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2.I infrastrukturenbestårfinmaskig firsiskanationella fiberstrukturen täcks heltSverige DenDen avnya en.
fibernätbyggnad kommunernasbyggs fiberstru/eturfarm når varjei arrutnätett att av somav somgenom

mycketfiber; finns áppnafår alla.förlägger fiber Med tillräckligt Uänsterpåkommunvarje nätetsom
tillhandahålls mångfald/eapacitetsbegransningarfibercentra till grannkom-ansluts iingavia nätet av en

fall konkurrens.det osårbart.och ioperatörerärmunerna.
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IT-infrastrukturförstrategiska visioneringIT-kommissionens en ny

Förord

Kommunikationmedhearingdenarrangerade augusti 1999IT-kommissionen 31 tematen
förtydligadiskutera,sprida,syftet med hearingenövergripandetill alla alltid". Det attvar- IT-kommissionensformuleratsIT-infrastrukturfördenoch stärka vision avsomnyen

IT-infrastrukturfrågor.förobservatorium

för välförutsättningtillgänglighet.allmänna Enkarakteriserasinfrastruktur sinEn enav
avseendemedbegränsningartillgängligdenIT-infrastrukturfungerande ärär utanatt

slag.regleringsamhällelig någotkrävergeografi. All infrastrukturellerkunskapkostnad, av
Effekten kan blimedmisshushållningförriskernaHelt oreglerat attär enresurserna.stora

bromsassamhällsutvecklingönskvärd upp.

inriktadevid hearingenPresentationerna attvar

detskulle kunnaverkligenfokus vadbredbandsnät medmedvärdet göravisa omman0
för allatillgängligtfunnes

skaförbör visionenbredbandsnätrikstäckandeutförandethur göras attett0 presentera av
förverkligaskunna

utvecklingen IT-medhar kommitdär redan igånggoda exempelvisa av0 man
infrastrukturen.

genomföras. Måletkanhurstrategisk diskussion visionenmedavslutadesHearingen omen
Tilltillöverlämnas regeringen.handlingsplan kanochformulera slutsatser somatt envar

genomförande.möjligtförantal hypoteserformuleratObservatoriethadehearingen ettett
fram under denkomsynpunktertillmed hänsynrevideratsharDessa somasenare

vid hearingen.samlade diskussionen

närvarande.inbjudna åhöraretalare. Cirkainbjudnamedverkade 125hearingen 171 var
uppdragIT-kommissionensanordnadesfinns bilaga. HearingenProgrammet avsom

LöwinderEklundAnne-Mariesammanställt dennakonsulten BG Wennersten rapport.som
projektledare.har varit

novemberStockholm i 1999

MarkingChristerBjörn Rosengren
kanslichefordförande
IT-kommissionenIT-kommissionen
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IT-infrastrukturförstrategiska visioneringIT-kommissionens en ny

Inledning

IT-kommissionen:EkIund-Löwinder,Anne-Marie

bidrakonkretIT-infrastrukturfrågor har ambitionenförobservatoriumIT-kommissionensVision attom ny
bredbandig digitalutbyggdtill välmål tillgångtill förverkliga regeringensinfrastruktur att om en

ochhushåll, företag,för samtliga organisationertill rimlig kostnad landetsinfrastruktur
myndigheter.

åtgärder, spridaområden ochoch beskriva angelägnauppgift urskiljaObservatoriets är att
kan uppfyllas.förslag hur målenexempel och lämnadessa, godainformation visa omom

försöker skapamed olika aktörer,IT-infrastruktur för diskussionerförObservatoriet samsyn
betydelsefulla frågorförslag till åtgärder kringrekommendationer ochoch formulerar rörsom

förinfrastrukturenden grundläggande IT.

ochmöjligheterlångsiktigtfrämja ochvill tillväxten någotRegeringen göra ger nyasom
demokrati ochslå vakt rättvisavill ocksåjobb områden.skapar Regeringeninom omnya

möjligheter.informationsteknikensalla ska kunna dramålsättningen nyttaatt avgenom

vid lokaliseringidag grundkravtelekommunikation exempelvistill ochTillgång data- är ett
och telekommunikationertill goda data-företag. möjligheteroch etablering Först närav

arbetskraft, bratill kompetentfaktorer avgörande, tillgångfinns plats, blir andra t ex
miljö med braochtill med utbildningaktiv kommun hjälperlokaler, annat, ensomen

för avanceradkostnaderforskning. högatill högskola ochlivskvalitet och närhet Dagens
glesbygd.lands- ochbegränsande faktordatakommunikation minst iinteär en

genomföramöjligIT-infrastrukturfrågor har formuleratför visionObservatoriet är attsomen
möjligheter till datakommuni-mål godaför uppfyllaoch ändamålsenlig regeringensatt om

landet.kation för alla helai

stärka Observatorietsdiskutera, förklara och vision.sprida,Syftet med dagens övning är att

i bredband Mbit/ och däröver.innebärmed bredband dennaBredband vad l 5varierar. rapport ssom avses-
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IT-infrastrukturförstrategiska visioneringIT-kommissionens nyen

från hearingIT-kommissionensSlutsatserDel 1:

Översikt

hearingefter lT-kommissionensSlutsatserna är att

kommunikation.digitalbyggd för EttIT-infrastrukturheltSverige bör bygga1. en ny
ochhushåll, företagallahela landetanläggas såfiberoptiskt behöverfinmaskigt övernät att

fiberoptiskakostnad.till lågnätanslutning Detdirektfem kanmyndigheter inom år en
byggnader.från allaför allaska finnas tillgängligt inom 100nätet meter

helamänniskorallabredband iGenomtillväxt.tillgång förskapartillAllas utrymme2. att
breddethög kapacitet,meddatakommunikationpraktisk tillgång tilllandet kan växer

näringsliv och kultur.vård, Genomutbildning,för arbete,fram förutsättningarfront attnya
och blisvensk industrikanIT-infrastrukturavanceradtidigtSverige växasatsar en ny

världsledande.

radikaltbehöverSverigeuppgifter.Sverige klarar heltfibernät överFinmaskigt3. nyennya
kommunikationskapacitet.verklig Dettillalla tillgång högIT-infrastrukturöppen som ger

tillsammansoch kommunernaåstadkomma regionernagår ansvarettaratt staten,att genom
bildar finmaskigtIT-infrastrukturfiberoptiskför bygga nät överettsammantagetsomatt en

grundläggan-dennaoberoendeför alla Påtillgängligttill låg kostnadSverige är ort.avsom -
för levererakonkurrensfull tjänster.mångfaldinfrastruktur kan ide operatörer attageraen

ochflera stadsnät, kommunnätSverigepågår Iandhöjning" över"digitalDet4. attgenomen
dock knytasbredbandsöar behöverfastighetsnätå fram.kapacitetmed hög Dessaväxeretc

uppbyggdsystematisktkräverfungerandeoch Detstrukturerat, billigt sätt. enettsamman
rikstäckande.fiberoptisk struktur ärsom

genomföran-genomförande.för kraftfullt Hörnstenarna irollStaten ledande5. tar ettetten
IT-infrastrukturde är attav en ny

fibernätrikstäckandeutbyggnadenoch samordnarplaneraroch regionerna ettavstaten
villkorlån med braochkommuner regionerstaten ger

gällerdetråder hela landet tjänsterkonkurrensfullständig nätetnäröver
företag.hushåll ochansluta allaförfastighetsägare och kommuner attansvarar

IT-infrastrukturgenomföraför ärrollnär ledandeEtt dilemma att6. staten tar att en nyen
blirpragmatiskmycketEndärigenom situationer.andra, befintliga, aktörer möter synnya

infrastruk-existerandeägarstrukturer,finansiering,för hanterautvecklingennödvändig i att
tur, o s v.

IT-avsiktsförklaringtydligbör mycketRegeringen snart7. attom en nyavge en
helaskulle Sverigefem positionerafinnas plats Detlandet ska år.infrastruktur hela inomi

utveckling IT.Internet-relateradInternet-världen ochinom av

detillfälle påbörjagylleneharSverigeskyndsamt.är angeläget8. Det ettatt attett avagera
detOchprojekten modern tid.ekonomiska ipolitiska ochkanske viktigasteochstörsta --

gäller att agera nu.

2 och däröver.bredband Mbit/sinnebärdennabredband 5vad med lBredband varierar. rapportsom avses-
3 fastighet.installeradekablar, kopplingsutrustning, iFastighetsnät är etc en
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Slutsats få1: Alla i Sverige kan bredbandskommunikation årinom fem

bör byggaSverige helt IT-infrastruktur byggd för digital kommunikation. Etten ny
finmaskigt fiberoptiskt behöver anläggas hela landet alla hushåll,sånät över att
företag och myndigheter fem kan direktinom år nätanslutning till lågen
kostnad. fiberoptiskaDet ska finnas tillgängligt för alla fråninom 100nätet meter
alla byggnader.

Alla människor kan femSverige ha fasti inom Internet-anslutningår Mbit/sminst 5 ien
verklig kapacitet, ände-till-ände mellan kommunicerande till månadskostnadparter, en av

hundra kronor.några Alla har självklar till fast nätanslutning, geografiskt läge.rätten oavsett

kan skeDet systematiskt bygga fysisk infrastruktur, d kanalisation ochattgenom upp en sv
fiberoptiska ledningar hela landet till skillnad fråni den befintliga infrastrukturensom — -
har förutsättningar klara långt framtida behov ochgångna alla aktörer kan tillgångatt som
till lika och konkurrensneutrala villkor.

skaDet råda konkurrens fysiskainte den infrastrukturen.någon enskild aktör skaEn inteom
heller till infrastruktur och samtidigt innehållsleverantör. vill skaDenägarevara vara som

fiber‘kunna hyra till förvägi känd kostnad.i ska ha förmågaPrisetnätetsvart en att
balansera regionala skillnader. Alla tillämpningar och allttjänster, innehåll förär öppet
konkurrens.

den verkligheten harI användare, oberoende platsvarje landet, fem olikai minstav
välja mellan. Användaren har möjlighet fritt välja mellan olikaoperatörer operatöreratt att

och och kan alltid godatjänster prestanda och med hög kvalitet och rimligatjänster priser.

fiberSvart fiberoptisk andutrustning, d natleverantoren badaandarna förbindelsen form fiberanslutning tillar utan attv s ger av 1 av
kunderna mellanliggandenågon utrustning.uran

10
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tillväxttillgång förtill bredband skaparSlutsats Allas utrymme2:

till digital kommuni-praktisk tillgånghela landet kanalla människorGenom iatt
förfront fram förutsättningardet bredmed hög kapacitet,kation påväxer nyanya

kultur.näringsliv, förvaltning och Sverigeutbildning, vård, Genomarbetsformer, att
och blisvensk industriIT-infrastruktur kanavanceradtidigt på växasatsar en ny

världsledande.

för ska behållaviktig förutsättning Sverige sinIT-infrastrukturväl utbyggdEn är atten
kompen-infrastruktur kanoch sådandet gäller IT. Eninternationella Internettätposition när

ocksåfrån befolkningscentra,geografiska långt bortför läge i Europa,Sveriges stora mensera
delar landet.befolkningstäthetenför den låga i stora av

förverkliga målförroll och förutsättningar inomIT-infrastrukturen spelar viktig attgeren
befolkade delar landet.glestvård, skola och iävent avomsorg,ex

tillgångoch alla verksamhet Sverigealla individer i måsteutgångspunktEn är typeratt av
konkurrensska byggaKommunikationsmöjligheternarimliga villkor.till IT öppen om

ochfinnas för tekniksprångplatskonkurrerasådant det Det måsteär värt nyaatt om.som
utvecklingenskedde vidJämför med vadkan föreställaidag sig.ingentjänster avt somexsom

smidigtinformationkunna dela inomWide Web, där idénWorld sättett enattom
fåtalvärlden baraslog helaforskare åriigenom ettgrupp

samla och bearbetaförutsättningar kommunicera,IT-infrastrukturen skapar emot,taattnya
kunnagenomför aktiviteter.föravgörande Attinformation. Platsen längre vårainteär var

tid ochoberoendemed andrautbilda förströ och kommuniceraarbeta, öppnarrumavossoss,
för alla.möjligheternya oss

broaröverföringskapacitet byggermed högför digital kommunikationtillTillgången nätett
möjligt.dessförinnan överhuvudtagetolika inte varitvismånga som-

harförhållandena arbetslivet.påverkar DetIT-infrastruktur med hög kapacitet iTillgången till
arbetsplatserna.utanför de traditionella Detmöjligheten arbetabetydelse för ger nyaattstor

fortbildninglärande,för livslångtutbildning distanserbjuda högkvalitativmöjligheter att
påverkarolika slag.tillhandahålla interaktiva Det ioch vuxenutbildning, och tjänsteratt av

Telemedicinen kanmellan väljare och valda.till direktkontaktgrad möjligheternahög
funktionshindradeskortare.och ledtidernaför effektivisera vården Deutvecklas göraatt

förbättrasamhälletsituation i går avsevärt.att

bygger IT-industrinationför ocksåfinns SverigevinsterDet många göra enomatt som
för demplattform alladärmed erbjudakaninfrastruktur har hög kapacitet. Sverige ensom

föra tillkan tätpositionföretag, produkter och Sverigevilliga skapa tjänsterär enatt somsom
det gäller IT.när

kommitvärlden harmodell unik. någonIT-infrastruktur enligt denna någonstans iInteEn är
kort och långjobb skapaförinfrastruktur IT.längre planeringen Många gåri attnyaav

fysiska infrastruktu-denlockas tillskulle kunna Sverigeverksamhetersikt. Många genomnya
blotta existens.rens

sidapåFortsättning nästa

5 och däröver.bredband Mbit/sdenna innebärmed bredband 5Bredband vad varierar. I rapportsom avses-

11
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skapar tillgängliga ochNär robusta och tillämpningar fysisk IT-infra-tjänster överman en
struktur alla finnsSverige, det plats för och behovnår i helt produkter för digitalsom av nya
kommunikation där svenska företag kan bli världsledande de kan det försprångutnyttjaom

IT-infrastruktursom en ny ger.

Genom de första länderna erbjuda möjlighet till kommunikation med högatt ett attvara av
kapacitet alla hela landet skapas förutsättningar föri bli föregångslandSverige inomatt
modern och utbildningsproduktion byggd IT-infrastrukturtjänste- IT. Satsningar och
digital kommunikation skapar förutsättningar för sprida kunskapsintensiv produktionatt
också gles- och landsbygd.i

12
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uppgifterSverige klarar heltfibernät överSlutsats Finmaskigt3: nya

alla tillgångIT-infrastrukturradikalt publikbehöverSverige öppen gersomnyen
åstadkommaverklig kommunikationskapacitet. gårtill hög Det attatt genom

fiberoptiskför byggaoch kommunernaregionerna attansvarettarstaten, en
till lågbildar finmaskigt Sverigestruktur nät översammantaget ett somsom

kanIT-infrastrukturoberoende dennaför allakostnad tillgängligt Påär ort. enav-
konkurrens levereraför fullmångfald tjänster.ioperatörer attagera

ochför digital kommunikationoptimeradIT-infrastrukturenDen måste gevaranya
helt oberoendeinformationstjänster helst, döverföra vilkamöjlighet avatt som v s vara

trafikflöden och kravframtidens iklara mångatillämpningarna. För reservvägaratt stora
finmaskigt.fiberoptiskadet måstenätet, nätet vara

ledningoförädlad fysiskfiber", dska tillhandahållas svartIT-infrastrukturen utanssom v
hela landet.lika villkortill allautrustning, operatörer över

försett medförbinder ortervid "hönsnät" somkan liknas störreNätets topologi ettett
radikalt annorlundautformning alltsåfastighet."myggnät som till Nätetsnår varje änärut

infrastruktur.gäller för nuvarandevad som

mrzrw"luNationelltopologi
fi;..,.,..,..,.,,,. om um uranmn om nu

lI
I IEE
I I
E EI EI~ I ::
I Iy E E"‘ , I IEii

I

"Hönsnät myggnät""Hönsnät" +

2.I infrastrukturenfirsiskahelttäcksnationella DenSverigeDen av ennya.
kommunernasfinmaskigfiberstru/etur bestårfiberstrukturen byggs formi avav som

öppna alla.byggnad Med fibernätnår varjevarje ärrutnätett att somgenom
till/vanda-fiber, finnstillräckligt mycket jänsterpåförlägger fiberkommun nätetsom

mångfaldhållskapacitetsbegrânsningarfibereentratillansluts iingavia av en
fall konkurrens.det osårbart.ockgrannkommunerna. ioperatörerärnätet

därför det endaFibertill obegränsad kapacitet.praktiken möjligheti ärFiberoptik ger
fastigheters ellerförbinder alla regionersför omfattande rikstäckandedetalternativet nät som

radiokoaxialkablar ochkopparkablar,fiber realistiskt.med varandra. FörinteAnnat än ärnät
fysikens lagar.kapacitetsutveckling.sker avgörande Begränsningarnaingen sätts av

kanför de metrarnamotsvarande dfastigheter, bostadsområden och sista 100Inom sv
fiberkopparkabel eller radio.användas, Envilka andra medier helstdock ärt exsom

maximalansluta ochväljeroberoende dendessutom helt utrustning operatörer att gersomav
flexibilitet.

framtidensförutsättning föroch medutbyggd fiberinfrastruktur tillvälEn är t exen
mobilkommunikation.förRadiofrekvenser börmobilkommunikation.avancerade reserveras

sidaFørtsättningpå nästa

13
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IP, den kommunikationsarkitektur förenar tillämpningarnaInternet Protocol, påär som
den enklast tänkbaraDet infrastrukturen möjlig. finns det tydligI IP-nätnätet. gör en
och isolering mellanseparation tillämpningar och infrastruktur, mellan ochtjänsterav - -

leder till dynamiskDet marknad för både och infrastruktur.tjänsternät. en

oberoendeIP vilken teknik används. ytterligare föri övrigt Detär av som utrymmeger en
stark dynamisk utveckling. heltDet användningsområden fungerarinteöppnar nya som vare

tekniskt eller ekonomiskt dagenssig med ekonomiska förtecken,i bättreInget IPnät. är, än -
varken idag eller den infrastrukturen.nya

Protocol,IP, det kommunikationsprotokollInternet adresseraroch valjer for datapaket och andra IP-baseradeInternetar som vag 1 nat.

14
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Slutsats Antalet "bredbandsöar" växer4: i den digitala "Iandhöjningen"

digital landhöjning flera stadsnät, kom-Det pågår Sverigeöver atten genom
och fastighetsnät fram.med hög kapacitet bredbandsöarDessamunnät växer

behöver knytas strukturerat, billigt och fungerande kräverpå Detsätt.ettsamman
systematiskt uppbyggd fiberstruktur rikstäckande.en som

betjänt ha mycket bra kommunikation den eller fastig-Ingen inom regionenär attav egna
heten, det fortfarande finns utanför. befintliga infrastrukturenbegränsningar Den ärstoraom
otillräcklig såväl tekniskt ekonomiskt för bredbandsnäten med varandraintegreraattsom —

framförredan och allt sikt. längden innebär isolerade bredbandsöar endast ökandeInu
frustration hos användarna. heller attrahera kompetenta aktörer med mindreDet går inte att

infrastrukturen nationellt täckande.än äratt

Utbyggnaden bör ske snabbt och systematiskt för undvika risken under lång tidatt att en
bara ha isolerade och bredbandsöarmåttligt användbara koppling till varandra.utan- -

heltäckande fibernät hela landet skapar kritisk användare.Ett Detöver ären massa av en
grundläggande förutsättning för kunna skapa konkurrens mellan ocksåDetoperatörer. äratt

förutsättning för föroch skapar olika accessformer och informa-mångautrymmeen
tionstjänster.

Mobil kommunikation föraccessteknik använda ochgår nå Internet tjänsterär att atten som
det teknik för den grundläggande rikstäckande infrastrukturen.Internet. Men inteär en

fiberoptisk infrastruktur förkomponent krävs kunna bindaEn är t attex en som samman
basstationerna mobila Infrastrukturen också den kopplingspunkti måstenät. utgör som
finnas från fastighetsnät till omvärlden.

finns alltså mellan fast, nationellt täckande, fiberoptisk infrastruk-Det ingen motsättning en
GSM7, UMTS, WAP, radio-LANoch mobila tillämpningar flberin-Entur typen etc.av

frastruktur behövs för fortsatt utveckling den mobila kommunikationen, eftersomäven en av
kommunikationen mellan basstationer mobila praktiken också sker fasta kabelnät.i i vianät

Tillgången till heltäckande fiberoptiskt skulle förbättra möjligheterSverigesnätett att
fortsätta inneha ledande den internationella utvecklingen ochposition i utrustningaren av

det mobila området.tjänster inom

7 Global for MobileGSM, System transmission.
8 Universal Mobile Telecommunications förUMTS, tredje mobil kommunikation.System, generationenssystem
9 WirelessApplications Protocol.WAP,
° Radio-LAN, radiobaseratlokalt nätverk.
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genomförandeför kraftfulltSlutsats Staten ledande roll5: etttar en

genomförande IT-infrastrukturHörnstenarna i är attett en nyav

rikstäckande fibernätutbyggnadenplanerar/ samordnarstaten/ regionerna ettav
lån med bra villkorkommuner och regionerstaten ger

gällerhela landet detfullständig konkurrens råder tjänster på nätetöver när
hushåll företag.för ansluta alla ochfastighetsägare och kommuner attansvarar

IT-infrastruktur.förverkligandet Statenhar och viktig rollStaten iett stort en nyansvar en av
ovanförför tjänsteleverantörer denkonkurrens lika villkor allakan skapa möjlighet till

fiberförbindelser mellaninfrastrukturen. finansiering för utbyggnadfysiska bör skapaStaten av
för finansieringförmånliga villkorkommuners huvudorter. bör också skapasamtliga Staten av

fastigheter hela landet.fiberförbindelser kommuner, till alla iinom

fiber hela landet tilltill förhyrningska resultera möjlighetStatens i översvartengagemang av
kostnadseffektiv upphandling deGenomförandet ska grundaslika och rimliga villkor. aven

IT-infrastruktur ochIT-infrastrukturen. Befintligåtgärder och komponenter ingår isom
villkor denmarknadsvillkor ska beaktas och erbjudasrådande ingåatt somsamma

tillkommande strukturen.

kanIT-infrastruktur signaler till marknadenutbyggnadenEn satsning somen gerav ny
börjaoch dem möjlighetminska den nuvarande osäkerheten hos marknadens aktörer, attge

och innehållstjänster.för etablering och utveckling bådeplanera tjänster; transen av
och allakonkurrens lika villkorskapar möjlighet till nivåerGenom sin närvaro staten

ovanför den fysiska nivån.

fiberkapacitet till och kommunför säkerställa tillgången till i varjeStaten måste attta ansvar
anslutningsavgifternainnefattarför alla statligalika villkor Det ävenoperatörer. ansvaret att

för trafik konkurrens,ska erbjudakan hållas låga hela landet. iOperatörerna ii tjänster nätet
för alla användare.för kostnader och med högre kvalitetlägre tjänsteratt ge

hos fastighetsägare ochför insikt hos kommuner,bör spridaStaten ansvariga ita attansvar
IT-infrastrukturfinmaskig medfullo förstår värdet skapaandra aktörer de tillså attatt enav

rekommendationertillhandahålla råd ochmöjlighet till valfrihet mellan börStatenoperatörer.
enskilde individen ochvilka modeller bäst denexempelvis lösningar och som gynnarom

för fibernätoch hurvalfrihet. för dimensioneringdennes kan kriterierDetta t normerex vara
fiberinfrastrukturen.ska byggas för den nationellain iatt passa

landet. börför alla lika tillgång till hela StatengrundenStatens inätetattengagemang ger ge
regionala planer.formulera utveckla tillnationell handlingsplan, Ansvargår attgenast en som

de ska etableras lokaltför de planerna till detaljplaneringutveckla regionala nätatt av somen
bör läggas kommunerna.

förför kontroll ochviktig roll ordna tillsynsfunktionerhar ocksåStaten i nätetatt aven
grundtjänstnivå. finnas nationell,tillsynsfunktion börkontroll kvaliteten Sådanav

regional och lokal nivå.

H fiberanslutning tillförbindelsen formfiber optisk fiber ändutrustning, d nätleverantören bådaändarna iSvart är attutan avs ger avv
kunderna mellanliggandenågon utrustning.utan

12 specifikationIämför elnätets volt. dennaGrundt den levereramed kvalitet. EnIP-t måste viss 230är operatör avsom en en
grundtjänst utformas för kvalitetskontroll skakunna ske.måste att
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balansgångSlutsats för aktörer6: En blir nödvändig samla olikaatt

för genomföra IT-infrastrukturdilemma ledande rollEtt när staten tar att en nyen
andra, befintliga, inför balans-aktörer därigenom ställs situationer. Enär att nya

blir nödvändig utvecklingen för hantera finansiering, ägarstrukturer,gång i att
existerande infrastruktur,utnyttja so v.

utgångspunkt för radikal IT-infrastruktur med helhetssynEn satsning på är atten en ny
åstadkomma för Enskilda dagenslångsiktigt bra Q aktörerSverige.något ärsom
infrastrukturmarknad kan sådan utveckling hamnai i situationer.nyaen

flesta fall infrastrukturdclar finns.de det realistiskt använda de redanI Attinteär att som
genomföra förändringar infrastrukturen medför riskergenomgripande den nuvarandei att
förstöra infrastruktur finns fungerar. jämförelsevis obetydligoch ocksåDen iären som som
sammanhanget.

kostnadseffektivt förslutsats det bättre och bygga denEn Sverige Iär äratt att nytt.mer
utvecklingen gäller aktörer såväl det gäller infrastrukturdet samla nuvarande näratt som-

konstruktivt och effektivttjänster sätt.ett-
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frånSlutsats avsiktsförklaring regeringen är avgörandeEn7: snar

bör mycket tydlig avsiktsförklaring IT-Regeringen attsnart nyavge en om
förklaringinfrastruktur hela landet ska finnas plats fem sådani inom år. En

Internet-världen och Internet-relateradskulle hela Sverigepositionera inom
utveckling IT.av

statligt förutsättning för skapa systematisk och snabb utbyggnadEtt är attengagemang en en
avsikterden fysiska IT-infrastrukturen hela landet. osäkerhet iEnöver statensomav

för tillväxt, företagsamhet och regional utveckling.sammanhanget hinderutgör ett ny

föravsiktsförklaring skapar förutsättningar för kan planeraEn många operatörer attatt
från utlandet, därmed medden strukturen. kommerNyautnyttja intressenter, även stornya

sannolikhet också vilja etablera Sverige.sig iatt

det viktigt skyndsamtDessutom regeringenär att

för den IT-infrastrukturenklara mål och riktlinjer användningen0 anger av nya

funktioner för och regionalt och lokaltskapar planering tillsyn centralt,0

från landsting tillfortsätter utvecklingen kommun ochtjänster0 stat,att satsa av
medborgarna. offentliga förvaltningen bör före och användning ITDen visa ivägen av

verksamhet och kommunikation såväl med varandra med medborgarna.sini i som

ochdetta ligger också utveckling användningen elektroniska krypte-I signatureren av av
ring.

18



IT-infrastrukturförstrategiskaIT-kommissionens visionering en ny

förloraingen tidskyndsamt-angeläget attSlutsats Det är8: att agera

viktigasteoch kanskedepåbörjagyllene tillfälleharSverige störstaettattett av --
tid. Och det gällermodernoch ekonomiska projektenpolitiska i att agera nu.

ägdeomfattningstrukturomvandlandeinfrastrukturliknandeSenast satsning av meren
för byggdesstambanenätet Satsningenfrån 1800-talet järnvägmitten när ut.rum av var

starkochfyra stambanorResultatet blevdåvarande BNPutgjorde Sveriges15 enprocent av
ekonomisk tillväxt.

för Sverigesallmänt tillgängligIT-infrastrukturoch väl fungerandeutbyggdEn ärärsom —-
drivkraftenviktigasteangelägen.mycket viktig och Denfortsatta utveckling och omvandling

draföretagens krav kunnaochmänniskornas, myndigheternasdettai är nyttaatt av
ochkonkurreraoch möjligheternaför förbättra tillvaronteknikens möjligheter växa.attatt

eller Visby TaxiPickos BudbilarVarkenjämförelse ASG, Posten,En är vägnätet:annan
tilltill konkurrenterfall har kapacitet hyrde för det deanlägger övervägar, ut enegna som

konkurre-Alla brukarmaximalkostnad baseras Tvärtom.vinst. vägnät, mensammasom
olikamed tjänster.typerrar av

det angelägethävkraft samhällsutvecklingen,den IT harMed är att nu.agerasom
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frånDel Referat2: hearing strategiskoch visionering

Innehållsöversikt

Sida

Tema A:

Visionen IT-infrastruktur i Sverige 25om en ny

Wallberg, T-kommissiønen:Hans 1

finmaskigtEtt fiberoptiskt behöver byggas hela Sverigenät över 27

allaVisionen människor Sverige har fasti inom 5 år Internet-är att
anslutning Mbit/s till högst kostnadminst 5 busskort.ettsamma som

användare har,Varje oberoende plats landet, fem olikai minst operatörerav
välja mellan. Användaren har möjlighet fritt välja mellan olikaatt att ope-

och och kan alltid goda prestandatjänster och med högtjänsterratörer
kvalitet.

infrastrukturEn möjlig, bygger finnsvisionen det fiber-görsom att
kapacitet hela landet tilli alla byggnader eller från allainom 100 meter-
byggnader. ska byggt kapacitetenNätet fördubblaså går varje år.attvara att

Tema B:

Behov och rikstäckandenytta bredbandsnätett 35av

EHund-Läwinder, T-kømmissiønen:Anne-Marie I

Ett heltäckande fibernät förutsättningarSverige 36ger nya

Värdet med bredband för funktionshindrade
utredare,SörenHansson, Hjzilpmede/:imtitutet.

