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I februari, 2016, började vi ett samarbete med Askersund kommun för att söka 
bredbandsstöd och bygga fiber till landsbygden. Områden togs fram där pengarna 
kunde hjälpa så många som möjligt och där engagemang och intresse var som störst.

I juni, 2016, beviljade Länsstyrelsen stöd från EU för byggnation av fibernät till dessa. 

Stödet är på 50 % av totala kostnaden för fiberbyggnationen. (Ett projekt som 
beviljats bredbandsstöd kan inte ta emot andra typer av bidrag.) 
Resterande 50 % av kostnaderna behöver därför täckas upp av 
”egen insats”, i form av anslutningsavgifter.

Anslutningsavgiften på 19 900 kr inkl. moms gör att anslutnings-
graden i varje område behöver vara ca 60-65 % (både fast- och
fritidsboende) för att projektet ska bli möjligt att genomföra.

Beviljat EU-stöd till er bygd!
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Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för 
elektriska pulser (ADSL). 

Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både 
vid nedladdning och uppladdning. 

Idag begränsas överföringskapaciteten av tekniken 
som finns i ändarna på fibern. Fibertekniken har
alltså fortfarande inte uppnått sin maxkapacitet – en 
av anledningarna bakom den nationella satsningen 
på fiberutbyggnad (”90% till år 2020”).

Vad är fiber?
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Varför fiber?
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Framtids-
tjänster?



Jämfört med ADSL (bredbandsuppkoppling via telefonjacket/kopparnätet) påverkas fiber 
varken av avståndet till stationen eller hur mycket grannarna surfar. Med fiber kan du välja 
fritt om du t ex bara vill ha en TV-tjänst eller bara en bredbandstjänst utan krav på telefoni.

Jämfört med mobilt bredband (3G/4G) har fiber ingen begränsning för datamängds-
överföring, du surfar obegränsat och kan därför använda TV-streaming och smart-TV med en 
stabil uppkoppling. 

Jämfört radiolänk påverkas inte din uppkoppling av avstånd eller hur grannarna surfar.

Du kan ej ha fast telefoni via mobilt bredband eller radiolänk. 

Framtidstjänster, t ex kommande Internetbaserade tjänster i vården, kräver även en stabil 
uppkoppling med obegränsad datamängd.

Fiber ökar och främjar företagande, nyinflyttning, arbete och studier på distans, 
fastighetens värde.

Varför fiber?
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Redan idag finns Internetbaserade tjänster som hjälper dig ha koll på husets larm, 
brandvarnare, ljus (t ex ”hemma”, ”borta”, ”natt”), videoövervakning (husdjur, små barn, 
äldre) m m även när du själv inte är hemma.

Dessa möjligheter kan förenkla och effektivisera vård på distans och hemtjänst. 
Telia pilotkör redan idag Internetbaserade ”Telia Homecare” med stor framgång.

Framtidens tjänster förutsätter en kraftfull och stabil Internetuppkoppling.

Framtidens tjänster
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Framtidens tjänster – kontroll på distans

www.fibergruppen.se



Framtidens tjänster – övervakning
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Framtidens tjänster – vård och omsorg i hemmet
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Fibergruppen är en partner till Telia och Skanova Access. 

Vi hjälper till med hela fiberprocessen, från administration och ekonomi till teknisk 
byggnation och slutredovisningar.

Med vår helhetslösning får kunden 
ett kvalitetssäkrat nät med en bred 
kommunikationsoperatör som 
levererar tjänster och en trygg 
nätägare efter färdigställt nät.

Vi är den kompletta partnern 
ända fram till dess att slutkunden 
kan surfa på sin fiberanslutning.

Vilka är Fibergruppen?

www.fibergruppen.se



- Fibergruppen samordnar fiberbyggnationen. 

- Fibergruppen sköter kontakterna med Telia och Skanova (KO resp. nätägare).  

- Fibergruppen kan söka bredbandsstöd genom sitt systerbolag: Byalagsadministration.

- Vi utför byggnation och grävning: projektering, utreder befintlig kanalisation, grävning, 

återställning, svetsning, blåsning, grävning på tomt (enkel återställning), montering och 

installation av utrustning inomhus och till sist kontroll av uppkopplingssignal.

