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Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun
Erfarenheterna bygger på bredbandsprojektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp, som finansierats
med två projektstöd: journal nr 2010-6339 och 2012-4652. Projektet redovisas utifrån byanätsprocessen i ”Länsstyrelser och Kommuners strategiska roll i bredbandsutbyggnaden på
landsbygden” från 2012-09-12.
Projektet genomfördes under åren 2010 - 2013 av Sågkvarn-Mosshults vägsamfällighet (stödmottagare) i nära samverkan med Hägghemmets, Grässjöns och Fagerlid-Åboholms vägsamfälligheter.
Kanalisationen har övertagits av Davidstorps byanät Ekonomisk förening, som tecknat ett
avtal med Skanova Access AB om upplåtelse av kanalisationen under fem år.
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Ta initiativ

Prata med grannarna i byn
Frågan om bredband togs första gången upp på flera vägföreningsmöten i området
Erfarenhet: Vägföreningsmöten har varit bra forum för diskussioner med fastighetsägare men är ingen bra föreningsform för att bygga och förvalta byanät!
Det är bra att redan nu ha en bra, helst digital, karta (t ex 1:12 500) med fastighetsgränser, som visar vilket område som kan vara aktuellt och vilka fastigheter som kan
vara aktuella och intresserade.

Första grävningsetappen hösten 2011

Kontakta länsstyrelsen och kommunen
Vi var med på ett infomöte som arrangerades av Laxå kommun inför Telias utbyggnad av
fibernät i Laxå och dess tätorter (>200 hushåll)
Ta reda på om det ska grävas för något annat ändamål (el, VA, fjärrvärme) i området för att
kunna samförlägga
Erfarenheter: Vi har haft mycket bra kontakt med länsstyrelsen i Örebro, Bengt Larsson, som också besökt oss på plats, och handläggaren, Solveig Malmgren
Vi har också haft bra kontakt med Laxå kommun som ställt upp med borgensåtagande.
Vi missade en första möjlighet att samförlägga med Fortum eftersom vi då inte kommit igång med projektet. Våra utbyggnadsplaner gjorde sedan att vi kunde samordna
vår planering med Fortums - den viktigaste framgångsfaktorn för projektet!
Lantmäteriet har varit en viktig samtalspartner, just för att vi var en vägsamfällighet.

Gör en marknadsanalys
Ta reda på om det redan finns andra bredbandslösningar i området, t ex ADSL, mobilt bredband eller andra fibernät i närheten
Prata med möjliga bredbandsleverantörer i området (kommunikationsoperatörer, nätägare,
tjänsteleverantörer). Titta på PTS Bredbandskartan på nätet.
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Erfarenhet: Nät- eller ledningsägare och kommunikationsoperatörer har ofta egna områden (revir?) ungefär som eldistributionsbolag. Kommunikationsoperatören förmedlar bredbandstjänster från många olika tjänsteleverantörer.

Följ upp förutsättningarna för marktillträde
Ta ställning till hur markfrågorna ska lösas i ett tidigt skede av utbyggnaden, eftersom många
fastighetsägare berörs och markåtkomstprocessen kan ta tid.
Erfarenhet: Ett mycket tidskrävande och svårt moment, som vi arbetade med under
hela projekttiden. En extra svårighet var att vi som vägsamfällighet inte kunde vara
ledningsägare till ett fibernät. Det fanns, när vårt projekt startade, inga klara direktiv
för byanät.
Mark- och upplåtelseavtalen måste skrivas innan grävning får påbörjas. Det innebär att
detaljprojekteringen måste vara klar (steg 3) så man vet med stor säkerhet var ledningen kommer att läggas ner. Vet man dessutom vilka fastigheter som vill ansluta sig spar
man både tid (underskrifter på avtal) och pengar (utnyttja kabeldiken för abonnentanslutningar)

