Storbritannien tack vare 
medel från CEBF.

– Det handlar om bolag som fått i 
uppdrag av ett antal kommuner att bygga 

ut bredbandet i sitt närområde. Och det är 
i första hand i mer glesbefolkade områden 
som vi söker projekt, säger Simon Rozas, 
investeringschef på CEBF.

INVESTERINGSHORISONTEN ÄR ÅTTA TILL tio 
år och fonden har som policy att inte 
investera högre belopp än 300 miljoner 
kronor per investering. Fonden förvärvar 
inte bolagen de investerar i utan tillför 
medel och går in som minoritetsägare. Att 
en riskkapitalfond, om än delvis offentligt 
finansierad, väljer att fokusera på projekt 
utanför större städer, där lönsamheten 
generellt sätt är lägre, tillhör ovanligheten. 
Men Thierry Levenq, senior rådgivare 
på CEBF och ansvarig för den nordiska 
marknaden är övertygad om att i fallet med 
fiberutbyggnaden finns stor potential även 
utanför Europas större städer.

– Ett av fondens delsyften är att bidra till 

bredbandsutbyggnaden i Europa men vi 
tror också att det finns en stor ekonomisk 
potential i fibernäten. Vi vet att branschen 
är investeringstung och om vi kan bidra 
till att snabba på utbyggnaden och ändå 
göra lönsamma affärer så gynnar det alla 
inblandade, säger Thierry Levenq.

ATT CEBF ÄN SÅ länge inte hittat några 
nordiska projekt att investera i beror enligt 
Simon Rozas och Thierry Levenq delvis på 
att bredbandsmarknaderna i dessa länder 
skiljer sig från övriga länder i Europa. Just 
nu pågår dock dialog med flera presumtiva 
partners och CEBF har en önskan om att 
få kontakt med fler potentiella samarbets-
partners i Sverige.  n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Fonden Connecting Europé Broadband Fund, CEBF, har som syfte att investera i bredbands-
projekt runt om i Europa. Fonden har samlat in över 420 miljoner euro och bland investerarna 
finns förutom EU-kommissionen en rad europeiska investerare och nu påbörjas jakten på 
investeringsobjekt.

Europeisk fond 
VILL BIDRA TILL BREDBANDSUTBYGGNADEN I SVERIGE
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Post- och telestyrelsen, PTS, har genomfört en kartläggning 
över investeringarna i fasta och mobila nät under 2018 
som redovisas i en delrapport som släpptes i början av 
juni i år. Rapporten är en del av arbetet i uppföljningen av 

regeringens bredbandsstrategi och visar att den totala investering-
en minskade med 11 procent, till 12,80 miljarder kronor från 14,37 
miljarder kronor året innan. Trots att de totala investeringarna 
visar på en minskning har stadsnäten istället ökat sina investe-
ringar i utbyggnaden av fasta nät. 

INVESTERINGARNA I FASTA NÄT minskade med 10 procent, till 10,88 
miljarder kronor, vilket huvudsakligen berodde på lägre inves-
teringar från Telia och IP-Only. Samtliga mobilnätsägare, med 
undantag för Hi3G, minskade sina investeringar i de mobila näten 
under året vilket resulterade i en minskning med 14 procent, till 
1,92 miljarder kronor.

MEDAN MAJORITETEN AV MARKNADSAKTÖRERNA höll tillbaka 
investerade stadsnäten ca 4,56 miljarder under 2018, vilket var en 

ökning från ca 4,45 miljarder 2017. Detta innebär att stadsnäten 
tillsammans stod för ca 42 procent av investeringarna i fasta nät 
under 2018. En av de främsta orsakerna som ligger till grund för 
ökningen är de omfattande utbyggnadsprojekten som bland annat 
är kopplade till kommunala bredbandsmål. 

PTS BEDÖMER ATT UTBYGGNADSTAKTEN troligtvis kommer att  
avta ytterligare under de kommande åren eftersom de flesta  
marknadsaktörer har nått eller närmar sig toppen av sina  
investeringar. Den främsta orsaken till minskningen är  
att bredbandsutbyggnaden når ut till allt mer glesare  
samhällen där det finns svårigheter med att få 
 investeringarna att gå ihop. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnäten ökade sina investeringar i bredbands-
utbyggnad under 2018, trots att övriga branschen 
bromsade.

Stadsnäten ökade sina investeringar

10 Gigabit till alla
Bygg snabbare stadsnät med Waystream

Tillförlitliga access-switchar för fibernät

• Upp till 10Gbit/s på alla portar
• Värmetåliga, upp till 70 grader
• Redundant kraftmatning
• 24/48-portar och bara 24cm djup
• Telemetri, kvalitetsmätning av TV m.m

Lågenergi-SFP 1G och 10G

• Sparar el och minskar värmen 
• Upp till 70% lägre elförbrukning
• Kompatibel med alla switchar

www.waystream.com, sales@waystream.com, tel 08-56 26 94 50
eller träffa oss på Bredbandsbåten/mässan
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STADSNÄTSUNDERSÖKNINGEN 20 1 9 : 

Stadsnäten i Sverige har sedan 
de startades på 90-talet inves-
terat cirka 45 miljarder kronor i 
bredbandsnät. Enligt Stadsnäts-

undersökningen investerade stadsnäten 
4,2 miljarder kronor 2018, och fortsätter i 
samma nivå under 2019. 

Stadsnätens grossisttjänster
Bredbandsaktörerna verkar i dag i 
huvudsak på tre nivåer; svartfibernivå, 
kommunikationsnivå samt slutkundsnivå. 
De två första kallas i telekomsammanhang 
för grossistnivå och det är inom dessa två 
nivåer som i stort sett alla stadsnät agerar. 
Den högsta nivån, tjänstenivån, sköts av 
privata aktörer. 

Stadsnätsoperatören tillhandahåller 
stadsnätet som ett öppet stadsnät, och 
verkar för att skapa nytta för privatpersoner 
och företag som är anslutna till stadsnätet. 
Det öppna stadsnätet erbjuder olika infra-
strukturtjänster för att möta grossist- och 
tjänsteleverantörsmarknadens efterfrågan. 

Det finns, enligt Stadsnätsundersök-
ningen, ett stort intresse hos operatörer 
och tjänsteleverantörer av att hyra olika 
grossisttjänster av stadsnätsoperatören.

Svartfibertjänster
Det är 97 procent av stadsnätsoperatörerna 
som erbjuder grossisttjänsten svartfiber i 
stadsnätet. En svartfiber är en förbindelse 
där fiberkabeln inte är ljussatt. En svartfi-
berförbindelse kan exempelvis nyttjas av 
företag som behöver sätta upp ett internt 
nätverk mellan olika byggnader eller kon-
tor, det är också en potentiell lösning för en 
operatör eller tjänsteleverantör som inte 
själv vill gräva egen infrastruktur men som 
är i behov av att ha en egen förbindelse för 
en eller flera kunder. Produkten svartfiber 
innebär att en operatör eller tjänste-
leverantör hyr fiber mellan två eller flera 
punkter i stadsnätet. Där slutar stadsnätets 
inblandning i förbindelsen eftersom det är 
kunden som själva får skaffa och drifta den 
aktiva kommunikationsutrustningen som 

behövs för att kunna använda svartfibern. 
Kunden har sin egen utrustning och kan 
bygga sitt egna nät och kan därmed själva 
styra kapaciteten och utrustningen i nätet. 

Stadsnätsoperatören erbjuder olika  
avtalslängder och SLA-nivåer på den svart-
fiber förbindelse som kunden vill hyra. 

Våglängdstjänster
Vart tredje stadsnätsoperatör erbjuder våg-
längdstjänster i sitt stadsnät. En våglängds-
tjänst är en säker och stabil lösning över 
korta såväl som längre sträckor. Fiberparen 
delas av flera kunder, men trafiken separe-
ras med olika våglängder. Operatören eller 
tjänsteleverantören disponerar då en egen, 
tillförlitlig överföringskanal i stadsnätet.

Inplaceringstjänster
Undersökningen visar att 74 procent av 
stadsnäten erbjuder inplaceringstjänster. 
Inplacering är en uthyrning av utrymme 
under en överenskommen tidsperiod som 
köparen får utnyttja för placering av egen 
utrustning i säljarens lokaler, rack, plats 
eller stativ och ansluta sig till mot överens-
kommen ersättning och villkor.

Radiolänktjänster
Enligt undersökningen har 10 procent av 
stadsnätsoperatören radiolänkstjänster. 
Stadsnätsoperatören kan med hjälp av 
radiolänk förlänga stadsnätsförbindelsen 
om det inte finns möjlighet att få fiber grävt 
till ett område eller en fastighet. Avståndet 
kan vara flera mil och det går bra att passera 
via eller länka till flera platser. Med de 
senaste radiolänkarna så är fördröjningen 
omärkbar och farten kan nå över Gigabit.

Mastplatstjänster
Det är 16 procent av stadsnäten som 
erbjuder mobiloperatörerna mastplats-
tjänster. Mobiloperatörer efterfrågar en 
infrastrukturtjänst som innebär att de kan 
ansluta basstationer till fibernätet, eller via 
radiolänk där det inte finns fibernät. 

Investeringarna i det fasta 
bredbandsnätet har legat på 
höga nivåer under flera år. 
Enligt Stadsnätsföreningen 
rapport, Stadsnätsundersök-
ningen, investerade stads-
näten över 4 miljarder i fast 
bredbandsinfrastruktur under 
2018, vilket gör dem till den 
sammantaget största aktören 
på marknaden.

Stadsnäten fortsätter investera 
miljarder i fiberutbyggnaden

Stadsnätens investeringar
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Kapacitetstjänster
80 procent av Stadsnätsoperatörerna er-
bjuder kapacitetstjänster till operatörer och 
tjänsteleverantörer i sitt stadsnät. Kapacitet 
är prestanda på förbindelsen och mäts 
i bitar per sekund (bits per second, bps) 
och vanligen används miljoner bitar per 
sekund (Mbps). En kapacitetstjänst innebär 
att operatörer eller tjänsteleverantörer 
hyr en egen förbindelse (en bandbredd) 
mellan två eller flera punkter i stadsnätet. 
Exempelvis kan kapacitetstjänsten vara 
en kostnadseffektiv lösning för ett företag 
som är i behov av att koppla ihop kontor 
som ligger långt ifrån varandra. Tjänsten 
är utmärkt för företag som vill transportera 
video, IP-telefoni, virtuella lan eller andra 
tjänster med höga krav på tillgänglighet och 
kapacitet. Kunden väljer den nivå på servi-
ce, support och hastighet som de vill ha och 
beställer det av Stadsnätsoperatören. 

Vid en affär är det stadsnätsoperatören 
som sköter installationen av förbindelsen 
och utrustningen vid valda leveranspunk-
ter. Det är också stadsnätsoperatören som 
sköter övervakning och all drift på den 
förbindelse med utrustning sin hyrts av 
stadsnätsoperatören. Beroende på den 
servicenivå som kunden valt finns det 
jourpersonal dygnet runt, året om. Vid 
driftstörning finns alltid någon beredd att 
snabbt påbörja felsökning.

Efterfrågan på stadsnätens olika  
grossisttjänster
Operatörer eller tjänsteleverantörer drar 
nytta av den fiberoptiska infrastrukturen 
som stadsnäten har genom att köpa 
grossisttjänster. På så sätt kan operatören 
upprätta ett ”eget” nät som ansluter de 
områden, mobilbasstationer och fastighe-
ter där operatören har kunder. 

Stadsnäten bedömer att efterfrågan 
under de senaste tolv månaderna jämfört 
med föregående tolvmånadersperiod har 
ökat för alla grossisttjänsterna. Knappt 
hälften av stadsnäten anser att efterfrågan 
på kapacitet och kapacitettjänster som 

Ethernet ökade. 42 procent upplevde en 
ökad efterfrågan på svartfibertjänster.  
Vart femte stadsnät upplever en minskad 
efterfrågan på radiolänktjänster. 

Efterfrågan på svartfiber och kapacitet 
har bland annat ökat på grund av att fler 
slutkunder anslutits där operatörer behöver 
hyra förbindelse av stadsnätet för att förse 
ett nytt område eller en ny kund med 
bredbandsanslutning.

Standardiserade avtal
Servicenivåer anger vilken kvalitets- och 
tillgänglighetsnivå en leverans ska hålla. 
När det gäller grossisttjänsternas service-
nivåer är det frågan om vilken tillgänglighet 
förbindelsen ska ha, hur lång tid det högst 
får gå innan felavhjälpning ska påbörjas, 
hur snabbt felet ska vara åtgärdat och hur 
många gånger ett fel får förekomma under 
en given tidsperiod. 

Både Tjänsteleverantörsavtalet och 
CESAR2:s avtalspaket har standardiserade 
tillgänglighetsnivåer som är överenskomna 
och etablerade i branschen. Grossistpro-
dukterna och -tjänsterna är specificerade, 
vilket innebär att både säljare och köpare 
har en gemensam uppfattning om vad för 
egenskaper produkten respektive tjänsten 
består av. Majoriteten av stadsnäten, 72 
procent, använder sig av servicenivåerna 
enligt branschavtalen CESAR2 och/eller 
Tjänsteleverantörsavtalet. 

Det är 28 procent av stadsnäten som 
har egna servicenivåer. På frågan vad 
deras egna servicenivåer innehåller svarar 
92 procent att de erbjuder sina kunder 
att kunna felanmäla dygnet runt. Det är 
också 75 procent av stadsnäten med egna 
serviceavtal där kunden kan avtala om att 
felsökning kan ske inom 4 timmar dygnet 
runt alla dagar. n

CAMILLA JÖNSSON

Svenska Stadsnätsföreningen Stadnätsundersökningen kommer att 
publiceras på föreningens webbplats under 
årets fjärde kvartal.

Efterfrågan på grossisttjänster  
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Erik Dahlström, Kalejdo Bredband 
och Johanna Björnson, Netmore/
Blink Services.

FOTO: JOHANNA DEMIR PHOTOGRAPHY
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De vill skapa 
fler tjänster  
i stadsnäten

Internet of Things, IoT, har blivit ett allt viktigare område för stadsnäten. 
Under de senaste åren har det också tillkommit flera företag som riktar  
in sig mot att stötta stadsnäten i sitt IoT-arbete. Två av dem är Kalejdo 
Bredband och Netmore/Blink Services.
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Bägge samarbetar i dag med flera 
stadsnät runt om i landet och 
deras förhoppning är att bidra till 
att erbjuda konsumentmarknaden 

fler tjänster inom exempelvis smarta hem, 
vård och omsorg och mycket annat.

– Internet of Things är ett brett begrepp, 
men i princip skulle jag säga att betydligt 
fler ”saker” blir uppkopplade, vilket vi 
redan sett början på. Det kommer att 
ställas krav på bra och bred infrastruktur 
som möjliggör nya tekniska tjänster. Teknik 
och infrastruktur ligger i framkant, så den 
stora utmaningen för branschen nu är att 
få ihop affärsmodeller och affärssystem 
så att man kan organisera och distribuera 
nya tjänster med lönsamhet, säger Erik 
Dahlström, vd på Kalejdo Bredband.

DET FINNS I DAG stadsnät som arbetat med 
IoT under flera år och på så sätt kommit 
långt i sitt arbete med att göra området 
som en naturlig del av verksamheten. På 
andra håll har arbetet inte kommit lika 
långt. De flesta stadsnät samverkar med 
externa aktörer inom IoT-området där 
Kalejdo Bredband och Netmore/Blink 
Services är två av företagen på marknaden.

HUR SAMARBETET SER UT skiljer sig åt men 
Johanna Björnson, vd på Blink Services och 
CMO på Netmore, vill lyfta fram betydelsen 
av att stadsnätet tar en aktiv roll i IoT-ar-
betet oavsett i vilken utsträckning de tar 
extern hjälp inom området.

– Jag anser att stadsnäten har ett ansvar, 
att på lokal nivå, möjliggöra och förverk-
liga den smarta staden. Lokal förankring 
underskattar vi inte. Det finns stadsnät 
bland våra kunder som vill vara mer eller 
mindre engagerade, i de fall där de vill vara 
mer engagerade utvecklas tjänster inom 
de kommunala verksamheterna, i de fall 
det inte finns resurser för detta så finns 

det samarbetspartners som exempelvis 
Kalejdo, Ambiductor, iioote, ATEA.

ÄVEN ERIK DAHLSTRÖM DELAR bilden av att 
engagerade stadsnät är en förutsättning 
för att komma igång med arbetet inom 
IoT-området.

Stadsnäten har potentiellt en nyckel-
position som lokala infrastrukturägare 
och operatörer. Möjligheterna är flera 
inom såväl smarta städer som inom olika 
välfärdstjänster. Kalejdo har hittills arbetat 
primärt med tjänster på konsumentsidan. 
Inom detta område finns stor potential 
för de öppna stadsnäten att lägga till fler 
tjänster i det öppna nätet.

HAN TROR OCKSÅ ATT IoT-tjänster inom 
operatörsmarknaden där smarta tjänster 
erbjuds som tjänster/abonnemang kan ha 
stor potential för stadsnäten.

