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Å      r 2020 måste ses som det mest  
omvälvande året i modern tid,  
orsakat av en pandemi som  

ställde många frågor på sin spets och 
utmanade konventionerna. Mitt i allt 
elände så kan vi ändå konstatera att 
bredbandssektorn gynnats eftersom 
människor i stor utsträckning blivit 
mycket beroende av snabba internet- 
uppkopplingar för att kunna fortsätta 
arbeta, utbildas, få vård eller roas.

DIGITALISERINGSRESAN HAR på allvar skjutit 
fart och kommer accelerera under flera 
år framåt, säkerligen med en viss ryckig- 
het. För branschens del finns det goda 
möjligheter till nya affärer men har sam-
tidigt ett ansvar för att digitaliseringen 
sker tryggt och säkert. 

FRÅN STADSNÄTSFÖRENINGENS sida arbetar 
vi febrilt med att möta behovet av en 
digitalisering. Under året 2020 gick vi 
från en akut omställning för att hantera 
situationen till att nu ha format en verk-
samhet som präglas av en tydlig digital 
närvaro hos er medlemmar. 

INOM VÅRA TRE verksamhetsområden – 
Kunskapslyftet, Nät i världsklass och 
Tillsammans så fortsätter vi att på 
många olika sätt stödja och driva bran-
schens utveckling. Inom Kunskapslyftet 
kan det handla om att göra relevanta 
undersökningar som vi debatterar för  
att öka intresset för våra frågor. Inom 
Nät i världsklass är den viktigaste upp- 
giften att vidareutveckla en bra digital 
marknadsplats för uthyrning av infra- 
struktur – CESAR2 men också till  
exempel att arbeta fram branschavtal  
för IoT. Inom Tillsammans handlar det 
om att skapa nya digitala mötesplatser, 
utbildningar samt främja dialogen 
mellan lokala, regionala och nationella 
aktörer och intressenter.

KORT SAGT SÅ GÖR VI många olika saker 
och jag är stolt över att ha samlat ett 
starkt och engagerat team med en fanta- 
stisk mix av kompetens och erfarenhet 
som på bästa sätt stödjer er medlemmar 
och branschens utveckling! 

I DIN HAND HÅLLER DU den första utgåvan 
av ett ”internt” Stadsnätsmagasin som 
enbart riktas till föreningens medlem-
mar. Den är medvetet icke digital för 
syftet med skriften är att den ska finnas 
nära till hands som en uppslagsbok för 
vad föreningen gör och kan hjälpa till 
med. På ssnf.org hittar du alltid dags- 
aktuell information och ett helt bibliotek 
med mallar för avtal, villkor, tekniska 
standarder, undersökningar eller vår 
uppfattning i viktiga frågor. 

TVEKA ALDRIG ATT TA kontakt med oss för 
en dialog, vi finns till för er!

MIKAEL EK
Vd på Svenska Stadsnätsföreningen
E-post: mikael.ek@ssnf.org
Mobil: 070-598 00 05

Vi arbetar för er!

Från Stadsnätsföreningens sida 
arbetar vi febrilt med att möta 
behovet av en digitalisering. 
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Stadsnätsföreningen arbetar  
kontinuerligt med att ta fram och 
uppdatera olika avtal och vägled-

ningar med syftet att skapa rutiner för 
branschen och därmed förenkla arbetet. 
För tillfället håller föreningen på att 
arbeta fram ett IoT-avtal som bygger på 
vägledningen för robust och säker IoT 
som lanserades under 2019. I det smarta 
samhället kommer även saker att kopp- 
las upp, vilket ställer nya krav på  
processer för aktörerna. Med anledning 
av detta har föreningen märkt att det 
finns ett behov av att utveckla nätägar- 
nas basaffär som tidigare har bestått  
av att leverera bredbandstjänster till 
slutkunder. Detta är något som det nya 
IoT-avtalet avser att reda ut.

