
(1) Paradigmskifte efter nätverkssamhället?

Dagens meny “the next great thing”

(2) Infrastruktur hur påverkar Internet?

(3) Lund världsledande utan offentlig kostnad!



Energi_samhället
vårt nästa paradigmskifte



(1) Överskott på el produktion ej problem

Energi_samhället

(2) Kostnaden obetydlig i vardagen

(3) Värdet skapas distribution & lagring

vad är skillnaden?





35 years ago...
We had one telco

They had some services
Provided TDM based communication

They sold the end equipment
Most fascinating service was call forwarding when there was no answer

The telco was responsible for everything, and legislation was written to target only them
And, they where owned by the government



Network in Sweden 
December 1989

Cisco and µ-vax together with 
Vitalink bridges created long 
distance connections

Star-shaped network (64kbps 
links), with multi-port 
transceivers as local “LAN” 
segments

Connection via 64kbps satellite 
to JvNC in US and to 
Amsterdam



Framtiden är redan här



Our actions have impact

















New Technology





Bättre bredband (bättre pris, högre hastighet & valfrihet)

https://www.telia.se/privat/bredband/

2021-05-03

Produkt 250/250 2500/2500
Telia 529 999
VESE 349 359
diff / 1 mån -180 -640
diff / 1 år -2 160 -7 680
diff / 5 år -10 800 -38 400





distribuerad infra
Internet + infrastruktur



History: Telefonföreningar (214 lokala kluster)











INBJUDAN
Markanvisning Pärlan, Brunnshög, Lund

2017-09-20

MARKANVISNINGSTÄVLING MED PREKVALIFICERING



På gång i Brunnshög
När Brunnshög är färdigbyggt kommer upp-
emot 40 000 personer att bo eller arbeta här. 

Antalet människor som kommer att verka i den 
nya stadsdelen ställer höga krav på utbudet av 
handel och service. 

ICA Fastigheter bygger framtidens handels-
kvarter i centrala Brunnshög. Förutom butik 
och bostäder kommer handelskvarteret även 
att innehålla restaurang, vårdcentral, apotek, 
gym och ett bibliotek.

I centrala Brunnshög byggs också en skola 
(årskurs F-3) som kommer att vara klar att  
tas i drift höstterminen 2019. Mark för 180  
bostäder har redan fördelats under 2017 i  
Centrala Brunnshög.

Utöver detta blir det under 2017 byggstart för 
400 nya bostäder i södra Brunnshög och året 
därpå för 300 nya bostäder. 

Lunds nya, hållbara stadsdel är på gång och 
byggs redan nu!

Brunnshögs grundläggande målbild är att 
 minimera klimatpåverkan, balansera den 
goda jorden och maximera sinnesintrycken.  

82

Var med och tävla om att få 
utveckla Brunnshögs bästa 
fastighetsläge.
Hur görs urvalet? 

Erbjudande om markanvisning ges efter en 
tävling där gestaltning, smart-city-koncept och 
hållbarhet är urvalskriterier. 

Processen är uppdelad i två steg. Steg I  
är en prekvalificering som avgörs med hjälp  
av referensprojekt och ambitionslöften.  
I steg II tävlar som mest fyra byggaktörer 
med  arkitektförslag samt anbud med pris på 
 byggrätten. Lägsta accepterade pris är 5 000 kr 
per kvm BTA. 

Villkor: Arrendeavtal fram till byggstart. 
 Parkeringslösen hos Lunds kommunala 
 parkeringsbolag enligt kommunens parkerings-
norm för Brunnshög. Anslutning till sopsugs-
system. Samtliga anslutningsavgifter betalas 
av byggherren. Planavgift tas ut i samband 
med bygglov.

Vad erbjuder Lunds kommun?

Byggrätt på toppläge i Brunnshög på byggklar 
mark. God service i området med spårvägs-
hållplats vid entrén, utsikt över Nobelparken 
där skolan står klar och närhet till Kunskaps-
parkens stora rekreationsområde.



“Lund anser det meriterande med förslag
inom distribuerad infrastruktur, 

sommobil laddning & lokal lagring av el”


