
Nu bygger vi 
fiber för framtiden 

i hela kommunen

INTERNET, TV, TELEFONI OCH TRYGGHETSTJÄNSTER

LOKAL NÄRVARO, LÅNGSIKTIGHET GENOM KOMMUNALT ÄGANDE, ÖPPET NÄT



Varför fiber? 

• Bredband via fiber är den snabbaste 
uppkopplingen som finns idag 

• Kopparnäten är på väg bort

• Högre krav på hastighet när fler  
använder bredbandet samtidigt

• TV-tittandet förändras (IP-tv,  
streaming) 

• Smartare TV med internetfunktion

• Mobiler, surfplattor uppkopplade 
hemma

• Smarta hus, larm, övervakning

• Med fiber är ditt hus förberett för 
framtiden och attraktivare på  
bostadsmarknaden

• Framtida trygghetstjänster

Varför fiber genom oss?

• Långsiktighet genom kommunalt 
ägande

• Lokal närvaro

• Öppet nät med många operatörer

• Konkurrenskraftiga priser på tjänster 
i nätet, jämför gärna!

• Modernt nät, byggt med senaste 
teknologin

• Vi erbjuder flexibla samarbetslös-
ningar för projektgenomförandet 
(inkl. drift- och underhåll). Välj den 
lösning som passar dig bäst.

Internet, TV, telefoni och  
trygghetstjänster
• Valfrihet att själv välja och kombinera tjänster och 

operatörer

• Möjligt till lägre totalkostnad genom att samla 
tjänster hos en och samma operatör

• Ett öppet nät gör det enkelt att uppgradera tjänst 
eller byta operatör 

• Hög kapacitet som gör det möjligt att dra nytta av 
den snabba utvecklingen av framtidens tjänster

Hjälp hela vägen
• Vår kundservice finns på plats i Väs-

tervik och svarar gärna på frågor

• Vår projektledare och entreprenör 
finns till för dig

• I samband med att du får din 
mediabox installerad får du en enkel 
guide över hur du kommer igång

Västervik Miljö & Energi

En lokal fiberanslutning från 



”Nyckelfärdigt” eller 
”Gräva-själv”

”Gräva-själv” *
• VMEAB bygger, bekostar och äger
• Schaktningsarbeten utföres och bekostas  

av kunden.
• Max 250 meter i medelschakt.  

(Avser endast material) 
• Ansvarsområde i processen enligt överenskommelse 

Ord. pris: 12 500 kr
*GÄLLER PÅ LANDSBYGDEN, GÄLLER EJ FÖR  
BIDRAGSBERÄTTIGAD FIBERUTBYGGNAD. 

Västervik Miljö & Energi

En lokal fiberanslutning från 

”Nyckelfärdigt”
• Du får en ”nyckelfärdig” funktion,  

hela vägen hem till dig. 
• VMEAB bygger, bekostar och äger fibernätet. 

Max 250 meter i medelschakt
• VMEAB ansvarar för samtliga steg i processen
• Arbetsgrupp står för lokalkännedom, sprider ordet 

och skapar engagemang

Ord. pris: 24 400 kr

För projektområden som blivit bidragsberättigade 
erbjuder Västervik Miljö & Energi endast nyckelfärdiga 
installationer. 

Ligger din fastighet utanför projektområdet och inte är 
bidragsberättigad kan du själv stå för grävarbetet fram 
till anvisad anslutningspunkt. 

Västervik Miljö & Energi står då för material upp till 
250 m från anslutningspunkten. Gräva-självalternativet 
är inte möjligt inom detaljplanerat område.

Anslutningsavgift  
Anslutningsavgiften är en engångsavgift som 
betalas mot faktura när installationen är klar. 
Du betalar endast månadsavgift till den eller 
de operatörer du själv väljer att beställa tjäns-
ter ifrån. Inga månadsavgifter till oss tillkom-
mer.

Fiberlån 
Du kan kontakta din bank för finansiering 
genom till exempel Fiberlån. 

Anmäl ditt intresse!

Allt bygger på att vi får in just din intresseanmälan!  
Anmäl ditt intresse direkt på vår hemsida www.vmeab.se. 

• När du anmält ditt intresse skickar vi en beställning till 
dig som du fyller i och skickar tillbaka till oss.

• För att vi ska börja bygga fiber inom ett område krävs 
en viss anlsutningsgrad, det vill säga ett visst antal 
intresserade. 

