
Glöm inte fiber 
när du bygger nytt.
Infomation till dig som bygger nytt hus och vill ansluta fastigheten till Lunets fibernät.



Lunet bygger fibernätet i Luleå och vår målsättning 
är att skapa en framtids- och driftsäker infrastruktur 
för alla som bor och verkar i Luleå kommun. Vi bygger 
vårt nät med ledande teknik i alla led och ansvarar 
även för drift och underhåll av nätet. 

Vårt hjärta slår extra hårt för allt som rör Luleå och vi 
väljer i första hand att samarbeta med lokala aktörer, 
ideella verksamheter och föreningar. Vi har ett nära 
samarbete med våra entreprenörer och finns nära 
tillhands om du har några frågor.

Allt för att du ska känna dig trygg med ett lokalt och 
stabilt fibernät, där allting bara fungerar. 

Vi bygger 
framtidens
digitala 
infrastruktur.

»Vår målsättning är att skapa en framtids- och 
driftsäker infrastruktur med höga hastigheter för 

alla som bor och verkar i Luleå kommun.«



Ett öppet och 
lokalt stadsnät.

Vi tillhandahåller ett öppet stadsnät med ett brett 
utbud av tjänsteleverantörer för bredband, tv 
och bredbandstelefoni. Alla tjänsteleverantörer 
konkurrerar på lika villkor och vi välkomnar ständigt 
nya tjänsteleverantörer att ansluta till vårt nät. 

Nedan ser du utbudet av tjänsteleverantörer 
som finns i vårt nät idag. Du finner uppdaterad 
information på vår hemsida; www.lunet.se/tjanster/
tjansteleverantorer. 



8. Aktivering av anslutning
När installationen är genomförd aktiveras anslutningen och 
du får ett leveransbesked från oss. Observera att det kan ta 
tid från att installationen är genomförd till att anslutningen 
aktiveras.

Hur går det till?
Hur anslutningen går till ser olika beroende på vilka förutsättningar din fastighet har. Nedan får du som 
bygger nytt hus information om hur det går till generellt och vad du behöver tänka på om du vill ansluta 
fastigheten till Lunets fibernät.

6. Installation
När din mediacentral och kanalisationen fram till den är färdig 
kan vi utföra installationen. Våra tekniker bokar en tid med dig 
för installation.

Tänk på att gropen vid anslutningspunkten måste vara 
helt fri från bråte och ej grävas igen förrän tekniker 
varit på plats och installationen är helt klar. 

7. Återställning
Du som kund ansvarar själv för att återställa marken på din 
tomt. Återfyllning av avlämningspunkten ska inte ske förrän 
en tekniker varit på plats och skarvat in material. Fyll igen från 
avlämningspunkten fram till husvägg med stenfri massa, lägg 
på det gröna markeringsbandet och fyll igen diket med resten 
av jorden.

Tänk på att CPEn behöver ström och ska placeras i 
anslutning till ett 230 V vägguttag. !

!

1. Förberedelser
I nya villaområden förbereder Lunet för fibernätet och utför 
grävning utanför fastighetsgräns. 

5. Förbered kanalisation
Du som fastighetsägare ansvarar för arbete på egen tomt, det 
vill säga grävning och förläggning av rör samt söktråd, från vår 
avlämningspunkt vid tomtgränsen, till platsen där fibern ska 
installeras. Lunet tillhandahåller materialet samt grävinstruk-
tioner. För vissa nybyggnadsprojekt lämnar vi av material vid 
alla tomtgränser. 

Tänk på att planera fiberanslutningen i ett tidigt skede tillsam-
mans med en elektriker/byggledare. !

2. Beställning
Du lägger din beställning genom att söka din adress på 
vår hemsida. För att få din fiberanslutning i samband med 
inflyttning bör du lägga din beställning minst 12 veckor innan 
önskad installation och samtidigt ange preliminärt inflytt-
ningsdatum. 

Tänk på att grävning och förläggning av rör ofta kan läggas 
tillsammans med Luleå Energis elkabel. Observera att vi inte 
gör någon kabeldragning varken inomhus eller utomhus. 
Därför är det viktigt att du gräver fram till lämplig plats vid din 
husvägg. 