Bästa samhälletivägen 39ut . . .

Med bredband blir det naturligt med telefonsamtal teckenspråk något-
kommunikationsnätårs klarar. kan1999 inte skicka videomail,Dövasom e-

med teckenspråk. och hörande kanDöva samtala naturligtpost genom upp-
koppling till distanstolk. Tillämpningar baserade virtuell verklighet och—
för det krävs oftast bredbandskapacitet möjligheten för funktions-öppnar-
hindrade sådant kroppen kan, huvudet vill. andrainte Förgöraatt som men

det vardag, för funktionshindrade blir det möjlighet.mångaär men en

sidaFortsättningpå nästa
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för telemedicinbredbandVärdet med
universitetssjukhusNorrlands N US, Umeå:vidBjörn-Erik ErlanøisonProfessor

förbättringar 41ochbetydande vinstererfarenheterTidiga visar

distansutsträckningökandesjukvård kanochHälso- i an-genomges
kraftigt kunnaförförutsättningtelematik.modern Envändning ut-attav

fungerande nätlösningarfinnsdetvårddistansoberoendeveckla denna är att
patientfokusering, kun-till ökadbidrakantillräcklig kapacitet.med Det

resursutnyttjande.effektivareochskapsorientering ett

underhållningför upplevelserochbredbandVärdet med
Stockholm:InteraktivaKennet/aOlausson, Institutet,VD,

45jätteformatindustriförgrundenfinnsHär avnyen

internationellt. Detförsprångbredbandssatsning SverigesnabbEn ettger
ochföretagbyggahinnerupplevelseindustrininnebär inom nyauppatt

världendelarfärdiga övrigaochfungerandekunnande står när avnytt som
mark-olikaandelarmöjlighetSverigekommer Detigång. att ta avnyager

ekonomisktjätteaffär såväl iblikan detdet långa loppetnader. I somen -
kapital.intellektuelltform av

distansarbetebredbandförmedVärdet
T-/eommissionensHedborg,IGunnar

marginelltdistansarbetekostnad blirtill låg 49bredbandUtan

bred-utbyggdfårförstmöjlighetreellkan bliDistansarbete när enen
hit-vanligaremycketdistansarbeteblirfast kostnad.till Då änbandslösning

ochbostadsortmellanfrikopplingreelläntligen erhållakantills. Vi ar-en
jobbet.virtuella fikarummetdetmedbetsort. iDet går att vara

C:Tema
51nätrikstäckandeUtförandet nyttettav

hönsnättopologiBredbandsnätets myggnätettettsom-
Löthberg,Stupi AB:Peter

omöjligt 52idagtill dettillgångårnätstrukturRadikalt ärsomgerny

tillgångallaIT-infrastrukturradikaltbehöverSverige öppen som gernyen
kommunikationskapacitet.verkligtill hög

och kommunernaregionernaåstadkommaDet går tarstaten,attatt genom
bildarstrukturfiberoptiskför bygga ettsammantagetsomattansvaret en

till lågochupplåts till IP-tjänsterbredbandsnätfinmaskigt Sverigeöver som
oberoendeför allatillgängligtkostnad är ort.av-

levereraförmångfaldinfrastruktur kandenna operatörerPå attageraennya
full konkurrens.itjänster

sidaFortsättning nästa
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fysiskaDet skabestå fibernätet av
StefanNiZ:50n—Gi:tvi1e, CaálesErixson AB:

Fibertekniken har potentialen och framtidssäkerstörsta 60är

Optisk singelmod-fiber med livslängd förutsättningarminst 30 år,ger, en
för framtidssäker IT-infrastruktur med oerhörd bandbredd och kom-en en
munikationskapacitet. billig,Den skapar miljöprobleminga ochär är ener-
gisnål. Endast optisk fiber kan klara de kraven.

Kommunikationsarkitekturen skabygga IP
Ander: Rocksträm,Telia Network: AB:

Teknikoberoende förIP dynamisk utveckling 66utrymmeger en

Nät baserade leder till enklastIP tänkbara infrastruktur.är Dessa nätsom
tydlig och isoleringseparation mellan tillämpningargör och in-en av - -

frastruktur, mellan ochtjänster Det möjliggör dynamisk marknad förnät. en
både infrastruktur.ochtjänster IP oberoende vilken transmissionstek-är av
nik används.som

Det ytterligare för stark dynamisk utveckling. medInget är,ger utrymme en
ekonomiska förtecken, bättre IP.än

Tema D:

Tidiga exempel stöder visionen 73som

Praktikfall hosBoNet RiksbyggenNorrland
Söder/Mim,projektledare,jan BoNet:

"10-100 Mbit/ till hushållvarje möjlighetermånga till distansarbete 74s ger

Efter första kommer 4året lägenheter000 uppkopplade medöver att vara
bredbandsanslutningar till BoNet. boendeMånga arbetar ochuniversitet
landsting och vill ofta arbeta hemma. fungerarDå BoNet god platt-som en
form för bredbandstjänster. lågt,Priset cirka hundralapp månad förär en per
anslutning och tjänster.

Praktikfall Villaområdet Barhäll2: Linköpingi
färgen Hammarstedt,cbeffär kommunikationsteknik, Tekniska Verken LinkojoingAB:i

Stort för fiberanslutningintresse bland villaägare 77

Genom kommersiellt fråninitiativ lokalt energiföretag byggs förett ett
första fibernätgången villaområdei samband med fjärrvärmein-iett ett en
stallation. betyder flertaletDet villor området fåri kabel-Internet, l Vatt
och larm fast bredbandsanslutning.via en

sidaFortráttningpå nästa
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Praktikfall Stadsnätet Tranås, Tramani
dator/stef kommun:Kjell TranåsPettersson,

bo Tranås"det attraktivt 79till bredband iAllmän tillgång gör att

till-bostadsfastigheter kommunenföretags- ochtill alla iErbjudandet att
fastigheten Mbit/sochMbit/s nätanslutningtill internt i 10gång 100 --

föredrar bo iTranås.till Re-framgång. lederfår mångaDet attattstor a
arbetstillfällen kommit till kommunen.dan har 125 nya

StockholmLundagatanPraktikfall Fastigheten i33
marknadscheffår optiskteknik,StejfanLindeberg, CiscoSystemsInc:

ände-till-ändeverkligen Mbit/ 81möjligt byggaSå det 5nätär att ger ssom

kommunicera mellanbredbandsnät möjlighet tvåEndast riktigt attett ger
med Mbit/s.verklig kapacitet, Ettpunkter med hög 5 så-godtyckliga t ex

Stockholm.hyreshuset Lundagatan Detfinns installerat idant i 33nät
under förutsättningväsentligt skalamöjligt byggaskulle i större attattvara

fiberstruktur.tillgängligfunnesdet en

E:Tema
85visionengenomförandeförStrategier av

Översikt

fysisk infrastruktur.fem bygga StatendeUppgiften årennärmasteär att en
85landet fåralla helautveckling.denna ihar roll Deti är att garantera att enen

Mbit/s.medkvalitetssäkradgrundläggande Internet-tjänst minst 5

Hypotes #1:

utbyggnaden 87samordnarplanerar ochStaten

fiberoptiskfärdigkan ha in-och omgående SverigeMed systematik start en
för fem 2005.frastruktur IT årom

Hypotes #2:

med bra villkor 90lånochStaten kommuner regionerger

villkor till kom-lån med godafinansiering kan statligamodell förEn vara
nätbyggandetupphandlaönskar,kan,Kommunerna såom manmunerna.

generalplan förnationellför-driften.och Staten upprätta ut-att enansvarar
byggnaden.

Hypotes #3:

hela landet 92råderFullständig konkurrens över

fri konkurrensskaförutsättnin i åt°änsterEtt önät Patt P enPa Jtt gargernY -
marknad.pen

sidapåFortsättning nästa
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#4:Hypotes

Kommuner och fastighetsägare ansluter hushåll företag"och 95

kommun till fiberkabelVarje dras till samtliga fastigheter medattser per-
fastighetsägareboende eller verksamhet. tillVarje ha lämpligmanent attser

kanalisation för kabelnät nybyggnad eller ombyggnad.i varje

viktiga till genomförandeDe 101stegen ett

bör mycketRegeringen tydlig avsiktsförklaringsnart avge en attom en
IT-infrastruktur hela landet ska finnas plats femi inom år.ny

klaraRegeringen mål och riktlinjer förmåste användningen IT-ange av
infrastrukturen.

funktionerRegeringen skapa för planering ochmåste tillsyn centralt, re-
gionalt och lokalt.

bör fortsättaRegeringen utvecklingen fråntjänstersatsa stat,av
kommun och landsting till medborgarna.

ska stimuleraRegeringen etablering verksamhet glesbygd.iav

Avslutande kommentar
statssekreterare,Birgitta Hezjer, Näringsdepartementet:

Regeringen lägger IT-proposition 2000i januari 103en

BredbandskommunikationVisionen till alla alltid lätt ställaär att g—
bakom. Frågan hur och hur snabbt genomfö-är inte utang, snarare ett
rande ska ske.

kommer förelägga riksdagenRegeringen proposition i januari 2000.att en
Huvudtemar blir IT-infrastruktureni och hurpropositionen den ska byggas.
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A:Tema

SverigeiIT-infrastrukturVisionen en nyom

Översikt

systematisksnabb ochinledande del visionenför dennaTemat är att presentera om en
överför-högIT-infrastrukturhelthela Sverigeutbyggnad fibernät över gersomen nyav -

inför kravoch samhälletmarknaden stårbetyderalla, alltid.till Detings-kapacitet storaatt
nytänkande.ochflexibilitetnyinvesteringar,

telefoni, radio, ochInternet-trafik, TVförkontinuerligtökarKommunikationsbehoven
uppskatta detförsökamycketbemärkelse.informationsöverföring vid svårtDeti är attannan

kommerbandbredd. vilka tillämpningaromöjligt siaDetframtida behovet är somatt omav
växandefinnas starktdetkommerHelt säkertunder deutvecklas tio åren.närmaste ettattatt

Flerauppgifter idag.för andraanvändas heltframöver kommereftersombehov, ännätet att
distansarbetar,samtidigtvilja använda någonhushåll kommeri nätetattsammapersoner -

TV, ringernågonnågon tittar so v.

beräkna detkunnadärfördet intressegrundläggande inte primärtden nivånPå är attav
bandbredd.behovetexakta av

kommer,tillväxtklarar den såinfrastrukturtekniskgodhaviktigaDet är somavsomatt en
likakunskapsinfrastruktur,ellerinformations-denkan bliIT-infrastrukturen ärsomnyaatt

ochutvecklingförinfrastrukturer har Sverigesandra varitochviktig järnvägarvägar,som
tillväxt.

IT-infrastrukturen skaöverföringskapacitet.obegränsaddetönskemål iEtt närmasteär en
trafikutvecklingen.hinder föraldrig utgöra ett

Bandbreddenl sekund, bit/s.bitaroverforingskapaciteten,dbandbredden,informationsoverforingBandbredd vid digital l persanges v-
tidsenhet.överförsinformationmängden permotsvarar som
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SverigeiIT-infrastrukturVisionen nyom en

IT-kommissionen:Wallberg,Hans
observatoriumkommissionensordförande06‘/7 Ikommissionenledamot iW7allberg IHans är av

uwecklingxansvarigfir SunetWII/bergI73infiastrukturfiigor.för är

Sverige"över helabehöver byggasfiberoptiskt nätfinmaskigt"Ett

VisionenVisionen är att

Mbit/Internet-anslutningfast minst 5harmänniskor åralla i Sverige inom 5 s
busskort.kostnadtill högst ettsomsamma

mellan.väljafem olikalandet,oberoende platshar, minstanvändare i operatörerVarje attav
alltidoch kanochmellan olika tjänsterfritt väljamöjlighetAnvändaren har operatöreratt

möjlig,infrastruktur visionenkvalitet.med hög Enprestanda ochgoda tjänster görsom
byggnader.allafrånlandetfiberkapacitet helafinns inom 100det ibygger på meteratt -

följande antaganden:byggerVisionenAntaganden

finmaskigtskapaför kunnautbyggnadstaktrimligsiktFem årsår.fem ettInom attger en
ekonomi,faktorerberoendeblandlandet.helafiberoptiskt Det ärövernät annat somav

platskan år 2005.kompetens Nätettill komponenter,arbetskraft, tillgång vararn m.

överföringskapa-företagens behovochhushållensvanskligt bedömaDetMbit/s. ärMinst 5 avatt
behov,starkt ökandefinnasdethelt säkert kommerframtid. Menicitet, näraäven ettatt

uppgifter idag.andraför heltanvändasframöver kommereftersom ännätet att

frånverklig kapacitetMbit/tillhushåll tillgång iminst 5kanIT-infrastruktur varjeEn ssom ge
det skasymmetrisk, dHastigheten skabehoven.flesta initialaände täcker deände till v svara

såväl konsumentvalfrihethaoch skahastighet båda riktningarna. Vari att varaenvara samma
informationsmängder.producent storaavsom

PA INTERNETDATORERANTALtidenökakommerKapacitetsbehovet överatt JUL1999Internet-användningen isätt somsamma
ständigt ökar.övrigt

kapaciteten intefördubbling varje årEn ärav
orimlig.

klaraförbyggasIT-infrastrukturen måste att
tillväxt.sådanen

M Wå 8M
å J1Klih: Sonwu:Consortiumlnluna{mpd/wwwiscug/

förKostnadenmånad.kronoromkringbusskort kostar 500Ettkr/mån. attHögst 500 varaper
tillråd anslutamänniskor har sigallahögrefår nätet.tillfast ansluten inteInternet än attattvara

Även laget.kan högstakronor i500 vara

kan ocksåKostnadenÅ telefonnätet.modemanslutning viahushålletsidan behöver ingenandra
Alldeleskabel/satellit-TV.telefoni ochför fastkostnadeninkluderasikt komma oavsettatt

arbeta distansföranslutaattraktivt sigdet blirkostnaden lågskadet, så attattattvara
behöver.platsfrånhemifrån eller någon när manannan
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Viktiga grundläggande egenskaper

IT-infrastruktur,EnUtan möjlig,begräns- visionen måstegörsom
ningar

bygga framtidssäker teknik långt det möjligtså är0

kunna hand ökade kapacitetsbehov obegränsadi omfattningnärmast0 ta om en

det möli för antal aktörer roducera och leverera olikaöra itänster0 t ettg J stortg att storJ
konkurrens och med hjälp olika accessformer.många .av

Därför behövs nationellt nätett nytt

första hand gällerI det skapa fysiskAlternativ infrastruktur, d kanalisation fiberoptiskaochger att en v s
ledningar hela landeti till skillnad från den befintliga infrastrukturen har förutsätt-konkurrens som - -

klara framtidaningar behovvåra och alla aktörer kan tillgång till lika ochatt som
konkurrensneutrala villkor.

innebär detDet blir konkurrens ovanför den fysiska d detnivån, möjligtäratt att attsv
aktörer producerarmånga för ellertjänster Internet, andra baserade Internet-nätsom

teknik, både för och tillämpningar.transmission

effekt konkurrensenEn blir rimligtvis valfrihet bland med högre kvalitettjänster ochstörreav
till lägre kostnader för alla användare.

Karaktären den befintliga infrastrukturenDagens nät den behövergör ersättas ärattsom att- -
räcker inte till

konkurrensen mycket begränsadär0
fiberstrukturen mycket hårt integrerad iär0 operatörernas nät
det endast finns köpatransmission0 att

fiber finns allmänt tillgänglig förinte täcka alla behov0 svart att
tillgången till fiberkapacitet otillräckligär0

finnsdet brister redundans/ diversiteti och det svagheter.0 storager

väl utbyggd infrastrukturEnMobilsystem också förutsättning för offensiv utveckling framtidensär en en
avancerade mobilkommunikation. med högEtt kapacitet behövs för bindakräver fiber nät att samman
basstationerna mobilai nät.

Tillgången till sådant skulle dessutom förbättra Sveriges möjligheter fortsätta innehanätett att
ledande denposition i internationella utvecklingen och detutrustningar inomtjänsteren av

mobila området.

fiberSvart optisk fiber andutrustning, d natleverantoren badaandarna forbindelsen form fiberanslutning tillar utan attv s ger av l av
kunderna mellanliggandenågon utrustning.utan
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nätfiberoptisktDärför ska det ettvara

förförutsättningarfiberoptik.bestående Denlikakänd teknikidagIngenBestående är engersom
ändutrustningarna.kapacitet isitterobegränsad kapacitet. Begränsningarna inärmastteknik

betydelsefiberkabel får alltegenskapergodaoptisk fiber harmedTekniken så många störreatt
ochframför stadsnätalltanvänds idagbärare trafik. Fibern itransmissionsmedium avsom

långdistansförbindelser.för

fiberkabelsystemmedFördelarna ärFördelarna

mycket hög kapacitet0
livslängdlång0

förstärkningsutrustningavstånd mellanlånga0
kabeldimensionliten0

viktlåg0
överhörningingen0

tiden.värde AttökarinfrastrukturenÖkar digitala idenenda komponentenFiber den i övervärdei är som
samhälletsförsvarbardärmed den endafiberförbindelser investeringanlägga ärär uröver tiden som

skriva 30-långsiktig gårfiberoptiskt investeringsynvinkel. överEtt ärnät att enavsomen
fiberförbindelserbefintligalivslängd. iuppskattade Kapacitetenfibernsårsperiod minsta

fibernansluts tilländutrustningardeungefär faktormed årökar varje somatttre genomen
egenskaper,ändutrustningens intefunktionBandbreddenförfinas.utvecklas och är avaven

fibern i sig.

beroendekapacitetbegränsadkoaxialkablar harkoppartrådar ellerradio,Andra medier som
utveckla dessa mediermyckethjälper hurfysiska lagar. inteDet än attsatsassom -

välmycketkan dockmedieromfattning. Dessaökaändåkapaciteten i någonintegår störreatt
fiberoptiskatill detför åtkomstenkombination,för elleroch nätet.användas sig, ivar en

IT-infrastrukturennationelladenFinansieringen nyaav

verklighet.ska bliIT-infrastrukturnationellaför dennasigStaten måstemåsteStaten att nyaengagera
statligt stödfemutbyggnaden år. Ettsyfta till klara inomska ärStatenssig attaengagemangengagera

kommersielltillmöjlighetermarknad ochfinnsdär detdelar landetnödvändigt för de inteav
förkostnaderför allaska ståfinns docklönsamhet. Det inget säger attatt staten ensamsom

infrastrukturenför brukabetalar sininfrastrukturen. ibygga Varje operatör attgenomatttur
landet,helafibern,för denfiber. ungefär lika mycketbetalarAllahyra översvartasvart

eller aktör.litendet är storoavsett en

statligaskisseradedet härfinns tillgåanvända detVill intenågon nät engage-att genomsom
hyrafritt det. Attdet ochfiber,anläggaistället så står göra svartattenvarmanget, utan egen

realistiskt alternativ.oftast bliranläggning intebilligt,fiber ska dock så ettatt egenvara
Avgiftenför fler aktörer.finns platsdet alltidskafiber läggsMängden så attstorvarasom ner

ytterligareförläggaförsådan denfiber ocksåskaför hyra attutrymmeatt gersvart varaatt
harbefintliga kablar vissanvändningen nåttfiberkablar gräns.när enav

till15 fiberanslutningform .förbindelsen .andarna .bada .natleverantorend ooptisk fiber andutrustning,fiber .. ,Svart ,, aviavatt gerutan v sar
mellanliggandekunderna utrustning.någonutan
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Kommunikationsarkitekturen påbygger IP-tekniken

kommunikationsarkitekturDen IPm-teknikenIP blir basen används för baseradInternet Internetärsom
Protocol. oberoendeIP underliggande infrastruktur och kan hanteraför alla tillämpningar.det ärmesta av

detIP robusta kan bygga för nationell IT-infrastruktur.är Det robustärmest änen mer
dagens telefonnät. kanMan ganska mycket fel och ändå fungerar det.göra

framtidaI all användning IT kommer baserad Internet-teknik IP ochstort sett attav vara
det gäller oberoende vilka åtgärder förvidtas den fysiska infrastrukturen kanalisationav som
och ledningar. medInternet, miljoner anslutna datorermånga och med tillväxten som
förbluffar, redan idag det dominerande för digital kommunikation.är Internetnätet ersätter

sektorspecifikasuccessivt bankernas flygbolagens försäkringsbolagensochnät, nät, nät nät.t ex

Internet-tekniken används enbart för allmäninte datakommunikation också förutan
verksamhetsintern datakommunikation intranätn. Dessutom Internet-tekniken deär en av
drivande konvergensfaktorerna. dominerarSnart den all digital kommunikationi annan som
telefoni, förmedling videokonferenser överföring radio- och TV-program.av samt av

också bas förIP cket kommunikation mellan människor förär än automation,m y mer t ex-
övervakning, säkerhetsfunktioner, telemetri ochu dator-till-dator-kommunikation.u n n cprocesser,

Kommunikationen påbygger förbindelsefria nät

Mängden datatrafik redan idagNuvarande mängden telefontrafik. Telefontrafik byggerär större än
kretskopplade connection-oriented, d det skapas förbindelse från ände tillstruktur är fel nät ände.sV en
Datatrafik bygger oftast förbindelsefria connection-less. Internet-tekniken bygger alltidnät

förbindelsefria där informationen skickas paket,i och kan olikanät, vägarvart ettsom ta
och bara vadintresserat slutmålet.nätet är är nästagenom som av steg motsom

Därför det rimligt skicka datatrafikeninte uppbyggtär och optimeratöver nät äratt ett som
för kretskopplade förbindelser. Sveriges nuvarande infrastruktur fel för datatjänster. Vi måsteär
bygga nytt.

Befintliga lediga fiberkablar ska kunna IT-infrastruktur förutsattutnyttjas i deen ny att-håller tillräckligt hög kvalitet och kan tillgängliga rimlig tid ochinomgöras en samma
villkor kablarna i nät.som ett nytt

Utvecklingen flora olikagår användare kan välja bland alternativamot typeren av av som
och leverantörer bland mängd olika tillämpningar och fleraoperatörer tjänster överen

alternativa medier.

Den UtvecklingenIP. också dengår tydliganämnaren är transmissions-gemensamma mot att
mednivån försvinner.transmissionsutrustning IP-trafiken körs direkt fiberoptis-deseparat

ka förbindelserna mellanliggande för transmission. klara trafikflödenFörutan system att stora
och för ha det fiberoptiskai det mycket finmaskigt.måste Uppskatt-reservvägar nätetatt vara

erfordrasningsvis mil fiberkabel.20 000-25 000 ny

16 Protocol,IP, Internet det kommunikationsprotokoll adresseraroch väljer förär datapaket ochi Internet andra IP-baseradeväg nat.som
17Intranat, datornat. t . organisation. . teknik. . Internet, omedelbart. atkomligtinternt ., .ex inom en utnyttjarsom samma som intemen som ar

från Internet.
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Sammanfattning

behöver IT-infrastruktur anpassad för digital kommunikation, ändradeSverigeNy infrastruk- en ny
trafikbehov och och optimerad för den kommunikations-är-mönsternödvändigtur gemensammasom
arkitekturen IR

roll förverkligandet denna. skaparhar viktig GenomStaten sini möj-närvaro statenen av
till konkurrens lika villkor för alla tjänsteleverantörer.lighet

fiberoptiskt landet alla hushåll, företag,finmaskigt behöver byggas hela ochEtt nät över
myndigheter och ska kunna anslutning tillorganisationer nätet.

förför datatrafik optimerade kommer kunna basen nationelltDet nätet utgöraatt ett
täckande, förbindelsefritt för fast eller mobil anslutning.IP-nät

från fiberoptiskt snabbt och systematisktsvensk tillväxtpolitik bör skaEn utgå nätatt ett
föroch klart fem viktig förutsättning habyggas i Sverige inom Detår. ärut attvara en-

förutsättningfortsatt hög servicegrad vård, skola och också förinom Det äromsorg. enen
det gäller ochska behålla internationella IT.Sverige Internetsin tätposition näratt

för geografiska läge långt bort frånsådant kan kompensera Sveriges i Europa,Ett nät stora
för befolkningstäthetenbefolkningscentra. kompenserar också den låga delariDet stora av

landet.

fiberresultera möjlighet till förhyrning hela landetskaStatens i översvartengagemang av
fiberresurs tillgång till basutbudtill lika och rimliga villkor. ska allaDenna garantera ett av

Genomförandet ska grundas kostnadseffektiv upphandling åtgärder ochtjänster. aven
infrastrukturen.komponenter ingår isom

erbjudasBefintlig infrastruktur och rådande marknadsvillkor ska beaktas och ingåatt
kostnader ska första handvillkor den tillkommande strukturen. Statens isamma som

till områden där de kommersiella drivkrafterna tillräckliga förkoncentreras inte är att
uppnå visionen.

I forbindelsen form fiberanslutningfiber optisk fiber andutrustning, d natleverantoren badaandarna tillSvart utan atts ger av 1 avar v
kunderna mellanliggandenågon utrustning.utan
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Observatoriets till IT-infrastrukturutredningenkommentar

aktuella IT-infrastrukturutredningen mycket bra beskrivning nuläget, behovenDen ger en av
och grundläggande principer.

det finns skillnader utredningens och förslag och ObservatorietsMen vissa i synsätt tsyn, ex
IT-infrastrukturutredningenatt

klar beskrivning roll för IT-infrastrukturenutbyggnadeningengör0 statensav av

Observatoriets bidra for ska ochregional och socialmåste uppnåsrättvisaär att staten attsyn en
därförkan helt överlåta utvecklingen till marknadens aktörerintestaten

markerar tydligt den teknikval detta kan konstaterainte någotgör0 att trots att attman—
alternativ till fiber för grundläggande infrastrukturen finnsden intenågot

IIObservatoriets det fiber gäller Och det kom-år.30är är även är ärattsyn som om som-
munikationsarkitekturen.

verkar för mycket marknadskrafternas förmåga infrastrukturenskapa den0 tro att nya

fiber. denObservatoriets marknaden helt kan bygga hel del kommerMenvisstär att utsyn en
tätbefolkade Marknadenbygga hela endast de delarna. kommerSverige,inte i iatt utan mest

heller aldrig bygga konkurrensneutralitet. del marknaden byggernågon Den nät, äratt av som
också den .själv tänker erbjuda förlita till marknadskrajiernaAtttjänster i signätet.som ger

det nödvändiga helhetsgreppet.inte

vill fortsätta utredandet0

Observatoriets bor ganska omgående och det försprångSverige utnyttjaär att agerasyn som
finns. har tidigt med och ska fortsätta det.Sverige Internet Väntarutnyttja vi någrastartat
månader kommer Frankfurb,till, de verkligt tätbefzlkade delarna Amsterdam- ochEuropaav
Parisområdet före, andra aldrig chans kommahar ikapp.Lägger Sverigein. sigatt atten

bär snabbt fram avsiktsförklaring, med mål och får de regler skaVi avgränsningaren som
gälla för den Tinfrastrukturen och för utbyggnaden och sedan jobbetI principer gjort.nya -

W Protocol, det kommunikationsprotokoll och väljer för datapaket och andra IP-baseradeadresserarIP, Internet i Internetär väg när.som
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Frågor IT-kommissionentill Hans Wallberg,

Mbit/s Och "ände-till-ändew"minst 5Varför varförska ha kapacitetennätet

surfa ochoch samtididet InternetMed Mbit/s åSvar: l V-5 år två ratat Patt PPro gram gg se
räcka särskilt långt.med. det kommer ändåtelefon. Mbit/s Mennågot5 är inte attatt startal

haft Mbit/skafördubblin den Närkommer ha behov aciteten. vi 5vare årVi patt g J avav en
Tilläm kommeroch sedan 40,under vill ha Mbit/s I o0år, a I 10 år 20,nästa Pmn garnaett 0 s v.v1

utvecklas mycket snabbt.nämligen att
ll

viktigt. Med dagensände-till-ände mellan användareMbit/skapacitetenAtt 5 ärär nätär3
i åstadkomma.det möjligtinte att

i Typiska flaskhalsar
flaskhalsartypiskabygga där dagensAtt överhettning i nätetnät ger; ..

för datatrafik finns kvar inteinne i ärnätet
meningsfullt. tillhandahålla bred-Att en

användarens datorbandsförbindelse till ärut
det bredbands-detinte över-ärattsomsamma

"°""i"9’kapacitet hela nätet.vägen genom

trafiken flyter längre in iNär nätet,samman
för överhettningdet bildligt talat riskär -

bredbandskapacitet.alltså verkligingen

riktigt framtidssäkra strukturenDen måste f|askha|sarUtan
byggd flaskhalsar.utanVara

särskilt idag.byggs DetSå inte många nät
svenska universitetsnätet i någon mån iär

riktning.denna

visionenHur behövs för förverkligainvesteringar attstora

miljarder kronor.IT-infrastrukturutredningen detEnligt 50-100Svar: är

därtilloch månad under Sverige.ungefär kronor i Lägg30 årDet 30motsvarar personper
fortfarandeoch detoch månad för byggakronor tjänsternågra nätet ärattper person -

för busskort.håller och välrimliga kostnader.mycket Det sig inom ettgott ramen

m finns webbsidorna.användade länkarSurfa, besökaolika webbplatser attatt somgenom
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Hur "marknadskrafternas" Observatoriets vision T Teliapåverkar aktuella bredbandsinitiativ attex
och andra börjar erbjuda billiga bredbandsanslutningar.

