2016-09-20

FIBER I LUMSHEDEN
INFORMATIONSMÖTE 1
2016-09-20
Filen innehåller det material som
presenterades vid mötet

FIBER I
LUMSHEDEN

MER INFORMATION

www.lumsheden.se/fiber
www.facebook.com/lumsheden
fiber@lumsheden.se
Utskick – Anslagstavlor - epost

1

2016-09-20

FIBER I
LUMSHEDEN

KVÄLLENS MÖTE
Presentation av Arbetsgruppen och Falu Kommun
Rollfördelning- en arbetsgrupp som arbetar
Syftet med detta möte och projektet
Allmänt om bredband, stödformer, konceptet, varför fiber
Kartan Lumsheden/ Stocksbo Koncept – arbetsformer
Vad händer nu då?
Frågestund
Beslut – Mandat för arbetsgruppen att gå vidare

FIBER I
LUMSHEDEN

ARBETSGRUPPEN

Lumsheden
Lars-Inge Hellbom
Jan Boljang
Anders Jackson
Karin Holm
Ninni Andersas

Stocksbo
Kjell Thorslund

Falu Kommun
Jan Fors
Johan Åkerblom
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NU …
… ELLER INTE ALLS
• Informationsmöte för alla i byn
• Infrastruktur – Utveckling eller avveckling
• Vill vi vara med ?
• Arbetsgrupp och nästa steg

Johan och Jan:

Bredband i Falu kommun:
Lite allmänt om bredband vi vill berätta om
• Bredbandsbegrepp (hur det fungerar)
• MÅL: Nationella, regionala-, kommunala samt och på
bynivå
• Status inom Falu kommun och kartan i området
• Stödformer
• Vårt koncept (idé) – arbetsformer
• Varför skall vi ha fiber då?!
• Rollfördelning och relationer
• Hur fungerar ett stadsnät (och andra operatörer)
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ADSL - principen
TeknikBod
(Falu
stadsnät)

OLIKA HUSHÅLL

TeknikBod
(Skanova)
Trunk-kabel
(koppar)

Falu Stadsnäts
Fiber

Spridning med hjälp
Av telenätet (koppar)

(I normalfallet fiber)
i Lumshedens fall radiolänk

Tjänsteleverantörer
Tjänsteleverantörer

Bredbandsgruppen
Falu Kommun

Fibertrafik
SKÅP

Fibernät
Områdesnät fiber

TeknikBod
( ex: Falu
stadsnät)
OLIKA HUSHÅLL
Spridning med fiber direkt till hushållen
Medför ny infrastruktur med grävningar
SKÅP

Fibernät
Ortssammanbindande ”fiber/tråddlös fiber”

Bredbandsgruppen
Falu Kommun
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Mobilt bredband (4G)
Spridning sker med radiovågor
OLIKA HUSHÅLL

fiber och strömförsörjning
till mast
Ute på resa,
annan plats

Fibernät

Bredbandsgruppen
Falu Kommun

”Olika nät i helheten”
Fibernät
Ansvar: Fastighetsägaren
3. Fastighetsnät
inne:
Spridningsnät
WiFi Kontakt

Numera, oftast leverans
ända in i huset till kommunikationsboxen

Fastighetsnät ute
2. Områdesnät fiber

Fibernät

Ansvar: Nätägaren/operatören

SKÅP

1. Ortssammanbindande fiber Ansvar: Falu Kommun / Falu Stadsnät

Bredbandsgruppen
Falu Kommun
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Strategier, mål och organisationer (nivåer)
• Bredbandsstrategier
– Nationell Digital Agenda
– Bredbandsstrategi för Dalarnas län
– Bredbandsstrategi för Falu kommun

• Mål
– 90 % skall ha 100mbit/s (= fiber)
– 10% skall ha 30 Mbit/s (=annan teknik = 4G/satellit/annat)
– Falun vill också ha hög anslutningsgrad

