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Hummelstad är  
toppen!

Bredband -  
För idag och  
imorgon 

Vi har Sveriges finaste natur runt omkring oss och  
kommunens vackraste badplats. Vi har Nyckelberget och 
vi har fritidsgården. Lägg till det en bra sammanhållning 
som inte minst arbetet med badbryggorna och vassröj-
ningsprojektet i höstas var ett bevis på. 
 
Och så har vi koppartråd som vi pratar i telefon med och 
som tar oss ut i den digitala världen. Frågan är bara hur 
länge. De trådbundna koppartrådsnäten är på väg bort. 
De kommer inte heller att klara  datamängderna som ökar 
i enorm takt. 

I Byalaget har vi i stället tagit fasta på en annan tråd. 
Fiberkabel. Vi tror att det är nödvändigt att satsa på en 
överlägsen teknik som håller för lång tid framåt. Men vi 
gör det tillsammans i det projekt som nu kan bli verklig-
het om tillräckligt många är med.

Vi ser det som en investering i fastigheten som annars 
riskerar att förlora i värde, och för vår by och landsbygden 
i stort. Nu har vi chansen att få statligt bidrag till 
investeringen. När den möjligheten försvinner kommer 
det att bli alldeles för dyrt för var och en. Det känns lite 
som att det är nu eller aldrig. Byalaget har lämnat in en 
intresseanmälan, så vi är med på tåget precis som Odensvi 
och Totebo-Hjorted. Även Blackstad och Hallingeberg är 
på gång.

Läs igenom broschyren och svara på intresseanmälan. Det 
är viktigt att alla uttrycker sin mening. Sedan har vi ett 
stormöte i fritidsgården den 9 april där vi kan diskutera 
och ställa frågor till en fiberentreprenör som kan ansvara 
för hela fiberutbyggnaden.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med.

Anders Jacobsson 
Kontaktperson i Hummelstad

Samhället är beroende av 
en levande och attraktiv 
landsbygd där människor 
kan leva, bo och verka. En 
förutsättning för detta är 
en utbyggd infrastruktur 
för kommunikation. I dag 
sker allt mer på nätet, vi 
kommunicerar med släkt 
och vänner, utbildar oss på 
distans, vi gör våra bankä-
renden och inköp, roar oss 
och skaffar kunskaper. Nya 
användningsområden kom-
mer hela tiden och vi vet inte  
hur morgondagens tjänster 
kommer att se ut.  Det enda 
vi kan vara säkra på är att 
tjänsteutbudet kommer att 
öka och bli viktigare.

För att fortsättningsvis 
kunna utföra sådant som vi 
idag ser som självklart krävs 
ett gemensamt engagemang, 
arbete och investeringar.

I Västerviks kommun finns 
redan ett utbyggt stamfiber-
nät och de flesta stationerna 
har idag fiberuppkoppling. 
Det förenklar en hel del 
nu när det är dags för varje 
fastighet att få tillgång till 
100Mbit/s. Men för att det 
ska bli verklighet krävs att 
invånarna i kommunens 
olika delar engagerar sig i 
byggandet av byanät. 
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Fiberoptiska kablar började byggas på 1970-talet och är 
sedan länge den normala tekniken för telefoni och data-
trafik över långa avstånd. Det är nästan bara i de lokala 
telefonnäten från telestationerna ut till abonnenterna 
som den gamla tekniken med kopparkabel ännu finns 
kvar.I dag har fiberoptiska nät blivit så billiga att det är 
ekonomiskt möjligt att bygga bort även den sista sträckan 
kopparkabel.  

Eftersom informationen i fiberoptiska kablar överförs via 
ljussignaler är det oerhört driftsäkert och mycket okänsligt 
för störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet 
påverkas den inte alls av åska. Ledningen är nedgrävd och 
väl skyddad från andra oväder och skaderisker. 

Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan 
utan problem samtidigt användas för både telefon, tv och 
Internet. Du som vill koppla in en högupplöst hdtv kan 
även göra detta via fiber utan problem. Dagens fibernät 
klarar minst 100 megabit per sekund både till och från 
användaren.

Livslängden på fiberkabeln är minst 50 år och när den be-
höver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel 
blåses in med tryckluft. Skulle det i framtiden komma 
tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter 
är det endast utrustningen som sänder och tar emot 
ljussignalerna som behöver bytas ut. Du kan fortfarande 
använda ditt gamla telefonnummer även om du byter till 
fiberuppkoppling. För att koppla upp dig till fibernätet 
behövs ingen dator, det går lika bra att använda nätet 
enbart för telefon och/eller TV. Genom en fiberledning 
har du även möjlighet att koppla in larm och övervakning 
via webbkamera av exempelvis din bostad. I vissa delar av 
landet håller redan en del kommuner på med fjärrsjukvård 
via webbteve.