– För att utveckla den vanliga bas- 
affären måste man ha tillgång till nya 
verktyg för att kunna jobba med IoT- 
relaterade produkter för samhället. Det 
är viktigt att det finns en förståelse för att 
IoT inbegriper hela samhället och för att 
vi ska kunna genomföra det krävs sam-
verkan mellan ett flertal olika aktörer, 
säger Jimmy Persson, utveckling- och 
säkerhetschef på Stadnätsföreningen. 

AVTALET ARBETAS FRAM i samverkan med 
en arbetsgrupp bestående av stadsnät 
och IoT-operatörer för att täcka olika 
aktörers behov. Fokuset ligger på verk- 
samhetsområden inom kommun och 
region som sjukvårdsrelaterade tjänster, 
socialtjänst, skola och allmännyttan 
där man har sett behov av att införa 
IoT-tjänster av både ekonomiska och 
kvalitetshöjande skäl. 

– IoT kan vara räddningen för många 
kommuner och regioner även rent 
ekonomiskt då digitaliseringen är en 
förutsättning för att i framtiden kunna 
tillhandahålla kostnadseffektiva sam- 
hällstjänster. Med det här avtalet vill 
vi göra det enklare för kommuner och 
stadsnät att delta i den nödvändiga 
digitaliseringsutvecklingen tillsammans 
med andra aktörer, säger Robert  
Wälikangas, branschjurist på Stadsnäts- 
föreningen. 

I NULÄGET PÅGÅR ETT pilotprojekt som ge-
nomförs av Linköpings kommun och det 
kommunala stadsnätet Utsikt bredband 
där avtalet används som grund. Projekt- 
et syftar till att involvera släktingar till 
äldre som får vård i hemmet med hjälp 
av proaktiv monitorering som möjliggörs 
via IoT. 

– Proaktiv monitorering via IoT inne- 
bär en kvalitetshöjande och mindre 
integritetskränkande vardag för person- 
er som får vård i hemmet. Bevakningen 
sker då via sensorer som lär känna per-
sonens beteende och reagerar om något 
beteende bryts. Det innebär även att 
släktingar i en högre grad kan involveras 
i vården vilket är något som eftertraktas i 
dagsläget, säger Jimmy Persson. 

Stadsnätsföreningen lanserar IoT-avtal 
– SKA STÖDJA AKTÖRER I RESAN MOT DET SMARTA SAMHÄLLET 

Samhällets beroende av tjänster 
baserade på Internet of Things, 
IoT, även kallat sakernas internet, 
ökar i en allt snabbare takt. För 
att underlätta hanteringen av de 
nya kraven och processerna som 
IoT-tjänster kräver har Stadsnäts-
föreningen beslutat sig för att 
arbeta fram ett IoT-avtal för att 
stödja aktörer i sin resa mot det 
uppkopplade smarta samhället.  

JIMMY PERSSON
Utveckling- och 
säkerhetschef
Mobil:
073-274 26 15
E-post:
jimmy.persson@ssnf.org

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef
Mobil:
070-548 31 24
E-post:
per.lindstrom@ssnf.org

ROBERT WÄLIKANGAS
Branschjurist
Mobil:
073-274 26 15
E-post:
robert.walikangas@ssnf.org

VILL DU VETA MER?
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SÄKRA 
DRIFTEN

Vinnergis driftsäkehetsexperter kan hjälpa dig 
oavsett var du står i ditt driftsäkerhetsarbete. Vi 
har god erfarenhet och har koll på hur de nya till-
läggen i PTSFS2020:1 påverkar dig som operatör. 

Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om hur vi kan 
säkra din drift tillsammans.

