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Välkommen till Kramfors kommunnät. 

Kramfors Mediateknik AB är ett helägt dotterbolag till Kramfors kommun som har till uppgift att driva 

och bygga ut kommunnätet.  

Att förse så många kommuninvånare och företag som möjligt med kommunikation via fiber, coax 

(KabelTv) eller ADSL.  

Som kommunnätets ägare ansvarar Mediateknik för driften av ett öppet nät där tjänsteleverantörer, 

operatörer och andra företag kan leverera tjänster och hyra infrastruktur.  

Mediateknik tillhandahåller den tekniska plattformen som möjliggör för tjänsteleverantörer att 

leverera tjänster i Kramfors kommunnät.  

 

Öppna nät gör att konkurrens uppstår mellan tjänsteleverantörerna och att slutkunden själv kan välja 

mellan de olika tjänsteleverantörernas tjänsteutbud. 

 

Vi övervakar kommunnätet och arbetar kontinuerligt med förebyggande arbeten och 

uppgraderingar. Vi ser till att hela kommunnätet fungerar och åtgärdar fel (tex störningar, byte av 

felande utrustning ) när det inträffar. 

 

Vi ska se till att de tjänster som levereras i kommunnätet når slutkunden med hög kvalitet.  

En tjänsteleverantör som mottagit en felanmälan, som de efter en felsökning med slutkund inte kan 

lösa, skickar felanmälan vidare till oss. Vi felsöker om det är ett fel i kommunnätet och vidtar 

åtgärder. 

Mediateknik arbetar kontinuerligt med att uppgradera de passiva kablarna/fibrer, passiv utrustning, 

aktiv utrustning och stödsystem. 

Vi arbetar också med att få kommunnätet att växa och få fler hushåll anslutna. Detta gör att ju fler 

anslutna desto attraktivare blir Kommunnätet för tjänsteleverantörer att verka i. 

Ansluten till Fiber: 

När ni fått dosan (CPE:n) inmonterad anslut strömmen (nätadapter), när WAN (den runda symbolen) 

lyser syns den i våra system och internet  finns aktiv i port 1(Lan1 Röd), kunden kan prova på internet 

en begränsad tid och sedan beställa en tjänst från den tjänsteleverantör ni önskar. 

Information om vilka tjänsteleverantörer som finns i kommunnätet   

www.kommunnät.se 

På nästa sida följer en instruktion för anslutning av er utrustning till den installerade 

switchen (CPE). 
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Snabbguide:    Internet: Anslut dator/router till LAN1. (Dator/Router: Erhåll IP adress automatiskt) 

Kabel-Tv: Anslut en Tv med en antennkabel och gör en kanalsökning (analog) 

Adapter (F-kontakt) för att ansluta antennkabel med fabriksfärdiga kontakter köpes separat. 

(Använd INTE twist on kontakter = skruvas direkt på antenn kabeln, ej för kabel-Tv.) 

Beskrivning CPE: 

Internet: er valda tjänsteleverantörs internet kommer att 

levereras på utgången LAN1, ni behöver en nätverkskabel. 

 LAN1 (Röd):  Internet privat, koppla in dator eller router. 

 LAN2 (Gul):  Reserverad för framtida tjänster! 

 LAN3 (Grön):  Reserverad för framtida tjänster! 

 LAN4 (Blå):  Företagstjänst (internet till företaget). 

Ansluta TV:n via coax: Med en antennkabel (coax) till TV:n kan du via utgången få tillgång till 

analog kabel-tv till alla tv uttag i hushållet och digitala tilläggsutbud kan väljas. Med en F-kontakt 

(adapter) kan ni ansluta en vanlig antennkabel med färdiga kontakter direkt till en tv-apparat. 

Vi rekommenderar att kund som önskar ansluta fler än en tv kontaktar en certifierad kabel-tv 

installatör för bästa resultat och kundnöjdhet. 

Mediateknik rekommenderar: Ådalens Tv service i Lunde, tel: 0612-32620 eller  

Kempes EL i Kramfors, tel: 0612-599200.   

                   Anslutning av TV via antennkabel (coax). 

Här ansluter ni strömmen. Nätadapter medföljer. 

 

       Anslut medföljande strömadapter här. 

 

Vad indikerar lamporna! 
 
•WAN eller EXT1:  
 Grön(Blinkar) = 1 Gigabit/s länk 
 Orange(Blinkar) = 100 Mbit/s länk. 
(Mellan CPE:n ”dosan på bilden” och 
utrustningen i stadsnätet”) 
 
•LAN:  
 Grön(Blinkar) = 1 Gigabit/s länk 
 Orange(Blinkar)= 100 Mbit/s länk 
(Mellan den egna utrustningen och CPE:n 
”dosan på bilden”) 
 

•Power:  Grön. 