Vad är fiber?
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Här är några starka 
argument för fiber-
nätverk

• Det ekonomiska  
argumentet
Det handlar om en initial 
kostnad, sedan sparar du 
pengar. Med fiber får du 
ett öppet nät vilket gör att 
du kan välja fritt bland leve-
rantörer. Det är ett utmärkt 
utgångsläge för bra priser.

• Framtids- 
argumentet
Installerar du ett fibernät 
idag, kommer du bara att 
utnyttja en liten del av dess 
kapacitet. I takt med den 
tekniska utvecklingen ökar 
behovet av bandbredd 
enormt. Snart är fiber 
standardlösningen. 

• Huvudargumentet
Det finns ingen lösning som 
är tillnärmelsevis lika bra. 
Med fiber får du säkrare 
uppkoppling, högre hastig-
het och bättre kvalitet än 
alla andra alternativ.

Telefon
 9 Fibern förläggs i mark och är därför väldigt driftsäker.

 9 Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impul-
sen vidare eftersom fibern transporterar informationen 
som ljus.

 9 Väsentligt mycket billigare telefontjänster.

Internet
 9 Högre hastighet både till och från fastigheten.

 9 Hastigheten är oberoende av avståndet och hur 
många som är uppkopplade.

 9 Hastighetsbegränsningen sitter inte i fibern utan i 
ändutrustningen.

 9 Inget färdas fortare än ljuset, >15 000 000 Mbit/s.  

TV
 9 Perfekt mottagning.

 9 Klarar HDTV format.

 9 Olika ”SVT Play” funktioner d.v.s se på TV program 
när det passar. 

 9 ”Video on demand”, videobutik över nätet.  

Varför fiber? 
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1. Undersöka intresset
Först gäller det att undersöka vilka som är intresserade. 
det gör vi bland annat genom utskicket av den här foldern. 
Ni kan även lämna er intresseanmälan på  
www.vastervik.se/bredbandsintresse

2. Genomföra en projektering
Hur ska fiberkabeln dras för att ansluta alla fastigheter till 
lägst pris? 

3. Kontakta nätoperatör
Då vi inte planerar att äga fiber och kommunikationsut-
rustning själva så behöver vi få tag på en nätoperatör som  
blåser i fiberkabel i den kanal som vi lägger och svetsar 
fiber samt riggar kommunikationsutrustning.

 4. Ansök om projektstöd
Genom länsstyrelsen går det att få ekonomiskt stöd för 
kanalisationen. För 2013 finns 13 miljoner kronor till 
Kalmar län.  

5. Ta in offerter & börja bygga
  Stamnät

Telestation/
kopplingspunkt

Byanät

Hur bygger vi ett byanät?

Just nu finns 
möjlighet att minska 

den egna insatsen 
tack vare pengar 
som vi söker från 

länsstyrelsen.
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Grävkostnad
Svår att beräkna innan 
projektering är gjord och 
man har fått offerter på 
grävningen. 

Anslutningskostnad
Avgift som du betalar till 
nätoperatören för kom-
munikationsutrustning, 
fiberkabel och att fibern ska 
”tändas”. 

Abonnemangskostnad
Bredbandsabonemang, 
telefonabonemang och 
tv-abonemang - går ofta 
att köpa som ett paket 
från exempelvis Telia eller 
Bredbandsbolaget. 

För grävningen som 
sker på din tomt får 
du göra ROT-avdrag!

Kostnaden kan delas upp i två delar – det ena är kostna-
den för grävning och den andra kostnaden för anslutning. 
Vi håller nu på att undersöka kostnaden för en ”nyckel-
färdig” lösning med grävning ända fram till husgrunden. 
Till vår hjälp har vi haft konsulten Curt Tyrberg som 
samarbetar med Peab och Skanova. 

Den kalkyl som gjorts för den intresseanmälan, som Bya-
laget skickat till länsstyrelsen, pekar på en total kostnad 
per fastighet på ca 20 000 kr om 40 hushåll ansluter sig. 
Om vi vill kan vi undersöka möjligheten att göra grävjob-
bet med egna insatser i byn och då kan den kostnaden 
möjligen reduceras.