076 610 2112
sabine.zimmerl-berg@vinnergi.se
www.vinnergi.se

Annons SSNF Vinnergi 2021-185-125.indd   1Annons SSNF Vinnergi 2021-185-125.indd   1 2020-11-25   09:542020-11-25   09:54

För att framtidssäkra näten och skapa långsiktigt 
värde måste du vara säker på att informationen 
är korrekt och digitalt tillgänglig. Som experter på 
dokumentation ser vi till att du vet allt om dina nät 
och uppdaterar även Cesar2.

Läs mer om våra tjänster för nätägare på 
Geomatikk.se 

Med komplett och digitalt tillgänglig 
dokumentation som säger sanningen 
om näten kan du

  ta vara på möjligheterna med det
   smarta samhället
  öka intäkterna med effektiv förvaltning.Vet du sanningen 

om dina nät?

FOTO: MOSTPHOTOS
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Var de regionala träffarna kommer att 
ske och exakt datum är ännu inte be- 
stämt. Ambitionen är dock att kunna 
genomföra träffarna under senare delen 
av hösten 2021. 

– Regionala konferenser erbjuder en 
mängd olika fördelar. Det ger möjlighet 
till lokal anpassning av konferenspro- 
gram men framförallt hoppas vi att 
fler ska ha möjlighet att delta, säger 
Mia Forslöf, eventchef på Stadsnäts- 
föreningen.  

Bredbandsbåten utgår och ger plats 
för regionala konferenser

– Det här innebär att hela den offentliga 
sektorn, såväl stat, region och kommun- 
er nu har ett gemensamt ansvar för 
bredbandsfrågan. Givetvis finns det risk 
för att någon ska känna sig trampad  
på tån men om alla inbladade gör sitt 
yttersta tror jag att detta kan bli en 
avgörande faktor i arbetet med att nå de 
nationella bredbandsmålen, säger Per 
Fröling, ansvarig för regional samverkan 
på Stadsnätsföreningen.

ÄVEN I DET NYA PROGRAMMET för bred-
bandsstöd, som Post- och telestyrelsen 
ansvarar för, har regionerna, via 
bredbandskoordinatorerna, fått en  

Sedan 2019 har samtliga Sveriges 21 regioner fått en utökad roll. I fortsättningen 
har de även ansvar för den regionala utvecklingsplanen, som tidigare låg hos läns- 
styrelserna. På så sätt har de även fått en nyckelroll inom bredbandsområdet. De  
regionala bredbandskoordinatorerna, som i vissa fall tidigare var stationerade på  
länsstyrelserna, återfinns nu också ute på regionkontoren.

Stadsnätsföreningen har under flera år sett ett behov av att kunna 
genomföra regionala konferenser för att göra föreningens aktiviteter 
tillgängliga för fler. Stadsnätsföreningens styrelse har därför beslut- 
at att ersätta den årliga höstkonferensen med tre regionala träffar.

 

nyckelroll. De har nämligen uppdraget
att ta fram regionala prioriteringar i
syfte att öka träffsäkerheten i stöden.

REGIONERNAS NYA, TYDLIGARE, roll innebär
utmaningar för stadsnäten som är 
vana vid att agera på lokal nivå. Det har 
också blivit tydligt att stadsnäten inom 
respektive region behöver samverka 
sinsemellan i syfte att förenkla dialogen 
mellan stadsnäten och regionerna. 

– Det har även tidigare funnits samar- 
beten mellan stadsnäten men de har
inte alltid följt regiongränserna och ofta
har fokus varit på affärssamarbeten. I
mitt arbete försöker jag nu bistå stads-

näten med att även bygga upp samver-
kan inom den egna regionen för att på
så sätt bli en tydlig dialogpartner till
regionerna, säger Per Fröling.

STADSNÄTSFÖRENINGENS förhoppning är 
att det under 2021 ska finnas samverkan 
mellan stadsnät i samtliga län.

PER FRÖLING
Ansvarig regional 
samverkan
Mobil: 072-564 32 31
E-post: per.froling@ssnf.org

Stadsnätsföreningen fortsätter främja 
den regionala dialogen FIBERDATAS NOC  

TAR ALDRIG LEDIGT.

