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Vad skall vi bygga?
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Com Hem bygger ett nytt fibernät i Krusboda

Det befintliga områdesnätet ersätts med den 

senaste generationen fibernät.

Fibernätet ansluts även till det befintliga

koaxialnätet i respektive hus.



Varför detta?

5 2015-01-12

Nuvarande koaxialnät är byggt på ursprungligt 

centralantennät och uppgradering skedde i 

mitten på 1990-talet och början på 2000-talet.

Nätet består av ca 5 mil koaxialkabel och ca 200 

förstärkare.

Det nya nätet byggs med fiber från teknikboden 

till hushållet. Det kräver inga förstärkare och 

ingen strömförsörjning längs vägen.



Varför detta?
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Nätet kommer vid driftstart att klara bredbands-

hastigheter på mer än 1 Gbit/s. Nätet har lång 

livslängd och är lätt att underhålla. Samtliga tjänster, 

TV, Telefoni och Bredband levereras över fibernätet.

Det passiva fibernätet kan om så erfordras 

skalas upp till ändå högre hastigheter när 

detta efterfrågas.

Ett standardiserat IP-nät kan användas av

valfri operatör efter avtalstiden.



FTTH+ -det bästa av två världar
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Det befintliga koaxialnätet används inom huset för

TV-distribution.

Fortsatt distribution av såväl Analog-TV som 

Digital-TV. Befintliga boxar och TV-moduler 

behöver inte bytas ut.

Bredband levereras direkt från fibernätet.



Installationsarbetet

Utomhus:

Ny teknikbod uppförd vid badhuset 

Schakt och förläggning av fiberkabel och

kopplingsskåp i området
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Nytt områdesnät
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§

Skiss på områdesnät
Röd ring är ett fiberskåp till den ansluts enskild fastighet



Installationsarbetet
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Inomhus:

Indragning av fiberkabel 

Montering av mediaomvandlare

Ihopkoppling koaxialnät och fibernät 

Driftsättning



FTTH+
Mediabox (mediakonverter)

Trådlösrouter

Fastighetsnät

Digital-tv Box

Inkommande 
fiber

Gränsdragning

SKC:s egendom

230VAC

2016-04-2112

Hushållets egendom

*) Enligt beslut på årsstämman 2016-04-21 

*)



Inomhusinstallation

Com Hem byter inte koaxialuttag i fastigheterna, vi kopplar in befintligt 

koaxial fastighetsnät om detta uppfyller Com Hem standard, dvs är 

fackmannamässigt utfört.
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Du som har TIVO idag behöver 

koppla in en ny kabel när fibern 

installeras

Ny nätverkskabel (CAT6) 

Youtube, Netflix, mm

Befintlig kabel
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Vad händer härnäst?
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Installationsarbeten i husen startar den 8/6.

Nuvarande TV-, bredbands- och telefonitjänster 

fungerar under hela installationstiden, omkoppling 

sker hus för hus.

Dagen då fibern installeras hos dig kommer

du som använder tjänster via Com Hem inte

ha tillgång till TV/bredband och telefoni.



Installationsarbetet
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Nyckelhantering

Inlämning mellan klockan 7.30 och 7.50. 

Avhämtas på kvällen mellan klockan 16.30 och

16.45 eller efter överenskommelse.

Tillträde till din fastighet hela installationsdagen

Tänk på att flytta möbler vid 1:a koaxialuttaget så 

att tekniker kommer åt vid installationen



SÄKERHETSKOPIERA IDAG!!!
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Du som använder tjänsten Spara Smart en molntjänst 

och har Hemsida från Com Hem, skall ta en lokal 

säkerhetskopia på allt sparat så att inte dina filer/bilder 

försvinner vid överföring av abonnemangen.

Har du säkerhetspaketet från ComHem så kommer du 

att få nya kodnycklar(prenumerationskoden).



Tillgängliga tjänster i det nya nätet

Följande tjänster finns tillgängliga i det nya nätet:

Analog-TV – utbud lika dagens 

Digital-TV – totalt ca 160 tv-kanaler

Bredband – 6 olika hastigheter, från 10 till 1000 Mbit/s 

Hemtelefoni – prisvärd fast telefoni

18 2015-01-12



Nytt Gruppavtal – Start 1/8 2015
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Följande tjänster ingår i gruppavtalet och betalas via årsavgiften till 

samfälligheten.

Analog-TV – 18 kanaler 

Digital-TV – 8 kanaler

Bredband 

50/10 Mbit/s 

Telefoni



Vill du ha snabbare bredband?

Bredbandet kan uppgraderas i flera steg, upp till 1 Gbit/s. Vid uppgradering 

utgår uppgraderingsrabatt som motsvarar ordinarie konsumentpris för 

tjänsten, fn är denna rabatt 299,-/månad.
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TV-utbud

Analogt utbud:

Fria digitala kanaler (nu Digitalt Startutbud)
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Hemmanätverk
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Hemmanätverk finns som tillval

Com Hem erbjuder möjlighet att beställa ett 

hemmanätverk. Installationen av hemmanätverk 

beställs och betalas av hushållet.

Com Hems entreprenör lämnar pris.



FRÅGOR?
Mediabox (mediakonverter)

Trådlösrouter

Fastighetsnät

Digital-tv Box

Inkommande 
fiber

230VAC
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