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FIBERENHETEN 

Börja använda en färdig anslutning 

Följ stegen nedan om ni har en färdig anslutning i ett driftsatt område, som ni vill börja använda.  

 

Steg 1 - Starta konvertern 
Konvertern är den vita box som finns installerat invändigt hos alla kunder med en färdig anslutning. 

• Anslut strömadaptern till eluttaget. 

• Tryck in strömknappen (sitter intill anslutningen för strömadaptern) så att den stannar i 

intryckt läge. 

• Kontrollera att den första lampan från vänster lyser grönt. Kontakta dunderNET om den lyser 

rött. 

 

Steg 2 – Teckna nätavtal (aktivera anslutningen) 
Genom att teckna nätavtal med dunderNET blir anslutningen aktiv och det blir möjligt för 

tjänsteleverantörerna att leverera sina tjänster till kunden. 

1-24 timmar efter handläggning av avtalet, bör anslutningen vara synlig för tjänsteleverantörerna. 

Nätavtal tecknas enklast digitalt med BankID på dunderNETs hemsida. Pappersavtal finns för utskrift 

på hemsidan eller för avhämtning från blankettstället i Kommunhusets reception.  

Bredbandstaxor debiteras efter aktivering. Aktuella taxor återfinns i de allmänna villkoren. 

 

Steg 3 - Beställ tjänster 
Kunden beställer tjänster via en tjänsteleverantör. Se tillgängliga tjänster på nästa sida. 

Tjänsteleverantör Tjänster Kundtjänst 

Internet Telefoni TV Telefonnummer Hemsida 

Bahnhof X X  010-510 00 00 Bahnhof.se 

Boxer X X X 0771-21 10 00 Boxer.se 

Bredband2 X X  0770-81 10 00 Bredband2.se 

Imega System X   0970-80 05 75 Imegasystem.se 

Linnéa Endast företag   020-120 37 77 Linnea.com 

Office X X  0980-644 40 Officekiruna.se 
Tjänsteleverantörer hos dunderNET 2022-01-01. För aktuellt utbud besök dunderNETs hemsida. 

 

Steg 4 - Router & övrig utrustning 
Om kunden inte har en router så måste det införskaffas. För TV och telefoni krävs ytterligare 

utrustning eller speciella att tjänsteleverantörens egen router används. Utrustning för TV och telefoni 

tillhandahålls av tjänsteleverantörerna. 

Router tillhandahålls via tjänsteleverantörerna eller köps via en hemelektronikåterförsäljare. 
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Steg 5 - Anslut router till konverter 
Anslut routern med en nätverkskabel till valfritt nätverksuttag på konvertern. 

I lägenheter kan även koppling behöva göras mellan konvertern och en kopplingspanel inne i 

bostadens mediacentral. För mer information om var ni ansluter er router i lägenheten, kontakta er 

hyresvärd! 

 

Steg 6 - Anslut utrustning till routern 
Datorer och annan utrustning ansluts till routern. 

 

Steg 7 - Börja  använd er anslutning 
När allt är inkopplat och färdigt kan ni börja använda de tjänster ni har beställt från 

tjänsteleverantören. 

 

Felanmälan 

Fel på anslutningen 
Alla fel som gäller de tjänster ni har beställt, felanmäls via er tjänsteleverantör. 

Exempel på anslutningsfel: 

• Avbrott på anslutningen. 

• Era tjänster fungerar inte korrekt. 

• Ni får inte utlovad kvalitet eller hastighet. 

Information vid eventuella avbrott och driftstörningar kommuniceras ut till kunderna via 

tjänsteleverantörerna. 

 

Fiberutbyggnad och dunderNETs utrustning 
Skador på ledningsnät och felaktigt utförd utbyggnad eller installation ska anmälas till dunderNET. 

Även störningar och risker för skador till följd av utbyggnaden kan anmälas till dunderNET. 

Exempel: 

• Skadad eller borttappad utrustning (t.ex. konverter eller strömsladd). 

• Felaktigt utförda arbeten vid anslutning av fastigheten. 

• Skador på egendom till följd av arbetet med fiberutbyggnaden. 

• Risk för tillbud och olyckor.  

• Störningar under arbetet som drabbar boende och verksamheter 

 

Kommunala anläggningar 
Alla fel på kommunala anläggningar (t.ex. gator, ledningsnät, gatubelysning och teknikbyggnader) 

kan anmälas via Gällivare kommuns felanmälan.  


