
Vi erbjuder följande varianter
Tjänsten Arbete i fastighetsnät finns i följande 
 varianter:
• Arbete i fastighetsnät – kopparanslutning
• Arbete i fastighetsnät – fiberanslutning,  

single mode

Dessutom finns tillvalet Arbete i fastighetsnät – 
 service. Detta innebär att du får samma servicenivå 
som hos din kommunikationstjänst, hela vägen fram 
till användarstället.

Tjänsten Arbete i fastighetsnät innebär 
att vi hjälper dig att utnyttja ditt befint-
liga  fastighetsnät på ett effektivt sätt. 
Du kan enkelt placera din kommunika-
tionsutrustning på önskad plats i bygg-
naden, oavsett var Telias anslutnings-
punkt råkar befinna sig.

Telias anslutningspunkt  
och användarställe
Våra anslutningstjänster för tele- och datakommu-
nikation överlämnas normalt vid Telias anslutnings-
punkt. Denna punkt återfinns vanligtvis i fastig hetens 
källare och kan bestå av en kopplingsbox eller 
kopplingsplint.

Men oftast vill du använda anslutningstjänsten via 
kund placerad utrustning på någon helt annan plats 
i byggnaden, ett så kallat användarställe. Detta 
användarställe förbinds med Telias anslutningspunkt 
via ett fastighetsnät; se figuren nedan.

Låt oss komplettera det befintliga  
fastighetsnätet
Vi åtar oss gärna ett ansvar för framkopplingen i 
fastighets nätet. Vi utför de kopplingsåtgärder och 
den komplettering som eventuellt krävs. Vi samord-
nar din leverans och utför arbete i fastighetsnätet 
i samband med installationen av din kommu nika-
tionstjänst.

Produktblad

Tjänsten som möjliggör 
valfri placering  
i ditt fastighetsnät

Arbete i fastighetsnät



För befintliga fastighetsnät 
För att du ska kunna utnyttja tjänsten Arbete i 
fastighetsnät för koppar ska det finnas ett befintligt 
fastighetsnät med dragbara kabelvägar (rör, kabel-
stegar, hål genom mellanväggar osv.) i den aktuella 
byggnaden. Vid behov kompletterar vi detta nät med 
nya kabelsegment fram till användarstället. 

För Arbete i fastighetsnät för fiberanslutningar så 
ingår komplettering av kanalisation med montage av 
kabelränna/plastkanal/rör upp till max 200 meter.  
  
Håltagning mellan våningsplan ingår (håltagning i 
tjocka väggar, glas och marmor ingår inte) och de 
vanligaste förekommande brandtätningarna ingår, 
dock ej komplicerad typ (tex Lycab/Brattberg eller 
Roxtec).

När man beställt tjänsten Arbete i fastighetsnät för 
fiberanslutningar så kommer vår entreprenör på be-
sök innan leveransdagen. Entreprenören säkerställer 
att allt är på plats för att ansluta fibern till användar-
stället från Telias anslutningspunkt. 
 
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 nödvän-
digt. Om ni väljer att godkänna det offererade till-
lägget så kommer leveransen att utföras enligt plan 
med leverans av datakomtjänsten. 

En fullständig beskrivning finner du på  
telia.se/arbeteifastighetsnat

Följande tabell sammanfattar de olika varianternas 
innehåll och prissättning. Fullständiga villkor får du 
av din kontaktperson på Telia.

Användarställe, eventuellt  
med kundplacerad utrustning

Här utförs Arbete 
i  fastighetsnätFastighetsnät

Telenät

Anslutningspunkt,  
placerad i teleutrymme

Arbete i fastighets-
nät, fiberanslutning

Fast avgift

Arbete i fastighets-
nät, kopparanslutning

Fast avgift

Koppling och 
installations-
arbete

Ingår i avgiften Ingår i avgiften

Material Ingår i avgiften Ingår i avgiften

Resor Ingår i avgiften Ingår i avgiften

Service Tillval Tillval

Vill du veta mer om Arbete i fastighetsnät 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/arbeteifastighetsnat.TS
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