ANSLUTNING
Här hittar du information om vad fiber är för någonting
och hur fiberutbyggnaden går till i Forshaga kommun.

Om Forshaga Fibernät
Vårt mål är att 90 % av Forshaga kommun ska
ha tillgång till fiber senast 2020.
Forshaga Fibernät AB är ett helägt kommunalt bolag som bildades 2009. Vi
ansvarar för fiberanslutning av villor, flerbostadshus, företag och föreningar i
hela kommunen. Mer om styrelsen utsedda av Forshaga kommunfullmäktige
kan du läsa om på vår hemsida.

Samverkansbolag tillsammans med andra kommuner
Forshaga Fibernät tillhör ett samverkansbolag för fiber tillsammans med sex
andra kommuner och vi hoppas att fler ansluter sig: Karlstad, Hammarö,
Arvika, Munkfors, Åmål och Vansbro. Det här samverkansbolaget bildades
av kommunala fibernät för att främja öppna, neutrala nät. Bolaget gör det
enklare för näten, oavsett storlek, att ha samma möjligheter att utveckla
bredbandet i sin kommun. Genom en och samma knytpunkt underlättar
bolaget för tjänsteleverantörer och operatörer att nå fler kunder och att
pressa priserna.

Öppet nät - valfrihet
Vårt nät är ett öppet nät vilket ger en rad fördelar. Här råder fri konkurrens.
Din valfrihet ökar samtidigt som tjänsteleverantörerna får anstränga sig
lite extra för att erbjuda dig prisvärda alternativ med så hög kvalitet som
möjligt. Dessutom är det enkelt att byta leverantör när du vill. Läs mer på
http://forshaga.valjtjanst.se.

Kontakta oss gärna vid
frågor och funderingar om
fiberutbyggnaden!
Växel 054-56 22 72
info@forshagafibernat.se
forshagafibernat.se
forshaga.valjtjanst.se

Linda Jungarå, kommunikatör
Isabell Hult, kommunikatör
Jonas Aronson, driftchef
Fredrik Holgersson, fibertekniker
Anders Pettersson, vd
Telefon: 070-244 38 87
anders.pettersson@forshagabostader.se

Vad är fiber?
Fiber är den nya tekniken som ska ersätta det gamla kopparnätet som
använts för internet, tv och telefoni (ADSL). Fiber är gjord av mycket rent
glas och med hjälp av den kan man på optisk väg föra över ljus och data i
extremt höga hastigheter. Till skillnad från koppar förlorar fibern inte kapacitet vid långa avstånd och kan föra över data i mycket högre hastigheter.

ADSL/kopparnätet kommer släckas ner
Runt om i landet släcks telestationer och kopparnätet ner vilket göra
att man förlorar möjligheten att ha fast telefoni och bredband via
telejacket (ADSL). Fiber och trådlösa lösningar kommar att ersätta
kopparnätet.
31 maj 2018 stängdes kopparnätet som berör Mölnbacka, Rudshult och
Butorp ner. Dessa fastighetsägare måste då hitta andra lösningar för
telefoni och internet, t.ex. fiberanslutning.
Läs mer på www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Varför ska jag ansluta mig till fibernätet?
Hastigheten. Med fiber kan du komma upp i hastigheter som inte är möjliga med
ADSL och trådlöst bredband och till en väldigt bra månadskostnad. Hela familjen
kan använda internettjänster utan att din anslutning påfrestas.
Kostnader. Eftersom vi har ett öppet nät med ett tjugotal leverantörer råder fri
konkurrens vilket pressar priserna på tjänster.
Investering. Investering för dig och gör din fastighet attraktivare
vid eventuell försäljning. Vi gör många efteranslutningar på
nyköpta villor.
Beställ nu. Det är klokt att beställa fiber nu för när kopparnätet
kommer släckas ned kommer det bli rusning och det kan dröja
innan du kan få din fiber installerad.
Fiber är inte känslig för fukt eller åska.
Underhåll och garanti. Går din fiberbox sönder byter vi ut den
utan kostnad, det ingår i nät- och serviceavgiften. Det är också
vårt ansvar att hålla nätet uppdaterat och driftsäkert.

Utbyggnad i vår kommun
Forshaga Fibernät har ansvar för fiberutbyggnaden både i tätort och på landsbygden. En
del utbyggnad på landsbygd samordnas av
Region Värmland.
Fiber till byn!
På landsbygden har Forshaga kommun haft ansvaret för fiberutbyggnaden
genom projektet ”Fiber till Byn”. Från 1 september 2016 övertog Forshaga
Fibernät AB ansvaret för utbyggnaden av fiber även på landsbygden. I uppdraget ligger både byggnation av stamfiber och områdesnät. Det är väldigt
kostsamt att gräva och bygga ut fiberanslutning till kunder på landsbygden, därför finns det vissa bidrag och stöd som FFAB tillsammans med
kommunen kan ansöka om för att kunna bygga ut dessa sträckor.

