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1. TVÅ SMÅ BOKSTÄVER

Hur det började

Det började 1969 som ett försiktigt och närapå misslyckat militärt
experiment vilket resulterade i bland annat den snabba fibernätsförbindelse som KrsNet jobbat med sedan 2006, i 15 år.
Den utlösande faktorn var två små bokstäver, nämligen L
och O.
En dator på universitetet UCLA i Kalifornien skulle den 29
oktober 1969 sända kommandot LOGIN till en annan dator
men mottagardatorn kraschade efter de två första bokstäverna.
Ögonblicket blev ändå historiskt: för första gången hade två datorer pratat med varandra. Det var det första lilla steget till det
internet som vi har idag. Utgående från det byggde amerikanska
försvarsmakten ett nätverk, Arpanet som 1971 förmedlade det
allra första e-postmeddelandet.
Ordet ”internet” nämndes för första gången 1973 när nätet
blev internationellt. Själva internet kom till i början av 1983 då
Arpanet gick över till ett system som sände meddelandena vidare och som försåg varje dator med ett IP-nummer. Systemet
fungerar än i dag. Webben (world.wide.web) blev verklighet 1989
i och med ett system med adresser, URL: er, och länkar. Fyra år
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senare gick det att se bilder på nätet. Internet blev ett modeord
och tidningarna fick hemsidor. I millennieskiftet blev persondatorn, PC:n vanligare och internetanslutningen en självklarhet.
Bredband eller fast internet, som gjorde tillgången till nätet
oberoende av hemmets telefonlinje och därmed betydligt
snabbare, fanns från första början på storföretag och universitet.
I millennieskiftet blev de breda banden tillgängliga också för
privata hushåll och mindre företag. I takt med att behovet och
efterfrågan ökade började snabba, fiberbaserade stads-, områdes-,
och fastighetsnät byggas ut. Surfande hade dittills försiggått
via modem och över tunna telefontrådar. Nu gick det snabbt
som blixten.
Att informationssamhället digitaliserades satte ett nytt tryck
på spridningen av information. Allt fler hushåll skaffade sig en
PC och den avancerade eller smarta mobiltelefonen och tv-teknologin ställde nya krav på överföringen av signaler. Statsmakten
litade på att marknaden, det vill säga de privata telefonbolagen,
skulle styra utvecklingen.
Telebolagen meddelade att de inte hade råd att betjäna glesbygden med modern bredbandsteknik. De skulle komma att
montera ner telefonledningarna som bybornas eget telefonandelslag i tiden dragit till byn och ersätta dem med en trådlös förbindelse med minimal kapacitet.
Då beslöt byborna att dra fiberkabel till byn. Om detta handlar berättelsen om KrsNets första 15 år 2006–2021.
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2. KRSNET BLIR TILL

Från Hub till andelslag
1999–2001: HubNet Kust

Hub är engelska för nav men betyder också förgreningsstation
eller datanätsomkopplare. I början av 1999 inleddes i de södra
delarna av landskapet Österbotten och i delar av Mellersta
Finland ett tvåårigt EU-finansierat projekt med namnet HubNet.
Fjorton kommuner ville tillsammans och koordinerat skaffa sig
kunskap om hur den nya datateknologin kunde och skulle utnyttjas. Projektet hade sitt högkvarter i Kauhajoki.
Samtidigt grundade kommunerna i Sydösterbottens kustregion (Kristinestad, Kaskö, Närpes och Korsnäs) en arbetsgrupp för databaserad informations- och kommunikationsteknik, förkortat IKT, som skulle utreda möjligheterna att bygga
en gemensam sydösterbottnisk infrastruktur för datatrafik. Då
möjligheten erbjöds att ta del av det stora HubNet-projektet
grundades det egna delprojektet HubNet Kust med kontor i samkommunen Vocanas utrymmen i Närpes. Ulf Grindgärds, som
representerade Kristinestad i Adb- eller IKT-arbetsgruppen,
blev projektledare.
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Tillsammans med utomstående experter planerade HubNet
Kust fram till år 2000 ett gemensamt fibernät, ”en elektronisk
motorväg” som skulle knyta ihop de fyra kommunerna. HubNet
Kust skissade också på det bolag, Sydösterbottens kustregionnät Ab, som kommunerna skulle bilda kring det. Förslaget omfattade också en affärsidé och lönsamhetskalkyler. Närpes och
Kristinestad var de enda kommunerna som 2001 förde planerna
till beslut i stadsfullmäktige.
Stadsfullmäktige i Närpes godkände förslaget. I Kristinestad
fällde stadsfullmäktige förslaget med en rösts övervikt, 18 mot
och 17 för.
Motiveringarna var bland annat att staden i stället för att
satsa en halv miljon euro i ett fibernät kunde minska utgifterna
för telefon och data i samma mån. Ingick detta överhuvudtaget
i kommunens kompetens? Låt marknadskrafterna sköta detta.
Året därpå grundade Närpes ett eget bolag, Dynamo Net Ab
för att bygga ett fibernät inom kommunen. I Kristinestad fortsatte den kommunala IKT-kommittén diskutera datasystem och
programvaror överlag.
Var fiber en framkomlig väg?

Ulf Grindgärds höll i trådarna för planeringen av Sydöterbottens
kustregionnät vars förverkligande fälldes av stadsfullmäktige i
Kristinestad. Foto: Esa-Matti Åkerberg.
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2001–2006: Bredbandsstrategier

Ulf Grindgärds övergick till Österbottens Förbund för att göra
upp planer för det fibernät som skulle binda samman de 18 kommunerna i landskapet. Staten påbjöd att vart och ett landskap
i Finland skulle göra upp en egen bredbandsstrategi för åren
2006–2010. Grindgärds tog till en del modell av de byavisa fiberkabelnätverken i Sverige, framför allt det fibernät som knöt
ihop kommunerna i Västerbotten på andra sidan Kvarken. Han
samarbetade också med en rad finländska projekt och med
kommunikationsministeriet.
Enligt Österbottens Förbunds bredbandstrategi för 2006–
2010, som godkändes den 12 december 2005, skulle kommunerna svara för att hushållen, företagen och den offentliga sektorn
år 2010 hade tillgång till en fiberanslutning med en kapacitet på
100 megabit/sekund i båda riktningarna, in och ut. Vid det här
laget hade sjuk- och hälsovården inom Vasa sjukvårdsdistrikt
det största behovet av ett kraftigt datanät.
I Kristinestad gjorde ett antal byar – Dagsmark, Lappfjärd,
Härkmeri, Skaftung och Henriksdal – upp konkreta planer för ett
lokalt fibernät. Kommunerna i finska Sydösterbotten (Suupohja)
grundade 2005 tillsammans ett regionalt fiberbolag, Suupohjan
Seutuverkko Oy.
IKT-kommittén i Kristinestad frågade sig om kommunerna
kunde dela på resurserna. Hur skulle de bygga ihop de olika näten? Här behövdes en bred väg som alla kunde hyra in sig på och
använda. Kommittén beställde en rapport av teknologie doktor
Arto Karila, en specialist på datateknik som bistått Suupohjan
Seutuverkko i nätbygget. Han presenterade i december 2005 en
modell för ett kommunnät i Kristinestad baserat på åtta till tio
12

byanät i ett 150–160 kilometer långt stamnät som skulle kosta
1,27 miljoner euro och genomföras i etapper. Rapporten stödde
de planer som gjorts upp i byarna.
Ett annat svar på ITK-kommitténs fråga gavs vid ett allmänt
informations- och diskussionstillfälle som Svenska Österbottens
byar ordnade för invånarna i Kristinestad i bystugan i Henriksdal
den 1 december 2005. Tillställningen hade rubriken ”Äkta bredband för all framtid till landsbygden för egen maskin” och handlade om huruvida Kristinestadsborna tillsammans med kommunen skulle bygga framtidens infrastruktur för datatrafiken.
- Äkta bredband måste baseras på optisk fiber ända in i
huset. Med obegränsad tillgång till bandbredd klarar vi av alla
framtida behov ifråga om telefoni, tv, data och så vidare, framhöll kallelsen.
Folket i byarna uppmanades komma och lära sig hur byn
bygger och förvaltar ett eget fibernät i egen regi, enligt det koncept som ett 30-tal byavisa andelslag i bland annat Kungälv i
Sverige hade följt. Där hade invånarna bildat byavisa andelslag
och dragit fibern till huset medan kommunen hjälpte till med
att knyta ihop allt. Hasse Eriksson från Kungälv var på plats och
redogjorde för det konceptet.
Just som mötet inleddes blev det strömavbrott men det dämpade inte entusiasmen. I skenet av levande ljus bildades en arbetsgrupp med representanter för byarna och staden. Därmed
inleddes planeringen av projektet ”Framtidens bredband till
Kristinestad i samverkan”, som finansierades av Studiefrämjandet
i Österbotten rf, ägdes av staden och leddes på deltid av Ulf
Grindgärds. Projektet påbörjades i mars 2006.
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2006: Ett eget KrsNet växer fram

Planeringen av det som skulle komma att bli KrsNet behövde
göras i nära samarbete med invånarna. I mars 2006 bjöd projektet ”Framtidens bredband till Kristinestad i samverkan” in
till ett allmänt stormöte om hur ”FiberFrånHemmet” skulle förverkligas i hela Kristinestad.
Här en något förkortad version av det första konceptet för
KrsNet:

KrsNet skulle helt och hållet baseras på optisk fiber och en så
kallad aktiv ”intelligent” utrustning som kopplar samman fibertrådarna och styr trafiken samt ett stort utbud av tjänster.
Fibern är tunn som ett hårstrå och kan med hjälp av ljuset
transportera stora, i princip obegränsade mängder data. Varje
fiberpar har kapacitet att överföra fler än 50 000 tv-kanaler
samtidigt. KrsNet skulle ha ett stamnät med förgreningar ut till
kommundelarnas områdesnät. Från dem skulle dras ett fiberpar till respektive uppkopplad fastighet och in i huset.

KrsNet skulle bli ett lokalt digitalt kommunikationsnät i optisk
fiber med obegränsad överföringskapacitet och samma överföringshastighet i båda riktningarna för tv, telefoni och data.
Nätet skulle anslutas till internet, det allmänna rikstäckande och
internationella telefonnätet och andra motsvarande nät med
samma höga hastighet och kvalitet (Dynamo Net, Suupohjan
seutuverkko, Kuuskaista med flera). Internet var globalt. KrsNet
skulle vara öppet för alla och konkurrensneutralt: företagen fick
erbjuda sina tjänster i nätet och det skulle vara enkelt att byta
mellan olika tjänsteleverantörer.

Hos kunderna skulle finnas en hemmaswitch som omvandlar
ljussignalerna i fibern till digitala signaler. De går vidare och
blir information i tv:n, telefonen, datorn och andra applikationer, som larm med mera.

KrsNet skulle ge snabb, kvalitativ och säker tillgång till digitala tjänster och göra det mer attraktivt att bo och verka i
Kristinestad.

I KrsNet skulle finnas betaltjänster och kostnadsfria tjänster. I de
senare kunde ingå sådant som rör kommunal verksamhet, skolor,
daghem, äldreboende, sjukhuset, hälsocentralen, föreningsverksamhet med mera. Lokal tv (KRS tv) kunde få nya möjligheter i nätet.

ADSL-tekniken som vid den här tidpunkten erbjöd internet
via telefonnätet bedömdes vara på väg att fasas ut på grund
av att den höll på att nå taket för sin kapacitet. De flesta
internetuppkopplingarna var långsammare när det gällde
att skicka data än att ta emot den. KrsNet skulle klara av att
distribuera en tv-bild av högsta möjliga kvalitet. I teorin skulle
det gå att distribuera upp till 1000-tals tv-kanaler.
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Överföringshastigheten i KrsNet skulle bli minst 100 Mbps i
båda riktningarna – 1 500 gånger snabbare än ISDN och mer
än hundra gånger snabbare än vanligt ADSL.

KrsNet skulle geografiskt täcka hela Kristinestad. För att börja
bygga FiberFrånHemmen krävdes att minst 40 procent av fastighetsägarna i ett område tecknade ett föravtal.
KrsNet var en av föregångarna i Finland med att planera ett
fibernät baserat på rör och blåsfiber istället för fiberkablar.

Tjänster som kunde erbjudas för privatpersoner var tv (IPTV),
höghastighetsanslutning till internet, filmuthyrning (Video on
demand), uthyrning av dataprogram, telefoni, lokala tv-sändningar (KRS tv), larm och videoövervakning, distansarbete,
nätverksspel, att chatta med rörlig bild, felanmälan samt bokningssystem (exempelvis i tvättstugan).
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Det hölls massor med informationsmöten runt om i Kristinestad. Det var
inte enkelt att förklara varför ett dylikt nät behövde byggas. Många olika
bilder användes för att åskådliggöra det kommande nätet och dess nytta.

Med sin stora kapacitet och avancerade teknik skulle KrsNet
klara av att distribuera nästa generations tv-format (HDTV,
HighDefinitionTelevision). IPTV innebar en stor förändring i
fråga om utbud och valfrihet, på sikt försvinner kanske de fasta
kabel-tv- eller satellitpaketen.
KrsNet skulle byggas till självkostnadspris genom att invånarna
och lokala entreprenörer (småföretag) engagerades i projektet.
Det blev inte billigare att vänta, troligtvis skulle det bli dyrare
för dem som kommer in senare eftersom de inte drog nytta av
stordriftsfördelarna i byggnadsfasen.
Staden Kristinestad satsade på fiber till varje skola och målet
var att stadens övriga fastigheter skulle anslutas till det fiberbaserade skolnätet. För stadens del ledde det till kostnadseffektiva lösningar i form av samordning och lägre kostnader för
drift och underhåll.

