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Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i  
BRF STÄMJÄRNET 
 
Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den 
information du behöver om höghastighetsinstallationen i vårt hus. Vi har delat 
upp informationen i tre delar. Den första är för dig som är novis på allt vad 
bredband innebär, den andra är för alla som vill veta vad vi har beställt och den 
tredje är för dig som vill veta mer om hur själva installationen kommer att gå 
till. 
 
Om du har ytterligare frågor om detta, så är det Ramon Wyss i styrelsen som 
kan mest - ta kontakt med honom. 
 
Med vänlig hälsning, 
Styrelsen BRF STÄMJÄRNET 
 
Del 1 
Frågor om vad höghastighetsnät är: 
 
Vad är ett höghastighetsnät? 
Det finns ingen exakt definition på detta, men det som oftast menas är att 
överföring av data görs via optisk fiber. Med fiber kommer man upp i höga 
hastigheter som 100 Mbit/s eller högre utan problem. 
 
Vad är bit och Byte? 
En bit är den minsta enheten för datamängd och innebär en binär siffra som kan 
vara en nolla (av) eller en etta (på). När man beskriver hastigheter av 
datamängder beskrivs det i antal bit per sekund (b/s). Nu för tiden är det vanligt 
hastigheter på miljontals bits per sekund, Megabits per sekund, och det 
förkortas som enhet till Mb/s. 
 
När man pratar om datamängder är det enheten Byte som används. En Byte är 
8 bits och är det minsta antal bits som behövs för att skriva ett tecken. Även här 
är det miljontals Bytes som är intressanta och datamängder beskrivs oftast i 
antal miljoner Bytes, vilket förkortas till MB. Även miljarder Byte är vanligt 
när det handlar om filmer eller spel och det skrivs GigaByte eller förkortat GB. 
 
Vad betyder överföringshastighet 100/100 Mbit/s? 
Det betyder att det går att ladda ner information med en hastighet av hundra 
Megabit per sekund och att det även går att ladda upp information med samma 
hastighet. Det är alltså samma hastighet i båda riktningarna - upp och ner. 
 
Ladda ner information gör du när du hämtar något från Internet, t.ex. läser en 
tidning på nätet eller hämtar mail som någon har skickat till dig. Laddar upp 
information gör du när du skickar iväg dina mail till dina vänner. 
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Vad kan det användas till? 
En timmes streamad video drar cirka en gigabyte (GB) data. Med 
överföringshastigheten 100 Mbit/s laddas denna datamängd ner på en minut 
och 25 sekunder. 
 
Streama betyder att ladda ner i realtid, så att man kan titta på videon men man 
sparar inte något av informationen. 
 
Vad är IP? 
IP står för Internetprotokollet och kan ses som ett definierat språk, som gör att 
datorer kan kommunicera med varandra över Internet. 
 
Vad är en IP-adress? 
Det är en unik sifferkombination som identifierar din dator på nätverket 
Internet. 
 
Vad är en router? 
Det är en elektronisk apparat som gör att flera datorer samtidigt kan använda 
samma Internetabonnemang och annan utrustning som t.ex. fotoskrivare. 
 
Eftersom de flesta bredbandsleverantörer endast delar ut en IP-adress per 
hushåll, behöver du en router när du har flera datorer i ditt hem och vill att 
samtliga ska kunna använda Internet. 
 
Vad är en tjänstefördelare? 
Tjänstefördelarens uppgift är att separera och säkerställa prestanda för olika 
tjänster. En tjänstefördelare används om man vill använda bredbandet för flera 
olika tjänster som datorkommunikation, TV och/eller telefoni. Ofta är 
tjänstesepareraren specifik för den operatör som erbjuder tjänsterna och köps 
ofta när man tecknar abonnemang med operatören. 
 
Så här ser Ownits tjänstefördelare ut: 
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Vad är WiFi? 
WiFi är det trådlösa nätverket som man har i hemmet och till vilket man kan 
ansluta diverse enheter som mobil, dator m.fl. De flesta routrar har både fast 
anslutning för datorer och trådlöst nätverk. Det trådlösa nätverket kan inte 
tränga igenom hur tjocka väggar som helst och därför kan det variera var i din 
lägenhet det når. 
 
Ordet WiFi är en förkortning av Wireless Fidelity.  
 