!

3. Leveransinformation
När vi har hanterat din beställning får du information via epost 
om vad som kommer att hända fram tills att installationen är 
färdigställd. 

4. Planera placeringen av CPE
Börja med att planera placeringen av CPEn. Du finner 
information om vad som är bra att tänka på längre fram i 
denna folder.





Vårt ansvar
Vi tar hand om hela installationen, säkerställer att du får 
all information du behöver för att vi ska kunna slutföra 
installationen samt finns tillgängliga om du har några frågor. 
Nedan följer de punkter vi ansvarar för;

• Grävning utanför fastighetsgräns, förläggning av   
 kanalisation samt återställning utanför fastighetsgräns.

• Information och instruktioner gällande de åtaganden du  
 som fastighetsägare behöver göra. 

• Markering av avlämningspunkt vid din fastighetsgräns och  
 tillhandahållande av material.

• Installation av fiber och teknisk utrustning till din fastighet. 

• Håltagning i yttervägg och tätning av rörgenomgångar.

Vem ansvarar för vad?
Nedan får du information om vilket ansvar som ligger på oss och vilket som ligger på dig som 
fastighetsägare. 

Ditt ansvar
Det är viktigt att du utför dina åtaganden och är tillgänglig de 
tider som föreslås för installationen. Nedan följer de punkter 
som du ansvarar för; 

• Arbete innanför fastighetsgräns, det vill säga grävning och  
 förläggning av rör, söktråd och markeringsband, från vår  
 avlämningspunkt vid tomtgränsen, till platsen där fibern  
 ska installeras. 

• Bestämma placering av CPE för att kunna anvisa   
 entreprenören lämplig punkt för håltagning i husvägg.

• Se till att det finns el till CPEn som monteras. 

• Återställningsarbete innanför fastighetsgräns till följd  
 av installationen. Exempelvis återställande av   
 gräsytor och målning av byggnad. 

• Säkerställa att området för installationen är fritt och   
 tillgängligt för vår entreprenör.Se villkoren för fullständig information



Din utrustning
Nedan får du information om utrustningen vi monterar i din fastighet vid installationstillfället samt annan 
utrustning du behöver. Du får även information om vad som är bra att tänka på vid valet av placering av din 
CPE.

CPE
För att du ska kunna nyttja tjänsterna i stadsnätet monterar vi 
en CPE i din fastighet. Den omvandlar fiberns ljussignaler till 
elektriska signaler och det är till denna du kopplar din router, 
dator eller TV-box. Du finner ett kopplingsschema nedan. 
CPE är en förkortning av Customer Premises Equipment och 
har oftast 6-8 portar. Andra benämningar kan förekomma 
såsom bredbandsbox och mediaomvandlare.

Termineringsbox
För att undvika att skada den ömtåliga fiberkabeln vid 
eventuella reparationer och underhåll monteras även en så 
kallad termineringsbox i anslutning till CPEn. Vi ansluter de 
båda boxarna till varandra med en anpassad kabel. Tänk på 
att du enbart behöver ansluta din utrustning till CPEn, inte till 
termineringsboxen. 

Router
För att kunna koppla flera enheter till internet behöver du 
en router. Routern ingår i vissa internetabonnemang men 
kan behöva köpas till. Mellan routern och CPEn används en 
nätverkskabel av typen RJ45.

TV-box 
Om du beställer IPTV-tjänster får du en TV-box av din tjänste-
leverantör. Mellan TV-boxen och routern används en nät-
verkskabel av typen RJ45. 

Placering av CPE
CPEn placeras på insida yttervägg och på markplan. Vi gör ingen kabeldragning varken utomhus eller 
inomhus och det är därför viktigt att du gräver fram till lämplig plats vid din husvägg. Nedan finner du 
några punkter att tänka på vid val av placering. 

• CPEn placeras med fördel i husets mediacentral och i  
 närheten av ett eluttag, max 1 m bort. 

• Den behöver utrymme för att underlätta i- och urkoppling  
 av utrustning. Se bild till  höger.