Texten hade undertecknats av projektledaren Ulf Grindgärds
och kontaktpersonerna områdesvis: Stefan Skullbacka i stamstaden, Hannu Stenbacka i Lappfjärd och Perus, Kim Lillås i
Tjöck, Kurt Backlund i Dagsmark och Korsbäck, Peder Sahl i
Härkmeri, Skaftung och Henriksdal, Ulla Storsjö-Dunn i Sideby
samt Marita Storsjö i Ömossa.
Under vårens lopp 2006 hölls informationsmöten runt om
i staden om den tilltänkta fiberförbindelsen. Det första planeringsmötet för ett lokalt fiberkabelnät hölls i Hotell Alma den
25 april och i det deltog Sven Tåg, Sixten Ålgars, Ab ByNet
Oy:s Sakari Mäkeläinen från Esbo, Hasse Eriksson från ByNet
i Sverige samt Ulf Grindgärds. I hotellrummet ritade gruppen
upp en karta över hur fiberkabelnätet i Kristinestad skulle se ut.
Planeringen utgick från ByNets koncept och ByNet deltog aktivt.
Eftersom staden på sommaren skulle förnya vatten- och avloppsnätet i början av Västra Långgatan beställde fiberkabelpionjärerna i maj ett parti fiberrör från ByNet att läggas ner i
samma diken.
Runt om i kommunen bildades sju sektioner som deltog
i planeringen av sitt eget område. När rutterna drogs upp höll
sektionerna informationstillfällen i byarna och i Rådhuset. En
utvärderingsgrupp utsåg entreprenörer för grävandet, fiberinstalleringen och underhållet.

”Kom med i denna folkrörelse – stanna inte utanför!”
uppmanade FiberFrånHemmet.
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Planeringsmöte på Hotell Alma. Fr.v. Sakari Mäkeläinen från Bynet
Finland, Sixten Ålgars, Hasse Eriksson från Bynet Sverige (Kungälv)
och Ulf Grindgärds. Foto: Sven Tåg.

Sommaren 2006 lades första röret ner i samband med att staden
förnyade vatten-och avloppsnätet på Västra Långgatan.
Foto: Ulf Grindgärds

Så här kunde planeringsbordet se ut. Foto: Sven Tåg.
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Foto: Sven Tåg

Planeringsgruppen för stamstaden fr.v. Stefan Skullbacka,
Sixten Ålgars, Rickard Appelback och Sven Tåg. Foto: Sven Tåg.

Genom de olika sektionerna involerades invånarna i planeringen av
nätet. På det sättet drogs det nytta av värdefull kunskap om terrängen
i de olika områdena runt om i hela kommunen. Foto: Ulf Grindgärds.
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Fiberprojektet hade ett eget marknadsstånd i Rådhusparken
under sommarmarknaden 2006. Projektdeltagarna sonderade
intresset för en fiberanslutning och visade tv via en fiberkabel
som de dragit från Glassbarshuset i närheten. Den första fiberkabeln hängde i träden i Rådhusparken. De förbipasserande gav
ros och ris. Det sistnämnda genom att påpeka att fibernät var
någonting som inte behövs i framtiden eftersom all trafik i fortsättningen kommer att gå i luften.
Den 27 juni ordnades ett informationstillfälle och en demonstration av grävningsarbetet tillsammans med ByNet och
Helsingforsföretaget K & K Active Oy.
Kristinestad var vid den här tiden välrustat med den teknik som
då var förhärskande, nämligen internet via ADSL och tv-kanaler
via bland annat Soneras kabel-tv-nät. Det gjorde det inte lättare
att vinna förståelse för behovet av ett fiberkabelnät.
I augusti 2006 hölls ett större seminarium kring fibernätet
i Salteriet på Kilens hembygdsgård med talare från finländska
TeliaSonera samt Svenska stadsnätsföreningen i Sverige.
TeliaSoneras marknadschef Harri Suokko sa att marknaden
inte skulle komma att bygga ut fibernät till byarna, det blev för
dyrt. För att få till en lönsam bredbandsanslutning i byarna borde
avgiften bli hundra euro i månaden. För TeliaSonera skulle fiberanslutningen bli intressant först när det fanns hundra kunder i
en by eller i ett höghus.
Ulf Grindgärds, som var projektledare för FiberFrånHemmen,
sa att ambitionen var att året därpå bygga nätet i Kristinestad.
”Framtidens bredband till Kristinestad i samverkan” fortsatte sin mobilisering och planering. Andelslaget ansågs vara
den bästa bolagsformen. Först tänkte sig de hugade fiberbyggarna
sju separata andelslag, ett i varje del av kommunen, medan
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Tidningen Syd-Österbottens rapportering från KrsNets marknadsstånd
på sommarmarknaden. Foto: Ur Ulf Grindgärds klippbok:
Bredbandsbok 2007-2015.

Kilenseminariet var välbesökt. Foto: Sven Tåg
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Harri Suokko från TeliaSonera understödde tankarna på ett eget nät
i Kristinestad eftersom det inte finns förutsättningar att bygga ett så
avancerat nät på marknadsmässiga grunder för t.ex. TeliaSonera.
Foto: Sven Tåg.

Svenska stadsnätsföreningen från Sverige var på plats i Kilen och
berättade om hur man arbetar med fiberutbyggnaden i Sverige.
Fr.v. Lars Hedberg och Ulf Borbos. Foto: Sven Tåg.
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Kristinestad i sin helhet skulle utgöra ett åttonde så kallat paraplyandelslag. De stannade ändå för ett enda andelslag, KrsNet, som
skulle täcka hela Kristinestad med sina sju sektioner.
När planeringen framskridit och tillräckligt många hushåll
gjort en intresseanmälan förbereddes grundandet av andelslaget.
Inbjudan gick ut till det stiftande mötet i svenska gymnasiets
auditorium den 23 november 2006. Ett 30-tal personer deltog
i det. Mötet inleddes klockan 18 med att fiberkabelpionjärerna
berättade om fiberns fördelar och vad de kommit fram till för
Kristinestads del.
Fyra timmar senare godkändes stadgarna, styrelse valdes och
andelslaget var ett faktum. Den första styrelsen som bestod av
Sven Tåg, Kim Lillås, Allan Nyholm, Lars-Åke Modig och Peder
Sahl konstituerade sig och valde Sven Tåg till ordförande och
Peder Sahl till sekreterare. Kim Lillås blev viceordförande och
Sixten Ålgars utsågs till kassör.

Ett 30-tal intresserade deltog i det stiftande mötet av
Andelslaget KrsNet. Foto: Sven Tåg.
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3. TALKOGÄNGET

KrsNet inleder
verksamheten
Från första början fungerade andelslaget på talkobasis och de
sju sektionerna spelade en nyckelroll i och för byggandet av ett
fibernät. Ansvariga för sektionerna blev i Dagsmark-Korsbäck
Kurt Backlund och Bo-Göran Lindh, i Lappfjärd Allan Nyholm,
i Tjöck Kim Lillås, i centrum Sven Tåg, i Sideby Lars-Åke Modig,
i Härkmeri, Skaftung och Henriksdal Peder Sahl och i Ömossa
Ingmar Norrback.

2007: Skolnätet

Utbildningsstyrelsen meddelade att den ekonomiskt understöder
utvecklingen av it- och datatekniken i skolan. Den kommunala
IKT-kommittén, som utredde informations- och bredbandsfrågor,
i Kristinestad bestämde sig för att knyta ihop stadens skolor med
hjälp av ett 70 kilometer långt fiberkabelnät som skulle binda
samman samtliga byar i stan, förutom Sideby där skolan redan
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stängt. På initiativ av Per-Elof Boström ansökte staden om pengar
för detta från utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen godkände ansökan. Pengarna fanns där och måste användas.
Det ena gav det andra. Att staden stod i beråd att bygga sitt
skolnät gav KrsNet en kick-start. Skolnätet kom att kosta 580 000
euro ända in till byggnaderna och utbildningsstyrelsen bidrog
med 300 000 euro. Staden stod för återstoden.
Andelslaget hade föresatt sig att bygga ett eget fiberkabelnät
men skulle knappast haft råd med det utan att stöda sig på skolnätet. Det kunde kombineras med KrsNets stamnät som skulle
binda samman de olika delarna av kommunen. Tillsammans
planerade KrsNet och staden fibernätet och valde entreprenörer.
Då KrsNet byggde med staden som en kompanjon krävdes en
konkurrensutsättning enligt reglerna för offentlig upphandling.
Staden och andelslaget sökte en samarbetspartner eller en grupp
av samarbetspartners för en helhetslösning. Till en grupp som
skulle utvärdera offerterna valdes Sven Tåg, Ulf Grindgärds,
Stefan Skullbacka och stadens förvaltningschef Dan-Anders
Sjökvist. Den 2 januari 2007 sändes offertförfrågan till 40 aktörer.
Andelslagets styrelse bildade den 23 april 2007 en operativ
ledningsgrupp för byggprocessen. I den ingick Sixten Ålgars, Ulf
Grindgärds, Sven Tåg, Håkan Antfolk (stadens representant)
och Dan-Anders Sjöqvist (stadens förvaltningschef). Planeringsmöten för sektionerna hölls på Högåsen den 24 april (för centrum),
i Härkmeri skola (staden) den 25 april (för Härkmeri, Henriksdal,
Skaftung, Tjöck, Sideby och Ömossa sektioner), i Perus café
den 26 april (för Lappfjärd och Dagsmark) samt i ungdomsföreningslokalen Majbo den 21 maj (Dagsmark och Korsbäck).
Bynet Oy och K&K Aktive Oy, som lämnat in en gemensam
offert gällande fiberrör, blåsfiberkabel och blåsning av fiber samt
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Planering på gång i Dagsmarkområdet. Fr.v. Tor-Erik Rosenback,
Hasse Eriksson, Bynet Sverige, Kurt Backlund och John Hammarberg.
Foto: Sven Tåg.

nätets aktiva utrustning och installation, valdes till systemleverantörer. Projektledare blev Ingenjörsfirman YIT/Kari Lehtinen.
Kuortaneen Kaivin Oy och Jukka Myllyniemi utsågs till grävoch plogentreprenörer. Den senare tog hand om grävarbetena i
centrum. Senare anlitades dessutom flera lokala grävmaskinsentreprenörer runt om i kommunen.
KrsNet samarbetade med Fortum, Sonera/TeliaSonera och
Krs Gatu ifråga om att gräva ner kablarna. Andelslaget var huvudman och fakturerade de övriga.
KrsNet var alltså bland de första i landet som byggde fibernätet genom att gräva ner rör i vilka fibertrådarna blåstes
in. I Sverige var det en vanlig metod. I Finland grävdes eller
plogades tunga grova och svårhanterliga kablar ner i marken.
Det är en stor fördel att ha ett rörsystem i botten: behöver man
öka antalet fibrer i nätet är det bara att dra ut de fiberkablar
som blåsts in och blåsa in nya utan kostsamt grävningsarbete.
Det är behändigare att vid behov reparera eller uppdatera nätet.
Materialet var lätt och kunde enkelt transporteras ut i geografin.
Numera är den byggmetoden betydligt vanligare i Finland.
Chefen för ett av de stora telebolagen bjöd in representanter
för andelslaget och förklarade att om tio år finns på landsbygden
så få invånare att hans bolag inte upprätthåller det nuvarande
telefonnätet. Han frågade om KrsNet behövde pengar och de
tillfrågade svarade att nej tack.
”Vi ville förbli självständigt och gick inte med på att bli uppköpta. Däremot kunde andra bolag erbjuda sina tjänster i vårt
fibernät”, säger en av dem.

Sakari Mäkeläinen från Bynet Finland tillsammans med
Bo-Göran Lindh från Korsbäck. Foto Sven Tåg.
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Andelslagets första logo gjordes av Leif Wilhelms som deltog i
planeringen av Lappfjärd.

Principskiss över nätets byggnad.

Planeringen av nätet styrde grävandet men det var ont om tid,
mycket hände och besluten fattades snabbt. Terrängen bestämde i
mycket var det skulle grävas. I centrum av stan finns gott om berg
vilket försvårade arbetet. Här grävdes företrädesvis i parkområden och bakom bebyggelsen. I byarna var det lättare att gräva i
åkermarken. Fiberkabeln skulle ligga 70 centimeter under markytan. Särskilt i centrum gällde att ta hänsyn till andra kablar och
kommunalteknik. Men KrsNet hade goda relationerna till Fortum
och TeliaSonera och bolagen kunde använda varandras rör.
På talkolistorna fanns 80 personer. Det lokala engagemanget
förde projektet framåt. KrsNet beställde en hemsida och Stefan
Skullbacka utsågs till webbansvarig för www.krsnet.fi.
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Antalet fiber i nätet dimensionerades utgående från hur
många hushåll som skulle ansluta sig och från att skolnätet behövde
24 fibrer. Andelslaget räknade ut vad en anslutning till fibernätet
skulle komma att kosta genom att uppskatta vad det kostade att
spränga, gräva, lägga ner fiberkabeln och svetsa fibertrådarna.
Anslutningen hade sitt pris men var en god investering i fastigheten och i byn/stadsdelen. Den maximala anslutningsavgiften
fastställdes i juni till 1 900 euro i centrum, 1 700 i Lappfjärd, Tjöck
och Dagsmark, 2 200 i Härkmeri, Henriksdal och Skaftung,
2 500 i Ömossa och 3 000 euro i Sideby. Här blev anslutningen
dyrare eftersom skolan dragits in och byn låg utanför skolnätet,
dessutom kostade det mera att dra kabel dit då terrängen var
stenig. Men när kablarna slutligen var på plats gav skifteslaget till
byaföreningen ett bidrag som i stort sett motsvarade mellanskillnaden och de pengarna överfördes till abonnenterna i Sideby. År
2017 sänkte andelslaget avgiften i Sideby till 2 500 euro.
För att finansiera bygget via dessa avgifter måste minst 40
procent av hushållen i de olika sektionerna ingå ett föravtal om
att ansluta sig och bli medlem i andelslaget. I samtliga sju sektioner lyckades eldsjälarna värva tillräckligt många abonnenter.
Grävmaskinsentreprenörerna grävde ner kabeln fram till
abonnentens/fastighetsägarens tomtgräns, eller tills det återstod
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70 meter till huset. Fastighetsägaren svarade för att kabeln lades
ner på tomten. Entreprenörerna installerade fibern.
En fiber är ett glasrör och böjlig till en viss gräns, därför är
man tvungen att jobba med en viss försiktighet. Bror Eriksson,
som tillsammans med grävmaskinsföraren Juhani Hanses drog
kablar i Sideby från augusti 2009 till januari 2010, berättar att
rören måste rullas ut snyggt och fint. Det fick inte komma några
veck på röret, då blev det problem för dem som följde efter och
blåste in kablarna. För det mesta gick blåsandet bra men hamnade röret i kläm mellan till exempel två stenar var det stopp.
”Kom en sten emot gällde det att lirka sig förbi den på något
sätt. Om du backade med rörplogen blev det genast ett veck i
röret. Efter varje stopp måste vi undersöka att det inte var något
fel på röret, berättar Bror Eriksson.
När det var gjort svetsades fibertrådarna ihop. Fiberkabeln
drogs till en fiberbox, en hemmaswitch inne i huset. När kablarna
var på plats öppnades nätet. Idag finns dragningen av kabelnätet
dokumenterat på en elektronisk karta.

