
  

  

 

Information om fiberutbyggnaden i Köpings 
kommun   

 

Hej 
 
Fiberutbyggnaden projektet Köping Lersäter Västra-Skedvi har inte fortsatt som planerat 
och vi är ledsna för det. 
Vi vill med detta mejl ge dig en uppdatering kring vad som händer i projektet och hur 
arbetet framåt ser ut. 
 
Projektet är til l ytan väldigt stort och därför har vi valt att dela in området i 4 delområden 
för att kunna effektivisera och optimera fiberutbyggnaden. Längre ner kan du se en karta 
över området samt den planerade byggordningen i projektet.  
 
Status i projektet – projektering, markavtal och tillstånd. 
I samtliga delområden befinner vi just ni slutfasen av detaljprojekteringen. 
Detaljprojekteringen är det sista momentet som sker vid en projektering där vi ritar ut var 
och hur vi har tänkt förlägga fibernätet. Det är också projekteringen som ligger till grund 
för att veta vilka avtal och tillstånd vi behöver ansöka om för att kunna förlägga 
fibernätet som vi har tänkt. 
 
Vi har sedan tidigare påbörjat insamlingen av privata markavtal och tillstånd från 
Trafikverket. På grund av den tidigare pausen i området har vissa av dessa tillstånd löpt 
ut vilket innebär att vi måste ansöka om dessa på nytt.  
 
Fiber till din fastighet 
Vi har påbörjat driftsättningar i Kölsta med omnejd (A) och i nuläget har 88 fastigheter i 
detta delområde fått sin fiberinstallation slutförd. När vi kommer igång med 
fiberutbyggnaden i resterande delområden kommer vi att driftsätta fiberanslutningar 
löpande under projektets gång. 
 
Övergripande tidsplan och planerad byggordning  
Fiberutbyggnaden beräknas pågå under 2020–2021 och vi kommer att driftsätta 
fiberanslutningar under projektets gång.  
 
 
 



Området kommer att byggas i bokstavsordning med start i östra delarna av Kölsta med 
omnejd (A) för att sedan gå vidare mot Rölö med omnejd (B) och Bergshammar med 
omnejd (C) och avslutas i Västra Skedvi med omnejd (D).  
 

 

 
 
För att alla ska få chansen att följa med på fiberresan kommer vi under byggnationens 
gång att ha olika försäljningskampanjer. Prata gärna med dina grannar så de inte missar 
chansen att följa med på fibertåget!  
 
Har du frågor till oss?  
Det är viktigt för oss att du får den information du vill ha. Om du har några frågor får du 
gärna höra av dig. Besök vårt kundforum, skicka ett mejl til l oss eller ring vår 
kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 08:00-17:00). 
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