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Program 
 

•  Introdunktion – Björ Cumselius 
 
•  Projektgruppens arbete – Björ Cumselius 

•  Projektgruppens Rekommendation – Benkt Linnander 

•  Information från Region Gotland (utgått) 
 
•  Frågor och Svar, Diskussion 
 
•  Beslut att gå vidare – Linnéa Nordberg 
 
•  Fika 
 



Introduktion 
 

Vad händer I kväll? 
 
•  Info - förstudie och resultat av dito 

 
•  Ta beslut - fortsättning eller inte 

 
•  Info om konsekvenser av beslut, dvs vad händer sen?  



Projektgruppens arbete  
 

Resume 
 

Stormöte i mars  
! Allmän info om fiber pros and cons 
! Info från HS-fiber & IP Only 
! Temporär projekt/arbetsgrupp bildades  

 
Projektgruppen  
11 personer  
§  6 st möten 

! Ca 2,5 h långa 
! 120 st koppar kaffe 
! 120 st bullar/kakor 
! Letat/tagit fram info/underlag 
! Utrett lösningar, kostnader & konsekvenser  

 
Uppskattad nedlagd tid  

> 300h  
 



Centrala Havdhem 
 

120 Fastigheter 
 
Ø  Villor 
Ø  Jordbruk 
Ø  Företag 
Ø  Affärer 
Ø  Hyreshus 
Ø  Skolan 
Ø  Kyrkor 
Ø  Obebyggda tomter 



FIBERNÄTET 

Telestation           Kabelskåp                      Fiberskåp                     Fastighet 



Varför Fiber? 
 
 

•  Framtidssäkert, upp till 1000 Mbit/s från start 
•  Ingen annan känd teknik har bättre hastighet eller kapacitet 
 

•  ADSL i Havdhem max 30 Mbit/s idag 
•  Nya TV-tjänster kräver upp till 25 Mbit/s per TV-apparat 

 
•  4G Max 10-50 Mbit/s, starkt begränsad datamängd – 10-20 GB/mån 

•  TV förbrukar 1-10 GB/timme! 

•  Driftsäkert – okänsligt för åska, fukt, korrosion, mm 
 
•  Stort utbud av tjänster och operatörer 

•  Billigare än ADSL och mobilt bredband 

 
 



Utredda Alternativ 
 

 
     Modell  Kostnad  Tjänster 

 
•  IP-Only  18 525 kr  Öppet / ComHem kollektivt 5 år 
 
•  HS-Fiber  17 400 kr  Telia Öppen Fiber 
 
•  Eget Nät  16-18 000 kr  Telia kollektivt 10 år 
 
•  Skanova  7-10 000 kr  Telia Öppen Fiber 

(Jfr Telia normalpris 27 600 - 34 000 kr) 
 



Utredda Alternativ 
 
   Modell   Kostnad   Tjänster 
•  IP-Only   18 525 kr   Öppet / 300 kr kollektivt 5 år 
•  HS-Fiber  17 400 kr   Telia Öppen Fiber 
•  Eget Nät  16-18 000 kr  Telia 300 kr kollektivt 7/10 år 
•  Skanova  7-10 000 kr   Telia Öppen Fiber 

Projektgruppens Rekommendation 
 

Gå vidare med Skanovamodellen 
 

Mål: 
•  Anslutningskostnad under 10 000 kr 
•  Kollektivt avtal 100/100, Telefon, TV 

 



Projektgruppens Rekommendation 
 

Gå vidare med Skanovamodellen 
 

Mål: 
•  Anslutningskostnad under 10 000 kr 
•  Kollektivt avtal 100/100, Telefon, TV 

 

Skanovamodellen 
 
1.  Föreningen bygger nätet 
2.  Skanova upplåter existerande kanalisation gratis 
3.  Skanova hyr-köper nätet för 9200 kr per anslutning (7 år) 
4.  Telia håller med aktiv utrustning (7-årsavtal) 
5.  Öppet nät med flera konkurrerande tjänsteleverantörer 
6.  Låg framtida nätkostnad - Skanova är prisreglerat av PTS 
 



Skanovamodellen - Vad får man? 
 

v  Fiberanslutning upp till 1000 Mbit/s 
v Mediakonverter (Fiber till nätverkskabel) 
v  Tillgång till Telia Öppen Fiber med Internet, Telefon, TV 

 

Boxer 



www.oppenfiber.se 



Bahnhof 
Prisexempel 



Tyfon 100/10 Mb/s och Telefon, 220 kr/m, 18 månader 



(Mbit/s,	  Ner/Upp)	   ADSL/VDSL2	   Öppen	  Fiber	   Operatör	  
Besparing	  per	  år	  
Inkl	  fören	  avgiD	   	  	  

Bredband	  	   Telia	   	  	   	  	   Kr	   Anm	  

8/0,8	   309	   175	   T3	  (10/1)	   1128	   	  	  

10/10	   	  	   225	   T3	  mfl	   	  	   	  	  

30/12	   359	   	  	   Max	  i	  Havdhem	  idag	   	  	   	  	  

(60/12)	   429	   	  	   Ej	  utbyggt,	  ej	  möjligt	  överallt	   	  	   	  	  

100/10	   Ej	  möjligt	   279	   Universal	  mfl	   1320	   Jmf	  med	  60/12	  

100/100	   Ej	  möjligt	   379	   Telia	  mfl	   	  	   	  	  

1000/100	   Ej	  möjligt	   945	   T3	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bredband+Telefon	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8/0,8	   389	   185	   Universal	  (10/1)	   1968	   	  	  

