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Bengt Carlsson hos senITel 16/4 2015 
Johan välkomnade Bengt, som arbetar som projektledare på TeliaSonera 
International Carrier. Han påminde om att Telegrafverket började använda sig av en 
International Carrier redan år 1869. Då lade det Store Nordiske Telegrafselskap ut 
telegrafkablar till England och Finland (då ryskt). Bolagets skapades av C.F. Tietgen, 
Danmarks store nydanare i näringslivet under 1800-talets slut. 

Bengt inledde med att beskriva det paradigmskifte som ägt rum under hans tid i 
företaget. Han kom till Televerket radio 1982 där det då rådde en strikt teknisk 
miljö där utvecklingen var viktig. Den styrdes av mycket kompetenta ledare som 
skapade mobiltelefonin. I dagens företag är tekniken borta, men produktutveckling 
finns kvar. Kostnadsjakt pågår och kunden står i centrum. Verksamheten är 
processorienterad. 

Telia etablerade International Carrier som en affärsenhet 1999, viken fick ta över 
delar av Unisource Carrier Services, som lades ned. Cirka 25 dotterbolag etablerades 
i världen under åren 1999 och 2000. Med hjälp av en licens i USA kunde man 
etablera egna förbindelser dit och skapa konnektivitet med andra nätföretag. Det 
var dock inte lätt att etablera förbindelse från kabelstationen i Tuckerton till 
stationen på Manhattan vid no 111, 8th Avenue. Det krävdes många mellanhänder 
och advokater för att få alla avtal till stånd. I Europa etablerades Vikingnätet, ett 
fibernät i två ringar som förbands med USA via kabeln TAT-14. Nätet förmedlar 
idag IP-trafik på högsta hierarkiska nivå. TSIC är en s.k. Tier-1 operatör, som inte 
betalar något för samtrafiken med sina gelikar (gratis peering). Efter mycken 
utslagning i branschen är TSIC nu nr 2 i världen efter operatöre Level-3. 

Om sin egen karriär berättade Bengt att han hade börjat med satelliter och fortsatt 
med nordisk nätplanering i en miljö där alla var kompisar. Så gick han över till 
sjökablar i hela världen, där inledningsvis en 2 Mb-förbindelse tycktes vara en stor 
kapacitet. Bengt var med om att bygga upp nät för Unisource Carrier Services, som 
energiskt drevs fram av Ben Verwayeen. Så hjälpte han Lars Rydin att etablera Telia 
i USA för att sedan komma hem till Sverige och operativt arbete. 

Nu är Bengt projektledare och sysslar med att driftsätta system och koppla in 
kunder i nätet. Nätet över hela världen styrs från en central i Karlstad, som tar hand 
om alla problem. Incidenter inträffar emellertid bara någon gång per månad numera 
Arbete stöttas av ett avancerat molnbaserat system. Arbetet sköts av 150 personer 
totalt, vilka stöttas av experter från leverantörerna. 

Bengt kopplade upp sig mot nätdatabasen och kunde demonstrera den globala 
omfattningen på TeliaSoneras IP-nät med beteckningen AS-1299. Servrarna i nätet 
är från Cisco och Uniper och på nätkartorna ser man hela tiden aktuell belastning. 
Leverantörerna ger avtalad snabb support vid fel. Uppbyggnaden av nätet och 
inkoppling av kunder sker med hjälp av routing-experter så att det blir så effektiv 
trafikhantering som möjligt. 

Bengt kunde berätta att de gamla telefonstationerna för internationell trafik i 
Hammarby och Fredhäll nu är borta. Telefontrafiken omvandlas till IP-trafik som 
hanteras i det nya nätet. 

Avslutningsvis bekräftade Bengt att de stora datacentraler som anläggs i Norrland 
kräver utbyggnad av en avsevärd kapacitet. 
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