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Remissvar från Svenska StadsNätsförening avseende betänkandet IT stomnät till vissa kommuner
(SOU2002:55) 2002-06-17 dnr N20002/5983/ITFoU

Näringsdepartementet har inbjudit SSNf till att lämna synpunkter på betänkandet IT stomnät till vissa kommuner
(SOU2002:55). Utredning har tillkommit efter det att Svenska Kraftnät meddelat regeringen att man under nuva-
rande förutsättningar inte kan fullfölja uppdraget att på marknadsmässiga villkor bygga ett öppet nationellt optofi-
bernät mellan landets samtliga kommunhuvudorter och där nätkapacitet i form av svart fiber sedan upplåts. En ut-
byggnad som skulle vara färdigställd senast i december 2002.

I delbetänkandet föreslår utredaren att Svenska Kraftnät inte enbart ska erbjuda svart fiber utan även kapacitet och
våglängdsfönster. Dessutom att tidplanen för färdigställandet av stomnätet förlängs med ett år samt att kravet på
att ansluta det nationella stomnätet till huvudorten lindras.

SSNf motsätter sig starkt att Svenska Kraftnät nu skall ges möjlighet att gå upp i värdekedjan och börja konkurre-
ra med sina kunder. Detta skulle hämma investeringsviljan hos våra medlemmars kunder. Och medföra att den
konkurrenssituation inom IT-området, som regeringen säger sig eftersträva, uteblir.

Utredaren hävdar vidare att ”Idag kan man konstatera att med IT sektorns starka tillbakagång har tillväxten på ef-
terfrågan på svart fiber i praktiken mer eller mindre försvunnit”.

Denna uppfattning delas inte av SSNf. Vår erfarenhet är att det är först då infrastrukturen är byggd som efterfrå-
gan uppstår. Att vissa kommunföreträdare säger sig vara nöjd med kapacitet/våglängd är inte så konstigt då inte
mycket har hänt med svartfiber - utbyggnaden trots storslagna politiska löften.

SSNf noterar utredarens uppfattning :”Det är dock viktigt att alla kommuner på lång sikt (mer än fem år men inte
mer än tio år) erbjuds svart fiber genom det öppna nationella stomnätet”.

Detta tidsperspektiv bör snarare vara 5 år än 10 år, då utvecklingen går rasande snabbt med fördubblade kapaci-
tetsbehov årligen inom IT-sektorn. Vi är rädda att de orter som ej får tillgång till svartfiber ej heller får tillgång till
de nya och kvalificerade tjänster som kommer att krävas för morgondagens arbetsmarknad och därmed bygdernas
utveckling och fortlevnad.
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Svenska StadsNätsföreningen beklagar att visionerna i IT-propositionen ”Ett informationssamhälle för alla nu”
håller på att reduceras till en halvmesyr. År 1999 hade Sverige en god chans att bibehålla och förbättra sin fram-
skjutna position som en av världens ledande IT-nationer. Att inte staten då tog möjligheten att leda och samordna
infrastrukturutbyggnaden har inneburit att Sveriges ledande ställning som framstående IT-nation inte längre är
självklar.

Det är viktigt att staten nu satsar offensivt av flera skäl. För det första konjunkturläget, kostnaderna för IT-
infrastrukturbyggande är mycket låga och samtidigt skapas arbetstillfällen i den krisdrabbade IT-branschen. För
det andra har marknaden litet eller obefintligt intresse att bygga vidare.
Med en sådan politik skulle Sverige stå väl rustat för framtida behov. 
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