• Hjälp till att höja anslutningsgraden genom att prata 
med dina grannar så att de också anmäler sitt intresse! 

WWW.VMEAB.SE



Drift och underhåll
• Löpande ekonomi, bokföring, redovisning
• Serviceavtal
• Förvaltning, dokumentation

Så här går processen till:

INFORMATIONSMÖTEN

UPPHANDLING/AVROP AV TOTALENTREPRENAD 

TJÄNSTERNA ÖPPNAS OCH INSTALLATIONEN ÄR KLAR

Initiativ och intresse
• Information och kontakt med VMEAB
• Kontakt med Länsstyrelsen
• Skapa intresse, prata med grannarna

Förstudie
• Nätets storlek (vilka fastigheter vill anslutas)
• Förprojektering
• Kalkyl
• Finansiering

1 Intressefas 

*Bilda arbetsgrupp
• Finns arbetsgrupp idag?
• 3-5 personer
• Ordna lokala möten
• Kontakt med markägare
• Kontakt med VMEAB
• Se till att avtal tecknas

Teckna avtal
• Kostnadskalkyl
• Teckna bindande avtal  

med fastighetsägare

*Ev. bidragsansökan
• Fullmakt
• Grundfakta
• Projektorganisation
• Kostnadskalkyl
• Finansiering
• Tidplan
• Samråd
• Ledningskollen

2 Uppstartsfas

Projektering
• Detaljprojektering
• Markavtal
• Tillstånd
• Beredning
• Tidplan

Driftsättning
• Installation switch/CPE
• Aktivering av stödsystem
• Anslutning till omvärld
• Tjänsteförsäljning/leverans
• Slutredovisning bidrag Länsstyrelsen 
• Besiktning/kvalitetskontroll

Genomförande 
• Projektledning
• Projektmöten
• Grävarbete
• Fiberinstallation
• Dokumentation
• Ansökan, utbetalning bidrag

Genomförandefas3

Driftfas4

BESLUT OM UTBYGGNAD!
Här fattar vi beslut om utbyggnad av fiber i området. 



Så här går processen till:

Kommentarer
I intressefasen vill vi tillsammans med er undersöka intresset för fiber i ert område. 
Här bildar vi oss en uppfattning om vilka fastigheter som vill ansluta sig och får en 
tidig kalkyl över projektet. Vi startar upp processen med bidragsansökan. Vi fattar 
beslut tillsammans om vi ska gå vidare. 

Kommentarer
Nu startar ert fiberprojekt på allvar! Antingen finns en arbetsgrupp redan i dag eller 
så måste ni bilda en. Västervik Miljö & Energi kommer att stå för bidragsansökan. 
En förutsättning för att kunna få bidrag är tillräckligt hög anslutningsgrad. Anslut-
ningsgraden kan skilja sig åt beroende på områdenas karaktär. 

Kommentarer
Nu är ansökan inne och detaljprojekteringen drar i gång. Markavtal och  
grävtillstånd ska tecknas. Västervik Miljö & Energi sköter hela  
projektet. Nu är vi slutfasen och era fibertjänster är snart i gång! 

Fiberföreningar på landsbygden kan välja ”nyckelfärdigt” eller ”gräva-själv”. 
Inom planlagda områden, ofta tätorter, erbjuder vi inte ”gräva-själv”.  
Detta på grund av att Västervik Miljö & Energi har ett helhetsansvar för våra 
gemensamma gator och ledningar. 

Kommentarer
Har ni byggt nätet själva, äger ni nätet och det ska driftas och skötas även i  
framtiden. Har ni köpt en nyckelfärdig lösning står vi för drift och underhåll.

*GÄLLER FÖR FIBERFÖRENINGAR PÅ LANDSBYGDEN

Kommentarer
För att utbyggnaden av fiber skall påbörjas måste vår bidragsansökan beviljas. 
Beviljas ansökan kan vi bekräfta din beställning och påbörja fiberutbyggnaden.



Du kommer att få en mediabox (även kallad CPE-switch) installerad i ditt hus. Modellen 
som vi använder är en Raycore CPE-switch. Den är konfigurerad för s.k. ”free-seating” 
vilket innebär att du kan ansluta din bredbandsutrustning på valfri ingång i CPE-switchen. 

Mediaboxen känner av om det är TV-utrustning, bredbandsutrustning eller telefoni- 
utrustning och anpassar sig automatiskt. Mediaboxen har hela åtta nätverksingångar  
att koppla in din utrustning på.