Vad är IP-telefoni? 
IP-telefoni är överföring av röstsamtal via datornätverk baserade på 
internetprotokollet (IP). Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen 
uppdelad i datapaket. IP-telefoni kallas ibland webbtelefoni eller 
bredbandstelefoni.  
 
IP-telefoni kräver att strömmen är på för att fungera. Har du trygghetslarm 
rekommenderar vi att du behåller ditt fasta abonnemang, då det fungerar även 
vid strömavbrott. 
 
För att använda IP-telefoni krävs bredband + en särskild tjänstefördelare. 
Planerar du att använda Ownits bredband för IP telefoni behöver du ha deras 
tjänstefördelare. 
 
Vad är IP-TV? 
IP-TV är överföring av TV-program via datornätverk baserade på 
internetprotokollet (IP). Traditionell TV bygger på att program sänds ut vid 
vissa tider och att den som vill titta fångar in dessa signaler via antenn eller 
kabel. Med IPTV kan man dels titta på utsända program, men även själv välja 
att ladda ner TV-program för att titta på dem när man själv vill.  
 
För att kunna använda IPTV krävs dels ett tillräckligt snabbt bredband + en 
tjänstefördelare. Planerar du att använda Ownits bredband för IP telefoni 
behöver du ha deras tjänstefördelare. 
 
Del 2 
Frågor om vad föreningen beställt: 
 
Vad har föreningen beställt? 
Varje lägenhet och lokal med ingång från gatan kommer att få en 
höghastighetsnätsanslutning samt abonnemang för denna i tre år framåt. 
 
Föreningen står för installationen av en första anslutning in i varje lägenhet och 
lokal. Anslutningen/uttaget sätts där den sedan tidigare redan indragna 
telefonikabeln kommer in i lägenheten, vilket oftast är i närheten av 
lägenhetsdörren.  
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Vill du hellre ha detta uttag på ett annat ställe, kan du till självkostnadspris få 
det placerat upp till 15 kabelmeter in i lägenheten. Se mer information nedan. 
 
Vilka höghastighetstjänster kommer varje lägenhet/lokal att få? 

• 100/100 Mbit/s överföringshastighet till varje hushåll.  
• En fast IP-adress per hushåll. ��� 
• Felanmälan och teknisk support, veckan alla dagar.  
• E-post konton, upp till 10 st, 100 MB per konto.  
• E-post kan även läsas och skickas via webbmail.  
• Utrymme för hemsida, 100 MB ��� 

Vem betalar för det? 
För alla medlemmar kommer den första anslutningen in i lägenheten att 
bekostas av föreningen. Avgiften på 90:-/månad och lägenhet kommer att bli 
en del av kommande månadsavgift för de närmaste tre åren. 
 
Totala kostnaden per månad blir därför 5850:- för hela huset. 
 
Som en jämförelse till ovan betalar många medlemmar idag 200-400:-/månad 
för liknande bredbandslösningar. 
 
Behöver jag som medlem betala månadsavgift för bredbandet till Ownit 
när installationen hos mig är klar? 
Nej, föreningen betalar för höghastighetsnätets abonnemangskostnad under de 
närmaste tre åren. Din månadsavgift täcker även detta. 
 
Om du däremot vill använda Ownit för IP-telefoni och/eller IP-TV, tecknar du 
ett abonnemang med Ownit. 
 
Har du beställt vidaredragning eller ytterligare uttag, betalar du själv för dem 
till företaget TMK, som utför installationen. 
 
Behöver jag något ytterligare förutom uttaget för att kunna använda 
höghastighetsnätet? 
För att börja använda det behöver du en vanlig datorkabel som du kan sätta in i 
uttaget respektive din dator. Om din dator står en bit ifrån uttaget eller du vill 
koppla in flera datorer samtidigt, behöver du en router. Har du inte en router 
redan kan du köpa en i en affär som säljer elektroniktillbehör. 
 
Jag vill använda Ownit för IP-telefoni och/eller IP-TV – hur gör jag? 
Ownit kommer gå ut med information till alla lägenhetsinnehavare hur man 
kan beställa IP-telefoni eller IP-TV. Du kan också gå in på deras hemsida och 
beställa där. 
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Har medlemmarna fått vara med att besluta om att vi ska ha 
höghastighetsnät? 
Ja, på årsstämman 2014 tog vi beslut om detta. I beslutet ingick både att 
installera höghastighetsnätet, men även att vi skulle ta kostnaden gemensamt 
som en del av avgiften. 
 
