Fiber ger kunskap. I den smarta
staden byggs nätverk för att skapa
en säkrare och mer framkomlig
stad. Fiberkabeln är en förut
sättning. Nexans är leverantör
till Stokabs unika nätverk.
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Smart stad
kräver smart
utrustning

Stockholm förbereder sig för att ta nästa steg
in i en digitaliserad värld. Stokabs fibernätverk är en förutsättning för framgång. Text Tomas Eriksson Foto Melker Dahlstrand

Många städer anser sig i dag vara

världsledande inom det som kallas
Smart City – Amsterdam, Barcelona och
Columbus för att nämna några. Vilken stad
som är bäst beror på hur man räknar och
inte sällan vem man frågar. Men Stockholm
har en unik fördel: ett 1,54 miljoner kilo
meter långt fibernät med 18 000 kontaktpunkter som drivs av stadens bolag Stokab.
– Genom att vårt nät finns i botten kan
staden ta ett helhetsgrepp om digitaliseringen. 5G-nätet kommer att kräva ny markbunden infrastruktur och det förbereder
vi nu. Vi kan inte vänta på de tjänster som
5G kan föra med sig när det är klart, då kan
det ta år innan infrastrukturen är på plats,
säger Veronica Thunholm, vice vd i Stokab.
Nätet är konkurrensneutralt, och saknar

kopplingar till leverantörerna av IT-tjänster. Därmed undviks de ”silos” som kan
skapas när leverantörer också äger näten.
– Vi konkurrerar inte med våra kunder,
istället bygger vi nätet för att möjliggöra
konkurrens. Det har skapat en unik ITmarknad i Stockholm med över hundra
operatörer och tjänsteleverantörer. Det hittar man inte någon annanstans i världen,
säger Veronica Thunholm.
I Stockholms stad pågår i dag tester på tre

centrala områden:
Smart trafikstyrning – innebär adaptiv
styrning av ett antal trafikljus för att reglera trafiken efter trafiksituationen.
Smart belysning – ett projekt där man
planerar att i Spånga/Tensta testa nya sätt

•
•

att styra och reglera ljus, i första hand för
att öka tryggheten.
Smarta lås – för att hemtjänst, sophämtare, fiberinstallatörer och andra ska
slippa krånglig nyckelhantering.
Det är bara smakprov på vad som väntar.
Därför jobbar Stokab nu med att hitta ”avlämningspunkter” för den smarta stadens
tjänster – allt från bättre mobiltäckning
till stöd för självkörande fordon. Till detta
använder Stokab det man kallar ”stadsmöbler”, vilket exempelvis kan röra sig om:
Busskurer som ansluts till fibernätet
och som via relativt enkla justeringar kan
utgöra plats för sensorer, 5G-sändare och
annan framtida teknikutrustning som behöver uppkoppling och strömförsörjning.
De reklamskyltar som finns på stan

•

•
•
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"Stadsmöbler" som busskurer med inbyggda sensorer och sändare kopplas till Stokabs fibernät och blir en del i den
smarta staden som Stokab bygger, berättar tekniska chefen Stefan Carlsson och vice vd Veronica Thunholm, här under en
sensor som räknar fotgängare på Kungsgatan i Stockholm.

”Nexans globala nätverk ger oss kunskap
om vad som händer i världen och blir en
del i vår omvärldsbevakning.”
kopplas in på fibernätet och kan rymma
sensorer och sändare. De digitala skärmarna
kan användas för snabb samhällsinformation, ett behov som aktualiserades i samband med terrordådet på Drottninggatan.
Sändare i trafikstyrningsskåp vid trafikljus eller belysningscentraler.

•

– Vårt jobb är inte att bestämma vad som

ska finnas i näten, vi ska skapa lösningar
som funkar brett. Men faktum är att den
fiberkapacitet som vissa städer skryter med,
den drar vi fram till en busskur, säger Stefan Carlsson, teknisk chef vid Stokab.
Vad den smarta staden kommer att innehålla kan man bara gissa.
– Vilka tjänster som kommer utvecklas
har vi inte en aning om. Det vi vet är att vi
är inne i en stor samhällsomvälvning. Den
behöver ett fibernät som en grundläggande
infrastruktur, säger Veronica Thunholm.
Stefan Carlsson fyller i:
– Jag var nyligen på en föreläsning och
lärde mig ett bra citat: ”digitaliseringen
kommer aldrig mer att gå så långsamt som
i dag”. Den datamängd som ska hanteras
i framtiden innebär att vi måste ner i marken. Det kan komma att krävas en antenn
var sextionde meter för att sända de datamängder som 5G möjliggör.
Att koppla upp så många antenner kommer att kräva stora mängder fiberkabel. De
1,54 miljoner kilometer som finns nedgrävda i dag förslår inte.
– Trots att vi är inne på vårt 24:e år lade
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Ett 50-tal öar ska knytas till fibernätet i Stockholms skärgård. Det kräver stora mängder sjökabel och runt 200 landfästen.

