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TEKNIK

11 frag or och svar om
Allt tier vlllaigare
investerar i fiberkabel.
Hur gar det till, ar det
vart pengarna - och vad
ska du som kund se upp
med? Har ar allt du behover Veta. Av Markus Wilhelmson

M

aroma arbetar hemifnrn, pappa streamar tv-serien "Breaking bad" p.l Netflix,
sonen spelar fotbollsspelet Fifa 16 online
och dottern pratar p.l Skype med kompisen i
Thailand.
I dag ar antalet uppkopplade enheter i
Norden fler an antalet manniskor. Det har
bland annat lett till att vi har fatt Iara oss ordet
bandbreddsbr.lk - bandbredden i hemmet racker namligen inte till nar v.lra vanor
forandras.
For m.lnga blir losningen att hoppa p.l
erbjudanden om fiberkabel. Enligt Post- och
telestyrelsen har nu drygt 400 000 av landets
omkring tv.l miljoner villor fiber. Antalet
okar med ungefar 100 000 om .lret.
Ar fiber en investering som betalar sig eller
har vi for br.lttom att haka p.i trenden? Vii
Villa tog hjalp av tv.l experter for att fa svar.
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VAD AR f'IBERKABEL?

Sja.l.va natet best.lr av en glasfibertr.ld,
skyddad av isolerande plast. Glaset i kabeln
ar s.l rent och klart att om man hade gjort ett
fonster med g!as av samma renhet skulle det
kunna vara flera meter tjockt utan att man
hade kunnat se glaset. I glaset overfors ljus
p.l samma satt som kopparledningar overfor
elektricitet.

Ett argument som skeptikern garna
anvander ar att utvecklingen g.lr s.l snabbt att
en ny teknik and.l snart kommer att ersatta
fibern.
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Slbs nl ock1a om INIIIIIIH'edden hemma?
I s~ fall ar det kan
•
att skaffa fiberkabel.

Mattias GrafstriSm, vd for opartiska
Telekomr.ldgivarna, tillbakavisar det.
- Med tanke p.l de enorma investeringar
som nu gors i fiber ar det har en l.ingsiktig
infrastruktursatsning som narmast kan jamforas med nar det garnla telefonnatet byggdes
med koppartr.ld, sager han.
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f'~R MAN Tl.~LBAKA PENGARNA
NAR MAN SALJER?

Det forekommer vilda spekulationer om hur
mycket husets varde okar nar man installerar
fiberkabel. Tre till fyra g.lnger insatsen, p.lstar
en operator. Dubbelt, sager en annan.
Mattias Grafstrom tycker att det ar fel satt
att tanka p.l:
- Jag tror att man snarare an vardeokning
ska resonera k.ring en vardeminskning om

man inte installerar fiber, sager han.
- Husspekulanter kommer i allt hogre grad
att forutsatta att det finns. Om det inte gor
det kommer man att lagga in kostnaden for
att grava for fiber i kalkylen, ungefar som att
badrummet behover renoveras. Det kommer
sannolikt att p.lverka priset vid forsaljningen.
Det ar vart att tillagga att indragen fiber
anses vara en forbattrings.ltgard. Vid en forsa.l.jning far man gora avdrag for 22 procent
av investeringskostnaden.
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VAD SKA FIBER KOSTA?

Snittpriset for att installera fiber ar,
enligt Post- och telestyrelsen, 18000 kronor
men varierar mycket.
Generellt kan man saga att i de fall nar installationskostnaden ar betydligt lagre an s.i.,
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Om du har mojlighet att grava sjalv och
leverantoren tillater <let kan <let ga att fa ner
priset.
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VILKA FALLGROPAR FINNS?

Forst och framst: Kolla om priset du har
fatt inkluderar ROT-avdrag. En de! natbolag
har anklagats for att vilseleda i sin marknadsforing genom att pasta att man kan fa ROTavdrag for hela installationskostnaden.
Det stammer inte. Enligt Skatteverket rar
man gora ROT-avdrag for gravjobbet pa sin
tomt och for arbetet med att borra igenom
vaggen. Fraga under <let projekteringsmote
som leverantoren ar skyldig att halla hur
stor de! av den totala summan som utgors av
gravning (innanfor tomtgrans) och borrning.
Viktigt ar ocksa att se till att <let i avtalet
med leverantoren skriftligt framgar att du
har ratt att dra dig ur och inte behaver betala
forran arbetet har slutforts.
Det finns exempel pa personer som har
flyttat innan gravningen har paborjats. Nar de
darfor vill avbestiilla tjansten har de fatt betala
en straffavgift pa 10 000-15 000 kronor.
- Enligt radande praxis kan man fa betala
en mindre schablonkostnad i sadana fall och
den kostnaden ska framga av avtalet, sager
Mattias Grafstrom.
Ett annat scenario: Leverantoren kan ga i
konkurs. Om du redan har betalat och arbetet
inte har paborjats forlorar du dina pengar.
I avtalet ska <let tydligt framga att du inte
betalar nagra pengar forran arbetet ar slutfcirt.

