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I detta nummer berättar vi om åtgärder för att öka sambyggnad samt om nya funktioner som 

inom kort införs i webbtjänsten verkkotietopiste.fi. Vi berättar också om kommissionens 

rapport i vilken det undersöktes hur stora besparingar sambyggnad kan medföra. 

I detta nummer (28.8.2018): 

Nu är det dags för sambyggnad 

Gemensam begreppsmodell för nätverksområdet förenklar informationsutbyte och minskar 

missförstånd 

Europeiska kommissionens rapport om kostnadsbesparingar vid sambyggnad och samutnyttjande 

Nya funktioner i Nätverksinformationspunkten 

Uppgifterna i Nätverksinformationspunkten kompletteras ständigt 

Berätta dina samarbetspartner om sambyggnad och bjud in dem till nätverket 

Nu är det dags för sambyggnad 

Under åren 2018 och 2019 satsar Kommunikationsverket speciellt på att öka sam-byggnad och 

undanröja hinder för det. Vi kan dock inte göra allt det här ensam utan ni, alltså vårt nätverk, har 

styrkan att bygga, planera och göra saker tillsammans. 

Kommunikationsverket vill erbjuda verktyg för att hitta nya samarbetspartner samt uppmuntra allt 

fler kommuner och företag att göra sambyggnaden till en del av sin verksamhet och sina processer. 

Viktiga verktyg i detta arbete är spridning av god praxis och kommunikation.  

Under innevarande och nästa år kommer vi att aktivt ta upp frågan i medierna och i olika 

evenemang. På våra webbsidor kommer det att finnas verktyg som hjälper var och en att få tips och 

råd för sina egna sambyggnadsprojekt. Som en del av sambygg-nadsåret arrangeras en tävling, 

Årets sambyggnadsgärning. Anmälningen börjar redan i september i samband med 

Kommunmarknaden. Håll utkik efter närmare information! 

Gemensam begreppsmodell för nätverksområdet förenklar 

informationsutbyte och minskar missförstånd 

Onsdagen den 22 augusti 2018 hölls på Kommunikationsverket två verkstäder som gällde att skapa 

begreppsmodeller för nätinfrastruktur. På förmiddagen behandlades modellering av gas-, 
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fjärrvärme- och vattentjänstnät och på eftermiddagen el- och telekommunikationsnät. Över 20 

experter som representerade olika nätverk deltog i båda verkstäder. 

I projektet skapar man en begreppsmodell för nätverksområdet. Syftet med arbetet är att främja 

standardisering i området för att undvika missförstånd och för att göra det enklare att byta 

information mellan olika system. Målsättningen är att alla system och aktörer ska använda samma 

namn för samma sak. Basuppgifterna för begreppsmodelleringen har samlats in genom att samråda 

med nätaktörer.  

Standardiseringen av nomenklaturen gynnar t.ex. sambyggnad av nätverk, tillstånds-förfaranden, 

tillgångsförfrågningar och speciellt all stads- och infrastrukturplanering som baserar sig på 

informationsmodellering. 

Standardiseringsarbetets resultat blir färdigt i november 2018 och distribueras då till alla nätaktörer. 

Europeiska kommissionens rapport: Sambyggnad och samutnyttjande 

av infrastruktur kan medföra kostnadsbesparingar på upp till 40–50 

% 

Europeiska kommissionen har undersökt genomförandet av direktivet om åtgärder för att minska 

kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation samt 

genomförandets resultat. 

 

I Finland ingår direktivets bestämmelser främst 

i sambyggnadslagen. Syftet med direktivet och 

lagen är att sänka kostnaderna för utbyggnad av 

bredbandsnät samt öka och underlätta 

samutnyttjande av infrastruktur. Enligt 

rapporten är det möjligt att få besparingar på 

upp till 40–50 % av byggnadskostnaderna för 

bredbandsnät. 

Reglerna har varit i kraft ungefär ett år. På basis 

av teleföretagens svar har de nya reglerna ökat 

tillgången till information om nätinfrastruktur 

som möjliggör samutnyttjande. De största utvecklingsbehoven gäller tillståndsprocesser, 

samordning av sambyggnadsprojekt samt hämtning av information om sambyggnadsprojekt.  

Läs rapporten här 

Nytt på verkkotietopiste.fi 

Nya egenskaper införs i Nätverksinformationspunkten på verkkotietopiste.fi 31.8.2018. Därför blir 

det en dags driftavbrott 30.8.2018. 

Nätverksinformationspunkten har utvecklats en hel del under början av året. För an-vändarna 

betyder det en tydligare layout, bättre möjligheter att förvalta egna gräns-snitt och bättre prestanda. 

Av dessa är bättre prestanda det viktigaste målet med de nya funktionerna.  

Tjänstens tillgänglighet har förbättrats bl.a. genom att ge organisationer möjlighet att välja en viss 

kartvy som standard. En byggnadsplan kan antecknas som sambyggnadsobjekt, vilket betyder att 

man redan har börjat genomföra det i samarbete med flera aktörer. När man sparar en byggnadsplan 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-implementation-and-monitoring-measures-under-broadband-cost-reduction-directive


eller ett existerande nät är det möjligt att ge flera e-postadresser för nätet eller planen i fråga. Det 

finns flera möjligheter att ange typ av nät och det är också möjligt att ge övrig frivillig 

tilläggsinformation, t.ex. ett tidsschema för planering av ett byggprojekt.  

Kartans användargränssnitt har blivit tydligare och koordinater för den plats där mar-kören finns 

kan nu också ses på kartan. I framtiden blir det möjligt att informera om avbrott och andra frågor 

som gäller alla användare.  

 
 

Tillsammans med Energimyndigheten har det också införts en helt ny funktion som gäller att 

specificera, bekräfta och publicera ansvarsområdena inom eldistribution. Den nya funktionen finns 

endast tillgänglig för elnätbolag. Elnätbolagen lämnar in ett utkast om sina ansvarsområden via 

tjänsten, koordinerar vid behov gränserna med grannar och skickar ansvarsområdena till 

Energimyndigheten för godkännande. Energimyndigheten kontaktar elnätbolagen via tjänsten för att 

specificera ansvarsområdena. 

Uppgifterna i Nätverksinformationspunkten kompletteras ständigt 

Under denna sommar har vi satt fokus på att säkerställa de anmälda uppgifternas mängd och att 

uppgifterna är uppdaterade i fråga om kommunikations- och elnät samt i fråga om uppgifter från 

kommuner. Arbetet fortsätter under hösten och kom-mer att gälla alla typer av nät. 

Nätverksinformationspunkten ska innehålla uppdate-rade uppgifter om den existerande 

nätinfrastruktur som möjliggör sambyggnad samt uppgifter om planerade byggarbeten. 

 

 

 

 



Informationsinnehållet i Nätverksinformationspunkten 20.8.2018 

 
 

Välkommen till sambyggnadsnätverket! 

Sambyggnadsnätverket är en respons-, samarbets- och kommunikationskanal i frågor som gäller 

sambyggnad, samutnyttjande och tjänsten Nätverksinformationspunkt på verkkotietopiste.fi.  

Anmäl dig till nätverket 

Kommunikationsverkets sambyggnadssidor omfattar aktuell information om nätverket och 

sambyggnaden. 

Tidigare nyhetsbrev på svenska hittar du här.  

Berätta dina kollegor och samarbetspartner om sambyggnadsnätverket och uppmuntra dem 

att ansluta sig till det! 

 
 

 

Ämnesord: Internet , Telefon , Television , Nät , Nätverk  

Uppdaterad 28.08.2018  
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