Vårt Network Operation Center är bemannat dygnet runt, årets alla dagar.  Vårt Network Operation Center är bemannat dygnet runt, årets alla dagar.  
Vi övervakar, säkerställer drift och åtgärdar problem oavsett när de uppstår.  Vi övervakar, säkerställer drift och åtgärdar problem oavsett när de uppstår.  
Som Guldleverantör till Svenska Stadsnätsföreningen erbjuder vi stadsnäts-Som Guldleverantör till Svenska Stadsnätsföreningen erbjuder vi stadsnäts-
medlemmar förmånliga avtal för bland annat drift och övervakning.medlemmar förmånliga avtal för bland annat drift och övervakning.

Vill du veta mer om våra tjänster? Vill du veta mer om våra tjänster? 
Välkommen till www.fiberdata.seVälkommen till www.fiberdata.se

Vår status som Value Added 
Partner garanterar den bästa 
kompetensen kring Huaweis 

nätverkslösningar.

Connecting 
the future.
Våra fibernät tar vid efter järnväg och landsväg på  
samhällets färd mot framtiden. Den kritiska infrastruktur 
som vi i dag bygger ska vara ett stabilt skelett för  
morgondagens samhälle.

Melbye har ett heltäckande sortiment från världens  
ledande leverantörer. Med vår expertkunskap hjälper  
vi dig att hitta den bästa lösningen för varje  
specifikt projekt, vare sig det gäller ett helt system,  
en enskild komponent eller teknisk support.

www.melbye.se

FOTO: MOSTPHOTOS



AKTIVITETER UNDER 2021

DECEMBER JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNIJULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Dialogmöte för 
stadsnätschefer

Kommunikatörsnätverket

Årskonferens och årsmöte

Webbutbildning: Juridik

Temavecka: Varudeklaration av 
förbindelser, fastighetsnät och nät 

Roadshow certifierade 
leverantörer 

Kansliet stängt

Informationsdag för
associerade medlemmar 

Temavecka: Samverkan 

Klusterutbildning: Juridik 

Regionala konferenser 
(ersätter Bredbandsbåten) 

SiSG sambandstest i samband 
med test av hesa Fredrik

VIKTORIA LUNDQUIST
Kanslichef
Mobil:
072-542 65 49
E-post:
kansli@ssnf.org

Det här är ett urval av aktiviteter 
under 2021. Observera att några av 
aktiviteterna kan komma att ändras. 
Stadsnätsföreningens hemsida, ssnf.
org, uppdateras kontinuerligt med 
information om aktuella aktiviteter. 

FRÅGOR?
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Under 2020 tvingades Stadsnätsföreningen, precis som övriga 
samhället, att ställa in många av sina planerade aktiviteter. Medlem-
marnas behov av att nätverka, fortbilda sig och ta del av ny information är 
dock fortsatt stort. Under första delen av 2021 kommer därför Stadsnäts-
föreningen att arbeta med att bygga upp en studio och intern kompetens 
inom videoproduktion i syfte att kunna erbjuda fler webbsända aktiviteter 
för föreningens medlemmar.

FÖRENINGEN SPÅR OCKSÅ en framtid där 
behovet av digitala informations- och 
utbildningstillfällen kommer att vara 
fortsatt stort även efter det att samhället 
tillåter fysiska träffar.

– För oss som har medlemmar i hela 
landet så finns det ett stort behov av att 
göra vårt medlemsutbud så tillgängligt 

– Även om mycket går att lösa med 
Teamsmöten så ser vi ett behov av att 
både kunna genomföra livesända akti- 
viteter och förinspelade pass av hög  
kvalitet som våra medlemmar kan ta  
del av när det passar dem, säger Louise 
Thorselius, chef Public Affairs och  
kommunikation på Stadsnätsföreningen.

