
Fiber hela vägen till dina hyresgäster
Flerbostadshus

Välkommen att kontakta oss!

Fördelarna med fiber från Övik Energi!

Ditt lokala fibernät
Vi är det lokala fibernätföretaget med kommunen 
som ägare. Vi finns här för att möta våra kunder på 
hemmaplan och arbetar för en positiv utveckling av 
Örnsköldsvik. Vi har beredskap dygnet runt.

Stort utbud av tjänster
Vi tror på valfrihet och hos oss har 
våra kunder möjlighet att välja bland 
ett brett utbud av tjänsteleverantörer, 
allt för att det ska vara enkelt att hitta 
den leverantör och de tjänster som 
passar bäst.

Vädersäkrat
Vårt fibernät påverkas inte av väder 
och vind, och är nedgrävd hela vägen 
hem till kunden. Vår byggprocess är 
certifierad enligt branschstandarden 
Robust Fiber och vårt fibernät är 
bland de driftsäkraste fibernäten i 
Sverige.

Högsta hastighet
I vårt fibernät överförs data i form av ljussignaler 
i en optisk fibertråd hela vägen hem till kundens 
bostad. Fiber har en extremt hög bandbredd 
och klarar de ständigt växande kraven på både 
upp- och nedladdningshastigheter. Vi erbjuder 
idag hastigheter som klarar det nationella 
bredbandsmålet för 2025 (1000 Mbit/s) både som 
upp- och nedladdning. Vidare framåt är fiberns 
kapacitet i princip obegränsad och representerar 
därför en framtidssäker investering.
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Grävning och förläggning av fiberkanalisation från tomtgräns till 
flerbostadshuset. • •
Grovåterställning efter grävning. • •
Håltagning i vägg vid överenskommen plats för inkommande fiber. • •
Montering av fördelningsbox eller teknikskåp. • •
Anslutning av matningsfiber fram till fastigheten. • •
Blåsning av fiber i fiberkanalisationen till varje anslutningspunkt. • •
Montering av tjänstefördelare och verifiering av respektive anslutningspunkt. • •
Uppmärkning av fiberkanalisation från överlämningspunkt till respektive 
anslutningspunkt (lägenhet/lokal). • •

Utlämning av material för dragning av fastighetsnätet (ingår). • •
Ordna eluttag 230V vid varje anslutningspunkt om så saknas. • •
Upplåta plats för fördelningsbox eller teknikskåp. • •
I de fall switch behövs, ordna med elförsörjning i tillhörande teknikskåp • •
Lämna uppgift till Övik Energi om lantmäteriets lägenhetsnummer i 
fastigheten. • •
Invändig dragning av fiberkanalisation för fastighetsnätet, från 
överlämningspunkt till respektive anslutningspunkt (lägenhet/lokal). • •

Vi erbjuder två anslutningsalternativ till flerbostadshus, med eller 
utan invändig dragning av fastighetsnät. I tabellen ser du vad som 
ingår i de två alternativen och vem som ansvarar för vad under 
genomförandet av fiberanslutningar till dina hyresgäster.
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Emil Edelsvärd 070-200 14 10

emil.edelsvard@ovikenergi.se

Peter Engström 072-560 68 06

peter.engstrom@ovikenergi.se

Jörgen Söderlund 076-148 40 84

jorgen.soderlund@ovikenergi.se

Niklas Sirviö 070-577 53 13

niklas.sirvio@ovikenergi.se

Val av utförande för fiberanslutning
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Besök Offert & beställning Vi kontaktar dig Anslutning & installation Fastigheten driftsatt Information till hyresgäster Klar att börja surfa

Vi besöker dig och visar 
var avlämningspunkten 

finns vid tomtgränsen. Du 
får lämna ditt önskemål 
om grävsträcka och var 

fiberkanalisationen ska gå 
in i byggnaden.

Du väljer komplett- eller 
standardutförande och får 
ett avtalsförslag från oss. 
Därefter skickar du in din 

beställning till oss.

Du blir kontaktad av oss och vi lämnar 
en preliminär tidpunkt för när grävning 

och installation kommer att ske. 

Komplett utförande
Då blir du kontaktad av vår 

entreprenör för invändig dragning av 
fiberkanalisation.

