BREDBAND till byn i praktiken
Projektmodell - Processer
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BREDBAND till byn
För det fortsatta arbetet med bredbands utbyggnaden inom vår kommun har en projekt
modell utarbetats, modellen har fått namnet ’Bredband till byn’. Den innehåller alla de
delar/steg som bör beaktas i det fortsatta arbetet. Vidare är modellen tänkt som en
checklista för att möjliggöra det lokala engagemang som är en förutsättning för
utbyggnaden. Det lokala engagemanget finner man bl.a. i byaföreningar, byalag, intresse, föreningar eller liknande.

Målsättning
Arbetet med strategi dokumentet har genomförts med följande Grundläggande inriktning /
målsättning - Att investeringarna i IT-Infrastruktur inom Överkalix kommun ska komma att
förbättra kommun medborgarnas livsmöjligheter i stort. Aspekter såsom avstånd /
tillgänglighet ska inte vara avgörande för möjligheten till ett rikt och utvecklande liv i vår
kommun. Samt att rättvisa och likformade principer skall tillämpas vad avser utbyggnadstakt
/ prioriteringsordning samt kostnad / prissättning för anslutningar.

Styrning
Bredbandsprojekt inom Överkalix kommun hanteras av en styrgrupp som består av politiker
och tjänstemän från kommunen. Gruppens uppgift är att bereda och förankra insatser
rörande bredband (Digital kommunikation) inom kommunens gränser.
Bredbandsprojekt / Styrgrupp (KsAu §22 Dnr# 98-2015)
Astrid Isaksson, Överkalix Kommun, Kommunchef / 0926-74002
Anne Jakobsson, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker
Cia Landin, Överkalix Kommun, Ekonomi samordnare / 0926-74185
Vakant, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Bredbandssamordnare Ingemar hansson - 070-106 24 84
Göran Larsson, Data-IT ansvarig - 070-632 78 83
E-Post: Förnamn.Efternamn@overkalix.se

Genomförande
Syftet och målet med kommunens bredbandssatsning har en starkt medborgarfokus. De
flesta fall initieras projektet med utgångspunkt från medborgarna, via intresseanmälan eller
genom kontakter med byaföreningar eller liknande.
När projektet startas upp bildas en lokal projektgrupp i samverkan med byn / området som
berörs, i projektgruppen ingår alltid bybor / boende i området, projektgruppen består även
av kommunens tjänstemän och entreprenörernas projekt ansvariga.
Under byggtiden (Genomförandet) sammankallas projektgruppen löpande för information
och för att gemensamt kunna hantera praktiska frågor.
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1. Intresseanmälan

Allt startar med din intresseanmälan! - För att kunna starta upp ett projekt för att så
småningom kunna bygga ut bredband så måste det finnas ett antal intresserade i din by /
ditt område. (Någon som vill ha bredband via t.ex. optofiber)
Gör din intresseanmälan online på kommunens hemsida: http://www.overkalix.se

2. Förprojektering

Nästa steg är förprojekteringen, här ligger intresset i byn / området som en avgörande
parameter. Förprojekteringen omfattar utarbetande av beslutsunderlag, befolkningstal,
intresseanmälningar, grov kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt
projektering inför utarbetandet av projektplan och projektansökan.

3. Verkställighet

När tillräckligt höga preliminära avslutningstal uppnåtts blir det aktuellt med projektplan
och inlämning av projektansökan. Nu påbörjas även ev. upphandling av entreprenör, söka
samverkan med andra ledningsägare, ansökningar om tillstånd, miljösamråd m.m.
Inför byggstart behövs också ett anslutningsavtal och ett markupplåtelse avtal med alla
fastighetsägare som vill ansluta sina fastigheter till det nya bredbandsnätet. Avtalen är
bindande, dom fylls i av fastighetsägaren och skickas in till Överkalix kommun / Data-IT
avdelningen, 95681 ÖVERKALIX. I anslutningsavtalet bestämmer du även hur du vill betala
anslutningsavgiften, för närvarande kan du välja att betala hela beloppet eller delbetala fyra
gånger under ett år. Du kan även välja att finansiera med avbetalning via Sparbanken-NORD
fiberlånet.
Med alla avtal och tillstånd på plats och en beviljad projektansökan som underlag kan
Kommunstyrelsen nu fattar beslut om byggstart. Nu påbörjas själva byggfasen. Den består av
flera delar där detaljprojekteringen är startskottet, nu sker i praktiken all projektering och
förberedande aktiviteter som t.ex. utsättning på plats inom byggområdet.
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4. STOMME