• Den ska  placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme.  
 Temperaturen i rummet får inte vara under 0° eller över  
 +30°.

• Om du behöver flytta CPEn i framtiden behöver du   
 kontakta oss så kan vi mot en kostnad flytta den åt dig  
 för att undvika att skada fibern. Tänk därför på att placera  
 CPEn  någonstans där du mest troligt inte kommer att  
 utföra någon renovering. 

20 cm

20 cm

20 cm20 cm

Bra att veta
Genom att låta signalerna gå vidare i nätverkskabel 
från routern till dina enheter (istället för trådlöst), 
försäkrar du dig om maximal prestanda. Det går 
även att kombinera trådlöst med trådbundet. 

max 30 cm

m
ax 18 cm



1. Gräv ett dike 
Gräv ett dike (minst 30 cm djupt) från markerad startpunkt 
fram till den plats vid husväggen där CPEn ska placeras. 
CPEn kommer att installeras i markplan på insida yttervägg. 

2. Lägg ner slangen 
Lägg ner slangen och den blå söktråden i diket. Lämna 2 m 
slang och söktråd vid husväggen. Om slangen inte är fast-
skarvad i stamnätet (utan ligger löst vid tomtgräns) lämnar 
du resterande slang och söktråd vid tomtgränsen. På så sätt 
finns det tillräckligt med slang för att skarva ihop den med 
stamnätet.

3. Fyll igen 
Fyll igen med ca 10 cm stenfri massa, lägg på det gröna mar-
keringsbandet och fyll igen diket med resten av jorden.

Återfyllning ( jord) 
Markeringsband 
10 cm stenfri massa 
Slang + söktråd

Grävning

Tänk på att CPEn behöver ström och ska 
placeras i anslutning till ett 230 V vägguttag. !

Tänk på att vi inte gör någon kabeldragning 
varken inomhus eller utomhus. Därför är det 
viktigt att du gräver fram till lämplig plats vid 
din husvägg. 

!

Vi placerar en grävpinne vid din fastighetsgräns för att markera var du ska gräva ifrån (avlämningspunkt) 
samt levererar material. Du får även nedan grävinstruktioner tillsammans med materialet. Detta sker med 
fördel i samförläggning med exempelvis el.



Installation
Vi bokar en tid med dig när det är dags för installation. För att undvika förseningar ber vi dig att vara 
tillgänglig de tider som föreslås för installationen.

Hur går det till?

• Lunet blåser fiber i befintlig kanalisation.

• CPEn samt termineringsboxen monteras  i mediacentralen  
 eller på anvisad plats. Tänk på att Lunet eller vår entre-  
 prenör behöver få tillträde till din fastighet vid överens-  
 kommen tid. Om inflyttningsdatumet förändras behöver du  
 kontakta oss för att bestämma en ny tid.

• Fibern svetsas samman i skåp alternativt brunn vid gatan  
 och i din fastighet. 

• CPEn kopplas samman med fibern och monteras på  
 insida yttervägg.

Tänk på
• Vi kommer att driftsätta din anslutning från vårt  
 håll. Därför är det  mycket viktigt att du ser till så  
 att CPEn har ström  tills du har fått ett   
 leveransbesked ifrån oss. 

• Det kan ta tid från att arbetet är slutfört i din  
 fastighet till att din anslutning är aktiverad. När  
 du mottar ditt leveransbesked från oss är din  
 anslutning redo att användas och du kan då  
 beställa tjänster från valfri tjänsteleverantör.



Portar 
LAN 1&2  Internet/bredbandstelefoni (router  
  eller dator) 
LAN 3&4  TV (TV-box)  
LAN 5-8   Reserv (används ej i dagsläget)

Det här indikerar lamporna 
Power   Lyser när utrustningen är    
  strömsatt. 

FX+TM    Lyser grönt eller orange när 
  kontakt finns med stadsnätet. 
LAN    Lyser/blinkar när ansluten 
  utrustning är aktiv. 
Rött  10 Mbit/s 
Grönt    100 Mbit/s
Orange    1000 Mbit/s
  (kan uppfattas som röd)

Anslut din dator
1. Koppla in din dator eller router med en nätverkskabel  
 i uttag ett eller två på CPEn (räknat från vänster).

