
Om anbudsprocessen och installation av fiber
Under hösten 2019 lade styrelsen ned mycket energi för att få information om bästa sättet att 
utforma ett anbudsunderlag för att begära in anbud för totalentreprenad av passivt fibernät-
verk. Vi rådfrågade andra föreningar som genomgått denna process och vi talade med andra 
med anknytning till fiberinstallation. Dessutom hade vi täta kontakter med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland angående bredbandsbidraget son de administrerar för EU och Jordbruksver-
kets räkning. 

Vi började med bidragsansökan i november och blev klara i början av januari 2020.

I mars 2020 lade vi upp vårt anbudsunderlag på TendSign som är en av Upphandlingsmyndig-
heten godkänd plattform för offentliga upphandlingar.

I april så fick vi sju (7) anbud. Vi var ganska förvånade. Kvaliteten på anbuden varierade dock 
och alla uppfyllde inte de krav vi angivit i underlaget.

Sex av anbuden låg kring 2,1 MKr ± 10%. En erbjöd sig att göra jobbet för 4,7 MKr!!!

I anbudsunderlaget måste man uppge hur utvärderingen av anbuden skall ske. Vid ett proto-
kollfört styrelsemöte tilldelades poäng för pris, referenser, erfarenhet och kapacitet samt s.k. 
mjuka parametrar. Ett företag fick högsta poäng (såklart att någon skulle få det!).

Vi har inte kunnat meddela anbudsgivarna den s.k. tilldelningen ännu eftersom vi inte med 
säkerhet vet vilka / hur många fastigheter som verkligen kommer att ansluta. Därför måste vi 
få in Anslutningskontrakten snarast.

Om tillräckligt många fastigheter anslutes (vi har satt 65 som en undre gräns) vet vi att vi 
(=Föreningen) kommer att kunna genomföra upphandlingen.

I så fall kommer schemat att bli ungefär:

•	 Vecka 38 - 40 2020: Tillstånd Kommun, Vägföreningar och Markägare

•	 Vecka 40 - 43 2020: Detaljprojektering

•	 Vecka 43 - 19 2020: Grävning

•	 Vecka 48 - 51 2020: Blåsning

•	 Vecka 50 - 53 2020: Skarvning stamnät

•	 Vecka 1 - 5 2021: Installationer 

•	 Vecka 12 2021: Slutbesiktning

Under tiden måste vi även upphandla s.k. Kommunikationsoperatör som är den som ser till att 
det blir ljus i fibern.

Vi ber alla medlemmar att noga tänka igenom om de verkligen vill ha fiber installerad och 
naturligtvis hur ekonomin skal lösas.

Vi har varit i kontakt med några banker - såväl lokala som nationella för att kolla om vi kunde 
förhandla förmånliga villkor för de av våra medlemmar som behöver låna hela eller en del av 
anslutningskostnaden. Tyvärr var den allmänna inställningen att det var individuellt... Hursom-
haver torde fastighetsinteckning ge bäst villkor - om man har möjlighet att använda sig av det.
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