Telias aktuellaSvar: utspel ska miljon hushåll kunna bredbands-inom 1,5 årär att en
för ADSL"anslutning definierarhur Telia bredband, det skaInternet. Frågan är om vara

koppartråd eller fiber. det fiber till hushållen,via Om stöder det långt Observatorietssåär
vision.

Telia ska klara detta, behöver infrastrukturMen de tillgång till bortkoppladärom en ny som
från det Telia idag har Telia behöver sannoliktintegrerat i sitt transmissionsnät.som en
finmaskig fiberoptisk infrastruktur de verkligen till fastigheternaska med verklignå utom
bredbandskapacitet.

Förmodligen ligger den miljon hushåll siktar flerfamiljshus.Telia Vad Telia tänkerisom
glesbygden och för enfamiljshus okänt.igöra är

Telia kommer förmodligen de kunderna den infrastrukturiatt storavara en av nya som
Observatoriet föreslår ska bygga.Sverigeatt

Finns IT-infrastruktur Sverigedet förrisk monopol ska fårsig iett nytt staten ettom engagera nyen
Telia "IT-verket" "sladdverket"televerket eller formi ellernytt av

detSvar: Se monopol. helst kan naturligtvis fortfarande förlägga fiber.inte Vem Detsom som
viktigaste åstadkomma fibernäret.konkurrens framtid ligger bliSverigesovanpå iär att att
bäst världen leverera fibern. skai ledande, kantjänster Därovanpå såatt attvara

innebär mångfald. slipperDet monopol.Viexportera.

Jämfört med finnsSverige visserligen formi monopol, detnågon ingenvägnätet av men ser
onaturligt. väsentliga det monopolnågot Det inteär ärsom att transporterna.

För Sverigeskaffa försprång,internationellt det bättre förinteatt ett ännu påatt satsa stortvore
GSM-försprångmobila datanät alla har tillgång till, medinte tanke det redanminst på visom som

har

HeltSvar: kan byggaMen radiobaserat täcker hela landet. Radio kaninterätt. nätett som
använda för de kilometrarna eller hundra tillsista användaren. Allasista metrarna

basstationer knytas fiberoptiskoch där infrastrukturmåste något sätt ärsamman en
perfekt också den troligen Internet-baserad. grundförutsättning för detDet skaät atten-
kunna bli mobilt datanät.ett

Till fibernät finns flera accessformer.möjliga Till fastigheter det kabel. fordon ochFörårett
rörliga människor det radio.är

Vore det bättre förstainte handi utveckling alla möjligheter identifierapåatt sigsatsa atten som ger
nätet Det skulle kort sikt.över påge mer

SäkerhetsfrågornaSvar: mycket viktiga oberoende vad med Detär gör nätet. ärav en-
självklarhet lösa. bra infrastruktur framöver,Men, behöver mycket elektroniskinte såatt utan
identifiering. kommer med köra data telefonnätet för framtid.Vi inte allstå överut att

21 Digital SubscriberADSL, Asymmetric Line.
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Tema B:

bredbandsnätrikstäckandeAnvändningen ettavi
nyttoperspektivochi behovs-ett

Översikt

exempelbredbandsnät medpotentialen medvärdet ochför denna del belysaTemat är ettatt
från

de funktionshindrades värld
vårdenmöjliga effektertelemedicinen och

och upplevelseindustrinunderhållnings-
och distansarbete.
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"Ett heltäckande fibernät Sverige förutsättningar"ger nya

Anne-Marie EkIund-Löwinder, lT-kommissionen:
Eklund-LäwinderAnne-Marie sekreterare T-kommissiønen.Izär

Översikt

infrastrukturBegreppet innebär kännetecknasmåste fåi allmänna tillgänglighet.något sin Ensom av
utbyggd och väl fungerande IT-infrastruktur för lika viktig ochSverige angelägen allrimliga villkor är som

infrastruktur. likhet medI och telekommunikationer ska dennajärnvägar, vägarannan resurs
betraktas tillgång och rimligt tillgänglig hela landet förisätt görasettsom en gemensam att
värdet infrastrukturen ska kunna fullo.tillutnyttjasav

viktigaste drivkraften dettaDen människornas, myndigheternasi och företagens kravär att
kunna dra teknikens möjligheter för förbättra tillvaron och möjligheternanytta attav att
konkurrera och växa.

Alla individer och alla verksamhet tillgångSverige till rimliga villkor.i ITmåstetyper av
Kommunikationsmöjligheterna ska bygga konkurrens sådantöppen är värt attom som
konkurrera om.

också finnas förDet plats tekniksprång ochmåste idag föreställakantjänster ingen sig.nya
Jämför med vad skedde vid utvecklingen World Wide Web, där idén kunnat ex som attav om
dela information smidigt forskareinom slog hela världenigenom isättett en grupp
bara fåtal årett

Utvecklingen bred användning samhälletIT berör ochi aktörer.mångamot en av engagerar
viktigaste drivkraften de enskildas människorDen och företag krav kunna draär nyttaatt- -

teknikens möjligheter för förbättra tillvaron eller möjligheterna konkurrera och växa.av att att

Alla individer och alla verksamhet Sverige tillgång till villkor.i IT rimligamåstetyper av -
Tillgång till hög överföringskapacitet och snabba förbindelser bygger broar helt sätt.ett nytt

för kommunikationEtt med hög kapacitet kollektivKollektiv nyttighet, telefonnä-precisnät är en som
Tekniken möjliggörare förutsättningar kommunicera, samlanyttighet ärtet. en attsom ger nya ta emot,

och bearbeta information. Platsen längre avgörande för genomförinte aktiviteter.våraär var

IT-infrastrukturen skapar förutsättningar kommunicera, samla och bearbetaattnya ta emot,
information. Platsen längre föravgörande genomförinte aktiviteter. kunnavåra Attär var
arbeta, utbilda förströ och kommunicera med andra oberoende tid och öppnaross, oss av rum

möjligheter för alla.nya oss

påverkar förhållandetDet mellan användare och innehåll. Idag bestämmer TV-t ex
distributörer, skivbolag och tryckta alster vad ska tillgång till och vidutgivareteatrar, av
vilken tidpunkt.

bredband"Med tillgång till väljer själva bara vad vill ha ocksåinte vill ha det.närutan
Kvällsnyheterna kan eller 06.00 vill. kan21.00 22.00, detså Vi avgörase om om

nyheterna från TV4, Aktuellt ellerCNN, villRapport Avgörandeär jagärsom se. vem
väljer distributör och hur informationen ska levereras.som

ZZBredband vad med bredband denna innebär bredband Mbit/s ochvarierar. I däröver.5som avses rapport-
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med hög kapacitetIT-infrastrukturtillTillgångenFörändrade
möjligheter

telefonmöten.vanligaVideokonferenser kanarbetslivet.förhållandenapåverkar i ersätta0
ochmedarbetarekompetensutvecklingkanTV-kvalitetmedVideokonferenser göra av

underleverantörerdotterbolag ochtillfrån ledningeninformationexempelvis t exom
verksamheten.dynamiskt inslag iverkligtmarknadsanalyser till ett

arbetsplatserna. Dentraditionellautanför dearbetaför möjlighetenbetydelsehar att0 stor
reellskapamöjligtdetvilkettill jobbet,med åkalikvärdigtalternativblir gör att enattett

ska kunnamål Sverigelångsiktigtoch arbetsort.bostadsort Ettmellanfrikoppling är att
önskar.kan bo därsamtidigtvärlden,delartill andratjänster somavexportera

erbjudamöjligheterskaparelever.utbildare och Nätetmellanförhållandetpåverkar attnya0
vuxenutbildning,fortbildning ochlärande,för livslångtdistansutbildninghögkvalitativ
vidUtbildningsplatser universitetolika slag.interaktivatillhandahålla tjänsteroch avatt

erbjudas dygnetkundeutbildningarbristvara. Omidaghögskoloroch runtär sammaen
reduceras.problemetkan detlandethela såöver

Möjlighetenoch valda.väljaremellandirektkontakttillmöjligheternagradpåverkar högi0
med-kontakt mellanochomedelbarmeddemokrati,utveckladtill spontanmermeren

samhälle.dynamisktpolitikerochborgare ett merger

vårdeneffektiviserakraftigt kantelemedicinområdetför tillämpningar inomöppnar som0
vårdcentraler,förstödblirvardagstermerTelemedicinkortare. iledtidernaoch ettgöra
sjukvården.och Me-hälso-andrahemvård, och inomtjänsterjourhavande läkare, många

uppkopp-tillTillgångenplats.tid ochoberoendetillgängligkandicinsk expertis göras av
funktionshindradesdeförbättrarfast kostnadtillkapacitetmed högling dygnet runt

situation.

åstadkommapraktisktendatrafikutvecklingen.för Dethinderska sättetNätet inte attvägEn enda ettvara
IP teknikvaletfiber, därObservatoriets utnyttjauppfyller vision överärnätframåt att|eder ett som

tekniskadraoch där det successivt gårfråga förfibernförutom operatörerna nyttaattär aven
landvinningar.

samhället:föreffekterovärderligahaIT-infrastruktur kommerutbyggdvälEnförEffekter att
samhället

formmedIT-infrastruktur sig isystematiskoch satsning igenomtänktförVad av0 en
möjlig-därmed kan Sverigeutländskaochkompetens investerareutländsk som ensesom

het

förbredband visionObservatorietsenligttillomfattande tillgångVad innebär0 en
tillväxtnäringslivets

betydelseoch vilkenförutsättningarsärskildaskullenäringslivetdelar växaVilka att0 av
helhetfördet Sverigekan som

förvaltning,offentligsamhällsservice,förbetydelse ocksåIT-infrastruktur harutbyggdvälEn
IT-infrastrukturregional Endemokrati, rättvisa ärkompetensutveckling,utbildning, etc. ny

förutsättningdetochskolavård,utvecklingtill äralternativ positivinte enomsorgavett en -
utveckling.för sådanen

IP-baseradeandraochdatapaketfor Internetoch valjeradresserarkommumkanonsprotokolldet nat.Protocol,IP, Internet 1vagsomar
24 och däröver.bredband Mbit/sinnebärdenna 5bredbandmed Ivad varierar.Bredband rapportsom avses-
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finnsGer DetSverige förmånga vinster Sverige också industrination bygger IT-göraatt som om en
infrastruktur har hög kapacitet. Sverige kan därmedtätposition erbjuda plattform för alla desom en som

villiga skapa företag, produkter och kan föraär tjänster Sverige till tätpositionatt närsom en
det gäller IT. Många jobb kan skapas både kort och lång sikt.

Vid skapandet tillgängliga och robusta och tillämpningar fysisktjänster IT-infra-överav en
struktur alla Sverige, finnsnår i det plats för och behov helt produkter för digitalsom av nya
kommunikation där företagsvenska kan bli världsledande de kan det försprångutnyttjaom

IT-infrastruktursom en ny ger.

Sådana kommer aldrigtjänster IT-infrastruktur.att utanse en ny

finnsHär inslag haVi IT-infrastruktur för22. måste tjänster.göramomentav en ny att nya
Men vill skapa dessaingen länge det finnstjänster så inte därnågot kantjänsternanätnya
distribueras.

Genom kanSverige förstade länderna erbjuder möjlighet till kommunika-att ettvara av som
med hög kapacitet förtion $1 människor E1 landet, skapas förutsättningari för Sverige att

bli föregångsland moderninom och utbildningsproduktion byggdtjänste- IT.

Offensiva IT-infrastruktursatsningar och digital kommunikation skapar också förutsätt-
förningar sprida kunskapsintensiv produktion också gles- och landsbygd.iatt
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Värdet för funktionshindrademed bredband

Sören Hansson, Hjälpmedelsinstitutet:
där arbetarCivilingenjör utredare vid Hjdlpmede13in5titutet, Stockholm, hanSören Hansson är

för förbättra tillgängligheten till samhället för fitn/etiønshindraøle.att

"Bästa vägen i samhälletut

funktionshindrade behov telematikhjälpmedel.belyser människorsDetta avsnittInledning av

Med bredband blir det naturligt med telefonsamtal teckenspråk någotBudskap som-
skickakommunikationsnät klarar med godtagbar kvalitetet. kanårs inte Döva1999

och hörande samtala naturligtvideomail, med teckenspråk. kanDövae-post genom
baserade virtuell verklighet ochuppkoppling till distanstolk. Tillämpningar -

för oftast bredbandskapacitet möjligheten för funktionshindradedet krävs öppnar-
kan, huvudet vill. andra det vardag,sådant kroppen Förinte ärgöraatt som men

för funktionshindrade blir det möjlighet.mångamen en

fick rörelseförmågakunna följa undervisningen vid student med nedsattFör KTHEn historia ur att en
fästa dem klädstreckoch ben hjälp med bladen kurslitteraturen ochi rivaverkligheten ettatt utarmar ur

hemmet.i

förflytta elrullstol mellan bladenStudenten läste kursmaterialet medin sigattgenom
klädstrecket. behövs verklig viljestyrka för åstadkomma sådant. dator-DenDet någotatt

studenten fick, förenklade hennes studiesituation dramatiskt.utrustning som senare

dramatiskt kunna förändra hennesTillgången till bredbandsnät skulle återigen sättett ett
Kommunika-skulle kunna välja följa del undervisningen distans.situation. Hon att en av

kan aktivt deltamed lärare och andra studenter kan underlättas väsentligt. Hontionen
verksamheter sociala tidigare möjligt.det liveti intei sättett varsom

Med bredband blir det med telefonsamtal teckenspråknaturligt något 1999 årsTeckenspråk som-
Med bredband kan döva skickakommunikationsnät klarar med godtagbar kvaliteter.intetelefonper

videomail, med teckenspråk.e-post

till distanstolk.och hörande kan samtala naturligt uppkopplingDöva genom

för information,synskadade dövblinda, helt eller lite litar känselochGravt sin attsom
gränssnitt förhand med plats.kan med haptiska andra virtuella miljöer bekantai sig en

förväg och eller hotelletRörelsehindrade kan reda skolan,i ärmuseetta restaurangenom
fysiskt själv för slippa oöverstigligatillgängligt. Virtuell verklighet chansen prövaatt attger
problem kommer eller planera problemen klaradit gårinnan sånär attatt av.man

25Virtuell verklighet, datorskapadmiljö, ofta avsedd simulera fysisk miljö.att en
26 interface.kontaktyta mellan olika funktioner eller delar Engelska:Gränssnitt, i ett system.
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fysiskaVirtuella tillämpningar det möjligt det där deniinte gårVirtuell värld gör göra göraatt attsom
kan sådant huvudet vill. kanvärlden beroende kropp Maninte göraminskar att somens

funktionshindradeupplevelser och erfarenheter för andra vardag, för mångaärhandikapp men somsom
möjlighet.är en

Ännu baraVirtuell verklighet fantastiskt verktyg för tillgång till världen.är attett anar
fastän fysiskt håll och ändå upplevamöjligheterna. delta fest skildaMen i är attatt manen

funktionshinderkanske blir vardag. Människor medställe, något ärär ärman samma som
då andra.handikappadeinte änmer

får och saker tillsammans.Alla människor behöver gemenskap. Det Vigöraattgenom vara
bredband kan funktionshindrade delta mycketvill delta jämlika villkor. Med imånga mer

mindrevad möjligt 1990-talet. får självständigare liv. blirManManän ettsom var
Alla kan delta distans,beroende andra och bestämmer själv liv. välja isittöver mötenattav

värdefullt för för funktionshindrade.alla särskiltnågot ärsom men—

friheten.Med multimedietillämpningar fungerar för alla människor ökar deltarManJämlikhet och som
hemifråndet vill. del spel och uppleva världen och hinner bättrekanMansättdelaktighet tasom man av

för och informationmed det vill. Multimedia alla innebär kommunikationgöraatt man
valfritt och/eller teckenspråk. Gemenskap upplevaljud, bild, video mångavia gårtext, att

rörelsehindrade delta barnbarnetMed kamera kopplad till kan till exempel närsätt. näteten
döps, de befinner helt plats.sigtrots att annanen

får den bunden människa tillhar de problemen,De största ärstörsta nyttan. en ensom mer
friheten bredbandskommunikation finnsplats, fysiskt desto blir det medstörre närett rum,

frihetenmöjlighet avskuren desto blir kanvärlden.sig i är, större näratt ut mange mer man
förkommunicera obehindrat med andra. Bredband fördel för alla, allraär mestmenen

funktionshindrade. främjar självbestämmande förBredband jämlikhet, delaktighet och
hälsovård,funktionshindrade. ökar demokratin samhället. Bredband möjliggörDärigenom i

med andrautbildning, upplevelser, underhållning, kanske viktigast gemenskapträning, -
ändå distans.nära sätt,ett men

IT-infrastrukturutredningen:Konsulten Anderberg skriver till FörPeter i sin vissaDen bästa rapport
människor blir kanske denna hastighet bara ytterligare bekvämlighet, för andra människorvägen ut en men
kan detta bli elen brista samhallet erbjudits dem. har alla chanserDeti någonsinvägen attut som
bli såfbr människor medfiønktiønshinøler. i

Är det då de fram den tekniken och tillämpningar också ska till deatttar som sesom nya nya
kan användas alla finns kunskap hämta hos handikapporganisationernaHär stor attav a
och Hjälpmedelsinstitutet.

Fråga Sörentill HjälpmedelsinstitutetHansson,

Vad "killer application vardagskulle kunna funktionshindradesien vara

modersmål telefon de skriva svenskakan idagSvar: Döva via viainte sitt måsteprata -
texttelefoner. andra kan alltid lyfta luren och modersmål. MedMen vårt egetprata
bredbandskapacitet får möjlighet med teckenspråk. blir alldelesdöva Det någotatt prata

brytafantastiskt. barriären mellan hörande och döva ocksåDen går attstora ner.
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telemedicinförVärdet med bredband

Umeå:NUSBjörn-Erik Erlandson,
vidoch informatikverksamhetschefför medicinsk teknikBjörn-Erik ErlandsonProfessor är

UniversitetssjukhusNorrlands US,N Umeå.

på förbättringar"vinster ochvisar betydande"Tidiga erfarenheter

vilkensjukvård ochpåverka svensk hälso- ochhur telemedicin kanbelyserDetta avsnittInledning
telemedicinska tillämpningar.har för utbyggnadenIT-infrastrukturenbetydelse avsom

användningdistansökande utsträckningoch sjukvård kanHälso- iBudskap genom avges
denna distanso-kunna utvecklaförutsättning för kraftigtmodern telematik. En att

tillräcklig kapacitet.nätlösningar meddet finns fungerandeberoende vård är att
och effektivarekunskapsorienteringökad patientfokusering,kan bidra tillDet ett

resursutnyttjande.

hälso- ochvideoöverföringmycket starkt förknippats medTelemedicin-begreppet har inomPraktisera
behöver begreppettillföra framtiden,diskuterar vad telemedicin kansjukvården. iNärpåmedicin

avståndmedicinpra/etisering påvidgas till definierasavstånd avatt som:

behandlarundersöker ellerfrån den då läkareomfattar alltTelemedicin situation enen
eller flerainnefatta konsultation mellankan likavällångt borta, tvåpatient är mensom
telemedicinskabefinneroch sjukvården Dehälso- sig iinteinom samma rum.sompersoner

isolerade eller avgränsademedicinskt stöd tilltillämpningarna patienterprimärt ärsomger
behöver.från specialiststöd dessaett som

överbryggagälleroch detavstånd, både tidTelemedicin kan överbrygga antingeni attrum,
specialistkonsultation fråneller det gälleravstånden glesbygdi att en annanenen

geografiskt läge.finns tillgänglig oberoendekontinent. Kompetensen av

infrastruktur. Telemedicin harförändradmed hänsyn tillMöjligheter har öppnats en
intranät" sjukhus.till ochvanliga telefonledningar ifrån använda Internetutvecklats att

tillgänglighet,Är kravställer högresnabbt förändras medborgarnalever världVi idetta en som -
expertkunskaper.inte minstlösningen

västvärlden.helabarapopulationen har hög ålder Sverige, iökande andel iinteEn utanav -

sjukvården ochförbättra hälso- ochtelemedicinska lösningarperspektivet kandetI göra
jämlikt.effektivare ochutbudet mer

där hämtarkunskapsnätverk,alltmer byggaFramtidens sjukvård kommerNyckeln är manatt
sjuksköter-läkare ellerfrånden specialist behöver,information den vårdnivå, ansvarigkunskapsnät man

fördeneller andra ställen där expertisenuniversitetssjukhusska, från primärvård till yttersta
finns.denna sjukdomjust

till direkt,stöd bådeockså patiententelemedicinska tillämpningar kommerKommande att ge
tiden,förändras medbeprövad erfarenhetVetenskap ochockså till anhöriga.patientensmen

lärande.tid med livslångtförsvinner. levertillkommer och gamlakunskaper Vi i ennya

27 atkomligtomedelbart .teknik o.datornät organisation . Internet,t . . .Intranät, . . inteutnyttjar men som arsominternt som sammaex inom en
från Internet.
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förOmråden Områden telemedicin idag och under snabb utvecklingför är ärsom
telemedicin

diagnostisk radiologi röntgen, ultraljud, hjärtangiografi0
onkologi distribuerad strålbehandling och patologi0
öronsjukdomar, ortopedi, hudsjukdomar0
psykiatri, geriatrik, ögonsjukvård0
hemsjukvård, medicinsk, omvårdnad, koppling kommunernas socialtjänst0 mot
akutsjukvård, fast förbindelse och mobila lösningar0
konferenser medicinska och administrativa.0

stöd behövs ochDe kan erbjudas framgentIT-stöd hälso- och sjukvårdenför inomtyper av som som
ligger olika och har olika tillgänglighetsgrader.nivåer Detkliniskt arbete är

videokonferens föräven och anhörigstödpatient-
beslutsstöd
kompetensstöd, utbildning

och medborgarinformation.patient-

kräver olika grader tillgänglighet, frånDessa nivåer tillgänglig vid behov tillattav attvara
kunna sänds för utvärdering och kommentar. Funktionen varieraracceptera att en senare
från användas vid diagnosställning, behandling, omvårdnad och rehabilitering tillatt att vara

informationsstöd.ett

ska hantera informationsflödetKraven kommer likaKraven Detvariera. intenäten ärsom att
allvarligt det finns surfaromedelbar kontakt dåinte medborgare för hittapå näten nätetom atten
information sjukdom, då läkare behöver akut hjälpsin klinisk bedömningiom som en en av
den han eller hon har framförpatient sig.som

Ett enavdelnin skickarscenario skallbilder tillsammans mednåär rönt överannat en g som gra
journalhandlingar till universitetsklinrk förI I utlåtandeo I n u skanöver nätet att etten patientenom
flyttas omgående till neurokirur klinik för eller kan awakta.operation om man

framföralltVid röntgenarbete eller onkologiskt arbete kommer datamängder behövastora att
förflyttas och därför det betydelsevital kapaciteten de binderär nätattav som samman
olika sjukhus tillräcklig. hjärtröntgenundersökning informationsmängdenFörär ärt ex en
cirka Mbit bild och det cirka bilder1,5 i sekund.varje tioär per

Telemedicin har utvecklats till omfatta samtliga vårdcentraler Västerbotten,Effekter med liteiav att men
olika tillämpningar. Helt naturligt har med universitetssjukhuset de flesta tillämpning-Umeåallmän

telemedicin arna.

Noterade effekter hittills allmänt telemedicinprojekt mellani primärvården Tärna ochiett
tillStoruman Umeå är att

resekostnaderna lägreär0
remisshanteringen minskat fallentredjedel behöver skickas till lasarettinte0 en av-
behoven medföljare till sjukhuset minskar bra med tanke de långa avstånden0 av
patientinflytandet ökar0
säkerheten och kvaliteten vården ökari0
utbildningseffekter dokumentera både och sekundärtgår primärt0 att
telemedicin kan öka möjligheten primärvårdsläkare till glesbygd.0 att

28Surfa, besökaolika webbplatser användade länkar finns webbsidorna.att attgenom som
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Västerbotten och resultatenTelepatologi fungerar idag mellan de sjukhusen iEffekter är atttreav
telepatologi

fallenbehandlingsstrategin förbättras 2/3i av
från flera dagar tilltiden för diagnostisk utvärdering minskar tim0,5

resekostnaderna minskar
kostnaderna för avancerade biopsier minskar

andra kirurgisk behandling elimineragår atten
och behandling högrekompetensen vid diagnos är

säkerheten ökar vid diagnos
patologer/cytologer/hematologer.bättre mellan kliniker ochkommunikation är

konsultationnätteknikens utveckling det möjligt enkeltMed ochInternet är att genomen
superspecialistmed verbal beskrivning kliniska data tillskicka patologibildsin överatt en

befinner Stockholm, Tokyo ellerområdet. det oväsentligt denne Losinom Då sig iär om
informationen billigt. kunskapen kostar.Angeles. skickaAtt Det ärär som

och förändrade attityder samhället kommerMed hänsyn till åldrande population i såDistribuerad en
för övertygelsen hälso- ochmänniskor skötas hem. deti sina Förutsättningenvård är attatt om

framtiden utsträckning kan distans med nyttjande modernsjukvård allti i påstörre avges
telematik.

närhet mellan sjukvårdspersonal ochFysisk
|den enskilde blir alltid absolutinte sjukvårdhälso- ochDistribueraden

för Människornödvändighet konsultation.en
Externakan framtiden förväntas efterfråga högrei än
experterkompetens och vårdkvalitet. Universitetssjukhus

Reonsjuklius
Experter

Högspecialiserade med tillgång tillcentra
teknik och global tillgänglighetmodern

utvecklas. Mindre specialiseradekommer att
får bedöm-enheter tillgång till avancerade

fifummoch utbildning/information.ningar Vårdhem

utvecklas ökad patientfokusering, kunskapsoriente-bidrar till framtidens sjukvårdDet att mot
effektivare resursutnyttjande ochteknikutveckling, projektinriktat arbetssätt,ring, ett

förändras ochjämförelse vårdresultat. Nuvarande organisationsmodeller kommer attav
formatetflitigt det lilla megahögteknologi och kommer ispjutspets nyttjas möterävenatt -

finns. hälso- och sjukvården skaaktörer med olika informationsmängdermängd olika OmEnInformations-
information vidkunna förbättra effektivitet och kvalitet kommer tillgångensin rätträtttelemedi-

behöverden medicinska personaltillfälle öka. Journalsystemen ska tillgängligacinstöd att somvara av
Gällivare eller Lund. Journalhandlingarna kommerinformationen oberoende det iärav om

bildinformation för olikabara omfatta skriven också laboratoriesvar,inte att text, utan
multimedieinformation hjärtljudbildgivare såsomäven t ex m m.men annan

behöva förändras.kommerkan dock hälso- och sjukvårdens inre anisationVi attnotera att J or g
ochdebiteringssystemtillgänglighet kommer öka personalen. Våra 0 u nKraven u u att interna

Juridiska frågor dessutom lösastransfereringssystemen också moderniseras. måste såsommåste
till bakour eller hälso-atientsekretessfrå då kan atientinformation italtöPP PP P g JP gor na u

huvudman.och sjukvårdspersonal hos annan
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medborgare kommer alltmer informerade. Därför kommer kraven hälso-Våra ochTelemedicin att vara
sjukvårdssystemet öka. Likaså oväsentligt befinnerkommer det specialistervissai framtiden att att vara var

kan arbeta oberoende geografisk placering eller spelarsig, Sverige, USA Kina ingenman -
roll.

förutsättning för utveckla denna distansoberoende sjukvård fungerandeharEn äratt att
nätlösningar med tillräcklig kapacitet. gäller bara storstadsområdena ocksåDetta inte i iutan
glesbygd, där vårdcentralen förkommer det lokala kunskapscentret hälso- ochatt vara
sjukvården.

framgent med telemedicinDet går göraattsom

fråga fantasi och attitydprimärtär en om
låta telemedicintillämpningarna för resandetatt svara

förmågan skillnaden framtidnutid och tänkbaravgörs attav se
bygger modet alla föreställningar hur ska fungera.att utmana systemetom

UmeåFrågor till Björn-Erik Erlandson, NUS

Uppenbarligen Finnsfinns det hälso- och sjukvård telemedicin.inomstora attpengar spara genom
det beräkningar hur mycket landstinget skulle använda bredbandskommuni-på på attpengar spara

"ligga vägarna" tidkation, istället för både och personal behöverpatienter delpå sinatt storen av

pilotprojekt indikerar borde kunna har haftSvar: Vårt Mentjänaatt storapengar.
för komma Idag telekommunikation dyrt.investeringar igång. äratt

Är Mbit/s5 telemedicinområdetanvändbart förvisionens

Mbit/s finnsSwzr: användbart. lägen dock behovet högre kapacitet,Ja, 5 I vissaär ännu t ex
för överföra hjärtundersökning från plats tillatt en en en annan.

viktig aspekt också alltid fungera alltidEn och tillgängligt,måsteär nätetatt tannan vara ex
för primärvårdsläkare och läkare enkelt ska kunna direktkonsultation.göraatt en en en
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underhållningochbredband för upplevelserVärdet med

Kenneth Olausson, The Interactive Institute:
nybildatför T/7e InteraktivaKenneth Olausson Institutet,VD Interactive Institute, arar ettsom

fristående 0C/7kommunikation ock teknik.nationellt konst, Institutet ar
Stiftelsenfiir0/7/9högskolor,självständigt ock stöds näringsliv organisationeruniversitet samtav

strategiskforskning.

för industri jätteformat""Här finns grunden en ny av

infrastrukturallmän tillgång till bredbandigbelyser hurDetta avsnittInledning öppnar nyaenen
upplevelseindustrin.för underhållningsområdet eller perspektivmöjligheter i störreett

internationellt. innebärförsprångsnabb bredbandssatsning DetSverigeEnBudskap ettger
kunnandeföretag ochupplevelseindustrin hinner byggavi inom nyttatt upp nya

världen kommerfungerande och färdiga delar igång. Detövrigastår när gersom av
loppet kan detolika marknader. det långamöjlighet andelar ISverige att ta nya av

intellektuellt kapital.ekonomiskt formbli jätteaffär såväl isom aven -

delför och betydandeUpplevelseindustrin redan idag ansenlig omsättningUpplevelse- avensvarar
omfattning och delarmedierMusik, film, spel,sysselsättningen Sverige. ii växerindustrin storanya m m

kraftigtexpandera underförväntas fortsätta snabba utveckling ochupplevelseindustrin sinav
tioårsperioden.den närmaste

bättrekombination meddigitala tekniker och uttryckssätt iDen övergång pågår motsom nya
produkter ochantalmöjlighet till distribution bredbandsnät, tjänster,i gör att ett stort nya

fram.företag kommer växaatt

utifrån desjälv,såväl upplevelsebranschentydlig tendens i sigDet inom ävenär menen
traditionellupplevelseindustri ochsnabbare fram mellankopplingar allt växasom nu ser

upplevelsen kommermed hjälp upplevelser,industri. Traditionella produkter lanseras attav
byggaallt högre grad självafinnas distributionen och produkter kommermed i sigii attatt

förmedla upplevelser.

