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Installation i villa

Kontakta oss
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Följ utvecklingen av arbetet med öppet stadsnät på:
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Installation inne i fastigheten
Håltagning i fastigheten sker alltid ovan mark. Ett fiberuttag monteras
direkt innanför håltagningen in till fastigheten. Från uttaget förläggs
en anslutningskabel fram till mediaomvandlaren som kan placeras på
valfri plats upp till fem meter från uttaget. Mediaomvandlaren är den
aktiva utrustning till vilken datorer och övrig utrustning i hemmet ska
anslutas. Tänk på att mediaomvandlaren behöver anslutas till ett eluttag (230 V). Vill du ha mediaomvandlaren på en annan plats erbjuder
entreprenören tilläggstjänster enligt särskild prislista.

Installationsdatum bestäms med fastighetsägaren
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Beroende på hur långt stamnätet är utbyggt i ditt område kan det
dröja efter det inledande projekteringsmötet innan det är dags för
installationen. När det närmar sig kontaktar entreprenören dig och ni
bestämmer tillsammans installationsdatum.

Projekteringsmötet

Tips inför installationen

Efter det att din beställning kommit in till oss kontaktar entreprenören
dig för att boka in ett så kallat projekteringsmöte. Under detta går ni
gemensamt igenom planerade arbeten på tomtmarken samt inne i
fastigheten. Projektören visar var fibern ska gå genom tomten och in
i fastigheten och ni kommer överens om var medieomvandlaren ska
sättas upp invändigt. Planerna som du har godkänt används sedan som
underlag vid installationen.

»» Alla tjänster som du kommer att använda utgår från mediaomvandlaren. Det är därför bra om du redan nu planerar för vilka behov du
kan tänkas ha.

Schakt på tomtmark
Var fibern lämnas ute i gatan bestäms av områdesprojekteringen.
Vid planeringen av tomtschakten väljer entreprenören den kortaste
eller ekonomiskt mest fördelaktiga vägen från gatan in till fastigheten.
Om du som kund önskar en annan sträckning av schakten från gatan
tillkommer en extra kostnad.

»» Om du tänker ha en trådlös router kopplad till mediaomvandlaren
bör du placera denna så att den täcker alla utrymmen. Tänk också
på att även routern behöver tillgång till ett eluttag.
»» Mediaomvandlarens placering är fast, det vill säga att du själv får
bekosta en eventuell flytt inne i fastigheten.
»» Mediaomvandlaren har måtten: 180 x 130 x 30 mm (BxDxH)

I anslutningsavgiften ingår grovåterställning av tomtmark. Detta innebär att toppskiktet inte återställs. I praktiken betyder detta att exempelvis gräsfrön, stenläggning eller plattor inte kommer att återställas.
Detta åligger istället fastighetsägaren. Vi försöker i möjligaste mån att
undvika schakt i plattor och hårdgjorda ytor, men ibland finns det inga
andra alternativ.
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