Frågor o Svar Varför Fiber
Läs gärna mer om fiber genom att ladda ner detta PDF-dokument: Bredband på landsbygden

Varför ett fibernät?
Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är
föråldrat och kan inte leverera de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver.
Fiber kan redan idag leverera hastigheter på 1000 Mbit/s oberoende av hur långt du bor ifrån
”stationen”. Det motsvarar 40-100ggr snabbare hastigheter än dagens ADSL-förbindelse. Den
tjänst som kommer att erbjudas kommer dock att vara minst 100Mbit/s.

Varför fiber?


Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig

för störningar.


Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling.



Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren.



Kan utan problem användas för både telefon, tv och Internet

samtidigt.


Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt

uppgraderas eller bytas ut. Kabeln ligger i rör, och nya drar man enkelt.


Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer.



Gör fastigheten mer attraktiv vid försäljning



Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.



Du kan fortfarande använda din vanliga tonvalstelefon (13 knappar),

Telefoni

däremot din gamla analoga fingerskivtelefon fungerar inte i ett digitalt nät.

Internet


Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från

fastigheten.



Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är

uppkopplade.



Snabb nedladdning av digital media m.m.



Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma

via trådlös uppkoppling (Wi-Fi).


Ger stabilt trådlöst nätverk.



Perfekt mottagning.



Klarar HDTV och 3D format.



Se på tv-program när det passar dig, t.ex. SVT Play



”Video on demand”, videobutik på nätet.



Varför inte alternativ teknik?



Otillräcklig kapacitet i en snar framtid.



Beroende av kopparnät.



Känsligt för väderpåverkan.



Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers

TV

ADSL

intresse att koppla upp stationer.

Mobilt bredband 3G och 4G


Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt.



Känsligt för väderpåverkan.



Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet.



Kostsamt att bygga ut på landsbygden.



De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att

få tillgång till 4G.


Masterna kan inte byggas ut till 4G om det inte finns fiber fram till

masten.

Varför just nu?
Just nu finns det statliga stödpengar att söka för att bygga ut fiberbaserade bredbandsnät på
landsbygden.

Varför skall jag ansluta mig nu när mitt befintliga ADSL fungerar så
bra?

Den hastighet som går att få med ADSL på kopparnätet är beroende av avståndet till stationen
och trots att tekniken medger en till synes hög hastighet så är det ofta långt ifrån den verkliga
hastigheten. Ett fibernät ger möjlighet till mycket högre hastigheter, och hastigheten är alltid
den samma oavsett vilket avstånd du har till stationen. En markförlagd fiberkabel är inte alls
lika känslig för väder och vind som kopparkabeln, den påverkas t.ex. inte alls av åsknedslag.

Vad kommer det att kosta?
Det vet vi inte i dagsläget. Det beror på hur många medlemmar som slutligen anmäler sig, ju
fler vi blir ju billigare blir det.

Vad kommer det att kosta om jag ansluter mig senare?
Det vet vi inte i dagsläget men om det är möjligt kommer priset bli väsentligt högre eftersom
man inte kan ta del av det statliga stödet då.

Ska man betala fiberanslutningskostnaden vid ett tillfälle?
Nej! Vi kommer att dela upp betalningen på flera tillfällen.

När skriver jag på ett bindande avtal?
Först blir man medlem i vår fiberförening, genom att erlägga en insats 500 kr plus en
medlemsavgift på 100 kronor. Därefter upprättas anslutningsavtal för varje fastighet. Det är
med detta avtal som hanterar själva anslutningsdelen.

Ideellt arbete. Hur mycket krävs?
Cirka 2-3 arbetsdagar. Dock finns möjlighet att köpa sig fri från detta.

Hur lång tid tar det tills vi faktiskt har fiber i huset?
Det beror delvis på hur snabbt vi kommer i gång och när vi får vår ansökan beviljad.

Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden?
Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det
ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna
kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast. Och det lär dröja innan det finns 4Gtäckning i Åsaka-Björke

Det här låter bra! Hur gör jag för att ansluta min fastighet?

Det första är att du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet
visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande
anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om
projektets genomförande.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.
Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler
medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva
projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det
egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Vilken kommunikationsoperatör kommer att finnas i nätet?
Det kan vi inte svara på idag.
För att följa reglerna från myndigheterna och för att få bidrag måste nätet vara ÖPPET för alla
tjänsteleverantörer Vi blir tvungna att göra en upphandling av kommunikationsoperatör för att
få vårt bidrag från bl.a. länsstyrelsen. Länsstyrelsen är noggranna med att vårt nät är öppet så
att alla tjänsteleverantörer har tillträde till nätet, vilket vi också tycker är bra för utbudet och
prisets skull.

Fiberanslutning utan Abonnemang
Ja, man kan välja att ansluta sin fastighet till fiber utan att ha ett aktivt abonnemang. Kanske
har du inte nytta av tjänsterna idag p.g.a. du har en sommarstuga eller inte har behovet då kan
du givetvis välja att ansluta fastigheten till en fiberanslutning men avstå från
tjänster/abonnemang när det ska beställas.

