Skaffa
fiber!
En liten broschyr för dig som vill ha
snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

Hej!
Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den
senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig
både snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Här ska vi
kortfattat förklara vad fiber handlar om, vilka fördelar
det innebär och ungefär vad det kostar.
15 % av Sveriges befolkning har idag tillgång till
fiber och då framförallt personer och företag i
storstäderna. Vi på Peab vet att det finns ett
mycket större intresse än så och bygger därför
successivt ut vårt fibernät även på landsbygden.
Nu har vi kommit till dig och ditt kvarter.
Kontakta oss gärna om du är intresserad
eller har några frågor om fiber.
Vänliga hälsningar,  
Tommy Patriksson och Thomas Holmberg
Peab Anläggning

Välkommen att kontakta oss:
Peab Anläggning, Region Mellersta

Tommy Patriksson, 073 - 337 58 23
tommy.patriksson@peab.se
Peab Anläggning, Region SYD

Thomas Holmberg, 073 - 337 49 64
thomas.holmberg@peab.se
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Med fiber behöver du aldrig mer
buffra, ladda eller vänta
Med fiber surfar du i 100 Mbit i sekunden. Det innebär
att du kan ladda ner och buffra på rekordtid och du
slipper vänta på att ett program ska laddas klart.
Streaming är framtiden, en teknik som gör att du
kan se dina favoritprogram när och var du vill.
Fiber är perfekt för just detta, uppkopplingen är
stabil och håller en konstant hög hastighet.
HD och 3D utan problem

HDTV gör att du kan se Zlatans ansiktsutryck när
han nätar och minsta insekt på Discovery Channel.
3DTV är en annan teknik som ger dig en bild med
fantastiskt djup. Dessa nya och allt mer avancerade
tekniker kräver dock bra uppkopplingar. Med 100 Mbit
i sekunden kan du exempelvis se på HDTV samtidigt
som du pratar i telefon, laddar ner tunga filer och
spelar in flera andra HD-program.

Fiberfakta:
Du får ljusets hastighet

Fiberkablar tillverkas av glas vilket gör det möjligt att
skicka information med ljussignaler som färdas i ljusets
hastighet. Det låter otroligt snabbt. Det är otroligt
snabbt. Idag vill vi kolla på HD-filmer direkt utan att
vänta på att de ska ladda klart. Detta kräver högre
hastigheter, hastigheter som kräver fiber.
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Internet som klarar av
både Gudrun och Per
Med fiber får du en säker, stabil och pålitlig
direktuppkoppling. Ett internet som är nergrävt och
fungerar oavsett väder eller avståndet till olika master.
En uppkoppling med en och samma stabila hastighet
- oavsett om du bor i Kiruna eller i Kalmar.
Pålitlig anslutning

Sverige är stort och har en ganska sårbar infrastruktur
och detta gör nedgrävda fiberkablar till det mest
pålitliga alternativet. Till skillnad från kopparkablar
klarar fiber ett blixtnedslag och stormar det behöver
du inte vara orolig för fallande träd. Med fiber har
du alltid en pålitlig lina till omvärlden.

Fiberfakta:
En sak mindre att oroa sig för

Kopparledningar som exempelvis ADSL använder är
känsliga för blixtnedslag och oväder. Ett blixtnedslag
i en kopparledning kan innebära att din teknik, ditt
modem och din dator slås ut. Detta behöver du inte
oroa dig för när du surfar med fiber. Så länge du har
ström har du också ett fungerande internet.
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Oavsett väder
och oavsett var
du bor innebär en
fiberuppkoppling
att du har ett snabbt
och pålitligt internet.

Mer internet för pengarna
För fiber betalar du en mindre installationskostnad och får sedan en snabb och pålitlig
uppkoppling till låg månadskostnad. Fiber är
den enkla lösningen för många behov. Idag
lägger vi mycket pengar på olika abonnemang
för bredband, TV och telefoni. Med fiber behövs
bara en uppkoppling och ett abonnemang. Fiber
innebär både lägre kostnader och högre kvalitet.
Fiber höjer värdet på ditt hus

Husköpare efterfrågar idag olika slags
kommunikationer och en snabb uppkoppling kan
vara minst lika viktigt som avståndet till närmaste
busshållplats. Fiber är i sammanhanget en
liten investering som höjer värdet på din villa.
Tänk själv, om två hus är identiska, men ett är
fiberanslutet - vilket väljer du?