– BYGGER EGEN STUDIO FÖR VIDEOINSPELNINGAR

som möjligt. En stor fördel med inspel-
ningar är att medlemmarna kan ta del 
av dem när det passar, säger Louise 
Thorselius.

AKTÖRERNA IFRÅGASATTE Jordbruksverkets 
höjda krav då dessa innebar att de sök-
ande i vissa fall skulle behöva skicka 
in detaljerad dokumentation som går 
under OSL (offentlighets- och sekretess-
lagen 2009:400). Till följd av detta 
beslutade sig Stadsnätsföreningen för att 
ta en dialog med Jordbruksverket för att 
föreslå en säkrare process för dokumen-
tationsinlämning. 

SLUTLIGEN KOM BESKEDET att Jordbruksver-
ket, som också ställer krav enligt Robust 
fibers rekommendationer kring doku-
mentation av nätutbyggnad som

Stadsnätsföreningen jobbar aktivt mot myndigheter i syfte att framföra branschens intresse i olika frågor. Ett 
exempel var när ett flertal stadsnät och övriga branschaktörer kontaktade Stadsnätsföreningen angående Jord-
bruksverkets höjda krav för slutredovisning av stödmedel.

finansieras av stödmedel, ändrar sitt 
beslut. Myndigheten beslutade då att gå 
efter Stadsnätsföreningens föreslagna 
process om att i stället nyttja oberoende 
besiktningsmän via Robust fiber eller 
motsvarande för att intyga att villkoren 
för utdelat stödmedel uppfyllts. 

– Vår ambition var att tillsammans 
med Jordbruksverket minimera risken 
för att säkerhetsklassad information 
kommer i fel händer. Så det är mycket 
positivt att myndigheten ändrade kraven 
efter Stadsnätsföreningens förslag, säger 
Camilla Jönsson, sakkunnig samhälle 
och politik på Stadsnätsföreningen.

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig samhälle och politik

Mobil: 076-110 64 71
E-post: camilla.jonsson@ssnf.org

Nu satsar föreningen på webbsända 
utbildningar och informationstillfällen 

Stadsnätsföreningen fick Jordbruksverket 
att lyssna på branschen

Är du säker 
på att du är 
säker?
Vet du hur lång tid det tar att ta sig in i 
dina brunnar? Det vet vi, för vi har testat! 
Men inte bara det, vi har gjort något åt 
det också!

Ralaflex RC3 är brunnen som lyfter 
säkerheten i de kritiska punkterna i ditt 
nät. Vi har även tätningar, skarvboxar 
och flera andra tillbehör som höjer  
installationen ytterligare.

Läs mer på rala.se

SVENSKA STADSNÄT
BEHÖVER

VASSA VERKTYG

STADSNÄTSPORTALEN
FÖR ALLA

LEVERANTÖRER

HHeemmaarrbbeettee,, oonnlliinneemmöötteenn oocchh öökkaadd ee--hhaannddeell ssttäälllleerr

öökkaaddee kkrraavv ppåå nnäätt,, aannsslluuttnniinnggaarr oocchh ttjjäännsstteeuuttbbuudd..

SSttaaddssnnäättsswweebbbbeenn pprroofifilleerraarr ddiitttt nnäätt oocchh iinnffoorrmmeerraarr..

DDeenn eeffffeekkttiivviisseerraarr ddiitttt aarrbbeettee mmeedd aatttt aannsslluuttaa

ffaassttiigghheetteerr oocchh vviissaarr uupppp eenn aattttrraakkttiivv bbuuttiikk fföörr aatttt

ssäälljjaa ttjjäännsstteerr.. ÖÖvveerr 112200 ssttaaddssnnäätt kkaann iinnttee hhaa ffeell..

