Vi bygger nästa generations bredbandsnät
Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät. Detta
skall utgöra stamnätet i en gemensam infrastruktur och ge näringsliv och kommuninnevånarna möjlighet
att ansluta till nästa generations bredbandsnät. Regionnätet kommer att sträcka sig genom kommunerna
och bilda en ring med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed de sträckor där fiberkablar förläggs kommer
det att etableras fiberanslutningspunkter där fiberföreningar, företag och privatpersoner kommer att ges
möjlighet att ansluta mot fibernätet.
VänerEnergi AB har efter kommunernas upphandling valts som leverantör och
tillhandahållare av bredbandsnätet. Nätet skall tillgodose näringslivets och
kommuninnevånares behov av tillgång till en god infrastruktur.
Bredbandsnätet är ett öppet och konkurrensneutralt nät och som kund i nätet har
man möjlighet att välja mellan olika leverantörer och tjänster. För kunder går det
också i de allra flesta fall att även få kabel-TV. Detta innebär att ett grundutbud av
kanaler kan fås okodade och att det då går att se grundutbudet på alla TV-apparater
utan boxar.
För fiberföreningar som vill bygga ut fiberaccessnät i sin byggd ges här möjlighet att
få en kompetent operatör som kan sköta drift och underhåll. Slutkunderna får tillgång
till ett öppet stadsnät med valfrihet gällande tjänster och tjänsteleverantörer.
Driften och förvaltningen säkerställs genom ett avtal med VänerEnergi AB. Detta
garanterar att det finns en långsiktig drift och förvaltningsorganisation som kan
uppfylla kraven enligt LEK, Lagen om Elektronisk Kommunikation.
VänerEnergi AB är stolta över att ha fått förtroendet att bygga
framtidens bredbandsnät. Vi bygger med modern och
miljövänlig GPON-teknik med en bandbredd på 1000 Mb/s per
kund. Nätet är uppgraderingsbart till bandbredd på 10 000
Mb/s för att möta framtida behov. GPON-tekniken har en hög
driftsäkerhet, låg strömförbrukning och är mindre känsligt för
yttre påverkan såsom åska mm jämfört med andra tekniker.
Ett öppet nät innebär att olika operatörer ges tillträde på lika
villkor till de nät och den utrustning som krävs för att kunna
producera och erbjuda bredbandstjänster till konsumenter.
VänerEnergi AB har en lokal förankring, hög kompetens och
driver sedan tidigare ett öppet och konkurrensneutralt nät.
Mariestad och Töreboda kommuner satsar ca 10 miljoner av en total kostnad på ca 16 miljoner för utbyggnaden
av ett stomnät. Området Böckersboda – Håttorp har nyligen byggt ett eget fibernät och anslutit det. ”Det bästa
som hänt oss på mycket länge”, säger Kjell Carlsson, Nolgården.
”Denna satsning är mycket viktig för att ge landsbygdens invånare kostnadseffektiva framtidsförutsättningar.”
Lars-Åke Bergman, Kommunalråd Töreboda kommun.
”Det här är den viktigaste insatsen vi har gjort för landsbygden sedan elektrifieringen!” Johan Abrahamsson,
Kommunalråd Mariestad
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För mer information om hur man ansluter sig som fiberförening, företag eller privatperson kontakta VänerEnergi AB.
Adress: Strandvägen 22 Mariestad. Tel: 0501-63700. Mail: stadsnat@vanerenergi.se
Du hittar även information på www.vanerenergi.se
För exempel på priser och tjänster, besök vår operatör på www.openbit.se
Information finns även på kommunernas hemsidor www.mariestad.se respektive
www.toreboda.se
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