Material på väg. Fagerlid 2011

Identifiera finansieringsmöjligheter
Det finns en mängd olika bidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Man vänder sig till
länsstyrelsen som förmedlar flera bidragstyper, bl a EU-bidrag. Man kan också kontakta regionala Leader-kontor för stöd i startskedet (information, förstudier etc.)
När det gäller grävning fram till resp. fastighet finns också ROT-avdraget (eller momsavdrag
om det är ett företag eller lantbruk)
Erfarenhet: Vi sökte Leader-bidrag men fick avslag1; det är mycket olika hur de olika
regionkontoren gör bedömningar (det är därför det är regionalt och inte centralstyrt!)
Vi fick tips om att man kunde söka kanalisationsbidrag (ett EU-bidrag) om vi skyndade oss med en anmälan, vilket gjorde att vi hamnade i tidspress och valde en befintlig förening (en vägsamfällighet) som bidragssökande (se nedan).
Vårt mål var att bygga en grundkanalisation mellan centrala punkter i byarna med
”100 % EU-bidrag” men för att en kommunikationsoperatör ska vara intresserad av att
ta över kanalisationen och installera fiber måste det finnas rör till alla som anmäler ett
1

De tyckte inte att fibernät var något att satsa på i glesbygd när det finns trådlöst bredband.
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intresse att ansluta sig. Det innebär att det bör finnas ett något så när bindande avtal
med fastighetsägare - och då bör man veta vad det kommer att kosta.
Alla fakturor ska vara betalda innan man får ut något bidrag. Man kan få ett förskott,
max 250 tkr, och få delutbetalningar men 10 % måste man kunna ligga ute med innan
den slutliga utbetalningen sker. Därför går det inte att starta ett bredbandsprojekt utan
att ha någon form av grundfinansiering, t ex medlemsavgifter och fastighetsanslutningsavgifter (se förening).

Organisera projektet
Det finns många sätt att driva projekt. Välj en projektmodell med färdiga roller och mallar att
utgå ifrån, t ex Wenells projektmodell, som är gratis och kan anpassas så att det inte blir för
komplicerat.
Erfarenheter: Vi bildade en projektgrupp med en representant från varje vägsamfällighet, en projektledare från en av vägsamfälligheterna och en fristående ekonomiredovisningsansvarig.
Beroende på vilket bidrag man söker, kan det behövas två planer: i vårt fall en projektplan för det bidragsfinansierade kanalisationsprojektet med tids-, kostnads- och
betalplan fram till projektslut, och en annan plan för fiberblåsning, installation (som
görs av en kommersiell aktör) och förvaltning under minst en 5-årsperiod.

Beslut
Om man bedömer att det finns ett intresse för bredbandsutbyggnad och de övriga förutsättningarna ser bra ut, tar föreningen beslut om
- att gå vidare med projektet till steg 2, d v s göra en ganska noggrann förstudie inom en
given kostnad
- att använda medlems- eller insatsavgifterna för att täcka omkostnader under förstudien
- bilda en projektgrupp med olika kompetenser

Grävning på väg till Bråten
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Etablera projekt (noggrann förstudie)

Förstudien är viktig som beslutsunderlag för beslut om att teckna bindande avtal och börja
genomföra projektet. Projektet ska kunna avbrytas efter förstudien utan att det har kostat mer
än projektgruppens arbetsinsats och ev. mindre bidrag.

Översiktlig nätplan
En översiktlig nätplan är ett viktigt dokument i inledningen. Den skall dels visa strukturen på
nätet och var de olika fastigheterna kan tänkas ansluta sig, dels visa på en karta hur kanalisationen kan dras, t ex utefter vägarna.
Erfarenheter: Vi hade en nätplan framme tidigt i diskussionerna och det visade sig
vara mycket värdefullt för att åskådliggöra och bedöma omfattning. Nätplanen omfattade en karta, en strukturplan och en tabell med aktuella byar och fastigheter.
För att kunna göra en bra kalkyl krävs en viss projektering redan nu.
Projektet i Sannerud vände sig till RALA Infratech AB i Skänninge för att ta fram en
nätplan inför ansökan om projekt- och kanalisationsstöd.

