
Digitaliseringen har under de senaste åren tagit ett ännu starkare kliv framåt och behovet av bredbandsnät med högre hastigheter och bättre kvalitet 
blir ständigt större. Det handlar inte bara om att säkerställa kapacitet utan även att driftsäkerhet och prestanda lever upp till de krav som kunderna 
kommer att ställa på näten i framtiden. 

Ett av Eltels stora fokusområde är byggnation av bredbandsnät i fastigheter. Vi gör allt ifrån enklare serviceuppdrag med byte av datauttag i enskilda 
lägenheter till stora totalentreprenader där vi levererar kompletta nybyggda nät för flera tusen användare.  
 
Våra kunder består av operatörer, stadsnät, kommunikationsoperatörer, kommunala- och privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi gör 
även uppdrag för industrier och enskilda företag där vi bygger datanät i både fabriks- och kontorsmiljö. Inom dessa område är det vanligt att vi bygger 
infrastrukturen för fasta arbetsplatser, WiFi-nät, passersystem samt kameraövervakning.

Att bygga ett fastighetsnät skiljer sig åt beroende på var det byggs och 
åt vem. En BRF med flera fastigheter eller en hotellkedja som behöver 
möta krav på kommunikation i varje gästrum, har olika behov. Men det 
finns mycket som är lika och nedan beskriver vi hur vi tillsammans tar  
er genom de olika stegen i ett projekt:

• Genomgång av beställarens behov, förstudie.
• Site Survey, genomgång av förutsättningar på plats. 
• Ta fram lösning och priser.
• Byggnation, installation och driftsättning. 
• Mätning och verifiering.
• Framtagande av slutdokumentation. 

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. 

Fastighetsnät är det interna nätet i en fastighet. Fastighetsnätet  
kopplar samman fiberleverantörens överlämningspunkt (ÖP) i fastig-
heten (oftast i källaren), med den lokal där slutkunden ska använda 
tjänsten. Våra tjänster inom fastighetsnät består av: 

• LAN (fiber eller koppar)
• Wifi (design, accesspunkter)

Fastighetsnät

Från idé till färdigt nät Våra tjänster

Många företag satsade stort på Cat5-nät för 10-15 år sedan och dessa börjar nu bli föråldrade. Man börjar se behovet av att öka kapaciteten och 
uppdatera gamla nät från Cat5 till Cat6 och fiber. Oavsett vilka förutsättningar man har i fastigheten, och vilket behov man har av lösning så har 
Eltels tekniker erfarenheten som gör att vi kan ta oss an alla typer av fastigheter. Vi kan både el och datakommunikation, vi har erfarenhet från  
små och stora kunder, och kan ta oss an projekt lokalt och nationellt. 

Utveckling inom fastighetsnät

Eltel har en rikstäckande organisation med mångårig erfarenhet för  
åtagande gällande kommunikationsnät, koppar och fiberteknik. 

• Vi finns alltid nära till hands, från norr till söder
• Vi tar ett helhetsåtagande.
• Du kan vara trygg med att vi levererar vad vi lovat i tid.
• Vi har erfarenhet från större och mindre utrullningar och projekt. 
• Vi kan agera både på nationell och på lokal nivå med en  

samlad projektledning.

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

• Vi har stort fokus på arbetsmiljö och certifiering. 
• Hög närvaro med ca 1000 tekniker organiserade i 23 lokala team  

på 50 orter.
• En SPOC (Single Point of Contact) som säkerställer service 24/7 

tillsammans med våra  jourtekniker i hela landet.

Vi gör det enkelt för kunden

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


