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Fråga: Måste jag ha IP-telefoni när jag byter till fiber från Bredband2? 

Svar: Via fiberinstallationen i ditt hus erbjuds ytterligare en möjlighet att ansluta till 
Internet och därigenom erbjudna tjänster. IP-telefoni från Bredband2 är just en sådan 
applikation, och denna innebär ytterligare en möjlighet att erhålla fast 
telefoniförbindelse till huset.  

Med fiberinstallationen försvinner aldrig någonting, utan andra anslutningsmöjligheter 
är fortfarande tillgängliga. Vår Internettjänst är också helt öppen och låser dig inte till 
Bredband2 som ensam leverantör. 

Fråga: Varför skall jag då ha IP-telefonitjänsten? 

Svar: Eftersom IP-telefoni innebär att telefontrafiken transporteras över Internet kan 
också priserna pressas jämfört med en traditionell fast telefonitjänst. Detta samtidigt 
som kvaliteten bibehålls, utan krav på nya telefoner. 

Fråga: Finns det några risker med IP-telefoni? 

Svar: Bredbandstjänsten levereras genom en s.k. ”fiberkonverter” och till denna ansluts 
en IP-telefonidosa för telefonförbindelsen. Båda enheter kräver strömförsörjning, vilket 
innebär att ett eventuellt strömavbrott även kommer att orsaka avbrott på 
telefonitjänsten. 

Detta kan i sin tur få konsekvenser om ditt hemlarm förlitar sig på telefonförbindelsen 
för att kunna kommunicera med larmcentralen. Samma sak gäller även för ett 
trygghetslarm, om det är kopplat på samma sätt. 

Fråga: Vad kan jag göra för att kombinera IP-telefoni med larm? 

Svar: Kontrollera med din operatör om larmsystemet redan idag har möjlighet att 
kontakta sin larmcentral via ett mobiltelefonnät. Om funktionen saknas kan det 
eventuellt finnas möjlighet att uppgradera till denna sambandsvariant. 

Fråga: Kan jag behålla mitt befintliga telefonnummer när jag byter till Bredband2 IP-
telefoni? 

Svar: Ja, det går alltid att flytta telefonnummer (s.k. ”nummerportering”) mellan samtliga 
operatörer i Sverige. Denna procedur initieras i samband med din beställning av 
telefonitjänsten, och innebär att din nuvarande operatör förlorar numret. 

I samband med att den gamla operatören förlorar telefonnumret skall även en 
uppsägning av det tillhörande abonnemanget ske. De flesta operatörer har väl 



 

 

 

fungerande rutiner för denna behandling, och du behöver därför inte själv begära en 
uppsägning. 

Beakta dock om du mottagit en uppsägningsbekräftelse från den gamla operatören. Om 
ingen sådan inkommit, trots att du redan fått orderbekräftelse från Bredband2, är det 
lämpligt att kontrollera med oss vad som har hänt. 

 