Mediaboxen

Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion      Sida 2 

   

Så här kopplar man in utrustning mot Raycore CPE’n 
Raycore CPE-switch är konfigurerad för s.k. ”free-seating” vilket innebär att ni kan ansluta er 

bredbandsutrustning på valfri ingång i CPE-switchen. Den känner automatiskt av om det är TV-utrustning, 

bredbandsutrustning eller telefoniutrustning och anpassar sig automatiskt.  

Inkopplingsförfarandet för telefoni skiljer sig beroende på om det är prioriterad s.k. IP-telefoni eller 

oprioriterad s.k. Bredbandstelefoni. Kontrollera med din tjänsteleverantör om du är osäker på vad som gäller 

för telefonin, och koppla sedan enligt instruktionen nedan. 

Om ni har tjänst från Com Hem gå vidare till sidan 3, om ni har Tele2 gå vidare till sidan 4, annars enligt 

nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ni behöver mer hjälp med att ansluta ert bredband, telefoni eller TV kontakta er tjänsteleverantör. 
 

Om du har ComHem eller Tele2 som tjänsteleverantör finns anpassade instruktioner på följande sidor.  
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Inkoppling
I slutfasen av ditt fiberprojekt kommer en fiber- 
tekniker att installera din mediabox och funktions-
testa mediaboxen, det behöver inte du bry dig om.

Hur du kopplar in din utrustning kan skilja lite bero-
ende på vilken tjänsteleverantör du väljer och vilken 
teknik de använder sig av. 

Inkopplingsförfarandet för telefoni skiljer sig bero-
ende på om det är prioriterad s.k. IP-telefoni eller 
oprioriterad s.k. bredbandstelefoni. 

Kontrollera med din tjänsteleverantör om du är osä-
ker på vad som gäller för dig.

Mediaboxen sköts av Qmarket
Din Raycore mediabox sköts helt av vår kommuni-
kationsoperatör Qmarket (läs mer om dem på nästa 
sida) och har inga inställningsmöjligheter för dig som 
slutanvändare. 

Support
Om du behöver mer hjälp med att ansluta ditt bred-
band, telefoni eller TV, kontaktar du din tjänsteleve-
rantör.



vastervik.qmarket.se

Vår beställningsportal heter Qmarket. Här kan du som är kund välja och vraka mellan 
mängder av produkter och tjänster. För att hitta de tjänster som är tillgängliga i Västervik 
måste du befinna dig på Västerviks-sidan. Om du inte redan gör det går du till startsidan 
”hitta adress” och skriver in din adress. Sedan är möjligheterna enorma!

Välj din tjänst
• Klicka på köpknappen för den tjänst du vill be-

ställa och produkten läggs i kundvagnen.  
• Kundvagnen hittar du uppe till höger på sidan. 

Klicka på ”Se kundvagn” för att se tjänsterna, 
pris och avtal. Här har du även möjlighet att 
önska aktiveringsdatum på respektive tjänst du 
beställer. 

• Innan du genomför din beställning behöver du 
antingen logga in eller registrera dig som ny 
kund.

Registrera dig som kund
• Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och välj 

ett lösenord. Kontrollera att dina adressuppgifter 
stämmer. Tryck på knappen ”Registrera”. 

• När ett köp går igenom så skickas en orderbe-
kräftelse till den mailadress du uppgett vid regist-
rering. 

• Under ”Mina sidor” kan du gå in och se all 
information om de beställningar du har gjort på 
Qmarket.

Betalning
Du kommer att få en faktura från den tjänsteleveran-
tör som du har beställt tjänst ifrån.

Börja surfa
Inom några minuter från beställning kommer ditt in-
ternetabonnemang att börja fungera. Har du beställt 
telefoni, TV eller annan tjänst som kräver utrustning 
från tjänsteleverantören kommer du kunna använda 
din nya tjänst så snart du fått ditt paket med posten. 



VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI 

KUNDSERVICE

TEL 0490-25 70 50

E-POST fiber@vastervik.se

HEMSIDA www.vmeab.se

FAKTA:
• Västervik Miljö & Energi AB ägs till 100% av  

Västerviks kommun

• Idag har vi fibernät i Västervik och Gamleby

• Under 2014 har vi byggt nät åt cirka 2 500 villor  
i Västervik

• Med start 2015 bygger vi fiber i hela kommunen


