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Förslag till principer för arbetsplanering
av spridningsnäten väster om E22
Detaljprojektering av spridningsnätet i olika nätområden sker i samråd
mellan kommunens fiberbredbandskonsult, teknisk projektledare och
respektive kontaktperson. Kommunens bredbandskonsult gör kartor över
spridningsnäten i olika nätområden. Samt kostnadsberäknar grävkostnader,
så att eventuellt PTS, Länsstyrelsebidrag kan sökas. (har påbörjats)
Kommunen står för kostnaden av detaljplaneringen och förankringsmöten.
Kommunikationsoperatör
Kommunen upphandlar kommunikationsoperatör så att
anslutningskostnaden kan fastställas. (klart mars 2013)
Teknisk projektledare
Kommunen har anställt en teknisk projektledare Jörgen Filipsson
(jorgen.filipsson2@soderkoping.se) som bland annat tillsammans med olika
fiberområden anordnar förankringsmöten. Samt hjälper nätområden att
upprätta anslutningskontrakt, kostnadsbilden för anslutning bör då vara
klar. Projektledaren samordnar också anläggning av spridningsnäten.
Nätområden finjusteras och varje nätområde beslutar om delning av
grävkostnaden, samt ordnar matrikel över fastighetsägare som vill ansluta
till nätet.
Kostnadsfördelning
Vid detaljplanering av spridningsnät skall räknas med kostnaden för
dragning av kanalisation till tomtgräns till alla fastigheter i nätområdet, om
det inte gäller avlägset belägna fritidshus som sagt ifrån om anslutning.
Det är bättre att söka ev. bidrag för alla fastigheterna i ett område, det går
bara att söka en gång och för dem som sedan inte grävs till, betalas inte
bidraget ut för. Anslutningskostnaden beslutas av varje nätområde men lika
fördelning är att föredra.
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Vidarekoppling
Vid planering och grävning av spridningsstammar skall ett tomrör läggas
extra för att användas för vidarekoppling av nätet till annat nätområde i
egna eller angränsande kommun, även till alla telemaster planeras
tomrör(ev. kommunens stamnät).
För att grävningen av spridningsnätet skall bli så kostnadseffektiv som
möjligt skall planering av spridningsnätet detta i första hand läggas c:a 1,5
meter in på åker eller betesmark. Det förutsätts att inga intrångsavgifter
erläggs i spridningsnätet.
Kostnadsbild: Ur fibernytt 2012 nr 2. ”

”
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Kostnadsbild:
I Söderköping återstår upphandlingen av Kommunikationsoperatör som skall drifta
och serva nätet,
Men i Norrköping har denna upphandling resulterat i att operatören som där anlitats
har bjudit 6 000 kr i rabatt på anslutningsavgiften, för de fastigheter/hushåll som
skriver 2 års kontrakt.
Det betyder att i Norrköping betalar man 9 900 kr- 6 000 kr=3 900 kr inkl. moms i
anslutningsavgift, till detta tillkommer grävkostnaden som delas mellan
fastigheterna i området, samt grävning på egen tomt. Kommunen står för alla
materialkostnader oavsett hur långt det är för anslutning även konverter i huset
ingår.
Om grävkostnaden överstiger 10 000kr per anslutning har man möjlighet att söka
bidrag från PTS och Länsstyrelsen för den överskjutande delen. Dessutom blir
månadskostnaden lägre än vad man har idag. Ett enkelt val för framtiden, dessutom
stiger husen i värde.
Norrköping, Valdemarsvik och Söderköpings kommuner samordnar näten och
kommer att koppla samman dessa för bra redundans och låg anslutningskostnad.
Man utreder nu hur man skall rekommendera nätområden att organisera sig, detta
sker i samråd med Länsstyrelsen.

2013-02-03
EU. Östen Johansson
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