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Projektet med att bygga ett fibernät i området söder om Gapern fortsätter! 

Nu fortsätter Fortum att gräva ned högspännings och lågspänningsledningarna i Brandsbol-Forsnäsområdet. 

Då passar vi på att få med slangar för fiber i kabeldikena. Motsvarande arbete är klart i Hult-

Nygårdsområdet. Kanalisationen som slangarna kallas på fackspråk används sedan för att blåsa fiber i. Vi 

kommer om möjligt att följa med Fortum i ytterligare något område, dels för att spara pengar men också för 

att minska olägenheterna för markägare. 

Arbetsplanen för bygge av fibernät är gemensam för de tre Ulvsby-föreningarna. Vi har ju gemensamt valt 

att samarbeta med Karlstads Stadsnät för bygge och leverans av tjänster i nätet. Lite senare i år kommer 

Stadsnätets entreprenörer att påbörja grävandet för kanalisation med ett grävarlag. Grävarbetet kommer 

dock att ligga nere under vintern. Riktig fart ska arbetet ta i vår då det är tänkt att 4 st grävarlag kommer att 

engageras, även fiberblåsandet kommer att startas då. Enligt den tidplan för bygget som vi fick av Karlstads 

Stadsnät vid informationsmötet i augusti ska nätet vara klart för drift i mitten på juli, nästa år (2013). 

För er som var med på informationsmötet i mitten av augusti fick information från en av leverantörer av TV i 

nätet, Sappa, om deras erbjudande av kabel-TV. Deras grundutbud är 27 kanaler med analog distribution i 

det egna hemmet, alltså bort med alla digitalboxar. Om minst 32 st per förening avtalar denna distribution 

av kabel-TV blir kostnaden 101 kr/mån och en startkostnad om 1200 kr. Titta mer på Sappas sidor 

(www.sappa.se) för mer information om vilka kanaler som ingår i utbudet. En finess med Sappa är att man 

kan med kort uppsägningstid utöka kanalutbudet med till exempel sportkanaler (elitserien, VM/OS, . . .). De 

andra TV-distributörernas utbud i Stadsnätet hittar ni på www.stadsnat.karlstad.se.  

För grävningen av fiberslang gäller som tidigare sagts att över egen gräsmatta gräver husägaren själv. Slang 

för detta ingår i insatsen. Helst ska slangen ned minst 40 cm för att vara rimligt skyddad. Tänk även på att 

gräva mjuka kurvor och inte skarpa hörn om du måste runt husknuten el.dyl. Borrning av hål i fasaden ingår 

i montaget av mediaboxen, hela installationen tar ca 2 timmar. 

Mediaboxen monteras bäst mot en yttervägg med ett eluttag i närheten. Du kan ha din mediabox längre in i 

huset, men detta är något som du själv ansvarar för och bekostar. Karlstads Stadsnät rekommenderar dock 

inte dragning av fiberkabel inomhus då problem med fiberbrott lättare uppstår. Vilket rum mediaboxen ska 

sättas upp i är helt upp till dig, tänk bara på att du ska gräva från tomtgränsen fram till ytterväggen på 

rummet. Våtutrymmen som t.ex. tvättstugor rekommenderas inte då fukten kan skada mediaboxen.  

Mer information kommer i senare informationsutskick.  

För den som har svårt att genomföra grävningen själv så finns det firmor med små grävmaskiner som är 

intresserade sälja den tjänsten. Likaså finns det firmor som hjälper till med installationen av er TV, dator och 

telefon. 

Vi kommer den närmaste att kontakta alla berörda markägare, de som enligt plan kan komma att få 

ledningar över sina marker, om ledningsavtal. Det gäller avtal för det lokala områdesnätet och i 

förekommande fall Karlstads Stadsnäts stamnät.  
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