Terrängen var emellanåt rätt krävande och för att samtidigt få
rutten till Alesundet, Antila och nionde stadsdelen måste man
delvis gå genom skogsmark.
En månad senare, den 16 juli klockan 14, hölls i baren i
Ömossa ett inledande möte med anledning av att Kuortaneen
Kaivin Oy skulle börja gräva och lägga ner rör för skolnätet
med början från Ömossa skola, som fortfarande var verksam,
till Åsändan i Lappfjärd. Klockan 15 var tillvägagångssättet och
avtalen med markägarna klara och grävandet inleddes. Riksväg
8 höll på att breddas och andelslaget fick lägga ner fiberrör på
östra sidan av vägen på en skyddad plats invid vägbanan. KrsNet
plogade ner dubbla rör, ett i reserv och ett för framtida bruk.
Den 23 juni planerades kabelrutterna inom Lappfjärds sektion
vid ett möte i Pärus café.

Startskottet

I centrum av Kristinestad började grävarbetet den 14 juni 2007
i korsningen av Östralånggatan och Brunströmsgatan. Samtidigt
lades ner rör för anslutningarna till fastigheterna. Grävningsarbeten fortsatte vidare till stadsbron.
Från Östralånggatan fortsatte rörläggning till finska lågstadieskolan. Där inrättades senare KrsNets första nod som också
blev huvudnod. I mitten av juli fortsatte grävning/plogning och
rörläggning från Finska lågstadieskolan mot svenska samlycéet.
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Den allra första nedläggningen av fiberrören påbörjade 14 juni.
Fr.v. Bynet Finlands representant Jarmo Mäkeläinen, Sven Tåg,
Henrik Nisuls och Jukka Myllyniemi. Foto: Sven Tåg.
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Ibland var terrängen krävande för byggandet av nätet. Jukka Myllyniemi
vid spakarna får assistens av Aarne Karttunen. Foto: Sven Tåg.

Kuortaneen kaivins maskiner startade nedplogningen av fiberrör från
Ömossa skola 16.7.2007. Foto Sven Tåg.

Det inledande mötet på Ömossabaren den 16 juli, kontrakt skrevs och
arbetet inleddes. Fr.v. Sven Tåg, Ingmar Norrback, Bynets representanter
Sakari Mäkeläinen, Jarmo Mäkeläinen, okänd, Kari Lehtinen, projektledare, Kuortaneen kaivins representanter och Dan-Anders Sjöqvist
med ryggen mot kameran. Foto: Sven Tåg.

Kuortaneen kaivin hade aldrig tidigare plogat ned fiberrör för
blåsfiber utan bara plogat ned rena fiberkablar. Sittande på hjulet
Kari Mäki-Mustapää, T.h Ulf Grindgärds. Foto: Sven Tåg.
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Följande dag hölls ett motsvarande möte i skolan i Tjöck. Det
var inte önskvärt att gräva över en åker eftersom en jordbruksmaskin lätt skadar kabeln som ligger 70 centimeter under markytan. Kabeln behövde om möjligt dras i dikesrenen.
Fiberkabeldragningen från svenska samlycéet till Kanslihuset
var inte någon lätt sak, det krävde mycket extra krafter att få kabeln
dragen genom grunden under lycéet. Vid ett senare tillfälle då
fibernätet redan var i bruk inträffade ett kabelbrott på samma
kabel vid Kanslihuset när fjärrvärmen grävdes.
Den 3 oktober installerades en fiberkabel över stadsbron sedan KrsNet fått ett tillfälligt tillstånd för den. I dag går fiberkabeln
på sjöbottnen tillsammans med vatten- och avloppsledningarna.
Kari Lehtinen ansökte om grävtillstånd vid statens vägar i
takt med att han fick in uppgifter från sektionerna. Längs gamla
vägen mellan Lålby och centrum förekom ställvis veck på rören
som störde fiberblåsningen och föranledde en diskussion om
kvalitet.
Den 6 november installerades den första noden vid finska
lågstadieskolan. Den 15 november hölls ett informationsmöte
i finska lågstadiet där ByNet Ab:s Sakari Mäkeläinen och K & K
Active Oy:s Matti Hätönen berättade om fortsättningen. Nu demonstrerades den första förbindelsen genom fibernätet.
Kuortaneen Kaivin drog fiberkabeln till finska högstadiet på
Östra sidan där en nod inrättas, och genom eländig skogsterräng
vidare till Högåsen och längs med Gamla Lappfjärdsvägen mot
Lålby vidare till folkhögskolan och svenska lågstadieskolan i
Lappfjärd. Där placerades en nod med förbindelse mot Ömossa,
Härkmeri och Dagsmark. Via noden vid Majbo går förbindelsen
till Suupohjan seutuverkko och Korsbäck. Från finska högstadiet
går en fiberkabel längs före detta järnvägsbanan till Tjöck skola.
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Planeringsmöte för Lappfjärd på Pärus Café. Fr.v. Allan Nyholm,
Dan-Anders Sjöqvist, Leif Wilhelms, Jarmo och Sakari Mäkeläinen från
Bynet Finland, Kari Lehtinen och Hiski Pajunen. Foto: Sven Tåg

Planering i Tjöck. Fr.v. Kari Lehtinen, Sakari Mäkeläinen, Kim Lillås,
Bynet-pojkar och Dan-Anders Sjöqvist. Foto: Sven Tåg.
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Att gräva diken för fiberkablarna var på många sätt ett stort
och spännande steg. Sven Tåg minns hur stadens vägmästare en dag i november plötsligt dök upp när arbetet pågick i
Badhusparken.
”Nu får ni sluta gräva!” sa han.
”Va?” utropade Sven.
”Det blir ju vinter nu.”
Sven svarade lättad:
”Vi gräver så länge vi kan.”
Vägmästaren hade nog rätt, marken frös och det blev ett
uppehåll. Sedan marken mjuknat i december fortsatte grävandet
från Kanslihuset via Rådhuset och framåt genom Rådhusparken.
Därifrån gick en förbindelse till det dåvarande stadskansliet
på Rådhusgatan 1 via de rör som sommaren 2006 lagts ner på
Västralånggatan.
Noderna hade försetts med lås och byggnaderna i vilka de
placerats med sitt eget lås. De som hade hand om servicen kom
in på samtliga ställen med en och samma nyckel.
Mellanbokslutet för 2007 visade ett underskott på 900 euro
före avskrivningarna. Materialkostnaderna uppgick till 155 000
euro, erlagda anslutningsavgifter till 190 000 och inbetalda andelsinsatser till 10 000 euro. Andelslaget hade 690 medlemmar.
Ömossa skola kopplades in som den sista i skolnätet efter att
leveransen av noden försenats. Därmed var fibernätets första fas
var klar. Den förenade skolorna i kommunen med totalt 80 kilometer fiberkabel.
Nu återstod att bygga ytterligare 80 kilometer fiberkabel för
att utvidga KrsNets nät till byar utan skolor: Liden, Skrattnäs,
Korsbäck, Kallträsk, Storsjö, Sideby och Henriksdal.
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Fiberkabel monteras över stadsbron under ledning av Kari Lehtinen t.v.
och Jukka Myllyniemi. Foto: Sven Tåg.

Informationsmöte på finska lågstadieskolan innan den första
aktiverade förbindelsen demonstrerades. Foto: Sven Tåg.
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2008: Ansträngd ekonomi

För den skull gjordes en projektplan och en ansökan ”KrsNetnätet till mindre byar i Kristinestad” som lämnades in till NTMcentralen. Projektbudgeten var beräknad till 506 000 euro och
50 procent av detta ansöktes som investeringsstöd för stamnätet
ut till dessa byar (EU skulle stå för 113 850, staten för 37 950,
kommunen för 101 200 och KrsNet för 253 000 euro). NTMcentralens beslut lät vänta på sig och då staden utlovade en säkerhet beslöt KrsNet låna 400 000 euro av Kristinestads Sparbank
och ta risken att börja bygga på egen hand. Fibernätet ställdes
som säkerhet till staden.
Andelslagets styrelseordförande Sven Tåg diskuterade med
stadens förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist ett förslag till
samarbete om en tjänst som dataansvarig för stadens del och
verksamhetsledare för KrsNet. Staden skulle stå för 60 procent
av lönen och KrsNet för 40 procent. Resultatet blev att Sixten
Ålgars fram till årets slut arbetade 15 timmar i veckan för skolnätet
och KrsNet och att staden betalade lönen.
I februari kopplades stadskansliet och hälsocentralen till
nätet. KD-Soft installerade internet i skolorna. Enligt planerna
skulle förbindelsen fungera i juni. Vårens grävarbeten i Härkmeri,
Henriksdal, Skaftung, Sideby, Ömossa, Kallträsk och Storsjö
planerades.
För att ha tillräcklig grävkapacitet på sommaren befullmäktigades Lars Åke-Modig och Ingmar Norrback ta in konkurrerande
anbud på grävningsarbete och vägundergångar i Ömossa och
Sideby.
En offert och ett avtal med Kjell Utfolk gällande kabelplogning för sträckan centrum-Skrattnäs godkändes.
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Planering av dragningarna av fibern i Sideby med bybors hjälp. Fr.v.
Henrik Sandback, Kaj Lindlöf, Ulla Storsjö-Dunn och Lars-Åke Modig.
Foto: Anders Storteir.
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Vid KrsNets ordinarie andelsstämma den 29 april 2008 framfördes önskemål om att styrelseordförande Sven Tågs arbetsbörda
skulle underlättas med hjälp av en omfördelning av arbetet mellan
honom, viceordförande och sekreteraren. Sven Tåg omvaldes
enhälligt till ordförande, Kurt Backlund till viceordförande och
Stefan Skullbacka till sekreterare. De kom sinsemellan överens
om arbetsfördelningen.
I Sideby och Ömossa påbörjades grävarbeten i maj. I Dagsmark
var grävandet gott som slutfört, i Tjöck var kabeln nästan klar
för abonnenterna. Fiberblåsning pågick på båda hållen.
Relacom Oy utsågs att utföra svetsarbeten utmed stamnätet
i kabelskåp och noder. När anslutningen var klar och fibern inblåst svetsades den i hemmaswitcharna. Andelslaget införskaffade
en apparat för svetsning av blåsfiber i fastigheter till hemmaboxen
samt mindre svetsningar i fiberskåp och utsåg Peder Sahl att
börja svetsa.

Styrelsemedlemmen Peder Sahl lärde sig svetsa fiber och skötte
svetsningen av fibern i hemmen. Foto Sven Tåg.
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Den 17 maj blev han den första att svetsa en hemmaswitch.
Han gjorde det i sitt eget hem i Boberget i Skaftung och samma
dag upprepade han manövern i Skaftung och Härkmeri. Under
sommaren och hösten svetsade han i Henriksdal, i centrum, i
Dagsmark, Korsbäck, Tjöck, Ömossa, Lappfjärd och Storsjö.
Den 4 februari 2009 var Sideby i tur. Svetsandet tog cirka 45
minuter per hushåll.
För att underlätta kontakterna med tjänsteleverantörer, materialinköp och marknadsföring bildade KrsNet, Dynamo Net
och Suupohjan Seutuverkko samarbetsorganisationen Finnish
Open Networks, förkortat FIONETS.
Ansökan hos NTM-centralen kompletterades. Kari Lehtinen
fortsatte tillsvidare som projektledare. Kontakten mellan sektionerna och projektledaren gick via styrelsens ordförande.
I maj beslöt styrelsen lyfta 150 000 euro av banklånet. Om
ansökan hos NTM-centralen godkändes skulle lånet avkortas
så att den slutliga lånesumman motsvarade den egna andelen i
projektet med NTM-centralen.
KrsNet valde Oy KD-Soft Ab och Niklas Enlund till driftsoperatör för kommunikationsnätet. Företaget hade lång erfarenhet av och kännedom om lokala nät, det deltog i aktivering av
skolnätet i Kristinestad, hade en stark ekonomisk ställning och
erbjöd fullständig språkservice i sin tekniska support. Med sin
timdebitering var de kostnadsmässigt fördelaktigast.
Kjell Utfolk fick i uppdrag att gräva med start från nionde
stadsdelen via Alesundet till Anttila och fram till Skrattnäsvägen.
En sista komplettering av ansökan gick till NTM-centralen.
Viceordförande utredde dokumentation och GPS-markering
av kartor och underhandlade med staden om stadens anslutningar. Ordförande och sekreteraren begärde offerter för
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internet-tjänster. Den 2 juni hölls ett möte i Vasa med leverantörer av IPTV, bland andra Maxinetti. De erbjöd inga svenskspråkiga
kanaler men sådana stod att få från Sverige via Åland.
I juni 2008 slutförde Kuortaneen Kaivin arbetet med stamledningen och asfalteringarna. Hemmaswitchar beställdes och
svetsningen och installationen av den aktiva utrustningen fortsatte. I Ömossa gick grävandet i riktning mot Västervik rätt långsamt då terrängen var stenig. Sideby väntade på att grävarbetet
skulle framskrida från Ömossahållet.
För styrelsearbetet betalades ett mötesarvode om 20 euro.
Styrelsearbetet berättigade också till skattefri kilometerersättning, liksom resorna för materialuttag, protokollförda arbetsgruppsmöten och andra uppdrag på styrelsens uppmaning.
Eventuell lön för arbete som i sektionerna utfördes utöver de
obligatoriska talkoinsatserna samt ersättning för telefonkostnaderna skulle behandlas på andelsstämman.
KrsNet kom preliminärt överens med Krs Gatu och Krs
Vatten om att pumpstationerna och vissa delar av gatubelysningen
fiberanslöts. En server för konfigurering av hemmaswitcharna
anskaffades. Andelslaget beslöt fakturera kunderna så att första
raten betalades när grävandet inletts och rat nummer två när inblåsning av fiber påbörjats i den enskilda fastighetens närområde.
Förutsättningen för inblåsningen var att första raten betalats.
Den första kontakten utanför nätet knöts i juni 2008 med
Dynamo Net i Närpes. Vid en liten ceremoni skakade KrsNets
ordförande Sven Tåg och Närpes stadsdirektör Hans-Erik
Lindqvist hand vid stadsgränsen i Skrattnäs. Sedan KrsNets
och Dynamo Nets kablar svetsats ihop levererade Dynamo
Net internet till KrsNets kunder. Dynamo Net köpte signalen
från Anvia i Vasa och AC-net i Västerbotten. KrsNet behövde
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sålunda inte köpa in internet och Dynamo Net breddade sitt
kunderunderlag. I Dagsmark kopplades KrsNet till Suupohjan
seutuverkkos fibernät som täckte Kauhajoki, Bötom, Isojoki och
Karvia. Kuuskaista i Tuuri täckte ett stort område och därifrån
kunde KrsNets abonnenter köpa tjänster som IPTV, internet och
e-post.

