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Affärsidé

• Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt 
tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö.

• Ledstjärnorna är 
– Hög leveranskvalitet

– Miljöriktig hantering

– Bra service

– Låga priser

• Arbetet utförs ALLTID NÄRA kunderna



Vår vision

Borlängeborna som är både ägare och kunder ska ha 
anledning att vara stolta över Borlänge Energi

Borlänge Stadsnät

• Startade som ett samarbetsprojekt med  Telia 1997.

• Kommersiella verksamheten startade 1999.

• Erbjuda kostnadseffektiva kommunikations- lösningar med hög kvalité.

• Årsomsättning 2010,  23 Mkr. 



Varför fiber?

• Vilka bredbandstjänster som kommer att finnas tillgängliga om 5 eller 25 år är svårt att idag peka 
ut. 

• Det är lika svårt som att när el-nätet byggdes ut fantisera om vilka funktioner som skulle kräva 
elektricitet eller varför man skulle behöva asfaltera och räta vägar när de flesta körde häst och 
vagn.

• Det enda vi vet är att utvecklingen gett oss fler, tyngre, bättre och mer krävande digitala tjänster. 
Antalet användare och den tid som dessa användare nyttjar nätet är också fler och längre.

• Givet att vi tror att den utvecklingen fortsätter så bör samhällets fokus vara att skapa 
förutsättningar för en robust teknik som klarar de successivt ökande överföringsvolymerna.

Borlänge Stadsnät

• Kapaciteten i fibern är i det närmaste gränslös och kan 
ökas i takt med att kraven ökar i framtiden.

• Stadsnätet är den enda moderna, öppna och 
långsiktiga ersättaren när gammal blandteknik 
tjänat ut.



Anslut din villa till 
vårt fibernät

• Modernisera din villa
– En fiberoptisk kabel in i villan är framtidens teknologi för 

kommunikationer. Den känner inga begränsningar och kommer att 
ersätta de gamla kopparnäten för telefoni och kabel-tv.

• Allt i en fiber
– Supersnabbt internet, telefoni, HDTV, filmer, underhållning, hemarbete, 

datatjänster, sociala nätverk, backup med mera.

• Det är valfrihetens bredband där en mängd leverantörer erbjuder massor av 
tjänster, där du kan välja och byta hur du vill.

Vad innebär ett öppet 
stadsnät

• Borlänge Stadsnät levererar själva inga tjänster. 

• I Stadsnätet finns flera olika tjänsteleverantörer där alla konkurrerar med 
varandra på samma villkor

• Detta ger högre kvalitet, ökat utbud och pressade priser

• Du som slutkund är ”kung” i nätet



Vad innebär 
valfrihetens nät?

• Alla anslutna till Borlänge Stadsnät har full valfrihet

• Ingen leverantör får ”låsa” dig till sin lösning

• Telefoni och Internet abonnemangen har
oftast 1 eller 3 månaders uppsägningstid

• Välj bara de tjänster och leverantörer du själv önskar.

• Om du inte är nöjd - Byt!

Skillnaden mellan fiber 
och ADSL? 

• Fibern är avståndsoberoende - bibehållen kapacitet/bandbredd

• ADSL tappar bandbredd ju längre från telestationen du bor samt kvalité på kopparkabeln. 
Bandbredden begränsad till 1 Mbps uppströms

• Fiber klarar idag alla kända bredbandstjänster. 
Näst intill obegränsad kapacitet.

• ADSL klarar idag Internet, Telefoni och TV. TV tar ca 10Mbps/kanal.

• I fibern sänds all data med laser (ljus) vilket gör att den inte störs av t.ex. åska. Mindre känslig för 
yttre störningar



För att jämföra

• Kommunikation via modem är som att promenera i 3 km/h

• ADSL är som en moped som går i 30 km/h

• Stadsnätet som är en superbil som går i 600 km/h. 

• Vi kan redan idag köra i 60.000 km/h om vi vill.