– I princip alla tjänster kan distribueras 
över Internet, men här finns samtidigt en 
jättemöjlighet för stadsnäten att trans-
portera tjänsterna direkt i stadsnätet med 
högre säkerhet och med bättre kvalitet. 

ERIK DAHLSTRÖM OCH JOHANNA Björnson 
delar bilden att området än så länge bara är 
i sin linda.

– Inom fem till sju år tror vi lönsamheten 
för nya operatörstjänster som larm och 
smarta hem kommer att överstiga den 
för traditionell triple-play. Möjlighet 
finns för stadsnäten att vara med i denna 
värdekedja. Förfogar man över ett fibernät 
och ett LoRa-nät har man troligen den 
infrastruktur som behövs för att skapa bra 
operatörstjänster ovanpå.

MEN BARA FÖR ATT IoT-utvecklingen väntas 
explodera i omfattning så menar bägge att 
stadsnäten kommer att behöva arbeta hårt 
för att bibehålla sin konkurrenskraft.

– Alla stadsnät kommer att uppleva 
mycket hårdare konkurrens kommande år. 
Det har varit relativt enkelt att ansluta en 
fastighet till det lokala fibernätet och lätt 
att sälja in idén med det öppna nätet. Men 
när en fastighetsägare nästa gång skall välja 
anslutning, vilket i många fall redan är nu, 
så spelar enkelhet och pris mycket större 
roll. Bästa lösningen på det är sannolikt 

att skapa unika tjänster. Men marknaden 
kommer inte att göra det på egen hand 
utan att stadsnäten själva är med och 
driver utvecklingen!

DE ANSER OCKSÅ ATT stadsnäten behöver bli 
bättre på sitt varumärkesarbete. Den lokala 
kännedomen om stadsnätens verksamhet, 
både bland kollegor inom kommunen, 
hushållen och företag skiljer sig åt. Det 
kan också vara så att stadsnätet enbart 
förknippas med bredbandsutbyggnad och 
att kännedomen om att det också finns 
kompetens inom exempelvis utveckling av 
den smarta staden är liten eller obefintlig.

– För flera år sedan fick jag möjlighet att 
i några tidiga stadsnät arbeta ihop med Jan 
Unander, en av Sveriges främsta varu-
märkesexperter. Han myntade begreppet 
”Area-of-Trust” som jag tycker är klockrent 
att arbeta utifrån. Omvärld och intressen-
ter ser på stadsnätsverksamheten utifrån 
och placerar den i ett ”område”. Omvänt 
kan man inifrån påverka: Hur skall andra 
se på verksamheten? Var vill vi finnas som 
trovärdig och självklar aktör? När går vi 
utanför vår Area-of-Trust och blir otydliga? 
Med det förändringsarbete stadsnäten har 
framför sig, måste varumärkesbyggandet 
följa med, säger Erik Dahlström.

Vilka styrkor har stadsnäten jämfört med 
övrig marknad inom IoT-området?

– Lokal förankring, stadsnäten har redan 
etablerade kunder och användningsom-
råden som egentligen direkt skulle kunna 
anslutas till exempelvis LoRaWAN, NBIoT 
eller annan teknologi. En annan styrka 
är det långa perspektivet som finns hos 
stadsnäten med lång drifttid, det blir en 
stabilitet och kontinuitet för alla de smarta 
tjänsterna som levereras och skall driftas, 
säger Johanna Björnson. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Det kommer att ställas 
krav på bra och bred  
infrastruktur som  
möjliggör nya tekniska 
tjänster.

ERIK DAHLSTRÖM

Stadsnäten har ett ansvar,  
att på lokal nivå, möjlig-
göra och förverkliga den 
smarta staden.

JOHANNA BJÖRNSON
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Om Erik Dahlström
Gör: VD för Kalejdo Bredband, sedan 2012.
Bakgrund: Arbetat med stadsnät i över 20 år, etablering, affärsut-
veckling och tjänsteutveckling både lokalt och på branschnivå.
Bäst med stadsnät: Unik position, de tjänster som om fem-tio år 
betingar högst värde är lokala tjänster.
Största utmaning för stadsnät 2019: Att hitta sätt och samarbeten 
som bidrar till utvecklingen av nya tjänster och helt nya aktörer på 
tjänstemarknaden.

Om Kalejdo Bredband
Kalejdo har sedan start, för cirka åtta år sedan en tjänsteplattform 
för mediatjänster, med åtta olika tv-leverantörer samt med möjlighet 
att skapa lokala tjänster med tv-skärmen som gränssnitt. För fyra 
år sedan valde bolaget att utveckla en motsvarande plattform för 
IoT-tjänster som de kallar ”Sakernas Stadsnät”. Kalejdo Bredband 
jobbar primärt med stadsnätsoperatörer, men även större bostads-
bolag och önskar självklart attrahera olika tjänsteleverantörer till vår 
plattform och till stadsnäten.

Om Johanna Björnson
Gör: VD för Blink Services sedan april 2019, CMO på Netmore.
Bakgrund: Kommer från Modebranschen och har senaste 10 åren 
arbetat med Esprit de corp. De 7 sista åren byggde jag upp och 
ägde 2 egna Esprit-butiker.
Bäst med stadsnät: Långsiktigt perspektiv med fokus på kvalitet 
och tjänsterna som ofta tas in av stadsnäten ska främja medborgar-
na i de smarta städerna som är under uppbyggnad. Efter fiberutrull-
ningen har en enorm kunskap av projektledning utvecklats och de 
tjänsterna behövs nu för att utveckla IoT-nät.
Största utmaning för stadsnät 2019: Att hitta rätt samarbetspartner 
att växa med, det går snabbt och det gäller att hoppa ombord nu.

Om Netmore och Blink Services 
Netmore och Blink Services är idag Sveriges ledande operatör för 
LoRaWAN. Företaget etablerar tekniken tillsammans med lokala 
samarbetspartners, oftast stadsnät. Affärsmodellen handlar om att 
administrera alla de sensorabonnemang som kommer behövas för 
alla smarta tjänster och det inkluderar LoRaWAN men även abonne-
mang för övriga teknologier. Bolaget har en egenutvecklad portal, 
Blink Portal, som knyter ihop ekosystemet och den administrativa 
hanteringen.

FOTO: JOHANNA DEMIR PHOTOGRAPHY
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KRÖNIKA  

Under flera års tid tillbringade jag 
en mycket stor del av min tid 
med att arbeta för ökad bred-
bandsutbyggnad i hela Sverige 

och att Sverige skulle bli världsbäst på att 
tillvarata digitaliseringens möjligheter. 
Nu finns det en ny statssekreterare för 
allt detta – Sebastian de Toro. Med lite 
perspektiv på tillvaron tycker jag därför att 
jag för honom och andra kan göra några 
sammanfattande slutsatser om mina 
erfarenheter.

Aktivt ledarskap
Något som slagit mig vid otaliga möten 
med regioner, kommuner och företag är 
att det är de kommuner där kommunal-
rådet sagt att det ska finnas 100 procent 
bredband, som också fått det. Det är de 
som tydligt pekar ut riktningen framåt som 
leder digitaliseringen och också kommer 
kunna nyttja allt bredband. Jag skulle dock 
önska att flera kommunala ledare tydligt 
pekade ut full täckning med bredband som 
en prioriterad fråga – på riktigt. Inte bara 
halvhjärtat anställa en strateg som på 20 
procent arbetar med digital infrastruktur 
utan politiskt stöd.

Aktiv politik
Många av landets kommuner äger stads-
nätsbolag och/eller har avtal med olika 
aktörer om bredbandsutbyggnad. Min 
erfarenhet är att de kommuner som aktivt 
styr (och inte styrs av) stadsnätsbolaget, 
har aktiv dialog med privata aktörer och 
samtidigt driver utbyggnaden framåt i tät 
dialog med berörda, där händer det saker. 
Just att själv äga ett stadsnätsbolag och 

styra bolaget från politiskt håll i kommun-
ledningen, är en stark framgångsfaktor.

Lokalt engagemang
Sverige elektrifierades en gång i tiden 
genom ett lokalt engagemang och driv-
kraftiga människor. Detsamma krävs för 
bredbandsutbyggnad. Här är Gotland ett 
bra exempel men även andra kommuner 
har lokala ledare som samlar inspiration, 
kraft och engagemang. Detta måste stödjas 
av kommuner och regioner och ständigt 
uppmuntras. Folk måste handgripligen 
visas på varför en investering om 20 000 kr 
är viktig och varför 3G eller 4G i mobilen 
inte räcker. Det är för många som tackar 
nej, både bland företag och enskilda. Här 
krävs kraftsamling.

Stöd?
Vi måste ha stödmedel riktade mot de 
delar av landet där människor och företag 
ska kunna finnas men där utbyggnaden 
på marknadsmässiga villkor, blir för dyr. 
Här behöver en regional analys ske av var 
behoven och förutsättningarna är som bäst 
och störst. Inte var ropen är som högst, för 
minns alla satsade stödmiljarder som ändå 
inte lett till något konkret resultat. Det 
kommer behövas nya miljarder kronor och 
kanske måste man här tänka nytt; finansie-
ring genom obligationer eller andra lån kan 
vara något.

Riktigt samarbete
Sverige har bra förutsättningar för att nå 
bredbandsstrategins mål 2025 om ett 
gigabitsamhälle för – nästan – alla men då 
krävs det att de resurser vi har används. 

Att regionerna genom sitt strategiska 
tillväxtansvar ser digital infrastruktur 
och dess innehåll som en tillväxtfråga, att 
kommuner ser investeringar i bredband 
som lika självklara som vägutbyggnad (eller 
cykelväg) och att den digitala infrastruktu-
ren blir ett ansvar för samtliga de statliga 
aktörer som berörs. I nästa nationella 
infrastrukturplan skulle bredband kunna 
vara med. Trafikverket och PTS måste också 
arbeta tillsammans med Lantmäteriet och 
andra berörda för att underlätta för alla. 
Regioner och statliga aktörer måste helt 
enkelt göra sitt yttersta för att stötta och 
hjälpa alla Sveriges kommuner.

Jag är övertygad om att Sverige kommer 
fortsätta att leda det internationella digi-
taliseringsarbetet men det är tufft i toppen 
och ska vi förbli där, då måste bredbandet 
ut – även till de som inte vill! För samtidigt 
som vi övertygar ännu ett hushåll om att 
investera av egna medel, satsar många 
Europeiska länder miljarder euro på sin 
utbyggnad. Ska vi då ha arbetskraft och 
kunskap att bygga nytt, underhålla och 
övervaka, då måste vi ligga i framkant. 

Allt det jag skrivit om kräver ett politiskt 
ledarskap på alla nivåer i samhället. Och 
det börjar i regeringen. Genom effektivt 
använda frekvenser, utbyggd fiber och 
innovativ produktutveckling kan folk och 
företag finnas i hela landet och Sverige leva 
på riktigt. Att satsa på bredband är att satsa 
på Sverige och framtiden. n

ALF KARLSSON

Tidigare statssekreterare hos dåvarande 

digitaliseringsministern Peter Eriksson

Ett helt uppkopplat Sverige 
2025?

Alf Karlsson.
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ÄTA KAKAN  
OCH HA 
DEN KVAR?
Vi erbjuder en smart partnermodell med finansiering 
och har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att 
bygga, underhålla och utveckla de snabbaste, mest  
robusta och pålitliga näten. 

Maintrac är den nya generationens teknikexperter som 
kopplar ihop människor för en hållbar framtid. 

Bygg klart med Maintrac och nå bredbandsmålet.

013-13 13 00
 
Läs mer på maintrac.se/stadsnat

CONNECTING TECHNOLOGY TO LIFE

M A I N T R AC

BYGG KLART STADSNÄTET MED MAINTRAC!
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Under de senaste åren har termen 
Carrier Grade utvecklats från det 
som en gång var ett kännetecken 
för kvalitén på det allmänna 

telefonnätet, PSTN till att i dag definiera 
leveranskraven för nästa generations 
nätverk, NGN. NGN tillhandahåller många 
tjänster utöver röst och många av dessa 
andra tjänster har nått samma kritiska 
nivå av tillgänglighet som tjänsten röst har. 
Detta har skapat en oskriven förväntan från 
användare på en upptid av 100 procent, 
alltså ”alltid på” oavsett vad nätet används 
till.

Ett avbrott eller fel på någon komponent 
som stör trafik i nätverket kan kosta 
miljontals kronor eller än värre om liv 
kan riskeras. Krav för Carrier Grade gäller 
nätverks- och nätverkskomponenter, men 
de kan inte vara Carrier Grade om inte 
hårdvaru- och mjukvarudelar implemente-

rar funktioner för samma nivå konsekvent 
över hela systemet. Det här blir allt svårare 
att uppnå på grund av alla de leverantörer 
och tillverkare som ett NGN består av. Det 
är sällan endast en produkt eller leverantör 
av hela nätet.

Tidigare hänvisade Carrier Grade till en 
uppsättning Bell-systemkrav som speci-
ficerade levererad kvalitet, tillförlitlighet, 
tillgänglighet, underhållbarhet, hanterbar-
het och egenskaper för nätverksutrustning 
och rösttjänster.  

Det finns fem huvudkrav för att få kalla 
sin tjänst eller nätinfrastruktur för Carrier 
Grade som ska uppfyllas och hanteras:
• Hög tillgänglighet / service
• Servicekvalitet / upplevelsekvalitet
• Prestanda och effektivitet
• Skalbarhet
• Säkerhet

Tillgänglighet: 99.999 procent 
Den viktigaste egenskapen i en tjänst som 
definieras som Carrier Grade är att den 
har ”fem nio” eller till och med ”sex nio” 
tillgänglighet. Detta innebär att det kan 
finnas maximalt schemalagt driftstopp på 
bara några minuter per år. 

För att skapa förutsättningar för detta 
tillgänglighetskrav så bygger nätdesignen 
på att skapa ett feltolerant nät och snabb 
redundans (mindre än 50 millisekunder 
för att reagera på fel). Med rätt design kan 
vissa nät legitimt hävda att de har 100 
procents drifttid. Om en komponent går 
sönder, eller exempelvis en fiberkabel går 
av, måste nätet vara tillräckligt hållbart för 
att motstå det. 

Om en nätkomponent går sönder måste 
det vara lätt att felsöka eller ersätta den. 
I händelse av fel startar noder och andra 
komponenter om automatiskt, återhämtar 

Termen Carrier Grade används allt oftare i telekomsammanhang. Begreppet innebär nätverk och nät-
infrastruktur som har extremt hög tillgänglighet. Under lång tid har krav på Carrier Grade använts vid 
speciella sammanhang där kraven på både säkerhet och tillgänglighet varit ovanligt höga. Men i takt 
med att samhällets krav på tillförlitliga anslutningar är kraven på Carrier Grade på väg att förändras.

Vad är Carrier Grade?
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sig och konfigurerar sig själva på ett 
självläkande sätt.

Kvalitet
Nästa krav i nät med Carrier Grade är 
kvaliteten på tjänsten. Röst- och videotek-
nik måste ha så lite fördröjning och/eller 
lika mycket redundans för att förhindra för-
dröjningar mellan paket (jitter) eller andra 
artefakter som i bästa fall distraherar och 
i värsta fall gör kommunikation omöjlig. 
Termen ”servicekvalitet” används också för 
de algoritmer som ser till att VoIP-paket får 
prioritet framför icke-realtidstrafik (RTT), 
varför uttrycket ”kvalitet på upplevelse” 
ibland används.

Prestanda
Det tredje kravet i nät med Carrier Grade 
är prestanda. Den rätta kombinationen av 
hårdvara och mjukvara gör att utrustning 
för Carrier Grade körs på en nivå som ligger 
långt över konsumentkvalitet. Servrar av 
Carrier Grade och annan infrastruktur har 
alltid de senaste processorerna, tillverkade 
av de bästa materialen, optimerade för att 
köra med flera kärnor, gjorda för att kyla 
dessa kärnor och köra på högsta prestanda 
så mycket som krävs. 

Skalbarhet
Energikraven för modern datorutrustning 
är extremt höga och basmätningen har ofta 
fördubblats eftersom det tar lika mycket 
energi att köra fläktar och kylvätskor. 
Ingenjörer letar alltid efter nya sätt att göra 
komponenter mindre och svalare.

Nät som är Carrier Grade måste vara 
skalbara. Detta kan vara en enskild kom-
ponent som ibland, men inte alltid, körs på 
sina högsta prestandanivåer och anpassar 
processorkraft beroende på exempelvis 

trafikflödens komplexitet. Det kan också 
vara så att man använder en utpekad plats 
som samlar utrustning för lastbalansering 
eller så kan det vara att lägga ett datacenter 
på andra sidan kommunen, regionen, 
landet eller varför inte världen för att 
utöka affärsmöjligheter och också lägga till 
redundans.

Säkerhet
Den sista komponenten i Carrier Grade är 
säkerhet. Precis som med nätverkssäkerhet 
måste data och tjänsten hållas skyddade 
från DoS-attacker, inbrott och stöld, 
ID-stöldförsök och virus.

