
Eltel gillar bredband 
på landsbygden. 

Vi bygger det också.
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*Parlör
Infrastruktur: Nödvändiga och samhällsviktiga grundstrukturer som vägar, sy-

stem för energiförsörjning, kommunikation m.m. I detta sammanhang syftar
man på de fysiska strukturerna som måste byggas och installeras för att kunna
få bredband.  

Fiber: Fiber används i kommunikationssystem för dataöverföring där ljus leds

genom så kallade optiska fibrer. Kärnan i optisk fiber är gjord av mycket rent
glas eller plast i en storlek som är mindre än ett hårstrås diameter.  

Internet: Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och

effektiv kommunikation av text, ljud och bild. Det är det stora molnet som på ett
övergripande sätt beskriver hur vi alla är ihopkopplade. Internet har gjort det
möjligt att kommunicera världen över och har en stor betydelse för många
människor.

Byanät: Byanätsmodellen är den mest använda för att få ut bredband på

landsbygden. Det är ofta det enda sättet att nå fram till de ställen där markna-
den inte vill bygga och den offentliga finansieringen inte räcker till. Med eget en-
gagemang, arbete från de boende och eventuella EU-medel går det ändå att
bygga ut bredband med rimliga villkor. För att det hela ska fungera krävs det att
ett antal aktörer samarbetar.

5*
Så att du vet vad alla krångliga ord egentligen betyder

innan du ger dig in i bredbandssnacket med grannen.
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Bättre bredband
åt folket

Att bo på landsbygden och ha nära till djur och natur, men
ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de
som bor i tätort eller stad. Det är livskvalitet!

Eltel kan hjälpa dig att ytterligare höja livskvaliteten på
landsbygden genom att projektera, bygga och underhålla
ditt fibernät – ett helhetsåtagande i världsklass. Bredband-
snätet innebär att du är med och tar ansvar för infrastruktu-
ren i din bygd, ökar tillgängligheten och säkrar din kontakt
med omvärlden. Därmed öppnar du även upp för möjlighe-
ten att värdet på din fastighet ökar. 
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Varför skaffa
bredband?

Så fort man i en familj är fler än två användare som vill 
använda medietjänster som TV, Internet och telefoni är ett
fibernät den lösning som fungerar bäst. Med ett fibernät 
får du en uppkoppling med överlägsen kapacitet och 
tillförlitlighet. 

Ett fibernät ger dig fast telefoni som fungerar även när 
kopparnätet plockats ner, TV med perfekt mottagning (även
HD-kvalitet), Internet med högsta möjliga hastighet både 
nu och i framtiden samt möjlighet till säkrare larm och över-
vakning. Allt detta i en enda driftsäker nedgrävd kabel som
du själv äger. 
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Din checklista

När du står inför att bygga ett byanät i ditt område kan det vara
värt att fundera över en rad olika viktiga faktorer. För att hjälpa
dig på vägen har vi gjort en checklista som du kan använda
som guide. 

Definiera ett avgränsat område

Ett område avgränsas för att göra det möjligt att planera
ett byanät och räkna fram kostnadsförslag. 

Förstudie

Undersök möjligheterna till inkoppling mot existerande nät
(tjänsteleverantör) och dess villkor. Ta reda på vilka bidrags-
möjligheter som finns och kontakta Eltel. 

Bygg organisation

Skapa gemenskap för samverkan och bilda en
ekonomisk förening. En organisation upprättas
med ansvariga för projektering, entreprenad, 
administration m.m. 
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Teckna avtal

Teckna avtal med intressenter som vill ansluta sig och med 
markägare som kommer att beröras. Finansiering ordnas, 
bidrag söks, medlemsavgifter tas ut.
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Dags för beslut

När alla avtal är klara, finansiering ordnad och projektering
gjord av entreprenör är det dags för det formella beslutet. 

Uppstartsmöte

Genomgång av entreprenadens genomförande med inblandade
parter i syfte att samordna och kvalitetssäkra.

Byggnation
Eltel bygger och driftsätter ditt nät. Nätet kopplas in till
tjänsteleverantörens nät, som sedan levererar tjänster i
nätet. Inkoppling i hushållen.

Drift och underhåll av nätet

Nu är det dags att teckna avtal med Eltel för service, vilket är en
vital del för att klara krav på kvalitet och tillgänglighet. 

Dags att njuta av möjligheterna 

som det nya nätet ger!
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Eltel + byanät = sant

Eltel erbjuder ett komplett koncept för att bygga och 
underhålla ditt byanät. Eltel bygger ditt nät med kvalitets-
säkrad standard för att kunna lämna garantier och för att
du skall känna dig trygg med att nätet kommer att leva
länge och vara attraktivt för framtiden. Med vår långa 
erfarenhet inom drift och underhåll internationellt har vi 
skapat ett starkt servicekoncept som vi effektivt anpassar
till dina behov. Eltel är även behjälplig med frågor angående
projektet under projektering och byggprocessen. 
Dygnet runt, 365 dagar om året finns vi nära dig 
för snabba insatser.

Eltel erbjuder tjänster såsom:
Projektering Nätdesign
Materialval Tillståndshantering
Schakt Blåsning av fiber
Skarvning Installation
Inmätning Underhåll och support
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hej
Du är välkommen att kontakta oss om du vill få mer 
information om hur vi på Eltel kan hjälpa dig och din lands-
bygd med bredband. 

   
   

Du kan också skicka ett e-mail till
oss så kontaktar rätt person dig direkt.

 
 

Välkommen!

 

Telefon: 013-250 280  
E-post: byanat@eltelnetworks.com
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Eltel bygger, installerar och underhåller 
Infranetlösningar baserade på ett effektivt
samspel mellan el, telecom och IT. Eltel är

specialiserade på att kombinera dessa 
teknologier till en ny intelligent infrastruktur, 
kallad Infranet, vilken nu växer fram och är
dedikerad att förbättra viktiga tjänster i vårt
samhälle. Från sin nordiska bas har företa-

get expanderat till de baltiska länderna,
Polen och Tyskland med målet att bli det 

ledande Infranetföretaget i Europa.

www.eltelnetworks.se
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