
–  Räcker det inte med 
mobilt bredband? 
Det är egentligen inte en fråga om antingen 
eller, utan både och. För hemmet kommer 
fiber vara det bästa valet, och för dina 
mobila enheter passar ett mobilt nätverk som 
4G. 

Nätets belastning 
4G	kommer	a+	behövas	för	alla	mobila	enheter	vi	har;	Alla	mobiltelefoner,	entreprenadmaskiner,	
personbilar	och	datainsamlingar	där	fast	nätverk	saknas.	Överallt	kommer	det	finnas	behov	av	
trådlösa	uppkopplingar.	A+	då	försöka	använda	nätet	samCdigt	för	IP-tv,	IP-telefoni	och	
bredbandstjänster	kommer	göra	a+	nätet	blir	mycket	belastat.	Redan	nu	märker	man	av	a+	
belastningen	av	4G-nätet	ökat,	med	minskade	överföringshasCgheter	som	följd.	

Datamängden är begränsad 
Alla	mobilabonnemang	idag	har	begränsning	i	Cllåten	datamängd,	medan	fiberabonnemangen	har	
fri	datamängd.	Om	du	väljer	a+	C+a	på	TV	i	HD-kvalité	så	tar	det	upp	Cll		2,3	GB/h	(siffror	från	
NeWlix).	Du	kan	själv	jämföra	de+a	med	begränsningar	i	olika	operatörers	mobilabonnemang.		

Fiber är framtidssäkert 
E+	fibernätverk	är	mer	framCdssäkert	än	tekniken	med	4G.	Med	4G	är	hasCgheten	begränsad,	
medan	man	i	fiber	kan	överföras	med	betydligt	högre	hasCghet,	samCdigt	som	det	är	mer	
dri\säkert.	

4G	har	idag	en	teoreCsk	topphasCghet	på	omkring	100	Mbit/s,	medan	fiberabonnemangen	erbjuder	
1000	Mbit/s.	

Men mobiltekniken kommer utvecklas 
Mobiltekniken	kommer	utvecklas,	visst	är	det	så!	Men	det	kommer	också	våra	krav	göra	på	vilken	
datahasCghet	våra	mobila	enheter	skall	vara	uppkopplade	med.	Allt	fler	kommer	ha	smarta	
telefoner,	surfpla+or	och	annat	som	förväntar	sig	ha	ständig	uppkoppling	mot	Internet.	

Även	fibertekniken	kommer	utvecklas	och	bli	bä+re.	

Begränsat frekvensspektrum 
Mobiltekniken	fungerar	på	så	sä+	a+	man	på	givna	frekvenser	skickar	informaCon.	Antalet	
frekvenser	som	finns	a+	Cllgå	är	begränsat,	vilket	gör	a+	datatrafiken	kommer	vara	en	delade	resurs.	
Låt	oss	säga	som	en	illustraCon	a+	e+	frekvensband	är	1	meter	långt.	Varje	användare	tar	några	
cenCmeter	för	a+	föra	över	data.	Ju	fler	cenCmeter	du	har,	desto	snabbare	uppkoppling.	Är	det	då	
fler	och	fler	som	skall	dela	på	den	Clldelade	metern,	blir	anslutningen	långsammare.

Fibernätet	har	rä+	Cll	bidrag	när	det	
etableras	❶.	Det	betyder	a+	om	du	inte	
är	med	från	början	så	missar	du	bidraget	
för	din	anslutning.		

Om	du	vill	ha	en	fiberanslutning	e\er	a+	
nätet	är	byggt	kommer	du	få	betala	
fakCskt	kostnad	❷ (grävarbete,	material,	
svetsning	etc),	som	alla	är	med	och	delar	
lika	på	idag.	

Det	betyder	a+	din	anslutning	kommer	a+	
kosta mer än dubbelt så mycket	❸ om	
du	vill	koppla	in	dig	i	e\erhand.
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Varför skall jag ha fiber? 
Förutom det självklara att man får ett snabbt, stabilt 
och framtidssäkert bredband finns det flera andra 
saker som talar för att du skall vara med oss och 
bygga vårt eget fibernätverk. 

Det fasta telefonnätet försvinner 
Mycket	talar	för	a+	det	fasta	telefonnät	vi	har	idag	kommer	a+	försvinna	på	
landsbygden	och	ersä+as	av	mobiltelefoni.	Vill	du	fortsa+	ha	en	säker	fast	
telefon	är	det	via	vårt	fibernät	du	kan	få	det.	Det	betyder	också	a+	du	inte	kan	
få	Internet	(ADSL)	i	telefonjacket	mer.	

Tillsammans för bästa fibernätet 
Man	äger	gemensamt	si+	fibernät	och	det	gör	a+	man	Cllsammans	kan	handla	upp	bra	tjänster	för	
a+	få	e+	bä+re	pris.	