Eftersom det finns så mycket överlapp-
ning inom dessa kategorier, kan andra 
källor lista de definierande egenskaperna 
för Carrier Grade under olika kriterier. 

Men den mest grundläggande defini-
tionen är denna: ett nätverk av Carrier 
Grade har nästan 100 procent drifttid, är 
tillräckligt hållbart för att motstå naturliga 
och konstgjorda attacker och är skalbar.

Carrier Grade i Telekom-Sverige och 
behov av utveckling
De nationella operatörerna har idag 
stamnät och delar av sina accessnät 
med Carrier Grade klass. Samtliga 
operatörer erbjuder tjänster med Carrier 
Grade till premiumkunder. När det gäller 
konsument relaterade tjänster så ser det lite 
annorlunda ut. Den prispress som råder 
inom bredbandsmarknaden för konsu-
ment är så pass påtaglig vilket gör att dessa 
tjänster inte uppfyller alla kriterier för att 
få kallas Carrier Grade. Detsamma gäller 
lösningar i öppet nät som många stadsnät 
har för leverans av konsumenttjänster.

Det som får stryka på foten är 
oftast redundans och servicekvalitet. 

Konsumenttjänster bygger oftast på 
punkt-till-punktförbindelser, delad 
utrustning samt lägre krav på servicenivå. 

Stadsnätens och regionnätens stamnät 
är däremot oftast Carrier Grade vilket 
gör att den totala upplevelsekvaliten till 
konsument är ganska hög. De fall som kon-
sumenter påverkas av fel beror oftast på 
kabelbrott eller hårdvara som är utslagen 
närmare kund, ex distributionsswitchar.

Om jag tittar ur ett samhällsperspektiv 
där vi vill använda våra uppkopplingar till 
mer är konsumentrelaterade leveranser, 
där vård och omsorg, kommunala e-tjäns-
ter och andra samhällsviktiga funktioner är 
beroende av att bredband och förbindelser 
alltid fungerar, så kommer det att krävas av 
nätägare och konsumenter att tänka om. 

Nätägare måste ha support, felanmälan 
och kontinuerligt bygga bort sårbarheter 
i nätet årets alla dagar och timmar. 
Konsumenter måste se till att ha mer än 
en uppkopplingsmöjlighet. Det räcker 
inte bara med en mobiluppkoppling eller 
bredband via fiber. Båda måste finnas och 
ibland till och med mer än så.

Det är därför viktigt att varudeklarera 
förbindelser så att vi som konsumenter och 
samhällsinvånare lättare kan utläsa vilken 
kvalitet vi har på vår uppkoppling och vad 
vi kan förväntas oss för kvalitet. 

Detta är svårt idag, men en enkel 
varudeklaration av en uppkoppling/
förbindelse skulle kanske vara lösningen 
på detta. Likväl att de produkter som vi vill 
koppla upp, exempelvis trygghetslarm är 
designad för att stödja en viss kvalitet på 
uppkopplingen. n

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnät AB Välfärdsport Öppet Nät Mobilnät AB 4G SIM-kort Mobilnätet

Förbindelsedeklaration: Fast nät
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PÅLITLIGA 
FIBERLÖSNINGAR 

FÖR FRAMTIDENS 
STADSNÄT

Melbye har ett heltäckande sortiment av fiber- 
optiska nät. Med expertkunskap inom både passiva 
och aktiva fiberlösningar hjälper vi dig att hitta den 

bästa lösningen för varje specifikt projekt, vare sig det 
gäller ett helt system eller en viktig komponent.

www.melbye.se

Stolt guldpartnerleverantör!
Kom och träffa Melbye på 
Bredbandsbåten 1-2 oktober.



Underjordisk serverhall som klarar både atombomber 
och elektromagnetisk puls lockar kunder
 Sedan 2008 har datacentret Gibon 

Västervik, tidigare Valvea AB, varit 
verksamma 25 meter under marken i 
ett bergrum. Enligt Niklas Andersson, 
vd på Gibon Västervik, har bergrummet 
de perfekta förutsättningarna för deras 
verksamhet där säkerhet har en hög 
prioritet.

Bergrummet, som tidigare användes av 
svenska försvaret, består av två våningar på 
sammanlagt 400 kvadratmeter och är byggt 
för att stå emot atombomber och elektro-
magnetisk puls. Enligt Niklas Andersson 
sökte de specifikt efter ett bergrum då det 
erbjuder hög säkerhet och rätt miljöförut-
sättningar för deras verksamhet. 

– Eftersom att rummet är beläget så långt 
under marken får vi naturlig kyla från berget 
vilket är bra för utrustningen, och vi kan även 
ställa in luftfuktigheten så att den håller sig 
på en konstant nivå. Sedan fanns det även 
ett dieselaggregat redan när vi flyttade in 
som kan driva servrarna om det skulle uppstå 
problem med elnätet, säger han. 

Är dessa förutsättningar något  
som tilltalar era kunder? 

– Absolut, här i Västervik är dessa 
förutsättningar något unikt. Vi tecknar 
nästan alltid avtal med de företag som 
kommer på besök. 

Kärnverksamheten hos Gibon Västervik 
är serverdrift där de förvaltar företags 
servrar. Utöver det hanterar de även 

säkerhetskopiering, installation, applika-
tionsuppdateringar och administration. 
Eftersom deras kunder ibland efterfrågar 
uppkoppling i samband med att de förvarar 
sin data i berget har de även ett samarbete 
med det lokala stadsnätet, Västervik Miljö 
och Energi, sedan 2012. 

Enligt Mee Särneroth, affärsområdeschef för 
stadsnätet i Västervik, fungerar samarbetet 
bra. 

– Eftersom att vi arbetar med att bygga 
och underhålla fibernät utan tjänstleverans 
samverkar vi med olika operatörer, både 
nationella och lokala. Det händer att kunder 
efterfrågar operatörer med en viss kompe-
tens, och då brukar jag rekommendera olika 
operatörer som besitter just den kompe-
tensen. Gibon Västervik är en av våra goda 
samarbetspartners med hög kompetens 
inom bland annat leveranssäkerhet, säger 
hon. n  

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

HÖGANÄS ENERGI FIRAR 

hundra procents
fiberutbyggnad

Höganäs är en av de kommuner som är först i landet att bli klar 
med fiberutbyggnaden, och dessutom till samtliga fastigheter. 
Den sista installationen kommer att bli Kullens fyr. Enligt Benny 
Ulmestig, vd på Höganäs Energi, var Kullaberg det svåraste och 
mest olönsamma området att lägga fiber på eftersom det är 
berggrund och naturskyddsområde. Därför blir det symboliskt att 
arrangera evenemanget ett stenkast därifrån, uppe på Kullaberg.  

Höganäs Energi har bjudit in de medarbetare, styrelser, konsulter 
och samarbetspartners som har varit medverkande i projektet. 
Evenemanget anordnas för att tacka de delaktiga aktörerna för ett 
gott och intensivt arbete med utbyggnaden. 

– Vi har valt att uppmärksamma händelsen eftersom fibern är 
en viktig tillgång för samhället. Vi är stolta över arbetet, att vi så 
snabbt har byggt ett fibernät som ger alla invånare i kommunen 
tillgång till fiber. Det är ett väldigt lyckat projekt och självklart värt 
att fira, säger Benny Ulmestig. 

Under evenemanget kommer tre talare att sammanfatta projektet. 
Först ut är Benny Ulmestig som kommer att berätta om Höganäs 
Energis fiberresa. Sedan kommer Peter Schölander, Höganäs 
kommuns kommunalråd, att tala om nyttan av fiber för kommunen 
och dess invånare. Avslutningsvis kommer Svenska Stadsnäts-
föreningens vd Mikael Ek att tala om fiberns roll i samhällsutveck-
lingen.  n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

 I september i år kommer Höganäs Energi att gå i mål med 
fiberutbyggnaden i kommunen när Kullens fyr installeras 
som sista fastighet. Händelsen uppmärksammas bland  
annat genom att berörda aktörer bjuds in till ett projekt-
avslut i form av ett evenemang.
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Anläggningens robusthet
En god robusthet kan inte skapas enbart 
genom enskilda åtgärder, utan beror på det 
totala resultatet av flera olika parametrar. 
Projektet och vägledningens ambition är 
att reda ut dessa parametrar så att även 
personer utan tidigare kunskaper om radio, 
skal kunna förstå dessa parametrar på ett 
övergripande sätt och på så sätt bättre 
förstå sin roll och sitt ansvar i samband 
med etablering av fasta radiobaserade 
lösningar. 
I begreppet robust Fast radio omfattas: 
• Ett robust och funktionellt byggsätt. 
• En kvalificerad radioplanering.
• Komponentval med låg felintensitet.
• Förmåga att kunna felavhälpa inom 

utlovad tid.

Projektets ambition är att anläggandet av 
robusta radiobaserade lösningar uppfyller 
ovanstående behov genom att branschens 

aktörer följer de krav som finns i denna 
vägledning.  

Om metodik och arbetssätt
Precis innan sommarsemestern 2019 i juli 
avslutades projektet. Metodik och arbets-
sättet följer ett enkelt men effektivt format. 
Projektledaren och teknisk ansvarig tog 
fram ett ramdokument att utgå ifrån. 
Projektet utgick också från erfarenheter 
från tidigare arbeten inom koncepten 
Robust fiber och Robusta fastighetsnät. 
Den förklaringsmodell som vägledningen 
bygger på består av  elva områden. Dessa 
är:
1. Definitioner, förtydligande och 

förkortningar
2. Allmänt om typer av radiosystem
3. En radiolänkprocess
4. Referensmodeller som beskriver olika 

radiolösningar
5. Generella krav

6. Anläggningskrav
7. Provning och driftsättning av  

radiosystem
8. Dokumentation
9. Risk- och sårbarhetsanalys
10. Lagar, förordningar och föreskrifter
11. Standarder

Vid varje arbetsmöte gicks dessa områden 
igenom och texter och bilder producera-
des, diskuterades samt beslutades om att 
användas i vägledningen. 

Mellan mötena fick arbetsgruppen 
olika uppgifter som kunde innebära 
fördjupningsarbete, analys om arbetssätt 
eller vilket material som används. Många 
av deltagarnas egna erfarenheter har varit 
viktiga för att få ett bra och korrekt innehåll 
i vägledningen. 
Samtidigt som arbetsgruppens med-
lemmar jobbat med specifika detaljer 
mellan mötena så korrekturläses texter, 

I början av 2019 startade Stadsnätsföreningen ett projekt för att ta fram en vägledning kring fasta radio-
nät. Projektet har drivits i samverkan med branschens aktörer samt Post- och telestyrelsen, PTS. Den 
framtagna vägledningen beskriver de åtgärder som rekommenderas vid anläggandet av radiobaserade 
lösningar för ortsammanbindande nät, redundans- och accessnät, för att dessa radioanläggningar ska 
uppfylla god robusthet och funktionalitet. 

EN VÄGLEDNING FÖR 

Robusta Fasta 
Radionät
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och kompletteringar över nya saker som 
dyker upp har gjorts av projektledaren och 
teknisk ansvarig. 

Hela idén har varit en tät dialog med 
de som dagligen arbetar med att bygga 
fasta radioanläggningar så att empirin i 
vägledningen blir betydande.

Dessa möten har mynnat ut i beskriv-
ningsdelar men också minimikrav för olika 
delar av anläggningen och ibland också 
rekommendationer men inte krav. 

Samtliga minimikrav är markerad med 
grön text i vägledningen så det ska vara 
lätta att hitta.

Exempel på Minikrav:
Minimikrav antennbärare
• Arbetet med antennbärare ska följa 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter:
–  Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 

1999:3).
–  Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

2000:6, Mast och stolparbeten.
–  Boverkets gällande bestämmelser BBR, 

BKR samt BSK. 
• Montagebeskrivning till mast alt torn 

och fundament ska finnas.
• Master, torn och fundamentslösningar 

skall vara dimensionerade och konstru-
erade enligt Eurokoderna och tillverkade 
enligt EN 1090–2 utförandeklass EXC2.

• I de fall det är aktuellt med prefabrice-
rade fundament till master och torn ska 
fundament vara utrustade med ingjutna 
DEHA kulankare (6000-5,0-120), detta för 
att säkerställa ”Säkra lyft”. 

• Master och torn ska vara prestanda-
deklarerade och CE märkta enligt EN 
1090–1.

• Master och torn ska vara ytbehandlade i 
varmförzinkningsklass Fe/Zn 115 enligt 
EN ISO 1461. För stål i mark ska Fe/Zn 215 
uppfyllas.

• För aluminiumkonstruktioner ska 
legering EN-AW 6082 T6 alt EN-AW 6005 
T6 användas, ytbehandling genom 
anodisering 20 μm.

• Röjningsområde för staglinor ska ha 5 m 
radie från staglinor.

• För skruvförband i antennbärare gäller 
varmförzinkning enligt ovan alt rostfri 
syrafast A4. 

• För låsning av skruvförband ska 
momentdragning, körnslagning eller 
dubbelmutter användas. 

• En beräkningsanalys som redovisar 
utnyttjandegraden ska finnas. Där krav 
på max pekfel finns ska detta beräknas 
och dokumenteras.

• Antennbäraren ska vara ansluten till 

jordtag genom en jordtagsledare. 
• Antennbärare placerad på fastighet ska 

vara ansluten till respektive fastighets-
jord eller till separata jordtag om sådana 
finns tillgängliga. 

Radiolänkprocessen
Aktiviteterna för etableringen av en Fast 
Radioanläggning följer en process som 
kallas ”Radiolänkprocessen”. Process-
beskrivningen är principiell och ska ses 
som en vägledning och kan med fördel 
kompletteras med egna processteg som 
är specifikt för varje företag. Processen 
möjliggör olika typer av entreprenader 
såsom total eller utförandeentreprenad. 
Det finns också beskrivet en process för 
att bygga radionät/radiolänk alternativt 
bygga enskild kundförbindelse multi-
punkt-till-punkt.

Transmission, Internetaccess  
och nätstruktur
Syftet med fasta radionät är att komplettera 
den fasta infrastrukturen där det inte 
är tekniskt/ekonomiskt motiverat att 
förlägga fiberkablar. Det är därför viktigt att 
bibehålla fastnätsförbindelsen karakteris-
tisk i så stor grad som möjligt med avse-
ende på teknisk transparens, fördröjning, 
tillgänglighet och säkerhet. Projektet har 
därför utgått från att fullt stöd ska finnas 
för den definition som är framtagen av 
Internetstiftelsen gällande internetaccess. 
Vägledningen har definitionen som 
minikrav när det gäller transmission, 
provmätning och prestanda utöver de 
krav som finns för radiogränssnitt och 
basbandsgränssnittet.

Vad är en referensmodell?
Vägledningen består av tio huvudreferens-

modeller och några undermodeller av fasta 
radionät. Varje modell har en schematisk 
bild av anläggningen, beskrivning och 
användningsområde. Se ett exempel i 
illustrationen längst ner.

Deltagare i projektet
Stadsnätsföreningen vill tacka alla som 
deltagit med sitt engagemang och sin 
kunskap i detta intressanta projekt. Utan 
dessa hade det inte blivit någon vägled-
ning. Deltagande företag är:
Bluecom AB, Ceragon AB, Corporate Fiber 
AB, Eltel Networks AB, IT Norrbotten, 
NoWire Nordic AB, Post- och telestyrelsen, 
RAD, Relacom, Scanmast, ServaNet AB, 
Sveriges Kommuner och Landsting, STF 
Ingenjörsutbildningar, Svenska Stads-
nätsföreningen, Teracom, Umeå Energi 
AB, Utsikt Bredband AB, Vixor & Company 
AB, Vinnergi AB (f d We Consulting AB) och 
Wantech AB

Föreningen hoppas att alla som bygger 
eller beställer fasta radionät kommer att 
använda vägledningen och dess kravbild. 
Tillsammans skapar vi en robusthet och 
funktionalitet för vår digitala motorväg 
som motsvarar de samhällskrav som finns 
för att kunna utveckla digital infrastruktur 
anpassad för samhällsviktigt och samhälls-
kritisk verksamhet.

Är ni nyfikna på resultatet?
Vägledningen hittar ni på Svenska  
Stadsnätsföreningens hemsida:
ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust- 
digital-infrastruktur/  n

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Exempel på 
referensmodell: 
Punkt-till-Punkt länk, 
Länkförbindelse för 
ortsammanbindande 
nät, Redundans- och 
etableringslänk. 
Aggregering av trafik 
i olika frekvensband.
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Gotland påbörjade sin utbyggnad av fibernät 2010. 
Utbyggnadsprojektet resulterade i ett samarbete mellan 
sockenfiberföreningar, fiberleverantörer, grävföretag, 
allmänheten och företrädare för Region Gotland, 

Länsstyrelsen samt Post- och tele styrelsen, PTS. Under 2016 hade 
Gotland redan etablerat ett väl utbyggt fibernät över hela ön, trots 
den stora andelen landsbygd. I dag handlar arbetet främst om 
efteranslutningar av enskilda hus och anslutning i samband med 
nybyggnation.