Bredbandssamordning Värmland
Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera
bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland.
Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor
åren 2015-2020 inom projekten. Läs mer hos Region Värmland.

Europeiska Regionala Utvecklings Fonden - ERUF
Europeiska Regionala Utvecklings Fonden via Tillväxtverket finansierar
byggnation av ett antal områdesnät på landsbygd inom vår kommun, vi
kallar dem ERUF-sträckor. FFAB har i uppgift att bygga de stamfibersträckor som berörs. Syftet är att ERUF ska minska den regionala obalansen
inom EU och finansierar bland annat insatser inom infrastruktur såsom
fiberutbyggnad. ERUF-sträckor är endast stamfiber vilket möjliggör att vi
senare kan bygga ut nätet utifrån det och direktansluta privatägda villor
och företag.

Bredbandssamordning Värmland
Fiberutbyggnaden i Forshaga kommun har pågått områdesvis. När ett
område har nått rätt anslutningsgrad (fått in nog många avtal) prövar
styrelsen frågan om utbyggnad. Från och med början på 2018 är alla större
bostadsområden i tätort utbyggda med tillgång till fiber.

Landbygdsprogrammet
I november 2017 fick vi reda på att vår ansökan om stöd hos Länsstyrelsen beviljats. Vi har tilldelas 3,7 miljoner kronor i stöd av Länsstyrelsen
Värmland för att bygga ut fiber till landsbygdsadresser som inte bedömts
ha förutsättning för kommersiell utbyggnad inom en treårsperiod. Det här
projektet är klart 2019 och möjliggör att vi kan erbjuda fler fastigheter på
landsbygden fiber utefter den nedgrävda fiberstammen.
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Centrala Deje
Klippåsen
Mon		
Risäter		
Tjusbol		
Tjärnheden
Västra Dejefors

Vad kostar en anslutning?
Du betalar en anslutningsavgift för komplett
installation sedan tillkommer en årlig avgift för
underhåll, drift och service av nätet.
Fiberanslutning villa tätort		
Anslutningsavgift: 22 500 kr
Nät- & serviceavgift: 600 kr/år

RUT- och ROT-avdrag (RUT -1662 kr och ROT -450 kr)
Vi gör avdragen på dina fakturor och sedan ansöker vi om pengarna hos
Skatteverket så du behöver inte göra någonting för att få avdragen.

Nät- och serviceavgift
Nät- och serviceavgiften bestäms årligen av styrelsen. Avgiften faktureras
årligen och ska vara betald 31 december för nästkommande kalenderår.
Läs mer i de Allmänna villkoren punkt 4. Kostnads- och betalningsvillkor.

Fiberanslutning villa landsbygd
Anslutningsavgift: Kontakta oss för offert.
Nät- & serviceavgift: 600 kr/år (ej Mölnbacka)

Äger du ett företag eller hyreshus? Hör av dig till oss så
hjälper vi dig med tips och råd om fiberlösningar och pris.
Fiberanslutning företag
Grundpris: 18 500 kr exkl. moms, begär offert.
Nät & serviceavgift: 600 kr/år exkl. moms

Hur går det till?
Så här ser vanligtvis arbetsförloppet
ut för att få en fiberanslutning.
1. Beställning.
Om du vill köpa en fiberanslutning behöver du lämna en beställning
till oss. Gör en beställning eller intresseanmälan på vår hemsida.

2. Styrelsebeslut om utbyggnad.
Om du bor på ett område som inte är utbyggt med fiber behöver vi få in ett
önskat antal beställningar så att vi som bolag har råd att bygga ut. När vi
har tillräckligt många beställningar prövar styrelsen frågan om utbyggnad.
Om styrelsen beslutar om utbyggnad påbörjar vi en upphandling så att entreprenörer får lämna anbud.

3. Byggstart.
När vi får klart för byggstart skickar vi ut bygginformation och en preliminär
tidsplan (uppskattning) på hur många veckor arbetet kommer ta.

4. Gräv (schakt) & tekniskt arbete.
Vi börjar med schaktarbete och tekniskt arbete - montera fiberskåp, blåsa
och skarva fibern med mera.