Gör en kostnadskalkyl
Kostandskalkylen ska omfatta
Grundfakta ”Bredbandsföreningen”

Kommentar

Antal hushåll/fastigheter totalt
Antal intresserade medlemmar

64 Totalt i vårt område
29 Flera med dubbla abonnemang

Projektkostnader (inkl moms)

[tkr]

Grävning, förläggning
Projektering, byggledning, material mm
Övrigt, oförutsett
Installation, fiberblåsning etc.
Totalt (inkl moms)

1 080 Ca 18 km
612 GPS-inmätning, dokumentation
180 10 %
255
2 127

Finansiering

Projektstöd och PTS medfinansiering
1 872 Kanalisation
Medlemsinsats för fiberinstallation
255 Exkl. grävning på egen tomt
Vårt projekt, Fibernät i Tiveden/Davidstorp, hade först som mål att gräva och förlägga en
grundkanalisation, som sedan skulle överlämnas till en kommersiell aktör utan kostnad.
I nästa steg skulle den kommersielle aktören blåsa i fiber och installera den utrustning som
behövs, dels i anslutningspunkten (telestationen) och dels i resp. fastighet. Kostnader och
formerna för överlämning var inte klara när projektet påbörjades.
Erfarenheter: Vi ansökte om bidrag innan vi hade någon detaljerad kostnadskalkyl.
Vårt nät (grundkanalisationen) var ca 13 km långt och en schablonkostnad för kanalisation var ca 150 kr/m. Vi ansökte om max bidrag, 1 800 tkr, vilket skulle räcka till ca
12 km. I projektplanen räknade vi med att kunna gräva minst 9 km och max 13 km beroende på terrängförhållandena i Tiveden, med risk för mycket extrakostnader för
sprängning etc. Bidragsbeloppet skulle i vårt fall också vara inklusive moms.
Vi tänkte inte på att bidraget betalas ut i efterskott, visserligen med möjlighet att delredovisa och få delutbetalningar. De sista 10 %, vårt fall 180 tkr, får man inte förrän
slutredovisningen är godkänd. Ett förskott om max 250 tkr betalas ut. Det ställer stora
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krav på ett jämnt fakturainflöde, samverkan med entreprenörerna och många tidskrävande delredovisningar, vilket i sin tur kan påverka projektets sluttid.
Eftersom vi inledningsvis inte begärt någon medlemsinsats, totalt ca 300 tkr, fick vi
problem med kassaflödet och skulle vara tvungna att ta upp ett lån (kontokredit) på
motsvarande belopp, med en räntekostnad som inte är bidragsberättigad. Laxå kommun beslutade om ett borgensåtagande som vi sedan inte kunde utnyttja. Det visade
sig inte heller behövas, när vi bildat den ekonomiska föreningen.
Ekonomiadministrationen tar mycket tid och kräver fackkunskaper och datorstöd.
Kostnadskalkylen och finansieringsplanen (likviditets- eller betalplanen) måste hela
tiden hållas uppdaterad vartefter projektet rullar på.
Alltså: Bilda en ekonomisk förening tidigt i projektet och ta in ett preliminärt insatsbelopp, gärna i överkant, för kanalisationen Det ska dels stödja kassaflödet (motsvarande
kontokredit) och dels täcka kostnader som inte är bidragsberättigade. Pengar som blir
över betalas tillbaka till medlemmarna, fastighetsägarna, när fibernätet är driftsatt.

