
Framtidssäkra 
er BRF med öppen fiber
En ren våglängd av ljus ger upp 
till 1 Gbit/s hela vägen fram till er.

Bahnhofs fiber OpenGiga är ett klokt val för hyresvärdar och byggherrar. Vi står för 
integritet och sekretess, samt är en av få operatörer som inte filtrerar internet. Självklart 
ligger våra hastigheter i topp på marknaden.

 › Anslutning i världsklass för bredband, IP-telefoni och digital-TV; upp till 1000/1000 Mbit/s (1 Gb/s).
 › Vi kan ta hand om montering av bredbandsuttag (RJ45) med aktiv internetanslutning i absolut 

närhet till eluttag. Fler uttag är möjliga som tillval.
 › Vi tar helhetsansvar för installationen och bygger, om det behövs, ett lokalt nätverk (”fastighets-

nät”). Du kan också välja att bygga fastighetsnätet på egen hand. När det lokala nätverket är 
på plats ansluter vi de boende till internet via fiber.

 › Vi sköter all hantering av kunder och abonnemang.
 › Långvarig erfarenhet – Bahnhof har funnits, och vuxit stadigt, sedan 1994. Vi har   

200 000 privatkunder.
 › Stöd för både IPv4 och IPv6.
 › Möjlighet till anslutning för tvättstuga, portkod, lås etc.

Entusiaster inom data är ofta förtjusta i Bahnhof som 
operatör. Vi grundades redan 1994 och passar idag 
precis lika bra för den genuint datorintresserade 
som för den breda allmänheten.

 › Framtidssäkert – med fiber har du tillräcklig kapacitet för  
nuvarande och kommande tjänster

 › Ökat marknadsvärde på din fastighet/bostadsrätt.
 › Driftsäkert – inte lika känsligt för åska etc.
 › Lång livslängd (>50 år)
 › Ingen trafikbegränsning
 › Möjlighet till att skicka och ta emot i samma hastighet

Fördelar med fiber

Innehåll
  ›  Framtidssäkra er BRF med öppen fiber

  ›  Vad era medlemmar tjänar på bredband från Bahnhof 

  ›  Installation av fiber

Klicka på länkarna för att gå till respektive sida.

 › Bredband i världsklass

 › Integrity VPN

 › Antivirus och brandvägg (PC)

 › IP-telefoni

 › Bahnhofs TV-paket

Vill vill ge er ett så flexibelt erbjudande som möjligt! Välj mellan:

 › Anslutningsalternativ Anslutning till fastigheten Fastighetsnät Lägenhetsnät
 › Tjänster Bredband Telefoni TV
 › Byggnationsdelar Byggnation av 

fastighetsnät
Byggnation av 
lägenhetsnät

 › Avtalsform Kollektiva avtal – 
bastjänst till alla

Individuella avtal – 
varje boende väljer 
utbud själv

Valfrihet gällande avtalsformen



Bredband i världsklass

Vad era medlemmar tjänar 
på fiber från Bahnhof 

Över 200 000 hushåll har redan upptäckt vårt prisvärda 
bredband. Dessutom ingår allt det här utan kostnad:

 › 6 e-postkonton à 2 GB lagringsutrymme
 › 1 webbsida med 3 GB lagringsutrymme
 › 1 .st-domän
 › LEX Integrity: VPN-tjänst för anonym surf

    
   

           BÄST I TEST

nöjda kunder 
– bättre än alla andra operatörer

96% 
Källa: SVT:s bredbandstest 2015

Bahnhof har snabbast nedladdning i 
öppna stadsnät via fiber, är snabbast på 
ADSL-tjänster i kopparnätet, och ligger i 
toppskiktet även för rena fiberanslutningar. 

Läs mer här ››› 

 › 10 Mbit/s    ›  100/10 Mbit/s
 › 100/100 Mbit/s  ›  250/100 Mbit/s 
 › 500/100 Mbit/s  ›  1000/100 Mbit/s
 › 1000/1000 Mbit/s (1 GB!)

Våra hastigheter

Hastigheterna som erbjuds kan variera. 
Kontakta oss för mer information om 
vad som gäller i ditt hemområde!

 › Våra nät är byggda för höga hastigheter och 

tung trafik. Men Bahnhof ger mer än bästa 

prestanda. Vi är omtalade som en hårdnackad 

försvarare av integritet och yttrandefrihet. 

Det ryktet gör oss stolta, för vi har jobbat hårt 

för det. Maximal säkerhet mot avlyssning, 

myndighetsövervakning och andra former av 

intrång i integriteten – det är Bahnhofs löfte.

För framtidens lösningar med snabbt internet, telefoni, tv och övriga tjänster över internet 
behövs fiber. Äldre lösningar i form av koppar och mobila bredband halkar efter när det gäller 
högre mängder datatrafik. En fiberanslutning är en långsiktig lösning.

Öka värdet på er fastighet!

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/04/09/bahnhof-har-snabbast-internet-enligt-bredbandskollen


Vad era medlemmar tjänar 
på fiber från Bahnhof 

Bahnhofs TV-paket

Några av våra tilläggspaket

Enkel tillgång till riktig HD-TV direkt via din bredbandsuppkoppling. Med våra programpaket 
väljer du de kanaler som passar dig, oavsett om det är film, serier, dokumentärer, sport, nyheter 
eller barnprogram.

Grundpaketet består av 8 kanaler, de följer med i digitalboxen som du beställer från oss. Vill du ha 
fler kanaler kan du beställa vårt Baspaket och lägga till valfria tilläggspaket. Baspaketet innehåller 
de vanliga kanalerna som passar de flesta. Ett perfekt kanalpaket för dig som  är intresserad av 
allt från nyheter, serier till sport och klassiska filmer. Baspaketet krävs för att kunna teckna till 
ytterligare paket såsom Maxpaketet eller något av våra populära Tilläggspaket.