Jag är nöjd utan höghastighetsnät, kan jag avböja en installation i min 
lägenhet? 
Nej, vi höjer standarden i alla lägenheter samtidigt och alla lägenheter kommer 
att ha detta.  
 
Det kommer att kosta föreningen 90:-/månad för din lägenhet oavsett om du 
väljer att använda denna möjlighet till bredband eller ej. 
 
Från när kan man räkna med att man kan börja använda 
höghastighetsnätet?  
Planen är att från 20 april 2015 kommer alla ha tillgång till det nya nätet. 
 
Kan jag fortsätta använda mina nuvarande lösningar för telefoni, TV och 
bredband? 
Ja, det kan du. 
Vi tar inte bort någon av de redan existerande lösningarna för fast telefoni, 
bredband och/eller TV via Comhem. Har du mobil telefoni eller bredband 
kommer det inte heller att påverkas. Alla dessa tjänster kommer att fortsätta att 
fungera precis som förut.  
 
Det enda vi gör nu är att lägga till ett prisvärt alternativ för bredband, men som 
även kan användas för telefoni och TV. 
 
Hur kom det sig att föreningen valde leverantören Ownit? 
Vi tog in offerter från tre företag och Ownit hade det bästa erbjudandet, så vi 
valde dem. 
 
Del 3 
Hur går installationen till? 
 
Vad ska göras i huset? 
Kopparkabel som klarar höga hastigheter ska dras via trapphusen till varje 
lägenhet och alla lokaler med ingång från gatan. Detta nät ska sedan kopplas 
ihop med en optisk fiber som sedan flera år redan är indragen i husets källare.  
 
I varje lägenhet och lokal ska ett uttag installeras.  
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Vad ska göras i varje lägenhet? 
I varje lägenhet ska ett uttag installeras. Föreningen bekostar att det sätts så 
nära ingången där kabeln kommer in i lägenheten.  
 
Vill du, kan du betala till (1500 kr.) så att det sätts max 15 meter längre in i 
lägenheten, en så kallad vidaredragning. Om så, bestämmer du själv var du vill 
ha detta uttag och det kommer att delas ut särskilda beställningsblanketter för 
detta i din brevlåda. 
 
Du kan även beställa till ytterligare uttag till andra rum. Även detta arbete 
beställer och betalar du för själv. Blanketter för att beställa ytterligare uttag 
kommer också att delas ut i din brevlåda. 
 
Hur ser uttaget ut? 
Så här ser uttaget ut: 

 
 
Till det första uttaget kommer kabeln att dras i den typ av plastskena som du 
ser på bilden. 
 
När görs installationerna? 
Vecka 11-12, dvs. mellan 11-20 mars kommer installationer att göras i 
trapphusen. 
 
Vecka 15-16, dvs. mellan 7-17 april kommer installationer att göras i 
lägenheterna. En vecka-några dagar i förväg kommer du få en lapp i brevlådan 
om vilken dag de kommer till din lägenhet. 
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Vilken information får jag om installationen? 
 
Vecka 11 (11-13 mar) 
Information kommer att sättas upp i trapphusen. 
Du får den här informationen med frågor&svar. 
 
Vecka 12 (16-20 mar) 
Beställningslappar kommer att delas ut för beställning av vidaredragning av det 
första uttaget samt en annan lapp för ytterligare uttag, som du kanske vill ha i 
andra rum. 
 
Vecka 14-15 (30 mar-10 apr) 
En vecka – några dagar innan installatören kommer till din lägenhet, får du en 
lapp i brevlådan för exakt datum. 
 
Senast när ska jag ha bestämt var jag vill ha mitt första uttag? 
Du ska senast ha bestämt dig den 23 mars. 
 
Vilket företag gör installationen? 
Företaget som utför installationerna heter TMK. 
 
Det är också till dem som du kommer att betala för vidaredragning av det första 
uttaget och eventuella ytterligare uttag. 
 
I vår lägenhet är telefonkabeln dragen i väggen och syns inte på utsidan. 
Går det att dra den nya kabeln för bredband i samma kanal för att slippa 
”se” den? 
Eftersom installatören garanterar funktionen på dosan kan kabeln endast dras i 
en kabellist för det första uttaget.  
 
Vill du inte ha det så, kan du välja att ha det första uttaget så nära där kabeln 
kommer in i lägenheten. Från det kan du sedan beställa ett ytterligare uttag som 
kan sitta någon annanstans. 


