
Kommuner i Skåne
väljer framtidens
intelligenta nätverk
Framtidens nätverk – det finns redan. Fem kommuner i Skåne 
håller just nu på att bygga upp ett nätverk baserat på WiFi 6-
teknik från Huawei. Det ovanliga kommunsamarbetet är redan nu 
ett pilotprojekt som dragit omvärldens blickar till sig.



- Det är en fantastisk resa vi startat. Tekniken 
gör det möjligt att låta mängder med enheter 
vara uppkopplade mot WiFi 6-nätet och 
dessutom med hög säkerhet, poängterar 
Roger Nord som är IT-infrastrukturchef över de 
fem kommunernas samarbetsenhet. Den nya 
tekniken gör det också möjligt att 
automatisera en mängd tjänster och få
tillgänglighet till nätverket. 

De fem skånska kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, 

Åstorp och Örkelljunga enades om det unika IT-

samarbetet och skapade den gemensamma enheten IT 

4K. Upphandlingen av ny teknik resulterade i att IT-

integratören Proact valdes att påbörja uppbyggnaden av 

det trådlösa nätverket i de fem kommunerna med teknik 

från Huawei. 

IT-företaget Pedab har som leverantör till Proact varit 

sammanhållande i startfasen av nätverksuppbyggnaden. 

Med sin spetskompetens på bland annat Huawei-teknik 

har Pedab efter att upphandlingen blev klar funnits med 

som stöd.

Vi har fått god stöttning ända från början i den viktiga 

uppbyggnaden av Marcus Romfors på Pedab, konstaterar 

Roger Nord. Det är angeläget att ha en ”spindel i nätet” 

med hög Huawei-kompetens i den här typen av 

pilotprojekt.

Redan i ett tidigt skede såg vi förbättringar i och med det 

nya trådlösa nätverket. Man satte upp ett 30-tal 

accesspunkter och switchar i allaktivitetshuset Sågen i 

Klippan. Det gamla sågverket utmanar tekniken bland 

annat på grund av de ovanligt tjocka väggarna. Huset 

fungerar idag till stor del för olika fritidsaktiviteter för både 

barn och vuxna i Klippan.

- WiFi 6 är en av våra byggstenar mot vårt mål som är ett 

mer intelligent tjänstebaserat nätverk, säger Roger Nord.

För de fem nordskånska kommunerna med totalt 67 000 

invånare kommer det skalbara nätverket att vara ett rejält 

kliv in i framtiden. Bäst lämpat är WiFi 6-nätverket för 

skolor och förskolor, där användarna i snitt har tre enheter 

per person. Proact och Pedab har tecknat treårigt avtal 

med IT 4K-enheten, med möjlighet till förlängning.

- Projektet ligger mig väldigt varmt om hjärtat, säger 

Marcus Romfors som är affärsutvecklare på Pedab. Vi har 

haft förmånen att få vara med redan från då planerna 

började ta form. Nu ska det bli spännande att se hur 

projektet växer fram så det här blir framtidens IT.

- Samarbetet fungerar väldigt bra så här långt och vi ser 

fram emot att utveckla det ytterligare tillsammans, avslutar 

Joakim Öjing, kundansvarig på Proact. 

För mer information kontakta Marcus Romfors, 

marcus.romfors@pedab.se, +46 33 700 1551

Utmaning

De fem kommunerna Bjuv, Klippan, 

Perstorp, Åstorp och Örkelljunga såg 

att behovet av större 

nätverkskapacitet och bandbredd, 

framförallt inom skolorna, 

krävdes.Den gamla tekniken hade 

begränsningar, framförallt utifrån den 

växande utvecklingen av högupplöst 

video. Kommunerna satt med olika 

lösningar från olika leverantörer så 

första steget var att inventera vad 

respektive kommun hade för 

produkter och lösningar i nätverket. 

Lösning

Tack vare att en gemensam IT-enhet 

– IT 4K – skapades för de fem 

skånska kommunerna, kunde man 

också genomföra en kommun-

överskridande upphandling av 

framtidens nätverk. IT-företagen 

Proact och Pedab kunde erbjuda den 

nya WiFi 6-tekniken från Huawei, 

med upp till fyra gånger högre 

kapacitet jämfört med WiFi 5. En 

enhetlig miljö och leverantör 

skapades för att kunna managera 

och administrera miljön på bästa sätt. 

Resultat

Under en treårsperiod, med start i 

januari 2020, kommer närmare 1 000 

Huawei CloudEngine-switchar och 

1 400-2 500 accesspunkter att sättas 

upp i de fem kommunerna. Redan i 

inledningsfasen av implementeringen 

har IT 4K-enheten sett en klar 

förbättring av nätverkskapaciteten.
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