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Produktbilaga Operatörsnodanslutning
Gäller fr o m 2016-07-01

Underbilagor
Till Produktbilagan hör följande underbilagor:
Underbilaga 1: Produktspecifikation
Underbilaga 2: Prislista

1.

Allmänt

Produkten är närmare beskriven i underbilagan PRODUKTSPECIFIKATION.
Villkor för priser och avgifter framgår av underbilaga PRISLISTA.

2.

Användning av produkten

Produktens syfte är att möjliggöra hyra av förbindelser i Skanovas nät och den är avsedd
att användas för att ansluta Operatörens nod med den telestation och plats där Skanovas
berörda förbindelser i access- eller transportnät utgår från. Produkten är därvid ett alternativ eller komplement till att etablera sig inne på Skanovas telestation för att därifrån hyra
förbindelser av Skanova.
Produkten är inte avsedd att användas som substitut till att hyra accessförbindelser till
Operatörens slutkunder.
3.

Beställnings- och leveransrutiner

Utöver vad som regleras i ALLMÄNNA VILLKOR, gäller följande
För Operatörsnodanslutning tillämpas offertförfarande.
3.1.
Villkor för leverans
I Produkten ingår schakt, kanalisation, håltagning och återställning fram till Skanovas
Anslutningspunkt, AP. AP är den fysiska punkt där Skanovas nät avslutas. Normalt finns
en AP per fastighet.
Operatören ansvarar för att Skanova utan kostnad erhåller nödvändiga tillstånd från fastighetsägaren för schaktning, håltagning, kanalisation och plats för AP.

Ingår i Skanovas Referenserbjudande
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3.2.
Kundgränssnitt
Produkten levereras med ett av följande alternativa kundgränssnitt: Kabel från AP till
brukarstället, Anslutningskabel fiber Multi eller Inkoppling mot befintligt fastighetsnät.
Inkoppling mot befintligt fastighetsnät
Har Operatören valt inkoppling mot befintligt fastighetsnät, ska fastighetsnätet vara färdigställt senast 5 Arbetsdagar före Avtalad leveransdag.
Kabel från AP till brukarstället
Har Operatören valt Kabel från AP till brukarstället installerar Skanova ett fastighetsnät
från AP till brukarstället. Detta fastighetsnät överlåts därefter till fastighetsägaren.
Operatören ansvarar för nödvändiga tillstånd från fastighetsägaren för tillträde till och användning av Fastighetsnät och kanalisation på fastigheten. Operatören ansvarar också för
att kompletterande kanalisation får installeras när så behövs och att utförd installation,
(kanalisation och kabel) kan överlämnas till fastighetsägaren på Faktisk Leveransdag.
Operatören ska säkerställa tillträde och fri kabelväg, t.ex. flytta möbler och demontera
undertak.
Skanova ska bygga och utföra arbete i Fastighetsnät enligt Svensk standard och AMA
EL, vilket säkrar att utförandet sker på ett fackmannamässigt sätt, och med iakttagande av
vid var tid gällande krav och standard.
Skanova är inte skyldig att utföra arbete i miljöer där det finns risk för personskada t.ex. i
hisschakt eller vid risk för kontakt med asbest.

4.

Servicenivå

Skanova utför service på en Operatörsnodanslutning inom de tider och i den omfattning
som gäller för den produkt som framförs via kabeln.

5.

Dokumentändringsinformation

Här informeras kortfattat om ändringar som har införts sedan föregående version av detta
dokument.
1. Punkt 2 (Användning av produkten) har förtydligats.
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