Kabeldike sprängs i Bråten

Informera och förankra
Lägg upp en hemsida med aktuell information och ordna medlemsmöten mellan årsmötena.
Erfarenheter: Informationen till fastighetsägarna i området har skett via resp. vägförenings representant i projektgruppen, som fått projektinformation, hittills 14 st sedan
23 mars 2011, som skrivits och förmedlats av projektledaren via e-post.
Beslut har tagits dels vid vägsamfälligheternas årsmöten, vid styrelsemöten och enstaka projektmöten och byggmöten med entreprenörer, dels som e-postsamråd, eftersom projektledaren inte är bofast i Tiveden.
När vi bildat den ekonomiska föreningen fick medlemmar informationsbrev som epost eller, i några fall, som pappersbrev.
Det finns också en gemensam hemsida, www.tiveden.nu/bredband-i-tiveden, för flera
fibernätsprojekt i vårt område men utgå från att det krävs kunskap och tid för att hålla
en hemsida uppdaterad.
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Bilda förening
”En ideell förening kan vara en lämplig form för att snabbt och enkelt få till stånd en juridisk
person i vilken man kan börja arbetet med att bygga ut bredband på landsbygden. Förstudien
inför utbyggnaden bedrivs med fördel i en ideell förening. Eftersom en ideell förening inte får
bedriva ekonomisk verksamhet med vinstsyfte och då den kan sägas vara en mindre stabil
föreningsform än samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar, rekommenderar vi att
man övergår till någon av de sistnämnda formerna när det är dags att bygga nätet och att
söka bidrag för själva utbyggnaden. Även avsaknaden av lagreglering av ideella föreningar
talar för en sådan lösning”.
Citat ur Lantmäteriets skrift Bredband på landsbygden
Erfarenhet. För att hinna ansöka om kanalisationsstödet utgick vi ifrån en vägsamfällighet, som blev sökande och projektägare, med tre andra vägsamfälligheter i området
som medlemmar i projektet. Det var ingen bra lösning eftersom en vägsamfällighet
inte får ägna sig åt annat än att förvalta sina vägar och får inte vara ledningsägare för
ett fibernät t ex. Det ställde till en hel del problem, framförallt när det gällde finansiering och markavtal.
Det är svårt att säga om vi kunde ha gjort annorlunda inom den tid som fanns för ansökan. Vi hade en mycket grov kostnadsuppskattning och ingen aning om vilken kostnad det skulle bli för dem som ville ansluta sig till nätet.
När vi fått en offert från en kommunikationsoperatör (Telia Operator Business) kunde
vi med större säkerhet säga vad det skulle kosta att ansluta sig till bredbandsnätet. Vi
gick då ut med en intresseanmälan med en anmälningsavgift på 200 kr och bildade en
ekonomisk förening, Davidstorps byanät Ek förening. Vi tog ut en fastighetsavgift på
10 000 kr, som gjorde att vi inte behövde ansöka om någon kontokredit hos banken.
Varje fastighetsägare betalar sedan en engångsavgift per abonnemang (kan vara fler
per fastighet). Föreningen tog sedan över efter projektet och tecknade avtal med Telia
om fiberinstallation.
Det är nog klokt att bilda en bredbandsförening redan i inledningsskedet och ha medlemsavgifter eller en begränsad insatsavgift för att dels få med dem som är intresserade och dels för att få pengar till de omkostnader som blir när man startar bredbandsprojektet. Ideellt arbete krävs.
Alltså: Det kan bli problem om man har för bråttom att komma igång, samtidigt som
man kan missa chansen till bidrag och samförläggning!

Tryckning under vägen mot Grässjön
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Ta fram avtalsunderlag
Viktiga dokument är nätplan, tidplan och budget.
Beroende på vilken kompetens man har tillgång till i projektet (kunskap och tid) behövs det
olika entreprenörer. Ju fler entreprenörer desto större samordningsansvar får projektgruppen.
En viktig punkt är ansvaret för kvalitetssäkringen, d v s att fibernät byggs så det godkänns av
bidragsgivaren och den kommersielle aktören som ska ta över, blåsa i fiber och installera utrustning.
Referera till PTS rekommendationer Robusta nät och Nätdokumentation.
Erfarenheter: Projekteringen är ett viktigt, rent av det viktigaste momentet, innan man
börjar gräva. Den entreprenör som projekterar kan med fördel också få ansvar för
byggledning, besiktning och dokumentation. Materiel kan också ingå i samma entreprenad för att garantera att rätt materiel används.
Samma entreprenör har sannolikt favoritgrävare som man vet kan sitt jobb och fungerar bra ihop med projekterare och arbetsledning. Tar man in en annan grävare kan
grävningen bli billigare men det kan bli samordningsproblem och högre byggledningskostnader.
Vi använde standardavtal AB04 med så lite undantag som möjligt.
Fortum hade ett förenklat standardavtal med plats för specifika krav

