Själv invigningen genomfördes digitalt där Skellefteå kommuns IT-chef Michael Carlberg Lax i en
film klippte av en sladd som start på verksamheten i testbädden.
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"Den här testbädden passar också mycket bra in i satsningen AI Sweden där Skellefteå kommer
att vara en nod", berättar Johnny Högberg, vd, Skellefteå Science City.
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Karl Andersson berättar att från början var det meningen av testbädden skulle placeras i
äldreboendet Regnbågen i Skellefteå, men på grund av coronakrisen valde man istället att
installera basstationerna för 5G i innovationshuset The Great Northern.
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Invigning av 5G-nätet på
The Great Northern
Under fredagen invigdes testbädden för 5G på The
Great Northern i Skellefteå. Här kommer företag,
universitet och andra offentliga aktörer att kunna
genomföra tester av 5G-tjänster och produkter.
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Testbädden ingår i projektet ”5G för vård och omsorg i Övre Norrland”. Karl Andersson,
biträdande professor, Luleå tekniska universitet, som äger projektet, berättar att från
början var det meningen av testbädden skulle placeras i äldreboendet Regnbågen i

Skellefteå, men på grund av coronakrisen valde man istället att installera basstationerna
för 5G i innovationshuset The Great Northern.
Syftet med 5G-installationen är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö där
företag, studenter och organisationer kan testa nya idéer, tillämpningar och
användningsfall. 5G tekniken innebär bland annat förbättringar för högre
datahastigheter, kortare fördröjningar och högre tillförlitlighet.
– Den här testbädden passar också mycket bra in i satsningen AI Sweden där Skellefteå
kommer att vara en nod, berättar Johnny Högberg, vd, Skellefteå Science City.
Själv invigningen genomfördes digitalt där Skellefteå kommuns IT-chef Michael
Carlberg Lax i en film klippte av en sladd som start på verksamheten i testbädden.
– 5G kommer att öppna upp möjligheter för helt nya välfärdstjänster, konstaterar han.
Kenny Lundström, larmchef, vård och omsorg vid Skellefteå, menar att tillgång till mer
data via 5G kan göra det lättare att ge rätt vård i rätt tid och undvika onödiga besök.
Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef, Skellefteå kommun, konstaterar att 5G kan
bidra till att man kan rigga för en framtid med hemsjukhus där sjukvård erbjuds i
hemmet.Håkan Andersson (C), ledamot Regionfullmäktige, Region Västerbotten,
berättar att det pågår en hel del spännande 5G-projekt inom vården i Västerbotten.
Under invigningen berättade också Peter Burman, programchef för gruvautomation
inom Boliden, om olika projekt som de genomfört med 5G i sina gruvor.
Anders Hedlund, analytiker och delägare i företaget BI Nordic, som sitter i The Great
Northern och vars affärsidé är att analysera och presentera data från globala
mobiloperatörer, berättar att de kommer att få stor nytta av testbädden. Ulf Marklund,
utvecklingschef vid it-företaget Infovista i Skellefteå konstaterar att det finns en "otrolig
kompetens" inom den här tekniken i Skellefteå och Joel Bucht, områdesansvarig, Telia,
inflikar att det finns ett "fruktansvärt driv" när det gäller telekomfrågor i norra Sverige.
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