LLääss mmeerr ppåå wwwwww..ssttaaddssnnaattsswweebbbbeenn..ssee

DDeett äärr hhäärr dduu hhiittttaarr ddee ppooppuulläärraa vveerrkkttyyggeenn ssoomm

uunnddeerrlläättttaarr oocchh eeffffeekkttiivviisseerraarr aarrbbeetteett fföörr nnäättääggaarree..

ÖÖvveerr 115500 lleevveerraannttöörreerr mmeedd oolliikkaa ssttaaddssnnäättssttjjäännsstteerr

äärr aannsslluuttnnaa ttiillll TTjjäännsstteegguuiiddeenn vviiaa eenn oonnlliinnee--hhuubbbb

ffrråånn vviillkkeenn ddee bbllaanndd aannnnaatt sskkjjuutteerr uutt oocchh uuppppddaattee--

rraarr ssiitttt ttjjäännsstteeuuttbbuudd oocchh ttaarr eemmoott bbeessttäällllnniinnggaarr..

EEnnkkeelltt oocchh ssmmiiddiiggtt wwwwww..ssttaaddssnnaattssppoorrttaalleenn..ssee

KKoonnttaakkttaa oossss oomm dduu vviillll vveettaa mmeerr

eelllleerr bbookkaa eenn wweebbbbddeemmoo

Anslutamotorn

www.eklundh.com | info@eklundh.com
072-318 84 14

Tjänsteguiden
Marknads-
databasen
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För 15 år sedan togs första steget i 
arbetet med att ta fram standar- 
diserade avtalsvillkor och rutiner 

för beställningar, offerter och leveranser 
av förbindelser mellan operatörer och  
stadsnät. Detta kom senare att bli tjänst- 
en Centralt System för Accesser, CESAR, 
som lanserades under 2008. Syftet med 
tjänsten var att operatörer skulle få  
en översikt och tillgång till mindre  
nätägares nät genom en förenklad  
administrationsprocess. Under 2014  
lanserades uppföljaren CESAR2 för 
svartfiber och kapacitet. Tjänsten blev 
snabbt ett nytt revolutionerade system 
som fram tills i dag fortfarande är en 
världsunik handelsplats för förbindelser 
och tjänster baserade på fiber. CESAR2 
har haft en stor betydelse för operatörer 
och stadsnät då tjänsten möjliggör 
snabbare och smidigare affärer och  
därmed ökade affärsmöjligheter för  
båda parter. 

ANVÄNDNINGEN AV CESAR2 och det  
tillhörande avtalspaketet fortsätter att 
öka vilket har lett till att användare  
efterfrågar nya produkter med ökad 
flexibilitet för att förenkla automatiska 
förfrågningar och beställningar ytterli-
gare. Den 1 december lanserade därför 
Stadsnätsföreningen ett nytt avtalspaket, 
version 3.1.

– I den nya version har vi främst foku- 
serat på att bredda fiberprodukterna för 

Nytt avtalspaket tillgängligt för CESAR2 

Tjänsten CESAR2 har haft stor betydelse för affärer  
mellan stadsnät och operatörer gällande förbindelser 
och tjänster baserade på fiber. Nu anpassas tjänsten 
ytterligare genom en ny avtalsversion för att ta höjd för 
framtida behov och möta branschens efterfrågningar.  

att förenkla automatisering och under-
lätta 5G-utbyggnaden som är beroende 
av anpassade fiberprodukter. Vi har även 
utökat Ethernet med fler hastigheter, 
säger Per Lindström, kommersiell 
produktchef på Stadsnätsföreningen. 

I TAKT MED DEN ÖKANDE användningen  
av CESAR2 är det viktigt att nödvändig 
information om anslutningspunkter, 
områdesnoder och produktområden 
finns tillgängligt. Denna information 
gör det enklare för operatörer att skicka 
förfrågningar till nätägare som i sin tur 
ökar sina affärsmöjligheter. För att 
underlätta importen av nödvändig  
information har föreningen möjlighet  
att bistå med stöd via Rasmus Rahm  
som rekryterades för att föreningen 
skulle ha möjlighet att lägga mer  
resurser på CESAR2. 