vi förra året ner hundratusen kilometer ny
fiber. Då har ändå 5G inte kommit än, säger
Stefan Carlsson.
Nexans är leverantör till Stokabs nät –
förutom fiberkabel levereras patch-kabel,
ODF:er, skarvskåp, skarvhylsor och annat.
Inom ramen för Smart City har Stokab och
Nexans också ett stort kunskapsutbyte.
– Vi har stor nytta av både lokal och
global kunskap hos Nexans. Den lokala
kunskapen innebär att Nexans kan leverera
fiber som klarar det nordiska klimatet med
stora temperaturskillnader. Fiber är känsligt eftersom glaset inte rör sig när temperaturen ändras, medan plasten inuti sväller
och krymper. Nexans globala nätverk ger
oss kunskap om vad som händer i världen
och blir en del i vår omvärldsbevakning,
säger Stefan Carlsson.
För Nexans är det en viktig kunskapskälla

att ha ett av världens ledande fibernätverk
som kund.
– Genom att vi har en stadig ägare kan
vi vara tidigt ute med nyheter. Det gör att
vi hjälper Nexans att tidigt förstå vad som
behövs.
Stockholm växer. Och det är inte bara
ovan jord som det är trångt i staden.
– En av de största utmaningarna med
markförlagd infrastruktur i en storstad är
hur den ska få plats. Vi ser det inte från trottoarer eller gångbanor, men det är otroligt
mycket som ska samsas om utrymmet
under asfalten, säger Veronica Thunholm.

•

Nexans:
koll på världen

’’

I samarbetet med kunder
som exempelvis Stokab, så
initierar de ofta ett behov
som vi försöker att svara på. Då har vi
god hjälp av att det finns en ansvarig
person inom Nexanskoncernen som
är expert på 5G och Smart Cities. Det
ger överblick över vad som händer
i världen och idéer om vad vi kan
utveckla för en svensk marknad.”
/ Johannes Josefsson

Produktchef fiberoptiska komponenter

branschen:
ständig utveckling

’’

Behoven och användandet
av fibernätet tvecklas över
tid. Från att fibern gått mellan datahallar och telestationer till att
vi i dag har fibern direkt till vår bostad.
Stokab arbetar aktivt med att förutse
kundens behov och där är det viktigt
att ha ett samarbete med leverantörer
som Nexans som även kan ta in ett
globalt perspektiv.”
/ Veronica Thunholm

Vice vd Stokab

Samarbete ger styrka
Att bygga ut fibernätet i skärgården innebär många utmaningar.
På öarna Nämdö, Ornö, Runmarö och Harö gick fiberföreningarna ihop
för att bli tillräckligt stora och starka. Text niclas carron Foto Stockholms skärgårdsnät
Stockholms Skärgårdsnät AB

startade när fiberföreningarna som
bildats på öarna insåg att de var för sig var
för små för att prioriteras av Jordbruksverket och därmed få bidrag för att kunna
genomföra sina projekt.
– Vi tänkte att vi går ihop och bygger
ett nät för hela området. På mindre än ett
halvår hade vi gått igenom saken, bildat ett
bolag och skickat in en ansökan till Jordbruksverket som vi fick godkänd, berättar
Yngve Hässler, ledamot i bolagets styrelse
och ordförande i Nämdö fiberförening.
Nu var projektet så pass stort att entreprenörer var intresserade när Stockholms
Skärgårdsnät gjorde upphandlingar.
– Så har vi fått en fantastisk kompetens
sedan vi gick ihop. Vilket område det än
handlar om, finns det alltid någon hos oss
som är specialist, säger Yngve Hässler.
Budgeten ligger på 97 miljoner kronor.
Jordbruksverket ska stå för 60 procent av
kostnaden, som betalas ut i efterhand.
Bolaget behövde därför ett banklån.
– Vi lyckades få Haninge och Värmdö

kommuner att ställa upp med kommunal
borgen, vilket gjorde att vi fick hyfsade
villkor på lånet, säger Yngve Hässler.
Hösten 2017 startade arbetet med att dra
fiberkabel, ett svårt och krävande jobb.
– Det är inte som att dra fiberkabel i
Norrland, där man sätter plogen i backen
och kör. Vi ska förse runt 50 öar med fiber
och det innebär väldigt mycket sjökabel,
många landfästen. Det är dessutom hårt
och stenigt på de flesta ställen, säger Yngve
Hässler.
Några siffror för att belysa projektets

storlek:
100 km grävning
80 km lufthängd fiber
140 km sjökabel
100 sjökablar med 200 landfästen
20 000 fibersvetsar.
Valet av Nexans som leverantör av sjökabel var tämligen självklart, enligt Yngve
Hässler.
– Nexans hade den bästa kombinationen pris och prestanda. Nexans har också

•
•
•
•
•

varit utomordentligt
tillmötesgående, med bra
tekniksupport och hjälp
med olika frågeställningar vi haft.
Nätet ska ägas och
drivas av Stockholms
Skärgårdsnät. Nu ska bolaget påbörja upphandling av en kommunikationsoperatör,
som sedan ska ansluta tjänsteleverantörer
till nätet.
– Vi har inga ambitioner att sälja nätet.
Vår målsättning är att medlemmarna ska
betala ett så lågt pris som möjligt för att få
fiberanslutning i skärgården, säger Yngve
Hässler.

•

Stockholms
Skärgårdsnät AB
Bildat av fiberföreningar på Ornö,
Nämdö, Runmarö och Harö.
Antal anslutna fastigheter:
Cirka 2 000 på 50 öar.
Antal anställda: 0. Dock har tiotusentals
timmar av ideellt arbete lagts ner.

•
•
•
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