• Organisationer
– Staten: tillväxtverket, jordbruksverket, PTS
– Länet: Bredbandsforum, Bredbandskansliet och
ansökningsbehandling
– Kommunen: Bredbandsgruppen (IT,FEV,Stadsbyggnad)

Bredbandsgruppen
Falu Kommun

Status inom Falu kommun
• 60% just nu i hela kommunen
• Många projekt håller på att ”byggas”
Svärdsjöområdet som exempel:
–Österbyarna
–Svärdsjö-Borgärdet
–Liljan-Boda-området
–Gårdvik-Toftan-Ramsnäs m fl

• Många projekt på gång (som detta)
• Staden förtätas successivt med bredband
• Viktigt med att lösa frågan för riktig glesbygd
Bredbandsgruppen
Falu Kommun
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Rä# viks(kommun((
kan(försörjas(av(OSN((
från(Lamborn(

2016-04-13

Projekt
Projekt:
Österbyarna
”Borgärdet”
Projekt: ”Liljan”

Beviljat ortsSammanbindande
nät

Projekt:
”Fiber i Lumsheden”

Bredbandsgruppen
Falu Kommun

Stödformer

• Ortssammanbindande nät

– ERUF-medel (tillväxtverket) ca 50% av investeringen
– Kommunal motfinansiering (genom FEV) ca 50%
– (nätet sköts av Falu Stadsnät)

• Områdesnät
– LBP-medel (jordbruksverket) ca 60% (om man får nå´t)
– Slutkundens avgift ca 50% av den verkliga kostnaden (dvs
avgiften)
– (Ev insats från operatör)

• Fastighetsnät (på tomten)
– ROT-avdrag dras av från avgiften

Bredbandsgruppen
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•
•

•
•
•
•

Vårt koncept

Initiativ med byarna (kommunen,
Bredbandsgruppen och Byn-arbetsgruppen)
Dra igång arbetet ….
alla gör det, som de är bra på!
–Ideell förening/Arbetsgrupp (eller) Ekonomisk förening
–Organisering (olika uppgifter i gruppen, kontaktpersoner, organisering,
indelningar
–Stormöte 1 (information, intresse)
–Information, planering, värvning av intresserade
–”Planerar” för nätets utbredning och anslutningar
Här berättar vi…
–Samtal med nätbyggare (”offerter”)
–Stormöte 2 (beslut mot avtal)
– avtalsteckning (enskilda mot nätbyggare)
–De olika näten samplanering (ortssammanbindande och områdesnät)
Nätbyggaren (ansöker stöd, projekterar och bygger, samt förvaltar/äger)
Arbetsgruppen (bevakar, kontaktyta)
Kommunen koordinerar och stöttar under hela processen
Rollerna: Byn, Kommunen, FEV, KO, tjänsteleverantörer ,Länsstyrelsen*2,
staten, EU
Bredbandsgruppen Falu Kommun

Varför fiber…då….?
Det finns ju…
• Adsl
• Mobilt bredband
…
• Jag har ju redan:
– Internet
– TV
– telefon
Bredbandsgruppen
Falu Kommun
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ADSL- en övergång…
• ADSL-stationer på orter läggs ned på en avreglerad
marknad ( i Lumsheden om ca två år)
• (Kommunen och Falu Stadsnät vill tar ansvar under
en övergångsperiod med ADSL)
– Mobilt bredband (4G) med nya tjänster
• Särskilt Telias nya erbjudande (8Mb/s, 50GB, 324 kr)
• Täckningskollen.se

• Vi arbetar för fiber (och kompletterar mobila lösningar)

