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Vad roligt att just du har bestämt dig för att fibe-
ransluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet 

fibernät hittar du många fördelar. En fiberanslutning 
ökar fastighetens faktiska värde, dess attraktionsvärde 
och förbereder den samtidigt för framtidens tjänster. 
Att fibernätet är öppet betyder att tjänsteleverantö-
rerna är välkomna att fritt erbjuda sina tjänster i vårt 
nät. Detta leder till lägre priser och ökar kvaliteten på 
våra tjänster.

TIPS INFÖR INSTALLATIONEN
Efter avtal skrivits krävs en del förberedelser för att fiberanslutningen och installationen ska 
bli så smidig som möjligt.  Alla tjänster ni använder kommer att utgå ifrån den tjänstefördelare 
som installeras i villan av Miljöteknik. Därför är det bra att tidigt planera för eventuellt behov 
av kompletterande installationer i villan för att på bästa sätt nyttja möjligheterna som anslut-
ningen erbjuder. Varje hushåll har sina unika behov, krav och användningsområde.

Här följer några handfasta tips för dig att tänka på för att på bästa sätt hitta rätt för just ditt 
hushålls behov och önskemål.

UTOMHUS - GÄLLER ENDAST DIG SOM SKA HA SCHAKT PÅ TOMT
• För att Miljöteknik ska veta hur och var fiberns anslutning till huset ska vara måste du som 

fastighetsägare markera detta med 1 st markeringskäpp som tillhandahålls av Miljöteknik. 
Markeringskäppen ska placeras ut vid huset där håltagning önskas ske för fibern. Miljötek-
nik kommer sedan ta ställning till om det är ett lämpligt ställe att ansluta fastigheten.

• Datum då markeringskäppen måste vara utsatt meddelas av Miljöteknik. Om markerings-
käppen inte är utsatt senast detta datum, garanterar inte Miljöteknik att fastigheten ansluts 
enligt plan.

• Miljöteknik kommer sedan att bestämma var vid tomtgränsen anslutningspunkten ska vara. 
I den mån det går tar vi hänsyn till hur din tomt är planerad, te.x. stensättning och murar.

• I Anslutningsavgiften ingår grävning och håltagning genom yttervägg samt installation av 
tjänstefördelaren.

• Miljöteknik grovåterställer på tomt. Grovåterställning omfattar ej återställning av cement-
plattor, marksten eller justering av matjord och grässådd.

 
INOMHUS
• Det är bra om du börjar med att fundera igenom hur du vill bygga ditt hemma- 

nätverk, så att du på bästa sätt kan nyttja fördelarna med tjänsterna i Ronnebyporten. 
Detta gör du genom att först och främst bestämma var i huset du vill placera tjänsteförde-
laren. Det är till tjänstefördelaren som fibern ansluts.  Alla tjänster du kommer att använda 



dig av utgår med dragning från den tjänstefördelare vi installerar och terminerar fibern i. 
• Tjänstefördelaren monteras i markplan.
• Tjänstefördelaren placeras på vägg, max cirka 1 meter från genomföringen i yttervägg.  

(Vill du ha tjänstefördelaren på annan plats, måste du förbereda med ett tomrör fram till 
väggenomföringen från den plats du vill ha tjänstefördelaren placerad.  Tomröret måste 
vara minst 16 mm, och ska vara försett med dragtråd. Undvik många och/eller skarpa böjar 
på röret då detta försvårar kommande fiberinstallation. Om du istället vill använda en  
kabellist/kanal, bör den vara minst 10x20 mm och planeras för en minsta böjradie på  
kabeln om 5 cm vid vinklar och genomföringar.)

• Installationen av tjänstefördelaren är fast. Den går alltså inte att flytta i efterhand utan att 
fiberkabeln måste skarvas.

• Tjänstefördelaren kräver strömförsörjning. Förbered med ett 230V eluttag i anslutning till 
den plats där tjänstefördelaren ska installeras.

• Till tjänstefördelaren kan man även koppla en router om man vill dela internetkapaciteten 
trådlöst i huset. 

• Om du vill ansluta dig till IP-TV bör du dra en kabel mellan TV-boxen och tjänstefördelare 
för att uppnå bästa möjliga kvalité.

 
ÖVRIGT
• Tjänstefördelaren placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme. Fuktiga utrymmen som t.ex. 

tvättstuga och annat våtutrymme är inte lämpliga.
• Tänk även på att det måste finnas plats för anslutningskablar under boxen, ca 20 cm fri yta 

är att rekommendera.

DETTA OMBESÖRJER RONNEBY MILJÖ & TEKNIK
1. Grävning på tomt med grovåterställning 
2. Håltagning i vägg
3. Blåsning av fiber
4. Invändig installation i förberedd kabellist eller tomrör
5. Leverans och montering av tjänstefördelare

DETTA OMBESÖRJER DU SOM VILLAÄGARE
1. Förberedelser med ev. tomrör och dragtråd från väggenomföringen  

till önskad placering av tjänstefördelare.
2. Strömförsörjning max 1 meter från platsen för installation av  

tjänstefördelaren.



Vid frågor kontakta:

Fiberexpert Allan
0457-61 88 20
fiber@miljoteknik.ronneby.se
www.ronneby.se/miljoteknik

Digitala tjänster nära dig 
Ronnebyporten är utformad för att på enklast möjliga sätt ge dig tillgång till ett stort och väx-
ande utbud av digitala tjänster inom nytta och nöje, exempelvis inom TV, Internet och telefoni. 
Ronnebyporten är öppen för olika tjänsteleverantörer, vilket ger stor valfrihet och konkur-
rensutsatta priser för dig som kund. Ronnebyporten är ett optiskt fibernät, fullt tekniskt ut-
rustat och har en så hög kapacitet för överföring att det redan nu är förberett för framtidens 
digitala och samhällskritiska tjänster. Oavsett vilka krav du har på nedladdning och uppkopp-
ling, så klarar Ronnebyporten av dina behov. Det kan handla om allt från film, TV, musik och 
telefoni till arbete hemifrån eller framtida tjänster som trygghetstjänster, larm och hälsovård.

Ronnebyporten 
Surfa in på vår tjänsteportal www.ronnebyporten.se för att jämföra priser och funktioner och 
välj de tjänster som passar just ditt hushåll. Har du frågor och funderingar kring Ronnebypor-
ten är du välkommen att kontakta vår samarbetspartner Affärsverken på 0455-30 53 30. 

TV-upplevelser 
Ronnebyporten erbjuder även ett brett digital- och IPTV-utbud för utökad TV-upplevelse där 
du kan välja och vraka bland digitalboxar, HD-kanaler och funktioner som passar dig bäst.

Välkommen till Ronnebyporten!

HJÄLP MED INSTALLATIONEN INOMHUS? 
I samarbete med Audio Video och Kallinge Radio & TV erbjuds en ”Kom igång tjänst” (ca 1 
h) för 625 kr. Tjänsten innebär att du får hjälp med installation- och kabeldragning inomhus 
och anslutning av tjänster till Ronnebyporten.  
I tjänsten ingår:
• Installation av bredbandsrouter - trådlös
• Inkoppling och dragning av kablar till dator och TV
• Registrering av tjänster i Ronnebyporten.

Kontakta: 
•  Audio Video   0457-105 18
•  Intropris (Euronics) 0457-218 90
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