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Information



Eltel Networks Infranet AB genomför på uppdrag 
av IP-Only Produktion AB fiberutbyggnad 
i området Joels Udde i Färjestaden. 

Entreprenaden omfattar cirka 4000 meter schakt 
och 150 fiberinstallationer hos slutkunder.

Målet är att överlämna entreprenaden i sin helhet till 
IP Only i slutet av 2022. 

Information om projektet



Eltel Networks har lång erfarenhet av 
fiberutbyggnad till flera olika nätägare och 
finns representerade med lokalkontor i hela Sverige. 

Eltel tillsammans med våra underentreprenörer kommer att vistas i ert område vilket kommer att leda till ökad 
trafik med tunga fordon och personal som arbetar längst med vägar. 
Därför ber vi er att respektera avstängningar, skyddsanordningar och skyltningar för allas säkerhet.  
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Kundtjänst 

För att komma i kontakt med oss hänvisar vi till följande: 

För beställning eller avbeställning av er fiberleverans, 
frågor om avtal eller övriga frågor kontakta 
IP-Only kundtjänst 
Telefon 0200-43 00 00 (vardagar 08.00-17.00)

För frågor om markupplåtelseavtal, kundprojektering, 
kundinstallation av fiber, schakt och markarbeten kontakta
Eltel Networks kundtjänst 
Telefon 010-45 10 671 (vardagar 08.00-16.00)
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Innan schakt och markarbeten påbörjas kommer vi 
att märka ut de befintliga ledningar som finns i marken. 
Detta görs med färgmarkeringar på marken eller på markeringsstavar. 
Syftet är att inte förstöra redan befintliga rör och ledningar i marken. 
Detta kallas ledningsutsättning. Flytta inte på dessa markeringar. 

Vi kommer även att genomföra en förbesiktning av arbetsområdet
vilket innebär att vi dokumenterar hur vägsystem etc ser ut innan 
våra schakt och markarbeten påbörjas. 
När arbetet är slutfört kallar vi till efterbesiktning av arbetsområdet.

Under schakt och markarbeten följer vi robust fiber 
vilket är en nationellt fastställd anvisning för fiberbyggnation 
vilken reglerar förläggningsmetod och djup. 
Utöver denna anvisning följer vi anvisningar från respektive nätägare. 

www.robustfiber.se

Schakt och markarbeten



Fiberleveransen är indelade i tre moment. 

Första momentet är ett kundprojekteringsbesök. 
Detta besök syftar till att tillsammans med slutkunden 
kartlägga hur och var vi skall gräva på er tomtmark för 
att ansluta er till fibernätet. Här installerar vi även eventuell 
utrustning som fästs på husfasaden. 

Andra momentet är kundschakten. Nu genomförs grävningen på 
er tomtmark enligt den projektering som genomförts. 
Vid denna typ av grävning genomför vi endast en grov återställning
av er tomtmark. Vilket innebär att ni själva står för den största delen 
av återställningen så som frösättning, återställning av markplattor etc. 

Slutligen blåser vi en fiberoptisk kabel till er husfasad, när detta är klart aktiverar vi er fiber.  

Er fiberleverans



Vänligen respektera eventuell avstängningar, skyltar och skyddsanordningar
Tänk på att det kommer vara mer och tyngre trafik i området. 

Vid frågor eller problem, kontakta oss gärna! 

Vår förhoppning är ett respektfullt och trevligt samarbete framöver!

Avslutning
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