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Här ansluts Sveriges snabbaste villor
Nu startar grävarbetena för att ansluta villor i Påarp till Helsingborgs
stadsnät via supersnabb fiberkabel. I mars ska allt vara klart. Då är villornas
internetuppkoppling bland de snabbaste i landet.
Anslutningen görs i två steg. Först grävs ett schakt för fiberslangar i gatan
fram till villans tomtgräns. Därefter trycks eller plöjs fiberslangen in till
villans fasad. I steg två dras fiberkabeln genom slangen och in i huset där den
kopplas till en väggmonterad så kallad CPE-switch. Här kan upp till åtta
enheter
anslutas för telefoni, TV, dator med mera.

Om inte vinterkyla försenar arbetet så ska det vara klart i mars i år. Hela
området, 129 villor, förbereds med slang till tomtgräns och 88 har valt att
ansluta sig nu. De som vill beställa anslutning senare får klara
tomtgrävningen på egen hand.
Det var i juni 2012 som Helsingborgs stad och Öresundskraft berättade om
planerna att bygga ut fibernätet i Helsingborgs villaområden. Med fiberkabel
till huset öppnas möjligheten för en uppkoppling på upp till 1000
Mbit/sekund. ”En unik satsning” menade IT-entreprenören Jonas Birgersson.
–Med fiberanslutningen säkras villorna även för framtidens
kommunikationsbehov. Jag tror att om bara några få år måste varenda villa
och fastighet vara fiberansluten för att hushållet överhuvudtaget ska kunna
fungera och använda de tjänster som finns, säger projektledare Johan
Nyström på Öresundskraft.
–Vi räknar med utbyggnad till fler områden men först ska vi utvärdera
arbetet i Påarp, det är ju första gången vi fiberansluter enskilda villor. Ju fler
intresseanmälningar vi får från ett område, desto större är sannolikheten för
att vi fortsätter utbyggnaden, avslutar Johan Nyström.
Mer information:
Johan Nyström, projektledare, Öresundskraft, tel. 070-418 32 84
Göran Skoglund, pressansvarig, 070-418 34 35
Se även www.oresundskraft.se/stadsnat

Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen”
har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi
har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat
koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har
förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av
elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av
restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450
medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla,
bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.
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