
 

 

BILAGA 1, Samverkansavtal avseende fibernät  
 
Kostnadsfördelning av investeringskostnaderna mellan Årjängs nät AB (bolaget) och 
fiberföreningarna.  
 
 

Definition stamledning 
 
En stamledning består av kanalisation (två 16/12 slangar varav en är tom), fiberkabel med 24 fibrer 
och varningsnät samt nödvändig teknisk utrustning för att kunna sända optiska signaler. Till stamnätet 
hör nodhus och noder med utrustning där föreningsnät kan kopplas på. Även en del ODF. 
Kanalisation i mark kan ersättas av sjökabel och luftledning med tillhörande installationer. 
Stamledningen är anslutet till ett omvärldsnät. 
 
 

Definition föreningsnät 
 
Ett föreningsnät består av kanalisation (16/12 slangar), fiber och varningsnät samt teknisk utrustning 
(ODF) för uppkoppling mot stamledning. Föreningsnätet disponerar det som överstiger 24 fibrer i 
stamledningen. Till föreningsnätet hör passiva kopplingsskåp för uppdelning av fiber på olika 
abonnenter samt anslutningsutrustning på abonnenternas fastigheter. Kanalisation i mark kan ersättas 
av sjökabel och luftledning med tillhörande installationer. 
 
 

Kostnadsfördelning 
 
Bolaget bekostar stamledningen och föreningarna bekostar sina respektive föreningsnät.  
 
Schaktkostnader 
Uträkning av schaktkostnaden vid gemensam markentreprenör sker genom att dividera den totala 
entreprenörskostnaden med den totala schaktlängden och multiplicera den erhållna schaktkostnaden 
per meter med stamledningens respektive föreningsledningens andel i meter av den totala längden. 
Kostnaden fördelas mellan bolaget och berörd förening enligt föregående beräkning och längder 
framtagna utifrån slutlig relationshandling. Efterjustering av markskador (sättningar efter projektets 
slut) belastar berörd part. Bolaget betalar respektive förenings kostnad för anställd alternativt 
arvoderad arbetsledares arbete på stamledningen (röjning, handgrävning, materialleveranser, 
arbetsplanering) med upp till 1 800 kr/kilometer exkl moms. Gäller ej sjökabel. Eventuella avgifter för 
markupplåtelse bekostas av berörd part. 
 
Övrig ledningsdragning 
Dragning av sjökabel och luftledning belastar berörd part. 
Tryckning, sprängning, bilning och förläggning av skyddsrör belastar berörd part. 
 
Materialkostnader 
Beräkning av slutlig materialkostnad för stamledningen respektive föreningsnät sker utifrån slutlig 
relationshandling.  
 
Uttaget men inte använt material debiteras enligt föregående fördelning (se schaktkostnad). 
 
Fiberblåsning och fibersvetsning 
Fiberblåsning fördelas enligt samma modell som schaktkostnaderna och kostnader för 
fibersvetsningen tillfaller den part där svetsning sker.   
 
Kontrollkostnader  
Kontroll av stamledningen som utförs av opartisk kontrollant anlitas och betalas av bolaget.  
 
Inmätningskostnad 
Inmätning av ledningsdragning enligt Lantmäteriets krav fördelas enligt samma modell som för 
schaktkostnad.  
 


