
Du som kund hos oss på Com Hem är idag ansluten till ett 
modernt fibernät som uppdateras kontinuerligt och kan  
leverera praktiskt taget obegränsad kapacitet. Nu uppgraderar 
vi vårt nät vilket möjliggör att du som kund kan nå bland de 
högsta hastigheterna på marknaden. Här kan du läsa mer 
om vår nätuppgradering.  

Docsis 3.1
Vårt supersnabba bredbandsnät bygger på den nya stan-
darden Docsis 3.1. Det är inget du egentligen behöver känna 
till. Men det kan vara bra att veta att det gör att ditt  
snabba och stabila bredband kommer vara snabbt och  
stabilt även i framtiden, oavsett vilken fiberteknik som  
används till just ditt hus. 

Fibertekniker
De två vanligaste fiberteknikerna som används för att  
leverera höghastighetsbredband kallas FiberKoax (Hybrid Fi-
ber Coax) och FiberLAN (Fiber To The Home och Fiber To The 
Buildning). Tidigare fanns det en tro att man var tvungen 
att ersätta ett FiberKoax-nät med ett FiberLAN-nät för att 
uppnå tillräcklig kapacitet, men det stämmer inte längre.

FiberKoax 
De flesta av våra kunder har ett fibernät byggt med  
FiberKoax-teknik. Det har skett en betydande utveckling i 
FiberKoax-tekniken under de senaste åren som gjort att 
infrastrukturen nu kan leverera 1200 Mbit/s nedladdnings- 
hastighet, snabbare än de flesta FiberLAN-nät.

FiberLAN 
De flesta fiberleverantörer på marknaden använder sig bara 
av FiberLAN-teknik. Även Com Hem använder sig av Fiber-
LAN där den tekniken är att föredra.

Uppgradering av nätet
Vi uppgraderar nu vårt FiberKoax-nät, vilket betyder att du 
som kund kan få mycket höga hastigheter. För att göra en 

enkel jämförelse är det som att vi utökar E4:an med fyra 
extra filer samtidigt som vi höjer hastighetsgränsen. Det ger 
en otrolig ökning i kapacitet i det vi skickar via nätet, vilket 
betyder att varje kund kan få mycket höga hastigheter och 
en ökad kapacitet i nätverket som de redan har. 

När konsumenter behöver hastigheter över 1 Gbit/s och vilka 
hastigheter på abonnemangen det blir får framtiden utvisa. 
Nätet till och i din fastighet är redan redo för framtidens 
behov.

Utmaningen - ett riktigt bra WiFi
Utmaningen för att få en bättre trådlös upplevelse ligger 
inte alls längre i bredbandsnätet till de boende, utan i det 
lokala trådlösa nätverket i respektive hem. 

För att bli bäst i Sverige på att leverera trådlöst nätverk  
investerar Com Hem kontinuerligt i nya produkter och  
tjänster som kan användas i hemmet.

Nu lanserar vi högre bredbandshastigheter för de flesta av våra kunder. Bredband 100 blir 
150, Bredband 250 blir 300 och Bredband 500 blir 600. När vi höjer hastigheten i vårt 
bredbandsnät ökar också stabiliteten i ditt bredband. Högre hastighet i huset gör att det 
blir mindre trängsel i nätet. Ditt svindlande snabba bredband förblir alltså svindlande 
snabbt, även när många surfar samtidigt!

SNABBFAKTA

Vi höjer våra hastigheter; Bredband 100 blir 150,  
Bredband 250 blir 300 och Bredband 500 blir 600.  
Vi lanserar även 1200 Mbit/s som maxhastighet. 

Alla infrastrukturer från Com Hem har nu kapacitet 
att möjliggöra minst 1 Gbit/s som maxhastighet. 

Nätet förbereds nu för att erbjuda högst hastighet  
till flest hushåll i Sverige.

Nätuppgraderingen ger en mer stabil hastighet när 
fler surfar samtidigt.

NU ÖKAR VI FARTEN 
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