TV/radio,allt från musik, film,mycket brett område.Upplevelseindustrin Härär ett ryms
finns spel allehanda slag.performing till reklam, mode och arkitektur.konst, Härarts av

potential.område medUpplevelseturism är ett annat stor

gäller såvälintryck från detta område.Utbildning kommer alltmer Det sättet attatt ta
problembaserat skapaoftare projcktinriktat ocharbetet som allt blirorganisera attsom nya

ofta drivkraft behövsupplevelse denförutsättningar för lärandet upplevelser. En är somgenom
förför skapa nyfikenhet och lust lärande.att

utvecklas myckethar förutsättningarUpplevelseindustrin innehåller områdenKraftfull attstorasom
för detta.kraftfullt delvis förutsättningunder kommande ITår. ärutveckling en

områdets innehållMycketoch distribution kommer nyckelbegrepp.Tillgänglighet att avvara
för det skasnabb kommunikationoch distribuera och det behövstjänster är atttunga att

envägskommunikationtillfredsställande hel del kommer bygga ifungera Ensätt. attett
distansutbild-dagenslikhet med mycketform video demand, musik, radioTV, I avm m.av on

dettaintrycketskickas det till eller mindre konsumenter. någotpassivaning ärär attut mer
medför innehåll.distributionssätt Mendet själva verket barainär är ett annatnytt, samma

alltfler interaktivabandbredd skapas möjlighet för verkligtordentlig tjänster.
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finns förVad det möjligheter och skulle starka bredbandsutbyggna-Möjligheter tjänster sigväxasom om
den faktumoch tjänster ettvore

område musiken. och främst kommer förbättradeEtt de möjligheternaFörstär att genom
för distribution och tillgänglighet antal bolag sänder interaktiv TV,växaettse uppnya som
radio och film ofta bolag och de direktsänder konserterDet småöver nätet. är även av
allehanda Mångfaldenslag. eftersom det blir allt enklare billigareoch sända.attgynnas,

äntligen blir fullt möjligt spela musik tillsammans försökteNågot Detär över nätet.attsom
genomföra för sedan med den tidens teknik låta folk kopplanågra år sigattgenom upp- -
och spela tillsammans. TV-kurs för lära spela keyboard. EfterDet lektionsig varjeatt attvar en
skulle elever kunna koppla och praktisera kunskaper spela tillsammanssig sina attupp genom

MIDI.med andra. handlade det elektroniska ochHär instrument syntarom som

Med bredbandslösning kommer kunna använda akustiska detinstrument. Då gåratten
gigockså genomföra riktiga kommer också de första fulltnågra Dåöver nätet.att att se

utbyggda inspelningsstudiorna Musiker befinner olika platser föroch designätet. möts
spela virtuella inspelningsstudior.in iatt

Beträffande virtuella inspelningsstudior, det också möjligheterna för andragår att typerse av
virtuella bandbredden faktum. de digitala världarna kommerIettrum om vore en ny
ungdomskultur där träffar konsert, spelar spel eller barauppstå gårvänner,att teater,man

c/mttandeoch idag kommer följasDet helt andraumgås. Internet,pratar attser av
kommunikationsformer bandbreddennär växer.

finns också del spännande förDet virtuella ochVirtuella science Det ärrum ansatser centra.en museer
virtuella besöka för utställningar, vända och vrida föremål,gårolika över nätetslag att attrum somav se

information föremål, konstnär eller vad det laborationer, ochDet gårär. göraom att testanu
utforska såväl miljöer med hjälp simulatorer.tingsom av

redan idag. detDetta kan del det fulltexisterar Men inte många Detär ännu ta ut.som av
saknas delar för det ska fullödigt.bli haptiska känselbaseradenågra Det gränssnittäratt t ex

det möjligt kunna känna saker, strukturer och virtuella miljöer.omgivningar igör attsom av
kan alltså måla tavla tredimensionellDu miljö 3D där du håller penseli i ären en en som

kopplad till dator, färg från palett form 3D-bild och målar 3D-duk.i Dutaren en enav en
känner hela tiden färgmotståndet både och duk, vilket du upplever det kännsi gör att att som

riktigt. bredbandsnät blir detta viktigI ingrediens såväl nätverksspel utbildningien som
och produktion.

Spännande blir det vad kommer spelindustrin fulltdetta utvecklat.inom Detnär äratt se som
väl tvekan spelindustrin kommer förstingen möjligheternajust utnyttjaär att att attom vara

Z9 Musical Interface,Digital kommunikationsprotokoll forMIDI, . Instrument . . elektroniskamusikinstrument.. . . . ., ettar
3° spelning, föreställning, framträdande.Gig,

31Chatta, föra skriftlig dialog realtidtjatta, i via Internet.

46



IT-kommissionens strategiska för IT-infrastrukturionens visionering en ny

Kopplar ovanstående och dessutom skapar speciella distribuerade mediaFysiska rum samman rum,
doftaspekten,kanske med kommer miljöer där det fysiskasågår ävenspaces, tar attsom sesamman

smälter med det virtuella.med virtuella rummet samman

framtidadet arbetsrummet där du känner du arbetar medHär är närvaro trots att personer
mil bort.mångaärsom

fast finnsdär kring bord de olika platser.Här sitter Detär mötesrummet personer samma
för finnshär kan också spela Aktörerna olika platser detatt teater.vara en scen men som

sänds helhetsbild.ut ger en

Kanske detta också framtida dansbana dansar med andraDu Detär partners orter.en
kanske blir det med tryckare, vad händer det långa loppetsvårt i Detta ärvetmen vem som
under utveckling och kommer spännande framtid.exempelmånga inom näraatt se en

Allehanda hushållsapparater kommer börja kommunicera med varandra och medHemmets ägaren.att
Kylskåpet skickar meddelade till eller direkt till affären mjölk behöverolika ägarenbehov attom mer
köpas. Bordet läser streckkoden den bok du håller bordet och framöver tarav som
informationssidor webben författarekring och ämne.

kontakt med och kära den bildskärm inbyggd matbordet. MiddagDu i iär nära ärgenom som
med varför från frukost.morgontidning eller nyhetsmorgon webben tillinte Demormor,
platta skärmarna digital konst tills du aktiverar skärmen förväggen attprenumererar se

film, kommunicera med och bekanta eller vidareutbilda dig entrepenörskap ellerivänneren
vad det måndenu vara.

bandbredd,Alla dessa kräver hög med hög bandbredd till hemmen kommertjänster inte men
föreställaidag blir spännande vad kan komma.Dettjänster svåra sig.är att attnya som se som

Musikhögskolan Stockholm genomförthar tillsammans med antal projektetiSkapande ett partners
Århundradets konsert skulle det funnes bredband. antalEttarbetssätt göra sätti att annatsom om
barn olika platser fick planera, skapa och genomföra konsert ellerSverigeiutbildningen gemensamt en
multimedial föreställning.

lärandeprojekt utgångspunkt skapande arbetssätt för stimulera detDetta i ämnes-tog ett att
övergripande arbetet. Samtidigt arbetade med musik från olika århundraden ochsom man
skapade musik stil, handlade det också historia, geografi, språki såegen samma om m rn
utifrån tidsepokden det gällde. Upplevelse och skapande helhetsperspektiv.i ettvar som nav

skapa blev fall mycket följa. korn litetBarnens i vissa intressant Någonsätt att att ett tema
och lade det hemsidan, det och ladened till basstämma, tredjetogupp en annan en en

färdiggjorde låten, skrev samtidigt började med video till låten heltnågonnästa text, en -
plötsligt hade fram. hela blev föreställning och detDet minuter100växtett nummer varen

fröjd barn föreställning för fullsattaKulturhuset hus. blevDet300 i sinatten se agera egen
och upplevelse för alla medverkande. hel del omotiverade elever fickminne Enett en

motivation.

Med högre bandbredd hade projektet dels kunnat arbeta helt dels ha det varitsätt,annat
föreställningenmöjligt sända intresserade, fick alldeles förMångaöver nätet. tyvärratt var

möjlighet del föreställningen. kommer efterföljare projektet ANu i compositionatt ta av en
for millennium. samarbete mellan och byggerDet Sverige, USA Kinaär etta new som

modell. finns det det blir förhoppningsvis deandraDenna igång så turnésamma resurser en
olika länderna, nätföreställning.ochTV en

32Bandbredd vid digital informationsöverföring överföringskapaciteten,bandbredden,d bitar sekund, bit/s. Bandbreddenianges v s per-
mängdeninformation överförs tidsenhet.motsvarar som per
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kittlar ändå möjligheterna utveckla olikakanskeDet"Linux- är gemensamt typermest att avsom
företagsidéer där olika bidrar med dentillämpningar, produktioner och över nätetmodellen" parter

specifikt för själv kan åstadkomma.kompetensen bygga ingennågot störreattegna som
harAlltfler arbetsmodellen det det framgångsrika Linuxoperativsystemetså växtäranammar

onlinefram händer människor kanunder och det blir spännande vadår närattsenare se som
fullt föreställning eller produkt.arbeta ochut en samma

upplevelseområdethar möjlighet ligga utvecklingstätenidagSverige i inomBredband stor attger omen
förbindelsentill kraftigt bredbandsnät och tillbygga ivärtutveckling settnamnet att stortatt ut ett serser

gratis.är

leda till företag och produkter ochtvekan det kommerDet tjänster.ingenär att att nyaom nya
först utvecklandet ochförutsägbara. de allra flesta kan iMånga Men vi mittärär närse

finns gränslandet mellan den traditionella och denanvändandet. Mycket hämta inytt att nya
tvingas fram först möjligheternaindustrin. idéer kommer leda vidare,Många närattnya som

faktum. finns mycketHär vinna.är ett att

försprångfart bredbandssatsning kommer hasnabbt SverigeOmjätteaffärEn sätter att etten
företag och kunnandeinternationellt. kan innebära hinner byggaDetvåri hand nyttatt somupp nya

fungerande färdiga världen kommeroch delar Detta Sverigeigång.står övriganär ger enav
jätteaffärdet långa loppet blimöjlighet andelar olika marknader. kanDet iatt ta ennya av -

såväl ekonomiskt form intellektuellt kapital.isom av

framgångsrika musikbranschen. har byggtexempel den redan OmEtt såär upp ennu
till distribution tillkraftfull och fungerande omfattar allt från inspelningsatsning nätetsom

världshits, dröjer det längehemmet och detta producerat och distribuerar så intenågrasätt
för Kopplarvärldsartisterna kommer kö arbeta såinnan stå sätt.att att samma

jätteaffärhar hand.kompetensutveckling branschen och forskning till detta i vårså enav

kraftfull utbyggnad infrastruktur ochdetta ska kunna genomföras fullt krävsFör såutatt en av
bandbredd. snabbt. har möjlighetSka möjliga det detha Vi justså måsteut mesta enav

kraftfullt och snabbt.ganska fantastisk. den.Ta Byggär ut nunu som vara -

KK-stiftelsen tillUtifrån upplevelseindustrins och möjligheter har tagit initiativexpansionAnsats till att
förutsättningarna för med inriktning kompetensut-utreda konsortiumsatsningstorsatsning motetten

och arbetet kommerveckling och forskning. sker samarbete med näringsdepartementetDet i
till dettafärdigställas under hösten kan satsning inomDetta1999. störreatt ansatsvara en en

viktiga frarntidsområde.

Fråga till Kenneth Olausson, Interaktiva Institutet

MenMånga detgillar spela hästar möjligt webben.och det på går intepå insatser ännuär göraatt att
Internet, TV. Det vill,följa loppet ske loppet självdet i repris jagpå måste via går inte näratt utan se

Detdet köra heller följa oddsutvecklingen realtid,slow igår inte reprisen i motion. går inte attatt
detNär kommeretc.

oftaföljer bredbandsutvecklingen. Spel och dobbel talarSvar: Allt detta automatiskt med
Vad händer där detdet jätteområde. gäller sexindustrin.Samma närärtyst ett somom, men

haptiska utvecklas, knappt tänka säljerSexgränssnittet på.jag nätet.törs även

Online, innebar direktansluten mojliggor direkt interaktiv kommunikation.att vara som
34 informationsöverföring bitar sekund, bit/ BandbreddenBandbredd vid digital bandbredden,d överföringskapaciteten,i per s.anges v s-

information överförsmängden tidsenhet.motsvarar som per
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Värdet för distansarbetemed bredband

Gunnar Hedborg, IT-kommissionen:
Hedborg sekreterare IT—k0mmz55zonen.Gunnar iär

lågUtan bredband till kostnad blir distansarbete marginellt"

för billig bildkommunikation.belyser ökande möjligheter distansarbeteDetta avsnittInledning genom

först får utbyggd bredbandslös-Distansarbete kan bli reell möjlighetBudskap vinären en
fast vanligare hittills.till kostnad. blir distansarbete mycketning Då än

befinna den geografiska periferin spelar allt mindre roll. betydligtAtt sig i DetBredband är är mera
riskfyllt befinna periferin. förutsättningar kunnakunskapsmässiga Tekniken harsig iförutsättning att att
överbrygga avstånden. distansarbeta.Det går att

skötaför sedan började arbeta Stockholm, hade kunnaNär några år i jag visionenjag attatt av
mycket arbete distans hemifrån Arvidsjaur. diskussionsgrupper Internet,mitt Viaav

traditionellaskulle det möjligt klara mycket de mötenae-post att utan att varao s vara av avV,
Stockholm.i

fungerade för nödvändigttidigt visadeDet Jag Detinte så. sig närmastute. attvar vara
Därfördagligen och träffa människor. Tekniken för outvecklad. gick detsitta i intemöten var

arbeta distans trodde.så jagatt som

dethar talats mycket distansarbete under bedömningDet många år, min är attom men
förekommer kommer bli reell möjlighethögst marginellt idag. distansarbeteBegreppet att en
först får utbyggd bredbandslösning till fast kostnad.när en

Geografins betydelse minska därkommer därmed Men inte Detär ännu.avsevärt. som
fastskulle dit bredband och till låg kostnad.justäross

Med bredbandsförbindelse uppkopplingen fast kostnad förutsättningarnadär sker tillBredband ärger en
helt andra för distansarbete.bildmöjlighet

viktig människor.Bildkommunikation med hög kvalitet nämligen mycket när möterär man
skaffarlåg kostnad också avgörande. kommer innebära utrustningFast Det många sigär attatt

för hemifrånbildkommunikation och det kommer möjligt nå mångaatt att genomvara
fasta innebärbildkommunikation. totalt oberoende tiden. DetDet priset ett attger av nya

kommunikation okonventionella sammanhang direktamöjlig, inteiärtyper t somav ex
informellt vid kaffebordet. detplanerade eller distans med kolleger Menumgås ärmöten att

människaockså viktigt fysiskt. Tekniken kan fulltintemötas ersätta möten motatt ut
människa.

fungeraborta hemifrån mycket, kommer det möjligt hemåtOm jagMöjligt är attattvara som varaman
bildförbindelse med vid middagsbordetmed hjälp bredbandstekniken. kan medJag sittanärvarande av

förhemma då barnen dagen skolan. kan med sådant viktigtJagi ärsomsummerar vara om
frånvarande. kan hjälpa barnen med läxornaliv och normalt Jagmitt jag missar jag ärsom om

helt vad möjligt telefon ochviasätt än ärett annat e-post.som
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Frågor Gunnar IT-kommissionentill Hedborg,

Vilken distansarbeta det blir möjligt bredbandskom-blir den personliga vianärstörsta nyttan attav
munikation

hemifrån. hemma, kan hemmakan arbeta Och dåSvar: Jag jag inte jagär vara meramera
frambredbandskommunikation. kommer arbetsmönster, ochDet mötes-växaatt nyagenom

samarbetssätt fullt kan förstå. Världen blir samarbetsområdeidag vårtinte ettutsom
helt idag.sätt änannat

braSå geografiskt fungera likapraktiken kan utspridd ochi organisationen vara

eller.människor handlar det både ochmellanS1/ar:a, i inte antingenmöten om ommen —
fulltTekniken kommer aldrig kunna öga öga.ersätta mötetut motatt
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C:Tema
bredbandsnätrikstäckandeUtförandet ettav

Översikt

rikstäckande bredbandsnätutförandetdet möjligaför denna del belysaTematInledning ettatt av
behandlaattgenom

nättopoiogin0

optofibertekniken0

IP-teknikenñö.0

35 kabelförläggning.utseendetgeografisk det geometriskautformning nättopologiTopologi, nätetsär av-
andra IP-baseradefor datapaket ochoch valjerkommumkanonsprotokoll adresserar InternetdetProtocol.InternetIP, nat.1vagsomar
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påBredbandsnätets topologi hönsnät myggnätett ettsom-

Peter Löthberg, Stupi AB:
Löthberg verksam vid det åPeter konsaitfåretaget Svensk Yeleatveckiing Produktinnova-är egna

ochStupi teknisk rådgivare hiaAB, AB, ochtion Cisco Sprint.åtsom

tillgångRadikalt nätstruktur m till det idag är omöjligt"ny ger som

belyser idéerna för hurDetta avsnitt rikstäckande bredbandsnät utforma.Inledning gårett nytt att

behöverSverige radikalt publik IT-infrastrukturBudskap alla tillgång till högen ny som ger
verklig kommunikationskapacitet. åstadkommaDet går att att staten,genom

och kommunernaregionerna för bygga fiberoptisk strukturtar ansvaret att en som
bildar finmaskigt bredbandsnät vilken upplåts förSverige IPöversammantaget ett

och till låg kostnad tillgängligt för alla oberoende dennaPåär ort.som av-
infrastruktur kan mångfald för leverera fulltjänster ioperatörer atten agera
konkurrens.

införSverige uppgiften åstadkomma paradigmskiftestår tele- och datakommuni-Nytt paradigm inomatt ett
kationsområdet. kan skeDet välja radikalt nätstruktur. behöver skyndaVi på.är nödvändigt attgenom en ny

kan tid ochSverige ordentligt försprångvinna omvärlden.ta ett mot

behöverSverige publik, rikstäckande IT-infrastruktur. Analogt med det allmännaöppen,en
ska den infrastrukturen fritt trafikeras alla till skillnad från den nuvarandevägnätet nya av —

teleinfrastrukturen där olika har körbanor, vägkorsningar,operatörer egna etc.egna

praktiskt möjligtDetta förlägga fibermycket möjligt helaså Sverige.är överattgenom som
för BandbreddensKostnaden själva fibern marginell. värde minskar med tiden och till slutär

också kostnaden för bandbredd marginell. bandbredd dagens telein-Den iär ägersom
frastruktur innehar maktposition och kan förbra betalt kapaciteten. analogt medDet ärtaen

bilvägarna skulle vinstdrivande tjänsteproducenter och Snabba Budet.ASGägasatt av som

Därför ska också den infrastrukturen statlig och allmän tillgänglig förärnya vara en resurs som
alla villkor. god tillgänglighet tillDetta mycket lågt enskilde,pris. Dengaranterarsamma
såväl företag har sådantvinnamest att ett system.som person,

Konkurrensen ska fungera behövs den grundläggande fysiskatjänstenivå, intemen
infrastrukturen. skaStaten konkurrera med lika liteinte skulletjänster att statenegna som-

bilaffärer.göra

fiberoch kommunStat ska tillhandahålla öppen ledning och kanalisation, intesvart men
den infrastrukturen. och kommuntjänsterna Stat ska ha täckning för sinaoperera nya

kostnader, fullständigt neutrala.i övrigtmen vara

37Topologi, geografiskutformning nättopologi det geometriskautseendet kabelförläggning.är nätetsav—
Protocol,IP, Internet det kommunikationsprotokoll adresseraroch valjer for datapaket och andra IP-baseradeInternetar som vag l nat.

Bandbredd vid digital informationsoverforing bandbredden,d overforingskapaciteten, bitar sekund, bit/s. Bandbreddenanges sv i per-
mängden information överförs tidsenhet.motsvarar som per

fiber optisk fiberSvart andutrustning, d natleverantoren badaandarna forbindelsen form fiberanslutning tillutanar attsv ger av l av
kunderna mellanliggandenågon utrustning.utan
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skullefungerarstjärntopologi Detinte.meddominerande, byggsättettraditionella, idagDetnätDagens en
Tbit/ eller itrafikvolymerohanterliga 15snabbt nätet.uppstå centruminte mera avfungerar s

dmyggnät,hönsnätredundans sommedska byggasframtidssäkert IP-nätEtt ett sett v
heltförtelefoni. behövs uppnåtraditionellfinns för Detidagdet stjärnnätinte att ensomsom

delaringåendedå allahögkvalitativåstadkomma tjänstoch förflexibilitetnödvändig att en
fungera samtidigt.behöverinte

monopol-för förhindraboendeFastighetsnäf" deochfastighetsägarnabör ägas attytterstav
därkabel-lmed dagens V-situationJämförfrån enskilda operatörernasituationer operatörer.

fastighetsägaren.binderfemårskontraktmed upp

flera samtidigt.användaellerolikaväljaha möjlighetboende måste operatörerDe att

skapaMåletMålbilden är att

ändutrustningbyteuppgraderaskanenkeltfiberinfrastrukturnationell avgenom0 somen

IP-arkitektur.ände-till-ändeMbit/s imedgrundfunktion minst 5 öppenen0 en

den kommerfiberinfrastrukturen. ingenstans.UtansjälvaförutsättninggrundläggandeEn är
förstadgrundfunktionen, iolikafiberinfrastrukturen skaparbasisPå operatörer stegetsVav

hela Sverige.kommunicerandeände-till-ände mellankapacitetMbit/s verklig över5 parter

Varför radio,koppartråd vVarför intefiberbasinfrastrukturen bygga inteVarför skaVarför fiber so

ADSLiz-teknikenMedändutrustning.kronorska lägga över10 000Antag utatt
användaren.tillriktningtill Mbit/kapacitet 6 ifalldet bästakoppartråd igår suppatt en

Gbit/s, dungefärfiberdetför 2kostnad ADSL, närmastgårTill s enatt vsomsamma
alternativen.jämfört medkapacitetgränslös

alltidochmycket bättreblikanfiberns fördel. ADSL inte såuppenbart tillValet ärär
framtidssäkert.början. Fiberredan frånFiber mycketasymmetrisk. ärmerager

räckerdenfiberlägga till inteenkeltdetförlagd gåralltidFiber bör i sårör, att mer omattvara
begränsande.skaframgentkapacitetinfrastrukturensanledning tillfinnstill. Det ingen varaatt

väl finnsfibernundvika.Är helt NärmöjligBristkapacitet, priserna.det brist stiger är att
beroende behoven. DetMbit/s ellerMbit/s,helst köra ärdär, kan 102 merasomvem

föranvändare harolika sinaden ändutrustningför alla.fiber varierarDet är somsomsamma
ändamål.

Fiberkostna-fibernkapacitet i sig.Bandbredden inteändutrustningensfunktionär avaven -
konstant.den är

Fiberförkabelnförutsatt intelivslängdfiber har minst 50 år, utsättsDagens vatten.atten
Olikaoberoende tillämpningen.fibernbetydelsen operatörerhelt i ärär avatttransparent,

alltteknik,välja olikamöjlighetinfrastrukturen harden logiskarealiseraska typeratt avsom
tiden.teknikvalet kommer varieragottfrnnande ochefter överatteget

41 fastighet.installeradeikablar, kopplingsutrustning,Fastighetsnät är etc en
42 SubscriberDigital Line.AsymmetricADSL,

Bandbredden45 sekund, bit/s.bitaröverföringskapaciteten,ibandbredden,dinformationsöverföringdigitalBandbredd vid perv sanges-
överförs tidsenhet.mängden information persommotsvarar
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förse mAttNy Sverige såvälgrund för glesbygd med publikt och bredbandsnättätorter öppetsom ett- —
grundeni uppgift för kommunerna ochsvenska nätet är en staten.

nationella fiberstrukturenDen byggs formi Nationell topologi
"hönsnät, varjerutnät,ett ettav attgenom

åkommun förlägger fiber. Fibercentrum
700Fiber

bilden till högerI kommunvarje imotsvarar
Sverige A, C, v.D Kommu-rutaen 0 s

frbercentrum.inrättar Störreettnen
kommuner eller fler fibercentra.två Frångör

fibercentrumsitt drar kommunen fiber dels
till fibercentret hos kommunen dels tilli norr,
fibercentret hos kommunen i öster.

dennaGenom samverkan heltäckan-växer en
de fiberstruktur fram hela Sverige.över

förverkligaHelt Att deltyp aktörer föredrarutmaning. En andranätet är större stjärnnät,ny resten av en
utbreddringnät. I svensk fiberstruktur det möjligt tillhandahållamåstestamnät bådaav en attvara

nättyperna.

praktikenI distribuerar
kommunerna sina
fibercentra och det

heltuppstårsättet ett nytt
fast maskfor-stamnät -

sommigt ett stort
hönsnät.

Till regionala distribu-
tionspunkter iute
bostadskvarter eller
fastighetsområden finns

fleraeller ringaren
kopplade som ett

ovanpåmyggnät,
hönsnätet.

dettaDet går sätt att
bygga både ochstjärnnät

fullständigtringnät ärsom
redundanta låtaattgenom
ringarna ga genom
stamnätet.

detPå klippaså vis går att
förbindelsernaav ett

eller ställen till allatvå
fastigheter och nätet
fungerar fortfarande.
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kommerSverige heltHeltäckande att
fibernät-täckasgränserutan Äav en

struktur enligt bilden.

