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Fiberprojektet, kort

▪ Start 2012

▪ 2 nät : Kund / Kommunalt

▪ Byanät på landsbygd / Stadsnät i samhällen

▪ Knyta ihop tätorterna

▪ Stamnät och teknikbodar

▪ Anslutning mot omvärlden

▪ Kinda (Eksjö, Hultsfred, Oskarshamn, Västervik)





KOMMUNENS FIBERENGAGEMANG



Varför Kommunens engagemang

 Inget intresse från kommersiella aktörer

Alla ska få tillgång till modern kommunikation 

 Likartade villkor för alla i hela kommunen

Att utveckla och stärka Vimmerbys attraktions- och 
konkurrenskraft

Plattform för framtida e-tjänster



Varför Kommunens engagemang

Minska kommunens driftkostnad

Överskott kommer kommunala verksamheter till godo

Egen infrastruktur

 Jämför med Vatten/Avlopp, Fjärrvärme, Gator

Dokumentation och lokal kännedom om nätet



Kommunen är engagerad

Politisk enighet och förankrat

 IT-Infrastrukturprogram
Antagen i Kommunfullmäktige 2012-09-24

Handlingsplan
Antagen i Kommunfullmäktige 2013-04-29

KS - Fiberstyrgrupp



FIBERTEKNIK



Vad är fiber

 Tunn tråd av glas för dataöverföring

 Transporterar ljusimpulser

 Inte elektriskt ledande



Fördelar med fiber

Enorm datakapacitet

 73.000 hushåll med snabbaste anslutningen i en fiber

 Hela New Yorks telefontrafik

Kostnadseffektivt

 Samma kabel för Telefoni, Data, TV, Larm, Övervakning

Klarar långa avstånd – 100 km eller mer

Driftsäkert – Inte känsligt för störningar



Fördelar med fiber

 Framtidssäkert 

 Fibern sätter inte begränsningar

 Rymmer framtida teknik

Enda rimliga tekniken för TV-mottagning med högre 
upplösning än dagens HDTV-sändningar

 Ultra-HD (UHDTV) – 2x, 4x, 8x HD upplösning



Fördelar med Fiber

Modern teknik

 Fibern går obruten hela vägen in i huset

Mycket hög anslutningshastighet (1 Gigabit)

 Lägre kostnader



Varför fiber

▪ Antal användare

▪ Befintliga nät räcker inte till

▪ Ökande behov av kapacitet

▪ Befintlig teknik räcker inte till (Marksänt/ADSL/3/4G/kabel-TV)

▪ Nedmontering av befintligt kopparnät (Telefoni/ADSL)

▪ Nya sätt att titta på TV

▪ Tablå-TV minskar / On Demand ökar



Varför fiber

▪ Mobilt bredband räcker inte till

▪ Ett bra komplement för mobila enheter

▪ Ett brett tjänsteutbud

▪ Större konkurrens från tjänsteleverantörer

▪ Lägre priser än i nuvarande nät



VAD FÅR JAG I FIBERN



Hur får jag tjänst i fibern

Tjänsteleverantör
- Internet, TV, Telefoni

Kommunikationsoperatör

Kommunens fiber



vimmerby.qmarket.se



Nuvarande leverantörer i nätet



Framtida leverantörer i nätet



HUR FÅR VI FIBER



Tuna samhälle

▪ Stadsnätsanslutning

▪ Beställ från kommunen

▪ Kommunen utför arbetet

▪ Kostnad 

▪ Kommunen debiterar 18.490 kr / anslutning



Tuna landsbygd

▪ ”Byalagsanslutning” – Nätförening

▪ Anmäl till föreningen

▪ Föreningen söker EU-bidrag från LS

▪ Föreningen utför gemensamt arbete

▪ Var och en utför arbete på egen tomt

▪ Kostnad

▪ Föreningen debiterar gemensamma kostnader

▪ Kommunen debiterar anslutningsavgift 5.000 kr



Vimmerby kommun står för …

▪ Projektering och beräkning

▪ Material (slang, fiber, sökband, brunnar mm)

▪ Blåsning och svetsning av fiber

▪ Ev. tillstånd

▪ Inmätning, Förrättning Lantmäteriet



Övrigt

▪ Passiv anslutning möjligt - Inget tvång att köpa tjänster

▪ Mediaomvandlare ingår vid aktiv anslutning

▪ Övrig utrustning TV-box, Router etc kan ingå i tjänst. 
Beror på leverantör / paket









KONTAKTA OSS



Vimmerby Fiber hemsida

www.vimmerbyfiber.se

Vimmerby Fiber e-post

info@vimmerbyfiber.se

Vimmerby Fiber telefon

0494-19777



Vimmerby Fiber på Facebook

www.facebook.com/vbybredband



TACK FÖR OSS !


