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Agenda 
• Kort inledning och Presentation av styrelsen i Högerud Fiber 
• Presentation av FOS-kontakter 
• Bakgrund och nuläge 
• Kostnader 
• Teknik 
• Vad gör FOS-kontakter 
• Tidplan 
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Vad har hänt hittills 



Vad har hänt hittills 
§ Samarbete med Arvika KommunNät AB 

§ Avtal om bredbandsbyggnation (stamnät) 
§ Borgen för lån i Westra Wermlands Sparbank 

§ Bidragsansökan till Jordbruksverket (via Länsstyrelsen) 
§ Inskickad i december 2015 
§ Beviljat stöd beslutades 2016-04-08, belopp 6 970 630 kr (50% av totalinvesteringen) 

§ Upphandling 
§ Upphandling gjord enligt lagen om offentlig upphandling 
§ 2 anbud inkom 
§ Budgivare med lägst pris bedömdes ha bra kapacitet, kompetens och referenser 

§ Avtal med entreprenör 
§ Xtranet valdes som totalentreprenör 
§ Jordells är underentreprenör och kommer att utföra all grävning (schakt) 
§ Avtal om detaljprojektering skrevs i mars 2016 (har startat och pågår) 
§ Avtal avseende totalentreprenad undertecknades 2016-04-22 



Högerud Fiber (75 km schakt) 



Röd = Föreningsfiber + Stamnät med Arvika Kommun 
Grön = Föreningsfiber + Stamnät med AK/Fortum 
Blå= Endast föreningsfiber 



Vad krävs för att kunna börja gräva? 
• Alla markanslutningsavtal för Högerud Fiber och Arvika 

Kommunnät måste vara undertecknade. 
– Status 30/4 

351 är undertecknade, 179 saknas 
66% är klara vilket innebär att mycket arbete återstår 

• Kapitalinsatsen på 12000:- kronor måste vara betald 
– Betald kapitalinsats är ett villkor för att få banklånet 
– Utskick av anslutningsavtal pågår nu 

• Grävning påbörjas oavsett ovanstående 
– Utstakning av nät påbörjas på tisdag 3/5 
– Grävning påbörjas i Humlekil måndag 9/5 
– Humlekil ger ≈2 veckors tidsfrist att planera nästa område 
– Vi behöver verkligen FOS-kontakterna för att komma vidare. 

 



Vad krävs för att kunna börja gräva? 
 

 



Avtal med entreprenör omfattar: 
• Byggnation av fibernät som sträcker sig från AKNAB’s aktiva nod 

ända in i kontrakterad medlems fastighet och avslutas med 
fiberjack och linjeväljare (mediabox). 

• Vårt avtal med entreprenören omfattar 336 fastigheter. 
– Området omfattar totalt 485 fastigheter  

• Kanalisationen omfattar 75 km 
– Grävning 
– Plöjning/Fräsning 

• Anbudssumman är 13 miljoner kronor 
 



Avtal med entreprenör omfattar: 
• Kom – igång – hjälp, 30 minuter 

 
• Fastighetsägarna kan få hjälp med 

– Konfigurering av trådlös router 
– Koppla in bredbands-, TV-boxen 
– Beställa internettjänst eller telefonitjänst 
– Kontroll av att anslutningarna fungerar 



Allmänt vid byggnation av fibernät 
• Information, placering av allmänna hjälpmedel 

– Placering av bodar, upplagsplan och dylikt skall ske efter samråd med 
Högerud Fiber och berörda fastighetsägare. 
 

• Information, skydda vegetation 
– Vegetation får ej fällas, röjas utan markägarens tillstånd. Vegetation 

som skall vara kvar men berörs av entreprenadarbetena skall skyddas. 
 

• Information, återställande av mark 
– Finjustering och grässådd på tomtmark utföres av markägaren. 

Entreprenören skall ombesörja och bekosta borttagande av eventuella 
överblivna massor, om Högerud Fiber så begär. 