Bredbandsgruppen

Mobilt bredband då?!
• Lite lägre hastighet
• Delad kapacitet (beroende på hur många som
nyttjar nätet)
• Pris/GB kan leda till höga kostnader
• Inte fullt framtidsäkert
• 4G ett utmärkt komplement (särskilt i en
mobil tillvaro)
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EFFEKTER AV FIBERUTBYGGNAD (exempel)
• Hela landet, infrastruktur, utveckling, konkurrenskraft,
rättvisa
• Samspel stad-landsbygd
• Ökar inflyttningen (hindrar utflyttning)
• Service
•
•
•
•
•
•
•

Kommunala tjänster
Utbildning
Hälsovård
Arbete
Internettjänster, bank, information, tv, telefon, etc
Nya tjänster: vård, larm, övervakning…
husövervakning

• Byn är framtidsinriktad - gör att fler väljer att bo kvar eller
flytta hit -framför allt unga
• Ger förutsättningar för fler företag / verksamheter
• Skapar arbetstillfällen
• möjliggör för människor att jobba hemifrån
• bra för miljön, mindre resor

Bredbandsgruppen
Falu Kommun

Roller och relationer
Kund

Kundrelation 1 gång

Stadigvarande Kundrelation
Tjänsteleverantör:
(tjänst kan sägas upp / bytas)
•Levererar tjänster
•Kundtjänst /kundkontakter
•Skickar faktura
Kommunikationsoperatör:
•Sköter nätet
•Kontaktar tjänsteleverantörer
•Hemsida med beställningar
Nätägare:
•Äger nätet
Bredbandsgruppen
Falu Kommun
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Falu Stadsnät *
(Falu Energi & Vatten AB)
- ett Falu Kommun-företag
– Samhällsaktör (infrastruktur, tillsammans med
kommunen)
– En viktig del av verktygslådan (utveckling,
möjliggörare)
– En operatör (nätägare, drift och förvaltning)
… men det finns också konkurrens och alternativ….

*= Skulle också kunna vara Sandnet
Bredbandsgruppen
Falu Kommun

Bredbandsgruppen
Falu Kommun
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Sågmyra 2016-03-16

Tjänsteutbud – Internet, telefoni, tv,
Internet

TV-lösningar
Kabel-TV
Canal Digital, Boxer
(Analog / Digital)
Bredbands-TV
Canal Digital
Serverado
Viasat
Bahnhof
IP-Sweden

•Telefoni
•Hemlarm
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Falu Stadsnät erbjuder

• All hantering av tillstånd/bidrag och övrig administration
• Hela byggprocessen med grävning ”all inclusive”. (45 m ingår inom fastigheten i
mjuk mark närmsta vägen)
• Hembesök för planering av grävning och placering av anslutningsbox
• Fiberblåsning och installation av anslutningsbox samt håltagning i yttervägg
• Grovåterställning av markarbeten på tomt

Falu kommuns största fibernät
Falu Stadsnät!

Några områden vi byggt/bygger…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundborn
Danholn
Linghed
Österbyarna (Svärdsjö)
Vika
Aspeboda
Vallmora
Bergsgården
Stennäset
Grycksbo
Bjursås
Sågmyra
Liljan-Boda (Svärdsjö)
Toftan (SvärdsjöSundborn)
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Varför Falu stadsnät

Lokalt
Kvalitet
Långsiktighet
Låga priser på tjänster

Kontakter
Arbetsgruppen är den naturliga kontakten.
I bredbandgruppen finns:
•johan.akerblom@falun.se
•Jf.nomeda@gmail.com eller jan.fors@falun.se
•Hanne.stenback@falun.se
•henrik.walve@falun.se
Bredbandsgruppen
Falu Kommun
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HUR GÅR VI VIDARE ?

Informationsmöte
Intresseanmälningar – ej bindande
Kontakter med operatörer
Rekommendation
Informationsmöte
Anmälan - beställning
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Lumsheden 2012
2016
2018
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SKALL VI GÅ VIDARE ?

• Mandat till arbetsgruppen ?
•

Vill du vara med ?

• Ambassadörer – Vill du ?
•
•
•

Knacka dörr
Informera
Intresseanmälningar
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