2. Följ sedan anvisningarna du får från    
 tjänsteleverantören när du beställt dina tjänster.

Anslut din tv
1. Anslut TVn till boxen som du får från tjänsteleverantören  
 när du beställt en TV-tjänst. 

2. Koppla sedan boxen med en nätverkskabel i uttag tre eller  
 fyra på CPEn (räknat från vänster).

3. Följ sedan anvisningarna du får från tjänsteleverantören när  
 du beställt dina tjänster.

nätverkskabel

LAN 1 eller 2

LAN 3 eller 4

router eller dator

digital-TV box

nätverkskabel

Kopplingsschema

CPE

Koppla din utrustning



Vanliga frågor och svar.
Installation
Vem ansvarar för vad?
Lunet ansvarar för grävning utanför din fastighetsgräns, 
informationsmaterial, leverans av material och markering 
av avlämningspunkt samt installation av fiber. Du som 
fastighetsägare ansvarar för arbete och återställning 
innanför din fastighetsgräns samt beställning av tjänster. 

När får jag min fastighet installerad med fiber?
När installationen sker beror på förutsättningarna för din 
fastighet och vilket leveransalternativ du har valt. För de 
flesta installationer utför vi grävningen under grävsäsong 
och slutför installationerna i slutet av året. 

När kan jag börja använda min fiberanslutning?
Du kan börja använda din anslutning när du har fått ett 
leveransbesked från oss. Leveransbeskedet skickas till den 
e-postadress du angav när du gjorde beställningen.

Utrustning
Vad är en CPE?
Din bostad är ansluten till Lunets stadsnät via en CPE. CPEn 
fördelar inkommande signal och gör det möjligt att använda 
stadsnätets tjänster. Andra benämningar kan förekomma 
såsom bredbandsbox och mediaomvandlare. 

Vem äger CPEn?
CPEn tillhandahålls och ägs av Lunet. Du behöver vårda 
utrustningen och säkerställa att den inte skadas. Vi byter ut 
CPEn vid behov och om den är gammal eller fått en skada 
som du inte har orsakat exempelvis efter åsknedslag. Om 
du har orsakat skadan står du för kostnaden för lagning eller 
utbyte. 

Kan jag flytta CPEn själv? 
Nej, för att undvika att fibern skadas behöver vi, mot en 
kostnad, flytta CPEn åt dig. Du kan lägga en beställning för 
flytt av CPE på vår hemsida. 

Betalning
När och hur betalar jag?
Du betalar engångsavgiften för installationen när 
installationen är färdigställd och får då en pappersfaktura på 
posten om du inte gör en anmälan via internetbanken om 
e-faktura. Den löpande serviceavgiften faktureras årsvis.

Vad händer om jag flyttar under pågående leverans?
Om du flyttar under en pågående leverans är du skyldig att 
betala den återstående anslutningsavgiften då avtalet är 
bundet till dig som kund. Tänk på att säga upp serviceavtalet 
du har med oss vid flytt samt säga upp eventuella tjänster 
hos din tjänsteleverantör. 

Beställning av tjänster
Hur går jag tillväga för att beställa tjänster?
Lunet erbjuder en mängd olika tjänsteleverantörer i 
stadsnätet för bredband, tv och telefoni och du beställer dina 
tjänster direkt från valfri tjänsteleverantör. Vi tillhandahåller 
en informationsportal där du hittar direktlänkar till alla 
tjänsteleverantörer och information om hur du beställer dina 
tjänster.

Försäljning av fastigheten
Vad behöver jag tänka på vid försäljning av fastigheten?
Om det sker ett fastighetsägarbyte behöver du säga upp ditt 
serviceavtal. Det gör du genom att skicka in din uppsägning 
via vår hemsida. Kom ihåg att du är ansvarig för att informera 
den tillträdande fastighetsägaren om att det finns en fast 
fiberinstallation i fastigheten och att de behöver teckna ett 
serviceavtal med oss.

Kontakta oss!
Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

E-post: forsaljning@lunet.se 
Telefon: 0920 – 23 61 01
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