Plöjning utmed vägen i Lilla Mosshult

Ta in offerter - men vänta med att teckna avtal!
Det finns många fibernätsentreprenörer. Det viktigaste är att välja entreprenörer som är godkända av den som ska överta kanalisationen (om det är Skanova kan det bli samma entreprenör som blåser i fiber och installerar).
Offerterna är viktiga underlag för en uppdatering av tidplan, budget och kostnadskalkyl.
Erfarenheter: Vi skickade ut offertförfrågan till tre fibernätsentreprenörer, till fyra grävare och till Fortum för samförläggningen. Tänk på att stödmottagarens eget arbete eller eget material inte är bidragsberättigat.
Vi fick svar från två fibernätsentreprenörer, två grävare och från Fortum
När anbudstiden gått ut informerade vi anbudsgivarna vilka vi avsåg att teckna avtal
med efter beslut om att genomföra byggprojektet.
Sida 9 (16)

Fibernät i Tiveden/Davidstorp

2013-02-27

Sök finansiering
Det finns många olika bidrag att söka. De flesta söks via länsstyrelsen men det kan även finnas kommunala bidrag eller bidrag från lantbruksorganisationer som LRF
Erfarenheter: Vi började i fel ände och fick bidraget innan vi gjort en ordenlig kalkyl.
Eftersom projektet avsåg enbart kanalisation, resonerade vi som att vi gräver så länge
pengarna räcker så får den kommersiella aktören fortsätta till de fastighetsägare som är
intresserade. Sedan har det visat sig att Skanova inte tar över kanalisationen om den
inte är framdragen till slutanvändarna.
Eftersom förskott, delredovisningar och -utbetalningar och slutlig redovisning och utbetalning var hårt reglerade och tidsstyrda, gjorde vi tidigt en betalplan som visade
faktureringsperioder, väntan på utbetalningar och behov av en kontokredit.
Samtidigt som vi fattade beslut om att inleda förstudien, tog vi kontakt med Nordea,
dels för att teckna ett affärsavtal med plus- och bankgiro, internetbank och sparkonto,
dels för att ansöka om en kontokredit. Men vi hann inte få något besked om godkänd
kontokredit innan avtalen tecknades och projektet var igång.
Alltså: Avbryt eller skjut upp projektet och teckna inga avtal om inte finansieringen är
helt klar!
Det skulle i vårt fall inneburit att vi missat möjligheten att samförlägga med Fortum.
Därför chansade vi och hoppades på det bästa, vilket inte är någon metod att rekommendera.

Beslut
Ta beslut i föreningen om att genomföra projektet om finansieringen är klar. Gör också en
riskbedömning (tänkbara risker, konsekvenser och hur riskerna undviks eller hanteras).

”Spadgubbe” i Lilla Mosshult
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Erfarenheter: Det var flera förutsättningar som inte var klara när vi var tvungna att
senast 3 juni 2011 bestämma oss för att starta projektet
-

Finansieringen var inte klar. Vi trodde nog att ett kommunalt borgensåtagande
skulle lösa likviditetsproblemet men beslut skulle inte tas förrän efter sommaren.
Vi visste inte om det skulle bli någon fortsatt samförläggning med Fortum efter
etapp 1.
Vi visste inte vad kostnaden för fiberinstallationen skulle bli och därmed blev det
svårt att motivera fastighetsägarna i området att satsa pengar i ett ”100 % EUfinansierat projekt”, som egentligen bara omfattade en grundkanalisation.