Standardutförande
Då får du veta hur du går tillväga för att 
dra nätet i fastigheten och var material 

finns att hämta. 

Vi gräver ned fiberkanalisation från 
tomtgräns till byggnad, monterar 
fördelningsbox, blåser in fiber och 
ser till att tjänstefördelare kommer 

på plats i varje lägenhet.

När fastigheten är ansluten 
och installationen är klar i 

lägenheterna är den driftsatt. 
Du får då ett leveransbesked 

av oss.

Du kan välja om vi eller du själv 
meddelar hyresgästerna att det är 
klart för dem att beställa tjänst. All 

information som hyresgästen behöver 
lämnades i samband med verifiering av 

anslutningen.

Nu är dina hyresgäster 
anslutna till Övik Energis 

fibernät.

Så ansluter du din fastighet till fibernätet

Vill du som fastighetsägare 
övervaka driften i din 
fastighet, som till exempel 
styrning av fläktar eller har 
behov av tjänster till dörrlås, 
tvättstugebokning eller 
motorvärmarstyrning?

Då beställer du även en 
anslutningspunkt till 
fastigheten. Installationen 
görs på samma sätt som vid 
anslutning till lägenhet. 

Anslutning & installation 
Övik Energi gräver ned fiberkanalisation från 
tomtgräns till byggnaden. Innanför yttervägg 
och på överenskommen plats placeras en 
fördelningsbox. Invändig fiberkanalisation från 
varje lägenhet dras av fastighetsägaren till 
fördelningsboxen.

Övik Energi monterar fördelningsbox. Den 
behöver ett utrymme upp till ca 60x60 cm 
och i den ansluts inkommande samt intern 
fiberkanalisation. I vissa fall behös ett 230V 
eluttag.

Övik Energis fibertekniker installerar, matar 
in fiber i kanalisationen och monterar 
en tjänstefördelare i varje lägenhet. 
Tjänstefördelaren behöver eluttag, 230V. 

Hyresgästerna kan nu beställa önskade tjänster, 
internet, bredbandstelefoni och ip-tv från våra 
tjänsteleverantörer. De görs enklast genom 
att besöka vår tjänsteportal ovikenergi.se/
bestalltjanster. Där kan de även jämföra priser och 
utbud mellan tjänsteleverantörerna i vårt nät.

Ett fibernätavtal med Övik Energi startar i samband 
med beställning av tjänst. Information om priser 
hittar hyresgästen på ovikenergi.se/fiber

Hyresgästens avtal för fibernät faktureras 
månadsvis i efterskott och har 1 månads 
uppsägningstid.
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Information till hyresgäster Fastighetsövervakning

Fiber gör fastigheten attraktiv
En stabil, snabb och säker uppkoppling är lika viktigt 
till en privatperson som till ett företag. Pålitlig 
uppkoppling med bra tjänster är för hyresgästen idag 
lika viktig som fungerande värme och varmvatten. 
Med fiber får du en attraktiv och modern fastighet. 

Fiber är den nya digitala  
infrastrukturen 
Utvecklingen av digitala tjänster har bara börjat och 
vart den leder oss får morgondagen visa. Men vad 
vi redan vet, är att den kommer att ställa höga krav 
på vår uppkoppling, både när det gäller hastighet 
och säkerhet — och du och dina hyresgäster kan 
vara lugna. Vårt fibernät klarar de ständigt växande 
kraven.  

Vi gör det enkelt för dig 
När du beställer fiberanslutning till ditt flerbostadshus 
finns två alternativ, komplett- eller standardutförande, 
beroende på hur mycket jobb du vill göra själv.

Vi tittar på din fastighets förutsättningar och lämnar 
offert utifrån vad som krävs för smidig installation av 
din fiberanslutning.

Dina hyresgäster får:
• en unik fiberanslutning som är deras egen. 

Anslutningen påverkas inte av grannars användning.

• ett av Sveriges driftsäkraste fibernät med beredskap 
dygnet runt, året runt. 

• ett fibernät som möter hyresgästens behov för 
telefoni, TV och internettjänster för surf och smarta 
hem.

Varmt välkommen till framtiden