I juni 2008 möttes KrsNet och Dynamo Net i Skrattnäs.
Artikel i Syd-Österbotten 5.6.2008. Foto: Ur Ulf Grindgärds
klippbok: Bredbandsbok 2007-2015.
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Arbetet i stadsdel nio inleddes i juli. I Tjöck och Ömossa
påbörjades hemmasvetsningar. I Lappfjärd, Skaftung och
Henriksdal närmade sig grävarbetet fastigheterna. I Sideby undersöktes intresset för fiber hos sommargästerna. Totalt hade
140 hemmaswitchar installerats och svetsats.
KrsNet hade lyft 150 000 av lånet i Kristinestads sparbank.
Den sista juni 2008 fanns 3 500 euro i kassan medan entreprenörsräkningar på åtminstone 153 000 euro behövde betalas
inom juli månad. Medlemmar hade fakturerats på totalt 132 000
euro, av summan hade 81 000 förfallit men inte betalats och de
fakturor som inte förfallit uppgick till sammanlagt 51 000 euro.
NTM-centralen dröjde med sitt beslut om projektfinansiering.
Utbetalningen av ett eventuellt stöd skulle inte ske förrän på
hösten. Andelslaget sände kravbrev till de medlemmar som borde
ha betalat och beslöt att lyfta ytterligare högst 150 000 euro
av banklånet.
En påminnelse gick ut till dem som inte betalat sin faktura
inom utsatt tid. Den första raten kunde faktureras en månad
innan grävningsarbetet påbörjades. Sektionerna skulle säkerställa att information om vilka som fakturerades för första raten
kom till kassörens kännedom. Den andra raten skulle betalas av
dem för vilka kabeln dragits till tomten.
I slutet av augusti var stamnätet i stamstaden klart och kablar
inblåsta mot Skrattnäs. I Lappfjärd var ungefär halva jobbet gjort,
i Dagsmark var nätet i princip klart för uppkoppling. Härkmeri
var i stort sett klart och Henriksdal färdigt grävt. I Sideby och
Storsjö hade rören i stamnätet plogats ner.
Då Anvia (tidigare Vasa Läns Telefon/VLT) försenade sig
med den hyreslinje längs vilken Dynamo Net skulle ha levererat
internet till KrsNet avbeställde parterna den och beslöt koppla
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ihop sig så fort som möjligt. Det var viktigt att komma igång så
fort som möjligt och att erbjuda tjänsten till dem som var anslutna till fibernätet.
Dittills hade ekonomiförvaltningen skötts på talkobasis av
Sixten Ålgars men nu var verksamheten så omfattande att ingen
kunde förväntas sköta andelslagets ekonomiska angelägenheter
och redovisning utan ersättning. Ålgars var ändå redo att göra
det till årets slut blott han fick ersättning för kontorsmaterialet
och faktureringen och uppföljningen av månadsavgifterna arrangerades på ett smidigt sätt.
Andelslagets ekonomi var ansträngd. Banklånet på 400 000
euro gick åt till räkningar, i kassan fanns cirka 3 500 euro.
Momsfodringar till skatteverket som inte återbetalats till KrsNet
var cirka 50 000 från juni samt 30 000 från juli. Försenade faktureringsfordringar från anslutningsfaktureringar gick på cirka
68 000 euro och nyligen fakturerade, inte förfallna fordringar
var cirka 39 000 euro. För att dämpa de ekonomiska svårigheterna beslöts att debitera kunderna på en månadsavgift så snart
anslutningarna aktiverats.
I stort sett var stamkabeln nedlagd, förutom mellan Sideby
och Skaftung och på en del kortare sträckor i Sideby. I Dagsmark
förekom problem med hemmaswitchar som man inte fick kontakt
med. I Tjöck pågick svetsning i fördelningsskåpen. I Storsjö i
Sideby var det klart för inblåsning till sju fastigheter. Långviken
var strax klart och i centrum av Sideby skulle grävandet inledas.
I och med uppkopplingen till KrsNet och den nya internetleverantören var det många medlemmar som inte längre använda
sin pp.inet adress och ersatte den med en ny e-postadress. För
medlemmarna kunde det vara smidigt att använda sig av domännamnet krsnet.fi.
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Styrelsen diskuterade det ansträngda finansiella läget och
olika möjligheter att lösa detta. NTM-centralens beslut om ekonomiskt stöd förväntades i slutet av oktober men kunde inte tas med
i beräkningarna eftersom innehållet i det fortfarande var ovisst.
Anslutningsavgifterna måste tas in i sin helhet, eventuella inbesparingar i sektionsnäten och andelar i stamnätet behövde
ses över i en efterkalkyl. Totalkostnaden inklusive stamnätet
skulle inte komma att täckas av anslutningsavgifterna.
Alla som hade rör intill tomtgränsen skulle faktureras för rat
nummer två. Sista raten måste faktureras i sin helhet omedelbart då anslutningen var klar. Avtal om anslutningar till stadens
fastigheter – pumpstationer, gatubelysning och så vidare – borde
uppgöras skriftligen och de anslutningar som kunde faktureras
2008 skulle faktureras omedelbart. Nu behövdes en prognos på
totalkostnaderna för det som återstod av nätbygget. Styrelsen
beslöt anhålla om en kreditlimit på högst 100 000 euro hos de
lokala bankerna, enligt det förmånligaste alternativet.
Styrelsen konstaterade att tv (även svenska kanaler) så snabbt
som möjligt måste fås in som en tjänst i nätet. Förhandlingarna
med Elisa stampade på stället. I november deltog närmare
40 personer i Medborgarinstitutets kurser i Hemmanätverk i
byarna.
Allan Nyholm framhöll att KrsNet borde överväga om ledningen av verksamheten i fortsättningen kunde kombineras
med stadens behov av en it-resurs. Den talkobaserade verksamheten skulle inte komma att fungera på sikt utan måste bygga på
köpta och/eller anställda resurser. Men staden hade inga planer
på att anställa en it-person.
Andelslaget hade i slutet av oktober att betala räkningar
på omkring 200 000 euro, fodringarna på kunderna uppgick
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till 140 000 euro, en banklimit på cirka 30 000 euro var möjlig.
NTM-centralen hade utlovat besked inom två veckor. Styrelsen
beslöt att kunderna skulle faktureras för den tredje raten enligt
avtal, att någon banklimit ännu inte var aktuell och att det i övrigt
gällde att vänta på det beskedet.
Stefan Skullbacka och Sven Tåg diskuterade med staden
Kristinestad möjligheten att sälja it-resurspersontjänster till staden för omkring 30 procent av de 25 000 euro som den resurspersonen skulle kosta årligen. Men svaret blev nej.
I slutet av november hade fastigheterna i centrum kopplats
till nätet, också i Dagsmark, Ömossa och Storsjö var allt klart.
I Tjöck pågick inblåsning av fiber, i Lappfjärd svetsades skåp,
i Henriksdal var det så gott som färdigt svetsat. Stamnätet var
klart, förutom mellan Sideby och Skaftung, och inblåsning av
stamkabel var på gång. I Sideby återstod bland annat grävarbetet
till Kilens hembygdsgård. Vid det här laget hade 390 hemmaswitchar svetsats.
Men det var ingalunda slut på dramatiken. Kurt Backlund
minns:
”Suupohjan Seutuverkko ringde mig i Dagsmark och anmälde ett kabelbrott där. Förbindelsen till Sjukhusbacken var
bruten. Suupohjan Seutuverkko visste på någon meter när var
brottet fanns. Vi åkte dit och sökte upp stället med hjälp av bilens trippelmätare. Vi såg inga spår av att någon skulle ha grävt.
Alldeles i närheten fanns KrsNets kabelskåp. Jag öppnade det
och stack in handen, kände någonting varmt, hårigt och kusligt
och ropade till. I skåpet kryllade det av sorkar som hade byggt bo
i kabelskåpet. De hade gnagt hål på kabeln. De hade lyckats bita
sönder tre fiber i en 48 fibers kabel. Det råkade vara de enda som
för tillfället var i bruk. Tala om otur.”
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Vem kunde tro att sorkarna skulle skada nätet? Foto: Sven Tåg.

Ansökan om bidrag av NMT-centralen behövde kompletteras
i snabb takt för att centralen skulle kunna fatta beslut om den.
Andelslaget hade räkningar för 190 000 euro och K & K krävde
betalt innan det fortsatte leverera. Andelslagets utestående
fodringar i form av fakturerade anslutningsavgifter uppgick till
87 000 euro (13 000 euro härstammade från 2007). De kunder
som inte erlagt första och/eller andra raten kunde inte aktiveras
innan de gjort det. Den sista raten fakturerades av dem vars
hemmaswitch installerats.
Den första fasen i byggandet av fibernätet höll på att avslutas.
När kommunikationsminister Suvi Lindén framhöll att
glesbygden skulle klara sig med en uppkoppling med en överföringskapacitet på en mega i sekunden utmanade hon
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talkoandan bland fiberbyggarna på den österbottniska landsbygden. Jordbruket och djurhållningen behövde en kapacitet
på åtminstone åtta mega för att klara den moderna teknik som
användas i produktionen. För att hänga med i den internationella konkurrensen behövde glesbygden snabbare dataförbindelser. Precis som när landsbygden elektrifierades och telefonlinjer drogs till byarna bildades andelslag, antennandelslag och
byalag med infrastrukturella visioner.
De delar av stan som inte byggts färdigt, men där bindande
avtal ingåtts, skulle göras klara med talkoarbete. Men i fas nummer två, som skulle påbörjas 2009, var det omöjligt att fortsätta
med talkoarbetet. För den fortsatta planeringen, organiseringen,
administrationen och driften behövde KrsNet minst en person
med behörig utbildning. Staden hade för köptjänsten reserverat 20 000 euro i budgetförslaget men anslaget kunde ju ändå
strykas eller minskas i samband i budgetbehandlingen. Sven Tåg
diskuterade med Kari Lehtinen på Relacom om möjligheterna
att köpa projekterings- och arbetsledningtjänster för de fiberanslutningar som skulle göras nästa år.
Sektionsordförandena fungerade som testpiloter för tv-tjänsterna. KrsNet ville ge positiva signaler angående möjligheterna
till IPTV-anslutningar och tv-tjänster för att göra fiberanslutningen ännu attraktivare inför nästa sommars utbyggnad.
Möjligheterna till HDTV utsändning måste beaktas.
NTM-centralen utlovade preliminärt besked före nyår. Tills
dess skulle en arbetsgrupp bestående av Stefan Skullbacka, Ulf
Grindgärds, Kurt Backlund, Sven Tåg och Peder Sahl föreslå hur
KrsNet skulle organiseras och ledas. Gruppen fungerade också
som bollplank när Ulf Grindgärds planerade hur det nya fibernätet skulle invigas i början av 2009.
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2009: Sjösättningen

Under 2009 inriktade sig KrsNet på att färdigställa anslutningar, marknadsföra nya anslutningar och skapa förutsättningar för
tjänster i nätet. Styrelsens ordförande Sven Tåg och viceordförande
Kurt Backlund arbetade i princip heltid med andelslaget, fem
dagar i veckan. På lördag och söndag lade de arbetet åt sidan
men på söndag kväll ringde de varandra och gick igenom vad
som skulle göras på måndagen. De olika talkogrupperna höll
möten för att underrätta sig själva och varandra om vad som var
på gång.
Styrelsen samlades minst en gång i månaden och på föredragningslistan fanns alltid en punkt för ”det ekonomiska läget”. Det
kostade att bygga fibernät, dra anslutningar till privata hushåll
och övriga intressenter och koppla dem till nätet. Andelslaget
hann inte alltid jobba med de nya anslutningarna till den punkt
där det kunde fakturera den nya kunden. Utgifterna och inkomsterna synkroniserade inte. Avgiften för fiberkabeluppkopplingen betalades i tre rater. En del nya kunder dröjde med betalningen då de ännu inte visste vilka tjänster de skulle få via nätet.
Nätbyggarna hann inte tänka så mycket på själva innehållet, för
dem handlade det mest om internet. Ekonomiskt såg det tidvis
hopplöst ut. Men det gällde att ha is i magen och inte ge upp så att
fibernätet till exempel ramlade i famnen på Kristinestads stad.
Elisa erbjöds en möjlighet att byta fiber på vissa sträckor
längs riksåttan från Träskvik till Lålby och centrum, så att
KrsNets signal kunde dirigeras om vid behov. Trots kabelvisning förstördes i samband med fjärrvärmegrävning på trettondagen 2009 en kabel med 96 fiber mellan gymnasiet och
kanslihuset i centrum.
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Arbetsgruppen som dryftat KrsNets organisation föreslog att
andelslaget skulle invänta besked från Relacom gällande upplägget för arbetsledning och planering. Mot bakgrunden av det
skulle andelslaget be om offert av andra potentiella aktörer.
JNT och Kuuskaista hade gett erbjudan om IPTV, internet
och telefoni. Erbjudandena om IPTV testades i samtliga sektioner
och KrsNet förhandlade om priserna. NTM-centralen ville ha
kompletterande uppgifter gällande projektansökan.
I januari öppnade andelslaget trafiken till Kuuskaista och dess
tjänster. Möjligheterna till HD och inspelningsbar box behövde
utredas så att abonnenterna inte skulle bli tvungna att skaffa ny
utrustning den dag HD-sändningarna blev aktuella.