A.."v/ Vi’, 36/ vi 33/ vi fi vi
, , i

Med tillräckligt mycket
i‘gé1":..Afi:ä..v Hsu i. ‘ h V’.v’ i ‘ I M,Hsu n‘tat ‘ iIfiber, uppstår inga

kapacitetsbegränsningar i
i -nätet. -.

5,fo .37 Vi..v.‘cdessutomNätet I V lär
driftsmässigt slåsvårt att .. . -v . .. y u,... av’.. . v. .

eftersom det finnsut,
rikligt med alternativa

1.3 .trafikvägar. Max I ....;..3’ Vi e ., iGrundinfrastrukturen är as‘:...~x
—1.fiber mellan kommuner-

fibercentra.nas A A A A -- -- -

finns alltså traditionellt denna struktur.Det inget istamnät

konventionellt skulle nämligen koncentrera trafikenEtt till den grad naturlagar-såstamnät att
till slut för trafiken. Med konventionell nättopologi det överhuvudtagetgårsätter stoppna en

klara uppställda prestanda, d Mbit/s verklig kapacitet ände-till-ändeinte 5 i i nätet.att sv

fysiska infrastruktu-Mångfald Den Tiänsteoperatörer IP-tiänstlevererarsom
består fibernätdeoperatörer i hela eller delar landetren avav av
kommunerna,som

0P10 0P20 0P30 0P4lJ P50 OP-nochregionerna staten
skapar tillsammans i-
bilden till höger det deär
horisontella slingorna.

fibernätet finnsI ingen
Svartkonkurrens slag.någotav
fiherstruktur

Tjänster kannätet kommunägd0
tillhandahållas 10-ettav öppenför alla0
20-50-tal telebolag eller

vertikalerna ioperatörer -
bilden. Sådana operatörer
kan lokala, landsom-vara
fattande eller världsom-
spännande.

änsteoperatörerna
fullverkar konkurrens.i

Fibernätet byggs kommunen omfattningsådan det högst hundra frånSista sträckan i varjeäratt meterav en
fastighet. sträckan fram till fastighet kommer fastighetsägarensSista problemtill fastigheten att atten vara
lösa. behövs Radio med hög frekvensHär kan användbart.innovationer. vara

del alltsåDenna enskild ska tillhandahålla eller somingentingnätet är operatör ägaav som en
fallet dagens infrastruktur. Abonnenten ha total frihet välja för önskadei måsteär operatöratt

tjänster.
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hyresfastighet antalmedTafastighetenI ettt enex
lägenheter och ansluten till medär nätetsom Fastighet åfiber från kommunens avlämningspunkt ien

placera.där utrustning gårett utrymme att

källaren,I i Gemensamtutrymmegemensamt utrymme, tett ex lfastigheten III Ialla vill levereraplacerar operatörer som I ED
till abonnenter fastigheten denitjänster I ÖI I .-fall.behövs enskiltutrustning i varjesom ImFutighetinitFiber|gatanfritt användakan sinaVarje operatör egna 5 Ulösningar. I.

kopplas också lägenhetHär varje in en
sålunda lätt väljapanel. Abonnenten kan

operatör

delen bestårDen någonHos nätetyttersta avav
form abonnenten. kanDetutrustning näraabonnenten av

ellerEthernet-uttag "settopett rentvara en
box för inkoppling telefoner, TV-av

fjärrstyrningsutrustning,apparater, o s v. Ethernet

logiska elektriskaDen IP. Dengränsytan är
KAT—5—kabel eller Ethernet-gränsytan är Ethernet

kabel. Telephone
Television

betyder helst kan tillverkaDet Remoteatt vem som
Controloch sälja fritt detabonnentutrustning -

förväxande marknad innovativauppstår en u..n.......nför anslutningprodukter kan användassom
till nätet.

sådant omedelbar fårtill godtyckligtinnebär kopplasPCDet varje uttagt attex en som
deltadistansarbete ellertillgång till och användaren kan isig åt sammanträ-nätet ägna ettt ex

44 fastighetsnät.standardiseradkabel för datatrafik med hög hastighetKategori—5-kabel iär
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fiberstruktur plats fårMed dennaOperatörens operatörennya
perspektiv

fiber dispersionsskiftadtillgång till0 svart

fiberpar vardera riktningenmöjlighet bygga med iaccessringar utan0 att ett gemensam
åstadkomma redundans, vilketförläggning möjligt, d dettalångtså ärsättsom v s

alltidtanke komplext det statistisktviktigt med någontingså årnätet är att settatt ut
funktion

för ha storleksordningen 40tillräckligt ii tätort,operatörerär0 utrymme attsom
glesbygd och landeti i15 10 resten av

och andra kommunerfibrer mellan huvudnoder kommunentillgång till 350 par i7000

fibrerfibrer landsbygd och 24tillgång till fibrer stad, 4896 i övrigti0

extrakostnad ellerkonfigurera fiber ellermöjlighet ring- stjärnnät stor stor0 att utansom
andel redundanta kanalisation.ivägar samma

rundtänstáéfår beståendeabonnent tillEnAbonnentens eratören P en g J av0
perspektiv

IPv4 och multicastunicast0

ckli abonnentMbit/s till od Sveriiminst enomströmnin50 Waranterat geg g g annang g

Mbit/s ska kunna multicast5700 procent av vara

stad kund tillmillisekunders fördröjning till abonnent äveni100 annan sammamax
operatörannan

300" utanför grundtjänsten medbit/s till/från destinationer Sverige igenomsnitti0
miljoner hushållmöjlighet till uppgradering hushåll ger Mbit/s 3900per

KAT—5-kabelRJ45avlämningspunkt eller Mbit/s Ethernet10 1000

fler skaanslutna redundansantal hushåll sitta ringarså32,är änstörst0 utan

fel godtycklig nätkomponentomkopplingstid till alternativväg vidsekunders20 max
Sverigei

specifikation.och Statskontoretsenligt IT-kommissionensövrig IP-tjänst0

förbindelsen form fiberanslutning tillfiber natleverantoren badaandarnafiber optisk andutrustning, dSvart utan att avger av lar Vs
kunderna mellanliggandeutrustning.någonutan

ecifikation dennaamfor voltmed kvalitet. elnatetsGrundt den leverera EnIP-t 230anst anst erator maste sP aven vissl ar l som en oP .utformas för ske.grundtjänst kvalitetskontroll skakunnamåste att
47 eftersomutanfor bli tillaggstjanst,abonnent kan bit/ Forbattrade prestanda Sverige. o . . .uVarje. . . .300 ,,, ,, mastegaranteras genomsnitt en eni s.

betalas länder lika välutvecklade.kostnad till andrai intemåste äroperatörer som
48 för datatrafik med hög hastighet fastighetsnät.Kategori-S-kabel standardiseradkabel iär
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Frågor till Peter Löthberg, Stupi AB

Är nu behovRäckerdet bygga hela strukturen det med bygga takt med uttaladeinte irätt att ut

borde ha bredbandsnät redanSvar: Sverige med bygga igårstartat att

bygga kanalisationen fiberinfrastrukturen har möjlighetoch levereraVi måste såut att att
till alla skulle vilja ha det hela landet.tjänster isom -

för landsomfattande fiberutbyggnad,del ska locka tillEn Sverigestrategin göra äratt attav
fibern. fler, Därförde ska "lysa desto bättre. detsig många tjänsteoperatörer ärsom upp-

viktigt det från första finns modell, plan, för hur debörjan Sverige årennärmasteatt en en
infrastrukturen.ska den kan alla aktörer planera utveckling.Då sin Det går inte attnya

infrastrukturenbygga den tänkta inkrementellt.

behöver till fibern för den vill ha det.Däremot anslutainte utrustning inte Menman som
fastigheten kanske ska det finnas enkel möjlighet för det.vill och dånästa ägare av en

Borde frambörja bygga för kunna klara framtida behov troligtvisstrategin växeratt attvara nu som

framgentkan förlagd fiber bruk den takt behöver. vill haSvar: Vi i i Den inteta som som
föranslutning, behöver naturligtvis finns där den behöver det.inte Baranäteten men som-

för del människor behov, ska det för ochkan tid evighetintejust inteatt etten nu se vara en
föröken andra.

Det Behövskan alltså fram hel del lokalt det lokalabaserad verksamhet.växa typen en ny av
Internet-operatörenligger mellan fastighetsägaren ochoperatörer som

det läget då det finns mellanhand mellan kunden/ abonnenten ochSvar: I operatörenen som
har förhyrt frberkapaciteten från mellanhanden lyda underså måste operatören.staten,

finnas uppfyllaska den hyrda fibern grundfunktionen hos abonnentenKravet att
minimikraven.

Är operatördet hushåll ska ha anslutningar för kunna bytainte primitivt tvåatt ett att

Ãr det lyxigt ha fysiskt olika ledningar hem det det. det baraSvar: Ja, Mentvå är äratt om en
fungeraledning, den. det ska bra. bättre ställaDetmåste någon Kravet gårär att attoperera

finnskrav det alternativ. faktiska merkostnaden gäller endast ledningen och detDen ärom
förhållandevis billigt.

Nätskissen Stockholm Stokab riktigtdenpåminner idag finns med detsituation i ärom som -

Stokab löser uppgiften bra. det krävs prisbild och nationell täckning.Svar: Men annan
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IP-nätHar Sverige tillräckligt med kompetens för bygga visionens storaatt

Därför viktigt detproblem. dethar mycket kompetens.Sverige DetSvar: inte så är är attett
för ska kunna ordentlig kompetens-finns antal nationella, justoperatörer är attett som

detta förställen. kommun ska kunnakoncentration Att10-20 varje göra att vara
utbildadetta åstadkomma.världsledande orealistiskt. Utbildningsmässigt Attsvårtär är att en

detta färdigtfem och fem borde alltcivilingenjör årårtar om vara-

vid utbyggnadprojekt för försöka lösa de problemhar jobbat uppstårJag i att ensom av
från de byggerinfrastruktur. insikt kansådan här En inte utgå nätenär vetattatt man som

möjligtDärför nödvändigt bygga mycketvad de egentligen det in sågör. är att som av
utvecklingen förfunktion plug-and-play.självkonfiguration och själva d Annarsi nätet, tarv s

lång tid.
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beståfysiska nätet fiberDet ska av

Stefan Nilsson-Gistvik, CablesEricsson AB:
Stefim Mlsson-Gistui/e utbildare via’ Cables Hudiksvall.Ericsson AB,är

"Fibertekniken har största potentialen är framtidssäker"och

fiber förbelyser utvecklingen optisk kommunikation.Detta avsnittInledning av

Optisk Singelmod-fiber, med livslängd förutsättningar förBudskap minst år,30en ger en
framtidssäker infrastruktur med bandbredd och kommunikationskapa-en enorm

billig, skapar miljöproblem och energisnål. Endast optisk fibercitet. Den ingaär är
kan klara uppfylla dessa krav.att

Idén använda glasfiber förslags elektronisk kommunikation kom första1967.något DeDetta är att
fibrernakommersiella kom Sedan dess har fibern revolutionerat telekommunika-1983.optofiberen

tionsområdet. fibertekniken mycket utvecklad ochlångt redo deNu sigär att ta storaan
uppgifterna.

ärVad optofiberen

Färgat skikt av
akrylat

Skydd av
akrylat

Mantel kiseldioxidav
Kärna dopadav

kiseldioxid

Fibern är gjord glasav-
125/250 i diameterum0
Kärnan ärv

för5-9 Singelmod-fiberm
för multimod-fiber50- 2,5 pm

fiber består glas, dels kärna, dels mantel.En två inre Kärnan aningärsorters yttreav en en en
dopad för skapa kanal överför ljus långa sträckor med hög kapacitet. Glaseröver äratt en som

mikrometer diameter och med skyddande plastskikt diametern mikrometer.125 i 250är

fiber används idag k singelmod-standardfiber.Den kommer klara deDenSingelmod ärmest attsom s
flesta behoven framtiden. multimod-fibernalternativ den k har kärnai Ettför det är störremesta s som en

överförakan mängd ljus. Multimod-fibern dyrare, klarar med billigaresigstörre ärsom
elektronik och fungerar bra distanser till kilometer. den har lågt kapaci-Men ettupp en
tetstak och kommer aktuell för sträckan till användaren.inte sista inänatt att vara mer

Bandbredd informationsoverforingvid digital bandbredden, overforingskapaciteten,d bitar sekund, bit/s. Bandbreddenanges v s l per-
informationmängden överförs tidsenhet.motsvarar som per
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Tekniken - k ungen-F be utr ec| vutvecklas fort

V59l59d’5Erbiumdopade
LEAFmultipiexerlng|:ibe,f5rst5flare Fl~9590Singeimodfiber

dispersionsiberlcke-noli
Singeimodfiber,dispersionsskiftad

Standardfibem" A|lWav;"lSingelmodfiber.stegindex

Muitimodfiber,stegindex

Multimodfiber, 50/125gradientindex um p7n n
sfiberHögkapacite

Muiiémodfiber 1000
62,5/125Muitimodfiber,gradientindex um

I Ii I I I I II I I I I I I I
2000-sa -90 -92 -94 -96 -95-70 -72 -74 -7e -78 -80 -82 -34 -86

CorningTM"LEAF" LargeEffectiveAreaFiber
AIIWaveTM LucentFibermed bortavattentoppen

förförstärka med ljus. betyder detkraftigt. Bl det ljusTekniken utvecklas Detgår attattnua
med fiber haöverbrygga avstånd kilometernärvarande går 300över attutanatt enen

elektrisk förstärkning.

för fyra sedan, kapacitetenTekniken med k våglängdsmultiplexering kom iår gör att ensoms
fibern idag möjligfiber Tbit/s, d Gbit/s. denenda Detsig 0001 1 ärnärmar attvoresomv s

kapacitetbyggas kommer haförlägga till alla hushåll. börjarDe i Europanät att ensom nu
överföringskapacitet.Tbit/s. Det1 000över är en enorm

tekniska begränsningar fiberns kapacitetNågraFaktorer ärsom av
begränsar

problemfibern detdämpningen d ljussignalen försvagas längre ingakapaciteten är, ärO att menv s-
extremfallavstånd kilometer ochmed vanlig överbrygga iutrustning 100runtatt

utveckla bättre fiber och/eller bättrekilometer. detta problemLösningen300 är att
fiberförstärkare.

fiberlängden, det problemetdispersionen d ljuspulsen breddas med är0 att menv s-
användakilometer och extremfall kilometer.hanterbart Lösningeniinom 100 300 är att s

k dispersionsskiftad fiber k smalbandiga lasrar.samt s

särskilt högaöverföringen vid användningicke-linjära effekter d felaktigheter i0 avv s-
försvårar våglängdsmultiplexering.lasereffekter gäller långdistanssystem och det Lösning-

Effective Fiber.förbättrad fiber, k LEAF, Large Areaären s
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FiberkaPaeitetenKapaciteten Teknikframsteg visar fiberns kapacitetsom
utvecklas mycketökar snabbt Gm kmkraftigt

SM-fiber
EDFA+DWDM103H

Tillsammans med ännu 10’ f
fiberförstärkarebättre S§j;‘;°‘°° f

§o.§‘.;’§.I‘O5och våglängdsmultiplex-
mamdetering går spänna l 15mmatt ma.,l MWWm°""bågen ytterligare tillupp

Tbit/s-området och 350m
högre. 7ännu

1
in;i0.1 Årl l I l l I v v | lDet -78 -86 -88-76 -80 -82 -84 -90 -92 -94 -96 -98 2000ger en enorm

framtidstrygghet vad EDFA ErbiumDopedFiberAmplifier
DWDMDenseWavelengthDivisionMultiplexinggäller tillgången

kommunikationskapa-
Prestandamätning sändasker antal bitar vissöveratt ettgenom enbristcitet. Någon

Gbit/ssträcka, kilometer Gbit km/s. Det1 300 300 gärövert ex gerkommer överhuvudtaget
förstärkaoptiskt signalen helst. sända Gbit/sFör 5när överatt attsomunderinte uppståatt fibersträeka kilometer det använda flertal16på gär000 att ettenförutsättning detatt Erbium-dopadefiberförstärkare längs AnvändsEDFA vägen.finns god tillgång till

dessutom flera hundra våglängder samtidigt, deto l o o Natt närmastgar naförlagd über
osannolika prestanda.

jämförelse med andraEnolämförlig Fiber i jämförelse överföringsmediermed andra
överföringsmedier visarkapacitet

fiberteknikenatt ger en
kapacitet vidaärsom

Mb"/Söverlägsen.

5
ISDN i0 ger

4sammanhanget gg
ä åendast blygsam åen 3

bandbredd. gi2 ä å e2 å8ä gå o38ADSL 9 3kan l I0 upp

Kopparnätet Mobiltelefoni Satellit Fibernät
Mobiltelefoni kan0

fiberförbindelse vanliga Mbit/s oc/7 detEn i pä 155ärklara till system ger enupp
bög diagramstapel. till Gbit/s blir stapelnUpp3,1 1 20Mbit/s med den meter meter.2

allra bästa dagens Tbit/s-klassen stapelDe i påtekniken, system motsvararav enSenaste
0170771520till orimligtmen en

hög kostnad.
teoretiska kapaciteten förfiber diagramstapel medDen toppenger en

halvvägs till månen.Satellit. ger en
ganska bra nedlänk,

dåligmen en upp-
länk.

soISDN, Integrated Digital Network.Services
S Digital SubscriberADSL, Asymmetric Line.
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tekniskt vägval vid nätbygge fibrerEtt ska med mycket hög kapacitetTekniskt är satsaom man
eller fibrer med beprövad och allmänt tillgänglig kapacitet. Eller det skamångavägval en om vara

fibrer och fler våglängder lutar de sistnämnda alternativen eftersomDet demånga åt två ger
enklare system.

Vilken fiber bör välja för fiberoptisktbygga beror användningsområdenSverigeatt ettman
Standard singelmod-fiber för förbindelser mellan städer, städer, deringar i sistapassar metrarna
till industrier, skolor och kontor, till bostadsområden och bostadshus. betyderDetinne iäven

singelmod-fiber använda de flesta sammanhang. det höga kapacitetskravgår i Om äratt att
mellan städer och stadsnät kan använda dispersion 5/Jzfiedsingelmod—fiber.i man non-zero

det gäller de till arbetsplatserNär och bostäder det standard Singelmod-fibersista i ärmetrarna
både enklast och billigast använda. problem lite dyrare, för deEttär är äratt att systemensom

kräver laser det andra sidan för miljonindustri för tillverka alla deå utrymme attmen ger en-
lasrar behövs svensk bredbandssatsning.isom en

alternativ skulleidag kunna multimod-fiber förEtt den biten ända hem. Multimod-sistavara
fiber dyrare singelmod-fiber, elektroniken billigare. Slutkostnaden blirgånger2-3är än ärmen
troligen densamma.

singelmod-fibernvanliga alltså använda flestaDen till de lösningar. Singelmod-fibernSingelmod går att
det gällersom

billigast billigare koppartrådär än0 t o m-
använda problem avstånd till kilometergår 200att utan upp
för till Gbit/s och ibland högre10systempassar upp

klarar flera samtidigt våglängdsmultiplexeringsysternav
singelsystem Gbit/s 60 mikrovågslänkar bästa10 överett motsvarar sortenav

kan kablar med fibreringå i 100-1 000
bör kontakteras och skarvas professionellt.

fiber till kvarteret, fiber till skrivbordet eller fiber till hemmet singelmod-fiberFörOöverträffad iger
praktiken obegränsad kapacitet. Transmissionsmediet framtidssäker infrastruktur hai måstekapacitet en

mycket bandbredd, det ska billigt, skapa miljöproblem och energisnålt.intestoren vara vara
bara optisk fiber kanDet klara de kraven idag.är som

slutsatserNågra är att

den optiska fibertekniken har och fortsätter överföringskapacitet0 att en enorm som— -
överträffarvida andra transmissionsmedier

avgörande begränsningar finns fibertekniken dagens fiber klarar distansernågra inte i0 -
kilometer lätt och kilometer med förstärkning100 300 viss ansträngning intermittentutan

signalenav

med standard singelmod-fiber det klara de flesta behovgår0 att

fiber billigare koppartråd inköp och kan också billigare koppar vad gälleriär än än0 vara
skarvning och kontaktering

livslängden vid kall och förläggning fiberkabeln.minst 30 årär0 torr av
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Frågor Cables ABNiIsson-Gistvik, Ericssontill Stefan

år20 50Hur ochuppgifter allt mellanmiljön det finns påpåverkas fiberkablars livslängd av -

mycket med hurfiberkabel håller. harkan hur länge DetSvar: Ingen görasäga att manen
akrylatskiktet detförlägger fibern. faran och sistaDetDen ärvåta.största är värme yttersta

fram till glaset, börjar saktalångtskyddet för kommerNär in så vätetvattenvatten. som
för kiseldioxid. Kiselhydroxidenkiselhydroxid iställetförenas med glasmolekylerna och bildar

fiber bra denfibern.därför dämpningengenomskinlig och ökar I princip måriinteär en om
fibern håller verkligheten Sverigekallt och Exakt hur länge inte. Iligger i vetutetorrt.

och basisåldrande sker laboratorierfinns erfarenhet, Accelererat14 USA ii 15 år.års av
livslängd.det rimligår30 vara enanses

Är fiber10-15 gammalväglängdsmultiplexeringdet möjligt utföra på åratt

sköra och kanfibrer de kan ha blivitenda problemet med äldre aningSvar: Ja. Det är att en
kablarförsta kommersiellaAkrylatisoleringen de i2-3 årenssvårare att reparera.vara

mycket bättre.finns Moderna kablar hållerlika bra den idag.Sverige inte somvar som

kablarnaEricssonDe våglängdsmultiplexeradeidag säljer till kunderna, det de dyrarekablar ärsom

Än frågor fråndyrare. börjar kommahar börjat kablarna blirlänge DetSvar: inteså -
riktigt volymer.marknaden, det intesigrör ännu storamen om

Gör detfiberinstallationer EricssonVem gör

installationerfiber det.själv och kommer FörinteSvar: Ericsson inte göragräver att avner
mycket enklarelokalalandstäckande utomlands, har alltid Det ärentreprenörer använts.nät

för dessa jobb.människorna Detmed lokala känner trakten och justgöraattresurser som
utför ofta förlägg-hugget ochfinns olika företag det. Kommunernamånga ärgörsom

skarvningentreprenörsfirmor kanfinns ocksåningsarbetena i regi. Det göra avsomegen
fiber, d koppla ihop näten.sv

begränsningarnafibernät VarHar Sverige finnsklara omfattande utbyggnad ettatt avresurser en

skulle krävasmängd fiberkabelfinns begränsningar. denTSvar: Det många somenormaex
fram femför med dagens produktionskapacitet år.hela inte inomSverige, går att

fibernät medlandsomfattandeskakommer det klar signal SverigeMen satsa ettatten om
för det krävsproduktionskapaciteten ochkan bygga mång-inriktning,viss så uppen man

miljonsatsningar.

Om Sverige fiberproduktion skullevärldens ifem hur delskulle investeringen pä år tasgöra stor av-
anspråk

fungerande fibernät.där världen kanskulleDet SverigeSvar: Några ett stortprocent. ett sege

fiberskarvningKostnadsbilden för

förkronor kfördelas personal, 100-200SkarvkostnadernaSvar: utrustning 000 ett s
kabelkontakt.och kronoroch material kronorskarvteam tio svetsning 200-300 perper
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Finns installationerdet någon genombrottsteknik förbilligarsom

enda metod legitim idag för fiberSvar: Den utomhus smälta fibern, alltsåär ärsom att svetsa
ihop den. kostar kronorDet och dyrt. Lika mycket kostar skarvningtio inteär av en
kopparkabel. Stokab har erfarenhet detta använder k ribbonfiberkabelSverige. Deistörst av s

snabbar skarvtiden Her fibrer skarvas samtidigt.attsom upp genom
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påbygga IPKommunikationsarkitekturen ska

Networks AB:Anders Rockström, Telia
verksam teknikstaben vid 721121NetworksAnders Røcksträm AB.iär

dynamisk utveckling"förTeknikoberoende IP utrymme enger

naturliga basen ochProtocol, vilket denbelyser egenskaper hos IP, InternetDetta avsnittInledning är
IT-infrastruktur diskuteras.kommunikationsarkitekturen för den somgemensamma

infrastruktur.till enklast tänkbarabaserade leder DessaNät IPBudskap nät görärsom
infrastruktur,mellan tillämpningar ochtydlig och isoleringseparationen av --

marknad för både ochmöjliggör dynamiskmellan och tjänsterDettjänster nät. en
ytterligareoberoende vilken teknik används.infrastruktur. DetIP är gerav som

förtecken,med ekonomiskaför stark dynamisk utveckling. Inget är,utrymme en
bättre IP.än

infrastruktur digitala konvergensen. Idag detframväxten digital dendriverDetgår ärAllt äratt ensom av
fysiska ochmöjligt digitalisera alltingidigitalisera persontransporter.sett utomatt stort varor-

kommunikationsmedium detbetyder med tillgång till bra digitalt principgår iDet attatt ett
överföra allt det mediet.över

generellt detdet ochsådant medium får högre värde enklare, primitivt,Ett ärett mermer
mycket generell högstaMinsta nämnare.är änär. nämnare gemensammamergemensamma
bred tillämpbarhet.Mediet ska alltså enkelt medvara en

storskaliginfrastrukturella perspektivet det hellre niitekonomi dominerardetI änär som
teleinfrastruktur, där detjämfört traditionellekonomi. radikalt annorlunda medDet är en

förutsättning.infrastruktur och detta viktigstorskaliga gäller. gäller digitalDet inte i är en

tekniskaprisutveckling. betyder regelbundnamycket snabb teknik- och DetDet pågårNy teknik och en
routrar teknikskif-kommergenerationsskiften. det gäller nyckelkomponent IP-nätiT närlägre priser ex

bättreungefär eller fjärde hartredje Varje generation uppåt 100 gångerår.tena var
förutsättningarnafiber. förändrarpris/prestanda-relation. sak gällerSamma En generationny

ungefär fjärde år.vart

betyderDet

korta livscykler produkter0

efter femkan lönakorta investeringscykler det håller sig årnyinvesteringi 30 år,även0 om-

flera olikaheterogena d blandning nättyper.nät,0 s en avv

52 andra IP-baseradeväljer för datapaket ochProtocol, det kommunikationsprotokoll adresseraroch InternetiIP, Internet nat.vägär som
53 vidarebefordrardator väljer för och data datornät IP-typ.Router, iväg ettsom av
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datzzfiera infrastruktur för detta, prioriteringsordningenvill och skapaOm Svcrige,Prioriteringar är atten

folk bereddatillgänglig d finns platser därskapa enkel infrastruktur ärär atten som v s
och billigform äganderätt till teknik eller nätbetala för den, inga bindningar iöppen av

alltidönskade inklusiveanvändarna fast uppkopplade och de kan nå tjänsterär attatt -
uppringdaInternet-lösningar det gällersjälva kunna bli nådda märk väl dagens näratt

från telefonautomatförbindelser ungefärendast halv lösning, iringaär stanatten som
alla människorjämförelse med ha telefon hemma Att småningomså stän-att egenen

exploderar helst kanuppkopplade själva tjänsteområdetdigt kan gör att somvemvara -
vad möjligt idagbli producent helt ärnätet sätt änett annat som

ha prestanda och kapacitet.

båda förstadet viktigaste. Används bra teknik deBredbandskapacitet prioritering-ii sig inteär
bandbredd faktiskt behövs.sannolikt mycketuppstår så somarna, pass

bredbandefterhand uppgradera till mycketdetta klokt, det precis såHanteras går att som
behövs den takt behoveni uppstår.som

användas till.från vad kapaciteten skabygger det viktigtNär utgåAllt lokalt nät är attmer man
Internet-bruk

alltfler personaldatorerförändratsTrafikurvecklingen har under minstår inte genomsenare -
trafikensedan hamnadeoch mycket högre Internet-penetrering. För år 80 procentett par av

det 40-50genererades USA. Nui vårt i ärnät procent.som

naturligt. använda-Internet-användningen blir alltmer lokal.Tendensen alltså Det Enärär att
information eller närområdethar oftast anledning söka i iutnyttja tjänster änstörre ettattre

land.annat

påverkar bygga och dimensioneraDet näten.sättet att

framtidenNätstrukturen byggeriIP separerar som ser
Protocol.användningen IP, Internettjänst och nät av

N Yharberor kommittéDetta inte någonatt
förbeslutat det bästa valet,IP är utan attatt

finns allmänt tillgängligt.IP
Tillämpningar

stark dynamik bakom hela IP-Det är en
-r--"helautvecklingen. IP är överaccepterat CIDfinns omfattande industrivärlden. Det en Infrastrukturinriktad finnsIP. Det inte något ärsom

förtecken.bättre med ekonomiskaIPän

54 "elektriñerad", tillgång tilldatafierad d haDatañering tillgång till data/IP-konnektivitet.innebär Att motsvararattatt vara v svarage
elkraft.
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de viktiSå kriterierna böran 1970-talet börade konstruera baseradeEtt ienkelt å när nätasteav g J p man J
infrastrukturen enkelIP, möjligt. skulle skilja allt haden Manså uu nu cmöjligt göraatt inte attvarsom som som

med datatransporten från gjorde tydlig och isoleringust Man separationgöra transport. en av
mellan tilläm infrastruktur,och mellan och detnin tånster Det intressanta såånät. ärP attgar J

dynamiska marknader:uppstår tvåV18

dels dynamisk tjänstemarknad,0 en

dels dynamisk förteknikmarknad infrastrukturen.0 en

oberoende vilken teknikIP används. för den dynamiska utveck-Detär utrymmeav som ger
lingen. nödvändigt låsa till teknik. teknikerDet blandainte sig Det igårär att atten samma
nät.