• Med den här otroliga kapaciteten så öppnas nya möjligheter hela tiden.

Följande tjänsteleverantörer
finns i Borlänge Stadsnät idag…

och fler leverantörer är aktuella beträffande tjänster….



TV i Stadsnätet

• Analog 

• Digital

• IPTV

Kabel TV

• 18 kanaler - Fri från box och extra 
fjärrkontroll

• Anslut 6 TV apparater

• 99 kr/månaden



Kabel-TV i Borlänge Stadsnät
• 18 kanaler - Fri från box och extra fjärrkontroll
• Anslut 6 TV apparater. 99 kr/månad

• Baspaket digital +35 kr (kräver box) inkl. 

Digital TV

• Kräver box

• Canal Digital

• Boxer



IPTV

• I IP-TV överförs TV-signalen digitalt på samma sätt som för Internet d v s 
med IP som står för Internet Protocol.

• Kräver en box för att översätta den digitala signalen och krypteringen. 

• En box för varje TV i hushållet.

IPTV

• Serverado - ”Open Choice”
– IP Sweden

– Kramnet

– Disatra

– Viasat

• Canal Digital



Alternativ att 
ansluta fastigheten:

• Alternativ 1 - Anslutningsavgift 14 500 kr (ROT – 2 250 kr)

• Alternativ 2 - Månadsbetalning, 432 kr/månad under tre år

• Alternativ 3 - Månadsbetalning, 276 kr/månad under fem år

Andra orter
Falun 21 000 kr
Gagnef/Leksand/Rättvik 25 000 kr
Mora 21 000 kr
Västerås 26 500 kr
Umeå 18 000 kr

Detta ingår i priset

• Projektering och beredning av området

• Del av etablering av en kopplingsbrunn/skåp för gatan som bestyckas med 
utrustning.

• Del av aktiv utrustning som är gemensam för området.

• Slang och fiberkabel fram till huset

• Installation av fiber och mediakonverter i villan.

• Dokumentation och inmätning av lagd kanalisation.



Varför 50%

• Att planera, gräva, dra fiber och ansluta en villa medför kostnader. 

• Arbetet måste göras effektivt och rationellt för att det ska bli lönsamt 
för alla. 

• Därför har vi delar in Borlänges villor i olika områden

• När tillräckligt många villaägare i ett område har skrivit på och 
skickat in avtal kör vi igång med anslutningen.

Olika faser

• Intresse
– Intresseanmälan från boende där man även kan även bli kontaktperson för ett villaområde, gärna flera.

• Beställning
– Vi bjuder in till informationsträffar och skickar ut erbjudande om fiberanslutning. När tillräckligt många beställt 

en anslutning i ett området startar byggnation.

• Byggnation
– Innan utbyggnaden startar kallar vi till ett uppstartsmöte där du får mer information kring den egna 

grävningen, tidsplan etc. All byggnation sker under tjälfri säsong. Du gräver själv från huset till en 
anslutningspunkt i området (kan variera).

• Uppkoppling
– När vi har installerat fiberutrustningen i ditt hus och allt är klart och uppkopplat så får du en 

leveransbekräftelse från oss. Sen är det bara börja njuta av din nya snabba kommunikation via stadsnätet.