Medlemmar i Ömossasektionen lämnade in en skrivelse till
styrelsen gällande den tredje avgifts- eller uppkopplingsraten
samt redovisningen av de slutliga kostnaderna för sektionen:
1. På vilka kostnader baserar sig maximipriset på 625 euro?

Styrelsens svarade: Sista raten diskuterats tidigare i styrelsen och
beslutet att debitera hela raten utgår från att vi i avtalet stipulerat
att det betalas i tre rater och att vi för kassaflödets skull måste få
in pengar för att sköta fodringarna.
2. Vad händer om de verkliga kostnaderna understiger 2 500 euro?

Svar: Hela sista raten behövs i vilket fall som helst för att minska
på skulderna för stamnätet, vilket gör att kostnaderna i praktiken
inte understiger den maximala som angetts i anslutningsavtalet.
Problemet som är olöst är hur vi skall fördela andelar i stamnätet.
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3. Varför får sektionen inte ta del av fakturorna för sitt eget
område?

Svar: Varje sektion har rätt att ta del av fakturor men de skickas
inte automatiskt. Mellanrapporter per sektion har genomgåtts i
styrelsen och dokument har delats ut till sektionerna.

Budgeten hade hållits och alla kostnader godtagbara. Av den totala byggkostnaden på 506 000 euro stod EU för 113 800 euro,
staten för 37 950 euro, Kristinestad kommun för 101 200 euro
och andelslaget KrsNet för 253 000 euro. Nu kunde banklånen
avkortas betydligt då de externa finansiärerna betalade ut sina
andelar.

4. Hur ligger det till med ansökan hos TE-centralen?

Svar: Ansökan väntar fortfarande på beslut.
I slutet av februari 2009 hade 493 hemmaswitchar svetsats.
Anslutningsavgifterna torde räcka för att täcka kostnaderna
för distributionsnäten men indrivningen av de förfallna
fodringarna behövde påskyndas. I kassan fanns 3 400 euro.
Leverantörfodringarna uppgick till 90 000 euro och de obetalda
anslutningsavgifterna till 35 000 euro (för 2008) och 23 000 euro
(för 2009), eller sammanlagt 58 000 euro.
Andelslaget påminde dem som inte betalat och konstaterade att ifall de inte gjorde det före utgången av mars skulle
anslutningen avbrytas. Det kostade 35 euro att koppla i den
igen. Faktureringen av grundavgifterna ändrades så att ekonomiadministrationen den 1 april i sin helhet överfördes till
Disponentservice S Ålgars. Sven Tåg fick i uppdrag att be JNT
skynda med att skicka ut formulär för marknadsföring och beställning av tv-tjänsterna.
Vid andelsstämman den 31 mars 2009 tog Kurt Backlund
över ordförandeskapet efter Sven Tåg, som var redo att fortsätta
i styrelsen men inte som ordförande. Peder Sahl blev viceordförande, Stefan Skullbacka sekreterare.
NTM-centralen granskade andelslagets bokföring gällande
utbyggnadsprojektet till mindre byar och fann att den var ok.
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Kontoret hemma hos Kurt Backlund i Dagsmark. Kurt tog över
ordförandeskapet efter stämma 2009. Fr.v. Stefan Skullbacka
andelslagets dåvarande sekreterare. Sven Tåg som var
styrelseordförande fram till stämman 2009 och därefter styrelsemedlem
och Sixten Ålgars som skötte ekonomin. Foto: Kurt Backlund.
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Invigningen av nätet

Den 22 juni 2009 invigdes KrsNets fibernät under festliga former
i Rådhuset. Kurt Backlund höll hälsningstalet och kommunikationsminister Suvi Lindén ”tryckte på knappen” och uppkopplade
sig med 100 megabit, assisterad av Sven Tåg. (Megabit är lika
med kommunikationshastigheten i fibern. Tio megabit flyttar
1 megabyte, 1000 megabit flyttar 100 megabyte.)
Suvi Lindén sa att när andelslaget KrsNet grundades för tre år
sedan trodde kommunikationsministeriet att glesbygden skulle
klara sig med en överföringskapacitet på en megabit i sekunden.
Men nu insåg ministeriet goda nätförbindelser vara så viktiga att
Finland behöver en nationell bredbandsstrategi. Hon och den
övriga regeringen hoppades att alla ska ha tillgång till en uppkoppling om 100 megabit år 2015. ”Sådana här initiativ blir bäst
när de kommer underifrån, inte uppifrån. I Kristinestad skriver
ni nu finländsk historia”, förklarade minister Suvi Lindén.
”Sådana här initiativ blir bäst när de kommer underifrån,
inte uppifrån. I Kristinestad skriver ni nu finländsk historia”, förklarade minister Suvi Lindén.
Det var en upprättelse för dem som drivit på det kustnät som
i samma lokaliteter röstats ner för att det var dyrt och onödigt
då signalerna i framtiden skulle bli luftburna. Sannolikt fick
kommunikationsministern statsmakten att tänka om för snart
hette det att alla skulle ha möjlighet till en uppkoppling motsvarande den i Kristinestad och staten reserverade 10 miljoner för
ändamålet.

KrsNet:s styrelseordförande Kurt Backlund hälsar minister och gäster
välkomna till invigningsceremonin. Foto: Anders Storteir.

Kommunikationsminister Suvi Lindén trycker på knappen assisterad av
Sven Tåg. Foto: Anders Storteir.
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Det var en glädjens dag när KrsNet invigdes 22.6.2009. I november
2001 röstades förslaget till ett sydösterbottniskt regionnät ned i
samma lokal med en rösts övervikt.

Peder Sahl och
Bror Eriksson.
Foto: Anders Storteir.

Sari-Milla Ingves
och Päivi Tuomisto.
Foto: Anders Storteir.

Stefan Skullbacka överräcker gåva
till ministern. Foto: Anders Storteir.
Ni skriver finländsk historia,
sade minister Lindén.
Foto: Anders Storteir.

Fr.v. Ulf Grindgärds, stadsdirektör
Riitta El-Nemr, landskapsdirektör
Olav Jern och kommunikationsminister Suvi Lindén. Foto: Anders
Storteir.
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Fr.v. Allan Nyholm,
Bo-Göran Lindh,
Kim Lillås, Kurt
Backlund, skymd
Sixten Ålgars,
och Dan-Anders
Sjöqvist.
Foto: Anders
Storteir.

Vid invigningen fanns också gäster från Suupohjan Seutuverkko, Kuuskaista
och Södra Österbottens förbund, leverantörer samt fullmäktigemedlemmar
från staden. För musiken svarade Daniel Lövdahl. Foto: Anders Storteir.
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2010: Dags anställa vd

KrsNet bytte fiber med Elisa som fick fiberkabeln från Parmansgatan till Elisas basstation i Dagsmark mot att andelslaget fick fiberkabeln från Parmansgatan till Ömossa. Nu hade KrsNet fiber
på vardera sidan om riksåttan. Fibernätet i södra Kristinestad
bildade en cirkel där signalen kunde löpa i vardera riktningen.
Projektet ”KrsNets stamledningsnät i Kristinestad” slutfördes
genom att stamnätet (det nätet som binder ihop byarna) byggdes ut mellan Skaftung och Sideby (som inte ingick i skolnätet
då byn saknade skola) samt utmed Tjärhovsvägen i centrum.
I samarbete med Fortum, Sonera/Telia och Krs Gatu byggdes
nätverket ut i Alesundet, i samråd med Krs Vatten byggdes det
mot Frivilas pumpstation i Skaftung.

Sprängningsarbeten i Frivilas, Skaftung på väg till stadens pumpstation. Börje Skoglund sköter spräningsarbetet. Foto: Sven Tåg.
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Priset på nya anslutningar beräknades enlig nyckeln i handen-principen. Talko-fasen ersattes med att KrsNet började köpa
de tjänster som behövdes för att bygga en anslutning. Där intresset för nya anslutningar var svagt köptes den nödvändiga arbetsinsatsen in på timbasis istället för ett fast pris per abonnemang.
Marknadsföringen av anslutningar fortsatte, i samma anda,
med samma envishet och samma slags utmaningar, särskilt i
områden där stamnätet byggts ut och i bostadsbolag som färdigställt en fastighetsanslutning. KrsNet försökte få med Kaskö och
Merikarvia i fibernätet men misslyckas då det ansågs bli för dyrt.
Summa sumarum fick KrsNet finansiellt stöd genom POMO+
projektet (där stat och kommun deltog), projektet ”Framtidens
bredband till Kristinestad genom samverkan”, Skolnätet (stat och
kommun) samt projektet ”KrsNet till mindre byar i Kristinestad”
(EU, stat och kommun).
En stor del av arbetet utfördes ändå fortfarande på talkobasis.
Ifall de ansvariga i arbetsgrupper, KrsNets styrelse och andra
medhjälpare inte lyckats mobilisera den stora mängden talkoinsatser hade fibernätet inte blivit av. Idag är Kristinestad en
av de fibertätaste kommunerna i Finland, enligt TRAFICOMS
statistik.
För att hålla reda på fakta om utbyggnaden behövde KrsNet
dokumentera nätet. Fiberkabelnätet ritades in på enkla kartor och
sektionschefen gjorde anteckningar. Stefan Skullbacka som var
aktiv i centrumsektionen introducerade en excel-tabell som höll
ordning på det fortlöpande arbetet. Allt mer av verksamheten dokumenterades på data och uppgifterna finns tillgängliga där.
I slutet av år 2010 var det dags att skaffa ett eget kontor.
KrsNet hyrde av staden utrymmen på Skolgatan 3. Av Vasa
sjukvårdsdistrikt fick det fritt överta ett kontorsmöblemang och
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därmed hade styrelseordförande Kurt Backlund och viceordförande Sven Tåg var sitt skrivbord. För att höja på stämningen
köpte Backlund till jul en ljusstake som prydde kontoret. Det var
andelslagets första utgift för kontorsutrustning. På Skolgatan 3
inrättades ett nytt lager istället för det som dittills funnits hemma hos Kurt Backlund i Dagsmark. Det aktiva materialet lagrades fortfarande hos Sven Tåg i väntan på bättre lagerutrymmen. Andelslaget beslöt skaffa program för dokumentering av
nätets topografi. Anslutningarna uppgick nu till 633 jämfört
med 589 året innan.
I fråga om den egna administrationen hade andelslaget hållit sig till en lågbudget. Men småningom visade sig organisationen vara ohållbar med tanke på den fortsatta expansionen och
anskaffningen av anslutningar och nya tjänster till nätet för de
dagliga rutinerna och driften. Någon behövde hålla i alla trådar
och styrelsen beslöt lediganslå posten som verkställande direktör. Två annonser lockade åtta sökande, tre kallades till intervju.
Kenneth Storhannus från Lappfjärd valdes till verkställande direktör. Han kom närmast från Vasaföretaget Citec Engineering
Oy där han jobbat som planerare.

4. UTVECKLINGEN ACCELERERAR

KrsNet etablerar sig
från och med 2011

Den 1 januari 2011 kom Kenneth Storhannus in som KrsNets första verkställande direktör. Tio år senare, den 31 december 2020,
checkade han ut som pensionär efter en intressant resa.

2011: Ordning och reda

Fram till 2011 hade andelslagets personal jobbat på frivillig bas, hållit
regelbundna möten och skapat egna rutiner. Men processerna och
kundlistorna hade inte fått den uppmärksamhet som de skulle ha behövt. Under de två första åren som vd nystade Kenneth Storhannus
upp problemen och strukturerade bolaget. Han ville ha ordning och
reda och formade därmed underlaget för andelslagets nuvarande
verksamhet. Som vd hade han att se till att kunderna fick de tjänster
de ville ha, att KrsNet byggde ut fibernätet och underhöll det.
Vid andelsstämman den 23 februari 2011 fortsatte Kurt
Backlund som styrelseordförande, Stefan Skullbacka blev
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KrsNet:s första VD Kenneth Storhannus i kontoret på Skolgatan 3.
Foto: Dennis Storhannus.
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viceordförande och Kenneth Storhannus sekreterare. Trettiofem
anslutningar färdigställdes och till det kom sju av stadens
pumpstationer. Fem medlemmar sa upp medlemskapet i andelslaget, 28 nya medlemmar kom till, fem av dem övertog en
tidigare anslutning.
I centrum byggdes fibernätet ut i Alesundet, på Bryggerivägen,
Industrigatan, Albinsgatan, Kristinagatan, Närpesvägen samt
Skrattnäsvägen. I Lappfjärd utvidgades det till Ahlkullatået,
Karlbovägen, Sörängsvägen, i Tjöck längs Påskmarksvägen.
Sammanlagt 7,5 kilometer rör och kablar grävdes ner 2011. De flesta
grävarbeten utfördes i samarbete med Fortum, Sonera och Krs Gatu.
Fibernätet marknadsfördes med hjälp av information som
delades ut i postlådor framför allt i områden där stamnätet
byggts ut. På mässan ”Mässa för äldre” i Kristinahallen hade
KrsNet en egen monter. På Öppna portars dag den 11 juni höll
kontoret på Skolgatan 3 öppet hus. På sommarmarknaden demonstrerade KrsNet sitt utbud i ett tält i Rådhusparken.
Lokala tv-bolaget Kasvision i Kaskö vände sig till KrsNet och
ville ha ett fiberkabelnät. Andelslaget förhöll sig positivt och erbjöd samma avgifter för kunderna som i Kristinestad men det
ansågs bli för dyrt. Istället gick Anvia in med sin fiber i Kaskö.
Andelslaget FIONETS förbindelser vara klara att tas i bruk.
Switchar installerades i Lappfjärds skola och i Närpes, den senare delade KrsNet med Dynamo Net. JNT köpte en kabel med
fyra fiberpar mellan Parmansgatan och sjukhuset för att trygga
förbindelsen över Stadsfjärden. Hösten 2011 avgick Sven Tåg på
egen begäran som KrsNets styrelserepresentant i FIONETS och
ersattes av Kenneth Storhannus.
KrsNet ingick avtal om köptjänst gällande fibersvetsning
med Kari Lehtinens bolag Rakennusliike Tasan Tarkka Oy/Kari
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Lehtinen. I samma veva sålde KrsNet sin fibersvetsningsutrustning till bolaget. Därefter utförde Kari Lehtinen fibersvetsningen för KrsNets del.
Kontorstjänsterna som dittills skötts av Disponentservice
S. Ålgars övergick efter en offertrunda i slutet av 2011 till Krs
Accounting Ab Oy, som tog hand om fakturering, bokföring,
skattedeklaration, löneräkning och betalningstjänster. KrsNet
hyrde nu så stora lagerutrymmen på Skolgatan 3 att allt material
rymdes där.
Vid årets slut var anslutningarna 671 mot 633 föregående år.

