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Grossistprodukter / Operatörstjänster 

Optisk abonnentförbindelse – operatörsprodukt 

Den optiska abonnentförbindelsen är en hyrd fibertråd, vars ena ända är avslutad i abonnentens 
kopplingsskåp eller motsvarande utrymme och den andra ändan är belägen i Andelslaget Optowests 
närmaste aktiva knutpunkt.   Överlämningspunkten är en ODF (kopplingspanel) med optiska 
kontakter av typen LC (APC). 

Den optiska fibertråden får inte förgrenas, fördelas eller på annat sätt användas till någon annan 
användning än att förmedla nättjänster till ifrågavarande abonnent. 

Fibertråden fyller kriterierna för ITU.T G.652 standarden. 

Denna operatörsprodukt gäller inte användning för KabelTV. Andelslaget Optowest svarar inte för 
elektronisk utrustning i någondera ändan av fibertråden.  

Pris, moms 0 % 

Tillgänglighetsförfrågan/förbindelse  50 € 

Leveransavgift  350 € för första 2000 m, därefter 50 € för varje påbörjad 
500 m 

Månadsavgift 200 €/mån för de första 2000 m, därefter 30 € för varje 
påbörjad 500 m 

För fiberpar 1,6 x enkel fiber 

   

Optisk stamlinjeförbindelse - operatörsprodukt 

Hyrning av optisk stamkabelförbindelsen mellan två aktiva knutpunkter i Andelslaget Optowests 
optiska nät. Alternativa kopplingspunkter är i Tenala centrum, Pölckå, Ingvalsby, Krokby, Pargas och 
Bromarv kyrkby. Hyrning förutsätter att ledig kapacitet finns.  Överlämningspunkten är en ODF 
(kopplingspanel) med optiska kontakter av typen LC(APC) 

Fibertråden fyller kriterierna för ITU.T G.652 standarden. Transmissionshastigheten är 1 Gbit/s  

Andelslaget Optowest svarar inte för annan elektronisk utrustning än den som krävs för överföring av 
den optiska signalen i fibertråden. 

Pris, moms 0 % 

Leveransavgift 1300 €  

Månadsavgift  950 €/mån/ 1Gbit/s  



Optisk förbindelse till telemast – operatörsprodukt 

Hyrning av optisk förbindelse mellan en knutpunkt och en telemast i samma nätområde. Alternativa 
kopplingspunkter är i Pölckå, Krokby, Pargas och Bromarv kyrkby. Hyrning förutsätter att ledig 
kapacitet finns.  Överlämningspunkten är en ODF (kopplingspanel) med optiska kontakter av typen 
LC(APC) 

Den optiska fibertråden får inte förgrenas, fördelas eller på annat sätt användas till någon annan 
användning än att förmedla nättjänster till ifrågavarande telemast. 

Fibertråden fyller kriterierna för ITU.T G.652 standarden.  

Andelslaget Optowest svarar inte för annan elektronisk utrustning än den som krävs för överföring av 
den optiska signalen i fibertråden. 

Pris, moms 0 % 

Leveransavgift Enligt offert beroende på plats och tillgång, min. 1500 €  

Månadsavgift, fiberpar  500 €/mån   

Månadsavgift, en fiber  300 €/mån   

 

 

 