Till det kommer då anslutningen till respektive nätopera-
tör. En avgift som varierar men som handlar om ca 1000 
kronor i engångskostnad. Sedan tillkommer abbone-
mangskostnaderna för de tjänster inom bredband, telefoni 
och tv som var och en väljer efter behov. Flera operatörer 
har paketpris för alla tre delarna.

Det är svårt att i nuvarande läge uppskatta de totala 
kostnaderna då vi inte vet hur många vi blir som ansluter 
oss och hur utspridda fastigherna är. 

Vad kostar det mig?



7

?
En del tjänster kan bli billigare för dig om du har bred-
band. Ofta erbjuder bredbandsleverantörerna paket med 
både TV, telefoni och Internet till en lägre kostnad än om 
du köper allt för sig. 

Mäklares bedömning är att en fiberanslutning ökar 
fastighetsvärdet med minst lika mycket som anslutningen 
kostar.

Kostnaden ska slås ut över en längre tid, eftersom detta 
är en långsiktig investering. Ofta när man räknar på 
kostnaden kan man se att månadskostnaden blir lägre än 
vad den var tidigare, trots att tjänsten är betydligt bättre 
än tidigare.

Lönar det sig?
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Varför ska jag ansluta mig 
om jag inte har dator?
Du har mycket att tjäna på lägre 
telefonkostnader och kan få ett 
bättre TV-utbud med bättre 
kvalitet. Tekniken ger också möj-
lighet till ett antal trygghetslös-
ningar om du exempelvis bor kvar 
hemma längre på ålderns höst. 
Ditt hus blir också attraktivare 
vid försäljning eller överlåtelse till 
nästa generation.

Kan jag haka på fibernätet i 
efterhand?
Det kommer vara möjligt i de 
flesta fall, men om du ansluter dig 
till fibernätet senare kommer du 
få betala en högre anslutnings-
kostnad. Bästa priset får de som är 
med från början.

Varför duger inte ADSL?
Fördelarna med ADSL är att det 
nyttjar det befintliga telenätet.
ADSL är och förblir dock en 
tillfällig lösning på grund av den 
begränsade kappaciteten i kopar-
kabeln. Ett stort problem är också 
att kapaciteten sjunker snabbt 
med avståndet till telefonväxeln. I 
fiberoptiken finns en lösning som 
håller för lång tid framöver.

Kommer det inte bättre 
lösningar som göra att vi 
inte behöver gräva ner en 
kabel till?
Det vi med stor säkerhet kan säga 

är att varken tekniken i det be-
fintliga telenätet, eller de trådlösa 
alternativen kan leverera en suc-
cessivt ökad kapacitet - till alla. 
Trådlösa system är och förblir 
komplement och begränsas också 
av att det är brist på frekvenser.

Den fiberkabel som grävs ner har 
en i praktiken obegränsad kapaci-
tet. Allt eftersom kapacitetskraven 
stiger, så klarar den att hänga 
med. Det som kommer att behöva 
bytas är den elektronik som finns 
i kopplingspunkter ovan mark.

Men 4G då? 
Mobilt bredband kommer aldrig 
att vara mer än ett komplement 
till fiber eftersom att tekniken är 
väderkänslig, kapaciteten delas 
mellan de som är upkopplade och 
hastigheten blir lägre om du är 
mer än ca 500m från masten

Vi är nöjda med det vi har 
idag!
Se framåt. Det fasta telefonnätet 
håller på att monteras ner och 
med det försvinner möjligheten 
till ADSL och vi är förvissade till 
det mobila nätet - som inte på ett 
stabilt och säkert sätt kommer 
kunna ge oss de hastigheter som 
frmtidens tjänster kommer kräva. 

Varför ska vi kosta på det 
själva?
För att ingen annan kommer att 
göra det.

Frågor och svar

?
 Läs och fun-
dera. Prata med 
dina grannar 
och bekanta 
och fråga hur 
de resonerar!
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6 ADSL
En modemteknik som gör det möjligt att skicka 
upp till 24 Mbit/s genom vanligakopparledningar 
för telefoni.

6 Bit/s
Bit per sekund är en måttenhet vid dataöverfö-
ring.

6 Brandvägg
Program eller system som skyddar mot intrång 
från Internet.

6 Bredband

I regeringens förordningar definieras bredband 
som nät som har så hög överföringskapacitet i 
båda riktningarna att överföring med god teknisk 
kvalitet av multimediatjänster möjliggörs. Vad 
som avses med bredband varierar från 0,2 Mbit/s 
och uppåt.

6 Bredbandsabonnemang

Avtal med kommunikationsoperatör om anslut-
ning till bredbandsnät (fibernät).