 › Baspaketet: 0 kr/mån  ›  Grundpaketet: 99 kr/månad  ›  Engångsavgift: 199 kr
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MAXPAKETET  199 KR

MUSIK OCH NÖJESPAKETET  59 KR

Se alla tilläggspaket  › › › 

IP-telefoni
Ring billigare med Bahnhof! Telefoni för 0 kr/mån i fast avgift vid beställning av bredband. Det 
går bra att behålla sina vanliga hemtelefoner och nummer. Enda skillnaden är att du är uppkopplad 
via bredbandet i stället för telejacket. Det behövs alltså en aktiv bredbandsuppkoppling,och en 
telefonidosa som kopplas mellan telefonen och bredbandsuttaget.

Till alla geografiska riktnummer 0,15 kr/min
Till alla mobilabonnemang 1,49 kr/min
Öppningsavgift 0,45 kr
Till andra telefonikunder hos Bahnhof 0 kr/min
Fast avgift 0 kr/mån

Se prislista för utlandssamtal  › › › 

Antivirus & brandvägg (PC)
Bahnhof erbjuder i samarbete med finska F-secure ett säkerhetspaket som effektivt skyddar dig 
från hot utifrån. Har du flera datorer kan du välja ”grupplicens” som ger dig tre användarlicenser. 
I skyddet ingår antivirus, skräppostfilter, surfskydd, programkontroll, föräldrakontrol, brand-
vägg och antispionprogram. 

 › Bahnhof Internet Security, 1 dator: 49 kr/mån         ›  Bahnhof Internet Security, 3 datorer: 64 kr/mån 
 

Integrity VPN
När du ansluter till internet finns risken att utomstående tar del av dina filer, din e-post och 
dina surfvanor. Integrity skyddar din trafik. För våra bredbandskunder erbjuder vi även en 
kostnadsfri version: LEX Integrity, som ger ett skydd mot datalagring. 

 › Integrity VPN för 40 kr/mån ger dig bl.a. krypterad anslutning var du än är med OpenVPN, 
dold IP-adress, och kan användas på upp till tre olika enheter samtidigt.

 › LEX Integrity ingår i bredbandsabonnemanget och ger dig dold IP-adress, uppkoppling via 
okrypterad PPTP, men fungerar enbart med bredband från Bahnhof (t.ex. ej Wi-Fi på ett café) 
och på en enda enhet.

Läs mer här ››› 

Läs mer här ››› 

DISCOVERYPAKETET  59 KR

CMORE FILM  99 KR

https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/Bahnhof_tillaggspaket_201509.pdf
https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/Prislista-privat.pdf
http://www.bahnhof.se
http://www.bahnhof.se
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1. Grävning och inblåsning av fiber

Här gräver vi från närmaste accesspunkt 
till tomtgränsen. En optoslang läggs ner i 
marken och fiber blåses in i den.

2. Indragning i fastigheten

Då fiberanslutningen är indragen till 
tomtgränsen så är nästa steg att dra in den 
de sista metrarna till fastigheten. Om det 
finns en befintlig kanalisation för telefon-
ledning och den går att nyttja används 
denna, annars kan vi behöva gräva.  

3. Intag  i husets yttervägg 

Håltagningen görs i ytterväggen för 
installation inomhus. Fibern ansluts 
inomhus till den utrustning som du köpt.

4. Tjänsteaktivering

Ett datauttag av typen Ethernet/RJ45 
placeras i varje hushåll. I utrymmet 
behövs ett 220V-uttag finnas tillgängligt 
för Bahnhofs utrustning (patchpanel och 
switchar). Bahnhofs tekniker kopplar 
ihop fastighetsnätet med fibern och
kontrollerar kapaciteten. 

Nu har er BRF fått sitt bredband framtids-
säkrat. Efter inkoppling fortsätter Bahnhof 
att ta ansvar för er kapacitet och drift.

Installation av fiber

 › Vi kan ta hand om montering av bredbandsuttag (RJ45) med 
aktiv internetanslutning i absolut närhet till eluttag. Fler uttag 
är möjliga som tillval.

 › Vi tar helhetsansvar för installationen och bygger, om det  
behövs, ett lokalt nätverk (”fastighetsnät”). Du kan också välja 
att bygga fastighetsnätet på egen hand. När det lokala nätverket 
är på plats ansluter vi de boende till internet via fiber.

 › Vi sköter all hantering av kunder och abonnemang.
 › Möjlighet till anslutning för tvättstuga, portkod, lås etc.

Bahnhof framtidssäkrar ert hus! 
Så här går det till.

1 Informationsmöte

Ett informationsmöte hålls 
där projektet presenteras. 
Vi går igenom projekt-
planen för ingrävning 
samt den kostnadsmodell 
vi kommer att använda. 
Här samlar vi även in 
intresseanmälningar för 
fiberindragning.

Beställning och  
avtalsskrivning

I detta skede följer vi upp 
intresseanmälningarna 
och tar upp beställningar 
samt skriver avtal på 
fiberindragning. En 
representant kontaktar er 
och besöker er på plats om 
ni har fler frågor gällande 
fiberindragning.

Planering

När alla beställningar är 
insamlade så detaljplanerar 
vi hela processen med 
indragning av fiber i ditt 
område. Du blir kontaktad 
av oss där vi tillsammans 
går igenom hur fiber-
indragningen görs på bästa 
sätt till din fastighet.

Värt att veta
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Kabelstråk i gatan

Kanalisation av fiber

Intag i husets yttervägg

Fiberuttag och medieomvandlare
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För mer information: bahnhof.se
Tel: 010-510 00 00

http://bahnhof.se

