
  
 

Information till fastighetsägare gällande förläggning av fiber 

På uppdrag av IP-Only kommer vi på Akea AB att förlägga fibernät i Åre kommun. 

IP-Only har slagits samman med GlobalConnect. Det innebär att GlobalConnect står som 
ledningsägare i markupplåtelseavtalet. Det är fortfarande samma motpart med samma 
organisationsnummer för dig som fastighetsägare.  

Då intresset för tillgång till fiber är stort i ditt område är vår förhoppning att starta detta projekt 
våren 2021, så fort kälen har släppt.  
 

Förläggning av fiber 

Det generella täckningsdjupet är 800mm inom åkermark och 550mm inom övriga ytor. Arbetsbredd 
ligger generellt på 4 meter vid plöjning och mellan 8–12 meter vid traditionell schakt. Arbetssätt 
anpassas efter terräng där vi ofta har möjlighet att plöja ner fibern och således effektivisera arbetet. I 
ert område kommer vi kunna köra på vägen och lägga ner fibern längs med.  

 

Vid arbete på befintlig ledning 

När man blåser fiber i en befintlig ledning kan man inte blåsa hur lång sträcka som helst. Emellanåt 
måste man gräva fram ledningen för att dra upp fibern på slinga, så man kan blåsa vidare. Dessa 
gropar är ca 1,5 meter i diameter. Vi försöker anpassa stället för gropen till det mest lämpliga. Om 
det inte går att använda den befintliga ledningen kan vi behöva gräva ner en ny. Vid eventuell 
grävning på fastigheten tar vi alltid kontakt med dig innan. 
 

Utsättning 
Det är viktigt att du som fastighetsägare meddelar oss om du har befintliga ledningar (t.ex. dränering 
och jordvärme). Detta gör du bäst genom att markera befintliga ledningar samt dess förläggningsdjup 
på den karta som medföljer i ditt avtal. Vi kommer att begära utsättning av allmänna underjordiska 
ledningar (t.ex. Tele/El/VA). Givetvis kommer Akea AB att göra en återställning där markupplåtelse 
gjorts samt ansvara för att eventuella skador repareras och åtgärdas. Kontakta gärna arbetsledaren 
på plats för att skador skall kunna undvikas i största möjliga mån. 
 

Efter byggnation 
Fiberledningen kommer efter byggnationen att mätas in och dokumenteras på 
www.ledningskollen.se  

 

Är du intresserade av fiber? 
Om du vill beställa fiber eller har frågor kring anslutning eller pris; vänligen kontakta IP-Only via 
telefon: 0200-43 00 00 eller via mail: kundservice@ip-only.se  

 

Hör gärna av dig till oss om det är något du undrar över 
Antingen via er ordförande Nils Widell eller på telefonnummer 073-3053940 där ni uppger 

”projekt Duved” samt er fastighetsbeteckning.  

http://www.ledningskollen.se/
mailto:kundservice@ip-only.se