Idag det bra konsekvent för finnagå extrapris det bästa och billigastestrategiär att atten
för tillfället. grunden för dettaIP agerande.är

aspekt frånskilja tillämpningar själva infrastrukturen detEnIP ärger annan attannan attav ger en
annorlunda ekonomi.ekonomi

vertikala bundling t och telefoni säljs integrerad ellerDen tjänstnätaccessatt attex som en
koaxialkabel och kabel-TV-tjänst säljs tillsammans vanlig idag teleområdet, blirärsom
olönsam Bundlingen innebär kombinerar finnsoch medier och deti sig. tjänsteratt attman en
stark koppling dem emellan. förBundlingen subventionera. byggerutnyttjas Någonatt en
infrastruktur och hoppas säljaigen tjänster.attpengarna

infrastrukturenOm kan helst och Infrastruk-in investeringen.utnyttjaär öppen vem som
turbyggaren har själv därmed konkurrensläge andra haftintesämreett gentemot som
kostnader för infrastrukturen.etablera däremot skapar sluten infrastruktur,Denatt som en

frivilligt från andra affärer. Vertikal bundling alltså olönsam.avstår göra äratt

viktigaste egenskapen hos den mycket bredare tillämpbarheten. finnsDen IP-nät Detär
för helt saker. de till egenskaperDettamånga sinagöra gör nätenutrymme att attnya nya

elnät telenät.påminner änmera om om

telenät storskaligt ochEtt småskaligt det blir helt naturligt.IP-nätTelenät i princip såär ärger ett -
"last mile
problem"

telenät byggt med och stark kärnaEtt är stor
och mindre avancerad teknik längre ut mot
abonnenten kommer. Ytterst i nätetman

telefon. nätcentrisksitter Detta ären en
struktur.

Inför uppgiften skapa bredbandsnät iatt ett
telenätet finns last mile problem, dett V s
svårigheten till kunderna mednåatt ut
bredband till rimlig kostnad.en

nätstrukturDagens
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sann..."naturligtdetdäremotI IP-nätIP-nät är attett manger
kopplar ihop datorerlokalt förbygger sina"first mile att

billigallmänt tillgänglig ochoch det sker medopportunity"
Mbit/s. Sedansällan underteknik går 10som

längreblir det smalare instigar man
kommer IP-nätet.i

ltvärtom-struktur.betyderDet i princip en
nätcentriskt,telenätet IP-nätetNär ärär

natstrukturMorgondagensanvändarcentriskt

där.finns bandbredden redan Detanvändarnagäller bredband till IP-nät sådet iNär somett -
first mileistället möjlighet opportunity.telenätet, blir i IP-nätet,problem iär ettett en

kostnadsstrukturer.gällerTvärtom-egenskaperna ävenKostnader
i jämförelse

förKostnadernaliggertelenätKostnadstyngdpunkten vid användningen i ettett accessen.av
accessdelenför berorför Dettilltelefonsamtal 2080är attresten.procent procentaccessen,

tillkostnadenför abonnent, duniktelenätet består varjeutrustning störstai ärär v ssomav
flatenhetspris,innebärlångthur länge och hur Detdelen oberoende ringer. rate,attmanav

betalningsmodell.lämpligskulle kunna vara en

och förförkostnadentenderar det 20HärI IP-näten ärtvärtom. procentatt accessenvara
Förklaringenjämfört med telenätet.tyngdpunkten dend är80 är motsattaprocent,resten sv

datanät,lokalt LAN. Detdelad. Normalt det sigi IP-nät rörär ettettett omatt accessen
hur länge ochberoendetill delenanvåndningskostnadeninnebär i IP-nät största är avettatt

enhetsprisdatanät bordebetalningsmodellen intedlångväga kommunicerar, i ett varasman v
ellerflat rate.

uppenbara. Normerarför blir skillnadernainvesteringskostnadernadet gällerNär ännäten mer
dettelenätetför kärna.till gäller Fördataaccessen IP-nätetsinvesteringen i så 2-3 år

för detungefär och telenätets 20.5 äraccess

idag lastdelen telenätet.den Detstyrkan iAlltså, IP-nåtet,i ärär sommen svagaaccessen
first mile opportunitytelenätet blir i IP-nätet.mile problem i ett

delarna" deruttnakombination de iIP-telefoni b tvåanvändnin åDaRuttna delar" avP enYggergens g av
förhållan-och dentelenätetden dd användnin ibåda olo ierna,nättokombinationi ra accessenen av yg v s

Egentligenhär.det med Imärkliga a sådyra kärnan gårdev1s IP-nätet. Deto- göraär attvinstatti
kostnadsrelaterad.idagdet prissättningen intevisar äratt

använderInternet-leverantörer, Providers, ISP Dessad Servicesak gäller InternetSamma sv
duga förInternet-strukturen. kanDetför kommaoverlay-strukturtelenätet attsom en

relaterad tillallsAnvändningendet dåligt. intemed dagens volymer3-4 användare. Men ärär
kostnaderna.

S; anslutningsmöjlighet tilltillhandahåller IP-tjänst.företag Internet,ellerInternet-leverantör, institution svsom
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bygga och annorlunda blir billigare.Att sedanBygga För visade vid detta praktiken.några årnytt inyttnu
hypotes deVår nuvarande sanningarna televärlden gäller datakommunika-inom inteblir billigare attvar

ADSL5°-satsningarutmanadetion. Vi ligger bakom dagens hos mångaresonemangen som a
teleoperatörer, d infrastrukturer dyra koppartråden återanvändas och detmåsteärattv s att

storskalighet gäller data och tele blandasmåste i system.är som samma

gjordeDet installera form lokalti Mbit/sLAN, 100 iaccessnät nät,att ett ettvar av
flerfamiljshus komplement till den telestruktur redan fanns. Sedan anslötsom som
lokalnåtet, tillLANet, Hushållen anslötsIP-stamnät. som tillLAN Internet.ett som grupp
Det resultatet det blev cirka femintressanta lägre kostnad för byggagångerattvar att nyen

återanvända gammal. ökade prestanda medDessutom tio gånger.än änattaccess en mer
Förklaringen använde teknik till det den bra för rationaliserapå, inteär äratt ny attsom
gamla strukturer.

dessa tekniklösningarDet olika aktörer marknadsför bredband, d de byggerär som nu som sv
lokalnät, för ellerLAN, Mbit/s lokalt fastigheten. lokalnätet, d hushållen10 100 i Det v s som

ansluts sedan till betydligt förbindelse.Internet smalareviagrupp, en

vände också affärsupplägget.går Istället för framVi produkt ochKalkylen sedan prisatt ta en ett
denna, utgick från vad kunde rimligt för kunden. enhetsprispris Ettvarieraatt ettsom vara

kronor månad kunde rimligt. Sedan byggde200 det bästa möjliga erbjudandetper vara som
teknik, geografi och där och då.justannat gav

Kalkylen Utgångspunkten kundenintressant: betalar kronor för.månad200är är att per
detta kronor till fiber förAv ungefär lika mycket förgår 10-2O nätinstallation istamnätet,

fastigheten hos kunden och lika mycket för affärsvinst. innebärDet intäktenatt merparten av
lägga köp IP-kraft från och det behövs eftersomgår det den dyrastamnätet äratt av -

ingrediensen.

Kalkylen sedan Skulle det installation teknik förbindelsegår variera. ellervisa sig tillatt att av
stamnätet blir dyrare, glesbygd, det kompensera det köpai går mindret att attex genom
IP-kraft eller till det blir fler kunder delar kostnaderna.iatt attse gruppen som

dagens diskussionerNotera ligger fokus själva fiber-delen,i d anslutningen tillatt sv
och kalkylmässigt den och liten del.i sig diskussionenMen missarstamnätet utgör tunnen

helt det faktum den enskilde kundens synvinkel IP-konnektiviteten oftast betydligtäratt ur en
mindre kostnad kostnaden för skaffa dator och kompetens.än att

utvecklingDen naturlig denna byggs snabbBredbandsöar takt.i Detär attsom typser som utav accesser
innebär antal bredbandsöar etableras. blir naturligt koppla ihopDet dessa direktkopplas ihop att ett att
med varandra nätkärnan.viautan att-

kännetecknarDet denna struktur det blir billig bandbredd lokalt. skaMenärsom att gott om
kommunicera långt, blir det smalare och dyrare. kommer vändaDetta och nedman att upp

de prisstrukturer gäller idag.som

S6ADSL, Digital SubscriberAsymmetric Line.
S7Stamnät, samling huvudledningar och noder för nättrafik, engelska:backbone.av
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infrastruktu-frånendastAffärslogiken förändras också. Det inte så tjänsternaAffärslogiken är att separeras
bliraffärer detoch lönsammainfrastrukturen blir antali sigförändras attsomett egnaren.

fastigheten dellokalnät denaffärer, där byggermycket lokala i som en av0 egnaman
fastighetsaffären

eftersom dessa mäklare hanterarvarandra ochförbinder lokala medmäklare nätöar0 som
förlägga fiberanledningutility"-affärer har deandraäven att mar-vatten, etc,som

ginalen

förfogarsådanadIP,grossister i över stamnät.Ö somv s

aktörer.sinsemellan oberoendeolika och DetförekomstenDet mångaintressanta ärär enav
föraffärsupplägg andra.teknik och Det gårenskild aktörer kan bestämmamarknad. Ingen stor

flesta infrastrukturergäller för defördel lokal ochdra anpassning, någotnärvaro avsomatt av

SammanfattningenIP är minsta är att
gemensamma

bredoch detfysiska ochdet digitaliseragårnämnaren ger en0 att utom personermesta varor --
all kommunikationklararanvändning IP-nät typett som avav

lokaltbemärkelsenlokal, Sverige iInternet-användningen blir alltmer i äräven ettatt0
påverkar hur bygger denperspektiv och detglobalt nättypen avman nya

kommunikationstjänsterkonvergensbas enbartmycket bredareIP än0 ger en

telenätetdet traditionellaegenskaper och kostnadsstrukturdatanätets är tvärtom mot0

gamladengamla och det kananvända detbilligare bygga sådet änär att0 nytt att varaatt
fortsatta utvecklingenhinder för deninfrastrukturen är ett

känt.bättre alternativ intebra någotIP minsta ännuärnämnareärÖ gemensamen -

Frågor Networks ABRockström,TeIiatill Anders

båge" Stockholm"BoñllsTelia fastigheterhur mångabostadsområdet iinfört teknikhar denna i --
tillInternet används anslutningenhar till och vadanslutit sig

fördelningoch det denhushållenungefär drygaAnslutningen 50Svar: ärär somprocent av
harMbit/ssammanhang. lokaltverkar gälla andra Det 100i nätär gemensamett ensom

förköpamycket gickdetMbit/s tillanslutning halv Internet, så attpass somvaren
tillfället.

tillhandahållerhade antaldet gäller användningen, visionerNär temat att manett om
den bordetblomstra. ikommer kreativiteten Men visar sigbredband lokalt så ettatt somatt
och homogentför litetbredband.med Dethyreshus känner inteinte sin är ettensgranne,

forskar kringbredbandsresurserna.musik med de Viför ska ljuvkollektiv det uppståatt nya
dåhushåll Malmökoppla 34försök, iOch ska 000detta. göra större att sammansom -

ljuv musik.kanske det uppstår
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I Telia 1,4dagarna 1satsning på miljarder kronor för miljon hushåll bredbands-attannonserar en ge
dyrareanslutning blir det inte-

Telia har fått tydligtSvar: marknadstryck och det viktigt. byggerOmär rättettnu man
kommer det fungera. detalj hur lösningarnaMen Med utnyttjadjag inte i rättatt vet ut.ser
teknikpalett det flestade hushållengår 80 procent med rimlignå insats.att av

Gäller Internet enbart Eller Internet kabel-TV telefon Idet inklusive och fall,ärresonemanget så
leverantörerhur ställer det till det fria valetsig väljaatt

säljer infrastrukturenSwzr: ochVi IP-konnektivitet. Vill duDet ha mail och andrarå.ren ger
varsågod skaffa dig.tjänster, helst kan erbjuda dig det detVem i snittet. Detöppnaatt som

gäller endast IP-konnektivitet. Vill folk sedan ha interaktiv eller video demandTV elleron
finns möjligheterna där.någonting kan bära alla dessa olikaså Nätet IPannat, genom

för den idag vill IP-telefoniMen köratjänster. det antagligen dyrare medöver nätet ärsom
tanke all krävs, bara behålla den befintliga telefonledningen.extrautrustning än attsom

ändras medDet tiden.
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D:Tema
visionenstöderexempelTidiga som

Översikt

bredbandsnätframbörjarolikahur det initiativför denna delTemat visa växaär att genom
kanpraktisktbredbandsöarsådanaExempelocholikaSverige regioner.i i somorterrunt

IT-infrastrukturnationellkommandei ärpassa

Norrlandhos RiksbyggenBoNet

Barhäll Linköpingvillaområdet i

Tranåsstadsnätet Traman i

Stockholm.Lundagatanfastigheten i33
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Praktikfall BoNet1: hos Riksbyggen Norrland

Söderholm,Jan Umeå:Riksbyggen
Söderholmjan projektledare för vid Riksbyggen NorrlandBoNet Umeå.är i

10-1 Mbit/s hushåll00 till mångavarje möjligheter till distansarbete"ger

belyserDetta hur Riksbyggenavsnitt byggt fibernät förInledning lägenheternågra i Umeå.ett tusen

Efter första kommerBudskap året 4 lägenheter uppkopplade med bred-000över att vara
bandsanslutningar till boendeBoNet. arbetarMånga och landstinguniversitet
och vill ofta arbeta hemma. fungerar fungerarDå BoNet god plattform försom en
bredbandstjänster. lågt, cirka hundralappPriset månad för anslutning ochär en per
tjänster.

Utvecklingen började då bostadsrättsföreningarStark fastighetsägareoch olika1997 behövdeUmeåi
fastighetsnätsx.upphandlaefterfrågan

har lett framDet till konceptet BoNet. innehållerDet bredbandstrafik,tjänstärett en som
Internet-access och Sedan december cirka 400 lägenheterservertjänster. hos1998 3är ett
trettiotal fastighetsägare uppkopplade AnslutningstaktenBoNet. fortsatt hög.ärmot

Fastighets-t
ägare

Kund BrfV

Internet
,rm

I| %~I
I°°Mbvs BoNetNorrN: mamma-o

Mhps I bps}G160

l Stadsdelsnød

Regionala nåt StadsdelsncxiA Umeå untwrsitet- .
i 100må ‘r Å

Fastighets- °1Mwägare

58Fastighetsnät kablar, kopplingsutrustning, installerade fastighet.är ietc en
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hushåll.tillMbit/ anslutningswitchade med varjeFastighetsnätet består IP-nät 10Teknisk sav
nodmed centraluppbyggtMbit/s. Själva stjärnnätBoNetStamnätet 100 ärärlösning ett ensom

fastighetsägaren ochoch vidare tilltill stadenstadsdelsnoderoch antali mitten utett
kommerundertroligenmed behovetbostadsrättsföreningen. takt uppstår, 2000,I att

till Gbit/s-kapacitet.uppgradering skeatt

fiber förhyrcnergibolagetlokalasamarbetsavtal med det i UmeåharBoNetAffärsmässig svartutsomett
Internet-leverantörenw. erbjuderNorrnod BoNetavtal medDärtill finns ärlösning nätet. enett som
IP-telefoni,webb,består Internet-access,tjänst e-post, m rn.som av

4 lägenheterförsta kommerframgångsrikt. Eftermycket 000Hittills årethar BoNet varit över
bostadsrättsför-boendebehoven hosframför allt iuppkopplade. byggerDet uteatt vara

blevförbindelse till BoNetha fastursprungligen ville universitetet.eningarna ensom
vill ofta arbetalandsting och deochboende jobbardetta. universitetlösningen Många

hemma.

hög kapacitet Detför bredbandstjänster. iplattform Detfungerar godBoNet nätet.ärsom en
utmärkt.och det fungerar Detöverkapacitetför kundernafinns möjlighet utnyttja är ettatt

för kronorplus tjänstepaketetför anslutning 30-35månadkronorlågt i snitt 50-70pris, per
hemsida.föroch Mbyte Utövertill lägenhetenfyra e-postadresser tiomånad. Då ingår enper

faciliteter.rad andradet ingår en

Uppläggetförsök.IP-telefoni införas BoNetUnder kommerhösten är1999Den fortsatta att enatt
kronor tillmånadskostnadfast runttelefonitjänster till 200tillhandahållateleoperatör skautvecklingen en

utlandssamtal blir detmobil- ochfri trafikoch det gäller Sverige. Förslutanvändarna inom en
låg kostnad.

demand. kommervideoinföra och Viaktuellt med TVIP-telefoni kan det bliUtöver attatt on
begränsadeinföra harsak i atttaget resurser.genomen

anslutningsmöjligheten BoNetbromsar idecember ochtjälen mellannorrländska majDenProblem
problemet hittills.detoch det störstaärhittills

överhettningskönjafastighetsnätsidan vissbegränsning det gåraffärsmässigEn är att enatt
finns flerahar lite Nustabiliseras, svajiga.det börjar varitinstallationsledet. prisernaMeni att

utföra jobben.kanentrepenörer som

norrlandskus-städer längsmed andramöjligheten knyta BoNetundersöktharVi att samman
mycket. villoskäligtkostar Vifinns tillgå.fiber KapacitetMen inte gärna attseattten. svart

fiber efter behovenkelt kan hyrafibernätnationellt täckandefinns sådet svart menattett -
fembehövadetta år.vill ha inom år, inte väntagtt

stadsnätenfårvill haproblem, alla DåInternet.stadsnätsidan kan det uppståPå göraom
fiber blir lägre.prisbildentillgängliga svartattgenommera

fiberanslutning tillformförbindelsenbadaandarnanatleverantorenfiber andutrustning, dfiber optiskSvart aviatt ger avutan v sar
mellanliggandekunderna utrustning.någonutan

60 danslutningsmöjlighet till IP-tjänst.tillhandahåller Internet,företagellerInternet-leverantör, institution svsom
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Frågor till Söderholm, UmeåJan Riksbyggen,

Hur Umeå anslutningandel de boende i har skaffatstor av

börjanSvar: detI Idag det35 beroende bostadsområde.55-92ärprocent.var procent

Hur nätetmycket behövs för drivaattresurser

Svar: underleverantörEn sköter det fysiska. Riksbyggen sköter avtalen och administrerar
server-tjänsterna.

Har Riksbyggen husenutformat för kabeldragningenanvisningar i

fastighetsnätenaSvar: samband medI upphandlingen rambeskrivningar ochupprättarav
föreskrifter och skickar dem vid allmän förfrågan.ut

61Fastighetsnät kablar, kopplingsutrustning, installerade fastighet.iär etc en
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2:ViIIaområdet LinköpingBarhäll iPraktikfall

AB:Verken i LinköpingHammarstedt, TekniskaJörgen
kommunagdakommunikationsteknik vidafürsområdetförHammarstedt ansvarigjörgen är
avfizll, kommuni-avlopp,med farrvarme,sysslarVerken iLinkopingABTekniska vatten,som

Stadcnätsjföreningen.ordförande SvenskaHammarstedtkationsteknik oehparkeringshus. iar

villaägare"fiberanslutning blandför"Stort intresse

fjärrvärmemed utbyggnadfibernät samtidigt iutbyggnadenbelyserDetta avsnittInledning ett avav
villaområdet Barhäll Linköping.i

för förstaenergiföretag byggslokaltfrånkommersiellt initiativGenomBudskap ettett
ljärrvärmeinstallation.med Detsambandvillaområdeñbernät igången i ettett en

fastkabel-TV och larmfår viavillor områdetbetyder flertalet Internet,i enatt
bredbandsanslutning.

delsbyggdahus,Linköping består i två omgångar,villaområdeBarhäll 180iTvå ärtre ett som avav
innebär detvilket ocksåäldre människor,bordels 1970-talet.1940-talet, Där mångafår attvillor fiber

sålt fjärrvärme.Tekniska Verkenområdet hargenerationsväxling området. Iipågår en
Barhällfjärrvärme.färdigbyggt medtill redanhelhetLinköping i sin 90 ärär ett avprocent

sker ocksåfjärrvärmeinstallationen,medsambandkvarvarande områden exploatera. Iatt
före 1999/2000.klartfibernät. Arbetet kommer vinterninstallation attett varaav

fick villaägarnamed detfjärrvärme. sambandBarhäll har köptde husen Ii113 180 ettav
larm.kabel-TV ochocksåerbjudande Internet,attom

Stockholm.Stokab driverfiber, liknande det istadsnät baseratLinköping har nät somett
villatillfjärrvärmeinstallationen isamband med varjefiberanslutningUtifrån det byggs inätet

förkoaxialkabelfibern förläggs ocksånätverksprotokoll.Barhäll. UtöverInternet är atten
konventionell analog kabel-TV.levererakortsiktigt kunna

fördetmultimod,såväl singelmodfinns fiber till hus,det varjeNär öppetär somvemsom
TV-kanaler Linköpingexempelden fibern. ivalfri småhelst leverera Etttjänst via är somatt

finnshockeymatcher.lokala Det intressemedsänder digitalt tillsammans Teracom, etta
distribueraskanaler och de kan komma viadessa digitalahushållen Barhällbland i attatt

fibern.

lösningenkanske den bästaoch detfrontar inteTekniska Verken Internet-operatör ärTjänster och som
lokalBarhäll-hushållen.tillerbjuda Enför helst IP-tjänstersikt. Nätet är öppetkostnader attvem som

uppringdlarmtjänstenlevererar viaunderleverantör.kabel-TV-entrepenör Securitasär
kommer larmen IP-nätsystemet.förbindelse, viaattsenaremen

kronorkostarpaket, allt inklusive,för Samtliga 395välja och isig.Tjänsterna går att var en
kronor.installationsavgift, knapptbetalarmånad. Alla 3 000sammaper

finnsför Därförmig.och flera Dettaområdet äldre ingetvillaägareMånga i ärär ettsa:
installationsavgiften får husetförinnebär"tomslangsabonnernang rörett tomt menattsom

enkelttill. detbehöver Dåfiber, gånginteingen så ärgrävanästa ägare atttomten enatt upp
hushållet.för anslutning tillframgent dra kabelin
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Frågor till Jörgen Hammarstedt, Linköpings kommun

Har Barhäll-nätet inbyggdredundansnågon

Svar: alls. ansluterIngen endast området med fiberVi till stadsnätet och därifrån levereras
tjänsterna.

Om det kommer byggas infrastruktur, skulle då kommunen beredd överlåtaatt attnu en ny vara
bolagbefintlig fiber eller kanalisation till statligtsvart ett

kom tillSvar: Nätet kommunalt probleminitiativ. Det låtainget utnyttjasär nätetgenom att
helst. Redan idag det antal företag hyr fiber förprivata sinaärav vem som ett som egna

slutkunder, ska heltDet struktur tillgänglig för skapaoperatörerna. öppen ärvara en attsom
lokal konkurrens. detDet övergripande förmotivetär oss.
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iTranåsStadsnätetPraktikfall 3:

TranåsKjell Pettersson, kommun:
Kjell datac/øefvid kommun.TranåsPettersson är

iTranås"tillgång gör attraktivt bo"Allmän till bredband det att

kommun.belyser erfarenheterna från etableringen stadsnät TranåsDetta iavsnittInledning ettav

tillgång tilltill alla företags- och bostadsfastigheter kommunenErbjudandet iBudskap att
får framgång.nätanslutning och fastigheten Mbit/sMbit/ internt i 10100 stors --

Redan har arbetstill-leder till föredrar bo Tranås.Det många i 125attatt nyaa
fallen kommit till kommunen.

för näringslivets behov. Idagkommun började bygga stadsnätTranås primärt1997Blir "intranät" ärett
utanförkommunen. Länkar till allatäckningsgraden samtliga industriområden iför länethela ut orter

till drygt företag, all kommunal verksamhethåller byggas. Anslutna 100nätet ärtätorten att
lägenheterförskolor och liknande lägenheter med ytterligareskolor, daghem, 8001 100samt

väg.

Mbit/s tillGbit/s. detKapaciteten i Från går 1001stamnätet är stamnätet accessnät
fastighetsnätenfastigheter och Mbit/s.10är

fiber från olika fibercentraler.redundans det konsekvent dubbleradFör i tvånätet, äratt
dendubblerade och åtskilda med halv mil. switchswitcharna Om gårAven är startaren ner,en

automatiskt.andra

stadsnätetUtifrån kunna hantera alla IP-adresser, har kommunen byggtbehovet att ettsom
det helahela kommunen. utvidga dettai Nästa intranät så nårintranät är attsteg attrent

Vetlanda tanke hela Jönköpingssmåländska höglandet, inklusive EnNässjö, är göraatt0 s v.
län till intranät.ett stort

Villorfastigheter anslutna tillslutet kommer alla hela TranåsI i2000 ärnätet.att varaav
radio-LANkopplas eller fiberkabel.viaväg att upp

fanns del spriddaför Mkr. Sedan tidigareKostnaden sedan själva stadsnätet 12-131997 är en
del fiber fanns installeradform det gamla Stadsnätet, skolor, Eninätresurser nät etc.av

sedan 1990-91.

förmedlar ochsköts olika tjänsteföretaglevererar DetKommunen inga tjänster iAlltid Internet nätet. somav
Internet-leverantöreråâ konkurrens.säljer närvarande arbetar iFör tvåtjänster.kr/månför 100

dygnet, dagartill abonnenterna fast Internet-uppkoppling, 24 iBastjänsten timmar sjuär om
friför månad. det tillgången till stadsnätet.veckan kronor Många utnyttjarUtöver100 ärper

detta för sköta företag hemma, arbeta eller utbilda distans.sigatt

62Radio-LAN, radiobaseratlokalt nätverk.

