
Digitaliseringen har i och med pandemin tagit ett ännu större kliv framåt och behovet av bredbandsnät med högre hastigheter och bättre kvalitet har 
ökat kraftigt. Nya funktioner och applikationer utvecklas ständigt med krav på ökad bandbredd. Den tekniska utvecklingen går oerhört snabbt vilket 
gör att näten ständigt måste anpassas och uppdateras efter framtida krav. 
 
För er som nätägare handlar det alltså om att säkerställa inte bara kapacitet och tillgänglighet utan även att driftsäkerhet och prestanda lever upp 
till de krav som era kunder ställer på ert nät. Omvärldsläget gör också att säkerhetskraven fått allt större fokus och att kunna säkerställa robusta 
kommunikationslösningar är kritiskt för alla verksamheter idag. 

Vårt breda utbud av tjänster gör att vi kan hjälpa er som kunder hela 
vägen, från planering, design, projektledning, installation, driftsättning 
och dokumentation till drift och underhåll. Vi har lång erfarenhet från 
kunder med komplexa krav på kommunikation och säkerställer alltid att 
vi arbetar enligt senaste branschstandard och enligt krav på certifieringar. 
Det gör att vi kan skapa och upprätthålla en stabil infrastruktur för alla 
era kommunikationslösningar. 

Bland våra kunder finns nationella operatörer, nätägare, kommuner och 
lokala aktörer såsom fastighetsägare och enskilda företag.  

Eltel erbjuder ett helhetsåtagande i samtliga delar ett av kommu- 
nikationsnät oavsett nivå och teknik, och hanterar såväl passiv  
som aktiv infrastruktur. Nedan är ett urval av våra tjänster: 

• Transportnät, byggnation (nationella nät och regionnät)
• Anslutningsnät och accessnät (FTTx Fiber till slutkund)
• IP-nät  och transmissionssystem (installation av aktiv utrustning)
• Radiolänk – projektering, installation och driftsättning.
• Kopparnät – underhåll/avveckling

Fasta nät

Vi hjälper er hela vägen Våra tjänster

Eltel har en rikstäckande organisation med mångårig erfarenhet av att ta 
ett helhetsåtagande gällande kommunikationsnät, koppar och fiberteknik. 

• Vi kan agera både på nationell och lokal nivå med en samlad projekt-
ledning och koordinering. 

• Vi har erfarenhet från större och mindre utrullningar och projekt. 
• Vi har stort fokus på arbetsmiljö, hållbarhet, säkerhet och certifiering. 

• Certifierade enligt bland annat ISO9001, 14001 och 45001 och  
Robust Fiber.

• Hög närvaro med ca 1000 medarbetare organiserade i 23 lokala team 
på 50 orter, från norr till söder. 

• En SPOC (Single Point of Contact) som säkerställer service 24/7 
tillsammans med våra  jourtekniker i hela landet.

• Du kan vara trygg med att vi levererar vad vi lovat i tid.

Vi gör det enkelt för kunden

sales@eltelnetworks.se www.eltelnetworks.se Telefon: 08-585 376 00 