EN AV ORSAKERNA TILL den lyckade utbyggnaden är den samverkan 
som har skett mellan lokala aktörer och allmänheten. I början 
fokuserade Anne Mousa Ståhl på att informera olika socknar 
om fiberutbyggnaden. Socknarna fick sedan bilda egna fiberför-
eningar alternativt bolag där minst en av de större markägarna 
från varje område var involverad. Angående samarbetet på den 
offentliga sidan har Gotland en fördel då Region Gotland består 
av både kommun, landsting och region. Anne Mousa Ståhl har 
dessutom haft ett väldigt nära samarbete med Länsstyrelsen på 
Gotland och ett bra stöd från PTS.

– Jag inser att man inte bara kan kopiera vår modell eftersom 
att den kräver väldigt unika förutsättningar. På Gotland har vi nära 
till varandra och vi känner varandra väl, och vi har arbetat med 
många av de lokala aktörerna tidigare, säger hon. 

INLEDNINGSVIS GENOMFÖRDE ANNE MOUSA Ståhl samtliga för-
handlingar med de olika aktörerna för att sätta upp ramar och 
implementera reglerna från PTS och Skanova. När förhandlingarna 
var klara överlät hon ansvaret till varje sockenfiberförening att ta 
diskussionerna med samtliga aktörer, vilket ökade allmänhetens 
kunskap om bland annat grävning och lagstiftning. Under resans 
gång har allmänheten även bjudits in till olika sammankomster för 
att väcka förståelse och intresse för utbyggnaden. 

– Gotland har haft en lång digital resa, men intresset från 
allmänheten har varit tydligt. Kraven kommer oftast underifrån 
vilket känns roligt och rätt, och det är till en stor hjälp för oss att 
identifiera vad vi behöver för typ av digitalisering på Gotland, 
säger hon. 

TACK VARE ANNE MOUSA Ståhls uppdrag som digitaliseringskoordi-
nator har de kunnat etablera ett nära samarbete med akademiker 
från Uppsala universitet Campus Gotland. Från och med i höst ska 
de påbörja en uppsökande verksamhet där de besöker enskilda 
företag och tillsammans med dem identifierar eventuella digitala 
behov. När de digitala behoven sedan har blivit identifierade är 
planen att styra samman företagen i mindre grupper för att ge 
utbildning eller direkt utvecklingsstöd.

– Genom att arbeta på det här viset får vi helt plötsligt ett flertal 
personer med relevant kunskap istället för att jag ensam ska åka 
runt och utbilda olika företag, och det tror jag kan vara en bra väg 
att gå, säger hon. 

Ett flertal aktörer har även visat ett stort intresse för IoT, 
sakernas internet, vilket Region Gotland planerar att implemen-
tera under året. Ambitionen är då att ta hjälp från ytterligare en 
avdelning på Uppsala universitet för att undersöka den konkreta 
nyttan. n

LOTTA KARLSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Gotland är en av de kommuner som har varit snabbast i fiberutbyggnaden, både för landsbygd och 
tätort. Anne Mousa Ståhl, bredbandsansvarig och digitaliseringskoordinator på Region Gotland, 
berättar om det framgångsrika arbetet och hur planerna ser ut för att nyttja det digitala samhällets 
möjligheter. 

den framgångsrika fiber-
utbyggnaden på Gotland 

ANNE MOUSA STÅHL OM

I samband med utbyggnaden har Gotland haft ett unikt samarbete mellan 
lokala aktörer och allmänheten. Foto: Anne Mousa Ståhl.
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Tydligare, bestående 
lasermärkning

UNIKA BLÅSEGENSKAPER,
3 KM PÅ 30 MINUTER!

NEXANS GRHL UltimateTM 
EN RIKTIGT SNABB NYHET

www.nexans.se @nexanssweden

Vi har utvecklat ett nytt mantelmaterial med ännu bättre blåsegenskaper. Så bra 
att vår mikrokabel kan blåsas över 3 km, vilket gör arbetet både snabbare och 
mer kostnadseffektivt. För att undvika onödiga skarvar levereras kabeln i längder 
upp till 16 km. Dessutom har den en ny, ännu tydligare och bestående märkning. 
För en enklare vardag! 
Hoppas vi ses på Bredbandsbåten 1-2 oktober.



Som VAP (Value Added Partner) till Huawei Enterprises har vi en unik och certifierad 
kunskap kring Huawei’s nätverksprodukter. Tillsammans med vår egen kompetens 
och erfarenhet inom Core, Distribution och Access är vi precis en så komplett 
samarbetspartner kring produkter och tjänster din egen organisation behöver.

Välkommen att träffa oss i Älvsjö och på Bredbandsbåten

EVERYTHING
CONNECTED.



Under sina år på Stokab har 
Veronica Thunholm hunnit med 
att både vara produktionschef, 
ansvarig för försäljning och nu 

senast vice vd. Men att det skulle bli så 
många år på Stokab var inte planen från 
början och i slutet av 90-talet gjorde hon 
ett tappert försök att lämna bolaget för att 
istället läsa till lärare. Med en examen som 
gymnasielärare inom matte och samhälls-
kunskap i ryggsäcken gjorde hon ett, enligt 
planen, kortare inhopp som skulle visa sig 
bli betydligt längre än planerat.

Att hon stannat beror enligt henne själv 
på alla de roliga uppdrag och roller hon fått 
möjligheten att ha. Veronica Thunholm 
framhåller också att det är fler än hon 
som arbetat länge inom bolaget och att 
personalomsättningen är lägre än inom 
många andra bolag. Och att många år inom 
samma företag skulle vara tråkigt håller 
hon inte med om.

– Stokabs grunduppdrag, att bygga och 
tillhandahålla passiv fiberinfrastruktur, 
har inte förändrats genom åren men 
våra kunders sätt att nyttja fibernätet har 
däremot utvecklats i snabb takt vilket har 
gjort att arbetet varit både utvecklande och 
utmanande. Att jobba med omvärldsbe-
vakning, spana framåt och försöka förutse 
våra kunders behov håller oss verkligen på 
tårna, säger hon.

UNDER DE GÅNGNA ÅREN är det inte enbart 
branschen som förändrats utan även 

samhället i stort och inte minst Stockholm 
som stad. Säkerhetsläget är ett annat 
och en mängd nya bostadsområden har 
tillkommit vilket också inneburit nya och 
särskilda utmaningar. I dag har så gott 
som alla företag och hushåll i kommunen 
tillgång till fiber men trots det menar hon 
att utbyggnaden är långt ifrån färdig.

– I vårt fall så ser vi hur Stockholm 
kommer att fortsätta växa med nya byggna-
der att ansluta men vi ser också hur mer 
än bara fastigheter kommer att kopplas 
upp. Nästa steg i utbyggnaden är fiber till 
gaturummet, en utveckling som kommer 
att drivas på av utbyggnaden av 5G-nätet. 
Vi är inte där än men vi räknar med att 
efterfrågan kommer, säger Veronica 
Thunholm.

STOKAB ÄR LANDETS ENSKILT största stadsnät 
och skiljer sig på flera sätt gentemot sina 
kollegor i branschen. När många stadsnät 
valt att leverera en flora av grossistpro-
dukter, även på så kallad aktiv nivå, så har 
Stokab konsekvent valt att stanna kvar på 
den så kallade svartfibernivån. Och det 

beslutet kommer inte att omprövas av den 
nya vd:n.

– Absolut inte. Det är ett noga övervägt 
beslut från ägaren och det är också 
förklaringen bakom bolagets framgångar 
genom åren – vi ska inte konkurrera på den 
aktiva nivån utan enbart tillhandahålla 
den passiva infrastrukturen! Jag är däremot 
medveten om att i Sveriges huvudstad 
Stockholm är marknaden störst i landet 
och att den ser annorlunda ut på andra 
håll, säger Veronica Thunholm.

Och även om bolaget nu delvis fått en ny 
ledning med Veronica Thunholm vid rodret 
så är det inga dramatiska förändringar att 
vänta.

– Varken vår korta eller långsiktiga 
planering förändras i och med vd-bytet. 
Det som vi som företagsledning fokuserade 
på under Staffan Ingvarssons ledning har 
inte förändrats. Vi vet vilka utmaningar 
vi har framför oss och hur vi ska ta oss an 
dem. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Veronica Thunholm är ny vd på 
det kommunalägda stadsnätet 
i Stockholm stad, Stokab. Hon 
tillträder den nya rollen samma 
år som hon firar 25 år på bo-
laget, och är därmed en av de 
som varit anställda längst. Hon 
är dock noga med att framhålla 
att bolaget förändrats mycket 
sedan starten och hennes 
förhoppning är att Stokab ska 
utvecklas i minst lika snabb takt 
under de kommande åren.

Ny vd på 
Stokab

FOTO: STOKAB
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Frida Westerberg, vd på IP-Only, 
avvisar spekulationerna om att 
företaget skulle vara på väg att  
dra sig ur fiberutbyggnaden. 
Planen är att fortsätta med 
uppdraget med ambitionen att  
öka utbyggnadstakten ytterligare.

FOTO: IP-ONLY
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Den konkurrenssituation som var 
för några år sedan resulterade 
i att vi i dag har ett antal ”låsta” 
områden som ingen nätägare har 

möjlighet att ansluta. Jag tror att man med 
en pragmatisk dialog mellan oss, stadsnät 
och kommun kan hitta nya vägar framåt, 
säger hon.

SPEKULATIONER OM ATT IP-ONLY skulle vara på 
väg att dra sig ur fiberutbyggnaden avvisar 
Frida Westerberg helt. Hon menar istället 
att ägarbytet, som innebär att IP-Only 
förvisso stannar kvar inom det svenskägda 
riskkapitalbolaget EQT men byter område 
till en renodlad infrastrukturfond, ger 
långsiktighet och tillgång till branschspeci-
fik kunskap.

– Vi har också en ny styrelse men i övrigt 
så fortsätter vårt uppdrag och föränd-
ringsresa med den yttersta ambitionen att 
ytterligare öka takten i utbyggnaden, säger 
hon.

DEN PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGSRESAN TILL trots 
så fortgår mediernas artiklar om svikna 
kundlöften.

– Vi har gjort stora förändringar under de 
senaste åren där vårt fokus har varit att bli 

bättre på fiberbyggnation och kundvård. 
Målbilden är ju nöjda kunder och att få ut 
fiber till dem så snabbt som möjligt men 
jag har stor förståelse för den frustration 
som kunderna kan känna när man fått 
löften om tidigare leverans än vi kunnat 
leva upp till, säger Frida Westerberg.

ÄVEN OM KRITIKEN GÄLLANDE förseningar 
i utbyggnaden haft fokus på IP-Only så 
har flera aktörer i branschen, däribland 

Stadsnätsföreningen, lyft frågan om 
utmaningarna med att nå de nationella 
bredbandsmålen i tid. Medan det för ett 
antal år sedan fanns en uppsjö aktörer som 
ville in i marknaden är det i dag i huvudsak 
stadsnäten, Telia, IP-Only och lokala byalag 
som fortfarande är aktiva på marknaden. 
För att nå de kvarvarande hushållen 
menar Frida Westerberg att staten behöver 

skjuta till ytterligare miljarder. Men att 
sänka kraven på tekniken och erbjuda 
andra lösningar än fiber vore ett svek mot 
kvarvarande hushåll och företag menar 
hon.

– Jag tror att det vore mycket olyckligt 
om inte i princip alla hushåll kan få fiber. 
Den infrastrukturen har en överlägsen 
livslängd, kapacitet och robusthet och 
det behöver vi för morgondagens kritiska 
samhällstjänster. Sen kan det i speciella 
fall, exempelvis vid extremt svår terräng, 
behövas andra lösningar, säger hon.

OCH IP-ONLYS FÖRHOPPNING ÄR att just 
samsynen kring behovet av fortsatt 
fiberutbyggnad ska kunna bädda för ökat 
samarbete med stadsnäten.

– Vi upplever att vi har en bra dialog med 
många stadsnät och vår förhoppning är att 
få till en bra dialog med många fler. Vi har 
många likheter, inte minst synen på fiber 
som bästa teknologin och att mer statligt 
stöd är nödvändigt. Därför vill vi öppna 
dörren till samtal och dialog, säger Frida 
Westerberg. n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

IP-Only har sedan intåget i fiberbranschen väckt många känslor och företaget har varit omskrivet 
under de senaste åren. Sedan ett år tillbaka har bolaget ny ledningsgrupp och före sommaren 
stod det klart att det också finns en ny ägare vid rodret. IP-Onlys vd Frida Westerberg är tydlig 
med att bolaget gör en nystart och att stadsnäten gärna ses som framtida samarbetspartner.

IP-Only vill bjuda  
in stadsnäten till 
samverkan

Jag tror att det vore 
mycket olyckligt om  
inte i princip alla  
hushåll kan få fiber.
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FÖRENKLA &
AUTOMATISERA!
Hubory Tjänsteleverantörs HUB löser Stadsnätets 
utmaningar med hantering, förvaltning, anpassning 
och utveckling av de API:er som deras tjänstelever-
antörer behöver. På köpet sparar Stadsnätet 
massor med tid - det tycker våra kunder om. 

Hubory HUB är en robust och systemoberoende 
molnlösning med API:er som följer branschstandard 
och en kraftfull webbapplikation som inte behöver 
någon manual. Genom att samla alla de Stadsnät 
som använder Hubory i samma gränssnitt gör vi 
vardagen enklare även för tjänsteleverantörer 
- en inloggning till flera Stadsnät.

Läs meLäs mer om varför Stadsnät väljer Hubory på 
hubory.se eller kontakta oss på 08-520 276 16 / 
info@hubory.se.

www.digpro.se

Från planering 
till drift

Håll koll på nätets hela 
livscykel i dpCom

Mobilitet
Låt din organisation ta ut 

nätet i fält

Kvalitet 2.0
Skapa förutsättningar för 

certifieringar
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Förhoppningen är att vägledningen 
ska vara ett stöd för kommuner och 
stadsnät i att främja bredbandsut-
byggnaden i Sverige och samtidigt 

främja konkurrensen till nytta för slutan-
vändarna, säger Erik Gustafsson, PTS, som 
har arbetat med att ta fram vägledningen. 

ÅR 2018 TOG PTS, på regeringens uppdrag, 
fram en rapport om kommunernas roller 
på bredbandsmarknaden. Utifrån rappor-
ten har PTS satt samman en vägledning 
som kan användas av exempelvis politiker 
eller tjänstemän i kommunal verksamhet 
samt anställda inom kommunala stadsnät. 
Vägledningen kan också användas av 
andra som hanterar bredbandsfrågor, t ex 
bredbandskoordinatorer och samordnare.

VÄGLEDNINGEN INNEHÅLLER TIPS INOM olika 
aspekter av bredbandsområdet. Tipsen 
handlar om såväl konkurrensfrågor som 
robusthetsaspekter och strategifrågor. 

Kommuner agerar i olika roller som 

påverkar bredbandsutbyggnaden, till 
exempel som markägare eller tillståndsgi-
vare. Genom dessa roller påverkar kom-
munen förutsättningarna för olika aktörers 
utbyggnad av fast och mobilt bredband. 
I många fall äger också kommunerna 
stadsnät som bygger bredbandsnät och 
agerar på marknaden i konkurrens med 
privata aktörer.

– Kommuner har en nyckelroll för 
bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vi 
hoppas att vägledningen ska vara ett 
stöd till kommuner och stadsnät i att 
främja bredbandsutbyggnaden och värna 
konkurrensen, säger Erik Gustafsson.

PTS VÄGLEDNING GRUNDAR SIG i en rapport 
där myndigheten utredde kommunernas 
roller på bredbandsmarknaden. I rappor-
ten kunde PTS konstatera att det är viktigt 
att kommunen tar en aktiv och främjande 
roll, samt att närvaron av flera nätägare 
innebär positiva effekter. 

– Det visar sig tydligt att en väl fungeran-
de konkurrens driver på utbyggnaden av 
bredband. Det är också så att konkurrens i 
allmänhet leder till lägre priser för kom-
munmedlemmarna, säger Erik Gustafsson. 

PÅ PTS HOPPAS MAN nu att vägledningen 
kommer till praktisk användning

– Förhoppningsvis kan vägledningen 
vara en av de faktorer som underlättar att 
näringsliv och kommuner tillsammans kan 
nå regeringens bredbandsmål. n

PETTER ÖHRN

Post- och telestyrelsen

I juni publicerade Post- och telestyrelsen, PTS, en vägledning om 
hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden. Syftet med 
vägledningen är att vara ett stöd i genomförandet av regeringens 
bredbandsstrategi.

PTS vägleder om kommuners  
agerande på bredbandsmarknaden

Viktiga råd från vägledningen
Ta fram en kommunal bredbandsstrategi
• Det främjar utbyggnaden av bredbands-

nät och ökar möjligheterna att nå målen  
i regeringens bredbandsstrategi.

• En kommunal bredbandsstrategi ger 
också stöd vid planläggningen av mark.

