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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-04-19 

 

Möte via MS Teams 

Deltagande 

Eric Åkerlund VGR 

Christian Bohlin VGR  

Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen 

Johannes Adolfsson Boråsregionen 

David Olsson  Skaraborgs kommunalförbund 

Per Persson Göteborgsregionen 

Lars Carlén Fyrbodalsregionen 

Bengt Ericson Coompanion Skaraborg 

Adjungerade 

Mikael Carlsson Kerstell Byanätsforum, punkt 2 

Kjell-Åke Karlsson Västfiber, punkt 3 

Stefan Thuresson Västfiber, punkt 3 

Andreas Lundin Cellnex, punkt 4 

Per Karlsson VGR, punkt 5 

Peder Nilsson IP-Only, punkt 6 

Emil Sandberg IP-Only, punkt 6 

Jens Lejhall VGR, punkt 7 

 

Agenda 

09:30 - 10:00 Bordet runt 

10:00 - 11:00 Presentation av Byanätsforums nya verksamhetsledare Mikael 
Carlsson Kerstell. Diskussion om Byanätsforums verksamhet 

11:00 - 12:00 Västfiber berättar om deras nya KO-upphandling där robusthet och 
redundans ingår. 

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 13:30 Cellnex. Diskussion om mobilmaster och särskilt samhällsmaster.  

13:30 - 14:30 Prioritering av byggnader i PTS-stödet. 

14:30 - 15:00 IP-Only presentation av Emil Sandberg och diskussion om PTS-stödet. 

15:10 - 15:30 Jens Lejhall om stöd till fiberanslutning av bygdegårdar och andra 
viktiga byggnader på landsbygden 

15:30 - 16:00 Synpunkter på projektbeskrivning Regional nätstruktur 
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Anteckningar 

Ärende  

Bordet runt  

Aktuella frågor från deltagarna diskuterades. 

Presentation av Byanätsforums nya verksamhetsledare Mikael Carlsson Kerstell 

o Mikael jobbar halvtid på Byanätsforum fram till och med den 30 juni. Fram till dess har han en 
halvtidsanställning även på region Gotland som han nu håller på att avsluta. 

o Mikael har varit engagerad inom fiberföreningsfrågan under lång tid. Dels i en av Gotlands 
fiberföreningar, dels i "Fibernät Gotland" som är en paraplyförening för Gotlands fiberföreningar.  

o Mikael visade en presentation av Byanätsforum, deras mål och verksamhet. För närvarande är de 
104 medlemmar i föreningen och dessa har 34 000 anslutningar. Man siktar på att bli fler och att 
vara den självklara intresseorganisationen för fiberföreningar i Sverige.  

o Byanätsforum kan överta aktiviteten med workshopar för fiberföreningar angående utvecklandet av 
förvaltningsplaner. Men inte med en enskild fiberförening i taget som vi har gjort i Västra Götaland, 
utan man kommer nog att erbjuda mera generella webbshoppar som flera föreningar kan anmäla 
sig till. Kanske kommer man att anlita rådgivare inom Coompanion att fortsätta jobbet eller göra det 
i regi av något studieförbund.  

Västfiber berättar om deras nya KO-upphandling där robusthet och redundans ingår. 

o Närvarande från Västfiber var Kjell-Åke Karlsson och Stefan Thuresson.  

o De har genomfört en KO-upphandling där 16 fiberföreningar har åtagit sig att vara med. Det var en 
riktad förfrågan till fyra operatörer och var därmed inte en upphandling enligt LOU. Upphandlingen 
riktade sig till Net-at-Once, IP-Only, Telia och Tele2 (iTUX). Totalt motsvarar upphandlingen 5000 
anslutningar. Efter en noggrann och objektiv utvärdering av anbuden tecknades avtal med iTUX. 

o I upphandlingen ställdes hårda krav på redundans, batteribackup och UPS. Samtliga noder skulle 
förses med redundanta förbindelser. Man kommer att bygga ihop fiberföreningarna och 
nätområdena med varandra och varje fiberförening får två kontakter i huvudnoden för att kunna 
koppla sig åt olika håll. Nytt är också att operatören ska klara att leverera 1 Gbit per sekund till varje 
hushåll.  

