
OMRÅDE STATUS/PRELIMINÄR TIDSPLAN 

STADSNÄT                 
Allmän info

Exakt tidsplan för driftsättning är svår att ange för varje enskild kund. Hur fort det går 
att bygga ut fibernätet och koppla på kunder beror på flera saker, bl.a. vilken 
kapacitet befintligt fibernät har, tillstånd från myndigheter, tillstånd från markägare 
och markförhållanden. Innan du kan få fiber installerat behöver kommunens 
upphandlade fiberentreprenör Kringdata komma i kontakt med dig för att projektera 
anslutningen. Kunder som Kringdata inte kommer i kontakt med efter 3 försök 
kommer inte få anslutningen installerad, kunden får då själv ta kontakt med 
Kringdata. Kringdata ringer från nummer 0250-28663. Telefonnummer till Kringdatas 
kundtjänst är 020-286 000.                                                                                                                                                                                                                                                               
STAMNÄT = huvudledningar med fiber som behöver finnas för att fibernätet ska 
fungera, i regel finns dessa inom vägområden.
TOMTSCHAKT = grävning på tomten. Du kan ha fiberkabel på tomten som inte är 
kopplad på stamnätet. Grävning på tomten utförs av andra maskiner än stamnätet, du 
kan därför få vänta ett tag efter att stamgrävningen gjorts eller tvärtom.
KUNDINSTALLATION = En anslutning till fibernätet består av flera steg. Med 
installation nedan menas det sista momentet innan kunden kan börja välja 
bredbandstjänster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nedan anges en allmän information för varje område, undantag förekommer.

Barken Etapp 1 slutfördes 2018. Se projekt Centrum.

Berget 

Etapp 1 slutfördes 2016. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs. 

Born

Etapp 1 slutfördes 2017. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs.

Bäcka

Första etappen slutfördes 2018. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Detta under förutsättning att inga 
markavtal eller andra tillstånd behövs. 

Centrum (fr.om. sommaren 
2020 ingår även Barken och 
Västeråkern i projekt Centrum)

Etapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Befintligt fibernät är ännu inte 
utbyggt till samtliga fastigheter vilket innebär att det i vissa fall krävs mer projektering 
och grävning innan nya kunder kan kopplas på jämfört med ett fullt utbyggt område. 
Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya 
kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen 
blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.

Fryksås

Etapp 2 pågår och kommer att slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 
juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 
juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att 
inga markavtal eller andra tillstånd behövs.

Grönklitt

Första etappen slutfördes 2017. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs. 

Hansjö 

Första etappen slutförs under 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få 
sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs.



Hornberga-Bjus
Kommunen har köpt in ett fibernät som byggts av Hornberga-Bjus fiberförening. Det 
är idag osäkert i vilken omfattning nya installationer kan göras. Kontakta Orsa 
kommun innan du skriver på ett avtal om fiberanslutning.  

Höglunda

Etapp 1 slutfördes 2016. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs. Vissa kunder i Höglunda berörs av en ny nod 
(kopplingsstation) som beräknas vara klar under 2021. Dessa kunder kommer kunna 
driftsättas först när noden är på plats. Observera även att vissa fastigheter i Höglunda 
ingår i projekt Oljonsbyn-Viborg-Sundbäck, se nedan.

Kallmora

Etapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 
juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 
juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att 
inga markavtal eller andra tillstånd behövs.

Lisselhed-Vångsgärde-
Holen

Etapp 1 slutfördes 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs. Kunder längs Moravägen ingår i projekt Oljonsbyn-Viborg-
Sundbäck .  

Maggås

Orsa kommun har beslutat att bygga ut fibernätet i Maggås och projektet kommer 
preliminärt att påbörjas under 2021. Beredningen påbörjas under våren 2021 vilket 
bl.a. innebär att inhämta tillstånd från myndigheter, skicka ut markavtal för 
upplåtelse till förmån för fiberkabel samt projektera fibernätet. Orsa kommun har 
eventuellt rätt till bidrag för utbyggnationen av fiber i Maggås, besked får kommunen 
preliminärt under hösten 2021. Exakt tidpunkt för byggstart kan därför inte anges i 
nuläget eftersom den beror både på beredning och beslut om bidrag. Beroende på 
datum för byggstart kan vissa kunder få vänta till 2022 innan installationen blir klar.

Mickelvål-Orsbleck

Etapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Vissa kunder i områdena Orsbleck, 
Mickelvål och Åberga berörs av en samförläggning som görs med Ellevio (el). Denna 
beräknas färdigställas under 2021. Exakt tidpunkt för driftsättning kan inte anges i 
nuläget eftersom den beror på samförläggningen. Övriga kunder som beställt fiber 
innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal 
fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller 
förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs. 

Nederberga-Björken

Etapp 2 slutfördes 2020. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs.

Oljonsbyn-Viborg-
Sundbäck                        
(inkl. Torrvål, Lindorna)

Etapp 1 slutfördes 2020. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs. Vissa kunder i området berörs av en ny nod 
(kopplingsstation) som beräknas vara klar under 2021. Dessa kunder kommer kunna 
driftsättas först när noden är på plats. Särskilt för området är att kunder kommer att 
få två boxar installerade, en som sitter inne i bostaden och en som sitter på fasaden.



Sandhed

Komplettering av stamnätet slutfördes 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 
2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 
2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att 
inga markavtal eller andra tillstånd behövs.

Skattungbyn

Etapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 
juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 
juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att 
inga markavtal eller andra tillstånd behövs.

Slättberg

Etapp 1 slutfördes 2018. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs.

Stackmora

Etapp 1 slutfördes 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs.

Trunna  (Strandellv.)

Befintligt fibernät är inte utbyggt till samtliga fastigheter. Detta innebär att det krävs 
mer projektering och grävning innan nya kunder kan kopplas på jämfört med ett fullt 
utbyggt område. Kontakta Orsa kommun innan ni skriver på ett avtal om 
fiberanslutning.  

Tallhed 

Arbetet med stamnätet fram till Tallhed färdigställdes under sommaren 2019 men 
spridningsnätet inne i byn kvarstår. Kommunen har beviljats bidrag för att bygga ut 
spridningsnätet i området vilket kommer att prioriteras under 2021. Detta innebär att 
kunder som beställt innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya 
kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen 
blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs. 
Särskilt för området är att kunder kommer få två boxar installerade, en som sitter 
inne i bostaden och en som sitter på fasaden. 

Torsmo 

Stamnätet upp till Torsmo är klart och byggnationen av spridningsnätet kommer 
slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning 
klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 
innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra 
tillstånd behövs. Särskilt för området är att kunder kommer få två boxar installerade, 
en som sitter inne i bostaden och en som sitter på fasaden.   

Västeråkern Etapp 1 slutfördes 2016. Se projekt Centrum.

Åberga Etapp 1 slutfördes 2013. Se projekt Mickelvål-Orsbleck.

Ön/Bunk

Första etappen slutfördes 2017. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin 
anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få 
vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal 
eller andra tillstånd behövs.