Inför beslutet om att teckna avtal med våra entreprenörer, fanns tre alternativ
1. Vi ansöker om utbetalning av förskottet från länsstyrelsen på 250 tkr och hoppas
att projektet blir billigare än beräknat tack vare den föreslagna samförläggningen
2012 så att vi inte behöver utnyttja de sista 20 % av bidraget (360 tkr).
2. Vi ansöker om utbetalning av förskottet från länsstyrelsen på 250 tkr och hoppas
att likviditetsproblemet löser sig under projektets gång, t ex att länsstyrelsen,
kommunen eller någon annan sponsor hittar en lösning - eller att samfälligheterna
är villiga att bli borgenärer.
3. Vi avstår från att utnyttja bidraget, låter Fortum gräva efter sin egen plan utan att
ta med någon bredbandskanalisation, tackar alla entreprenörer för visat intresse
och nöjer oss med nuvarande kopparnät (ADSL) så länge det finns och därefter får
vi klara oss med mobilt bredband.
Alternativet 3 kändes lite uppgivet. Vi skulle tacka nej till en unik statlig satsning på
infrastruktur i glesbygden som kanske inte omedelbart men på några års sikt skulle ge
oss tillgång till samma bredbandskapacitet som i tätorterna.
Den risk vi tog med alternativ 1 och 2 var att Fortum inte skulle få några pengar för att
gräva ned kraftkablar i hela eller delar av vårt område. Då kunde vi sannolikt inte gräva och förlägga hela det planerade 13 km-nätet men tillräckligt mycket för att uppfylla
minimikravet 9 km i bidragsansökan.
Efter täta kontakter med i första hand projektgruppen, men även med länsstyrelsen,
tolkades svaret som att vi väljer alternativ 2. Skälet för beslutet var främst att vi ville
utnyttja möjligheten att samförlägga vår kanalisation med Fortum mellan Sävsjöfallet
och Fagerlid. Blev det sedan samförläggning med Fortum för resten av vårt nät (95 %
sannolikhet enligt Fortum) skulle projektet billigare än planerat.
Vid ett möte med Skanova tre månader senare fick vi klart för oss att Skanova och TeliaSonera bara var intresserade att ta över kanalisationen om den var framdragen till
slutanvändarna och klar för att blåsa i fiber. När vi sedan, i februari 2012, fick ett anbud från det nybildade bolaget Telia Operator Business på en engångsavgift för fiberinstallation, kunde vi gå ut till alla fastighetsägare och tala om vad det skulle kosta att
få en bredbandsanslutning i sin bostad eller sitt företag.
Två månader senare, i april 2012, hade vi bildat en ekonomisk förening, där medlemmarna betalade fastighetsinsatser som gjorde att vi fick ett rörelsekapital och inte
längre var beroende av banklån eller borgensåtagande.
Alltså: Än en gång - avbryt eller skjut upp projektet och teckna inga avtal om inte
finansieringen är helt klar - om ni inte är extremt optimistiska och stresståliga!
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Genomför byggprojektet

Projektera
En grov projektering görs under förstudien och ligger till grund för offertförfrågan. Innan nätet kan börja byggas behövs en detaljprojektering och beredning som underlag för materielbeställning, markavtal och miljösamråd med länsstyrelsen och som detaljanvisningar till grävarna.
För att detaljprojekteringen ska komma igång krävs att ett avtal har skrivits med en konsult
eller entreprenör.
Erfarenheter: Det är viktigt för tidplanen att projekteringen kommer igång så att materiel hinner levereras och markavtal och miljösamråd hinner tecknas innan byggstart.
Vi valde att dels skriva ett markavtal (REV) enligt samma modell som Fortum använder och som är ett avtal med samtliga markägare som berörs av grävningen, även rena
skogsfastigheter som t ex Sveaskog. Ingen intrångsersättning betalas - utom till Sveaskog. Samtidigt tecknades ett upplåtelseavtal som underlag för avtal om ledningsrätt
för Skanova.
Upplåtelseavtalen för kanalisationen ingick sedan i avtalet om upplåtelse av kanalisationen, som den ekonomiska föreningen tecknade med Skanova för 5 år i samband
med besiktningen inför överlämning och projektavslut.
Sent i projektet infördes sambyggnad med Fortum på fem delområden där det skulle
bli orimligt dyrt att spränga och där det redan fanns en stolplinje för lågspänningsmatning. Det visade sig också att det fanns färdiga avtal mellan Fortum och Skanova.

