
En del medlemmar har haft problem med övergången av internetleverantör till 
Bahnhof. 

Nedan finner ni en lathund som löser problemen. 

1) 

Surfa in på http://www.bredbandskollen.se/ 

- Klicka på ”starta mätningen”. Mätningen kan ta någon minut 

- Nu kommer du upp data kring hastigheten, samt 

- till höger vem som är leverantör till tjänsten. Det ska stå Bahnhof AB. 

Se bild 2 nedan till höger ”Leverantör” 

 

 



-Om du är kvar i ett tidigare abonnemang med lång uppsägningstid eller glömt att 
säga upp det gamla abonnemanget kommer det rimligtvis i stället stå namnet på 
denna leverantör, exempelvis Comhem eller Telia. 

-Det går utmärkt att vara kvar i ett äldre abonnemang. Då föreningen står för 
kostnaden för den nya leverantören Bahnhof, kan det kanske ändå kan vara en 
ekonomisk vinning att avsluta äldre abonnemang. 

2)  

Om det står en annan leverantör än Bahnhof, men du vet att du har sagt upp ditt 
tidigare abonnemang finns ett mjukvaruproblem.  

Listorna med mjukvarudata för respektive lägenhet från den gamla nätägaren är i 
vissa fall felaktig. Därför fungerar inte övergången till Bahnhof. 

Det innebär att du måste göra följande: 

-Leta reda på din router 

-Leta på märkningen av olika ID-nummer på routern. Det brukar vara en märkning på 
sidan eller baksidan av routern. Det kan vara modellnamn m.m.  

- därutöver ska finnas MAC-ID eller MAC-adress 

-Det ska var 12 st tecken, bokstäver och/eller siffror  

exempelvis 

-UY-08-GG-43-G7-3P 

 

Denna MAC-ID eller MAC-adress samt  

Medlemsnamn 

Postadress (Barkarbyvägen, Karlslundsvägen eller Gripengatan) 

Lägenhetsnummer föreningen-3 siffror 

Lägenhetsnummer posten-4 siffror  

ska uppges till Support på Bahnhof 

Telefon 010-5103019 (endast vardagar 08:00-17:00 

Föreningens kundnummer: B52468 

Eller maila dem till styrelsen@sveaett.se 

Vi vidarebefordrar dessa data till Bahnhof och ber dem maila tillbaka till dig när 
problemet är löst. 

 

 



3) 

Jag har Bahnhof som leverantör när jag testar från Bredbandskollen, men kommer 
inte upp i hög hastighet? 

Det beror på din utrustning d.v.s dator och/ eller router , kabel mellan dator och 
vägguttag, kablar mellan fiberfördelar och router eller router och väggfördelare i 
fiberskåpet.  

-Routern måste kunna ta emot 1000 Mbit eller den hastighet som Bahnhof skickar till 
föreningen. Kontrollera om din router tar emot 1000 Mbit. Googla på namnet på din 
router och kontrollera, om du inte har manualen kvar. 

-Routern kan sända hög hastighet eller minst 1000 Mbit till din dator, men det 
hjälper inte om routern bara kan ta emot hastighet lägre än 1000 Mbit. Googla på 
namnet på din router och kontrollera, om du inte har manualen kvar. 

-En del äldre Routers kan ta emot 1000 Mbit men sänder bara ut 10 eller 100, 
antingen trådlöst eller via nätverksuttagen i respektive rum. Detta är vanligt med 
äldre routers från ComHem eller Telia. Googla på namnet på din router och 
kontrollera, om du inte har manualen kvar. Se bild nedan på äldre router från 
ComHem. Den tar emot 1000 men skickar bara ut 100 antingen trådlöst eller via Lan-
portarna. 

 

-Ditt nätverkskort i datorn måste också kunna ta emot hög hastighet. 

Trots att du har ett nätverkskort som tar emot hög hastighet finns s.k. 
överföringsstandarder. Vanligast i dag är AC, men det har nyligen kommit ytterligare 
en ny snabbare standard- AX  



- Routern och dator måste ha samma standard för att få hög hastighet. Routern kan 
ha hög och senaste standard och dator en äldre långsammare standard. Men då 
gäller den äldre långsammaste standarden. 

-Trots att du har en router med 1000/1000 kommer du troligtvis inte upp i denna 
hastighet annat än några meter ifrån routern. Signalen avtar. 

-På moderna routers finns oftast två frekvenser 2,4 respektive 5 Ghz. Den lägre går 
lite långsammare men har längre avstånd, den högre snabbare men har kortare 
avstånd. 

-Det kan också vara så trivialt att nätverkskabeln är för gammal. Byt till en s.k. 
CAT6 kabel som tar hög hastighet. Detta hände en medlem när denne bytte kabel 
mellan dator och vägguttag i ett rum. 

Full fart kan konstateras. Se bild nedan. 

 

4) 

Fiberfördelaren i väggskåpet kan behövas startas om. Stäng av den och din router– 
vänta 15 minuter och sätt på dem igen.   