o Fiberföreningarna övergår till det nya avtalet efterhand som deras befintliga avtal går ut. Några 
ganska omedelbart men ganska många nästa år. Redundans kopplas in efterhand. 2*10 Gbit per 
sekund kopplas till varje nod. Vid avgrävning kommer kapaciteten att gå ner i hastighet, men det 
kommer inte att bli ett helt avbrott eftersom förbindelsen kopplas om automatiskt till den andra 
linan.  

o Fiberföreningarna kommer att få en näthyra av operatören av skattemässiga skäl. Fiberföreningarna 
måste ha en intäkt för att kunna vara momsregistrerade.  

o Alla fiberföreningar som är medlemmar i Västfiber kommer att kunna koppla sig till avtalet.  

Cellnex. Diskussion om mobilmaster och särskilt samhällsmaster 

o Andreas Lundin presenterade Cellnex och deras verksamhet. Det är ett spanskt bolag som har sitt 
huvudkontor i Barcelona och finns noterade på Madridbörsen. De är aktiva i 13 europeiska länder. 
De ser sig huvudsakligen som ett tornbolag.  



  

 

 

3 (4) 

o I Sverige har de varit aktiva i ett år och äger i Sverige infrastrukturen för operatören 3. Man bygger 
även ut den expansion som 3 behöver. Omsättningen förra året var 2,5 miljarder euro och de har 
cirka 80 miljarder i kassan för att göra nya investeringar.  

o Totalt i Europa har de 130 000 sajter vilket motsvarar en tredjedel av antalet mobilmaster. Bolaget 
har 2900 anställda. Det är viktigt för dem att vara oberoende och neutrala. Man vill få till samverkan 
och gemensamt utnyttjande av resurserna så mycket som möjligt och är därför också intresserade 
över att ta över andra mobiloperatörers master i Sverige. Förutom 3 samarbetar de med alla 
operatörer även om man inte äger deras master ännu.  

o Cellnex driver också IoT-nät i fem länder.  

o Samhällsmaster kallas "rural sites" och i deras definition betyder det att det är en mast som ger 
nytta till samhället men inte lönsamhet till en enskild operatör. Det gäller att hitta synergier.  

o Alla master måste inte vara enskilt lönsamma, man kan bygga ut ändå. De jobbar även med trådlösa 
nät som klarar upp till 1 Gbps till varje hushåll. Det ger alltså möjlighet att kunna bygga till hushåll 
med PTS-bidrag. 

o Idag äger Cellnex bara passiv IT-infrastruktur i Sverige, men ingen egen fiber. På andra marknader 
äger man också fiber och ibland aktiv utrustning.  

Prioritering av byggnader i PTS-stödet 

o Vi diskuterade principerna och kriterierna för prioriteringar av bredbandsstödet 2022.  

o Per Karlsson visade resultatet av sin klustringsalgoritm och UBit-gruppen beslutade att fortsätta 
jobba enligt samma modell som tidigare år. 

IP-Only presentation av Emil Sandberg och diskussion om PTS-stödet 

o Peder Nilsson och Emil Sandberg besökte UBit-gruppen. De delar på kommunansvaret i Västra 
Götaland på IP-Only. Emil har hand om Skaraborg samt Kungälv, Stenungsund och Vänersborg. 
Peder tar resten av länet. 

o Förra året fick IP-Only tilldelning av bredbandsstöd för 15 projekt på totalt 19 mkr i Västra Götaland.  

o IP-Only bygger mycket på egen hand, men är också intresserade av att förvärva både fiberföreningar 
och stadsnät.  

o IP-Only kommer att återkomma till UBit-gruppen med synpunkter på var de vill ha sina 
prioriteringar. 

Jens Lejhall om stöd till fiberanslutning av bygdegårdar och andra viktiga byggnader på landsbygden 

o Jens berättade om VGR:s stöd för att ansluta samlingslokaler till bredband. Olika gemensamma 
frågor diskuterades. 

Synpunkter på projektbeskrivning Regional Nätstruktur 

o Projektbeskrivningen diskuterades. Eric justerar utkastet. 

 

Vid anteckningarna 

Eric Åkerlund  


