Inför nybyggnation
Är du byggherre eller fastighetsägare och står inför nyproduktion av flerfamiljs-, kommersiell- eller
handelsfastighet i Stockholm? Då är det vi som medverkar till att fastigheten blir framtidssäkrad
genom anslutning till stadens IT-infrastruktur.
Genom att ansluta din fastighet till Stokabs fibernät
möjliggörs all typ av data- och telekommunikation
som mobitelefoni (3G, 4G och 5G), internetkapacitet,
molntjänster, inomhustäckning. Din fastighet är redo
för digitaliseringens alla framtidsmöjligheter.
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Har du redan en operatör av tjänster till din egen
verksamhet och/eller dina hyresgäster/boende som
du har avtal med? Detta påverkar inte behovet av att
ansluta själva fastigheten till nätet. När din operatör
väl ska driftsätta sina tjänster så kommer de att ha
stor nytta av att infrastrukturen redan är på plats. I
vårt nät är uppkopplingstiden till en redan ansluten
fastighet 10 dagar för en operatör.
Att säkerställa anslutningen redan i byggprocessen
är bara en fördel även för deras verksamhet.
I Stokabs nät kan fastighetsägare och andra företag också
själva hyra fiber för egen användning eller för att sedan
upphandla tjänster på den infrastrukturen.

Ta med Stokab i byggprocessen
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Vi är mån om att i väldigt tidigt skede få kontakt med
dig som fastighetsägare/byggherre för att säkerställa
att anslutningen kan ske så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för alla parter.
Kontakta därför oss redan i ett riktigt tidigt skede
av din byggprocess så att vi sedan tillsammans kan
genomföra arbetet med att få till anslutningen.

Var är du i byggprocessen?
Vänd och läs mer

Stokab Stockholm stads IT-infrastrukturbolag
Stokabs uppdrag är att tillhandahålla en konkurrensneutral
IT-infrastruktur baserad på ett passivt fibernät, i Stockholm
och i Stockholmsregionen. Stokab ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB och ägs till 100 % av Stockholms stad.
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Fibernätet är rotsystemet som möjliggör digitaliseringen av din fastighet.

I steg 1 till 3 har vi god framförhållning och kan ge dig bra
förutsättning att framtidssäkra
din fastighet.
Är du längre fram i byggprocessen
- till och med färdig för inflyttning kan vi hjälpa dig ändå.

Var är du i byggprocessen?
Oavsett vart du befinner dig i processen kan du kontakta Stokab angående din nybyggnation.
Ju tidigare vi får information desto större möjlighet har vi att planera in din fastighet i vårt nät och
då också säkerställa att rätt kapacitet finns hela vägen bakåt i vårt nät.
1. Börja med att fylla i och skicka in blanketten
«Föranmälan Fiberanslutning». Digital version hittar
du på www.stokab.se/byggprocessen
2. Beroende på i vilken fas du befinner dig i får du här
här kort beskrivning och vad du bör tänka på vid
varje skede.

1 Marktilldelning / ansökan detaljplan
Kontakta oss när du fått marktilldelning eller ansökt om
detaljplan för nybyggnation. Utifrån information som du
lämnat i blanketten «Föranmälan Fiberanslutning» tittar
vi på bästa sätt att ansluta din blivande fastighet och
kontaktar dig för att få kompletterande information.
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Planering / Projektering

I den här fasen av projektet planerar vi tillsammans
in fiberanslutningen genom att fastställa placering av
husnod, intaget i byggnaden och riktningen på kanalisationen, så att den når vårt nät på bästa vis.
Har du sedan tidigare gjort Föranmälan Fiberanslutning använder du ditt ärendenummer som referens i
dialogen.
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Byggnation / Markberedning

Har du redan påbörjat ditt byggprojekt kan du
fortfarande skicka in blanketten «Föranmälan
Fiberanslutning». Tänk på att vara tydlig med din tidplan. Bifoga gärna ritningar för bättre och effektivare
handläggning.
Stokabs Byggledare/Projektledare ansvarar för leveransen och är den du kontaktar när du har frågor eller
vill diskutera anslutningen av kanalisationen, kabeldragningen eller montering av Husnoden.
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Inflyttning

Är fastigheten färdig för inflyttning och inte har en fiberanlutning kan vi även i detta skede hjälpa dig.
Det medför dock längre leveranstider på grund av
schaktning i gatumiljö och eventuellt på fastighetsmark.
Har du haft ett registrerat ärende hos oss är det
nu dags att nyttja resultatet genom eventuellt egna
anslutningar för eget behov och genom tjänsteleveranser till nöjda hyresgäster med vald-/valda tjänsteleverantörer.

Kontakta oss
Förfrågningar om fiberförbindelser sänds till
salj@stokab.se. Frågor går också bra att ställa
till Stokab på 08-508 30 250 (Kundservice).
Mer information finns på www.stokab.se/byggprocessen