Fiberskåp
Här samlas fiber från villan för att sedan ta sig till vår nod

Fiberbrunn



ODF – Fiber från villan i vår nod
Här kopplas det vidare till switch 

Fiberswitch

Anslutningsformer

• Bas 150 kr/mån (80 Mbit +25 kr)
Internet och Telefoni

• Plus 195 kr/mån (80 Mbit +25 kr) 
TV, Internet och Telefoni

• Kollektivanslutning



Jämförelse

Nätavgift Internet Telefoni

Stadsnät (80/80 Mbit) 175 kr 99 kr 69 kr 343 kr 

ComHem (50-100/7-10 Mbit) 0   kr 399 kr 69 + 29* kr 497 kr 

* Minimidebitering

Nätavgift Internet Telefoni

Stadsnät (10/10 Mbit) 150 kr 49 kr 69   kr * 268 kr 

Telia ADSL (8/0,7-1 Mbit) 145 kr 309 kr 0   kr 454 kr 

ComHem (7-10/0,7-1 Mbit) 0   kr 249 kr 69 + 29*   kr 347 kr 

* Minimidebitering

Mediakonverter

• Mediakonverter eller RG är den dosa som omvandlar 
ljussignaler från fibern till digital information som din 
dator, TV och telefon kan ta emot



Placering av Stadsnätsuttag
• RG:n, eller stadsnätsuttaget är den dosa som omvandlar 

ljussignaler från fibern till digital information som din 
dator, TV och telefon kan ta emot. Bestäm var i ditt hem 
du vill att dosan ska sitta, det avgör hur du ska gräva på
din tomt.

• Fundera om du vill att anslutningen från RG:n görs via 
en nätverkskabel eller via ett trådlöst nätverk. Observera 
att eventuell kabeldragning inne i huset inte ingår. 

• Kontrollera din husritning så att det inte finns elledningar 
eller andra rör/kablar i väggen där håltagningen ska 
göras.

• RG:n ska placeras mot en fri yttervägg (ej bakom skåp, 
element eller dylikt) på markplan/våning ett och det 
måste finnas ett eluttag inom en meter från dosan. 
Stadsnätsuttaget får inte placeras i kalla eller våta 
utrymmen, till exempel garage-, tvätt- eller våtutrymme

Hjälp med 
fastighetsanslutning

• Håltagning i yttervägg och intag av slang i fastigheten

1 250 kr

• Grävning på tomt, tomslang, skarvstycken , håltagning i 
yttervägg samt intag av slang i fastigheten

5 500 kr



För dig som bor i villa

• Har du möjlighet att ansluta din villa till Stadsnätet så medför det en mängd fördelar 
som du kommer att ha glädje och nytta av både direkt och på längre sikt:

– Du kan välja fritt från ett stort utbud av digitala tjänster av hög kvalitet.

– Det öppna och tjänsteneutrala nätet ger dig lägre priser och bra erbjudanden.

– Du får en framtidssäkrad anslutning, vilket ger dig tillgång till kommande tjänster.

– Du höjer attraktionsvärdet på din fastighet och höjer dessutom dess faktiska 
värde.

Fördelar med fiber från Stadsnät

• Framtidssäkert
– Kommunikation med ljusets hastighet

• Öppet stadsnät
– Stor valfrihet, flera olika leverantörer och tjänster

• Mycket konkurrenskraftiga priser
– Ex: 80 Mbit/s från 79 kr/månad, 10 Mbit/s från 49 kr/mån

• Korta bindningstider
– Som regel 1-3 månader

• Allt i samma kabel
– Digital motorväg, helt överlägsen all annan teknik!

• Lokal aktör
• Kommunägt



”Klipp” från Hemnet.se

”Nio av tio av våra kunder frågar om bredband. 
Visst påverkar det priset, men man kan inte ta på det.”

”Det är positivt att kunna ge information om Stadsnätsanslutning redan i prospektet”

”Otroligt, som natt och dag! En stadsnätsanslutning betyder mycket, inte någon ADSL-anslutning.
En Stadsnätsanslutning har klar prispåverkan”

”Fiberoptik via 
centrala stadsnät 

nyss ingrävt”

”Bredband via 
fiberoptik. Tillträde 

from 1/12-07”

”Förfrågan om 
fjärrvärme och centralt 
stadsnät har gått ut i 

området”

Stadsnätet i villan, ett säljargument?
Vad säger mäklarna?

Samarbetspartners



Borlänge Energi 
Stadsnät

• Telefon
0243-730 00

E-post

• borlangestadsnat@borlange-energi.se

• www.borlange-energi.se