Ge förutsättningar för fungerande 
konkurrens
• Konkurrens främjar utbyggnad och ger 

lägre priser.
• Det handlar om att ge bredbandsaktörer 

lika förutsättningar.
Ett bra samarbete underlättar tillgång till 
mark och infrastruktur
• Kommuner bör ha tydliga rutiner för 

åtkomst till mark, infrastruktur och 
information.

• Webbplatsen Ledningskollen.se är  
bra verktyg för att uppfylla utbyggnads-
lagens skyldigheter.

Konkurrensutsätt bredbandstjänster till 
allmännyttan
• Det ger en möjlighet att ställa kvalitets-

krav och kunna erbjuda bättre villkor för 
slutanvändarna. 

Ha tydlig styrning av stadsnätet
• En tydlig styrning bidrar till uppfyllandet 

av kommunens bredbandsstrategi.
Om kommunal stadsnätsverksamhet
• Kommunala stadsnät bör inte sälja 

slutkundstjänster.
• Om stadsnätet äger fibernät bör det ge 

tillträde på passiv nivå.
• Kommunala stadsnät kan vara kommuni-

kationsoperatör i det egna nätet om det 
är effektivt. 

• Utöver kommunallagens perspektiv, bör 
kommunen och stadsnätet göra denna 
bedömning utifrån vad som är effektivast 
ur produktionshänseende för stadsnätet 
i fråga.

Bygg för framtiden – bygg robust
• Att bygga robust är ett samhällsansvar. 
• Branschöverenskommelsen Robust fiber 

är en bra mininivå. 

Erik Gustafsson.  FOTO: POST- OCH TELESTYRELSEN 
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För kommunen i Landskrona var 
det viktigt att kunna erbjuda fiber till 
samtliga invånare, vilket inte är en 
självklarhet i alla kommuner. 
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I Landskrona är  
utbyggnaden färdig
– MEN STADSNÄTETS ARBETE HAR BARA BÖRJAT

Att just Landskrona skulle bli 
tidigt ute med att komma i hamn 
med fiberutbyggnaden var inte 
självklart. Kommunen som ligger 

mellan Malmö och Lund på den skånska 
västkusten har en mängd utmaningar där 
bredbandsutbyggnaden lätt hade kunnat 
prioriteras bort av de lokala politikerna och 
tjänstemännen. Istället fattades ett djärvt 
beslut om att alla skulle få ett erbjudande 
om bredband, även fast det dåvarande 
bredbandsmålet nöjde sig med 90 procents 
anslutningsgrad.

– Att vårt uppdrag var just att ansluta alla 
gjorde att vi kunde skapa skalfördelar och 
räkna på hur vi på effektivaste sätt kunde 
nå ut med fiberutbyggnaden så snabbt och 
billigt som möjligt utan att för den delen 
tulla på kvaliteten, säger Mia Wihlborg, 
affärsutvecklare på Landskrona Energi.

I PRAKTIKEN INNEBAR BESLUTET att alla som 
tackade ja skulle få fiber vilket gjorde att 
stadsnätet inte behövde förhålla sig till 
att få upp en viss anslutningsgrad innan 
de kunde ta byggbeslut. På så sätt kunde 
de basera sin utbyggnadsplan på andra fak-
torer, som vilka områden de kunde arbeta 
i även vintertid. Det var också viktigt för 
kommunen att erbjuda fiber till samtliga 
invånare, även de som har särskilt boende 
eller bor inom äldreomsorgen, vilket inte är 
självklart i alla kommuner.

LANDSKRONA ENERGI HAR OCKSÅ i samarbete 
med lokala fastighetsägare valt att även 
ansluta enskilda lägenheter till fiber, till 
skillnad från normalfallet då stadsnätet 
enbart gräver fiber fram till fastigheten 
och där fastighetsägaren själv bygger ett 
separat fastighetsnät oftast kopparbaserat 
dit de enskilda hushållen ansluts.

– Det har inneburit att vi har möjlighet att 
ta ett större ansvar för leveransen i och 
med att vi har rådighet över alla nätdelar. Vi 
har också kunnat ta bort en del av den ak-
tiva utrustningen som tidigare förvarades 
i exempelvis fastighetens källare. På så sätt 
får vi lättare att övervaka näten och hantera 
driftstörningar. Det blir också säkrare i och 
med att färre har möjlighet att komma i 
kontakt med vår aktiva utrustning, säger 
Mia Wihlborg.

FRÅN KOMMUNENS SIDA SKAPAR den höga 
anslutningsgraden goda möjligheter att 
påbörja digitaliseringsomställningen 
av en rad verksamheter. Jonas Florén, 
digitalisering & IT ansvarig på Landskrona 
Kommun beskriver hur arbetet med att 
exempelvis införa digitala lösningar inom 
äldreomsorgen är i full gång.

– Vår bedömning är att genom att 
använda fiberinfrastrukturen så kan vi 
erbjuda invånarna säkrare lösningar. 
Vi har gjort en studie tillsammans med 
Lunds universitet som visar att exempelvis 
trygghetslarm som går via fiber har lägre 
fördröjning. Sen är givetvis GSM-lösningar 
ett bra komplement för att skapa redun-
dans, säger Jonas Florén.

ATT STADSNÄTET I LANDSKRONA är ett så kallat 
”öppet nät”, där operatörer och tjänste-
leverantörer, som inte själva äger egen 
bredbandsinfrastruktur kan hyra in sig 
och på så sätt nå ut med sitt tjänsteutbud 
till slutkunder, skapar också goda förut-
sättningar för kommunens digitalisering 
menar Jonas Florén.

– Det gör att vi från kommunens sida 
får andra förutsättningar i ett framtida 
upphandlingsförfarande. Alla aktörer 
oavsett om de nyttjar det öppna nätet eller 

erbjuder sina tjänster över internet kan 
delta vilket gör att vi kan få tillgång till ett 
stort utbud av tjänster i framtiden, säger 
han.

EN FRÅGA ATT HANTERA framåt handlar om 
att skapa en modell för att hantera de hus-
håll som förvisso fått ett fibererbjudande 
men som av olika skäl valt att inte ansluta 
sig. Utmaningen för dessa uppstår den dag 
en person i bostaden exempelvis behöver 
digital hemvård eller att kommunen 
av andra skäl behöver leverera digitala 
välfärdstjänster över fibernätet. Både Mia 
Wihlborg och Jonas Florén ser behovet av 
att hantera frågan så att en fiberanslutning 
exempelvis skulle kunna ingå som en del 
av en bostadsanpassning.

DEN ANDRA STORA KÄPPHÄSTEN för det lokala 
stadsnätet och kommunen är bristen på 
urvalet bland tjänster i nätet. Det handlar 
både om så kallade välfärdstjänster men 
också tjänster riktade mot hushåll och före-
tag, exempelvis inom fastighetsstyrning. 
Både Jonas Floréns och Mia Wihlborgs 
förhoppning är att tjänsteleverantörerna 
inom kort ska börja erbjuda ett större 
utbud.

– Efterfrågan finns och infrastrukturen 
är på plats. Både från oss och våra kunders 
sida finns en förhoppning om att utbudet 
ökar och det är ett medskick jag har till 
tjänsteleverantörerna, säger Mia  
Wihlborg.  n

LOUISE THORSELIUS

Svenska Stadsnätsföreningen

Från och med 2019 har alla hushåll i Landskrona  möjlighet att ansluta sig till fiber. För det lokala 
stadsnätet, som är en del av Landskrona Energi, påbörjas nu ett nytt arbete med att öka nyttjande-
graden av det nät som nu är nedgrävt runt om i den skånska kommunen. 
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I rapporten konstaterar PTS att 
svenska slutanvändare oftast kan 
välja mellan olika prisklasser eller 
abonnemangsformer för olika kom-
binationer av datavolym, kostnad för 
mobiltelefonen och röstsamtal. Därmed 
bedömer myndigheten att tillgången 
till öppet internet i Sverige är god. PTS 
konstaterar även att de ser positivt på 
internetanvändarnas valfrihet framöver.
- I dem analyser som vi har genomfört 
har vi inte kunnat identifiera några hot 
mot internetanvändarnas valmöjlighe-
ter. Sedan är 5G något som är aktuellt 
just nu, men vi vet ännu inte riktigt 
vad det kommer att ha för inverkan på 
valfriheten, säger Bianca Gustafsson 
Kojo, analytiker på PTS. 

Tillgången till öppet internet är något 
som har prioriterats av PTS under dem 
senaste åren. Myndigheten har bland 
annat genomfört ett antal granskningar 
för att kontrollera hur marknadsaktörer 
som levererar internetanslutnings-
tjänster efterlever EU:s huvudregel om 
att all trafik på internet ska behandlas 

likvärdigt. Det innebär bland annat 
att internetanvändare ska ha rätt att 
använda applikationer, tjänster och 
terminalutrustning efter hur de själva 
föredrar. 

Under 2018 genomförde PTS en 
granskning av Telias erbjudanden 
”Fri surf på sociala medier” och ”Fri 
surf lyssna” som avgjordes i domstol. 
Dessa erbjudanden, som ingick i 
utvalda mobilabonnemang, innebar 
att abonnenterna obegränsat kunde 
använda de inkluderade tjänsterna 
utan att den datavolym som ingick i 
respektive abonnemang påverkades, 
så kallad zero-rating. Förvaltningsrätten 
fastslog att Telia skulle upphöra med 
dessa erbjudanden då abonnenterna 
gavs fortsatt tillgång till de tjänster 
och applikationer som inkluderas i 
respektive erbjudande, samtidigt som 
de blockerades från övrig dataanvänd-
ning.  n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

 Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppgift att övervaka och se till att 
bestämmelserna om öppet internet efterlevs. I en ny rapport fastslår 
myndigheten att det finns goda valmöjligheter för slutanvändare att 
välja bland olika internetleverantör. Granskningar har även genomförts 
där ett ärende har varit föremål för domstolsprövning.

 I en skrivelse till regeringen uttryckte Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, i våras en oro 
för konsekvenserna om de kommunalt ägda 
stadsnäten också fortsättningsvis missgynnas 
av ansvariga myndigheter när det kommer till 
stödpengar för bredbandsutbyggnad. Istället 
efterfrågade SKL en strategi där även stadsnä-
tens möjligheter att bidra till bredbandsmålen 
inbegrips.

Vad var bakgrunden till att SKL skrev brevet?
– Den främsta bakgrunden är att vi måste 

få till den grundläggande infrastrukturen för att 
kunna möjliggöra digitalisering och kunna erbjuda 
digitala tjänster. Vi måste betrakta den digitala 
infrastrukturen på samma sätt som övrig samhälls-
bärande infrastruktur och det kräver ett statligt 
ansvarstagande och finansiering. Men det var den 
samlade situationen som gjorde att vi agerade 
just nu, att vad som kvarstår av bredbandsut-
byggnaden i allt högre utsträckning är beroende 
av stödmedel och vi såg flera indikationer på att 
både befintlig och kommande stödmodell tog 
en riktning som riskerar att utelämna aktörer 
såsom kommunalt ägda stadsnät. Vi når inga 
mål genom att utesluta aktörer, vad som kvarstår 
av bredbandsutbyggnaden måste vi ta oss an 
gemensamt.

Har ni fått någon återkoppling?
– Ja, vi har både fått skriftlig återkoppling 

från Anders Ygeman och inbjudan till möte med 
statssekreteraren. Ministern skriver att ”SKL är 
en viktigt aktör i bredbandsutbyggnaden och 
regeringen uppskattar det engagemang och de 
insatser som ni står för i syfte att underlätta för en 
effektiv utbyggnad. De aspekter som ni tar upp 
i ert brev är viktiga delar i det fortsatta arbetet 
regeringen bedriver för att nå bredbandsmålen.”

Hur har reaktionerna från era medlemmar varit?
– Vi har fått positiva reaktioner, även från 

privata branschaktörer som uppskattar initiativet 
och instämmer i att det krävs ett statlig ansvarsta-
gande och omfattande investeringar, precis som i 
annan samhällsbärande infrastruktur. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

Hallå där...
MICHAELA STENMAN,  
BREDBANDSSTRATEG PÅ SKL

PTS har granskat 
kundernas valfrihet
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Kan övervakning av affärskritisk/samhälls- 
nyttig fiber bli lönsamt? 

–
Hur får du dämpningsvärden i realtid?

–
Vill du kunna kvalitetssäkra fiber över tiden 

och få möjlighet att se trender?
–

Vilka mervärden ger exakt GPS för 
avbrott/händelse i ditt fibernät?

Är din fiber kapad?

Välkommen till Swelasers seminarium 
på Bredbandsbåten. 

för personligt besök: 08-556 752 42, info@swelaser.se
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Med utvecklingen mot 5G kan mobilanvändare avnjuta 
hastigheter upp till 1000 Mbps, HD 4K-video, virtuell 
3D och en oöverträffad spelupplevelse som stöds 
av framväxande AR- och VR-tekniker. Näst intill 

obegränsade maskin-till-maskinanslutningar (M2M/IoT) kommer 
att öka produktiviteten och industrier kommer att utvecklas 
med innovativ teknik såsom autonoma fordon, AI-robotar och 
fjärrdiagnostik.

Dessa nyutvecklade applikationer, tjänster och produkter 
kräver en stark och komplex grund av högpresterande mobil- och 
fastnät vars infrastruktur kräver underhåll och övervakning dygnet 
runt och ofta uppgraderingar för att ge den bästa upplevelsen till 
slutanvändare.

Utvecklingen av mobilnätet började i början av 90-talet med 
2G och skalades gradvis upp till 3G och sedan 4G på 2000-talet. 
Nätverksuppgraderingscykeln har förkortats till bara fem år, drivet 
av en ökning av konsumenternas efterfrågan och krav att stödja 
nya innovativa applikationer.

För mobilnätoperatörer betyder detta både en möjlighet och en 
utmaning.

Effekten av 5G för mobiloperatörerna
Frekventa uppgraderingar av nätverksteknik i mobilnäten 
och i fastnät ger intäktsmöjligheter för mobiloperatörer, men 
resulterar också i högre löpande kostnader, OPEX, på grund av 
att flera nätverk upprätthålls, fördelning av spektrum, lansering 
av nya prisplaner, hantering av enheter och kompentshöjning av 
personal. 

Varje teknikuppgradering ger unika fördelar, men med tiden 
försvinner dessa fördelar. Till exempel, efter att 4G lanserades 
åtnjöt konsumenter hastigheter på upp till 50 Mbps jämfört 
med 3G-hastigheter på 7 Mbps. Videotrafiken exploderade efter 
introduktionen av 4G och konsumenternas förhållningssätt till 
mobilen och användningsområden förändrades gradvis till 4G, 
vilket resulterar i ett frågetecken att stödja dubbla nät såsom 
3G- och 4G-mobilnät.

Är 3G på väg ut?
Utbyggnad av mobilnäten sker i gradvisa faser. Först täcks 
tätbefolkade områden innan de sträcker sig till landsbygd för att 
täcka minst 90 procent av befolkningen. När penetrationen av 
4G-enheter ökar, tillhandahåller operatörer attraktiva paketering-
ar av 4G-enheter, data och innehållspaket med incitament för 
smidigare migrering av sina kunder från 3G.

För närvarande har 50 procent av operatörerna mer än 90 
procent 4G-abonnentpenetration. Som ett resultat beslutar 
mobiloperatörerna att stänga av 3G i faser, utan någon försämring 
i tjänster. Nedmonteringen av 3G kommer att resultera i ett 

Betyder 
5G slutet 
för 2G, 3G 
och 4G?

Under de kommande fem åren kommer hälften av 
världens länder ha möjlighet att använda sig av 
de snabbaste internethastigheter som mänsklig-
heten någonsin har sett via mobilnätet. 
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genomsnitt av 20 procent till 30 procent årliga kostnadsbespa-
ringar och möjliggör omfördelning av värdefullt 3G-spektrum  
till 4G.

Har 2G fortfarande värde?
2G är den teknik som funnits längst som mobilteknologi, och 90 
procent av världens operatörer driver fortfarande 2G-nät. Röst är 
den grundläggande tjänsten som körs på 2G trots populariteten 
för appbaserade röst- och videosamtal. Traditionella rösttjänster 
har fortfarande ett värde på grund av unik nummeridentifiering 
och sms-användbarhet som meddelandetjänst. 

Förutom röst, var 2G-teknik en utgångspunkt för M2M- 
kommunikation med höga intäkter i tjänster för kredit- och 
betalkortsterminaler, flotthantering och temperaturkontroll. 

Trots minskande rösttrafik och intäkter håller operatörerna 
fortfarande 2G-nät vid liv tills, det vill säga, Voice over LTE, 
röstsamtal som datatrafik i 4G-nätet, har slagit igenom i stor 
utsträckning. 

Med utvecklingen av 4G-teknik är alla nya telefoner VoLTE- 
aktiverade och därför är operatörerna villiga att investera i 
att bygga kapacitet för helt digitala högupplösta röst- och 
video samtal med unika identifikationsnummer. Exempelvis 
har Reliance JIO, China Mobile och AT&T alla distribuerade 
VoLTE-aktiverade samtalstjänster, vilket kommer att resultera  
i utfasning av 2G-nät under de kommande 3 till 5 åren.