På sommarmarknaden 2011 fortsatte marknadsföringen av KrsNet:s
fiberanslutningar. Foto: Dennis Storhannus.
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2012: ”Du är ju överallt!”

Suomen ByNet i Esbo som utförde fiberblåsningen i kabelrören
meddelade 2012 att det inte hade tillräckligt med arbete i Finland
och skulle lägga ner verksamheten och sälja sin utrustning till
Sverige. KrsNets styrelse beslöt köpa den för 13 000 euro. Sedan
KrsNet tagit över blåsningen av fibern löpte arbetet bättre och
kunderna behövde inte längre vänta. I dag använder alla fiberkabelbolag blåsfibertekniken.
En annan sak som underlättade jobbet var att KrsNet i
november 2012 köpte en paketbil som firmabil. Före det hade
Kenneth Storhannus baxat utrustningen och verktygen in och
ut i sin Volvo herrgårdsvagn. Firmabilen med KrsNet-logon på
dörrarna och saftblandaren på taket gav andelslaget en helt ny
synlighet.
”Du är ju överallt!” var det någon som sa åt vd:n.
Småningom uppstod tekniska problem. KrsNets utrustning, i första hand switcharna i nätet, började bli till åren.
Hemmaswitcharna och de stora switcharna är en aktiv utrustning som delar ut signaler till kunderna. De första switcharna
installerades 2007 och deras livstid var mellan fem och tio år.
Den största switchen finns i noden vid finska lågstadiet, den
näststörsta vid Lappfjärds folkskola. När trafiken ökade i nätet
hängde utrustningen inte med. Det ledde till avbrott.
Från switchen går signalen till en WIFI-router som gör det
möjligt för kunden att ta emot signalen trådlöst. Mellan november 2011 och mars 2012 placerades de första WIFI-routrarna ut
hos kunderna. Efter att ha tjänat i fem till sex år gav under några månader ett 70-tal routrar av samma märke upp – som om
det berott på ett chips. Kunderna köpte nya WIFI-routrar men
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problemen kvarstod. Den nya WIFI-routern hade fel på mjukvaran, routrarna började kommunicera med varandra och i nätet
uppstod en broadcast-storm som stockade trafiken. Orsaken var
oklar. De felaktiga WIFI-routrarna försågs med en ny mjukvara
vilket tog sin tid. Därmed var det problemet ur världen.
KrsNet tog i bruk e-faktureringen och förbättrade medlemsregistret. Från och med december 2012 syntes Krs TV och
NärTV i fibernätet. Vid årets slut hade andelslaget 695 anslutningar mot 671 året innan.

Den egna bilen fungerade även som en god reklampelare.
Foto: Ulf Grindgärds
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2013: Bättre blåsa själv

Efter andelsstämman i mars 2013 valdes Ulf Grindgärds till styrelseordförande medan Stefan Skullbacka fortsatte som viceordförande och Kenneth Storhannus som sekreterare.
KD-Soft Oy Ab anlitades fortsättningsvis för att övervaka trafiken i nätet. Här var Niklas Enlund en nyckelperson.
TasanTarkka Oy/Kari Lehtinen hade hand om fibersvetsningen
och övriga arbeten kring noderna samt dokumenteringen av
nätet. Tjänsteleverantörer i nätet var JNT (IPTV, internet och
Multivoice), Dynamo Net (internet), Kuuskaista (internet) och
Anvia (internet). Sven Tåg skötte kabelvisningarna.

Utrustningen för fiberblåsning inköptes av Bynet och andelslaget tog
hand om arbetsuppgiften i egen regi. Kari Lehtinen till vänster i bils var
fortsättningsvis en viktigt samarbetspartner för KrsNet.
Foto: Dennis Storhannus.
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De allra flesta kunder betalade månadsavgiften men inte alla.
KrsNets påminnelser hade ingen verkan och en ansenlig summa
var utestående i form av obetalda nätavgifter. Sedan Kristinestads
Accounting, som skötte andelslagets ekonomi, kopplat in indrivningsfirman Cash-In så snart en räkning förblev obetald kom
pengarna. Det handlade om en helt vanlig betalningspåminnelse
men namnet på avsändaren avskräckte. En del kunder tog illa
vid sig för att en indrivningsbyrå kontaktat dem, de hade ju bara
glömt betala.
Fibernätet utvidgades med anslutningar i centrum, Lappfjärd,
Ömossa och Tjöck. Offerter för GPS-kartläggning av nätet inbegärdes. Fyra nya 10 Gb:s huvudswitchar inköptes för att upprätthålla god kvalitet i nätet, de gamla switcharnas kapacitet var
1 Gb. De nya huvudswitscharna installerades i finska lågstadiet,
finska lycéet, Lappfjärd skola och Ömossa skola.

2014: På 13:e plats

Switcharna med en kapacitet på tio Gigabit fungerade inte som
väntat. Felsökningar och tester visade att programvaran inte passade i nätet. Våren 2014 bytte leverantören K & K Active ut dem.
Sven Tåg skötte kabelvisningarna fram till sommaren och därefter svarade Oy Ravera Ab, i mån av möjlighet också vd, för kabelvisningarna. Ett stort antal kabelgrävningsprojekt utfördes på
KrsNets område under sommaren och förorsakade brott på fiberkablarna. Under Soneras, DNA:s och Elisas samgrävningsprojekt
från Merikarvia till Kristinestad inträffade fem större kabelbrott.
KrsNet insåg att huvudswitcharna inte hade tillräcklig kapacitet och köpte switchar för 30 000 euro av märket Telco, som
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fungerat bra i ett antal år. Men leverantören hade inte uppdaterat produkten och höll sig med en gammal teknik för IPTV. I
över ett års tid användes switcharna på prov. Slutligen plockade
KrsNet ut switcharna och köpet gick tillbaka.
I samband med Fortums kabelförlängningar byggdes nätet ut och förbättrades på Östra sidan till Fingrids elstation i
Flybäcken, med tanke på vindkraftsparkerna. En vindkraftspark hyrde redan fiber i den anslutningen. Stamnätskabeln från
Närpes förkortades till en säkrare rutt och gick direkt till Node 1
i finska lågstadiet. Kabelrutten mot Kummelgrund med förgreningar på cirka fyra kilometer färdigställdes.
F:ma West Map utförde en GPS-kartläggningen av nätet
på en sträcka av totalt cirka 100 kilometer i Tjöck, Dagsmark
och Lappfjärd. GPS-koordinaterna matades in i KrsNets nya
dokumenteringsprogram, Tekla Xpower Opto (X-Opto). Kunduppgifterna och fiberuppgifterna matades in i X-Opto.
Under året fördes kampanj via diverse annonser och dekal på
firmabilen med 24 månaders räntefri avbetalningstid på anslutningsavgiften. Ett visst intresse förekom men i slutändan betalades den största delen av anslutningsavgifterna med normala rater.
Enligt Kommunkationsverkets (TRAFICOM) statistik av
2014 ”Tillgång på snabbt bredband i Finland” var tillgången till
fasta bredbandsabonnemang störst i landskapet Österbotten.
Här hade cirka 77 procent av de stadigvarande bostäderna tillgång till det snabba bredbandsnätet. I kommunernas rangordning enligt tillgång till optiskt fibernät placerade sig Kristinestad
på 13:e plats efter Kumlinge och Gustavs, Larsmo, Honkajoki,
Pedersöre, Lappträsk, Jakobstad, Nykarleby, Brändö, Karvia,
Bötom och Lovisa. Vasa kom på 14:e plats, Helsingfors på 17:e
och Närpes på 20:e.
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I Kristinestad var 16 procent (528) av de 3 317 stadigvarande
bostäderna anslutna till fibernätet. Bland företagen var anslutningsgraden 16.5 procent (117 anslutna av totalt 711 verksamhetsställen). Här ingick också föreningar.
KrsNet hade 732 anslutningar 2014 mot 711 året innan.

I och med att KrsNet utgjorde ett gott exempel på hur man på
landsbygden med lokala krafter byggde ett framtidssäkert fibernät kom
det inbjudningar till olika seminarier runt om i Europa. Ulf Grindgärds
som då arbetade på Österbottens förbund med bredbandsfrågor
höll många presentationer där KrsNet användes som ”best practice”
exempel. Här talar Ulf på European FiberToThe Home Councils
2009 årskonferens i Köpenhamn inför 2000 åhörare.
Foto: Esa-Matti Åkerberg.
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2015: Kabelbrott

Sonera med flera ville leverera tjänster i regionnäten via en plattform kallad Sonera Avoin Kuitu efter modell av Telia Öppen fiber i Sverige. Ett pilotprojekt pågick i Siikais inom Suupohjan
Seutuverkots nät.
En 72-fibers kabel under Norrfjärden ersatte 12-fiberskabeln
som dragits längs med stadsbron. I röret under vattnet installerades två extra kablar med 96 fiber att hyras ut till andra operatörer. GPS-kartläggning utfördes i Sideby, Skaftung, Härkmeri,
Henriksdal och Ömossa. F:ma West Map kartlade cirka 190 kilometer kabel. Nya 10 Gb huvudswitchar testades och installerades
i nätet. Kundswitcharna i noderna testades och byttes stegvis ut
hösten 2015.
På sommaren och hösten genomfördes ett stort antal grävningsprojekt inom KrsNets område, bland annat för fjärrvärmerören och Carunas kabelnedläggning i centrum och Lålby samt
invallningen av Lappfjärds å. Dessa innebar risker och medförde
extra arbete i och med kabelvisningarna, men tack vare en effektiv bevakning och noggranna kabelvisningar undveks större
kabelbrott. Den första augusti inträffade ett större kabelbrott
i samband med slyröjning vid riksåttan när ett skåp jämnades
med marken. På hösten inträffade tre större kabelbrott på fiberförbindelsen från Vasa till Kristinestad och mellan Åland och
fastlandet. Det sistnämnda förorsakade ett längre avbrott i
IPTV-trafiken. Olika gräventreprenörer förorsakade fyra mindre
kabelbrott.
Vid utgången av 2015 hade KrsNet 748 anslutningar mot 732
året innan.
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2016: Bättre övervakning

I mars 2016 deltog KrsNet för andra gången i Byggmässan i
Kristinahallen. I april återbetalade andelslaget det stora lånet till
Sparbanken.

Aktiv marknadsföring på Byggmässa i Kristinahallen.
Foto: Dennis Storhannus.

Den 18 augusti informerades styrelsen om dokumenteringsprogrammet Trimble Communication Networks (fd Tekla
Xpower Opto). Niklas Enlund från KD-Soft presenterade ett
övervakningssystem för nätverket. FinKuitu Oy/Kari Lehtinen
skötte fibersvetsningen och övriga arbeten kring noderna
samt dokumenteringen av nätet. Andelslaget tog hand om
kabelvisningarna.
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En rörläggning hade inletts i samband med byggandet av
den lätta trafikleden genom Lappfjärd. En ny säkrare rutt från
Node 6 (Lappfjärds skola) söderut förbi kyrkan skulle ersätta
kabeln som dragits över odlingsmark och tomter. En kompletterande rörläggning utfördes mellan Lappfjärdsvägen och Norra
Lappfjärdsvägen. KrsNet, Anvia och TeliaSonera följde samma
kabelrutt och det relativt stora ändringsarbetet utfördes som ett
samprojekt med KrsNet som projektledare.
F:ma WestMaps hade GPS-kartlagt 220 kilometer kabel och
befann sig på slutrakan. Skolnätet som GPS-kartlades under
byggnadsskedet 2006 sattes in i samma dokumenteringsprogram.
GPS-koordinaterna visade kablarna noggrant på kartbottnen,
vilket minskade behovet av kabelvisningar. Som kartbotten användes Lantmäteriverkets karttjänst. Dokumenteringen testades
gratis i sex månader, därefter köpte andelslaget tjänsten.
Tack vare en effektiv bevakning och noggranna kabelvisningar undveks större kabelbrott 2016. Däremot inträffade i september upprepade störningar i IPTV-trafiken på grund av problem
i JNT:s switch i Roparnäs. Switchen byttes ut den 20 september.
Kontors- och lagerutrymmena på Skolgatan 3 var inte ändamålsenliga och materialet var utspritt på flera olika ställen.
Kenneth Storhannus hade i ett par år letat efter ett nytt kontor
och hittade det slutligen på Kristinagatan 11 på Krimobacken.
Han kunde vara med och planera huset som inrymde också ett
varmt och torrt lager med plats för all utrustning. I december
ingick KrsNet hyresavtal med PetMi Capital.
Vid utgången av 2016 var antalet anslutningar 750 anslutningar mot 748 ett året tidigare.
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2017: Tio gånger snabbare

I slutet av april flyttade KrsNet in i de nya utrymmena på
Krimobacken. Andelslaget hade nytt kontor, ny logo och en ny
hemsida som designats av Oy Pool Interactive Ab. Cirka 350 personer deltog i öppningsjippot. Med anledning av att KrsNet 2017
varit verksamt i 10 år bedrevs i maj och juni en kampanj där
anslutningsavgiften sänktes till 1 500 euro. Det resulterade i omkring 30 nya anslutningar. Hälften av dem gjorde under hösten,
resten färdigställdes våren 2018.

Ny logo och ny webbsida för andelslaget togs i bruk 2017.