Vad kostar fiber?

Hur mycket just du sparar i månaden beror på vilken
paketlösning du väljer, men kostnaderna brukar i
genomsnitt bli 20 – 30 % lägre och du kan spara upp till
2000 kr om året. Vill du se skillnaden? Nedan kan du fylla
i vad du betalar idag och fylla i din nya avgift med fiber.
Uppgifterna får du fram med hjälp av oss på Peab.

FYLL I Dina uppgifter

Idag

med fiber

TV
Fast telefoni

145

Bredband
Kostnad per månad
Kostnad per år

Fiberfakta:
Glöm ADSL, EDGE och 3G - det här fungerar

Elektriska signaler från mobiler och ADSL
försvagas ju längre bort från anslutningspunkten
du kommer. Det gäller inte för fiberkablar.
Med fiber har du som bor långt ifrån samma
hastighet som den som bor nära.
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Fiber är framtiden
1994 blev internet ett allmänt begrepp och sedan
dess har det hänt en hel del. Utvecklingen har
gått snabbt - från långsamma 56K-modem till
molntjänster och smartphones. Idag använder vi
nätet mer än någonsin och allt mer av vår teknik
kräver en riktigt bra uppkoppling för att fungera.

Hastigheter för olika
uppkopplingar (MBIT/S)
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Höjs efterfrågan höjer vi kapaciteten

Fiber är nästa generations internet. Idag är
hastigheten 100 Mbit vilket är mer än tillräckligt.
Det fina med fibernätet är att det går att höja
kapaciteten över 100 Mbit om det skulle behövas
och detta kräver inga nya och dyra investeringar.
Teoretiskt kan fiber komma upp i hela 15 miljoner
Mbit i sekunden.
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Idag räcker 100 Mbit i sekunden, men snart
kommer vi att behöva ännu större kapacitet.
Det fina är att fiber kommer att täcka våra
behov i många, många år framöver.
* Endast vid optimal täckning.

Fiberfakta:
Aldrig mera uppdatera

Eftersom fiberkablar tillverkas av glas är de betydligt
billigare att producera och underhålla än koppar. Just
därför kommer fibertekniken snart att ersätta våra
kopparledningar. Med en fiberuppkoppling kan du
lugnt luta dig tillbaka och vänta in framtiden.
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Så här gör du för att skaffa fiber

DDVi ordnar ett möte och ni bjuder in alla
grannar som är intresserade av fiber.

DDTillsammans håller vi nya möten där
vi presenterar vårt framtagna förslag.
Vi lyssnar på synpunkter och tar in idéer
från dig och dina grannar.

DDVi diskuterar tillsammans hur vi ska gå
vidare och tar sedan fram en förprojektering.

DDVi enas om ett byggsätt och planerar
för byggstart.

DDVi väljer ett byggsätt som passar just er,
ni kan välja mellan ett färdigt fibernät från
Peab, eller ett så kallat byanät där ni gör
en större arbetsinsats själva.

DDVi börjar installera fiber och efter en tid
kan du och dina grannar titta på HDTV,
ringa med IP-telefoni och surfa med
minst 100 Mbits hastighet.

DDDu eller dina grannar tar kontakt med oss.

Kontakta oss om du är nyfiken
eller vill göra en intresseanmälan:

Tommy Patriksson, Linköping

Thomas Holmberg, Kalmar

013 - 24 99 00
073 - 337 58 23
tommy.patriksson@peab.se

0480 - 42 68 50
073 - 337 49 64
thomas.holmberg@peab.se
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PEAB ANLÄGGNING
REGION MELLERSTA

Roxtorpsgatan 26, Box 1934
581 18 Linköping
Telefon 013 - 24 99 00
Fax 013 - 24 99 30

PEAB ANLÄGGNING
REGION SYD

Torsåsgatan 1B
392 39 Kalmar
Telefon 0480 - 42 68 50
Fax 0480 - 42 27 05

Peab.se/fiber
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