Behovet av 5G
5G stöder applikationer med ultrahög bandbredd och näst intill 
obegränsade anslutningar, vilket är en flaskhals i 2G M2M-an-
slutningar. Även om 2G M2M genererade höga intäkter tidigare 
kan inte teknologin skala eller transformera för att möta olika 
branschbehov. 

Nuvarande framsteg inom AI och datavetenskap gör det möj-
ligt för 5G-nät att ge näst intill obegränsad anslutning, sensorer, 
bättre säkerhet, interoperabilitet och specifika lösningar för 
specifika scenarier med mycket högre interaktionsfunktioner 
mellan maskiner, människor och företag.

Till exempel kommer smarta jordbruksapplikationer med 5G 
att kunna skilja mellan grödor och ogräs och öka produktionen 
med förutsagda 50 procent. Hög beräkningsprocess i 5G 
förbättrar VR-användarnas upplevelse utan behov av skrymman-
de enheter.

Smart nätverksdistribution med 5G
Investeringarna i 5G är enorma. I Sydkorea är SK Telecom en tidig 
brukare av 5G och planerar att spendera 3 miljarder US dollar 
under de kommande 5 åren för att påskynda ROI, vilket i sin tur 
gör det nödvändigt att minska OPEX genom att fasa ut gamla 
system och teknik.

2G M2M kredit- och betalkortsterminaler kommer snart att 
ersättas med ansiktsigenkänning, IoT och andra avancerade 
säkerhetssystem. I framtiden stöder 5G-mobila enheter inte 
2G- eller 3G-chipset eftersom de inte längre är kostnadseffektiva. 
4G och 5G kommer att samexistera under några år när abonnen-
terna migrerar till 5G i steg.  n

ROHIT KANWAR

Business Consulting Huawei

Översättning av Jimmy Persson,Svenska Stadsnätsföreningen

”Göra tillgängligt 
och möjligt”
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Vi hjälper dig att registrera dina ansluna adresser och  
utveckla din affär i CESAR. Du ökar inte bara din egen försälj-
ning genom systemet utan bidrar även till att förstärka hela 
Stadsnätssverige som ett alternativ för de nationella fiber- 
kunderna. Vi har konkreta exempel på kunder som genast 
märkt en ökning av affärer, inte bara förfrågningar, i samband 
med att Cesar används som gränssnitt och i synnerhet när 
man synliggör sina anslutningspunkter och prisnivåer. 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om möjligheterna 
till nya affärer och ökade intäkter till ditt stadsnät. 

076 812 08 02
linda.hoog@we-consulting.se
www.vinnergi.se

BOOSTA 
CESAR

WE Consulting och IKKAB bildar nu tillsammans Vinnergi – den nya generationen teknikkonsulter



Bredbandsinfrastrukturen ska bära tjänster som möjliggör 
för människor att arbeta och driva företag, att vårdas i 
hemmet och vara självständiga, och att delta fullt ut i 
samhället. Bredbandsnäten i hela landet behöver vara 

robusta och tillförlitliga, och möjligheten att ta del av utvecklingen 
ska inte bero på var man bor. Det var utgångspunkten för Bred-
bandsforums senaste arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering, 
som nu levererat sin slutrapport. I slutrapporten kartläggs den 
kedja av olika typer av bredbandsinfrastruktur, aktörer och 
lösningar som måste samspela för att säkerställa en god robusthet 
och tillförlitlighet. Arbetsgruppens slutsats är att det finns brister, 
och att vi ännu inte är redo att möta de krav som morgondagens 
digitala tjänster kommer att ställa. Det finns otydligheter kring 
roller och mandat, vem som har ansvar för vad och hur avtal 
bör utformas. Det finns också ett mycket stort antal nätägare i 
Sverige med varierande förutsättningar att garantera en tillförlitlig 
bredbandsanslutning.

ARBETSGRUPPEN LÄMNAR I SLUTRAPPORTEN flera förslag som syftar till 
att stödja de aktörer som ska möta dessa utmaningar, och vissa 
aktiviteter påbörjas redan under hösten. Nya nätverk för samver-
kan och erfarenhetsutbyte behövs, och bland annat kommer SKL 
att etablera ett beställarnätverk för kommuner och regioner. Det är 
viktigt att myndigheter får nya uppdrag som syftar till att förtydliga 
roller och ansvar på området, och uppdrag att genomföra övning-
ar som kan ge stöd och vägledning. Ytterligare en utmaning är att 
det finns ett mycket stort antal nätägare i Sverige. Ska regeringens 
målsättning om ett helt uppkopplat Sverige uppfyllas behövs stöd 
och vägledning i hur även nätägare med en mindre organisation, 
till exempel fiberföreningar eller ägare av fastighetsnät, bör han-
tera och följa upp robusthet och tillförlitlighet. Arbetsgruppen tog 
fram en första kartläggning och vägledning, som Byanätsforum nu 
kommer att vidareutveckla och sprida. Det behöver också utredas 
hur samhället kan ta ett större ansvar på den nationella nivån. 
Arbetsgruppen föreslår därför att ett nationellt samverkansforum 
för infrastruktur för välfärdens digitalisering etableras. 

I SLUTRAPPORTEN ÄR ARBETSGRUPPENS deltagare överens om att 
det inte är någon enskild aktör som sitter på hela lösningen. 
Det behövs ett samlat grepp, och alla aktörer har en möjlighet 
att påverka i det kommande arbetet. Kontakta gärna oss på 

Bredbandsforums kansli och berätta om pågående aktiviteter eller 
idéer till aktiviteter som kan förbättra robustheten och tillförlitlig-
heten i bredbandsnäten. n

MATTIAS SVANOLD

Kommunikationsansvarig  

på Bredbandsforums kansli

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering har identifierat utmaningar och brister 
som riskerar att hämma utvecklingen och införandet av digitala tjänster. Nu behövs nya nätverk, 
stödfunktioner och uppdrag på robusthetsområdet.

Vem tar ett helhetsansvar  
för infrastrukturen?

På Bredbandsforums webbplats kan du ta del av hela slutrapporten från 
arbetsgruppen Infrastruktur för digitalisering: www.bredbandsforum.se

NY RAPPORT FRÅN BREDBANDSFORUM:
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08.15-09.30 Inregistrering
Kaffe och smörgås hos utställarna

09.30-09.35 Välkommen!
Johan Wester, moderator

09.35-10.05 GEMENSAMT SEMINARIUM 1
 Topp-10-utmaningar inom cybersäkerhet

Säkerhetsfrågor hamnar allt högre upp på näringslivets- 
och det offentligas agendor. Hör en av landets främsta 
experter lista de största utmaningarna inom området 
just nu.
Anne-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen

10.15-10.45 Välj ett av följande:
 1:1 - Molnsäkerhet kopplat till juridik (Cloud-Act)

Offentlig sektor har sen eSams utlåtande slagit på 
bromsen när det gäller nyttjandet av molntjänster.  
Varför? Vad får det för konsekvenser och vad görs  
i dagsläget för att motverka dessa?
Lotta Nordström, SKL

 1:2 - Säkerhet och IoT
Säkerhetsfrågor nämns alltid när man pratar om IoT. 
Marcus Rejås från IoT Open, som har 20 års erfarenhet 
av IoT och säkerhet, berättar om en del av de problem 
och möjligheter vi står inför.
Marcus Rejås, IoT Open

 1:3 - PTS säkerhetsarbete
Post- och telestyrelsen, PTS, har under de senaste 
åren ökat sitt fokus på säkerhetsområdet. Hör Ove 
Landberg, ansvarig för enheten för Robusthet på PTS, 
berätta mer om myndighetens arbete inom området.
Ove Landberg, PTS

10.55-11.25 GEMENSAMT SEMINARIUM 2
 Grundkurs i 5G

För närvarande förbereds utbyggnaden av 5G-nät, 
men vad är egentligen 5G och på vilka sätt skiljer sig 
5G från tidigare mobilsystem? Är 5G bättre än fiber och 
ska man fortsätta investera i fiber? Hur kan 5G öppna 
upp för digitaliseringen och vilka är kraven på nätet? 
Fredrik reder ut frågetecknen och diskuterar vilken roll 
stadsnäten kan spela i utbyggnaden av 5G.
Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem, LTH 

11.30-11.50 GEMENSAMT SEMINARIUM 3
 5G – världens nya mobilnät

5G etableras nu på många håll i världen. Samtidigt så 
skiljer sig förutsättningarna åt när det kommer till mark-
nad, reglering, ekonomi och efterfrågan. Den nordiska 
marknaden är hårt konkurrensutsatt med ett ganska 
litet kundunderlag men också glesbefolkad vilket kan 
bli en extra stor utmaning för mobiloperatörerna när det 
kommer till att skapa bra täckning och nå lönsamhet. 
Hur påverkar det utbyggnaden av 5G i Norden?
Bengt Nordström, CEO, Northstream

12.00-12.30 Välj ett av följande:
 3:1 - 5G i stadsnätets regi

Vissa frekvenser inom 5G kommer erbjudas på lokal 
nivå. Är det realistiskt att ett stadsnät blir en egen 
mobiloperatör?
Peter Bryne, Stadsnätsföreningen

 3:2 - Umeå kommun satsar på 5G
I ett unikt projekt där kommun, region, universitet och 
näringsliv samverkar är förhoppningen att göra Umeå 
till Sverigeledande inom 5G. Hör representanter från 
projektgruppen berätta mer.
Anders Kjellander, vd, Umeå Science Park och Johan  
Gammelgård, administrations- och innovationsdirektör, 
Umeå kommun

 3:3 - Programpunkt under arbete

12.30-13.45 Gemensam lunch i Restaurang Parkside

13.45-14.15 GEMENSAMT SEMINARIUM 4
 Ökat engagemang = ökad förändringstakt!

Ett ökat engagemang bidrar till en högre grad av frivillig 
ansträngning. Det i sin tur bidrar till ökad kreativitet, 
ökad förändringstakt samt till hållbara resultat. Över tid. 
Det gäller för alla verksamheter – även i din!
Niklas Delmar, Co-Founder, Hej Engagemang

14.20-14.40 GEMENSAMT SEMINARIUM 5
 IoT-utveckling kommande år

Utvecklingen inom IoT går rasande fort. Hör de  
ansvariga för det strategiska innovationsprogrammet, 
IoT Sverige, berätta om deras bedömning av vad som 
kommer att prägla IoT-utvecklingen framöver.
Olle Bergdahl och Jin Moen, IoT Sverige

1–2 OKTOBER 20189
BREDBANDSBÅTEN

TISDAG 1 OKTOBER

KVÄLLEN
FÖRE 

MINGEL

MÅNDAG 30/9 FRÅN KL 19.00  
PLATS: I VÅR UTSTÄLLNING PÅ 
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.
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14.50-15.20 Välj ett av följande:
 5:1 - Praktisk vägledning för stadsnäten  

i IoT-affären
Lyssna på en rykande färsk sammanfattning från en 
kommande rapport som visar på hur olika stadsnät 
arbetar framgångsrikt med en växande IoT-affär och hur 
rapporten kommer bli en vägledning och stöd för de 
stadsnät som vill komma ikapp.
Anna Bondesson och Håkan Redemo, WSP

 5:2 - Kan AI lösa framtidens välfärd?
Artificiell intelligens är ett område under stark tillväxt 
både nationellt och internationellt. Den nya utveckling-
en medför nya aktörer på marknaden, ökat konkur-
renstryck och nya tjänster inom en rad olika områden. 
Därtill kan AI också bidra till lösningar på viktiga  
samhällsområden, exempelvis välfärden. Caroline  
Andersson, vd på managementkonsultföretaget  
Governo, kommer i detta pass ge en introduktion till 
området, beskriva potentialen inom ett antal olika  
samhällsområden samt ge oss bilden av hur Sveriges 
förutsättningar ser ut för att bli en framstående AI- 
nation.
Caroline Andersson, vd Governo

 5:3 - Smarta städer i praktiken – Vad gör vi idag  
och hur kan det appliceras i Sverige?
En global utblick, vad händer på området i övriga  
världen. Vad finns det och vad skulle man kunna  
applicera i Sverige?
Per Holm, Specialist Leader, Cisco

15.20-16.00 Kaffe hos utställarna

16.00-16.25 GEMENSAMT SEMINARIUM 6
 Digitalisering i offentlig sektor – utmaningar och 

behov
Kommuner och regioner står inför stora utmaningar 
framöver. Digitaliseringen kan bidra till att lösa utma-
ningarna men takten kunde vara högre och resultatet 
bättre. Vad beror det på? Och vilka förutsättningar be-
höver vara på plats för att öka takten och användarnas 
nöjdhet med digitala offentliga tjänster?
Louise Callenberg, sektionschef avdelningen för  
digitalisering SKL

16.35-17.05 Välj ett av följande:
 6:1 - Rätt teknisk kompetens för framgångsrik  

försäljning
Jörgen Russing, IP-Only

 6:2 - Så samarbetar Västra Götalandsregionen  
med bredbandsaktörerna!
Västra Götalandsregionen har, näst efter Gotland, 
landets högsta andel fiberanslutna hushåll på lands-
bygden. Länet arbetar enligt en modell med regelbundna 
avstämningar med bredbands aktörerna för bästa 
möjliga samordning och största möjliga bredbandsut-
byggnad som resultat. Modellen har varit framgångsrik 
trots svåra förutsättningar, länet har 49 kommuner varav 
hälften har egna stadsnät, många kommersiella aktörer 
har etablerat sig och det finns ca 300 fiberföreningar. 
Hör länets bredbandskoordinator, Eric Åkerlund,  
berätta om länets arbete med aktörssamverkan.
Eric Åkerlund, Regional Bredbandskoordinator, 
Västra Götalandsregionen

 6:3 - Samarbete mellan kommun och stadsnät  
– viktigt för välfärden!
Kommunerna har stora utmaningar de kommande åren 
och stadsnäten har där en viktig roll att fylla. Hur blir vi 
bra på att samarbeta? Vad finns det för förväntningar 
från kommunen på stadsnätet? Hur lyckas stadsnäten  
i den lokala affären med kommunen?
Jonas Florén, digitaliseringsansvarig Landskrona Stad

17.05-17.15 Sammanfattning och avslutning
Moderator Johan Wester och Mikael Ek, vd  
Stadsnätsföreningen

17.15 Bussarna avgår mot Birkaterminalen

17.30 Tillgång till hytterna

18.15 Bredbands-Quiz med Vinnergi  
i Club Maritim

19.00 Fördrink i Club Maritim

20.00 Middag i Sjösalen 
och Compagniet
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DUO JAG UNDERHÅLLER 
PÅ BÅTEN

BRED-
BANDS 
QUIZ BJUDER IN TILL 

BREDBANDS-QUIZ

Passa på att utmana dig själv och dina branschkollegor med  
fiberrika musikfrågor i Bredbands-Quizen med Sveriges kanske  
gladaste konsultbolag Vinnergi (fd We Consulting). Ett perfekt  
sätt att mingla och vänta in sjöbenen under tiden som vi kastar  
loss. Tisdag 1/10 kl 18.15 i Club Maritim. Välkomna!

Johan har en förmåga att skapa en alldeles 
unik stämning omkring sig, oavsett vilket 
sammanhang han kastas in i.

