
 
  

  VÄLKOMMEN TILL FIBERRIKET 
 

 

 
Vad är Fiber och varför ska man ha det? 
 

 Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär 
att informationen kan skickas med ljusets hastighet. Med tillgång till ett fibernät har du 
obegränsade möjlighet att skicka och ta emot stora mängder information. 

 Tjänsterna som idag är vanligast i fibernäten är TV, Internet och telefoni. Men det blir 
allt vanligare med fastighetsstyrningstjänster, larm & övervakning samt videotjänster i 
hemmet 

 Kapaciteten i en fiberanslutning är i det närmaste obegränsad.  

 Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring som finns idag. 
 
Vad är fördelen med fiber? 
 

 Till skillnad från anslutning via telejacket eller mobilen påverkas fiber inte av hur 
många apparater du har uppkopplade samtidigt, eller av väder eller avstånd till 
telestationen 

 Med fiber kan hela familjen ägna sig åt precis vad de vill, på hur många skärmar som 
helst, utan att internet går ner, blir långsammare eller hackar. 

 Dessutom ”framtidssäkrar” du hemmet: med fiber är ditt hus redo för både dagens 
och morgondagens uppkopplade apparater och tjänster. 

 Med fiber ökar du värdet på din bostad. 
 
Vad är Öppen Fiber? 
 

 Öppen Fiber betyder att vårt fibernät är öppet för olika tjänsteleverantörer av 
bredband, tv och telefoni. Telia är en av dessa, men om du vill ha tjänster från Telia 
behöver du beställa dessa separat. 

 Efter att du har beställt Öppen Fiber väljer du alltså tjänsteleverantör själv och plockar 
ihop ett utbud av tjänster som passar just dig. Information om leverantörernas tjänster 
och erbjudanden hittar du på www.bredbandswebben.se 

 
Behövs verkligen fiber – snart kommer ju 5G? 
 

 Även med 5G så räcker inte endast mobilnätet till för det ständigt ökade behovet av 
uppkoppling, i samhället, hemma och på arbetet. 

 En egen fiberanslutning garanterar att du alltid har en stabil uppkoppling och en 
anslutning som inte påverkas av andras användare, grannar, eller väder och vind. 

 
Kommer ni ta bort kopparnätet i framtiden? 
 

 Telia har redan påbörjat nedmontering av kopparnätet. Att bygga ut fibernätet – och 
mobilnätet – är en del i övergången till vad vi kallar framtidens nät. 

 Fibernät klarar av samhällets ökande uppkopplingsbehov och betydligt mer 
ekonomisk, driftsäkert och lättare att underhålla än kopparnät. 

http://www.bredbandswebben.se/

