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IT-rådet
Hjärup 2002-12-09
PM angående IT-åtgärder i Hjärup
IT-rådet har som syfte att bevaka IT-frågor som kan vara av intresse för Hjärups
befolkning. Den i särklass viktigaste frågan för oss i dagsläget är att göra något åt
problemet i den bristande IT-infrastrukturen.
Ur ett IT-perspektiv är Hjärup idag splittrat i två halvor: hushåll som erbjuds fast
höghastighetsuppkoppling (ADSL-teknik) samt hushåll som endast hänvisas till
minutkostnadsbaserad omodern teknik (ISDN resp. analog teknik). Skillnaden
mellan dessa uppkopplingstyper är markant och leder till att halva Hjärups
befolkning inte kan nyttja sig av modern IT-kommunikation såsom vissa typer av
distansarbeten, videokonferenser samt annan multimediebaserad information och
kommunikation. Som ett led av detta hämmas troligen attraktionskraften i de
områden av Hjärup som idag snabbt expanderar.
Sett ur ett långsiktigt perspektiv inser vi att dagens DSL-baserade teknik inte
kommer att vara tillräcklig för det behov av bandbredd som hushåll kommer att
efterfråga. Att ett framtida behov finns bekräftas bland annat av att Jakriborg nu
kommer att förse lägenheter med datanätverk, anpassat för mycket hög datatrafik.
Den enda teknik som kan ge en i närmast oändlig kapacitet är en s.k.
fibernätsbaserad teknik som kräver att fibernät dras till respektive hushåll.
För att inledningsvis resterande Hjärupshushåll ska ges möjlighet till fast
höghastighetsinternet krävs att telestationen KC01 byggs ut för denna teknik. För att
marknadsaktörer ska finna det ekonomiskt lönsamt att göra detta krävs tillträde till
en fibernod. Då kommunen snart ska dra fiber från Staffanstorp till Hjärup anser vi
att kommunen bör hyra ut kapacitet i denna fibernod till marknadsaktörer.
För att, som slutligt mål, kunna ge Hjärupshushåll möjlighet till bredbandstjänster
utan kapacitetsbrister, krävs att fiberknutpunkter finns lämpligt utplacerade i orten.
Dessa knutpunkter kan sedan underlätta framdragningsarbetet betydligt den sista
biten till respektive hushåll. I samband med att kommunen snart drar sitt fibernät
mellan kommunens institutioner bör man också förbereda framtida anslutning av
hushåll genom anläggning av fiberknutpunkter.
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IT-rådet vill utifrån ovan att kommunen:
- hyr ut kapacitet i kommande fibernod från Staffanstorp till marknadsaktörer.
- anlägger fiberknutpunkter, i samband med dragning av fibernät mellan kommunens
institutioner, för att möjliggöra anslutning av hushåll och företag.
IT-Rådet

____________________________________
Niclas Fogwall, Sammankallande
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