Det första synliga tecknet på att byggnationen av bredbandsnätet har påbörjats är att det
sätts ut en massa käppar och målas en massa streck på marken inom området, det är flera
olika aktörer som gör detta.
Detaljprojektering av optonätet utförs i ‘fält’ för att anpassa ledningsdragning till faktiska
förhållanden. Utsättning av andra ledningsägares kablar utförs för att dessa inte ska skadas
när grävarbeten går igång. Utsträckningen av stomnätet följer normalt någon annan befintlig
infrastruktur som t.ex. landsvägen, va-nätet eller byavägen.
Stomnätet går igenom hela byn / området och består av slang / kablar för anslutning av
områdesnätet (NOD) och för distribution till kabelskåp i områdesnätet. När man lägger ner
stomnätet läggs även s.k. multiduct slang för kundanslutningar på sträckor där sådana
senare ska användas för kundanslutningar. Kundanslutningar utförs inte i detta skede!
Anslutningsavgiften uttages vid grävstart, (Påbörjad utbyggnad) och utgör medfinansiering i
bredbandsprojektet. Anslutningsvgiften faktureras fastighetsägaren för ansluten fastighet.
Stomnätet förbinder även byn / byanod med övrig opto infrastruktur i kommunen.
Stomnätet inom byn sammanbinder byanoden med ett antal fiberskåp som placeras ut på
lämpliga avstånd inom området / byn. Se skiss:
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5. ANSLUTNING

Kundanslutningen omfattar framdragning av optorör (Microrör) från stomnät (Multiduct)
till avlämningspunkt vid tomtgräns eller maximalt 25 meter från den byggnad som ska
anslutas inom fastigheten. Vid avlämningspunkten lämnas erf. material för anslutningen.
Material för kundanslutningen ingår med överenskommet antal meter optorör och
skyddsband.

Avlämningspunkt

Gräv på egen tomt

Fastighetsägarens ansvar - Från avlämningspunkten ansvarar fastighetsägaren för
grävning och förläggning av opto rör / skyddsnät fram till huset. Läs mera om hur du gräver
på din egen fastighet i anslutnings Guiden ‘Så här går det till!‘
Du gräver själv på din egen tomt, material för din kundanslutning avlämnas vid tomtgränsen
eller maximalt 25 meter från ditt hus. Om du behöver mera (Extra) slang + markeringsnät
kontaktar du entreprenören som arbetar med kundanslutningar i din by / ditt område, eller i
andra hand kommunen.
Läs mera om hur du gräver på din egen fastighet i anslutnings Guiden ‘Så här går det till!‘
http://bredband.overkalix.se/dokument/anslutningsguide_a4r.pdf
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6. INKOPPLING

När kunden har dragit fram sitt optorör (Microrör) till husväggen så det dax för inkoppling
av kundanslutningen - För färdigställande av anslutning av hus/fastighet ingår håltagning
samt inskarvning av opofiber i fiberbox och installation av media konverterare i anslutnings
avgiften.

Principskiss av anslutning
Driftssättning av kundutrustning sker successivt allt eftersom kundanslutningarna
färdigställs. Media konverterns uppgift är endast att omvandla optofiber anslutningen till
RJ45 modular koppar anslutning (LAN/Cat5e/Cat6) – Tjänsteleverantörens utrustning
(Brandvägg/Router) ansluts till media konverterns LAN utgångar, följ tjänsteleverantörens
anvisningar.
Efter att kundanslutningen har färdigställts är anslutningspunkten den plats där opto fibern
avslutas i media konvertern (CPE) i / vid ansluten byggnad.
**Till media konverterns LAN utgång ansluts tjänsteleverantörens utrustning, brandvägg /
router o.s.v. (Följ tjänsteleverantörens anvisningar)
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7. Tjänster

Nätet är nu driftssatt och klart! – Kunderna kan nu beställa tjänster via kundportalen

https://ko.teracom.se/overkalix

I tjänsteportalen presenteras alla tillgängliga tjänsteleverantörer och tjänster. I
nuläget är elva (11) leverantörer tillgängliga med totalt ett 30 tal olika tjänster. Alla
leverantörer erbjuder minst två tjänster. (Internet access & IP-Telefoni). Två
leverantörer erbjuder även TV-Tjänster, utöver detta erbjuder vissa leverantörer
specialtjänster som t.ex. online backup.

Sida 7 av 8

Fel på bredbandstjänst
Aktiv kund kontaktar kundtjänst för den tjänst man har.
(Boxer, Banhof, T3, AllTele o.s.v.)

Fel på optokabel
Om du fått fel på själva optokabeln ska du kontakta:
Överkalix kommun / Data-IT avdelningen 0926-74000
(Skadad vid tapetsering, grävning o.s.v.)

Innan ni gräver!!!
Före grävning, energibornning o.s.v. - Kontrollera att det inte ligger
några ledningar just där du ska gräva!

http://ledningskollen.se
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