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Utl̊atande om utredarens förslag till statsr̊adets principbeslut:
En nationell handlingsplan för förbättrande av informationssamhällets
infrastruktur

Undertecknad är styrelseordförande i Hindersby-Bäckby Service AB som för över fem år
sedan byggde optiskt fibernät i Hindersby (senare utvidgat till flera byar i Lappträsk) och
allts̊a var bland de första byarna i Finland med 100 Mbit/s nätanslutningar. Utl̊atandet
bygger p̊a de erfarenheter vi och andra haft med fibernät.

Först och främst är det mycket bra att statsr̊adet tar detta steg som är avgörande
för det framtida informationssamhället. Det optiska fibernätet är en absolut nödvändig
förutsättning för informationssamhällets - inget annat medium förm̊ar överföra ens närmelsevis
samma informationsmängd som optisk fiber - i dag redan över 10 miljoner Gigabit/s.

Det är ocks̊a mycket bra att datatjänster uppfattas som nödvändiga för alla medborga-
re oberoende av boningsort. Ifr̊aga om terminologin s̊a är det riktigare att tala om datanät
än telenät. Ett datanät fungerar mera som posten än som telefonen, dvs. datapaketens in-
neh̊all är okänt för nätet och skickas bara till adressaten. Just denna egenskap gör datanät
mycket mera flexibla än telenät där växeln regaerar olika p̊a olika sorters paket. Det finns
en fundamental skillnad i filosofin för telenät och datanät just p̊a den punkten. Telenäten
betonar optimering och effektivitet medan datanäten betonar flexibilitet. Men just flexi-
biliteten är det viktigaste eftersom vi vid byggandet av infrastrukturen inte ens vet vilka
tillämpningarna kommer att vara om 20-50 år. Med optisk fiber har vi ocks̊a en s̊a oerhörd
kapacitet att det helt enkelt inte lönar sej att op̊atimera och effektivera alls.

Tidtabellen kunde däremot vara snabbare. Redan i dag börjar överföring av enskilda
bilder bli för̊aldrad - allt fler nätsidor inneh̊aller redan nu rörliga bilder (video) som kräver
mycket större kapacitet. För dessa är en kapacitet p̊a 1 Mbit/s för liten och den som arbetar
över nätet kommer inte att klara sej med den kapaciteten.

V̊ar erfarenhet (med m̊anga som arbetar hemifr̊an över nätet) är att 100 Mbit/s är
den eftersträvansvärda kapaciteten. Detta innebär att nyttokapaciteten blir lägre - p̊a sin
höjd 80 % av r̊akapaciteten i ett Ethernet-baserat fibernät. D̊a vi nu börjar rikta in oss
p̊a videobaserade tjänster räknar vi med att vi m̊aste uppgradera till 1 Gbit/s för att
undg̊a frysning av bilden och alltför l̊anga pauser. Härvidlag är det arbete över nätet
(videokonferenser mm.) som är den kritiska tillämpningen. Som exempel p̊a nätarbetare
har vi en nätplanerare för Värtsiläs internationella nät, en IT-företagare med firman i
Helsingforsregionen, en montör p̊a Alfa-Laval som lagt all dokumentation p̊a nätet och en
översättare.

Fr̊agan om teknikoberoende blir närmast akademisk vid kapacitetsbehov p̊a 1 Gbit/s
eftersom bara optiska fibernät i praktiken kan klara det. Men rent principiellt är det fel att



INTE beakta olika teknikers svaga och starka sidor vid utbyggandet av infrastruktur som
är en mycket l̊angsiktig investering. Här bör man sätta perspektivet p̊a 20-50 år i stället
för 3-5 år. “Teknikoberoende” f̊ar inte bli en ursäkt för kortsiktig och felaktig satsning.

Ingen teknik är i och för sig d̊alig men den bör användas inom ett lämpligt omr̊ade.
Tr̊adlös teknik är helt oumbärlig för kontakt till fordon och i andra mobila tillämpningar
men är helt olämplig för stora datamängder och fasta installationer. Dessutom är det stor
brist p̊a frekvensband och de som finns bör reserveras för fall där tr̊adlös överföring är helt
nödvändig.

I punkt 7 är bra att avst̊andet till närmaste kopplingspunkt definieras klart och konkret
(2 km) men den bör utvidgas med att detta gäller 2km UTAN STORA HINDER. Om
kopplingspunkten finns p̊a andra sidan en stor asfalterad väg s̊a kan det bli dyrare att dra
100 meter kabel till den än till en kopplingspunkt som finns p̊a 20 km avst̊and p̊a rätt sida
om vägen. Vi har konkreta exempel p̊a s̊adana problem i v̊art nätbyggande.

