Fiber i Visby innerstad
Sammanställning av tillgänglig information maj 2015
Uppdaterad information januari 2016, mars 2016
Medlemmar i Visby Innerstadsförening har efterfrågat information om vad som händer beträffande utbyggnad av fiber i innerstan. Styrelsen har därför skriftligt
och vid sammanträffande försökt få en bild av vilka planer tre olika aktörer har för utbyggnaden av fiber just i innerstan. Därefter har en fjärde aktör via mail
informerat styrelsen om sina planer. Styrelsen vill med nedanstående information ge en objektiv bild av vad som framkommit hittills i frågan.

IP Only / Gotland Fiber: IP Only / Gotland Fiber har svarat på föreningens frågor (se nedan). Representanter för företaget var inbjudna till styrelsens
sammanträde 2015-05-18 för att lämna kompletterande information. IP Only / Gotland fiber har i mail 2015-05-29 lämnat följande aktuella status:
” Vår ambition med att bygga fiber i Visby innerstad börjar med att genomföra en förstudie, därmed identifiera antal och vilken typ av kundsegment samt hitta
framkomliga vägar och etappindela området.
Eftersom andra aktörer redan verkar ha bilden klar för sig och vår förstudie inte kommer att vara klar förrän om ca 4 månader väljer vi att avvakta.”
Kontaktperson Tommy Andersson, 070-211 69 85, tommy.andersson@ip-only.se. Hemsida http://www.gotlandfiber.se/.

GEAB: GEAB har svarat på föreningens frågor (se nedan). F n undersöker GEAB intresset för fiberanslutning av fastigheterna i området Specksrum/Tranhusgatan. Kontaktperson Daniel Gahne, 0498-28 50 00, kontakt@geab.vattenfall.se. Hemsida http://www.gotlandsenergi.se/fiber.pab.
Januari 2016: GEAB håller under Q1-2016 på att färdigställa flertalet fiberanslutningar i Visby åt Region Gotland, enligt den upphandling GEAB tog
hem Q4-2015, därutöver ett flertal enskilda anslutningar under etablerande i Visby.

Telia: Telia har svarat på föreningens frågor (se nedan). Hemsida http://www.telia.se/privat/bredband/abonnemang-kontantkort/produkt/telia-bredband-via-fiber
Januari 2016: Telia har f n inga nya färdiga planer att redovisa avseende fiberutbyggnad som rör Visby Innerstad.

Fiberx: Fiberx har i mail till styrelsen 2015-05-28 informerat om att man avser att med start i höst bygga ut fibernät i Visby innerstad så att alla fastigheter som
så önskar, såväl privata som kommersiella, skall kunna anslutas till Telia/Skanovas fibernät. Kontaktperson Benkt Linnander, 073-081 41 44,
innerstaden@visbyfiber.se. Hemsida http://visbyfiber.se/.
Fiberx Sweden AB är ett nybildat bolag. Uppgifter om några pågående eller genomförda projekt har inte lämnats.
Januari 2016: Fiberx har redovisat en målsättning att bygga ut fiber i hela innerstaden under 2016. Information om detta finns under
http://visbystadsnat.se/
Mars 2016: Särskilda regler gäller om byggnaden är skyddad som byggnadsminne. För att ta reda på vilka specifika skyddsföreskrifter som gäller och
hur man söker tillstånd för ändring - kontakta länsstyrelsens kulturmiljöavdelning (http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Pages/default.aspx) . Karta över vilkabyggnader som är skyddade hittar du under http://www.gotland.se/KMPGotland/karta.
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GEAB

Hur långt har fibernätet utbyggts till
dags dato?

Hur ser de övergripande planerna ut
för framtiden?

Finns någon beräknad tidpunkt när
nätet kan vara fullt utbyggt?

Vi har fibernät från Fårösund i norr till
Burgsvik i söder. Tittar vi lite närmare på
just innerstaden, så har vi vissa fiberstråk och även stråk med endast kanalisation förlagd tillsammans med fjärrvärme eller el. Vi täcker dock inga större
delar av Visby innerstad, men vi finns där
på ett antal platser.

GEAB bygger endast ut på förfrågan och
inte på spekulation, samt endast på
kommersiella grunder. Främst bygger vi
ut till företag och BRF’er, men även i viss
mån till enskillda villor/hushåll.

Då det inte finns någon plan från GEAB
att bygga ut ett fibernät i hela Visby eller
på hela Gotland för den delen, så är
frågan inte riktigt relevant för oss att
svara på.

Vi har precis grävt och har kompletterande offerter ute längs Hästgatan/ Hästbacken. Vi kommer strax att börja gräva
längs delar av Schweitzergränd, S:t
Hansgatan, Rådhusplan, Mellangatan,
Danzigergränd och Strandgatan. Vi
kommer även inom kort att gå ut med ett
utskick till ett 25-30-tal hus i området
Specksrum/Tranhusgatan.

Ingenting i innerstaden.

Hur planerna ser ut för framtiden har vi i
dagsläget inte information om. Vår förhoppning är dock att vi ska fortsätta att
bygga ut vårt fibernät i Visby.

Tanken är väl att alla som vill ha fiber
ska ha fiber innan 2020, detta är dock
regeringens mål och det kan vara vi eller
någon av våra konkurrenter som bygger
ut fibernätet just där ni bor.