30/12	   439	   	  	   Max	  i	  Havdhem	  idag	   	  	   	  	  

(60/12)	   499	   	  	   Ej	  utbyggt,	  ej	  möjligt	  överallt	   	  	   	  	  

100/10	   Ej	  möjligt	   279	   Universal	  mfl	   2160	   Jmf	  med	  60/12	  

100/100	   Ej	  möjligt	   379	   Universal,	  mfl.	  Telia	  419	  kr	   	  	   	  	  

1000/100	   Ej	  möjligt	   995	   T3,	  Telia	   	  	   	  	  

FöreningsavgiD,	  ca	   0	   40	  

Blir tjänsterna bättre och billigare än nu? 



Triple-Play 
 

Bredband, Telefon och TV i paket 
 
 
 

Huvudsakligen Telia och Alltele idag 
 

Viasat har just startat 
 

Boxer kommer i höst 
 
 

Priser från ca 400 kr 
 
 



Vad kostar det preliminärt att ansluta min fastighet? 
  

1.  Kapitalinsats i föreningen (momsfritt) 
Ø  10 000 kr per ansluten byggnad 
Ø    5 000 kr per tillkommande lgh i samma byggnad 

 
2.  Månadsavgift till föreningen, ca 40 kr momsfritt 

 
3.  Tjänsteavgifter för Internet, Telefon och TV till operatör 

 
Dagsverken 

 
Tre dagsverken värderade till 700 kr/dag 

 
•  Grävning på egen tomt räknas som tre dagsverken 
•  Vid överskott i föreningen återbetalas upp till 2100 kr av 

kapitalinsatsen till dem som utfört dagsverken 
 

Markavtal 
 

•  Fastighetsägare upplåter mark utan kostnad 
•  Markavtalen kommer att överlåtas på Skanova 

 



Vad händer om jag ångrar mej eller flyttar? 

•  Vid utträde ur föreningen återbetalas kapitalinsatsen 
 
•  När nätet säljs till Skanova efter 7 år skrivs dock kapitalinsatserna av  

 
 
 

Blir det billigare om jag väntar tills dess nätet är färdigt? 
 

•  Nej - Efteranslutning kostar idag minst 27 600 kr (Telia normalpris) 
 
 
 



Telestation           Kabelskåp                      Fiberskåp                     Fastighet 
  Switchar           Skarvning         Skarvning                Mediaomv. 
  Batteribackup 

Anläggning av Nätet 



Anläggning av nätet 

KANALISATION 
Förläggs 40-80 cm djupt 

Schaktentreprenör 

SKÅP 
Monteras 

Eltel Networks 

Fiberkabel 
Blåses in i kanalisationen 

Eltel Networks 

SVETSNING 
i skåp 

Eltel Networks 

SVETSNING 
i hemmen 

Eltel Networks 





     Skanovamodellen 
 
•  Alla fastigheter som beställt ansluts med en eller flera fibrer * 
•  Alla som inte beställt, men passeras, får kanalisation till tomtgräns ** 
•  Även obebyggda tomter som passeras får kanalisation till tomgräns ** 
•  I hyresfastigheter måste alla lägenheter anslutas *** 
•  Fastigheter som inte beställt och inte passeras lämnas helt utanför 

   *  Kostnad per byggnad 10 000 kr 
  **   Kostnad för efteranslutning: Minst 27 600 kr 
 ***  Varje tillkommande lägenhet i samma byggnad 5 000 kr 



Detta ingår inte 
 

•  Återställning av tomtmark 
•  Håltagning i väggar 
•  Ersättning för skördeskador, träd, buskar, asfalt, etc 

 
 

Tips!! 
Fullgör dagsverket genom att själv gräva på egen tomt. 

Enklare än att återställa efter en maskin! 
 



 
 
 

Dagsverken – Exempel på arbetsuppgifter 
 

•  Grävning på egen tomt (återställning räknas inte) 
•  Hjälpa grannar gräva 
•  Områdesansvar 
•  Hjälpa till med håltagning i väggar 
•  Fixa fika på möten 
•  Hjälpa till med återställning på allmän mark 

 
 
 





Beslut om & hur vi skall gå vidare  
 

Om nej! Ja, då tackar vi för kaffet och går hem. 
 
Om vi däremot säger ja till en fortsättning med målet att få fiber i Havdhem 
med det presenterade underlaget som grund då behöver vi göra följande:  
 
 
Bilda en ekonomisk förening 
 

§ Val av interimsstyrelse idag (3-4 personer)  
§  Förslag:  

Konstituerande möte 3 aug 2014 kl 1900 för bildande av 
”Havdhem Fiber Ekonomisk Förening” 

§ Förslag på styrelsemedlemmar  
§ Förslag på områdesansvariga  



PROJEKTGRUPP 

Utredning 

Förslag STORMÖTE 1 STORMÖTE 2 

ENTREPRENAD- 
GRUPP 

ADMINISTRATIONS- 
GRUPP Konstituerande Stämma 

OMRÅDES- 
ANSVARIGA 

Beslutsprocessen 



Juli 2014  Aug-Sept  Okt-Maj  Juni 2015- 

Preliminär Tidplan 



www.havdhemfiber.net 