- Fibergruppen informerar, sköter ekonomi, administration, markavtal o s v. 

- Vi skapar kartunderlag där alla fastigheter finns markerade. 

- Efter färdigställt nät övergår ansvar för drift, underhåll och service till nätägaren Skanova.

Kort sagt, samtliga moment ingår och vi är den kompletta partnern under hela processen.

Vad gör Fibergruppen?
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Fibergruppen har samarbete med ett flertal fiberföreningar och kommuner.

Vi utför fiberbyggnationer både på landsbygden och i stadsmiljö/tätort, både i 
projekt som inkluderar bredbandsstöd men även kommersiella projekt utan stöd.

Fibergruppen är aktiva från Västernorrland och ner till Skåne i söder.

Referenser
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Områdets lokala fiberombud är ideellt engagerad och en viktig grundpelare i att 

byggnationen ska bli möjlig.

Ta fram ett intresseunderlag i ert geografiska område (områdets lokala fiberombud). 

Informera föreningens medlemmar löpande (områdets lokala fiberombud).

Hjälpa till att kontakta berörda markägare.

Viktigt: Prata med sina grannar om 

möjligheten till fiberbyggnation med EU-stöd 

så ingen går miste om chansen.

Vad behöver bygden hjälpa till med?
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Fibergruppen sammanställer nedan faktorer till en byggnadskalkyl:

- Avstånd mellan hus

- Eventuell befintlig kanalisation

- Antal meter asfalt

- Antal meter mjukmark

- Avstånd till fiberstation/anslutningspunkt

- Svåra hinder som t ex berg, diken eller fornminnen

Kalkyl
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När anslutningsgrad (X st avtal) är uppnådd 
och undertecknade avtal har inkommit, kan 
området få ytterligare en viss begränsad tid 
på sig att samla in avtal, så alla får möjligheten 
att beställa fiber.

Därefter kan detaljprojektering och 
byggnation starta!

Viktigt: En s k efteranslutning kostar ca det 
dubbla priset p g a:
- Inget EU-stödet (50 % av kostnaden).
- Stora startkostnader, t ex framkörning av 
maskiner.

Byggstart?
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Information och kommunikation mellan Fibergruppen och de boende i området sker 
främst via områdets lokala fiberombud.

På det viset får alla samma information.

Information till området
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Material och byggsätt följer Skanovas krav och besiktas löpande.

Skanova är Sveriges största nätägare och tar över ansvaret för drift, underhåll och 
service efter färdigställt nät.

Verksamheten är reglerad av statliga Post och Telestyrelsen, PTS, för att långsiktigt 
trygga funktion och prissättning för slutanvändaren av fiberuppkopplingen. 

Skanova och byggnation
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Fibergruppen kommer besöka husen vid 2-3 tillfällen.

• För att se över grävning på tomt i samråd med fastighetsägaren och få tomtavtal
undertecknade (1).

• För att borra i vägg och installera utrustning (2), samt kontrollera
uppkopplingssignalen (3).

Installation inomhus
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Fibergruppen kommer besöka husen vid 2-3 tillfällen.

• För att se över grävning på tomt i samråd med fastighetsägaren och få tomtavtal
undertecknade (1).

• För att borra i vägg och installera utrustning (2), samt kontrollera
uppkopplingssignalen (3).

Installation
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När ett område är färdigbyggt så driftsätts nätet. 

Därefter sker:

- Kontroll.

- Mätning.

- Slutdokumentation.

- Besiktning av Skanova.

- Överlämning till Skanova.

Driftsättning?
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Efter att fiberjacket har fått uppkopplingssignal kan slutkunden välja operatör och 
tjänster via Telias kommunikationsoperatör Öppen Fiber.

Välj bredbands-, TV- och fast telefonitjänster från ett brett utbud av tjänsteoperatörer 
som konkurrerar på samma villkor i ett öppet fibernät.
Ex: Boxer, Viasat, Telia, Banhof, Alltele m fl.

Tjänsterna beställs enkelt via Öppen Fibers webbportal Bredbandswebben: 
www.bredbandswebben.se

Du kan även beställa direkt via tjänsteoperatörens kundtjänst, hemsida eller butik.

