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Förkunskaper:

» Du bör ha ett fullgott färgseende för att kunna  

tillgodogöra dig utbildningen

» Du bör ha god datorvana och goda kunskaper i  

ordbehandlings- och kalkylprogram

Våra utbildningar kan genomföras i hela Sverige och 
anpassas efter era önskemål.
 

Utbildningens mål:

I denna utbildning får du lära dig att genomföra en komplett  

projektering av ett FTTx-nät. 

Utbildningen omfattar:

» Administrativa kunskaper om lagar, regler och tillstånd

» Tekniska kunskaper om förläggning och schakt

» Systemkunskaper om dokumentation och karthantering

» Färdigheter som gäller planering av arbetet

Kontaktuppgifter

Tala med din lokala  

kontaktperson på Rejlers 

eller kontakta oss via 

e-post på  

telekom@rejlers.se

Praktisk information

Följande information är viktig att känna till vid bokning av  

utbildning.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till 

dig. Skulle utbildningen vara fulltecknad så meddelar vi dig. Om 

du önskar får du då förtur till nästa genomförande. Skulle  

utbildningen bli inställd så meddelar vi dig senast 10 dagar innan 

start.

Avgifter

I avgiften ingår dokumentation samt lunch, kaffe och frukt.  

Kostnad för eventuell logi samt moms tillkommer. Avgiften  

faktureras före utbildningens start.  

Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Förhinder/avbokning

Har du inte möjlighet att utnyttja din utbildningsplats får den 

överlåtas. Glöm inte att meddela oss detta. Enligt branschens 

standardregler för avbokning debiteras 50% av avgiften vid av-

bokning 2-4 veckor före utbildningens start och 100% av avgiften 

vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start.

Hotellreservation

Rejlers Sverige AB reserverar vanligtvis rum för deltagarna vid 

internatutbildningar. Vid övriga utbildningar ombesörjer vi inte  

hotellbokning, men ger information om närliggande hotell.

Force Majeure

Rejlers Sverige AB är inte ansvarigt för skada som beror av 

svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk  

myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout 

eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara  

ansvarigt för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste  

inställas på grund av lärares sjukdom. Förbehållet i fråga om 

strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vi själva är 

föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.



Administrativ kunskap (5 dagar)

Teknisk kunskap (5 dagar)

» Schakt

» Kanalisation

» Noder/Skåp/Brunnar

» Optofiber

» Fiberskarvning

» Andra förlagda ledningar

» Inomhuslösningar

» Nätverkskomponenter

Introduktion i telekommunikation  

Förevisning av kanalisationsmaterial, förläggningstekniker 

och besiktning

Förevisning av fiber och etableringstekniker, inmätning 

och protokoll 

Förläggning vid annan infrastruktur (el, VA, gas, fjärrvärme, 

fjärrkyla, broar, tunnlar) 

Ledningsrätt BAS-P och BAS–U  

Elsäkerhet i praktiken (ESA grund) 

Arbete på väg – grundkompetens  

PTS/SSNf – Robusta nät och robusta noder

Anvisningar – lokala och nationella 

Tillstånds- och bidragsansökan (TRV, kommun, polis, 

länsstyrelse, PTS, fastighetsägare)

» Lagar och regler

» Tillstånd

» Anvisningar

» Riktlinjer

» Juridik

» Upphandlingar

Utbildningskoncept FTTx-projektörer

4 delar - 20 dagar

Systemkunskap (5 dagar)

Grundkunskaper ritteknik - AutoCad eller MicroStation  

Introduktion i dokumentationssystem - t.ex. Cadra/BABS, 

dpCom, ARP/NICE  

Introduktion i olika kart- och koordinatsystem  

Information om flera hjälp- och stödsystem

» Kartsystem

» Informationssystem

» Hjälpsystem

» Ritsystem

» Dokumentationssystem

Färdigheter (5 dagar)

Fiberoptisk nätprojektering 

Projektfaser och tidsplanering 

Fältstudier 

Färdighetsövning

» Insamling

» Utvärdering

» Projektering

» Beställning

» Genomförande

» Kontroll

» Dokumentation

» Överlämning

U T B I L D N I N G S I N F O R M A T I O N
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