I dagsläget har vi ingen kampanj i Visby
och jag har heller inga uppgifter på var vi
är och gräver för tillfället.

För IP-Only o Gotlandfibers del har vi
byggt och kommer att bygga flera nät på
landsbygden. Garda, Alskog, Ardre,
Norrlanda, Ganthem, Hall, Hangvar,
Rute, Bunge för att nämna några.
Hemse, Fårösund, Ljugarn och Visby
utanför ringmuren kommer att vara
utbyggda under 2015.
Därtill kommer de nät där vi är KO men
som ägs av föreningar runt om på ön
som tex.Eksta, Östergarn, Gammelgarn
Anga, Kräklingbo, Vänge, Guldrupe,
Buttle, Hellvi osv.

Så här långt har satsningen riktat sig mot Vi räknar med att Gotland förutom Visby
villor och privatkunder, under våren 2015 innerstad kommer att vara utbyggd Q3kommer vi även att börja bygga till
Q4 2016.
BRF:er, hyreshus och företag.

Vi bygger för närvarande i Bungeområdet och Ljugarn/Ardre området samt på
etapp 3 i Västra Visby.
Byggstart på Etapp 4 Norra Visby inom 3
veckor.

TELIA

Gotland Fiber
IP Only

Var säljer/gräver ni för närvarande?
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GEAB

TELIA

Hur och när blir tilltänkta kunder erbjudna
anslutning?

Vilka kostnadsnivåer har en fiberanslutning?
(Anslutningsavgift och månadsavgifter)

Vi offererar på förfrågan, och gör utskick till områden när vi planerar att passera förbi i samband
med andra schaktarbeten, eller när vi fått in
många förfrågningar från ett och samma område,
eller när någon eldsjäl varit runt och knackat dörr
i ett område och fått ihop ett 20-30-tal intresserade (som i fallet Specksrum/Tranhusgatan).

Anslutningsavgifterna beror helt på just det projektet. Hur många meter behöver schaktas, hur
många samtidiga anslutningar kan göras, samförläggning med någon annan som delar schaktkostnaderna m.m. m.m.. Men det brukar ligga på
20-35 kkr/hus i Visby innerstad. Sedan tillkommer
ju ev. kostnader i samband med om det är flerfamiljshus där det är fler än en anslutning som
skall etableras. Månadsavgifterna beror sedan på
vilka tjänster kunderna tecknar avtal på via beställningsportalen på
www.gotlandsenergi.se/bredband . GEAB driver
ett så kallat ”öppet nät” där olika tjänsteleverantörer på lika villkor levererar sin tjänster.

I samband med att en kampanj startar så skickar
vi ut direktreklam till de kunder som får erbjudande, vi har även representanter på plats i området
som knackar dörr och säljer Öppen Fiber.

Man betalar endast ett fast pris för anslutning till
vårt fibernät, därefter betalar man endast för de
tjänster man har. Prisexempel på våra tjänster
hittar du på www.oppenfiber.se

Övriga kommentarer

--------

----------
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Hur och när blir tilltänkta kunder erbjudna
anslutning?
Vi kartlägger ett område och gör en grovprojektering
sedan tas beslut om utbyggnad ska ske.
När det är fattat går vi ut med erbjudande brevledes
och fyller även på med säljare som knackar dörr.

Gotland Fiber
IP Only

Vilka kostnadsnivåer har en fiberanslutning?
(Anslutningsavgift och månadsavgifter.)
Anslutningsavgifterna varierar från område till område och ligger från 15.500:- till 20.900:-. Vad det
gäller en ev anslutningsavgift i innerstaden är det
väldigt svårt i dagsläget att sätta ett pris pga dyr
återställning.
Månadsavgifterna styr kunden över helt själv, vi har
inga fasta avgifter på våra anslutningar.

Övriga kommentarer

IP-Only bygger helt öppna nät och säljer inga tjänster själv,
gå gärna in på www.gotlandfiber.se och se vilka tjänsteleverantörer vi kan erbjuda. I och med Etapp 4 Norra Visby
så kommer vi till en punkt då Visby innerstad blir högintressant för oss. Vi håller på med tillståndshantering för en
etapp som vi vill bygga från Visby lasarett till Cramergatan
(Högskolan). I och med denna etapp har vi omringat området och kan börja se på lösningar hur man kan bygga ut
innerstaden. När vi bygger ett område har vi hela tiden varit
noga med att bygga hela områden så att det inte blir små
fläckar kvar som senare inte kan få fiber. Detta är något
som är jätteviktigt att ta med när vi pratar Visby innerstad.
Som det ser ut just nu erbjuds det fiber i samband med
andra projekt i innerstaden. Det är ju jättebra för dom kunder som får chansen men risken med en sådan strategi är
att den dag russinen är borta sitter det ett antal adresser
som blir ekonomiskt hopplösa att bygga till. Jag tror att det
bästa för Visby innerstad vore att samla de operatörer som
finns och är intresserade (Telia, IP-Only och Geab) tillsammans med Regionen och Länsstyrelse och kanske
Innerstadsföreningen för att gemensamt hitta lösningar för
utbyggnaden av området i sin helhet. /Tommy Andersson
Gotland Fiber/IP Only

