
Hur surfhastigheten påverkas av Tv från Telia 
 
Vad som påverkar din maxhastighet 
För våra bredbandsabonnemang finns en maxhastighet för surf, den gäller när du surfar trådbundet.  
Maxhastigheten är också beroende av avståndet mellan telestationen och ditt hem, och kopparledningens 
dimension. Bor du långt från telestationen kan du ha en lägre maxhastighet än någon som bor närmre, även 
om ni har samma abonnemang.  
 
Hur din tv-box kan påverka hastigheten 
Den datatrafik som krävs för att se på tv prioriteras alltid i nätet. Därför kan du uppleva att det går 
långsammare och att du inte kan surfa i din maxhastighet samtidigt som din tv-box är påslagen. 
Den är påslagen när strömmen är på och grön lampa lyser, surfhastigheten påverkas inte när boxen är i stand-
by, det vill säga när röd lampa lyser. Läs mer nedan om vad som gäller för just den hastighet som du har.  
 
Telia Bredband 2, 8 och 10 
Din surfhastighet påverkas i normala fall inte av att tv-boxen är påslagen. Om du bor långt från telestationen 
kan surfhastigheten bli lägre. 

 
Bredband 30 (ADSL) 
Om tv-boxen är påslagen samtidigt som du surfar begränsas din surfhastighet med 4 Mbit/s. Ser du på en HD-
kanal begränsas surfen med ytterligare 9 Mbit/s. Maxhastigheten kan (med avstängd tv-box) som högst vara 27 
Mbit/s för dig som har Bredband 30. 
 
Bredband 30 (VDSL) 
Din surfhastighet påverkas i normala fall inte av att tv-boxen är påslagen men bor du långt från telestationen 
kan surfhastigheten bli lägre och begränsas med 4 Mbit/s. Ser du på en HD-kanal begränsas surfen med 
ytterligare 9 Mbit/s.  

 
Bredband 60 
Om tv-boxen är påslagen samtidigt som du surfar begränsas din surfhastighet med 4 Mbit/s. Ser du på en HD-
kanal begränsas surfen med ytterligare 9 Mbit/s.  

 
Exempel:  
Om du har Bredband 30 (ADSL) och bor 1500 m från telestationen, kan din maxhastighet (med avstängd tv-box) 
vara 15 Mbit/s. Ser du på tv begränsas surfen med cirka 4 Mbit/s (mer om du ser på HD-kanal). Din 
surfhastighet ligger därför på cirka 11 Mbit/s, så länge din tv-box är på. 
 
 
 

 
 


