
 

  
 

Datakom 

SÅ LEVERERAR VI FIBER- 
TJÄNSTER TILL DIN LOKAL 
Leveransinformation 

 

 
 
 
 
 

 
För att den tjänst som du beställt ska kunna levereras 

enligt dina önskemål måste vissa förutsättningar 

vara uppfyllda när det gäller infrastrukturen inom den 

fastighet* där du har dina lokaler. I vissa fall måste 

infrastrukturen kompletteras. Detta kräver insatser från 

fastighetsägaren. Saken förenklas naturligtvis om det 

är du själv som äger fastigheten. 

 
I det här informationsbladet beskriver vi vilket 

ansvar de inblandade parterna har (vi själva, du som 

beställare samt eventuellt fastighetsägaren) och 

hur samverkan mellan dessa parter bör se ut. Ju 

noggrannare leveransen förbereds, desto snabbare 

och enklare blir det att få datakomtjänsten på plats så 

att du kan börja dra nytta av den i din verksamhet. 

 
 
 
 

* Termen fastighet används här i den juridiska betydelsen, alltså tomtmark med tillhörande byggnader och anläggningar. 



ANSLUTNING TILL DINA LOKALER 
– EN ÖVERSIKT 

 

 
 
 

 
 

 

Kabelstråk 1  i telenätet. 

 
Avlämningspunkt 2  placerad på fastighetsgränsen 3 , alltså gränsen för den 

juridiska fastighet där din lokal eller bostad är belägen. 

 
Vi levererar en kabel 4  mellan fastighetsgränsen och anslutningspunkten 6 . 

Den senare utgörs av en kopplingsbox eller kopplingsplint, märkt med texten 

Telia eller Skanova. Kabeln kopplas in till anslutningspunkten. 

 
Kabeln dras i ett kanalisationsrör 5 . 

Anslutningspunkten är placerad i ett teleutrymme 7 . 

Tele och datakommunikationen transporteras vidare i byggnaden med hjälp 

av fastighetsnätet 8 , som kopplas in till anslutningspunkten. Ansvaret för 

fastighetsnätet ligger hos fastighetsägaren. 

 
Fastighetsnätet förbinder anslutningspunkten med användarstället 9 . 

Här placeras den kundplacerade utrustning som ingår i vissa tjänster (exempelvis en switch). 

En fastighet kan omfatta flera byggnader. Dessa förbinds i så fall med ett områdesnät 10 . 

1 3 

9 

10 
8 

4 5 
7 

6 

2 



FÖRBERED DEN NÖDVÄNDIGA 
INFRASTRUKTUREN 
UTANFÖR BYGGNADEN 

 
 

För att förbereda leveransen behöver du som kund diskutera nedanstående frågor 

med fastighetsägaren eller med dennes representant, t.ex. fastighetsskötaren. 

Kom ihåg att skaffa nödvändiga tillstånd från din fastighetsägare. 
 
 

 
 

 
 

 

 
Om det saknas en fiberbaserad anslutningspunkt kommer vår

entreprenör att etablera en sådan i samråd med fastighetsägaren.

Hur detta går till beskrivs i dokumentet Anslutning till telenätet, 

som du hittar på telia.se. Den kontaktperson som du angivit i din

beställning får cirka fem veckor före angivet leveransdatum en

ritning som visar anslutningspunktens placering i byggnaden. 

Har byggnaden en befintlig, fiberbaserad anslutningspunkt märkt 

med Telia eller Skanova? (Fastighetsägaren har i så fall ett Avtal

för teleutrymme och ett Avtal för anslutning av fastighetsnät.) 

 NEJ 

 
Om det saknas dragbar kanalisation kommer vår entreprenör

att informera fastighetsägaren om detta. Vi utför grävarbeten i 

samband med att vi anlägger vår fiberkabel. 

Finns det dragbar kanalisation mellan avlämningspunkten 

och anslutningspunkten? 

 NEJ 

 
Gå till avsnittet Förbered den nödvändiga infrastrukturen 

inne i byggnaden. 



FÖRBERED DEN NÖDVÄNDIGA 
INFRASTRUKTUREN 
INNE I BYGGNADEN 

 

 

 
 

 
 

Läs gärna mer på telia.se/arbeteifastighetsnat 
 

 

Kommunicera åtgärderna internt 
i ditt företag 
Om ditt företag är stort och ni har flera arbetsställen är 

det extra viktigt att alla som berörs av leveransen får 

tillräcklig information och vet hur de ska agera. Tänk 

på att den lokala kontaktpersonen behöver vara på 

plats vid installation. Dessutom ska den personen ha 

kännedom om vilka tjänster som ska levereras och hur 

ditt företag valt att komplettera fastighetsnätet. 

 

Arbete i fastighetsnät – viktigt att veta 
Om du beställer vår tjänst Arbete i fastighetsnät ska 

du förbereda leveransen genom att säkerställa att 

förutsättningarna i dokumentet Beskrivning Arbete i 

fastighetsnät uppfylls. Detta dokument hittar du på 

telia.se. 