Bredband i glesbygd. Lilla Mosshult

Skriv avtal
Avtal med konsulter och entreprenörer måste skrivas så fort beslut tagits om att genomföra
byggprojektet, särskilt avtal om projektering.
Erfarenheter: Efter flera månaders fördröjning p.g.a. osäkerheter om finansieringen
skrev vi avtal med tre entreprenörer:
-

Relacom för projektering, materiel, byggledning, besiktning och dokumentation

-

Fortum för grävning vid samförläggning, först etapp 1 sedan etapp 3-6
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Lokala grävare för grävning utanför samförläggningssträckorna i etapp 2 samt
grävning fram till abonnenterna.

Det innebar att projekteringen kom igång väldigt sent på grävsäsongen och vi hann
bara med en av beräknat två etapper första året, 2011. Året därpå, 2012, grävdes återstående fem etapper samt alla abonnentanslutningar.
Vi ville också skriva avtal med Skanova för granskning av projekteringsunderlaget
och deltagande i byggmöten men Skanova ansåg att det inte behövdes eftersom de
hade fullt förtroende för Relacom.
Under tiden som grävning och förläggning pågick, kom ett önskemål om utökad samförläggning till en ny abonnent utanför ursprunglig nätplan. Vi sa ja till det under förutsättning att vi kunde få ett utökat projektstöd för att täcka extrakostnaden. Det fick
vi men det medförde att vi fick skriva en ny ansökan om projekt- och kanalisationsstöd, nya mark- och upplåtelseavtal och nytt miljösamråd
Alltså: Tänk efter noggrant innan utökningar eller ändringar införs i projektet.

Fiberinstallation i januari 2013

Bygg nätet
Byggfasen omfattar inköp av materiel, grävning, förläggning, återställning och sättning av
skåp och kabelbrunnar.
Erfarenheter: Vi valde att anlita entreprenörer för alla delar av byggfasen med grundkravet i avtalet att resultatet ska uppfylla PTS (= i praktiken Skanovas) krav på utförande.
I uppdraget till Relacom ingick en omfattande byggledning för att dels ge råd och anvisningar till grävarna under arbetets gång, dels kunna lösa problem som alltid uppstår
i kontakten med verkligheten. Det har varit en avvägningsfråga hur mycket projektet
(byggherren) ska lägga sig i och följa upp genomförandet för att det inte ska bli diskussioner om ansvaret för tveksamma beslut. Fler byggmöten hade varit bra.
I samband med överlämning och fiberinstallation krävde Skanovas fiberentreprenör en
del ändringar, bl. a fler skåp, och kompletteringar av den markförlagda kanalisationen
fram till sambyggnadsstolpar i ett par fall.
Alltså: Ju bättre projekteringsunderlag, desto mindre tveksamheter!
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Mät in, besiktiga och dokumentera
Kanalisationen ska mätas in med GPS och dokumenteras enligt Stadsnätsföreningens rekommendation ”Nätdokumentation” samt besiktigas innan slutredovisning och överlämning till
kommunikationsoperatören.
Erfarenheter: GPS-inmätning och dokumentation ingick i avtalet med Relacom. Inmätningen kom igång mycket senare än väntat och var inte avslutad när fiberinstallationen påbörjats kring årsskiftet 2012/2013. Skanova lade sedan in all GPS-data på i
vårt fall nio lägesinformationskartor.
Besiktningen av kanalisationen gjordes av Skanovas entreprenör ElTel Networks.
Skanova gjorde sedan nätdokumentationen baserad på underlag från Relacom.
Även länsstyrelsen gjorde en besiktning på plats i samband med slutredovisningen.
Efter besiktningen och godkännandet tecknades avtalet om upplåtelse av kanalisation
mm med Telia Sonera Skanova Access för 5 år mot en ersättning av 1 kr/år. I avtalet
finns en klausul om förköpsrätt för Skanova efter 5-årsperioden.

