
FIBER TILL VILLAN
Det mest framtidssäkra sättet

Vänd för att läsa mer om hur du 
framtidssäkrar din villa

Vi har använt oss av kopparledningar i mer än 100 år, men koppar är på väg att fasas ut och er-
sätts i allt större utsträckning med fiber. Med fiber framtidsäkras samhällets och ditt eget behov av 
kommunikationstjänster såsom internet, TV- och telefonitjänster samt samhälls- och servicetjänster.

Oj, vad mycket det 
finns att välja på...

Stör inte! Jag 
jobbar.

Sänk volymen, jag 
pratar i telefon!

- Älskling, klockan 13 har jag 
videokonferens med läkaren om 
min onda axel. 

Men då hör jag 
inte TV:n!



FIBER
Fiber är ett tunt böjbart glasrör som används för överföring 
av ljus, istället för elektriska signaler som finns i koppar. 
Det innebär att den är okänslig för elektriska störningar 
som t ex åska. Fibern är också avståndsoberoende och 
kan snabbt sända och ta emot mycket stora datamängder 
med hög kvalitet. Det går idag inte att se några begräns-
ningar med fiberkapaciteten.

Dagens fibernät klarar upp till 1 000 Mbit/s* både till 
och från användaren. Därför brukar fibern kallas den 
digitala motorvägen. Fibern kan med lätthet hantera TV, 
bredband, samhälls- och servicetjänster samtidigt, utan att 
du påverkas av vad andra användare i samma nät gör. 

VÄRDET PÅ VILLAN
Värdet på en villa avgörs av en mängd olika saker som vi 
är ganska välbekanta som t ex läget, utsikten, storleken, 
planeringen, om villan är nyrenoverad eller i behov av 
renovering. 

I det moderna samhället är också den tekniska standarden 
alltmer intressant hos köparna. Frågan ”vad finns det för 
bredband till villan?” är en vanlig fråga på visningarna. 
Det finns en tydlig efterfrågan och därmed ett värde i att 
investera i en anslutning till villan.

ATT ANSLUTA VILLAN
Att ansluta en villa med fiber är nuförtiden lika naturligt 
som att dra in el och vatten. Vid nybyggnation är anslut-
ningen enkel och planeras in precis som el-, vatten- och 
avloppsanslutningar. I nybyggda områden anläggs inte 
längre koppar utan endast fiber för bredband, TV och 
telefoni. 

En fiberansluten villa är att investera i en framtidssäker 
infrastruktur och kommer att användas många år. Det är 
dessutom en avdragsgill förbättringsåtgärd vid försäljning. 

FIBER PÅ PLATS
När fibern till villan är på plats ska du som husägare be-
stämma till vilken operatör fibern ska anslutas. Det finns 

två affärsmodeller för detta. Antingen ett öppet nät där 
många olika kan leverera tjänster till dig eller ett slutet nät 
där endast en levererar tjänster till dig.

SLUTET NÄT - EN FÖRUTBESTÄMD LEVERANTÖR 
En villaägare som ger en operatör rätt att installera fiber 
till villan mot att operatören har exklusiv nyttjanderätt till 
fibern under avtalstiden. Detta brukar innebära långa 
avtalstider och operatören väljer vilka tjänster som du kan 
köpa. På rekommendation från Post- och Telestyrelsen bör 
långa exklusivitetsavtal undvikas. 

ÖPPET NÄT MED MÅNGA ATT VÄLJA MELLAN
I ett öppet nät, som bl a erbjuds av stadsnäten, finns flera 
olika tjänsteleverantörer att välja på. De erbjuder internet, 
TV och telefoni var för sig eller i paket. I dessa nät är 
konkurrensen hög och innebär låga attraktiva priser samt 
korta bindningstider. Om en villaägare ansluter sig till en 
nätägare som har ett öppet nät, kan villaägaren själv be-
stämma vilka tjänsteleverantörer som ska leverera tjänster 
till villan. 

LÄGRE PRISER
Priserna i öppna stadsnät där tjänsteleverantörerna kon-
kurrerar på en tjänsteportal är lägre, enligt PTS. Dessutom 
är uppsägningstiden kortare så att du som kund kan byta 
leverantör snabbare, om du inte är nöjd.  

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende intresse- och branschorganisation för Sveriges 
stadsnät. Svenska Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna 

framtidssäkra stadsnät. Besök oss på www.ssnf.org

FIBER TILL VILLAN

* Megabit per sekund