År 2017 köpte KrsNet nya huvud- och access-switchar för
att höja kapaciteten i nätet. De första huvudswitcharna med en
kapacitet på 10 Gb levererades i december och installerades i
Härkmeri och Ömossa. De binder ihop nätet och distribuerar
signalen till access-switcharna, som vidarebefodrar den till kunderna. Tillsammans med de nya access-switcharna möjliggjorde de en försäljning av internethastigheter på upp till 1 Gb, tio
gånger snabbare än vad de gamla switcharna klarat av (max 100
Mb). Switchbytet kostade 75 000 euro. Samtidigt renoverades en
del av noderna.
I samtliga noder installerades nya backup-batterier som gav
el åt switcharna vid strömavbrott. De hade en beräknad livstid
på 10 år.
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KrsNet hade insett att utrustningen behövde testas ordentligt
och gjorde slutligen en affär i 100 000 euros klassen. Principen
var ut med allt gammalt och in med nytt. Huvudswitcharna
och access-switcharna i noderna byttes ut och trimmades och
mjukvaran uppdaterades. Efter diverse störningar i inkörningen
fungerade switcharna som de skulle. Kostnaderna för drift och
underhåll minskade i och med att avbrotten och problemsituationerna blev färre. Elförbrukningen i noderna minskade likaså.
NTM-centralen beviljade kabelförlängningstillstånd för
Stenvägen norrut från Norra Lappfjärdsvägen. Rörläggningen
av den nya rutten från Node 6 vid Lappfjärds skola söderut förbi kyrkan färdigställdes så att kabeln kunde blåsas in. Utmed
Lillsundsvägen i Lappfjärd lades rör och kablar mot riksåttan.
Längs Sävviksvägen från reningsverket mot Pohjola Voima lades
en kilometer rör och kabel. I centrum kompletterades kabelrutter
på Skolgatan och Sjögatan i samband med gatuarbeten och grävarbeten för fjärrvärmerör. På Lerviksvägen i Tjöck lades rör och
kablar. I juni och juli röjdes sly kring fördelningsskåpen invid
vägar och gator.
Elisa som köpt upp Anvia levererade internet i KrsNets nät i
stället för Anvia.
I slutet av 2017 hade andelslaget 779 anslutningar, året innan
var de 750.
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2018: Skolans betydelse

Skolnätet var grundbulten i stamnätet och stadens förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist spelade en viktig roll när det kom till.
När nätet planerades fanns skolan i Skaftung och Ömossa men
inte i Sideby. Fibern kunde ändå dras i cirkel längs med riksåttan och utmed strandvägen via Sideby, Skaftung, Härkmeri till
Träskvik. Vid behov kan förbindelsen till Ömossa gå via Träskvik
eller Sideby.
Staden avskrev skolnätet så snart som möjligt och överlät det
kostnadsfritt åt KrsNet mot att staden i fortsättningen fick 20
procents rabatt på sina månadsavgifter. En del av fiberantalet i
stamnätet överläts åt skolorna. I dag finns inte längre de byskolor tack vare vilka Kristinestad har ett väl utbyggt och avancerat
fibernät.
En reservnod tillverkades för att förhindra långa avbrott
vid brand eller annan typ av skada på någon av noderna.
Reservnoden är en flyttbar byggnad som kan transporteras dit
där den behövdes, komplett utrustad med allt utom switcharna.
I Kristinestad finns omkring 100 bostadsbolag med över
1 000 lägenheter som kan ansluta sig till KrsNet. Ett 20-tal bostadsbolag har en fastighetsanslutning men bara ett fåtal av dem
har installerat inomhusnät. Det ankommer på bostadsbolaget att
installera inomhusnätets kablar från fastighetsanslutningen men i
många fall har detta varit problematiskt då ingen känt till kostnaderna eller hur nätet skulle byggas.
För att öka intresset för att ansluta lägenheter genomförde
KrsNet mellan den 1 oktober 2018 och den 31 maj 2019 en kampanj och sänkte priset med hälften. Andelslaget bistod fastighetsbolagen och entreprenörerna med att planera offertgivningen på
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För att höja beredskapen vid en eventuell brand eller större skada i
någon av nätets huvudnoder byggdes en flyttbar nod som
tillfälligt kan placeras in. Foto: Dennis Storhannus.
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installationen av inomhusnätet. Informationsblad om detta gick
till boende, disponenter och fastighetsbolagsstyrelser. Men intresset var svagt.
Andelslaget växte långsamt men stadigt. I snitt tillkom årligen 20–30 nya kunder, någon gång över 30. Men det var tillräckligt för att sysselsätta personalen.
För att få fler kunder behövde andelslaget antagligen göra
någonting åt anslutningspriset. KrsNet hörde till de billigare bolagen i landet men ändå tyckte många att det var för högt. Priset
kunde inte sänkas enbart under en kort kampanj, det borde sänkas permanent. Och även då skulle det dröja innan allmänheten
insåg att det verkligen var lägre.
I slutet av 2018 hade andelslaget 799 anslutningar mot 779
året innan.
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2019: Kraven ökar

Kampanjen för lägenhetsanslutning i bostadsbolag gav bara tio
nya kunder men två bostadsbolag med 22 lägenheter anmälde
sitt intresse.
Rörläggningen till 13 nya tomter färdigställdes vid Drottninggatans förlängning mot hamnområdet. Cirka 1,5 kilometer röroch kabelläggning gjordes till Pohjolan Voima. Nyinstallerade
fördelningsskåp försågs med lås, märkningar och plogkäpp.
Dokumentationen med skåpnummer uppdaterades på fiberschemat.
De nya huvud- och access-switcharna fungerade utmärkt
och det borgade för bättre kvalitet och större kapacitet i överföringen. Utvecklingen accelererade och kunderna behövde allt
snabbare uppkoppling, mycket till följd av distansarbete, nedladdning, streaming av film, online-spel, större utrustning och
fler datorer i hemmen. KrsNet klarade av kundernas krav och
tjänsteleverantörerna hängde med i svängarna. Bland KrsNets
tjänsteleverantörer fanns redan de som erbjöd tjänster med hastigheter upp till 1000 Megabit i sekunden.
Fortfarande förekom avbrott i samband med strömavbrott
och det berodde på att överkopplingen från strömförsörjningsaggregatet till batteridrift inte fungerade tillräckligt snabbt.
Switcharna hann slockna och det dröjde ett par minuter innan
de gick i gång på batteridrift. Utvecklingen av den nya utrustningen hade dragit ut på tiden eftersom också en del larmfunktioner ingick i bytet. De nya grejorna installerades snarast.
2019 hade KrsNET 809 anslutningar mot 779 året innan.
I oktober 2020 gav Kenneth Storhannus över åt nya vd:n
Daniel Kaivo-oja.
81

5. ATT SÄLJA FIBER

Intresset varierade
inför det okända
Då FiberFrånHuset-projektet ordnade ett allmänt informationsoch diskussionsmöte i bystugan i Henriksdal torsdagen den 1 december 2005 framhölls att Kristinestadsborna behövde tillgång
till bredband baserad på optisk fiber för att klara av de framtida
behoven ifråga om telefoni, tv, data med mera.
I den lokala bredbandsstrategin ingick att beakta bybornas
åsikter. Byggandet av ett kommunikationsnät baserat på optisk
fiber föregicks av ett planerings- och mobiliseringsprojekt kal�lat Framtidens Bredband. Byasamhällets sätt att fungera och
förmåga att samarbeta med staden gjorde det lättare att bygga
bredbandet utgående från Hur kablarna skulle dras var ytterst
viktig. En omsorgsfull och god planering löste många problem
på förhand.
Fiberanslutning var någonting nytt och allmänheten var
osäker på hur den fungerade. Det påverkade marknadsföringen av fibern och gör det än idag. Konkurrerande leverantör var
TeliaSonera med sin ADSL-anslutning och kabel-tv. ADSL som
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fungerade över TeliaSoneras kopparnät var vid den här tidpunkten den förhärskande tekniken i Kristinestad.
Sektionerna hade ansvar för både byggnadsarbetet och marknadsföringen av nätet. Aktivisterna gick från gård till gård och
bjöd ut en anslutning och gjorde upp avtal. Bemötandet varierade. En del gårdsägare hade väntat på detta, andra var tveksamma
eller negativa. Många tyckte att fiberkabelanslutningen var en
bra sak, andra att den var onödig och för dyr – eller att KrsNet
bara var ute efter att förtjäna pengar. Peder Sahl, som var områdesansvarig i Härkmeri, Henriksdal och Skaftung, säger att det
var som när elektriciteten eller telefonen introducerades i tiden:
”Varför ska vi ha elektricitet (eller telefon)? Vi har klarat oss
bra utan.”
I Sideby fanns ett stort intresse för en fiberförbindelse och
52 hushåll anmälde genast sitt intresse för den. En stor del av
sommarstugorna var med från allra första början.
”Fiber kan vi inte få i Esbo ens och här drar ni den till fritidshus!” sa en nylänning som var med och blåste fiber i en fritidsbostad i Sideby.
Allan Nyholm, områdesansvarig i Lappfjärd, berättar att
grannen i öst, fiberbolaget Kuuskaista, från allra första början
höll sig med enbart en månatlig avgift medan KrsNet talade
om flera tusen euro per anslutning. Långt ifrån alla hade sådana
pengar.
”Det gällde att ha bra argument. Framtiden och snabbheten
var mitt främsta argument när jag stod där i dörren”, säger Allan
Nyholm.
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Dörröppnare

Själv behövde Allan Nyholm en bättre uppkoppling eftersom
TeliaSonera-anslutningen höll på att bli urmodig och långsam.
Han hade jobbat i Närpes och vant sig vid Dynamo Nets snabbare fiberuppkoppling. Han säger att oberoende av om du är företagare eller privatperson är det viktigt att veta hur olika saker
har gått och går framåt. Det är stor skillnad mellan en nätanslutning som huvudsakligen går i luften och en som går under jorden. ADSL-förbindelsen var en väldigt fin grej när den kom på
1990-talet. Den fungerade via telefonledningen och var indelad
i internet och telefon och surfandet betingade en månadsavgift.
Men nog klagades det om fredagskvällarna när det blev ont om
utrymme i nätet.
”Ingen har klagat på fiberförbindelsen” konstaterar Allan
Nyholm.
Han vill minnas att andelslaget under en kampanj delade ut
material till 700 postlådor.
Som småföretagare fick han nya möjligheter att handla
med Holland, Ryssland, Lettland, Litauen och England. Fiberförbindelsen öppnade en dörr. Småföretagarna kom sig ut i stora
världen och in på utländska företags webbsidor och kunde via
e-posten kommunicera på ett helt nytt sätt. Genast som transportfirmorna i Lappfjärd hörde vad som var på gång ville de ha
en fiberuppkoppling.
”Men för många företagare var det svårt att föreställa sig vad
fiberförbindelsen kunde innebära. Anslutningskostnaderna fick
antagligen en del mindre företagare att tveka. Andra teleoperatörer bjöd ju ut sin trådlösa nätanslutning för en månadsavgift”,
säger han.
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Stefan Skullbacka var med och rekryterade kunder från allra
första början och berättar att KrsNet mobiliserade så kallade
kvartersansvariga som sprang i husen och pejlade läget. Ingen
visste med säkerhet vilka slags behov var och en framöver skulle
ha av tv:n och datorn. Men för fiberbyggarna var det lätt att förutse vad digitaliseringen och de nya kraven på bandbredd skulle
komma att betyda och de hade ett bra argumentationsbatteri.
”Vi trodde stenhårt på det vi sysslade med men vågade inte
lita på att marknadskrafterna ordnade fiberförbindelse i ett
område av det här slaget. Vi hade fått inspiration av byanäten i
Sverige. Där fanns föregångarna.”
Men ibland var det vara svårt att övertyga folk. Fiberanslutningen handlade om rätt stora pengar. Många sa ”kanske”,
andra sa klart ”nej”. De som tackade nej var nöjda med sin dåvarande uppkoppling och tyckte att fiber var dyrt.
”När vi skulle börja gräva sände vi ut en ny förfrågan och då
tillkom ytterligare medlemmar men onödigt många blev utanför.
I centrum anslöt sig förvånansvärt få företagare, bara en bråkdel.
Allra svalast var intresset för en fiberuppkoppling i centrum
av stan.”

”Det är nåt på gång i Stockholm”

Stefan Skullbacka säger att det statliga telebolaget år 2006 fortfarande spelade en central roll i Kristinestad. I anslutning till det
fanns många personer som upplevde fibernätet som ett hot mot
”sitt” bolag. Här rådde misstänksamhet, bland annat mot att det
var ett andelslag som skulle bygga ut och inte en kommersiell aktör.
Kommer det att lyckas? Kan fibernätet tekniskt sett fylla kraven?
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Reaktionerna på rekryteringsförsöken var ofta tveksamma:
”ADSL räcker.”
”Jag vet tillräckligt mycket om det där men jag tror inte på
kostnadsberäkningarna.”
”Det finns inget behov av fiberförbindelse.”
”Jag tror inte att det ännu är aktuellt med fiberkabel.”
I ett välbesökt café på Östra sidan kunde det låta så här:
”Det är något nytt och revolutionerande på gång i Stockholm,
det är ingen vits att satsa på fiber.”
Kassören Sixten Ålgars berättar att en och annan av dem som
betraktade KrsNets verksamhet med misstänksamhet påstod att
fibern skulle hålla i högst tre år. Men de som drog fiberkabeln
hade räknat ut att bara på internet skulle anslutningskostnaderna
betala sig på sex år jämfört med ADSL.
När Sven Tåg i egenskap av aktiv fiberentusiast och styrelseordförande för det nybildade KrsNet följde med grävarbetet i
Badhusparken dök en flanör upp och sa att han då inte behöver
någon fiberkabelanslutning eftersom han får signalen via luften.
Sven Tåg pekade på masten på andra sidan Stadsfjärden och sa:
”Det är klart att därifrån kan du få signalen via luften, och
så länge du är ensam om att ta emot signalen får du den hel och
hållen. Men ju fler som delar på signalen från masten desto svagare blir den. Fiberkabeln ger dig hela signalen oberoende av
hur många ni är i nätet.”

Frågor och svar

Argumentationsbatteriet som Stefan Skullbacka hänvisar till
baserade sig på frågor och svar om varför Kristinestadsborna
skulle bygga ett fibernät i enlighet med ”FiberFrånHemmets”
motiveringar.
Något förkortat löd det så här:
Vad är det för skillnad på vårt blivande bredband och andras?