MODERATOR

JOHAN WESTER
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SAMHÄLLE OCH POLITIK

1 Bredbandsforums arbete
Bredbandsforum har regeringens uppdrag att främja sam-
ordning och samverkan i syfte att nå de bredbandspolitiska 
målen. Det har genomförts flera viktiga arbetsprocesser och 
analyser och nya projekt väntar runt hörnet.
Nicklas Liss Larsson, kanslichef, Bredbandsforum

2 Hur får stadsnätet de kommunala tjänstemännen att 
förstå möjligheterna? Hur bör stadsnätet agera?
Stadsnäten har idag möjligheten att driva både sin egna affär 
och samtidigt öka effektiviteten genom digitalisering i sin 
kommun. Varför är det då så svårt? Vad är det som gör att 
det inte riktigt lossnar på beställningsfronten hos våra ägarin-
tressenter? Hur kan vi stödja inför deras beslut? Vilka direktiv 
skulle vi vilja stötta oss mot i dialogen? Hur kan vi arbete mot 
samma mål och ha samsyn i dessa? Vilka möjligheter finns? 
Fiber, IoT, förbindelser, drift o s v.
Johan Martinsson, Öresundskraft och Ulf Linderoth,  
Malmö stad

3 Behovet av bättre täckning i fastigheter banar vägen för 
en ny KO-roll
Nybyggda flerbostadshus skärmar mobilsignaler från utsidan 
och hushållens trådlösa accesspunkter stör varandra från 
insidan. Mer streamingtjänster med mobila användningssätt 
gör att täckning försämras ytterligare. Dålig täckning riskerar 
även slå ut viktiga samhällstjänster i fastigheten. RISE tillsam-
mans med fastighetsägare, byggherrar och branschaktörer 
tacklar utmaningarna i forskningsprojektet ”Trådlös täckning 
inomhus i moderna energieffektiva byggnader” där lösning-
arna leder till ett omtag av dagens KO-modell.
Patrik Forsström, e-Centret

4 Välfärdstjänster kräver bra internetaccess
Tjänster kan vara viktiga på olika sätt för olika individer. De 
kan behöva nås hemifrån och när man reser, och ibland av 
tredje person. Vad som är viktigt kan man bara avgöra själv. 
Detta är huvudanledning varför kvalitet på internetaccess 
måste förbättras. Patrik kommer utveckla resonemanget och 
bjuda in till en diskussion.
Patrik Fältström, Netnod

5 För landsbygden är bredband en överlevnadsfråga,  
så når vi ut!
Avsaknaden av god uppkoppling fördjupar den klyfta 
som finns mellan stad och land. Nu behövs en gemensam 
kraftsamling för att nå ut med bredbandsutbyggnaden i hela 
landet. Det här behöver göras!
My Bergdahl, Branschexpert, IT- och Telekomföretagen

TEKNIK

6 Generell utbyggnad av robust kommunikation  
inkl trådlösa tekniker
Trådlösa tekniker nyttjas i allt större utsträckning inom 
telekomsektorn. Nu lanseras anvisningar som ska göra det 
lättare att bygga robusta radionät.
Lars Björkman, Stadsnätsföreningen

7 Så kommer taktilt internet förändra branschen framöver
Allt fler talar om taktilt internet. Vad gömmer sig bakom 
begreppet och hur kommer dess utveckling påverka tel-
ekomsektorn?
Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen

8 Hur möter jag som stadsnät säkerhetskraven  
för IoT och 5G?
I takt med att fibernäten används till nya tekniker ökar kraven 
på både befintliga nät och även vid nybyggnation. Hur kan 
ett stadsnät på bästa sätt anpassa sin verksamhet efter nya 
tidens krav?
Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen

9 Är din fiber kapad?
Säkerhetsläget förändras ständigt, kraven på nätägare och 
operatörer ökar. Genom ny teknik är det möjligt att  
få effektivare övervakning av affärskritisk och samhälls-
nyttig fiber. Operatörer kan på så sätt få larm vid avlyssning 
(avtappning eller otillåten nyttjande av våglängder) med 
exakt GPS-punkt och tekniken möjliggör också att mäta 
dämpningsvärlden i realtid. 
Stefan Simon, CEO, Swelaser

ONSDAG 2 OKTOBER

08.30-09.00 Miniseminarier

09.10-09.40 Miniseminarier

09.40-10.15 Kaffe och nätverkande

10.15-10.45 Miniseminarier

10.55-11.25 Miniseminarier

11.35-12.05 Miniseminarier

12.05-13.05 Lunch

13.10-13.25 Sammanfattning och avslutning

14.00 Anländer till Stockholm

HÅLLTIDER

MINISEMINARIER
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MARKNAD

10 Det digitala kundmötet
Just nu genomför operatörerna automatisering och 
digitalisering av sina infrastrukturupphandlingar.  
Peter Bryne berättar om utvecklingen. 
Peter Bryne, Stadsnätsföreningen

11 Sveriges Allmännytta berättar om en ökad  
förändringsvilja i spåren av digitaliseringen
Även fastighetsbranschen och i synnerhet Allmännyttan 
påverkas positivt av ett alltmer digitaliserat samhällsbygge. I 
Sverige ligger vi långt framme infrastrukturmässigt och nu 
är det dags att skörda frukterna. Detta kräver nya produkter, 
nya investeringar och nya affärsmodeller men kanske framför 
allt ett utvecklat arbetssätt. Ett bättre digitalt fokus samt 
snabbare förändringsarbete har redan börjat bära frukt tack 
vare mer samarbete.
Carl Ståhle, expert digital fastighetsutveckling,  
Sveriges Allmännytta  

12 Allmännyttan och Stadsnätet i nära samarbete
De nya tjänsterna som skapas i bredbandsnätet ökar skälen 
till att utveckla nära samarbeten mellan de kommunala 
bolagen och kommunens kärnverksamheter där alla kan bli 
vinnare!
Göran Wallo, StrömstadNet

13 1 år med GDPR – vad har hänt?
Det har nu gått drygt ett år sedan dataskyddsförordningen 
(GDPR) började att gälla. Vilka intressanta avgöranden har 
vi fått se? Hur har EU-länderna använt sin verktygs låda med 
sanktioner? Vad har Datainspektionen i kikaren den närmsta 
tiden? Du får lära dig mer om hur GDPR har tillämpats i prakti-
ken under det första året och vilka utmaningar som finns 
framöver, med särskilt fokus på ny teknik, IoT och telekom.
David Schreiber är advokat specialiserad inom IT och dataskydd 
och leder Front Advokaters team inom IT-juridik

14 Stadsnätsföreningens verktygslåda
Stadsnätsföreningen driver branschövergripande lösning-
ar och erbjuder medlemmar tjänster och verktyg i form av 
avtalsmallar, rekommendationer, handelsplats för förbindel-
ser, anpassade utbildningar samt anvisningar och stöd. Här 
presenteras hur Stadsnätsföreningens serviceutbud kan för-
enkla det dagliga arbetet, underlätta nya affärer samt stödja 
utveckling för att möta framtida möjligheter och skärpta krav.
Per Lindström, Stadsnätsföreningen

15 Bli ett bättre FTTH-företag genom internationell  
samverkan!
Stadsnätsföreningen startade i januari 2019 ett projekt som 
fört Sverige och Tyskland inom FTTH branschen närma-
re varandra. Kom och bli inspirerad av projektets arbete. 
Operatörer likväl som deras teknik- och tjänste leverantörer 
kommer att hitta ”gobitar” att ta med sig hem. 
Mikael Häussling Löwgren, Venture Partner

LEVERANTÖRERNA PRESENTERAR

16 NETADMIN SYSTEMS  
Hur du utvecklar en smartare fiberaffär genom att kombi-
nera lokal marknadsinsyn och attraktiva erbjudanden?
Utnyttjar du styrkan i kombinationen av stadsnätets  
lokala närvaro, kommunikationsoperatörens marknadsinsikt 
och tjänsteleverantörens attraktiva erbjudanden på bästa 
sätt? På detta seminarie kommer Netadmin och Telenor 
Open Universe dela med sig av hur man kan skapa en bättre 
fiberaffär för alla.
Henrik Thurén och Martin Christensson, Netadmin Systems

17 INFRALOGIC AB  
Behöver du fysiskt skydda dina noder?
Samhället förändras och därmed kravet på fungerande 
digitala kommunikationsvägar. Vilka myndighetsdirektiv finns 
utställda och påverkar dessa det dagliga arbetet?
Vilka lösningar finns på fysiskt skydd av kopplingsnoder och 
är det nödvändigt?
Magnus Cederäng, affärsområdeschef säkerhet Infralogic AB

18 HEXATRONIC  
Säkerställ funktionen för din viktigaste tillgång!
Fibernätens pålitlighet och stabilitet blir viktigare för varje 
dag, i samma takt som användandet fortsätter att öka.
Trots att sättet att bygga fibernät, och dess ingående delar, 
för de flesta kan upplevas som oförändrat över lång tid, 
kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad på den viktiga 
utveckling som faktiskt sker. Här delar vi med oss av de 
kunskaper och erfarenheter som behövs för att bygga och 
driva fibernät, dvs allt ifrån design, standarder, fibertyper och 
andra viktiga kunskaper du kommer ha stor glädje av.
Tomas Jendel, Hexatronic

19 DIGPRO 
Nyttan av att känna till sitt nät
Näten i Bredbandssverige växer och blir mer och mer om-
fattande, både som nät och som organisationer. Kännedom 
om sitt nät kan vara avgörande för att som nätägare skapa 
kvalitet, effektivitet, pålitlighet, möjliggöra flexibilitet och - 
inte minst - visa ägarna det faktiska värdet av sin investering. 
På seminariet presenteras konkreta exempel som kan stödja 
utbyggnad och drift av alla nät som utgör Stadsnätssveriges 
infrastruktur.
Anders Flodin, Digpro och Tobias Stranning, Vinnergi
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Dags att bygga stadsnäten 2.0

Stadsnätens affärslandskap förändras. 
Det är bara att bläddra i den här 
tidningen eller besöka någon av 
Stadsnätsföreningens konferenser för 

att förstå att den så kallade stadsnätsaffären är 
en helt annan i dag än vid bildandet för ungefär 
20 år sedan.

För att förtydliga vad jag menar så sysslar 
dagens stadsnät med så mycket mer än att bara 
ansluta hushåll, företag och kommunfastigheter 
med fiber. Fiberutbyggnaden utgör givetvis 
navet i stadsnätens verksamhet och kommer 
att göra det under lång till framöver men 
stadsnäten är så mycket mer än bara fiber och 
det är viktigt att vi lyfter den frågan högre upp 
på agendan.

För i min värld så är stadsnätens roll inte 
primärt att erbjuda just fiber. Den handlar 
snarare om att erbjuda den infrastruktur som 
det digitala samhället kräver och vilken det är 
kan ju förändras över tid. IoT är ett strålande 
exempel på hur många av våra medlemmar 
på bara något år byggt upp en intern kunskap 
och ett kunderbjudande baserat på den lokala 
närvaron och kompetens i frågor gällande 
annan IT-infrastruktur än just fiber. Nu gäller det 
att fortsätta i samma anda och fortsätta våga 
leda utvecklingen.

Men som vi alla vet så ser Sveriges stadsnät inte 
lika dana ut. Storleken, ägandeformen, place-
ring i värdekedjan med mera skiljer sig åt. Är det 
då rimligt att ett stadsnät med ett fåtal anställda 
skal vara lika långt i framkant som ett av de 
större? Det tror jag faktiskt att det kan vara och 
faktum är att fram tills för bara något år sedan så 
var vi alla i framkant när vi byggde fiber medan 
andra i branschen fortfarande vurmade för adsl. 

Dock kan vi bli bättre på att samverka på olika 
sätt så att vi kan frigöra tid för den typen av 
utvecklingsarbete som vi behöver för att ligga i 
framkant också i fortsättningen.

Från Stadsnätsföreningens sida så gör vi vårt 
yttersta för att stötta både stadsnätsmedlemmar 
och associerade medlemmar i sin resa framåt. 
Jag tar gärna dialog med er medlemmar om ni 
har förslag eller tankar på hur vi som förening 
kan bli ett ännu bättre stöd i det arbetet.
Men till syvende och sist så måste utvecklings-
arbetet göras på hemmaplan och där har jag 
en hög tilltro till stadsnätens förmåga att ta 
på sig rollen som den aktör som är den lokala 
experten på frågor och tjänster gällande digital 
IT-infrastruktur. n

JÖRGEN SVÄRDH
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

Jag tar gärna 
dialog med er 
medlemmar  
om ni har för
slag eller tankar 
på hur vi som 
förening kan bli 
ett ännu bättre 
stöd i er resa 
framåt.

ORDFÖRANDE :  JÖRGEN SVÄRDH

MEDLEMSINFO
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MEDLEMSINFO

Stort intresse för  
föreningens utbildningar
 Under våren anordnade Stadsnätsföreningen flera utbildningar med fokus på säkerhetsområdet. 

Utbildningarna har varit uppskattade och nu anordnas fler tillfällen för att möta det ökade behovet av 
kunskap inom säkerhetsskydd och ny lagstiftning inom området.

Stadsnätsföreningen tog under våren 
fram en säkerhetsskyddsutbildning i 
samarbete med Knowit. Bakgrunden 
är den nya säkerhetsskyddslagen som 
ställer krav på verksamhet som riskerar 
att beröras av lagstiftningen behöver 
genomföra en säkerhetsskyddsanalys, 
där bland annat konsekvenser, skydds-
värden, sårbarheter och hotbild noga 
analyseras. Det handlar om att skydda 
säkerhetskänsliga verksamheter av 
betydelse för Sveriges säkerhet.  

Den första delen i säkerhetskyddsutbild-
ningen är grundutbildning med teori och 
en fördjupningskurs för tillämpning av 
säkerhetsanalys. Grundutbildningen går 

bland annat igenom vad säkerhetsskydd 
innebär, vilka verksamheter som träffas 
av lagstiftningen, vilka huvuddragen är 
och vilka som krav ställs? Grundutbild-
ningen är en halvdag och den kan även 
hållas via video. 

Efter grundkursen finns det möjlighet 
att gå en tvådagars fördjupningskurs. 
Där deltagarna får fördjupade kun-
skaper i de olika åtgärdsdelarna inom 
säkerhetsskyddet och vad de innebär i 
praktiken. En stor del av kursen ägnas 
också åt processen för genomförande 
av en säkerhetsskyddsanalys där varje 
steg gås igenom i tur och ordning. Efter 
genomförd utbildning ska deltagarna ha 

en god förståelse av säkerhetsskyddets 
olika delar och syftet bakom och 
processen med att genomföra en 
säkerhetsskyddsanalys.

Nu håller föreningen på att förbereda 
höstens utbildningar för fullt. Bland 
annat planeras fler utbildningstillfällen 
för Säkerhetsskyddsutbildningen. Är du 
intresserad av en utbildning? Gå in på 
Stadsnätsföreningens hemsida för mer 
information. n

CAMILLA JÖNSSON 
Svenska Stadsnätsföreningen

SÄKERHETS-

SKYDD
SÄKERHETS-

SKYDD
Mer information  

finns på föreningens  
webbplats:  

ssnf.org/utbildning
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SiSG är ett forum för samverkan och utbildning 
inom säkerhetsområdet och arbetar med fyra olika 
områden inom säkerhet: fysisk säkerhet, informa-
tionssäkerhet, IT-säkerhet och säkerhetsskydd. 
Svenska Stadsnätsföreningen ansvarar för SiSG på 
uppdrag av PTS som i nuläget har 74 medlemmar 
där majoriteten utgörs av stadsnät och deras 
driftpartners. 

Under hösten kommer SiSG att delta i en nationell 
övning under namnet Telö19. Temat för årets övning 
är förhöjd beredskap, vilket ligger till grund för den 
upprustning som pågår med försvaret. Eftersom 
försvaret numera bygger på civila resurser har SiSG 
blivit involverade då de vill nyttja stadsnätens noder, 
sajter och förbindelser till att upprätthålla civilsam-
hället under kris. I modern tid består attentat oftast 
av sabotage av olika slag, och det är precis det 
övningen kommer att fokusera på. 

– Övningen är fysisk och kommer att hålla till 
på hemlig ort mellan den 19 till den 20 november. 
Deltagarna kommer att åka bort till en plats och bli 
inlåsta, och när övningen börjar kommer Sverige att 
vara angripet av ett annat land där både civila och 
militära mål har attackerats, säger Jimmy Persson, 
utvecklings- och säkerhetschef på Svenska 
Stadsnätsföreningen.

Det är PTS som står för utformningen av övningen 
där de har byggt upp ett scenario som sträcker 
sig från Gävle till Göteborg, och tanken är att alla 
stadsnät som berörs av scenariot ska delta. Övriga 
deltagare i Telö19 är bland annat mobiloperatörer, 
MSB Rakel och Trafikverket.

Eftersom Telö19 inte har möjlighet att involvera 
samtliga stadsnät kommer det att arrangeras ytter-
ligare en övning under det första kvartalet nästa år 
med samma tema. Den övningen, som går under 

namnet Telö Stadsnät höjd beredskap, kommer att 
innehålla ett liknande scenario och vänder sig till 
de stadsnät som inte kommer att medverka vid det 
första övningstillfället. 

Varför är det viktigt att delta på något av  
övningstillfällena?

– Vid ett höjt beredskapsläge ska våra byggda 
fibernät fungera precis som vanligt. Att öva tillsam-
mans med våra kunder, myndigheter och andra 
intressenter för att tillsammans säkerställa hög 
tillgänglighet och service som stöd till samhället är 
vitalt och ett fundament i arbetet för ett resilient, 
robust och säkert samhället. Vardagen ska kunna 
fortgå, och våra invånare ska kunna känna sig 
trygga även under dessa förhållanden. Telö19 är 
därför mycket viktigt att delta i, likväl den övning 
som vi kommer ha under 2020, för att öva upp och 
testa dessa förmågor, säger Jimmy Persson. 

I anslutning till de båda övningarna har SiSG 
arrangerat två beredskapskurser som de 
rekommenderar samtliga deltagare att gå på innan 
övningstillfällena. Kurserna, som är anpassade 
för telekombranschen, baseras på den krisbered-
skapskurs som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, och PTS har tagit fram tillsammans 
med energiföretagen. Sammantaget är övningar ett 
viktigt inslag i SiSG verksamhet.

– Vi har till uppgift att se till så att övningarna 
fungerar, och vi ser alltid till att ha en övning på 
gång. Vi jobbar även aktivt med att utveckla 
övningsinnehållet och koppla det till relevanta 
utbildningar för att deltagarna ska få så mycket 
information och kunskap som möjligt med sig i 
arbetet, säger Jimmy Persson. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

 Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SiSG, kommer under  
hösten att medverka i en fysisk övning i agerande under höjd beredskap. 
Övningen arrangeras av Post- och telestyrelsen, PTS, och riktar sig till 
stadsnät och driftpartners till stadsnät och avser att sprida kunskap om 
hur man säkerställer hög tillgänglighet och service som stöd till samhället 
vid starka påfrestningar.