– Att importera bland annat anslut-
ningspunkter och noder och skapa 
produktområden är av stor betydelse
då CESAR2 visualiserar detta för opera- 

 

törerna. Därmed blir processen vid en
fiberaffär snabbare och smidigare för
både nätägare och operatörer. Ju mer 
nätägarna importerar och skapar i  
CESAR2 desto fler affärsmöjligheter får 
de, säger Rasmus Rahm, teknisk projekt- 
ledare på Stadsnätsföreningen.

Läs mer på ssnf.org/nat-i-varldsklass/
CESAR/.

– MÖTER BRANSCHENS ÖKADE BEHOV AV AUTOMATISERING 

Ju mer nätägarna importerar 
och skapar i CESAR2 desto
fler affärsmöjligheter får de.
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Mobil:
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Vilken hastighet vill du komma upp i?
10GE för stadsnät

NÄSTA GENERATIONENS 
FTTH SWITCHAR

I vår webbshop hittar du testade och 
framtidssäkra lösningar inom fiber och IT.

foranet.se

GSW-3000F GSW-2020F
Upptäck vår nya 10GbE CPE som 

fungerar i alla stadsnät.
Vår nya högteknologiska 

1GbE CPE-switch.
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Stadsnätsföreningen driver ett aktivt 
påverkans- och opinionsbildnings-
arbete i syfte att öka förståelsen för 
bredbandsbranschens behov. En av 
föreningens viktigaste frågor under 
de senaste åren har varit behovet av 
ytterligare stödmedel till bredbands-
utbyggnad.

– Stödfrågan är viktig både för sam- 
hället men även för branschen. Såväl  
entreprenörer, operatörer och nätägare 
är beroende av mer stödmedel för att 
kunna fortsätta utbyggnaden på lands-
bygden, säger Louise Thorselius, chef
Public Affairs och kommunikation på 
Stadsnätsföreningen.

UNDER DET SENASTE ÅRET har Stadsnätsför-
eningen samarbetat med Lantbrukarnas 
Riksförbund, Företagarna, Hela Sverige
ska Leva och Byanätsforum i bredbands-
frågan. Tillsammans startade de fem 
organisationerna Bredbandsuppropet i
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syfte att tydliggöra behovet av fortsatt
bredbandsutbyggnad på landsbygden.

– Jag är övertygad om att vår kampanj, 
där vi tydliggjorde samhällets behov av 
fortsatt bredbandsutbyggnad, bidrog till 
att regeringen sedan tillsatte ytterligare 
stödmedel. Bredbandsdebatten har ofta 
präglats av branschaktörer men för att 
få ytterligare fokus på behov av bred-
band behöver även de branscher som är 
beroende av infrastrukturen höja sin röst 
i debatten, säger Louise Thorselius.

Mer information om Bredbandsupprop- 
et finns på bredbandsuppropet.se. 

Bredbandsuppropet gav resultat 
– MILJARDBELOPP TILL BREDBANDSUTBYGGNAD UNDER 2021 

LOUISE THORSELIUS
Chef Public Affairs och 
kommunikation
Mobil:
076-110 02 88
E-post:
louise.thorselius@ssnf.org

STADSNÄTSFÖRENINGENS CERTIFIERADE SILVERLEVERANTÖRER

tel. 08-52 400 700 • info@direktronik.se • www.direktronik.se

Dataprodukter utöver det vanliga

PART OF LAGERCRANTZ GROUP

-

Vi skickar 
samma dag!