5. Installation.

När det tekniska arbetet snart är klart börjar vi installera
fiberboxar hemma
Aktivera
hos kunderna. Faktura skickas ut i samband med installation med trettio
(30) dagars förfallodatum.

6. Driftsättning.
När fiberteknikern är hemma hos dig och installerar din fiberbox gör han
också en driftsättning av anslutningen. Om allt är som det ska kan du
beställa tjänst(er) direkt efter att installationen är slutförd.

7. Beställa tjänster.
Du kan beställa tjänst genom att självaktivera direkt i vår tjänsteportal eller
kontakta tjänsteleverantören direkt. Uppge adress eller fastighetsbeteckning.

Bygginformation
Forshaga Fibernät anlitar professionella
entrepenörer för att bygga ut fibernätet.
Projektering av tomtgrävning och placering av fiberbox
Vår entrepenör kommer att kontakta dig för projekering när det närmar sig
utbyggnad. Det innebär att de bokar ett möte för att diskutera hur tomten
ska grävas och var fiberboxen senare ska installeras. Projekteringen
dokumenteras med text och bild och måste godkännas av båda parter.

Kabelutsättning
Innan entreprenören kommer hem till dig för kundprojekteringsmötet kommer de att göra ett ärende hos Ledningskollen.se för att få utsättning på
eventuella kablar på din mark eller i gatan utanför. Om du har eventuella elkablar, dagvatten, kablar för robotgräsklippare och så vidare nedgrävt inne
på din tomt ska du meddela entrenören detta för att undvika avgrävning.
Orange = telekabel, gul = elkabel och grön = fiberkabel.

Aktiv utrustning
För att fiberanslutningen ska fungera
och du ska vara uppkopplad mot stadsnätet
krävs en fiberbox och den ingår i priset.
Fiberboxen som behövs för att kunna utnyttja fibernätet
ingår i anslutningsavgiften men ägs av Forshaga Fibernät och
det är också vi som har ansvar för service om boxen skulle
gå sönder. Om du misstänker att fiberboxen är trasig ska du
fortfarande felanmäla det till tjänsteleverantör.
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Montage och installation av fiberbox
•

En fibertekniker tar kontakt med dig när det är dags för installation.

•

Fiberboxen monteras mot yttervägg i markplan. Vi kan montera fiberboxen på övervåning men då tar vi ut en extra avgift, begär offert.

•

Fiberboxen måste kopplas in till ett eluttag, sladden är 180 cm lång.

•

All invändig kabeldragning ombesörjs av fastighetsägaren.

•

Vi borrar in kabeln genom husväggen och den kommer att skyddas
utvändigt av ett kabelskydd.

•

Fiberboxen bör placeras så att eventuell kabeldragning till router,
tv-box, IP-telefonibox förenklas.

•

Fiberboxen är inte trådlös, för trådlöst WI-FI behövs en
router kopplas in till fiberboxen. Routern har vi inte ansvar för.

•

WAN-lampan lyser gul/orange när man har kontakt med fibernätet.

•

Fiberboxen har en LED-knapp på undersidan. Trycker man in den
slocknar alla lampor men fiberboxen fungerar fortfarande.

Vanliga frågor & svar
Vi förstår att du kanske har många frågor
och funderingar. Du är alltid välkommen
att kontakta oss för svar.
- Vem äger anslutningen?
Anslutningen tillhör fastigheten, Forshaga Fibernät förbehåller sig dock
rätten att styra och övervaka fiberboxen som ansluts till Forshaga Fibernät. Forshaga Fibernät äger fiberboxen och har också ansvar att reparera
eller byta ut den om den skulle gå sönder.

- Vad skiljer fiberanslutning från ADSL (kopparnät)?
Den största skillnaden är hastigheten. Med ADSL är det begränsad hastighet och ju längre man bor från telestationen ju sämre uppkoppling har
man oftast. Fibern som installeras i din fastighet har en möjlig kapacitet
på tre miljoner Mbit i sekunden!

- Lägger Telia ner kopparnätet i Forshaga kommun?
Ja, Telia avvecklar kopparnätet över hela landet, först på landsbygden
men med tiden kommer det även gälla tätort. För mer information om avvecklingen av kopparnätet besök https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/
fast-telefoni/forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/.

- Varför kostar en fiberanslutning på landsbygd mer än i tätort?
Vår styrelse har tagit beslut om alla kostnader för fiberanslutningar. På
landsbygd är det längre sträckor och mindre tätbebyggt vilket gör att
gräv- och schaktkostnaderna fördelat på antal boende blir mycket högre.
Vissa sträckor på landsbygd kan vi ansöka om bidrag för, men det påverkar
inte priset för kunden utan gäller endast stamfiberbyggnaden och inte
enskilda anslutningar.