Strategin för utbyggnaden av fibernätet kan mycket väl g̊a ut p̊a att teleoperatörerna
sköter en stor del men i alla diskussioner har det klart framkommit att de inte kan sköta
utbyggandet p̊a glesbygden tillräckligt fördelaktigt. Det bör därför göras möjligt för byalag
och kommuner att själva bygga ut nätet och det bör ske utan stor byr̊akrati. Det är orimligt
att ett litet byalag m̊aste anställa en skild person för att sköta papperskriget. Däremot kan
byalagen bygga fibernät ytterst fördelaktigt. Vi har redan tv̊a hembyggda kabelplogar och
kan lägga ned fiberkabel med dessa för omkring 1 euro/m vilket ingen teleoperatör kan
klara av. Däremot är det omöjligt för ett byalag att börja dra fiber till Helsingfors eller ens
närmaste större stad.

Det bästa är om infrastrukturen är i samhällets ägo men fritt tillgänglig för alla p̊a
samma sätt som allmänna vägar är det. Det ger stora samhällsekonomiska vinster med
liten insats. Märk väl att vi byggt v̊art byanät helt utan stöd fr̊an n̊agon (utom kommunens
lov att lägga ned kabel tillika med vattenrör).

Det är helt fel att l̊ata n̊agon operatör äga nät tillika som de säljer samma tjänster
som konkurrenterna. Det är omöjligt att f̊a till st̊and konkurrens p̊a lika villkor i s̊a fall.
Åtminstone m̊aste nätoperatörer och tjänsteoperatörer skiljas åt grundligt.

I punkt 9 är formuleringen alltför luddig. Glesbygden bör f̊a fibernät utan vidare. Kost-
naderna är inte stora ifall man bygger i samr̊ad med byarna och nyttan p̊a l̊ang sikt s̊a
mycket större.

I punkt 10 är det bra att ocks̊a tr̊adlösa nät nämns för de är nödvändiga för fordon d̊a
det kommer allt mer nätbaserade system i dessa. Det är dock viktigt att de inte uppfattas
som allmänt datanät utan enbart som ett speciellt komplement till fibernätet.

Det är mycket tvivelaktigt om landskapsförbunden alls KAN bedöma utvecklingsbe-
hoven för framtiden. Det saknas helt kompetens och ens grundläggande först̊aelse för in-
formationssamhällets behov och utveckling. Härvidlag kommer bedömningen enbart att
bromsa utvecklingen. Inte ens de allra bästa specialisterna kan göra h̊allbara bedömningar
p̊a det här omr̊adet där utvecklingen är s̊a snabb och ibalnd helt oväntad. Mycket bättre
är att bara bygga ut en bra infrastruktur som är FLEXIBEL och SNABB.

Den interna migrationen kommer att p̊averkas av nätbygget - inte tvärtom. Det ser vi
redan nu d̊a husköpare anser det vara viktigare om man f̊ar fiberanslutning än att huset



är i bra skick. Huset kan fixas men enskilda kan inte bygga fibernät.
Punkt 11 kommer att leda till dyra nät. Konkurrensutsättning fungerar inte p̊a gles-

bygden eftersom det billigaste sättet är att byarna själva bygger. Men byarna passar inte
in i en anbudstävlan med allt papperskrig.

Nyttan av stödet i punkt 14 är tvivelaktig. Troligen g̊ar största delen av stödet till
onödig byr̊akrati. Rent praktiskt vore det viktigare att f̊a en kopplingspunkt i byn än en
massa underliga planer och papper. Men det kan vara bra med en mekanism för att bygga
nät i de byar där det inte finns möjligheter att samfällt dra ned kabel. Där kunde man
använda erfarenheterna fr̊an skogsdikning som modell.

Utauktionering av radiofrekvenser är inte enbart till nytta. Det m̊aste finns tillräckligt
med fria frekvensband för att tr̊adlös teknik (av typ WLAN och WiMAX) skall vara
tillräckligt billig. D̊a är det bättre att dra ned p̊a stöden i stället.

Finansieringen av stomnätet kan hellre ske s̊a att staten l̊anar medel som sedan betalas
tillbaka i form av en m̊anatlig avgift för användningen. En miljon anslutningar och en euro
per m̊anad ger redan 12 miljoner per år.

Ett Dataverk som övervakar utbyggnaden med kompetent personal vore mycket bättre
än det inkompetenta och ändlösa politiska myglandet i kommuner och landskapsförbund.
Givetvis i samarbete med kommunerna. Även om vissa kommuner har varit framsynta och
effektiva s̊a är erfarenheterna fr̊an byggande i kommunal regi för det mesta överm̊attan
sorgliga och negativa.

Hindersby, Lappträsk den 21 oktober 2008

Nisse Husberg
tekn.dr. (datateknik)
styrelseordf. i Hindersby-Bäckby Service AB