Vi	ser	Cllsammans	Cll	a+	fibernätverket	som	finns	i	vårt	område	är	av	bra	kvalité	och	når	alla	som	
vill	vara	med,	även	om	det	är	långa	avstånd	Cll	fasCgheten.	

Stanna hemma mer med distanssjukvård 
För	dig	som	vill	ha	möjlighet	a+	bo	kvar	i	hemmet	
längre	när	du	blir	äldre	ger	tekniken	nya	möjligheter.	
Det	sker	snabb	utveckling	med	distanssjukvård	och	
trygghetslarm.	En	säker	och	snabb	fiberuppkoppling	
gör	a+	du	kan	lita	på	a+	du	får	rä+	vård.	

Möjlighet till 
distansarbete 
Med	en	bra	uppkoppling	mot	internet	ges	större	
möjlighet	Cll	distansarbete	från	hemmet,	och	för	de	
som	bedriver	egen	verksamhet	blir	det	lä+are	och	säkra	a+	nå	kunder	via	nätet	på	olika	sä+.	

Fastighetens värde ökar 
Värdet	på	din	fasCgheten	ökar,	speciellt	i	jämförelse	med	andra	som	väljer	a+	inte	vara	med.	De	
flesta	använder	redan	idag	internet	dagligen.	E+	hus	som	har	bästa	möjliga	teknikval	för	
uppkoppling	blir	självklart	mer	intressant	för	husspekulanter.	

Även	friCdshus	får	värdeökning.	Det	finns	flera	tjänster	som	man	kan	fly+a	med	sig	om	man	Cllfälligt	
fly+ar	si+	boende	Cll	friCdshus	vilket	gör	a+	man	slipper	dubbla	kostnader.

Stormsäker IP-telefoni 
Genom att använda fibernätet för 
telefoni via IP-telefoni, eller 
bredbandstelefoni som det kallas ibland, 
fås flera fördelar. 
Man	slipper	stormkänsliga	telefonledningar	i	och	med	a+	
telefonnätet	grävs	ned	i	marken.	Dessutom	är	ledningarna	
mindre	känsliga	för	åska,	e\ersom	det	är	ljus	i	fibern,	och	
inte	elektriska	signaler	som	kan	störas	av	blixtar.	

Man	får	vanliga	telefonnummer,	så	de	som	ringer	dig	
kommer	aldrig	märka	a+	samtalet	kopplas	via	fibernätet.	Alla	tjänster	som	telesvar,	
nummerupplysning	osv	finns	Cllgängliga	för	IP-telefoni	också.	

Beroende	på	telefonmodell	kan	det	krävas	viss	reservkra\	för	a+	telefonen	skall	fungera	vid	
strömavbro+.	De+a	kan	lösas	med	en	mindre	UPS,	som	ger	reservkra\	från	e+	ba+eri.	Den	ger	
samCdigt	o\a	åskskydd	för	störningar	från	elnätet.

Snabbt bredband 
Det första man tänker på när man hör fibernät är bredband med 
mycket hög hastighet. Fiberoptiken är det mest framtidssäkra 
medium man kan bygga bredband med i dag.  
Det	garanterar	för	a+	vi	även	i	framCden	kommer	få	uppkoppling	mot	internet	med	bästa	möjliga	
förutsä+ningar.	

I	många	andra	fiberföreningar	är	det	i	grundpaketet	o\a	100/10	Mbit.	Det	betyder	a+	det	går	a+	
ladda	ner	från	internet	med	en	hasCghet	av	100	Mbit/s	och	ladda	upp	med	10	Mbit/s.	För	de	som	så	
önskar	går	det	a+	beställa	paket	med	bä+re	hasCgheter,	upp	Cll	1000	Mbit/s.

IP-tv ger dig brett 
utbud 
Nätet klarar också av att hantera 
TV-kanaler med hög bildkvalité, 
HD-kanaler. Det behövs inga antenner eller paraboler för 
mottagning, vilket ger perfekt mottagning oavsett väderlek. 
Kanalutbudet	är	stort.	I	många	andra	fiberföreningar	ligger	det	i	grundpaketet	18	kanaler,	med	
exempelvis	SVT1,	SVT2,	TV3,	TV4,	Kanal	5,	TV6,	Sjuan,	TV8,	Kanal	9,	Kunskapskanalen,	Barnkanalen,	
SVT24	mfl.	

Är	det	inte	nog	går	det	a+	komple+era	med	paket	från	både	Canal+	och	Viasat,	samCdigt.	Dessutom	
finns	möjlighet	a+	ny+ja	videotjänster	på	nätet,	som	SVT-play,	NeWlix	och	iTunes.
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