63 företag anslutningsmöjlighet till dInternet-leverantör, eller tillhandahåller Internet, IP-tjänst.institution som sv
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Bland effekter stadsnätets etableringpositivaPositiva ärav
effekter

det har ungefär arbetstillfällen, vilket omräknat för skulleTranås Sverige1250 att gett nya
arbetstillfällen60-70 000motsvara

uppslutning för från företaganvändning och utveckling såväl fastighets-nätets0 storen som
bygger fastighetsnätsomägare

möjlighet frånmed stöd Sparbanksstiftelsen och kunna lämplig utbildningEU0 att sponsra
alla företag Tranåsi

det kommunala bostadsbolaget längre har lediga lägenheter förmedlainte några0 att att -
omvänd pendling har lärare och studenter vid högskolanuppstått iatten tgenom ex

Jönköping och Linköping börjar bosätta iTranåsuniversitetet i signu

konstaterat fungerar kraftfulltSAF stadsnätet marknadsutvecklingsverktyg0 att att ettsom

högskoleutbildningar har förlagts till som troligen hade möjligtTranås inte varit0 att utan
nätet

det mycket god samverkan mellan näringsliv, kommun och skolverksamhetuppstått0 att en
utvecklar för bättre tillväxtmiljöstrategisom en gemensam en

forskningsprojekt syfte följastartades med och utveckla näringslivets19980 ett attsom
möjligheter för tillväxt med tekniskt verktygIT som

möjligheten sikt genomföra och etablera begreppet Tranås.community i0 smartatt

Frågor Pettersson,Tranåstill Kjell kommun

Går Tranås-modellen Internet-operatörerdet släppa ytterligare finnsi de sedanin tvåutöveratt som
starten

finns för hurSvar: Det helst.många operatörerutrymme som

Hur Internet-kapacitet Tranås-kunder påmycket delar alla

Mbit/s kunderna delarSvar: Det 2 2 på.är somx

Om det ska byggas infrastruktur, skulle då kommunen beredd överlåta befintligattnu en ny vara
bolagfiber eller kanalisation till statligtsvart ett

kommunen har från förstaSvar: egentligen aldrig velat bygga början, käntVi i nätet utan oss
lite tvingade till skapa dessa kommunen. horisont gladFråni min jag jagatt resurser vore om
finge lämna former,andra händer. det ska ordnade d lika regleri Men iöver nätet vara V s
överallt för alla kommuner det Norrland, Småland eller Stockholm. medkansig i Dåärvare

hand lämna det har.över nätvarm som
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StockholmiLundagatanPraktikfall Fastigheten 334:

Stefan Cisco Systems AB:Lindeberg,
Stockholm.fårLindeberg marknadschef optisk teknik Cisco SystemsStefan Europa Inc,iär

"Så Mbitls ände-tiII-ände"verkligennätär det möjligt bygga 5att som ger

flerfamiljshusiStockholm.byggtsbelyser bredbandsnät iDetta avsnittInledning ettett som
g g g

godtyckli-mellanbredbandsnät möjlighet kommuniceraEndast riktigt tvåBudskap attett ger
finnssådantverklig kapacitet, med Mbit/s.punkter med hög Ett5 nätt exga

byggaskulle möjligtStockholm.installerat hyreshuset Lundagatan Dct iii 33 attvara
installerad.funnes fiberstrukturförutsättning detväsentligt skala understörre att en

oftabredbandNärSätt mäta nämnsatt pratarman om hål väggenIBara ettnämligenbara kapaciteten perspektiv,kapaciteten ettur
den kapacitet finns i uttaget.som

bara liten delDet sanningen,är aven
eftersom vilka tillämpningar gårtyper somav

25akbiI/sFastlinjekapacitetanvända bestäms nätetsatt av .-2
vidmellan punkter kapacitetentvå inte ADSL1.5MhilJs-

uttaget. Jämförl0000000
000med256

ellerI 500000
Faslighclenspecifikationkabel och elektriskaDen som

för existerande eller planeradeanvänds idag
fastigheterbredbandsinstallationer i är

förstandardiserat hastighetEthernet ärsom
och Mbit/s.10 100a

får tillgång till medDen ett uttagsom
kapacitet eller Mbit/suppgiven 10 100

emellertid kunnakommer inte utnyttjaatt
det.

dessvärrehöga hastighetenDen itar stopp
hastighetkällaren och därifrån används lägre

omvärlden.ut mot

flera kapacite-realiteten delar lägenheterIDagens å I "B hett ivaggenaraslägenheterfrån fastigheten. Om 28bredband tten ut ex
det kbit/s tilldelar Mbit/s varje1,5 55ger

användare. på bredbands"-installationExampel existerande

till kbit/smodemteknik 56Dagens ger upp
Fastlinje256khil/sISDNoch kbit/s.128
ADSL1.5Mbit/s

kbit/s användare kan medEndast inte55 gånger 00000028 l0000000 280per 000eller 500000jämfört4 n med256 Ibästa vilja kallas bredband.den
kbit/s lägenhetDet 9kbit/seller55 perger

M Integrated Digital Network.ServicesISDN,
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Idag används mestadels för kommu-InternetscenarierNya
nikation mellan informationsläm-användare,för användare

och tjänsteleverantören Men Internet ärnare
förändras och också användning-såväg att

kommer längreInternet. Det inte atten av
serverhandla komma hosatt ettom en

företag säljer tjänst.som en

tillämpningar fram, kräverDe växernya som
bandbredd och också ett annatmer ger

trafikmönster. Interaktiv kommunikation
mellan människor kommer ställa betydligtatt
högre krav alla-till-alla kommunikation
med tillräcklig kapacitet. behövsDet
kommunikation såväl en-till-en en-till-som
många, inom intressegrupp.t ex en

kommer användarens perspektivInternet iMbit/s5 ä
hål i väggenBaraframgent handla bredbands-intetvåmellan att ettom

hål väggen, med Mbit/s, deti 10uttag,uttag utan
hål mitt hål och ditt hål.i£1är väggen -

Hosmig Hosmamma
mellan dessa ska detDet tvåär som vara

möjligt kommunicera Mbit/s.med Det5att
betyder ska fungera det alltidsånätetatt att

Mbit/s mellan vilka helst5 två iär uttag som
Endast det kan med benämnasnätet. rätta

bredbandsnät.

mr°In rkiv ninnv"n en:bygga där alla kanFrågan Kanär: nät videok0nf€1’Cn§,ett telefonimedCD-kvalitet,
kommunicera med alla videosändning,Spelmed Mbit/s verklig5 m m
kapacitet

har byggt sådant bredbandsnätVi iTestnät ett
fastigheten Lundagatan Söder33 ii fastigheten
Stockholm.

består Ethernet till lägenhetDet ivarjeav KopparkabelL-hisstnmintahuset och det kopparkabel medgår två Två i varjeuttag-med Mbit/s lägenhet. Fiber10 i varje är lägenhetuttag
Ethernet10Mbit/s°visserligen billigare kopparkabel idag,än men

användarens blir billigare medutrustning
finnskopparkabel. krets för använda-Det en

kostar kronor och dentio integrerarren som Intelligentenhet;Jallt behövs användarsidan. kort förEttsom
kostar kronor. förPCn billigtDet100-150 är

konsumenten. fiberoptiskring

sammankopplingspunkten källaren finnsI i
intelligent och den ansluten tillutrustning är

fiberoptisk utanför fastigheten.ringen

os datorprogram tillhandahåller servicefunktioner ochServer, datornat, datalagring. .,, . . . ..ettserverptogram, som tgemensamma l ex
e-postkommunikation. serverdator dator eller fleraServer, medär etten serverprogram.
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redanintelligentVarför krävs det utrustningIntelligens ger intelligenskrävsVarfördet lokala planet i nätetmöjligheter

finnsintelligens Intelligent enheti nätet närasommer
bliranvändbartanvändaren, desto nätetmera Övervakning/felsökning°överlevnad/alternativtvägvalintelligenta enhetenför alla Den -parter. Anslutningskontroll-ochför kunna larmaövervakninghanterar :av/påvart,°vem,att Adresshantering-val alternativafelsökning elleraktivera av utdelning°översättning-anslutningskontroll,sköteri Dennätet.vägar registrering-får användas,d vilka Val operatör° avuttag somvems somv fjärrtrafikdata,°fårtrafikenanvända dessa ochfår gå. telefonitraditionellvart

Multimedia-IP-adresser till abonnen-Adresshanteringen Tjänster-
Avlyssninglokalt.skerPCarters

här, tillteletrafiken skerHanteringen t exav
Gärrtrafik skickasska Denvilken operatör operatörAnslutning annanav

kanskebredbandsnätetlokala operatören av
därför detfjärrtrafik och kandriverinte

andratill flerabehov tillgångfinnas att geav Operatörer
vilkenTillmed denna tjänst.operatörer Tillåtaval- avannan

fjärroperatör-teletrafik till gamlaskateleoperatör nätet telefonioperatör0
skickas

multimedieströmmar, TV-Styrning t exav
till vilka skahär dsändning, sker uttagsv-

takt medkopieras Dessutom, iTV1 just nu
bred-telefonitrafik flyttas till detatt nya

förmöjliggörasavlyssningbandsnätet, måste
myndighet enligt lag.polisiär

fiberoptisktillanslutetLundagatan 33Fiberring är enger
vidtill utbytespunktenraktgårringfördelarstora som

hög kapacitet.betyder DenKTH. Det
dubbelriktad och detfiberoptiska ringen är

egenskaper.flera bra Fiberoptisk ringger
Dubbelriktad-Återanvändbarbandbredd°

hög det DubbelanslutningTillgängligheten blir i nätet -- överlevnad/tillgänglighet-avbrottdet blirfungerar även störningAvbrotti fiberutanettett °om Ekonomiställe. fiberochgrävningRingkrävermindre°
stjärnnätän

Kapacitet
anslutningspunkt varderaiGenom Gbit/soch9,6Gbit/s0,62Gbit/s,2,4göra -att en

ytterligaredetänden ringen går attav
intelligenteffekter, nod kand göra ettV s en

ellerska skickasval information uppåtom
nedåt strukturen.i

dra förfysisktden enkeltalternativ gårekonomiskt intressantEn ring är attattgenomett
punkt-till-punkt-fiber.drabilligarebostäder. kananslutning Det än attvaraav

fråntrafikströmmarantaldet haintelligentfungerarMed gårring sätt att ettetten som
utnyttjandegrad.mycket höghyreshusen.koncentrationsnoderna Deti ger en

får myckettotaltMbit/s622 i varjebetyder i teorinDet ring är segment, enatt maxen som
fördelaktigt.mycketåteranvändbar. Dettack kapacitetenutnyttjandegradhögre ärärattvare
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Möjligt att
skala upp

Ringar ringar ringarmedav
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-34 353" 000 anslutningarI

riktigamed 5 Mbit/s

ÄvenfinnsDet ida installerat Lunda skala kraftiå år33 itest-nåt atan attsom g P g g PP ettu 8
mycket omfattande det ha mycket hög kapacitet mellan ochgårsystem attmer var en av
punkterna i nätet.

dettaIngenting åstadkomma med traditionell strikt hierarki, dettagår ärattav utanen
nytänkande. Tekniken med optiska hög kapacitet ochringar tillgänglighet. Med lokalger
intelligens klarar de olika krav framgent kommer ställas.mångasystemet som

Fråga till Stefan Lindeberg, Cisco Systems Inc

Kan Cisco Lundagatandet 5byggt fungeranät på verkligt skalai med fast förbindelsestorsom
Mbit/s mått Ardubbelriktat kapacitet med dagens det kostnadsmässigt överkomligt fören enorm-
hushållen

kunnaSvar: För bygga denna lösning med denna kapacitet mellan alla noder, krävsatt typ av
det tillgång till fiber.

länge detSå finns tillräckligt fiber,mycket detinte bygga denna lösning.går inte Detatt
skulle bli alldeles för dyrt. kostnadsmässigtUtrustningen problem.i övrigt ingetär

infrastrukturenNär spridd tillräckligt platser, det bygga till rimligtmånga går pris.är att
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E:Tema
visionengenomförandefördiskussionStrategisk av

Översikt

fiberkablarinfrastrukturfysiskbyggafemdeUppgiften årennärmasteUppgiften är somenatt

landettill alla helaverklig kapacitet iMbit/sklarar iminst 50
kapacitetenfördubblingårligklarar0 aven

landethelatilltillgänglig pris iär0 samma
konkurrensneutralär0

finmaskigtnationelltbildar nät0 ett
teknikvalsinaoch låteröverallt varjeklarar göramånga operatöroperatörer egna0

föralltid har plats operatörer0 nya
överallt.dubbla vägarredundans0 ger

och detutvecklingroll dennahar iStaten ärStatens roll atten

grundtjänståå Universaldenhetligttill pris,fårlandetalla helai env satt engarantera0
Mbit/sförkvalitetssäkrad minst 5innebär IP-tjänstObligationService ensom

fiberinstallationdokumentationsmodell förinstruktioner ochutforma normer,0

fibernätetinfrastrukturenfysiskadenfiberparför uthyrning ipolicysätta av0

levererar.grundtjänstdenkvalitetenövervakning operatörernasom0 avarrangera

ochutbyggnadensamordnaplanera ochroll förklarbehöverDärutöver atttastaten en
aktör ellerenskildekonomiskt.stimulera Ingenlån ellermöjligen sätt grupp avannatge

omfattandedennaellerhar förutsättningar incitamentmarknadenaktörer göraatt
riskkapital.och medutbyggnad initiativ egeteget

ovanför denfungerande konkurrensvälfinnstill detnödvändigtocksåDet är attatt ense
Fastighetsnätm för fastighetsägaren, ingenangelägenhet såfysiska måstenivån. attenvara

fastighet.kablarnamonopolfår ienskild operatör eget enett

dennaecifikationvolt.amfor Enelnätetskvalitet. 230levererameddenGrundt IP-t avsPmaste en VISSeratoranst anstsom en oPar lJ
skakunna ske.kvalitetskontrollutformas förgrundtjänst måste att

67 fastighet.installeradekopplingsutrustning, ikablar,Fastighetsnät är etc en
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viktigtHörnstenar Det utbyggnadeni svensk fiberoptisk IT-infrastrukturär iatt av en ny presenteras ett
komplett beskriver helheten med såvälutbyggnaden startpunkt slutmål. Medprogram som som en
helhetsbild det anläggagår långsiktigt perspektiv formuleraoch modell beståendeatt ett en av
flera olika delar och behövs för slutmålet.nåsom attvar en

förHypoteser hörnstenarna utbyggnadeni IT-infrastrukturen ärav att

Staten planerar och samordnar utbyggnaden reglernasättersamt

"Staten kommuner och2. lån med bra villkorregionerger

Fullständig konkurrens råder ovanför den fysiska nivån hela landetpå nätet över

Fastighetsägare och kommuner ansluter hushåll och företag
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StatenHypotes planerar och samordnar utbyggnaden"#1:

infrastruktur förMed systematik och omgående kan ha färdig fiberoptiskSverige ITpåSystematik start en
fem 2005.årnivånationell om

för påskynda utbyggnaden och för regional och social skabidraStaten rättvisamåste att att en
uppnås.

helt överlåta utvecklingen till marknadens aktörer.Det går inte att

handlingsplan finnas från vad ska aktör harska början VarjeEn göras.som som ensom anger
kabelförlä bidra del till detroll kommunerna, ska med sineratörer etcstaten, are, oP

pussel planen ska samordna och hur nbitarnaStaten -utgör. utsom ange ser .

finnasFibernätet ska förläggas redundans erhålls. central punkt ska därIngen någonså att
aktör kontrollerar hela Hela mellan alla användare ska kapacitetenoch nätet. vägenstyr vara

skaMbit/s och symmetrisk, d kapacitet båda riktningarna. Nätetminst 5 i varas sammav
för fördubbling kapaciteten.konstruerat klara årligatt en av

fiber baseradgrundförutsättning. Infrastrukturen ska huvudsakSvart iär varaen
fiberoptisk ska lokala komplement för rörligakabel. Mobil- och radiokommunikation vara

fiberoptiskt också förutsättning för mobilaeller svåråtkomliga användare. Ett sigiärnät en
och andra accesstekniker.

Avgiftenfiber förläggs det alltid finns plats för flera aktörer.Mängden ska så stor attsom vara
för förlägga ytterligare kablar,för hyra fiber ska ekonomisktett utrymme attatt svart somge

utnyttjandet befintliga kablar ska alltid möjligtsker viss Detnåttnär gräns. atten varaav
tillgång till fiber och korta leveranstider.garantera

beslut och praktisk handling.viktigt med flygande både vad politiskaDet är starten avser—
samtidigt. Nätsstrukturen ska klaraLikvärdiga ska finnas tillgängliga hela landettjänster över

framtida trafikvolymer.

infrastrukturen övergångstid fungera tillsammans med denunder ocksåDen måstenya en
oberoendegamla. gäller vid påfrestningar fred och krig. SverigeDetta i måstesvåraäven vara

funktioner placerade utomlands. Hopkopplingspunkter, nätdatabaser måsteär m mav som
förskyddade fysiska Utspridning och dubbla anslutningar skaplaceras utnyttjasmot angrepp.

infrastrukturen finnas.öka säkerheten. Skydd intrång via måstemotatt

fler med byggabehöver specialister kompetensSverige IP-nät.att stora

Åtgärder viktigaste åtgärdernaDe är att

genomförande finansieringavsiktsförklaring ochregeringen en omavger

formulera handlingsplanenden aktör skaregeringen utser som

för landet.ska fungerande kommunikation alla helaregeringen igarantera

8 fiberanslutnmg tillfiber fiber andarna förbindelsen formoptisk andutrustnmg, d natleverantoren badaSvart utan att 1 avar v s ger av
kunderna mellanliggandenågon utrustning.utan
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Diskussion

Det Närförödande för avsaknad beslut. kommer råden formutvecklingen iär statensmest avav
ansvarstagande Och glesbygdenvilketpå sätt garanteras

förRegeringskansliet arbetar med ska klar vid juletidIT-propositionSvar: atten som vara
fram viktigt med snabba beslut.läggas under Detvåren 2000. är

förränInlägg: Med blir det alltså beslut tidigast julennormal hantering inte något 2000.
har för genomförande den håller krympt tillDärmed tiden visionen år.ett treav om- -

Vad utvecklingen under den tid ochvi står stampargör av

GårBristen IP-specialister de kritiska punkterna. det snabbt få fram flerpå mångaär mest atten av
specialister

IT-infrastrukturutredningen föreslår kartläggning och högskolenivå.Svar: satsningen en
det brist lärare.Men är

företagInlägg: utbildning KTH. Både och högskolan harEn är väg att starta avsatt
forskare.för detta. kan leda till det kommer både ochDet ingenjöreratt snart utresurser

"staten samordnar GårVad innebär planerar och det jämföra med skolområdet, däratt att t ex
Skolverket utförare Ellerhar tillsynsroll och där kommunerna skulle rollär statensen vara mer

myndighethandfast formi vissav en

myndighet, riktlinjer, rekommenda-eller utsedd aktör,Svar: Det vissär statenen av som ger
för pusselbitarna Befintligaoch sköter övervakningen ihop. myndighe-tioner att att passa

IT-infrastrukturutredningen föreslår utökatkomplettera. PTSgårter att att tar ett ansvar.
förviktigt de får och kompetens, för området PTS.Det är rätt äratt nyttresurser

dInlägg: blir det Skolverket, själv, läggerDå precis ingetgöratt staten utansom s uppv
förriktlinjer och k läroplan det.en s

Visst offentligtdet självklart för datatrafik ska ägda påär vägarna sätt vägarnaatt vara samma som
Visionen 2005för bilar, färdig nationell infrastruktur hoppoch både ochjärnväg tåg. år ingerom en

Varför Telias färdigtbekymmer. förstatliga fibernät finns fixtdet redan ochgår inte att som

finns förstärkacentralt problem idag. heltSvar: Ett Deti visionen inte går visstär nätetatt att
Telias fiberkablar frågan topologin kan bli denär rätta.men om-

finnsska bygga klarar Mbit/s till alla, idag endastOm Sverigei minst 5 sånätett som en
halv fiber behövs.denprocent av som

fÖfCtCClSC.nuvarandeDet ointressantstamnätet är en

det idag, klara framtidens trafikvolymer.bygga skaDet integår sättetnätatt som om man
deOch trafikvolymerna fördet bygga och kanskemåste någontingär större.stora som

fiber fiberinnebär kopparkabeln marken, Banverkets fiber, Kraftnäts och TeliasDet iatta
kan glömma. börjar från början. finns nämligen lite användaVi Det så att attspara genom
det existerande bekymret.Det intenätet. är värt
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Telia. SkullePå frigörakunnafinnsregional problemet det prispress påinte någonnivå är att man
Telias blir klart.detomedelbart, kunde det innebära i påprispress väntan nätetnät atten nya

kanråder fiberbrist,finns konkurrens. detförutsätter det så viMenSvar: Prispressning att en
kapacitetöverskottfiberkapacitet. skapaskapa konkurrenssituation Vi måsteinte etten

framgent fiber.tanken läggerdet detär är statenattgenom nersom-

skulleTelia till andradet idé Detintressen.För övrigt översnarast avyttra ge pengarattvore
minskar tiden.för sådan gammal verksamhetmedan tid värdet överär, en

förutsattbefintlig infrastrukturfrämmande till användaObservatoriet ställerI inte attoss
frånstrukturplan ska finnas början.den denin iatt passar som

Mbit/s5Måste alla punkterfinmaskiga fiberoptiska erbjuda i pådetta kraftfulla nätioperatören
nätet

grundtjänstw ska finnasdenkunnaSvar: En minstmåste nätet.operatör motsvara som
omfattning efter hand.kommerDen iväxaatt

IP-transport,Kommer denmed tankeanvändningsområden påmöjligt med andradet än attvara
användningarolikatekniska utvecklingen kan leda till avmassor

trafikslag. helt fri skapaFiber oberoende En tjänster.Svar: Ja. operatör ärär attav

69 specifikation dennaJämför voltmed kvalitet. elnätets EnlevereraGrundt den viss 230IP-t måsteär operatör avensom en
kunna ske.utformas för kvalitetskontroll skagrundtjänst måste att
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lånHypotes "Staten#2: kommuner och regioner med bra villkor"ger

Staten har för god utveckling infrastrukturen för modell för finansieringIT.Kommunerna Enansvar en av
kan statliga räntefria lån till kommunerna. kan, önskar,Kommunerna såviktighar roll vara om man
upphandla nätbyggandet och -driften. förStaten nationell generalplanupprättaattansvarar en
för utbyggnaden.

regionala för regional förDen utbyggnadsplan utbyggnadennivån IT-ansvarar en av
infrastrukturen, d regionplan.v s en

kommunal ligger förPå detaljplan för utbyggnaden IT-infra-nivå upprättaansvaret att en av
strukturen. också för det praktiska förläggaKommunen arbetet med fibern iattansvarar egen
eller regi.annans

för förmånligaStatens krav de lånen är att

arbetena med den lokala utbyggnaden ska föregås god planering0 av en

del fiberkapaciteten förviss uthyrning publika tjänster0 en av reserveras av

alla hushåll och verksamheter ska täckas feminom år0

kommunerna för förutom kommunal kommunikationinte operativa tjänster intern0 svarar

intäkterna från fiberuthyrning återbetalas till tills lånen betalda.är0 staten

Åtgärder De viktigaste åtgärderna är att

skapa finansieringsmodell möjlighet erhålla kommunikation helaöveratten som ger en
landet till låg fast kostnaden

finansieringsmodellskapa där lånar med goda villkor och lång sikt.staten uten pengar

Diskussion

ÄrVarifrån tjänsten slagkommer intäkterna den publika det från tjänsteleverantörer olikatav ex av

Intäkterna kommer frånSvar: dem hyr fiber för leverera till användar-tjänsterattsom
na/kunderna.

Med statlig myndighet planerar och kommuner förlägger fiber förhandlingspartären som som -vem
fiberkapacitetför den eller tjänsteleverantör vill köpa rikstäckandeoperatör

förhandlingspartSvar: kanVem lokalt det kan kommunen eller denvarieraärsom vara-
kommunen eller uppdragit förhandlingspart.regionen åtsom att vara
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DessutomVem finnasdetska förhandlingsparten för tydligt. måstemåsteoperatören varasom vara
fiber villkor det blirlagstiftning dem får statliga lån hyra såpå vissatvingar attatt uten somsom

Z56Det förhandla medfullständigt omöjligtenhetligt hela landet. bliri operatör attsomannars
parter.

det finnasfinnas generalplanen. kan diskutera skaHela regelverketSvar: i Manmåste om
differentieradefibern för publika eller det skakrav mängd upplåtsviss tjänsteratt varaav om

fiber denden driver publik kan hyra billigareT någotpriser. tjänst än göratt somex som en
enskild fiberresurs.annat en

lånenHur lång tid det betala tillbakaatttar

förmodligen lånen aldrigfinns beräkningar det. trakter kommerISvar: Det inga vissa att
borde detkan mycket snabbt. Nationalekonomisktkunna betalas. andra ställen detPå

ändå ihop.

Blir monopoldetta kommunaltett

för andra förläggakommunalt monopol. ska fritt framdetSvar: Nej, Detinteär attett vara
ska blifiber behov. emellertid frberkapacitetvill och har Förhoppningen är attom man

förläggaförtillgänglig till sådana det särskilt attraktivtpriser, så inte någonär attatt
ytterligare fiber.

kommunernaNär intäktskälla förbetalda, ska förhindra blirlånen hur dåär nätetatt en ny renman

prissättningsfrågornaska ha övergripande tillsynsroll och det inkluderarSvar: Staten nären
det gäller infrastrukturen inte tjänster.men-

DetAtt faktor.flera plan. kommunala självstyretgenomföra kräver byråkrativisionen viss på är en
DetHela finnsfilosofin, attityden, till kommunerna alla förstår.kommuniceras såmåste ettattut
Hurmed Det tydlighet fråntidsproblem hur ska allt detta hinnas kräver staten.storen-

pekar riktningentydlighet fråndetSvar: Det givet måsteär staten, att utatt stor manvara en
också kommunalt, därmycket snabbt. kommunala detalj planernaDe måste göras vetman

regionalaförlägga fiber. omfattande dendet finns fastigheter och det Hurgår attvarvar
pekar riktningenklarlagt viktigamellannivån behöver Detinte ännu. ärär att staten utvara,

och igång.sätteratt man

specifikt.flera täcker dessa områdenObservatoriet projekt inInom pågår mersom
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råderHypotes "Fullständig#3: konkurrens över hela landet"

förutsättningar skapa fri konkurrens marknad.måste fâ Ett tjänster iÅ nät öppennytt attger en
Observatoriet användare ska kunna välja bland fem leverantörervarje minst IP-valfrihetstor attanser av

bor landet. Möjligheten för användarnatjänst i nyttigt måstegöra nätetoavsett attvar man
skapas de tillhandahåller samverkan med användarna. slutändan dettjänsterna i I ärsomav
användare väljer vad betrakta Behoven kapacitet ochnyttigt. tjänsterär attsom som som av
ökar kontinuerligt, kommer användas för fier funktioner.allt kommer finnasDetnätet att att
behov möjligheten flera samtidiga användare hushåll, kanske med olikai varjeattav vara
operatörer.

fiberTillgången till och kanalisation för fysiskauppbyggnad central för frågannät ärsvart av
konkurrens och därmed också för vilka fåranvändarna tillgång till och tilltjänsterom som

vilka kostnader. Därför det också viktigt undanröja risken för alla skainteär operatöreratt att
tillgång till IT-infrastrukturen önskad lika villkor och allatjänstenivå, nivåer över

fysiskaden nivån.

första hand gäller det skapa fysisk infrastrukturI d kanalisation och fiberoptiskaatt en v s
ledningar hela landet har struktur klarar framtida behov.i skaDetvåra intesom en som vara
konkurrens fysiskaden den fiberhyr gäller det aldrig hyranivån. För sinut svart att utsom

fiber. Obegränsad tillgång till fiber det möjligt skapa konkurrenssista ökadgörsvart att
ovanför den fysiska IT-infrastrukturen den det möjligt mångfaldnivån. gör attsom ser en
aktörer producerar effekt den konkurrensen torde blimånga Entjänster. störretypersom av av
valfrihet bland med högre kvalitet och till lägre kostnad för alla användare.tjänster

och ska fullständigtTjänster utbytbara. video demandTjänster skatransport tvara som ex on
beroende användare abonnemanginte Har sådan tjänstoperatör.vara ettav man som en

ska kunna den oberoende "infrastrukturtransport"tillhandahållerutnyttjaman av vem som
IP-tjänst.

den tillhandahåller fiberkablarKommunen lokalt. eller de kommu-Kommunenär som som
uppgiftenuppdragit ska dock uppgiftåt till tillhandahålla baseradeinte tjänsterta attnen

förädling fibern, hyrda eller telefoni, för kommunenstransmissionsresurser änt annatav ex
verksamhet.interna

Fastighetsnät" fastighetsägaren, uppdrag de boende. boende ha fullskaDeägs ytterstav av
frihet valet både för och för innehållstjänster.i operatörer, transport-av

Åtgärder viktigaste åtgärdernaDe är att

formulera prismodell fiber hyra villkor hela landetså går iatt svart atten samma

informera fastighetsägare värdet fastighetsnätenägaattom av

till det alltid finns förplats ytterligare operatör.attse en

70 fiber fiberSvart optisk ändutrustning, d nätleverantören bådaändarna förbindelsen form fiberanslutning tilliår utan attv s ger av av
kunderna mellanliggandenågon utrustning.utan

7 Fastighetsnät kablar, kopplingsutrustning, installerade fastighet.iär etc en
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Diskussion

Om olönsam-ska förlägga fiber till såväl lönsammaska ha monopol, ändåkommunen inte sommen
områdenkapital förlägger fiber attraktivamed iområden, hur undviks entreprenör egetattma en

för defiberuthyrning betalamed intäkter från måsteoch där konkurrerar kommunen ävenut som
områdenaolönsamma

förlägga fiber, villkorenfritt för alla villGrundtanken det skaSvar: är attattatt menvara som
sådanförmodligen olönsamtska ligga sådan det insats.nivå är göraattatt enen

fiberinfrastruk-goda villkor för byggafår låna medTanken kommunen sinär attatt pengar
säljer det faktiskatillbaka den taktbetalar kommunen iDessa utnytt-tur. som manpengar

betalasålt behöver deninfrastrukturen till kommunenjandet inteHar inte något,någon.av
faktisktfibern dyr det lönardär den statsfinansieradetillbaka kommunI såär attpengar. en

för detfiber fältet fritt. dock liteför förlägga Det svårtsig såsig någon ärär attatt se,annan
drabbarfibernät och detför själv vill byggakanske denår operatör ett egettar ett extra som

eftersom det säkertfiber oanvänd,kommunen. kommer inteinte Kommunens vara
förlägga fiber.villockså vill säljakommer intetjänster,någon operatör egenmenannan som

detta belastar kommunen.alltså egentligt problem. DetIngetDetta inget ärär staten somav
får risken.stå

