
”Tillsammans skall vi bygga ett Fibernät”

FFH-projekt innebär att landsbygden kan byggas ut med riktigt Bredband. Förutsättningen är 
ett samarbete mellan byNet och de boende.

Samarbetet sker via en Ekonomisk Fiber Förening som bildas i området. Föreningen 
organiseras enligt FFH-modell där byNet förser föreningen med all nödvändig information .

Kostnaden för landsbygdutbyggnad är normalt mycket höga. Föreningen kan påverka 
kostnaden genom eget engagemang. FFH-projektet visar på möjliga åtgärder för att 
minimera kostnaden.

Funktionskraven på ett landsortsnät är desamma som i stora staden men produktval och 
design behöver anpassas till miljön.  
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Entreprenad

Innan markarbeten påbörjas kallar föreningen till ett uppstartsmöte där berörda parter, 
byNet vald markentreprenör och föreningen går igenom projektet.
byNet förser föreningen med FFH-instruktioner för samtliga delar av entreprenaden. 
byNet ombesörjer all fiberinstallation via certifierade underentreprenörer 

Engagemang

För att minska kostnaden kan den enskilde medlemmen utföra dagsverken. Ex. på dagsverke 
är att gräva på egen tomt (där det inte lämpar sig för entreprenadmaskiner). 
Medlemmen utför all installation i fastigheten enligt FFH-instruktion. Föreningen beslutar 
tillsammans med vald markentreprenör fördelning på åtagande under entreprenaden.

Dokumentation

byNet sammanställer projekteringen digitalt på lantmäteriets ”Fastighetskarta”. Svetsplaner 
och övrig dokumentation redovisas i samma projekteringsprogram.
byNet arkiverar dokumentationen, föreningen kan avtala om uppdateringar efter avslutat projekt.

Ekonomisk FiberFörening

En grupp på minst 3 personer bildar en ekonomisk förening enligt instruktion.
Gruppen/interimstyrelsen organiserar information till de boende i området via 
stormöten tillsammans med byNet, syftet är  att värva medlemmar

Föreningen organiseras med arbetsgrupper, geografiska områdesrepresentanter 
samt hur den enskilde medlemmen kan påverka projektet.

Medlemsvärvning

Stormöten där byNet tillsammans med föreningen informerar de boende om FFH-projektet,
möjligt tjänsteutbud och vad som krävs för att genomföra projektet.

Individuell medlemsvärvning via dörrknackning grannar emellan. 

Ekonomi

byNet projekterar ett nät baserat på föreningens medlemmar som resulterar i en 
anslutnings-kostnad. Projekteringen påverkas av markägare och föreningsmedlemmar.

Föreningen beslutar om ett kostnadstak och frågar medlemmarna om acceptans för
byggande.  