6 Byanät

Det bredbandsnät som byalaget bygger inom den 
ekonomiska föreningen.

6 Optisk fiber

En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus 
på samma sätt som kopparledningar överför 
elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger 
mycket stor kapacitet och störningsfriöverföring. 
Optisk fiber kan överföra väsentligt mycket mer 
data än andra bärare som till exempel kopparled-
ning.

6 Fiberoptisk kabel

Isolerad kabel som omfattar ett antal tunna 
optiska fibrer av glas, exempelvis 48 par (96 
fibrer). I Sverige är de flesta stamnät och moderna 
stadsnät uppbyggda med fiberoptiska kablar. En 

fiber- optisk kabel är i dagsläget detsom har störst 
potential när det gäller överföringshastighet.

6 IP-telefoni

IP-telefoni är telefoni via internet. Till skillnad 
från traditionell telefoni sker överföringen uppde-
lad i datapaket.

6 Kanalisation

Rör eller slangar som är avsedda för att lägga ned 
en fiberoptiskkabel i. Dessa rör grävs sedan ner i 
marken.

6 Kommunikationsoperatör

En kommunikationsoperatör hyr fiber i 
stamfibernätet och ansluter byanät och företag 
till stamfibernätet. En kommunikationsoperatör 
erbjuder också bredbandsabonnemang.

6 Nod

En nod (kommunikationsnod) är en samman-
kopplings- eller knutpunkt i ett bredbandsnät. I 
noden kopplas byanätet samman med stamfiber-
nätet.

6 Stamnät

Bredbandsnät mellan tätorter och landsbygd. Till 
stamnät ansluts fastigheter i lokala byanät.

6 Teknikbod

Mindre byggnad för placering av kommunika-
tionsnod. 

6 Tjänsteoperatör

Ett företag som erbjuder tjänster som till exempel 
Internet, telefoni, tv, hyra filmer, larm, övervak-
ning, datalagring med mera.

6 Öppet nät

Ett bredbandsnät där olika tjänsteleverantörer i 
konkurrens med varandra erbjuder sina tjänster

Från ADSL till Öppet nät
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Har du frågor?

Hummelstad Byalag - Kontaktpersoner
Ordförande:  
Alf Thellman, 0493-22049, 070-6099194.  
alf.thellman@telia.com

Anders Jacobsson, tel 0493 22088, 070-3919626.  
and.jacobsson@telia.com

Landsbygdsutvecklare, Västerviks kommun
Lotti Jilsmo, 0490-25 41 70, lotti.jilsmo@vastervik.com
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För bredbandsanslutning via fiber 
Det är viktigt för oss att veta om du är intresserad att gå 
med. Det är först när vi vet hur många som vi blir som vi kan beräkna 
kostnaden för byggnationen av vårt byanät. Anmälan är inte bindande. Ifylld in-
tresseanmälan kan lämnas i brevlådan hos Kerstin och Anders i Brinken eller skickas 
till Hummelstad Byalag, c/o Alf Thellman, Mjöltorp, Lillyhamn, 59090 Ankarsrum.
Det är viktigt att alla svarar!

 � Jag är intresserad och vill vara med fullt ut direkt

 � Jag är inte alls intresserad

Observera att anmälan inte på något sätt är bindande.

Kommentar ________________________________________

_________________________________________________

Namn _______________________________________

Adress _______________________________________

Telefon ______________________________________

E-post _______________________________________

Fastighetsbeteckning ____________________________

Jag/vi bor på annan ort

Adress: _______________________________________

Kom på fibermötet i fritidsgården den 9 april kl 19
Kom och diskutera fiberutbyggnaden i Hummelstad. Se till att svara på anmälan så 
kan vi presentera hur många som vill gå med. Till mötet kommer Curt Tyrberg som 
kan svara på frågor om kostnader och den tekniska lösning han företräder.

Intresseanmälan Vi behöver din anmälan senast den  7 april



Fiber till byn...
Bredbandsinfrastruktur behövs i hela landet för lokal och regional ut-
veckling samt för framtida samhällstjänster. I glest befolkade områden, 
som utgör en stor del av Sveriges yta, saknas ofta kommersiella drivkraf-
ter för att bygga bredband. Utbyggnad är där en komplex process, som 
oftast kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer, för att 
anlägga s.k. byanät. 

Initativ tas idag över hela landet - där kommuner och bygder själva byg-
ger bredband. Och nu är det dags för Hummelstad att ta det steget. 

Skriften är framtagen av Västerviks kommun i 
samarbete med Hummelstad byalag.

Telefonstation som idag 
är utrustad med fiber


