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Visste du att...

För att klara Facebookflödet i hela Europa räcker det med
två fibertrådar, så stor överföringskapacitet innebär alltså
fiber. Den fiberkabel vi installerar innehåller fyra trådar så
man kan lugnt konstatera att installationen är framtidssäkrad.

Tommy Svensson,
fibertekniker,
blåser fiber.

Hur fungerar fiber?
Efter många intensiva år med kraftig utbyggnad av fibernätet har 87
procent av Götene kommuns befolkning tillgång till bredband med
upp till 1000 Mbit/s. Varför är det numera så gott som en självklarhet
att ha fiber i sitt hem? Hur jobbar Kinnekulle Energi med att driftsäkra
fibernätet? Och hur fungerar egentligen tekniken? Mer om detta i
veckans avsnitt av Energiskolan.
En fiberkabel består av hårstråtunna glasfibrer som skickar signaler med hjälp
av ljuspulser. Med ljusets hastighet kan stora mängder av information skickas
långa sträckor.
– Optisk fiber har en otroligt hög kapacitet och kan skicka enorma mängder
av digital trafik från punkt a till b. På så sätt är fiber en oerhört trygg investering
för framtidens digitala tjänster, säger Jonathan Lindfeldt, fibertekniker.
Men hur går det till rent praktiskt för att få fiberanslutning till fastigheten?
Först och främst görs det en intresseanmälan från kund och utifrån den planerar vi upp en utbyggnadsplan för fiberanslutning till fastigheten. När det väl
är färdigplanerat börjar man med att gräva ner en skyddsslang i marken fram
till tomtgränsen. Därifrån får kunden välja om vi ska fortsätta gräva eller om
kunden själv vill gräva på tomten fram till husväggen. Via skyddsslangen blåser
vi sedan fiberkabeln fram till husväggen. Där skyddslangen möter husväggen
görs ett hål in i bostaden för att montera fiberutrustningen. Efter att vi på Kinnekulle Energi har aktiverat anslutningen kan du som kund via bredbandswebben
beställa de tjänster som du önskar.
– Man skulle kunna jämföra fiberstrukturen med den för elnät och elhandel
som vi beskrev i del 1. Vi ser till att infrastrukturen fungerar och säkerställer att
hushållet får tillgång till fibernätet. Sedan är det upp till kunden att välja vem
som ska leverera själva trafiken, alltså vilken bredbandleverantör man vill ha.
Den stora skillnaden mot elnätet är naturligtvis att infrastrukturen inte är monopoliserad, det är upp till vilket företag som helst att söka tillstånd för att gräva
fiber, säger Jonathan.
År 2009 satte regeringen mål om att 90 procent av Sveriges hushåll skulle
ha tillgång till fiber till 2020 och i Götene kommun är det Kinnekulle Energi som
har tagit stafettpinnen i fiberutbyggnadsracet. Med start 2014 inledde företaget
en omfattande satsning på fiberförsörjning och åtta år senare har man anslutit
tusentals hushåll till fibernätet.
I dagsläget har 87 procent av kommunens invånare möjlighet att ansluta sig
till fibernätet.
– Det innebär inte att alla dessa är inkopplade och vi håller fortfarande högt
tempo med nya anslutningar, bara hittills i år har vi ett hundratal pågående nyBesök oss gärna!

anslutningar. Många som inte kopplade
på sig från början har blivit intresserade på
senare år, mycket på grund av att kopparnätet, och därmed möjligheten till ADSLanslutning, successivt stängs ner över
hela Sverige, säger Jonathan.
Just nu riktas också stort fokus på att
driftsäkra nätet och bygga redundans.
– Om exempelvis en kabel går av så ska
vi kunna leda om trafiken så att avbrottstiden och antal avbrott minskar för kunderna. Det är precis som med elnätet ett
ständigt pågående arbete med underhåll
och driftsäkerhet, säger Jonathan.
Jonathan Lindfeldt, fibertekniker.
Men vad händer om man råkar gräva av
sin egen fiberkabel hemma i trädgården?
– Innan man gräver i sin trädgård, oavsett hur stort arbetet är, råder jag alla att
gå in på ledningskollen.se för att se var el- och fiberkablar finns i marken. Gräver
man av en fiberkabel går det till skillnad från en elnätskabel inte bara att skarva
ihop utan vi måste blåsa en ny kabel från fiberskåpet som kabeln kommer ifrån.
Vi försöker lösa det så snabbt som möjligt men man blir utan internet fram tills
det är fixat.
Trots att möjligheten att få fibernät med hög hastighet indraget till sin privata
bostad är en förhållandevis ny företeelse så räknar numera de flesta med att ha
tillgång till en snabb internetuppkoppling - fibernät har dessutom blivit en fråga
som har klättrat högt upp på den politiska agendan. Digitalisering har blivit ett
begrepp som alla vill använda sig av och att bygga ut fibernätet handlar om att
alla ska kunna vara lika delaktiga i samhället.
– Att installera fiber till din bostad kan göra den mer attraktiv vid en eventuell
framtida försäljning, de allra flesta vill numera ha en fiberanslutning när de köper
ett nytt hus, menar Jonathan.
Är du intresserad av att koppla in fiber till din bostad? Skicka in din intresseanmälan via vårt formulär på hemsidan under fiber. Det är viktigt att du anmäler
ditt intresse eftersom det ligger till grund för våra utbyggnadsplaner. Vill du ha
hjälp med anmälan eller har några funderingar om fiber är du varmt välkommen
att kontakta oss.
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Del 9

Skillnaden mellan Elnät och Elhandel?
Vad är det som påverkar elpriserna?
Producera egen solel
Stabil och säker elleverans
Energibesparande åtgärder
Hur fungerar fiber?
Laddning av elbil
Hållbarhet i fokus
Vi blickar framåt

@kinnekulleenergi

