Frågestund i samband med Fjordnets årsstämma 20160821 med Hans Eriksson från Bynet

Kort info:
Hans Eriksson jobbar som projektledare för Projekt Halland.
Det pågår ett race i Sverige för att bygga ut nätet. Regeringen har som mål att nå 90% av alla
fastigheter, men IP Only har satt målet till 100%. De har bytt ägare och fått in bolaget EQT som valt
att satsa på svensk landsbygd. IP Only har fått i uppdrag att göra en upphandling för hela Halland. De
ska koppla ihop alla halländska kommuner för att få ett regionalt nät.
Det är en mycket hård konkurrens mellan IP Only och Telia, därför finns inte Telia med i deras utbud
för tillfället. Däremot tror Hans att Telia kommer finnas med lite längre fram.
Hur ser det ut framöver? Det är en stor konkurrens situation så det är inte troligt att höja
kostnaderna för nätet. Vi har ett fortsatt ökat behov av bandbredd. Var 15:e månad ökar behovet av
bandbredd med det dubbla. Det finns ett stort behov inom sjukvård och äldreomsorgen som ställer
höga krav på bandbredd. ÅF har 2 personer som jobbar med projektet Hållbar Framtid, så det händer
mycket positivt inom regionen.
När börjar ni gräva?
IP Only har anlitat en entreprenör som gör en totalentreprenad. Så fort avtalet är påskrivet sätter
processen igång: föra en dialog med Länsstyrelsen, ta fram markavtal, tillstånd från Trafikverket m.m.
Detta är en flexibel del i tidsplanen, så de kan inte säga exakt hur lång tid det kommer att ta.
Entreprenören vill börja gräva i oktober/november.
Vad kommer hända?
IP Onlys entreprenör kommer besöka varje fastighet och ta fram en plan hur de kommer fram till
fastigheten och hur de sedan kommer in i huset. Sedan kommer markarbetena att påbörjas.
Entreprenören kommer gräva på tomten fram till väggen. Nästa tillfälle, då de behöver komma in i
huset behöver någon vara hemma (går bra med granne eller liknande). Då monteras en dosa för
fiberkontakt. När detta är på plats och montören lämnar huset kan varje hushåll välja vilken
tjänsteleverantör denne vill ha. Om man väljer t.ex. Bredbandsbolaget så får man en router ifrån
dem.
Hur går kommunikationen med fastighetsägaren till?
Man ringer till den tjänsteleverantör man valt som i sin tur tar kontakt med IP Only och felsöker
problemet. I 9 av 10 sådana fall är det en avgrävning. Det finns regler hur fort det ska åtgärdas.
Hur håller man kontakt med entreprenören under produktionstiden?
Det ligger hos IP Only att lösa. Ofta anställer de en lokalperson per timme som hjälper till att
samordna detta.
Om installationen är klar i januari och man är sommargäst, hur gör man då?
Det finns inga krav på direkt uppkoppling. Man kan koppla på när man är tillbaka i sitt hus i maj/juni,
det är inga problem.
Hur djupt kommer ni att gräva?

I trädgården gräver man ca 30 cm. Detta görs upp med markägaren. På åkermark är det 60-70 cm
djup som gäller, men även här ska givetvis markägarens behov tillgodoses.
Upplysning gällande kablar i Gloppes:
Entreprenören har möjlighet att använda befintliga kablar som är nedgrävda. Information om
områden lämnas från Fiberföreningen till entreprenören.
Alla ”offentliga” kabeldragningar finns dokumenterade, men egna dragningar behöver
fastighetsägaren själv upplysa om. Det finns även krav på sökband i hela området.
De spränger väldigt sällan, även om man har berg på tomten. I möjligaste mån försöker man gå runt
berget. Men det finns lösningar att fästa kabeln i skyddsslang på berget.
Hur många meter gräver de in på tomten? Får man välja hur de ska gräva?
Enligt avtal gräver man 45 meter, men det är ganska flexibelt enligt överenskommelse med
entreprenören.
Hur lång tid kommer det ta från första spadtaget?
Planen är att det ska ta 25 veckor från projektstart till uppkoppling. Uppkopplingen kommer även att
ske successivt. Områden m.m. kommer läggas ut på Fjordnets hemsida. Detta är även viktigt för
entreprenören.
Kommer ni driftsätta del för del?
Ja! Men en del anses vara område runt en NOD (driftstation), små enheter under centralen som
hänger ihop kommer att driftsättas samtidigt.
Hur tjock är inkommande slang i huset?
16/12 slang till husgrunden och sedan en 8 mm slang som går in genom väggen.
Hur många fiberanslutningar får vi?
Vi får två, men vi kommer bara få använda en.
Om man har en Telia anslutning idag, kan den användas när detta är klart?
Ja, men man kommer inte behöva det. På sikt kommer kopparn att kopplas bort.
Finns det ett sommarabonnemang?
Ja, det finns. Man kan välja att ha internet i ett dygn, en vecka, en månad och betalar då bara för den
valda perioden. Detta gäller bara internet, inte TV. I så fall kan man ta TV via internet. Vill man ha
internet under en kortare period går man in och registrerar sitt betalkort på sin inloggningssida.
Vad gäller för återställning efter grävning?
Grov återställning gäller. Dialogen med entreprenören är viktig.
Kommer man att få en faktura från IP Only och en från sin valda tjänsteleverantör?
Nej, vi kommer inte ha något med IP Only att göra när nätet är färdigt. Det kommer bara att komma
en faktura från tjänsteleverantören.
Om man har t.ex. Telia idag, hur gör man då med sitt befintliga avtal?

Information om när man kan räkna med uppkoppling i sitt område kommer så fort som möjligt att
läggas ut på Fjordnets hemsida så att man kan påbörja uppsägning av sitt abonnemang.
Vilken entreprenör kommer anlitas?
One Oak kommer förhoppningsvis att gräva (avtalet är inte påskrivet ännu) och Optotech står för den
andra delen.
Hur gör man om man har flera fastigheter på samma adress, generationsboende eller
hyresfastighet?
Man kan dra in fiber till alla fastigheter. Första fastigheten kostar 19 900 kr och de efterföljande är
kraftigt reducerade. Mer info finns hos IP Only.
Var går det att få tag i fler skyltar?
Det finns utanför garaget hos Mattias på Västerbyvägen 7, där får man gärna hämta en skylt om man
vill ha det.