Ev. driftstörningar anmäls till vald tjänste-
operatör och det tillkommer ingen 
s k ”nätavgift”.

Öppen Fiber
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http://www.bredbandswebben.se/
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Anslutningsgrad: Minst ca 60-65 % (fast – och fritidsboende) 
inom avgränsat område.
(Visst antal avtal.)

Anslutningsavgift: 19 900 kr inkl. moms 
för ett fullt färdigt fiberjack.

Pris?
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Är vi nära?
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Ja! Kvar innan uppnådd anslutningsgrad...

8 st kvar!

5 st kvar!

Klara!

4 st kvar!

53 st kvar. 
Har du 

pratat fiber 
med dina 
grannar?

3 st kvar!



- Det är nu det gäller! Alla i fiberområdet ska få chansen att beställa fiberanslutning 
med inkluderat EU-stöd.

- Information: Ingen ska tacka Nej utan att veta vad personen tackar Nej till. Prata med 
dina grannar!

- Fiber förväntas bli standard i varje hem, så som telefonjacket är idag.

- Regeringens mål är inte 60-65 % utan 90 % fiberanslutning i landet.

…kom ihåg:
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Utbyggnaden av fiber i landet förutsätter ”egen insats” även om stödprogrammet från 
EU hjälper till med hälften av projektets kostnader.
Med hjälp av Fibergruppens helhetslösning tillsammans med Telia och Skanova (”Sk.”) 
kan den egna insatsen hållas på en bra nivå och fiberutbyggnaden kan nå fler.

Den kvarvarande ”egna insatsen” 
delas jämlikt på de boende inom 
avgränsat område som beställt fiber.

Byggnation med stöd från EU
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Projektets kostnad 

(Egen insats) Bredbandsstöd

Sk.
Egen 
insats



1. Insamling av intresseanmälningar till områdets lokala fiberombud.

2. Skarpa avtal – Fibergruppen/Öppen Fiber (Augusti, 2016)

3. Byggnation och installation – Fibergruppen (Höst 2016 - Vår 2017)

4. Välj tjänster – Öppen Fiber (Sommar 2017)

5. Drift, underhåll och service – Skanova 

Vad händer nu?
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Ingelsby: Henrik Sandén, 073-044 74 79, henrik.sanden@seveko.se

N. Kårberg: Åke Gideonsson, 070-537 22 18, 0583-406 48, skylltorp@yahoo.se
Herman Bergström, hermanbergstrom@telia.com

Gålsjö: Gösta Nilsson, 072-249 92 43, nilssong@yahoo.com

Hagab.-Röll.: Mariette Walter, 070-586 00 89 mariette.walter@telia.com
Börje Almgren, 070-566 99 71, b.almgren@almgrensmaskin.se

Närkesberg: Kenneth Erixon, 070-330 53 63, k.erixon@telia.com
Joacim Närkeby , 070-592 20 07, j.narkeby@telia.com
www.narkesberg.se/?Bredband

Mariedamm: Lars-Åke Ulfgren, 070-320 80 70, lau@telia.com

Lokala fiberombud
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Varför?

- I hela Örebro län är nu anslutningsavgiften på landsbygd ca 19 900 kr/21 900 kr.

- Jämförelse: I stadsmiljö är Telias standard 21 900 kr i anslutningsavgift, trots att 
husen ligger mycket tätare än på landsbygden. 19 900 kr är alltså lägre än detta.

- Den s k Örebromodellen som byggde på det gamla programmet med 
bredbandsstöd från EU, innehöll bl a en anslutningsavgift på 15 000 kr på 
landsbygden, men i det nya programmet, vars regler fastställdes i december 2015, 
är det inte realistiskt att fortsätta med den anslutningsavgiften, både p g a 
mängden stöd som delas ut samt det nya regelverket.

- Teoretiskt sett, om Örebro län skulle försöka fortsätta med den gamla anslutnings-
avgiften skulle inte pengarna räcka till lika många hus och ett stort antal boende 
på landsbygd skulle bli tvungna att uteslutas och inte kunna få fiber.

Pris?
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