Hur många är intresserade? 
• Per 30/4 -16 har 318 fastigheter anmält sig för anslutning 

genom att betala grundinsats 200:- och medlemsavgifter. 
• 242 av dessa fastigheter är permanentboende. 
• 76 är fritidsfastigheter. 
• Avtalsramen med Xtranet är 336 fastigheter. 
• Vi har idag ca 18 platser lediga inom avtalsramen. 
• För tillkommande fastigheter därutöver tecknas särskilt 

avtal. Dessa kommer att registreras som ändrings och 
tilläggsarbeten (ÄTA). 
 
 



Hur många är intresserade? 



Vad kostar det per ansluten fastighet? 
• Medlemsavgift Högerud Fiber  

– Administration kostnader 
– Ca 200:-/år 

• Service avgift Högerud Fiber 
– löpande kostnader för fibernät drift 
– Ca 100-150:-/månad (50:- kommun, lån 30:-, försäkring x:- ) 

• Insats Högerud Fiber 
– Engångskostnad för grävning, fiberdragning, inkoppling i fastigheten 
– Grävning på egen tomt ingår 
– 12.000:-, exklusive mediabox  

• Anslutningsavgift Arvika KommunNät AB 
– 1000:- (mediabox) 

• Avgift till tjänsteleverantör (T.ex Boxer, Banhof, …) 
– Se nästa sida 



Vad kostar det? Summering 

• Totalt engångskostnad: 13000:- (inkl mediabox) 
• Månadskostnad för fibernät: 100-150:- SEK 

 
• Tecknas separat med enskild tjänsteleverantör 
• Exempel för tjänsteleverantör 

– Boxer =  Telefon, Internet, TV 
– ca 500:-/månad + moms 



Tekniken inne 
Kommunikations- 

operatörens ansvar 
(AKNAB) 

Tjänsteleverantörens ansvar  
(se https://www.valjtjanst.se/ ) 

https://www.valjtjanst.se/


FOS-kontakter 



Vilka är FOS-kontakter  



Vad gör FOS-kontakter  
• Förmedlar information 

– Mellan medlemmarna och styrelsen/projektledare, åt båda håll 
– Distribuerar och tar in markavtal 
– Distribuerar och tar in anslutningsanvisningar. 

• Ger råd avseende anslutning till fastighet 
– Var är det lämpligt att gå in i huset 
– Hur skall dragning på tomt märkas ut 
– Hur fylla i blanketten ”Utsättning för grävning-schaktning/plöjning” 

- Vilka installationer finns på tomten 
- Andra hinder (berg, bäck, sankmark…) 
- Rita skiss över tomten 
- Rita måttsatt skiss över anslutning i hus 
- Ta bilder 

• För att se uppdelningen i FOS-områden följ denna länk 
– http://fiberkartan.se/2106?network=true&fibernodes=true&fiberboxe

s=true&regions=true 

http://fiberkartan.se/2106?network=true&fibernodes=true&fiberboxes=true&regions=true
http://fiberkartan.se/2106?network=true&fibernodes=true&fiberboxes=true&regions=true


Ansvarsområden för FOS-kontakter 
Exempel på indelning i FOS-områden 



Vad gör… (blankett för anslutning) 
Blankett för anslutning Skiss 



Vad gör…(blankett för anslutning) 
Eventuella bilder 



Tidplan närmaste tiden  
• Nuläge 

– Vi saknar många markavtal 
– Vi håller på att distribuerat anslutningsavtal 
– Inga eller bara några få anslutningsavtal är signerade 
– Ut stakning påbörjas 3/5 och grävning 9/5 
– Anslutningsanvisningar finns klara bara för Humlekil 

• Tidplan närtid 
– Humlekil 

- utstakning 3/5, grävning 9/5, maj v19-v21, tid ca 3 veckor 
– Sördal-Nordal (från affären) 

- utstakning maj v19-v20, grävning maj-juni v22-v23, tid ca 2 veckor 
– Sördal, Sjöhaget, Hägrås, Trotakan, Ludvigsberg, Kälkersrud 
–  Månserud, Västra Hungvik…  

 
 
 



Tidplan för hela projektet  
• Parterna skall gemensamt fastställa 

– Huvudtidplan 
– Betalningsplan 

• Ett första byggmöte hålls onsdagen den 4 maj 
– AKNAB (Arvika Kommunnät) 
– Extranet 
– Högerud Fiber 
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