vags <let ofta upp av en fast manadskostnad
och en bindning till en speciell operator.
- Jag tycker <let ar viktigt att man tittar pa
helhetslosningen och inte laser fast sig vid en
tjansteleverantor. Om <let visar sig att man
har en fast avgift pa 300 kronor i 60 manader
och inte far valja <let utbud som passar en
sjalv kanns kanske inte den laga installationsavgiften lika bra, sager Linda Hernstrom,
ansvarig for affarsomradet Fiber till villa hos
Telia.
Mattias Grafstrom pekar pa vikten av att
kolla vilka alternativ som finns.
- Kolla med kommunen om flera leverantorer har sokt marktillstand. Da kan man
jamfora priset, om <let finns nagot avtal som
binder en och vad som ingar, sager han.
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- Det stammer att teknik nastan alltid blir
billigare efter ett tag, men har ar <let inte tekniken som ar den stora kostnaden utan gravningen. Om enstaka kunder valjer att ansluta
sig senare talar <let mesta for att kostnaden
blir hogre, sager Mattias Grafstrom.

HUR FUNKAR DET I GLESBYGD?

Bor du i tatbebyggt omrade ar du naturligtvis mer attraktiv for fiberleverantorer.
Gravkostnaden blir lagre och inkomsterna
storre for leverantoren.
Bor du i glesbygd finns andra losningar.
- Man kan samla sina grannar i ett byalag
och soka bidragsmedel fran Jordbruksverket.
Kostnaden brukar da bli ungefar densamma
som om man bor i tatbebyggt omrade, sager
Linda Hernstrom pa Telia.

BLIR DET BIL IGARE EL ER DY·

Leverantorerna lockar vanligen med kampanjpris. Om man inte ansluter sig i en forsta
omgang blir priset hogre. Men nya produkter
brukar ju sjunka i pris och varde efter en tid.
Borde <let inte bli sa med fiberkabel ocksa?
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RACKER DET INTE MED MOBILT
BREDBAND ELLER ADSL?

Beroende pa hur manga man ar i hushallet
och vilka vanor man har kan <let gott racka
med mobilt bredband eller ADSL. I <lag. Men
hur ser behovet av bandbredd ut i morgon?
- Jag tycker att man ska reflektera over
hur snabb utvecklingen har varit de senaste
fem aren, exempelvis hur vi tittar pa tv, sager
Linda Hernstrom.
- Sannolikt kommer utvecklingen att ga
annu snabbare framover. Darfor ar <let inte
behovet i <lag man i forsta hand ska titta pa,
utan behovet i morgon.
Hon namner ocksa utvecklingen pa
sjukvardsomradet. Med hjalp av sensorer kan
aldre paminnas om att ta sin medicin eller ha
kontakt med sjukhus via skarm. Fiberkabel
kan gora <let mojligt for aldre att bo kvar langre
hemma i sin villa, menar Linda Hernstrom.
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VILKA AR FC>RDELARNA
MED FIBER?

En fordel ar hastigheten. Ett exempel: Om du
laddar ner filmen "Hunger games" (1,5GB)
med ADSL tar <let 27 minuter. Om du gar
samma sak med fiber tar <let bara tva minuter. Med fiber kan du komma upp i hastigheter omkring 40 gigabit per sekund, aven om
ingen koper sa hoga hastigheter i <lag.
En annan fordel ar att fiber ar stabilt och
fritt fran storningar. Med fiber paverkas inte
uppkopplingen av askvader, stormar, avstand
eller att manga anvander uppkopplingen
samtidigt. Tekniken kan ocksa relativt enkelt
uppgraderas centralt. For att ytterligare bygga
ut eller aka hastigheten behaver du alltsa inte
grava upp tomten igen.

Nackdelarna med fiber ar i huvudsak tre:
Den hoga anslutningskostnaden.
Ingreppet pa tomten (gravningen).
Du kan inte ta med dig uppkopplingen.
Fibern Jigger nedgravd i marken och kan
utnyttjas i villan, men alltsa inte i bilen eller i
sommarstugan. ~
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