Vi är ensamma om att i hela Kristinestad bygga ett öppet konkurrensneutralt och operatörsoberoende lokalt nät som erbjuder
användarna valfrihet, mångfald och öppenhet.
Vad betyder FFH?

FFH står för FiberFrånHemmet och innebär att kraften att bygga
fibernät kommer från oss som vill ha fiberanslutning. Vi gör en
del arbete själva för att pressa kostnaderna.
Hur fungerar det med Internet?

KRS-nätet är anslutet till Internet via de internetleverantörer
som tecknar avtal med oss. Du kan själv välja Internetleverantör,
till exempel Sonera som har en höghastighetsanslutning till
KRS-nätet och erbjuder en snabb påfart till Internet.
Vad innebär ett öppet nät?

Valfrihet att ansluta sig till nätet, erbjuda sina tjänster och köpa
de tjänster som passar en. Det innebär fri konkurrens vilket leder
till bättre kvalitet och lägre priser. I slutna nät bestämmer nätleverantören om vad du får tillgång till, ungefär som kabel-tv.
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Är det bra med ETT lokalt bredbandsnät?

Mycket av det vi gör i vardagen bygger på lokala kontakter. Vi
tror därför att det är bra med ett lokalt KRS-nät där du gör affärer med lokala leverantörer och samarbetar med dem som du
brukar samarbeta med. I och med att KRS-nätet är anslutet till
andra nät (Närpes, Suupohja och så vidare) samt till internet har
du den lokala, regionala, nationella och globala marknaden i en
och samma anslutning.
Vad gör de lokala andelslagen?

Andelslagen bygger egna fibernät enligt FiberFrånHemmet
-specifikationen: de bygger själva och äger de lokala näten. I vissa fall bygger de också delar av det bysammanbindande nätet
(ofta kallat stamnätet). Paraplyandelslaget är vår gemensamma
organisation och har ansvar för stamnätet och dess finansiering.
Hur mycket arbete måste jag lägga ner själv?

Mellan tre och fyra arbetsdagar är ett genomsnitt för andelslaget.
Det är den arbetsinsats som du bidrar med till projektet och då
blir den ekonomiska insatsen lägre per abonnent. Somliga lägger
ner mera tid och andra mindre. Där andelslaget har tillgång till
personer med erfarenheter av att gräva ner ledningar i marken
och så vidare går arbetet förhållandevis snabbt. Är terrängen besvärlig och/eller sträckorna långa krävs kanske mer tid. En bra
projektplan minskar den tid man måste lägga ner.
Vad får jag och vad kostar det?

Bilder: Santtu Korpinen
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Din investering ligger någonstans mellan 1 600 och 2 500 euro
beroende på i vilken del av stan du bor. För att nätet ska fungera
betalar du en nätavgift (grundavgift). Den vanligaste tjänsterna
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till en vanlig fastighet kommer sannolikt att vara telefoni med
bibehållet telefonnummer, basutbud för tv, ett okänt antal andra tv-kanaler, flera videotjänster och en bra uppkoppling mot
Internet. Tillgänglig bandbredd för tv, video och några andra informationstjänster kommer att vara 100 Mbps. För traditionell
uppkoppling mot Internet kommer den vanligaste bandbredden
att vara 2 … 10 Mbps åt båda håll.
Det finns ju ADSL – varför ska jag ansluta mig till fibernätet?

Det introduceras alltid ny teknik inom DSL-området (ADSL++
och så vidare) och du kan utnyttja det befintliga kopparnätet
bättre, men den kritiska punkten förblir avståndet mellan telefoncentralen och abonnenten som ofta är begränsat till några
hundra meter. I fiber har vi en teknisk lösning som håller för
lång tid framöver. Du får tillgång till ett stort utbud av väldigt
bra tjänster. Tv-utbud med bra kvalitet är kanske det som lockar
mest i en nära framtid.
Om jag inte har någon dator och/eller inte använder internet
varför ska jag då ansluta mig?

Förutom att du kan få lägre telefonkostnader och fler tv-kanaler
utan att sätta upp parabol ökar fastigheten i värde vid en eventuell
försäljning. Du betalar endast för de tjänster som du vill ha – vill
du bara se på tv och använda möjligheten till en lägre telefonkostnad behöver du inte betala för internet. Det behövs ingen dator för
att ta del av de tjänster som levereras via tv och/eller telefon.
Är fibern känslig för åska?

Nej, fibern i sig består av glas och påverkas inte av åska. Den leder
inte ström till skillnad mot en telefonledning. Internetutrustning
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som är uppkopplad via fiber skadas inte av blixtnedlag lika ofta
som om man använder ADSL eller vanligt modem. Ett blixnedslag i elnätet kan däremot skada utrustningen.
Kan jag se mer tv via fibernät än via ADSL?

Ingen annan teknik ger sådana möjligheter att utnyttja det massmediala utbudet som fiber. ADSL/VDSL har begränsningar som
fibern inte har, möjligheterna att skicka signaler med bra kvalitet
och hög bandbredd är begränsade. Här är bandbredden normalt
hög i bara en riktning. Vill du skicka ut något är det den lägre
bandbredden som gäller och dessutom är ADLS/VDSL mera
störningskänsligt och har förhållandevis högre kostnader än annan teknik när man tar hänsyn till den nytta som det ger.
Behövs en tv-box per tv/video?

I dagsläget krävs en box per apparat som tar emot en tv-signal.
Tv-boxen styr vilken kanal du tittar på, tv:n är egentligen bara en
bildskärm precis som när man tittar på satellit eller andra kanaler. På sikt kommer det troligen att dyka upp tv-boxar med fler
funktioner, till exempel både tv och video.
Är FFH Kristinestad framtidssäkert?

Överföring av ljud, bild, data, tv/radio och programvaror för
skilda behov, via snabba digitala vägnät är verklighet. I fråga om
datakommunikationernas utveckling är det framför allt kraven
på kapacitet som begränsat utvecklingen.
Varje hårstråtunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går det att överföra flera biljarder
databitar per sekund, jämfört med koppartrådens 10 eller 100
Mbps.
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När du är ansluten till Krs-nätet kan du avsluta alla andra uppkopplingar (telefon, kabel-tv, ADSL, satellit…), sluta betala för dem
och ÄNDÅ ha tillgång till samma tjänster men – NU I EN OCH
SAMMA ANSLUTNING OCH MED EN GRUNDAVGIFT som
garanterar tillgång till ett större urval av tjänster än vad du har
idag!
• Fiber är det enda som ökar i värde över tiden.
• Det är den enda investering som är försvarbar ur samhällets synvinkel.
• Ett fiberoptiskt nät är en långsiktig investering som kan
skrivas av över en längre tid.

I ett marknadsföringsbrev skriver KrsNet 2008:

BÄSTA FASTIGHETSÄGARE
Har du säkrat uppkopplingen av din fastighet till KrsNet?
Andelslaget KrsNet fortsätter med utbyggnaden av det fiberoptiska kommunikationsnätet i Kristinestad under 2008. Under
år 2007 färdigställdes i huvudsak den sammanbindande stamledningen mellan de olika byarna samt en del rörläggningsarbeten i de byavisa näten.Målet är att under 2008 bygga ut de
områden där det finns tillräckligt med anslutningsintresse samt
att färdigställa och koppla upp tjänster till de områden där vi
påbörjade arbetet 2007.
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KrsNet kommer också att bygga de nödvändiga stamledningarna för att sammanbinda nätet med DynamoNet och
Suupohjan Seutuverkko för att i framtiden kunna koppla upp
flere tjänster, och få tillgång till tjänsteutbudet från Sverige
via fiberförbindelsen över Kvarken. Vi har som mål att alla de
fastigheter som har rördragningarna klara och fiberinblåsningarna gjorda skall kunna beställa Internetförbindelse per
30.6.2008.
Vi utgår i skede ett från att KrsNet erbjuder en kraftig symmetrisk uppkoppling till Andelslagets medlemmar till ett förmånligt
pris. Flere tjänster och flera leverantörer kan förväntas bli klara
2008 när vi får en större mängd anslutningar färdigställda.
Notera att under 2008 bygger Andelslaget KrsNet enligt principerna som gäller under fas 1 av utbyggnaden, vilket betyder
att enskilda anslutningar som tillkommer efter att ett område
färdigställts blir betydligt dyrare eftersom synergieffekterna
inte kan utnyttjas i samma utsträckning. Därför är det viktigt
att så många anslutningar som möjligt kommer med i detta
skede. Enligt plan kommer grävningsarbete för att förse detta
kvarter/område med fiberoptiskt kommunikationsnät att starta
vecka
.
Ifall Du inte redan har tecknat anslutningsavtal och är intresserad av att ta en anslutning och få den till lägsta möjliga
kostnad, ber vi att Du tar kontakt senast / med kontaktpersonen i området, eller Andelslaget KrsNet:s sektionsmedlem så
att vi kan planera in fastigheten i nätet.
Kontaktuppgifter finns nedan. För mera info om KrsNet och
Fiber Från Hemmet; besök vår hemsida: www.krsnet.fi
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Sveriges tv

Enligt Allan Nyholm i Perus var ytterligare ett argument för fiberuppkopplingen att den garanterade en bättre mottagning av
Sveriges tv, också de kanaler som TeliaSonera inte förmedlade men som österbottningarna önskar ha tillgång till, samt en
mängd andra utländska tv-kanaler. Sidebyborna kunde ta emot
Sveriges tv bara via satellit, även om det gick att få in en bild via
antenn någon gång när vädret var tillräckligt skapligt.

6. FRAMTIDENS KRSNET

Daniel Kaivo-oja
VD sedan 2020
Daniel Kaivo-oja hade tidigare arbetat med vindkraft som ledande servicetekniker, teamdragare och ansvarig för tekniska
frågor. Han började som vd den 1 oktober 2020 och tog över ett
välskött bolag med god ekonomi.
De första månaderna handlade mest om underhåll men
i början av 2021 meddelade KrsNets mångåriga medarbetare
Kari Lehtinen att han ämnade dra sig tillbaka och sälja sitt bolag
KrsKuitu som i många år utfört fibersvetsningar och kopplingsarbeten åt KrsNet.
Något företag som erbjöd samma service fanns inte och
därför tog KrsNet över KrsKuitu. Kort därpå anställdes Jaakko
Heinola att sköta de uppgifter som Lehtinen och hans bolag
svarat för.
I och med köpet av KrsKuitu minskade KrsNet driftskostnaderna och breddade verksamheten genom att sälja fibersvetsningstjänster åt andra, bland annat ett vindkraftsprojekt i
Närpes. Andelslaget åtog sig att hösten 2021 svetsa fiberkablarna i
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KrsNet köpte verksamheten av KrsKuitu (f.d.FinKuitu) som ägdes av
Kari Lehtinen. Foto: Dennis Storhannus.

Den nya VD:n Daniel Kaivo-oja får lov att jobba med många olika
arbetsuppgifter. Foto: KrsNet
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det interna nätet i vindparken där och gav samtidigt offert på ett
motsvarande projekt 2021–22 i Björneborg.
Till 15-årsjubiléet beslöt KrsNet erbjuda förmånliga internetanslutningar till medlemmarna. Sommaren 2021 påbörjades bytet av hemmaswitcharna och från och med september
levererar bolaget till kunderna internet med en kapacitet på
1000 megabit. Ettusen megabit, eller en gigabit, flyttar 100 megabyte i sekunden. Trafiken köper KrsNet av en finländsk operatör
och den når kunden via två kraftiga anslutningar i centralen på
Parmansgatan. Mängden megabit avgör hur snabbt det går att
ladda ner filer, filmer och annat på nätet. Den snabba internetförbindelsen kostade 10,80 euro per månad (inklusive moms).
KrsNet gjorde reklam för den sommaren 2021 och fram till september inkom cirka 150 beställningar.
På hösten närmade sig KrsNet fastighetsbolagen i Kristinestad
igen och erbjöd dem en fiberanslutning enligt en ny modell där
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KrsNet började 2021 erbjuda en egen internettjänst som
en medlemsförmån.

fastighetsbolagets styrelse fattar beslut om anslutningen medan
aktionärerna kan välja att koppla upp sig eller inte. I staden finns
ett stort antal fastighetsbolag som enkelt kan anslutas till nätet. Att
Telia är i färd med att stänga sitt kabeltv-nät påverkar sannolikt
detta.
En annan kundpotential är sommarstugefolket. Vintern
2021–22 gör KrsNet kostnadsberäkningar för flera områden med
sommarstugor i Skaftung och Sideby. Många sommargäster som
har en fiberanslutning hemma håller sig gärna med fiber också
på sommarstugan.
Daniel Kaivo-oja ser gärna att KrsNet växer genom att erbjuda
sina kunder mångsidig service, bland annat självservice via
egen portal där kunderna på egen hand kan utföra ärenden hos
KrsNet. Men den sortens helautomation kostar fortfarande för
mycket. En annan väg in i framtiden går via företagstjänster som
öppnar upp för virtuella molntjänster.
Han tror att KrsNet förblir lokalt. Grannarna har byggt ut sitt
eget lokala fiberkabelnät och det är viktigt att bibehålla de goda
relationerna.
En annan av Daniel Kaivo-ojas ambitioner är att, när så är
dags, överlämna KrsNet i minst lika gott skick som det var när
han trädde till.

Från och med 2021 skall alla medlemmars hemmaswitch uppgraderas
från en gammal som har kapaciteten 100 Mbit/s till en som klarar 1000
Mbit/s (1 Gigabit). Detta visar hur kapacitetskraven i ett bredbandsnät
växer ständigt. Inom några år kommer hemmen att vara uppkopplade
med 10000 Mbit/s (10 Gigabit).
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Kartan visar fibernätets omfattning
i Kristinestad. KrsNet:s fibernät
sträcker sig ut till kommunens alla
hörn och över 90% av hushållen har
möjlighet att koppla upp sig om
man inte redan gjort det.
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Styrelsens medlemmar 2021. Stående fr.v. Stefan Skullbacka (styrelsens
viceordförande), Peder Sahl, Nicklas Pärus, Rickard Appelback, Kim
Lillås. Sittande fr.v. Daniel Kaivo-oja, Ulf Grindgärds (styrelseordörande)
och Mathias Lindberg. På bilden saknas Ove Hedkrok.
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