- Hur länge är mitt avtal för fiberanslutning giltigt?
Du har ånggerrätt i fjorton (14) dagar från det att du lämnat in en undertecknad beställning till oss. Har FFAB inte påbörjat arbetet med att
ansluta ditt område inom ett (1) år har du rätt att säga upp avtalet.

- Jag ska flytta, hur gör jag?
Meddela oss att du ska flytta så att vi kan säga upp din fiberanslutning och
föra över avtalet och nät- och serviceavgiften på den nya ägaren.

- Vad menas med ”öppet nät”?
Öppet nät betyder att Forshaga Fibernät och vårt samverkansbolag äger
fibernätet men att det är våra leverantörer som säljer de olika tjänsterna:
bredband, telefoni, tv, larm o.s.v. Vi har ett tjugotal leverantörer i vårt
öppna nät som du fritt kan välja från.

- Vad är tjänsteportalen?
Tjänsteportalen är den hemsida, http://forshaga.valjtjanst.se, där vi samlat
alla leverantörer i vårt öppna nät. Här kan du självaktivera när du beställer
tjänst för första gången och här kan du också hitta kontaktuppgifter till alla
tjänsteleverantörer och jämföra deras priser och tjänster.

- Vem borrar in i fastigheten?
Det gör en fibertekniker i samband med att fiberboxen monteras och fibern
förs in i fastigheten.

- Vem ansvarar för att återställa min tomt eller uppfart?
Vi grovåterställer din tomt efter att vi har grävt den.

- Vad finns det för möjligheter för finansiering och lån?
En anslutning till Forshaga Fibernät räknas som en investering på fastigheten
och följer samma låneregler som övriga investeringar och utbyggnader av
fastigheten. Finns det utrymme i pantbrev så kan man t.ex. lägga investeringen på fastighetslånet, kontakta din bank. FFAB erbjuder inte avbetalning.

- Är det många driftstörningar och driftstopp?
Tillsammans med vårt samverkansbolag jobbar vi hela tiden med att förbättra och utveckla stadsnätet. Vi uppdaterar hårdvara, mjukvara
och teknik
Aktivera
med jämna mellanrum och ibland kan det betyda att vi behöver släcka din
fiberanslutning under en tidslucka då arbetet måste utföras, oftast nattetid.
Det här görs för att göra nätet mer driftsäkert i framtiden.

- Mina tjänster har slutat fungera, vad gör jag?
Först kan du läsa på din tjänsteleverantörs hemsida, eller vår, om det är några kända driftstörningar. Efter det kan du testa att starta om all utrustning.
Fungerar inte det här ska du alltid felanmäla direkt till din tjänsteleverantör
som går vidare med felsökningen och kontaktar oss om så behövs.

Fler frågor? Mejla oss gärna på info@forshagafibernat.se.

Felanmälan & support
Driftstörningar och driftinfo
Har du problem med dina tjänster så kan du se om det är någon aktuell
driftstörning eller planerat driftstopp som gör att dina fibertjänster inte
fungerar. Information om kända driftstörningar och driftstopp läggs upp
på hemsida under driftinfo och på vår Facebook-sida.

Informationsbrev om driftstörningar via e-post
Vill du få uppdateringar via e-post om viktig information som rör vårt nät
och din anslutning till exempel planerade driftstopp och driftstörningar anmäl dig till vårt informationsbrev på www.forshagafibernat.se.

Felanmäl direkt till din tjänsteleverantör
Om du har fel i dina tjänster ska du alltid felanmäla till din tjänsteleverantör. Leverantören gör en felsökning och vid behov skicka felärendet
vidare till oss om de misstänker fel på själva fibernätet eller din fiberbox.

Du kan alltid göra en egen felsökning först innan du hör av dig till din
leverantör:
1. Kontrollera att kablarna är hela och sitter ordentligt i all utrustning.
2. Starta om all din utrustning - fiberbox/mediabox, router, dator och
andra boxar för att se om en omstart hjälper.
3. Om du kan - testa att tillfälligt koppla in en dator direkt i fiberboxen/
mediaboxen för att försäkra dig om att det inte är fel på din router. För
att surfa säkert ska du ha en router, därför ska du enbart koppla bort
den tillfälligt vid felsökning.
Hjälper inte det här ska du kontakta din tjänsteleverantör.

Växel 054-56 22 72
Besöksadress
Esplanaden 3, Forshaga
Postadress
Box 86, 667 22 Forshaga

