
Bredband 
Tjänster och inkoppling i huset 



Status bredband 
 
19 av 30 telestationer utbyggda med 
ADSL 
(7 357 abonnenter, orangea och blå 
fält i kartan) 
 
Ett antal av dessa 7 357 abonnenter 
kan ej få ADSL p.g.a. avståndet till 
telestationen. 
 
Resterande 11 telestationer (930 
abonnenter, vitstreckade fält) är ej 
utbyggda med ADSL. 
Dessa telestationer saknar godtagbar 
transmission. 



Fiberföreningar 
 
Rödfärgade områden arbetar med 
projektering 
 
Grönfärgade områden bygger just nu 
 
Rutmönstrade områden är nytillkomna 
föreningar eller områden som har 
visat intresse 



Utbyggnad av stamnätet 

• Lysvik – Ransbysätter klart inom två veckor 
– Skanova fortsätter därefter med fiberinstallation 

• Därefter påbörjar kommunen att gräva sträckan Hälserud – 
Gettjärn 

• Sjökabel från Gettjärn till Västerrottna 
– Kabel levereras månadsskiftet januari-februari 
– Beräknas vara färdigställt under april 



 

Säffle,  Årjäng,  Karlstad,  Kil,  Forshaga/Deje…  Örebro  län,  
Dalarna,  Gotland,  Kronobergs  län,  Östergötland…   
 
Över 1000 fiberföreningar har hittills grävt ner ett fibernät! 
Många fler är på gång (källa Post & Telestyrelsen) 
 

Vi  är  inte  först… 

% av befolkningen som omfattas 

Hastighet 

Årtal när det är klart 



sds 

 

Välj den du vill ha! 
(Tjänsteleverantörer, december 2011) 



www.bredbandswebben.se 
 

 



Ringa som vanligt via bredbandsuttaget 
 

• Du behåller ditt gamla telefonnummer 
– Men kan välja ett nytt om du vill 

• Du använder din vanliga telefon 
– Du ansluter telefonen till adaptern som tjänsteleverantören 

tillhandahåller 
• Samma tjänster som tidigare 

– Nummerpresentation, vidarekoppling och telefonsvarare 
fungerar som vanligt 
 
 



Trygghetslarm 
 

• Sunne kommun upphandlar just nu nya trygghetslarm 
– Behovet att byta system beror på att befintligt system är 

utslitet och uppfyller inte verksamhetskrav 
– Avvecklingen av telenätet (kopparnätet) får till följd att 

kommunen måste byta till nya trygghetslarm 
– Nya trygghetslarm kommer att använda bredbandsnät 

(mobilnät för de som inte har bredbandsanslutning) 
 
 



Internethastigheter 

10 Mbit/s ner och 10 Mbit/s upp 

100 Mbit/s ner och 10 Mbit/s upp 

100 Mbit/s ner och 100 Mbit/s upp 

1000 Mbit/s ner och 100 Mbit/s upp 

250 Mbit/s ner och 25 Mbit/s upp 

500 Mbit/s ner och 50 Mbit/s upp 

1 Mbit/s ner och 1 Mbit/s upp 



Service och support 

• Respektive hushåll felanmäler själv till sin tjänsteleverantör 
• Vid fel som drabbar fler än tre kunder har föreningens 

kontaktperson rätt att kontakta Telias driftcentral. De har 
behörighet att direkt beställa tekniker som åker ut på plats. 



Inkoppling av fibern till huset och anslutningar i 
huset 

 



 



Kabelgenomföring 
i husväggen 

Fiberkonverter 

Kabelskydd i plåt 

Markeringsband med söktråd 

Fiberkabel 





Fiberkonvertern (=första uttaget) 

 



Insidan av fiberkonvertern 

 



Placering av fiberkonvertern? 

• Lämplig placering 
– Mot  yttervägg,  någonstans  ”mitt  i  huset” 
– I mediaskåp om man väljer att bygga  s.k. bostadsnät 

• Eluttag ska finnas på max 1,5 meter från fiberkonvertern 
 



Undvik att dra fiberkabel inomhus (till 
fiberkonvertern) 

• Dyrare installation 
• Fiberkabeln kan skadas t.ex. när man tapetserar om 

eftersom fibern är skörare än telefon- och datakablar. 
• Man kan inte reparera fiberkabeln själv 
• Stor risk för dyra reparationer om fiberkabeln skadas 

inomhus 
 



Exempel på 
mediaskåp för ett 
bostadsnät 



Exempel på 
mediaskåp för ett 
bostadsnät 



Exempel på 
mediaskåp för ett 
bostadsnät 



Skisser på grejerna i huset 

• Lila=Fiber 
• Grönt=Telefoni 
• Rött=Internet, datorer 
• Gult=TV 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