 
Några exempel på förberedande åtgärder: 

• Kontrollera att det finns dragbara kabelvägar (rör, 

kabelstege eller kabelränna, hål genom mellanväggar 

osv.) mellan anslutningspunkten och användarstället. 

• Ta bort eventuella hinder längs den planerade kabel 

vägen (möbler, undertak, brandtätningar o.d.). 

 
Om du inte kan uppfylla förutsättningarna ber vi dig att 

kontakta en elentreprenör eller någon av våra samar 

betspartners för att genomföra de åtgärder som krävs. 

 
Komplettera det befintliga

fastighetsnätet, antingen 

via Telias tjänst Arbete i

fastighetsnät eller via en

elentreprenör. Beställer

du Telias tjänst Arbete i 

fastighetsnät behöver du 

förbereda leveransen. Läs mer 

under Arbete i fastighetsnät –

viktigt att veta nedan. 

 
Beställ vår tjänst

Arbete i fastighetsnät 

eller ge en entreprenör

uppdraget. Beställer

du vår tjänst behöver 

du förbereda

leveransen. Läs 

mer under Arbete i 

fastighetsnät – viktigt

att veta nedan. 

Finns det ledig fiber / fiberpar mellan anslutningspunkten och 

användarstället i ett fastighetsnät baserat på single mode-fiber? 

 NEJ 

Har byggnaden ett befintligt koppareller fiberbaserat 

fastighetsnät? 

 NEJ 

 
Klart för leverans av din datakomtjänst. 



Samordna och tidplanera åtgärderna 
Om din egen elentreprenör bygger eller kompletterar 

fastighetsnätet måste arbetet vara klart i god tid före 

vår leveransdag. Entreprenören ska följa anvisningar 

och specifikationer i dokumentet Beskrivning Arbete 

i fastighetsnät. 

 
Obs! I det utrymme där anslutningspunkten är 

installerad ska det finnas ett kontakterat fiberpar (två 

fibrer) med minst 4 meters längd. Fiberparet ska vara 

uppmärkt och parnumrerat eller märkt med texten 

”För Telia”. Även vid användarstället ska kabeln vara 

kontakterad. 

 
Om du bedömer att detta arbete inte kommer att vara 

avslutat vid den tidpunkt då vi angivit att din tjänst 

ska levereras, kontakta i så fall vår kundtjänst på 

tel. 90 400 och be att leveransen senareläggs. 

 

Avisering av leverans 
Två arbetsdagar före den planerade leveransen ringer 

vår entreprenör till den kontaktperson som du angav 

i samband med beställningen av datakomtjänsten 

(Kontaktpersonen kan naturligtvis vara du själv). 

Entreprenören kommer överens med kontakt 

personen om praktikaliteterna. 

 
Leveransen sker under helgfri måndag–fredag, 

kl. 08:00–18:00. Tänk på att skaffa nödvändiga 

tillstånd samt nycklar till låsta utrymmen. 

 

Avisering av leverans om tjänsten 
arbete i fastighetsnät beställts 
Vi kommer på besök före leveransdagen för att 

säkerställa att alla nödvändiga förutsättningar finns 

för att kunna ansluta fibern till användarstället från 

vår anslutningspunkt. Vår entreprenör kommer 

att kontakta kontaktpersonen som du angav i 

samband med beställningen av datakomtjänsten 

(Kontaktpersonen kan naturligtvis vara du själv). 

Entreprenören kommer överens med kontaktpersonen 

om praktikaliteterna. Om det visar sig att 

förutsättningarna för det fasta priset av vår tjänst 

inte möts så kommer ni att erhålla en tilläggsoffert 

för det extra jobb som är nödvändigt. Om ni väljer 

att godkänna det offererade tillägget så kommer 

leveransen att utföras enligt plan med leverans av 

datakomtjänsten. 

 
Leveransen sker under helgfri måndag–fredag, 

kl. 08:00–18:00. Tänk på att skaffa nödvändiga 

tillstånd samt nycklar till låsta utrymmen. 

 

Återställ lokalerna 
När arbetet i fastighetsnätet är klart kan det i vissa fall 

vara nödvändigt att utföra olika återställningsåtgärder, 

exempelvis montera undertak eller förse kabel 

genomföringar i mellanväggar med brandtätning. 

 

Tillämpning 
Texten i det här dokumentet är generell och beskriver 

våra leveranser i allmänhet. Om du har kundunika 

avtalsvillkor utförs leveransen enligt dessa. 

 
Läs mer om datakomtjänster och installationsarbete 

på telia.se/arbeteifastighetsnat 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
Vill du veta mer, kontakta oss gärna. 

Vill du veta mer om våra fiberbaserade datakomtjänster eller göra en beställning?

Lämna dina uppgifter på telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig inom

kort. Du kan också ringa oss på tel. 90 400 eller besöka oss på telia.se/foretag. 
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