Fiber framdragen i Lilla Mosshult

Slutrapportera projektet
Slutrapportering av projektet sker i samband med ansökan om slutlig utbetalning med bilagor
enligt jordbruksverkets anvisningar
Erfarenheter: Vi gjorde fyra delredovisningar under projektets gång och fick fyra utbetalningar från länsstyrelsen, när vi nådde taket 90 % av projektstödet. Slutredovisningen gjordes i mars 2013 och i den slutliga utbetalningen reglerades förskottet.
En mycket viktig uppgift under hela projektet har varit ekonomiuppföljning och uppdatering av betalplanen (likviditetsplanen), där vi tidigt insåg behovet av förskott och
lån från fastighetsägarna för att kunna betala fakturorna i tid och planera delredovisningar och -utbetalningar så att projekttiden kan hållas.
Anvisningarna från länsstyrelsen har varit mycket tydliga och kontakterna med handläggarna har fungerat mycket bra.
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Driv nätet

När projektet är slutredovisat övertas förvaltningen av kanalisationen av Davidstorps byanät
Ek förening

Installera fibernätet
Installation av fibernätet görs av Skanova (entreprenören ElTel Networks) enligt ett avtal som
tecknats mellan Davidstorps byanät Ek förening och Telia Operator Business. Kostnaden för
installationen täcks av en engångsavgift, som betalas av föreningen efter godkänd leverans.
Erfarenhet: Kommunikationsoperatören, Telia Operator Business, var väldigt ivriga
med att komma igång med fiberinstallationen, vilket gjorde det svårt att hålla isär de
olika momenten, aktörer och ekonomiskt ansvar för ändringar och garantiåtgärder.
Fiberinstallationen gjordes också under vintermånaderna december - januari vilket
försvårade arbetet för de olika entreprenörerna. Den planerade leveranstiden var 20 25 veckor från beställning, vilket innebar mars - april 2013 i vårt fall.
Samtidigt var föreningens medlemmar, de blivande abonnenterna, angelägna om att
nätet skulle kunna tas i bruk så fort som möjligt.
I samband med bostadsinstallationen gjorde installatören en funktionstest.

Drift och underhåll
För drift och underhåll av fibernätet svarar KO, kommunikationsoperatören, TeliaSonera, genom det avtal som tecknats mellan Davidstorps byanät Ek förening och KO. Kostnaden för
det täcks av abonnentavgifterna till tjänsteleverantören.

Förvaltning
Davidstorps byanät Ek förening ska enligt upplåtelseavtalet med Skanova ansvara för utbyggnaden av kanalisationen, om det tillkommer abonnenter under upplåtelsetiden. Kostnaden för
det betalas av den nya abonnenten, som då blir medlem i föreningen.

Bredbandet på plats!
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Skrifter och annat underlag
1. Bredband till dig som bor på landsbygden - en introduktion LRF m fl 2009
2. Länsstyrelser och Kommuners strategiska roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden”
Lst, PTS, SKL 2012
3. Bredbandsutbyggnad på landsbygden - en jämförelse av olika föreningsformer
Lantmäteriet 2011
4. PTS rekommendationer, bl. a Robusta nät. Nätdokumentation Finns på www.ssnf.org
5. PTS Bredbandskartan
6. Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Skanova dokument id T19113-11. Rev 10 2011-12-16
Erfarenheterna bygger dessutom på protokoll och anteckningar från möten, lägesrapporter till
länsstyrelsen i samband med delredovisningar samt ett stort antal nyhetsbrev som skrivits
under hela projekttiden.
Alla bilder har tagits av Olle Finnman.

Kommentar till andra utgåvan
Första utgåvan av dokumentet har korrekturlästs lite bättre och en del förtydliganden har gjorts utan att ändra det
ursprungliga sakinnehållet.
Föreningen har just haft sin tredje årsstämma. Sju nya fastighetsägare, varav två nyinflyttade, har anmält intresse
för att ansluta sig till byanätet och planeringen för det har påbörjats.
Överlåtelse till kommersiell aktör kan enligt nuvarande regelverk ske tidigast i augusti 2018.
Olle Finnman, Lilla Mosshult 11 maj 2015
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