NärEn kommunens rollfiber det gällerkommun ska alltså tillhandahålla och tjänster.inte som
Det hålla rollerna.helst. gälleranvändare den vilken kund isärmåste attses som som

fiberresurs d där denför publik eller k enskildMed differentieradeSvar: priser tjänst ss v
till allmän-den fiberfibern används för annat, dethyrda inte nyttjasnågot går att som

andra.återbetalas snabbare ännyttan att

Enligt och detta till prisvälja bland femska alla överallt kunna minstvisionen operatörer samma som
invånare Hur100Kommer ska fåmedgälla den lillaför busskort. detta kunna i ortenett att man

omfattningsvartfibernändarna småorterna iinstallera på påutrustningen ioperatörerna att samma
störredepåsom

abonnentleverera tillföreslagna topologin kostar detmed den inteSvar: I nät attett enmer
fastighet Stockholm finnsundantag:Norrland till Stockholm med i iii än ett enen -

för potentiella antalet abonnen-emellertid baraförmodligen fler kunder. betalarOperatören
det dyraremodell det balansera iMed sådan integår sågår nå. äratt attter attsom en

Norrland.

från denglesbygden skiljer sitterden röda sig inte någotUtrustningen i i sättstugan som
till glesbygdKanske kostarkostar lika mycket.Stockholms innerstad. Deni transporten
förutsattdensammaden. kostnadenliksom installera Men i övrigtnågot är attattmer, -

fiberstrukturen betalas abonnent eller hushåll.per

Blir använd-kostnadsrelateradblir styrningdetta bekymmer, det nätetsinteinte ett att avgenom en
ning

problem.fibernät där prestanda OmUppgiften förse medSverige inteSvar: ärär ettettatt
säkert de hardet för defolk använder till positivt någotnågot görnätet är nyttasom av.-

ondo, längeAnvändning godo ochligger såSveriges inteDetta i AB intresse. är manav av
modernabyggaknapphamnar det läget Det gårinte i stöter attatt en resurs.man

flaskhalsarden nuvarandeinfrastrukturer till mycket lägre kostnad, igöra nätet.än utan att
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En Menföresats skapa dynamik och entrepenörskap det likai visionen på tjånstenivå. minstär äratt
viktigt det infrastrukturnivå, framför skaallt duktiga teknikut-på vi på utnyttjagöraatt attom vara

Då Hadevecklingen. det farligt låsa tekniken. detta för hade det antagligenvi gjort några årår att
ATMn-nät Sverige idag Utnyttjablivit hela och hur bra hade det känts iställetöverett stort -

dynamiken och redundansen människor olika saker, infrastrukturen.i många inomgör ävenatt

dynamiken förutsättningarskapa och läggaSvar: Vi Dynami-vägnät.utmanar att ettgenom
ken finns utvecklingen ansluts till det däri utrustning Men nivå inätet. är statenav som en

försökerska entrepenörskapet och dynamiken skapaVi vägutmana att attagera. genom en
köra och den sedan kör bestämmer vad blir bäst.som som

Inlägg: Den kostnadsrelaterade har levt med hittills, innebär harprissättningen vi vi inteatt settsom
ITs Detavståndsöverbryggande effekter. bara de centraliserande effekterna harnågot är viav som

Det Arlanda,fått. den traditionella marknaden slutar vid egentligeninte minst på vidsyns som men
Norrtull. En IT-infrastrukturstatlig börjar kännas hyfsat behaglig.satsning på ny

Om ska landsomfattande fibernät, väl ställa krav fiberkvaliteteninvestera i så måste påstaten ett man
fiberhur det med åldrandeär-

Gammal fiber har akrylatskikt och det harSvar: med glasetingenting i sigsämre göra.ett att
Utvecklingen alla faktiskt fibervärlden litar den finns. Vartenda land hari visar att som

Ävenifrån allt och bara fiber. mobilsystem ändå ha fiber förgått i måsteannat satsar man
kapacitet. ska tvivla fibern fysiskt medium.Så inteatt ettman som

Många Hurkommuner föregångare fibernät.och redan idag kommer de behandlasär investerar i iatt
systemetdet nya

det fiber tillgänglig villkor den kanSvar: Finns går sågöra göraatt att nyttasom samma-
fiber ska den naturligtvis kommuner, sedanutnyttjas. Det är sättett attsom ny ge som-

tidigare har legat långt framme utvecklingen, flygandei start.en

Nu ADSLTeliamarknadsför bredbandslösning och det kan frestande påattsom en vara nappa en
Hur fram Eller ADSL-tågetsådan lösning. snabbt kan fiberstruktur komma ska hoppavi på såen

årenlänge för de tvånärmaste

snabbt utvecklingen kommer, beror det politiska etablissemanget.Svar: Hur närmast

72 AsynchronousTransfer för dataöverföringATM, Mode, metod med hög hastighet.

73 Digital SubscriberADSL, Asymmetric Line.
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hushållansluter"Fastighetsägare och kommunerHypotes #4:

företag"och

medkommun hus fastigheterfiberkabel dras till samtligabör tillNationellt Varje permanentattse
verksamhet kommunen.boende eller ifinmaskigt nät

för kabelnätfastighetsbolag till lämplig kanalisationmotsvarande börellerVarje attse
fastighetsnätetfastighetsbeståndet.ombyggnad Därnybyggnad elleriexisterar varje möterav

fastighetenFlerfamiljshus ansluts till kommunens iidet publika kommunen.i nätnätet en
fysiskt skilda kanalisa-bör finnasinnebär detstruktur redundans. tvålämplig Det attgersom

eller ringnät.flerfamiljshus dubbelstjärnatilltioner varje

redundanshuset.fibernät med anslutningtill kommunens i KravenEnfamiljshus ansluts en
för flerfamiljshus.ställdabehöver lika högtinte somvara

där till kommunensdvs skyddade platseranordna fibercentra,kommun skaVarje två access
tillha anslutningmed fler hushåll skafastigheterfibernät finns. Alla 50än separatgrupper av

spridningsutrustning.kan dock inkluderabåda fibercentra, dettakommunens operatörens
plats för uppställningvarandra. ska erbjudaoberoendefibercentra ska DeDessa två avavvara
reservkraft och kyla skaför fysiskt skydd,lämplig mängd. Normerutrustning ioperatörernas

ÖCB. Finansieringsfrågan förochmyndighetersamarbete med berörda PTSutarbetas såsomi
drift ska utredas.för kommersielloch behövsreservkraftanordningar inteannat som

grannkommunernafibercentrum hosmed fiber till ifibercentrum ska anslutasVarje närmsta
kommunen.och denÖster om egnanorr

Åtgärder viktigaste åtgärdernaDe är att

byggnormerkomplettera

för utbyggnadformulera riktlinjer

IT-infrastrukturen.delvärdet självainformera fastighetsägare sinägaatt avom av
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Diskussion

Nu Bredbandsbolaget, Telia, TeleCyber,fastighetsbolagenmöter antal aktörerett som m som
Detbearbetar marknaden för bredbandsnät. innebär slår fast teknik ochi princip andraatt man

Detspelregler. behövs få fram exempelvis byggnormer förär lägenheter och fastigheter.attsom nu
Ar kanalisationbyggnormerinte viktigare plädera förän att

fastighetsägare,Svar: förMånga alla, vikten förädla fastigheten medinte insersägaatt attav
intelligent datanät.någon bedrivas samarbete medDet ellermåste i någontyp av annan

flesta hus kommerDe tillräckligtinitiativ. bra Risken inte såsätt. äreget att utrustas stor
den levererar också kommer kontrollera fastighetsnätet.ochtjänsten Varjeägaatt som att

fastighetsägare kommer själv det vill levereraDe kommer ocksåtjänstatt ta ansvaret. som en
beredda fastighetsnät det förnuftigt byggt. Fastighetsägareutnyttja iäratt att ettvara om

allmänhet kommer oförnuftigt.byggainte att

I de avtal detär på i utsträckning försökerväg är så få monopol underut, stor operatörenatt ettsom
Hur detantal ska marknadenår. hantera

finns förhindraSvar: Det anledning sådan utveckling.att en

Bilden det finmaskiga mycket beskrivande.nätet ärav

Men hur ska överlämnandet till grannkommunerna
ut Arpraktiskt det mellan fibercentra eller finnsse en

kommungränsenöverlämningspunkt vid

kommerSvar: säkert mellanDet olika län beroende relationenvariera mellan de olikaatt
kommunerna.

kommun bygger fiberEn till grannkommunen d hela till fibercentrum.derasi öster, vägenv s
sker utbyggnad tillPå kommunen ha skarv kommungränseni Attsätt ärsamma norr. en

idé. kommun skulleingen Att bygga kabel dubbelarbete.varje varsin är

Redundansen innebär det möjligti kommun skullenågotnätet äratt att runt en om
sönder. län finnsI redan planer fibersträckningar frånvissa till Detett centrum ett annat.

hela landet.går göra sätt överatt samma

Stokabs 25 Stockholmserfarenhet förhandla med kommuner län deti visar enkeltatt inte såärattav
ÖrebroDet "Hur Kiruna"kanske Detkommer frågor frånuppstå tilltror. sigatt tasom man som:

Viktigtkräver mellanortsnät, tekniska skäl.inte minst beakta de förhandlings- ochär att rentav
affärsmässiga frågorna kommer detta fungera.inte attannars-

ErfarenhetenSvar: från landet utanför Stockholm annorlunda.övriga något Det inteär är ett
mellanortsnät kanske me/lanomfdr/øandlare behövs organisatoriskutan en som snarare en-
lösning teknisk. det perspektivet finnsI mellannät eller lokalnätinte deniän stamnät,en nya
fysiska bemärkelsen. kanske hellerDet realistiskt ska behöva förhandlainte mednågonär att

kommuner. Därför behövs organisatorisk lösning för280 det.en
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"kanalisationsplikt"Varför blir för alla kommun,verka för det nationellt planpåinte att ett en -
eller åker samtidigt läggavägverk, banverk, energibolag öppnar väg, gata att ettner0 s som env -

fiber"pliktrör" för

det krävsObservatoriet har den rekommendationer tillSvar: regeringen,gjort typen menav
linje. Förhoppningsvis detockså beslut. IT-infrastrukturutredningen inne ärär ettsamma

övergående problem.

förvånande hur kommundet idag bra kommuner. DetMen inte i många är attut enseser
för framtida fiberfjärrvärmenät och läggerintegräver tomrörett utanett stort ens nerner

naturligtvisbara värmekablar. vansinnigt.Det är
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Övrig diskussion genomförandeettom

ADSLM-utbyggnadKan fibernätfungera i påväntan etten

aspekten Observatoriets ellerSvar: Den detinte i vision. Om någon någonoperatörärryms
fibernät,beredd medanansvarig sig ADSL väntaratt satsa ettannan som anser vara man

det kanske vågspel ändå fundera föreordentligt beslut.något måsteär överett men som man

befästaADSL-utbyggnad monopol, eftersom alla ADSL-ledningar ändåAtt ärsatsa att ett
telefonstation.slutar iTelias

Bredband blir förhållandevis dyrt för DärförADSL användaren. ADSL ingetärgenom
alternativ Observatorietsi vision.

Efterfrågan Talardiskutera. wishful thin-går önskvärd utveckling lång siktvi på äratt om en som
king Eller starkt Dettalar utveckling styrdvi behov alla känner mycketviär ärom en som av som

Är ADSLbedöma behovskraft. detsvårt tjänsters möjligt åtminstoneatt att ettse som ger par-
Mbit/s mellanstation för skapa de tillämpningar kan utveck-inästaatt stegsom en som generera-

fibernätetlingen mot

Det också möjligt ska betona de demokratiska aspekterna till alla och baraär nå inteatt att utman
Dettill de lönsamma delarna. finns också tillämpningar vid demokratiskti mening motivera-ärsom

de, kanske skulle få komma framsvårt utveckling styrd enbart marknads-iattsom en som var av
Ettkrafterna. samspel mellan både samhälle och marknad naturligtvis önskvärt.är

Bör hitta mellanstation för formuleravi och för få kontakt med den efterfråganatt atten oss som
ADSL konkurrensändå kanskemåste via istyra -

löser problemet.Swzr: ADSL utbyggnaden ska ske med behov ochinte Om parametrarna
efterfrågan, kommer tätbefolkadehända de mindre delarna landet. Utveck-ingenting iatt av
lingen kommer endast där det riktigt mycket folk. kommer aldrig byggasDet in-är att
frastruktur där efterfrågan tillräckligt hög. den glesbygden.inte Det inte iär är

hela landet eller demokratiskäl ska ha bredband,Om tillgång till denrättvise- måsteav
grundläggande infrastrukturen byggas samtidigt hela landet den finns där. Sedansåöverut att

användningen börjar öka kan tillbyggnaderna ske behoven.takt medinär

löser heller problemet förADSL glesbygden, det lite för långa avstånd fråninte i ärute
telefonstationerabonnenter till för ska fungera.ADSL kanDet inte någonting åt.göraatt man

de flesta fall det dessutom usel gammal kopparkabel lönsam byta.I landet inteär är attsom

ska alltså samhällsresurser bygga befästaVi och den dagens deinte ADSL vägensatsa att ut
facto monopol. vill erbjudaOm ADSL-lösningar och det branågon operatör gör sättett -
perfekt. dem det ska förbjudet.Låt Det integöra vara

74 Digital SubscriberADSL, Asymmetric Line.
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förförutsättningDen tillräcklignödvändig, intebara del attfysiska infrastrukturen är menen en --
Ska kring utvecklingenpolitisk uppslutningblitjänstesamhället. detdigitalabygga det goda livet i en

hårda infrastrukturen.denräcker det med endast påinte att se

I bygga ochDen infrastrukturen ingården mjukabehövs också.mjuka infrastrukturen t attex
EttDet fastighetsregistretexempeltid.kräver ärinformationskällor och tjänster.etablera databaser,

Då25 femårsperspektiv ingenting.bygga visionensår årtog att upp.som

behöverDärför: Vilken det viför public service på nätetinfrastruktur åtminstone nyaannan --
fåupp Det god tid fördenna sida ibereda och påviktigt utreda, investera även attbygga är att en

utveckling.balanserad

antingen-eller-fråga.får blidetutvecklingsspår. inteparallellt MenviktigtSvar: Detta är enett

finnsUr endast där behovenfibernätbättre byggaperspektiv, detekonomiskt inte ut ettattett vore

behovska diktera Hurdet"hönan-och-ägget, d minafråganSvar: Det ärär vem somsvom
förhadevad behövereftersom Ingenbehöver inte jagska något, jagjag jagnär tvet exveta

persondatorer med otrolig kapacitetbärbaraskulle ha dessatanke idagfemton år atten
lagringsförmåga.och

ochbehov kommerdeistället förberedabedöma behov LåtAtt svårt.är somsomossoss
hela 1990-talet.underföreställa har detkan Såvida det någonsinöverstiger sett utoss.som

från det.Låt utgåoss

DetApropå ADSL-utvecklingen vid.telebranschenoch detmed ärdet naturligt migration årär van
De använda koppar-vill sigslutar.där kopparnätetfiber till den punktkommer behövasatt avsom

Det hushållbig bang allanaturligtvis såblir intefår ställning till det. attaccessmetodnätet ta ensom
Då tidunderkopparnätetkommerdet blir migration. attfår bredband med det utan ensamma, en

försökamycket utnyttja.intressant attvara

frågor.dessaför fortsatt debattviktigtSwzr: Det är att omen

efterfrågan ViInlägg: Vore video viktigt mångaiärbilderdet bra försöka konstruera vet attatt av
Skulle utvecklingenha fiber. viför det inte ettoch tillämpningar måste tasammanhang manmen- Ärmonopol. detbefästaför någradetefterfrågan inteför konkretisera är atti just attsteg taget --

TeliasDet handlar intedet på tjänster.benhård konkurrens, sådet ska årnågonstans omsom vara
telenätet" föraccessnât", "det tillgängligtexisterande lagarunderoch det skaallmännautan varaom

alla.
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En enkel strategi, försöka bygga efterär behovet,nytta tillatt åtminstonesom ger mer av pengarna,
Behovet Behovetbörja med. är inte så svårt redaatt på. korrelerar medatt ta i viss mån de som

Antagligenskriker och kan lägga det lättastmest tillgodosemest är behov i tätbefol-attupp pengar.
Takade områden. behoven och ordningi och då det naturligtvis tätbefolkadetur är i områden man-

börjar.

finnsSvar: behov bättre infrastrukturDet överallt, de allrai byarna, vilketminsta sigiävenav
utbyggnad hela landet.motiverar i När ska bygga efter behovetsägeren attman man menar

ofta utbyggnaden ska ske där det lämplig synvinkel finns tillräckligtnågonattman ur stora
behov. de glesbefolkadeI delarna landet dock behoven ofta tillräckligt förinteärmer av stora

kortsiktigt ekonomiskt utbyggnad.motiveraatt en

bygga efter behovenAtt innebär då utbyggnaden endast kommer ske deiatt att mest
tätbefolkade delarna landet medan landet får initial frberinfrastrukturEnvänta.av resten av
bör istället byggas till hela landet det praktiskt genomförbart förså allaärut snart att ge en
"grundtjänsd".

fortsatta förstärkningenDen frberinfrastrukturen ska dock ske takt med behoveniav genom
ha princip frberparen kabel75 uthyrda, skai kabelnär såäratt t attex procentsom av en ny

förläggas.

Vi "tigern påse". Det Tigernoch elefanten Internet-tekniken. Elefantensätter i bra.inteår ärsamma
Dessa Kännerglesbygd. harär två dynamik.sin nackdelarnavi med ha elefanten och tigernattegen

påseiär samma

GlesbygdSvar: den digitala miljön där dui endast har tillgång till ISDN eller ADSL.är
Geografin har betydelse ska överföraingen elektroniska saknar avståndettjänster. Dånär man
relevans. istället tillgångenDet till möjligheten avgörande. Glesbygd dettaär iärsom
perspektiv fast gamla förväntningar, förutsättningargamla och gamla traditioner.är att mura

Inlägg: Diskussionen "bygg behov" Behovspårar där det finnsnär säger mycketatt ärur man
Ettkopplat till betalningsförmåga. exempel funktionshindradeär har behov, betal-intesom men

Sammaningsförmåga. sak gäller behoven glesbygdeni desammaär i det handlartätort,som som men
Detbetalningsförmåga. gäller utforma klarar täcka behovenatt där deett system uppstår.om attsom

7 Grundt den IP-t levereramed kvalitet. amfor elnatets volt ecrfikationEn denna230anstJ anstar J erator mastesom en oP en VISS sP av.grundtjänst utformas för kvalitetskontroll skamåste kunna ske.att
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till genomförandeviktigaDe ettstegen

Hans Wallberg, IT-kommissionen:

följande behövergenomföra IT-kommissionenFör visionenInledning steg tas:attatt anser

avsiktsförklaring IT-infrastruktur helamycket tydligbör iRegeringenSteg 1 attsnart en om nyavge
Internet-världenfem helalandet ska finnas plats SverigeDet positionerar inominom år.

utvecklingoch Internet-relaterad IT.av

förförutsättningar för fler kan planeraavsiktsförklaring skaparsådanEn operatörer attatt
därmed medfrån utlandet, kommerden strukturen. Nya intressenter,utnyttja även stornya

sannolikhet också vilja etablera Sverige.sig iatt

för IT-infrastrukturen.och riktlinjer användningenklara målRegeringen måsteSteg 2 avange

Steg 3

och landsting tillutvecklingen från kommunbör fortsättaRegeringen tjänsterSteg 4 satsa stat,av
användningförvaltningen bör före och ITmedborgarna. offentliga i sinvisa iDen vägen av

medborgarna. detta liggerkommunikation såväl med varandra medverksamhet och Ii som
elektroniska och kryptering.också utveckling användningen signaturerav aven

verksamhet glesbygd.ska stimulera etablering iRegeringenSteg 5 av

101



IT-kommissionens strategiska för IT-infrastrukturvisionering en ny

102



för IT-infrastrukturstrategiskaIT-kommissionens visionering en ny

Avslutande kommentar

Birgitta Heijer, Näringsdepartementet:
vid Näringsdepartementet och där för Yifizigormz.statssekreterare IBirgitta Heijer ansvarigär

lägger IT-proposition i januari 2000"Regeringen en

har mycket brahar mycket och lärorikt. IT-kommissionenDagens seminarium varit intressant
fram IT-infrastrukturfrågorna. IT-kommissionens "Bredbands-olika vinklingar visiontagit av

ställa bakom.kommunikation till alla alltid lätt sigär att-

genomförande ska ske.hur och hur snabbtFrågan inteär ettutan snarareom,

arbete området. IT-infrastrukturutredningen hållerDet inompågår intensivt attett
föreläggaremissbehandlas. kommer riksdagen proposition i januariRegeringen 2000.att en

IT-infrastrukturenHuvudtemat blir och hur den ska byggas Deni propositionen upp.
information fram nyckel det arbetet.har kommit seminariet ii ärsom en
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Bilaga

Programmet, översikt

1999-08-31 RosenbadsKonferenscenter,Drottninggatan Stockholm—

Inledning Eklund-Löwinder09.00 Anne-Marie
kommissionenI

Bredbandskommunikation till alla alltidA. Visionen -
WallbergVisionen Hans09.15

T-kommissionenI
Diskussion Eklund-LöwinderAnne-Marie

kommissionenI
Sammanfattning Ulrik Branden

I TFöretagen

Användningen rikstäckande bredbandsresurser behovs- och nyttoperspektivB. i ettav
Inledning Eklund-LöwinderAnne-Marie10.00
Översikt TkommissionenI
Funktionshindrade Sören Hansson

Hjälpmedelsinstitutet
Telemedicin Björn-Erik Erlandson

NUS, Umeå
Underhållning Kenneth Olausson

Interaktiva StockholmInstitutet:
Utbildning Anders Flodström

KTH
Distansarbete HedborgGunnar

T-komrnissionenI
Sammanfattning Ulrik Branden

I TFöretagen

Utförandet rikstäckande bredbandsnätC. ettav
Inledning WallbergHans11.20

kommissionenI

Bredbandsnätets topologi LöthbergPeter
Stupi AB

Diskussion jan Berner
Statskontoret

Sammanfattning WallbergHans
TkommissionenI

fysiska uppbyggnaden: Fiber StefanMlsson-GistoikDen
framtidssäkerhetPotential och CableEricsson AB

Diskussion jan Berner
Statskontoret

Sammanfattning VøzllbergHans
T-kommissionenI

—L7UNCH12.30
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överlever: Anders RockströmKommunikationsarkitekturen IP13.30 som
förenar och Elia Networks/IBbasenIP tjänsterär nätsom

BernerDiskussion jan
Statskontoret

VøzllløergSammanfattning Hans
kommissionenI

Tidiga exempel stöderD. visionensom
lWzllbergInledning Hans14,00

Översikt TkomrnissionenI
Norrland SöderholmPraktikfall Riksbyggen janBoNet#1:

Riksbyggen, Umeå
HammarstedtPraktikfall Barhäll jörgen#2:

Verken, LinköpingTekniska
KjellPraktikfall kommunTranås Pettersson#3:

kommunPenis
LindebergStefanLundagatan, StockholmPraktikfall #4:

SystemsInc.Cisco
WallbergUtfrågning Hans

T-kommissionenI
Ulrik BrandenSammanfattning
TFöretagenI

genomföraStrategisk diskussion:E. Att visionen
lWzllbergInledning Hans15.00

Översikt T-kommissionenbredbandsnätuppgiften bygga Ivisionensöver att

jan BernerHypotes #1:
utbyggnaden Statskontoretoch samordnarStaten planerar
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HedborgGunnarHypotes #2:

villkor T-kommissionenoch lån med brakommuner IStaten regionerger
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Hammarstedt#4: jörgenHypotes

StadsnätsföreningenSvenskaFastighetsägare och kommuner
hushåll och företagansluter fysiskt

och utvecklingDiskussion

Öppet Eklund-Löwindergenomförandeforum ytterligare idéer för Anne-Marie16.10 -
kommissionenI

lWzll/øergfem viktiga .Sammanfattning: De Hans16.25 stegen . .
Tkommissionenrekommendationer tillUnderlag för Iregeringen

HeijerAvslutande kommentar Birgitta16.40
Näringsdepartementet
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Rapporter

IT-kommissionens arbetsprogram, SOU 1995:68
Delbetänkande kommissionens övervägande ochom
prioriteringar arbetsprogram. 34 sidor. beställasKan hossamt
Fritzes kundtjänst. Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Kommunikation gränserutan
från IT-kommissionen, juni 1995rapport-

Skriften sammandrag kommissionensär arbetsprogram.ett av
15 sidor. Kan beställas hos IT-kommissionen.
Fax: 08-650 65 16. Telefon: 08-405 18 51.

Communication Without Frontiers
by the Swedish IT-Commission,report june 1995-

Engelsk översättning sammandraget. 15 sidor.av
Kan beställas hos IT-kommissionen. Fax: 08-650 65 16.
Telefon: 08-405 18 51.

Så kan Sverige framgångsrikutveckla en
programvaruindustri infor 2000-talet
Rapport 1/96. 25 sidor.
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IT-mått. Hur kan IT-användning beskrivas
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Fax: 08-650 65 16. Telefon: 08-405 18 51.

frånNär det himlen,regnar manna
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Fax: 08-650 65 16. Telefon: 08-405 18 51.

Kvinnor och IT
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Fax: 08-650 65 16. Telefon: 08-405 18 51.
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Fax: 08-650 65 16. Telefon: 08-405 18 51.

ERROR, När inteIT fungerar
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IT-kommissionens hearing infrastrukturen forom
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178SOU 1996:exempel,samling godamiljönIT och en-
kundtjänst.hos Fritzesbeställas4/97. KanRapport
90.08-690 91Telefon:08-690 91 91.Fax:
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7/97.RapportRiksdagen.Andrakammarsalen,
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Hearing anordnad IT-kommissionen i samverkan medav
Industriförbundet och Statskontoret 1997-1 l-14. Rapport 3/98.
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departementet och Industriförbundet 1997-1 1-18.
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Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

IT och nationalstaten, SOU 1998:58
Fyra framtidsscenarier. Rapport 6/98. Kan beställas hos Fritzes
kundtjänst. Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Skolan, livslångaIT och det lärandet, SOU 1998:70
Hearing anordnad Utbildningsdepartementet ochav
IT-kommissionen 1997-12-04. Rapport 7/98.
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Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Nya tider, förutsättningar..., SOU 1998:65nya
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IT och regional utveckling från-Erfarenheter hearingartre
under 1998, SOU 1998:79mars
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Rättsinformation och IT, SOU 1998:109
från tvåRapport seminarier 1996 och 1998 anordnade av

IT-kommissionen och Stiftelsen för rättsinformation
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påGod etik SOUnätet, 1998:133
Hearing anordnad IT-kommissionen i samarbete medav
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Telenordia, Telia, Tele2, IT-Företagen och BitoS.
Rapport 11/98. Kan beställas hos Fritzes kundtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.



Hur skall finansiera välfärden i detman
globaliserade IT-samhället SOU 1998:153
Ett samtal IT-utveckling och offentlig ekonomi anordnatom av
IT-kommissionen och ESO.Rapport 12/98. beställas hosKan
Fritzes kundtjänsLFax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

PC:n är död länge leve PC:n-
möjligheter för Sverige, SOU 1999:86nya-

frånEn hearingen "Efter PC:n" anordnadrapport av
IT-kommissionen ijuni 1999.Rapport 1/99.

frånKan beställas InfoFakta Direkt. Fax: 08-587 671 71.
Telefon: 08-587 671 00. E-post: order@faktainfo.se
Webbplats: www.faktainfo.se

Framtidssäker IT-infrastruktur for Sverige,
SOU 1999:134

frånEn hearingen Kommunikation till alla alltidrapport
Visioner och strategier svensk infrastruktur.om en ny
Rapport 2/99.

frånKan beställas Info Direkt.Fakta Fax: 08-587 671 71.
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påRapporter utgivna uppdrag ellerav

i samarbete med T-kommissionenI

SverigeData IT iom
Statistisk sammanställning gjord StatistiskaITom av
Centralbyrån uppdrag IT-kommissionen.av

Örebro.frånKan beställas SCB Förlag, 701 89
Fax: 019-17 69 32. Telefon: 019-17 68 00.

Datorvanor 1995
Undersökning svenska folkets utförddatorvanorav av
Statistiska Centralbyrån uppdrag IT-kommissionen.av

Örebro.från102 sidor. Kan beställas SCB Förlag, 701 89
Fax: 019-17 69 32. Telefon: 019-17 68 00.

IT världen Nationella initiativrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet.

frånKan beställas STATT, Box 5282, 102 46 Stockholm.

IT världen Regionala initiativrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

IT världen Statligt tillstöd mjukvaruindustrinrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

Europeiska Unionen
IT, telekommunikation medieroch nya-

En kartläggning och gjordanalys Statskontoret uppdragav
IT-kommissionen. 111 sidor.av
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