Gäller order lagd 
innan kl.15 och 
artiklar i lager

Personlig 
service

Fri rådgivning 
och support

360° genuin 
omtanke

Optisk fibertestare - 
USB analys inspektion
• Med ett inspektionsmikroskop ser du om 
det finns smuts, sprickbildning, ojämnheter 
eller andra avvikelser på glasytan som riskerar 
att försämra prestanda och kan snabbt utföra 
en extra rengöring. Den tillhörande mjukvaran 
ger dig dessutom 
möjlighet att  
uppfylla kraven  
i IEC standard 
61300-3-35  
genom automatisk  
kvalificeringen av 
fibern.

Fibermikroskop med 
Cleanset LC/MU/FC/SC/ST ADAPTER

• Med ett inspektionsmikroskop ser du  
snabbt om det finns smuts på glasytan och 
kan snabbt utföra en extra rengöring.  
Tro inte att du kan 
se om fiberkontak-
terna är smutsiga 
med blotta ögat. 
Använd ett profes-
sionellt mikroskop 
med tydlig display 
så slipper du 
riskera opålitliga 
anslutningar med 
driftproblem som 
följd.

Professionella mikroskop med tydlig display 
– undviker opålitliga anslutningar med driftproblem som följd.

ÄLSKAR DU LÅSTA SYSTEM, INTEGRATIONS-
KOSTNADER OCH HANDPÅLÄGGNING?
DÅ ÄR MAINTRAC FLOW INTE FÖR DITT STADSNÄT!
Maintrac Flow är ett öppet modulärt system som automatiserar stadsnätets   
processer via schemalagda och händelsedrivna flöden  i en integrationsplattform.

Automatisera de 
vanligaste  

processerna.

Flow är snyggt, 
skalbart och 

byggt för  
framtiden.

Ta kontrollen 
genom att ha  

ett öppet system. 

I Flow hittar du 
det du söker. 

Intuitivt.

Arbeta med ett 
system som är 

flexibelt och verk-
samhetsnära.

Flow är en  
integrations- 

plattform.

AUTOMATION SKALBARTÖPPET INTUITIVTMODULÄRT INTEGRATION

Kontaka gärna mig för mer information
Produktchef Niclas Berglind 
niclas.berglind@maintrac.se 
0768 43 43 64
maintrac.se

CONNECTING TECHNOLOGY TO LIFE

M A I N T R AC
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Stadsnätsföreningen har tecknat leverantörs-
avtal med företag som erbjuder kvalitativa 
tjänster och produkter för öppna stadsnät i 
syfte att bidra till att de svenska stadsnäten 
blir nät i världsklass. Det handlar om allt från 
det som ligger i marken, hur det driftas och 
övervakas, effektiva affärsmodeller, tjänster 
och fönstret mot marknaden. Leverantörerna 
certifieras och tecknar avtal som Guldleveran-
tör eller Silverleverantör. 

Är du intresserad av att bli avtalsleverantör 
hos Stadsnätsföreningen? Läs mer om avtalet 
och de certifierade leverantörerna på ssnf.org 
/nat-i-varldsklass/avtal/leverantorsavtal/.
Det går även bra att kontakta Per Lindström, 
kommersiell produktchef på 
Stadsnätsföreningen,  
per.lindstrom@ssnf.org,  
070-548 31 24.

LEVERANTÖRSAVTALET
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Posttidning B

STADSNÄTSFÖRENINGEN LANSERAR MEDLEMSUTGÅVA 
AV MAGASINET STADSNÄTET
Nu vill Stadsnätsföreningen bli ännu bättre på att beskriva det arbete som föreningen bedriver. 
Varje år anordnas en mängd olika utbildningar, konferenser och informationstillfällen. Dessutom 
lägger föreningen stora resurser på att företräda branschen gentemot relevanta myndigheter 
och andra beslutsfattare. Utöver detta tar föreningen fram standarder, avtal och rutiner i syfte 
att göra vardagen enklare, säkrare och bättre för föreningens medlemmar. Om detta kan du  
läsa i medlemsutgåvan av magasinet Stadsnätet. Två exemplar av magasinet skickas ut till den 
adress och kontaktperson som angivits till föreningens kansli. 