MEDLEMSINFO
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Med ljusets hastighet
Vi erbjuder lösningar för passiva fiberoptiska 
nät inom tele- och datakommunikation. Våra 
fiberoptiska kablar och kontakter används i 
datahallar, stamnät, noder och vid tv-sändningar. 
Vi tillverkar enligt gemensam överenskommelse 
och enligt era krav. Alla våra optiska kablage 
tillverkas i Sverige och alla produkter testas 
individuellt före leverans.

Möt oss på
Bredbandsbåten

1-2 oktober 

micropol.com

“Micropols produkter hjälper oss att öka 
hastigheten i vår datainfrastruktur och kortar 
ledtiderna för leverans och support. Vi är 
mycket nöjda med den service och kvalitet 
som Micropol levererar.”
— Lisa Tegborg Deij, affärsområdeschef 
på Kungälv Energi
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Hur har föreningen utvecklats under din tid som vd? 
– Vi har blivit en alltmer etablerad röst i både media och 

politiska sammanhang. Därför har Stadsnätsföreningen fått 
kraft att verka och visa på betydelsen av stadsnätens roll i 
samhällets digitala utveckling. 

Hur har marknaden förändrats? 
– När jag började 2009 hade intresset för fiberfrågor 

väckts på nytt. Därför blev föreningens högsta prioritet att 
jobba med att beskriva betydelsen av att bygga ut fiberinfra-
strukturen i Sverige för att möta efterfrågan från uppkopplade 
hushåll och behovet av samhällets digitalisering. Där har 
föreningen varit väldigt framgångsrik i att skapa intresse och 
engagemang från politiskt håll. 
– Vi har även hjälp till att driva på marknaden och efter frågan 
hos hushåll och företag för att få tillräckligt snabb bredbands-
uppkoppling över tid. 

Om du tänker tillbaka, vilken fråga har då varit viktigast  
för föreningen? 

– Den viktigaste frågan har varit, och är fortfarande, att ge 
stadsnäten rätt spelregler. Stadsnäten har fungerat som ett 
bra fundament för att skapa tjänstekonkurrens, utbyggnad 
och funktionalitet i bredbandsnäten vilket de privata aktö-
rerna inte hade lyckats lika bra med. Ändå har stadsnäten 
omgärdats, och omgärdas fortfarande, av regelverk som 
är begränsande för den fortsatta utvecklingen att förse fler 
hushåll med tillgång till bredband till en lägre kostnad. 

Vilka utmaningar tror du föreningen kommer att möta  
i framtiden? 

– På ett nationellt plan inser vi behovet av att alla måste 
bli uppkopplade för att kunna delta i det digitala samhället. 
Det är en demokratisk rättighet, och här måste Sverige som 
nation satsa betydligt mer. Det har funnits stödpengar under 
ganska många år, men nu behövs det ännu mer medel för 
att vi ska klara av de politiska målen. I nuläget har vi kommit 
väldigt långt. Vi närmar oss en utbyggnad på 80 procent i 
Sverige, men det är den kvarstående delen som är svårast. 
Där handlar det främst om mindre kommuner som saknar 
resurser och därmed får svårigheter att bygga. Här blir utma-
ningen att komma på en helt annan typ av samverkan över 
kommungränserna vilket kräver en tydlig lokal och regional 
förankring av en verksamhet som verkar i lokalsamhället. 
Där har stadsnäten en fantastisk potential och samtidigt en 
utmaning att hitta den optimala samverkan över tid mellan de 
olika kommunerna för att nå den tillräckliga volymen. 

– En annan utmaning är att många stadsnät nu börjar bli 
färdigbyggda, och då handlar det om att identifiera vidare-
utvecklingen och den nya marknaden. Det kommer även att 
krävas förtätning och fortsatt utbyggnad av fiber, framförallt i 
större städer, för att möta den nya digitala världen. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Mikael  
jubilerar
 Mikael Ek firar i år 10 år som vd för Svenska Stadsnäts-

föreningen. Under sin tid som vd har mycket hänt, både 
med föreningen och med fibermarknaden. Han blickar 
även framåt mot de utmaningar som väntas komma för 
att möjliggöra fortsatt utbyggnad av bredbandsnäten och 
vidareutvecklingen av de färdigbyggda stadsnäten.

Mikael Ek. Foto: Lena Östman.

10
ÅR SOM VD FÖR SVENSKA  

STADSNÄTSFÖRENINGEN
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TRE FRÅGOR T ILL  STADSNÄTEN   

1
Vad händer hos er just nu?

BIRGITTA: ”Vi är i slutfasen på att 
bygga klart. Vi har marknadsfört 
oss genom utskick gällande förtät-
ning och vi har fått en mycket bra 

respons från kunderna. Vi tittar samtidigt 
också på nästa steg i utvecklingen som 
samhällstjänster, säkerhet och robusthet 
samt utökad försäljning av svartfiber.”

TIMO: ”Det känns som att spela VM final 
i fotboll där vi leder med 3-0 i slutet på 
sista halvlek. Det är sista året vi ägnar åt 
tätortsanslutningar, sedan kvarstår cirka 
1000 stycken anslutningar på landsbygden 
vilka är superdyra att bygga.”

BO OCH HÅKAN: ”Vi har fått stödpengar 
från Jordbruksverket beviljade att bygga 
ut bredband på landsbygden. Cirka två 
personer är full sysselsatta med dessa  
fem delprojekt och allt ska enlig plan  
vara färdigställt i december 2020.  
20 grävmaskiner är igång och tidplanen  
ser ut att hålla.”

2 
Utbyggnaden är ju snart 
klar, hur påverkar det er 
organisation?

BIRGITTA: ”Kommunledning-
en har givit oss i uppdrag att 

utreda samverkan med grannkommunerna 
Mora och Älvdalen, det kommer att ställa 
nya krav på kompetenser i syfte att följa 
den snabba utvecklingen som sker både 
internt och externt. Kommunen har tagit 
fram en lokal bredbandsstrategi som 
följer den regionala och nationella och vi 
genomför en risk och sårbarhetsanalys 
med frågor som tidigare inte varit lika 
aktuella men som nu hamnat högre upp  
på agendan.”

TIMO: ”Organisationen består idag av 
ett elvamannalag med mig i målet. Vi 
agerar multikonstnärer och gör allt mellan 
anslutningsaffären och att vara egen KO. 
När byggfasen börjar avta så är det först 
och främst entreprenörerna som får ställa 
om.”

BO OCH HÅKAN: ”Vi är ju redan en 
slimmad organisation i dag genom att vi 
agerar på svartfibernivå och har en extern 
KO. Vi kommer naturligtvis att gå från att 
vara en projektorganisation till att fokusera 
på nya affärer. Ska all trafik (inklusive vård, 
skola och omsorg) gå via fiberinfrastruk-
turen i framtiden så gäller det att ta fram 
fungerande affärskoncept som är till nytta 
för samhället.”

3 
Hur ser era framtida 
samarbeten ut med 
andra stadsnät? Samverkan 
gällande nationella affärer?

BIRGITTA: ”Inom regionen 
så deltar vi aktivt i ett nätverk som heter 
Bredbandsforum Dalarna. Orsa är en liten 
kommun och för att kunna finnas med 
som leverantör i ett större sammanhang 
i framtiden behöver vi också hitta nya 
samarbeten även utanför regionen.”

TIMO: ”Vi samarbetar inom ett nätverk 
som heter Smålands Bredband. Vi är också 
sammankopplade med Växjö och Jönkö-
ping och diskuterar affärer med dem. Vårt 
stadsnät i Vetlanda som består av cirka  
10 000 anslutningar är alldeles för litet för 
att själva utveckla affären. Ska vi finnas 
med i ett nationellt sammanhang behöver 
vi till exempel ha dygnet runt support och 
avhjälpning.”

BO OCH HÅKAN: ”Vi samarbetar med 
bland annat Kalmar, Växjö och Vetlanda 
och vi ser att det finns en stor potential 
i framtida affärer och att skapa samhäll-
snytta åt våra ägarkommuner. Nybro är en 
genomfartskommun som finns mitt flera 
större städer, det märks genom att många 
operatörer är intresserade och att vi får 
många förfrågningar redan i dag.”

PER FRÖLING 
Stadsnätsföreningen

BIRGITTA BOGREN
Samhällschef,
Orsa kommun

TIMO TINDERBECK
Affärsområdeschef, 

Bredband Njudung Energi 
Vetlanda

BO DAVIDSSON 
Fiberansvarig &

HÅKAN DAHLGREN  
VD, Nybro Energi
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 I samband med Stadsnätsfören-
ingens årsmöte i mars beslutade 
föreningens medlemmar att förändra 
avgiftsmodellerna för de två medlems-
kategorierna, stadsnätsmedlemmar 
och associerade medlemmar. 

För stadsnäten innebär det stora 
förändringen att fler avgiftsintervall införs 
som ger en jämnare anpassning efter 
medlemmars omsättning.

För associerade medlemmar innebär 
förändringen att medlemsavgiften inte 
längre baseras på verksamhetsområde 
utan i fortsättningen kommer att anpas-
sas efter medlemmens omsättning.

– Tidigare hade vi exempelvis relativt 
sätt hög avgift för operatörsmedlemmar 
vilket missgynnade små aktörer med 
låg omsättning då de per automatik fick 
samma avgift som nationella spelare, 
säger Per Lindström, kommersiell 
produktchef på Stadsnätsföreningen.

I och med avgiftsförändringen är 
förhoppningen att fler mindre aktörer ska 
ta steget och bli medlemmar i föreningen 
vilket kan gynna hela branschen.

– Som det är i dag så är föreningens 
branschavtal, Leverantörsavtalet, enbart 
tillgänglig för föreningens medlemmar. 
När vi nu gör det lättare för mindre 
aktörer att bli en del av föreningen 
så hoppas vi att fler även ska välja att 
underteckna det vilket gagnar både 
aktören men också för stadsnäten, säger 
Per Lindström. n

LOUISE THORSELIUS
Svenska Stadsnätsföreningen

 Crister Mattsson har tidigare 
arbetat som rådgivare i bredbands-
frågor och forskat kring digitali-
sering och bredbandsutveckling. 
Nu är han, tillsammans med två 
andra hedersmedlemmar inom 
Stadsnätsföreningen, i uppstarten 
av en ny sektion som riktar sig till 
tidigare yrkesaktiva inom bred-
bandsområdet. 

Varför har föreningen bildat en 
seniorsektion? 

– Vi vill etablera en mötesplats 
för människor som tidigare har varit 
yrkesverksamma inom stadsnäts-
branschen. Dessa människor har 
en lång erfarenhet och ett stort 
engagemang som man kan ta tillvara 
på. Vi vill även att föreningen ska 
fungera som ett forum där man finner 
gemenskap och får möjlighet att 
utbyta kunskap med varandra. 
Har ni planerat att anordna några 
aktiviteter under året?  

– I samband med bredbandsbåten 
i år ska vi bjuda in människor som 
har varit verksamma inom branschen 
till en förutsättningslös träff. 
Sedan är planen att vi ska bli lite mer 
formella och bilda en sektion inom 
Stadsnätsföreningen. I den sektionen 
ska jag, tillsammans med mina två 

branschkollegor, utgöra någon form 
av styrelse, och utifrån den är tanken 
att vi ska bjuda in andra att vara 
medlemmar. 
Hur ser du på den utveckling som 
har skett inom bredbandsområdet? 

– De senaste 20 åren har handlat 
väldigt mycket om uppbyggnad, men 
nu börjar branschen att mogna och 
det är dags att gå in nästa fas. Därför 
måste vi gå från att vara fiberfokuse-
rade till att bli digitaliseringsfokusera-
de för att kunna nyttja utbyggnaden 
till samhällsutveckling. 
Bredbandsbranschen är en bransch 
i snabb utveckling. Upplever du 
därför att man ibland bortser från 
erfarenhet? 

– Ja, ibland. Ett exempel är att 
många beslutsfattare fortfarande 
nöjer sig med att cirka 70 till 95 
procent av invånarna får tillgång till 
fiber eller snabb bredbandsupp-
koppling, vilket inte är tillräckligt. Vi 
måste involvera samtliga 100 procent 
av invånarna om vi ska kunna skapa 
ett digitalt samhälle. Först då kan 
vi skapa ett hållbart samhälle för 
utbildning, sjukvård och andra aktörer 
inom offentlig sektor. n

LOTTA KARLSSON
Svenska Stadsnätsföreningen

Ny avgiftsmodell  
öppnar upp för  
fler associerade  
medlemmar

Mer information  
om den nya avgifts

modellen hittar du på 
föreningens hemsida

ssnf.org

Ny sektion för tidigare  
verksamma inom  
stadsnätsbranschen

Crister Mattsson.
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STADSNÄTSFÖRENINGENS KANSLI

MIKAEL EK
VD, Svenska  
Stadsnätföreningen 

Telefon: 
08-214 933

Mobil: 
070-598 00 05

E-post: 
mikael.ek@ssnf.org

PER FRÖLING
Ansvarig  
regional samverkan 

Telefon: 
08-214 930

Mobil: 
076-569 04 20

E-post: 
per.froling@ssnf.org

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig  
samhälle och politik

Telefon: 
08-214 931

Mobil: 
076-110 64 71

E-post: 
camilla.jonsson@ssnf.org

JIMMY PERSSON
Utveckling- och  
säkerhetschef

Telefon: 
08-214 640

Mobil: 
073-274 26 15

E-post: 
jimmy.persson@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef

Telefon: 
08-214 606

Mobil: 
070-548 31 24

E-post: 
per.lindstrom@ssnf.org

LOUISE THORSELIUS
Chef PR & Kommunikation

Telefon: 
08-23 20 08

Mobil: 
076-110 02 88

E-post: 
louise.thorselius@ssnf.org

LOTTA KARLSSON
Kommunikatör

Telefon: 
08-214 724

Mobil: 
070-321 47 27

E-post: 
lotta.karlsson@ssnf.org

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef

Telefon: 
08-214 620

Mobil: 
072-542 65 49

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

MIA FORSLÖF
Eventchef

Telefon: 
016-51 70 12

Mobil: 
070-822 96 40

E-post: 
mia.forslof@ssnf.org

STADSNÄT:

• Orsa kommun
• Grästorp Energi
• Västerbergsslagens Elnät

ASSOCIERADE MEDLEMMAR:

• e-centret
• Arkaden
• 3-Gis Europe
• Corporate Fiber
• Datakompisen i Dorotea
• LM Layer & Mesh
• Micropol Fiberoptic AB
• Skylane optics
• Th1ng internet
• Wälikangas

VI  VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR:

Vill du också bli medlem  
i Stadsnätsföreningen?

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en  
bransch- och intresseorganisation som  
representerar stadsnät i 200 kommuner  
och 135 leverantörer av tjänster och utrustning  
inom bredbandsområdet. Föreningen företräder 
därmed en absolut majoritet av de aktörer som 
aktivt investerar i ny modern infrastruktur för  
bredband i Sverige.

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

Läs mer om medlemskapet på ssnf.org

Vi knyter ihop 
det åt dig!
VI FRÅGADE VÅRA KUNDER varför de väljer Rala.  
Svaret blev: ”Det funkar”. 

Snabb och korrekt nätdesign, noga utvalda produkter 
som fungerar tillsammans, goda råd i tekniska 
frågor och en logistik i världsklass är grunden i vårt 
erbjudande. Lägg till vår vilja att alltid försöka lösa 
problem, att hitta en annan väg om en är stängd  
– det är förklaringen till att ”det funkar”.

Brunnar 
och Skåp

OptokabelNätdesign Opto- och  
mikrokanalisation

MaskinerTerminering 
och skarvning

HELTÄCKANDE FÖR DEN PASSIVA INFRASTRUKTUREN

www.rala.com | Tel: 0142-838 80

Rala_annons_stadsnätsföreningen_215x285+3mm_180122.indd   1 2018-01-29   10:18
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Välkommen till 
vår monter i Älvsjö!



Inteno-gruppen växer. Produktbolaget byter namn till Genexis och 
tillsammans med våra kolleger i Europa skapar vi marknadens bästa 
CPE-leverantör. Naturligtvis finns alla produkter och alla fantastiska 
medarbetare i Sverige kvar. Vi jobbar också med en massa nya  
spännande produkter och lösningar.

Kom förbi och prata med oss på Bredbandsbåten 1–2 oktober.

genexis.eu
iopsys.eu
intenogroup.com

Inteno Group AB består av Genexis Sweden AB (tidigare Inteno Broadband Technology AB) 
med dotterbolag i olika länder, samt mjukvarubolaget iopsys software solutions AB.

 ännu
bättre

Avsändare:
Eventool
Tullgatan 4
SE-632 20 Eskilstuna 
Sweden

Posttidning B
VI HAR UPPDATERAT PRENUMERATIONSREGISTRET. ÄR DETTA RÄTT MOTTAGARE? 


