
strömmen under vanlig drift. Allting står redo om det värsta skulle 
hända. 
 Vårt högmoderna detekteringssystem varnar innan en 
eventuell brand ens har startat och automatiska släcksystem 
utlöses samtidigt som brandförsvaret larmas.

Vår säkerhet är din säkerhet

Våra Datacenter är byggda efter ett ledord: säkerhet. Anlägg-
ningarna kameraövervakas och är larmade. Väktare bevakar 
hallarna dygnets alla timmar. Inga obehöriga släpps in och 
kontrollsystemet är rigoröst.

Särskilda noggranna skyddsrutiner

Som kund till Bredband2 har du givetvis alltid tillgång till dina 
serverskåp efter en initial förhandskontroll. Vårt största Datacenter 
ligger i Malmö hamn som är ett ISPS-klassat område, där 
speciella skyddsrutiner finns för att förebygga terrordåd.
 Datacentret är dessutom byggt & placerat så att det står emot  
EMP (elektromagnetisk puls).

Säkerhet i kommunikationen
Anslutningarna från Bredband2’s fibernät löper inte bara skilda 
vägar in till datorhallarna. Det fortsätter separat även inne i 
anläggningarna, hela vägen fram till kundens serverskåp. I varje 
anläggning finns även fiberanslutningar till andra operatörers 
tjänster i datorhallen. Vilka operatörer det är framgår i den 
tekniska specifikationen.

Teknisk info

Redundans enligt N+1 principen.
Modern teknik för att spara vår miljö.

Colocation efter dina behov

Colocation (samlokalisering) finns i olika storlekar med olika 
kapacitet för att täcka olika stora behov hos olika stora företag.  
Tekniska specifikationer finns givetvis för varje Datacenter, men i 
stort erbjuder vi olika utformningar av databurar och dataskåp.

Energieffektiv fysisk miljö

Det är oerhört viktigt att temperatur och luftfuktighet hålls på rätt 
nivå i dessa miljöer. Därför är varje Datacenter utrustade med 
senaste generationens precisionskylare. 
 Reservkraftsystem som innehåller bl.a. UPS (Uninterruptible 
Power System) och en stor dieselgenerator säkerställer inte bara 
drift vid strömavbrott i det allmänna elnätet utan stabiliserar även 
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”Vi valde Bredband2 för deras  
driftsäkra och kostnadseffektiva lösning.” 

J O H A N  S U N D S T R Ö M ,  
S U P P O R T C H E F  Z Y X E L  S V E R I G E .

Är intrångsskydd, brandskydd, reservkraft, närhet och 
miljöpåverkan viktigt för din verksamhet? Då ska du 
välja Bredband2 och våra Datacenter.
 I våra Datacenter i Stockholm, Malmö och Umeå 
erbjuder vi utrymme och tjänster med högsta möjliga 
säkerhet i Bredband2’s nät. Här övervakas hallarna 
dygnet runt, hela året.
 Anslutningarna till såväl vårt eget stamnät som till 
andra fibernät löper skilda vägar in i datorhallarna.  
Allt för att driftsäkerheten ska ligga på absolut högsta 
nivå om t ex en kabel av misstag kapas vid grävarbeten, 
om strömmen bryts eller vid sällsynta händelser som 
sabotage och intrång.

Säkrare än Fort Knox

DATACENTER
COLOCATION 

> NÄR DRIFTSÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET ÄR HELT  
AVGÖRANDE – ANVÄND VÅRA DATACENTER!
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…två optiska fibrer kan transportera samma 
 informationsmängd som hela Sveriges kopparnät 
för tele- och datakommunikation gör idag?

V ISSTE  DU ATT…

SNABB, SÄKER OCH  
PRISVÄRD  KOMMUNIKATION

En anslutning via optisk fiber är grunden till framtida  
kommunikationstjänster. Det är storföretag och forskare 
överens om. Därför har vi på Bredband2 skaffat oss spets
kompetens inom fiber, vilket gjort oss till en av de största 
leverantörerna i Sverige. Vi är även en av de pålitligaste 
och mest erfarna. 
 Via vårt högkapacitetsnät erbjuder vi dig ett av 
 marknadens bredaste utbud: från enklare bastjänster till 
avancerade tjänster för kvalificerade behov.  
 Men viktigast av allt, vi har en organisation byggd för 
snabb, personlig och flexibel service. Det är inte kunder i 
vår bransch bortskämda med.

Bredband2 bäst i test och rustat inför framtiden

Bredband2 levererar internet-, telefoni- och datacentertjänster via 
fiber, vilket gör oss och våra kunder väl rustade inför framtiden. 
Vår organisation ger dig kvalitet i både produktion, leverans, 
service och support. 
 Tester som genomfördes mellan 2008 och 2014 av Internet-
användare på Bredbandskollen visar att vår bredbandstjänst är 
snabbast 7 år i rad vad gäller svarstider i konkurrens med 
Sveriges största operatörer.

Garanterad tillgänglighet
Bredband2 använder all tillgänglig teknik för att förhindra 
driftstörningar. Nätet är ett renodlat Cisco-nät byggt i en 
redundant ringstruktur. Skulle till exempel en kabel kapas vid 
grävarbeten tar en annan över kapaciteten sekundsnabbt. 
Stamnätet övervakas varje sekund året om. Därför kan vi 
garantera maximal tillgänglighet och tillförlitlighet.

Hög servicenivå är inbyggd i organisationen

Bredband2’s service får högt betyg. Kanske för att Kundtjänst 
sitter tillsammans med övriga delar av företaget. Vårt personliga 
engagemang skiljer oss från våra konkurrenter. Vanliga 
omdömen från kunder är ”snabba”, ”personliga” och ”flexibla”. 
Ringer du oss kommer du direkt till den som kan hjälpa dig. Det 
gäller i offertprocesser där vi är med dig hela vägen i mål så väl 
som om något går på tok eller du inte är nöjd.

Tekniken är framtidssäkrad 

Kapaciteten i optiska fibrer räcker i decennier och byggs ut 
kontinuerligt. Optisk fiber ger kostnadseffektiva, säkra och 
snabba kommunikationslösningar till företag, fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Idag och lång tid 
framöver.

Intresserad?

Du kan läsa mer om våra tjänster på bredband2.com. Vill du ha 
en kostnadsfri behovsanalys, kontakta oss på 0770  81 10 20!

Välkommen till Bredband2.

Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en ledande 
leverantör av kraftfulla bredbandstjänster i fiberbaserade nät. Vi är en 
utmanare och erbjuder både avancerade företagstjänster samt ett brett 
utbud av tjänster till privatmarknaden. Bolaget är en av Sveriges största 
leverantörer av fiberaccesser med över 140 000 bredbandskunder. 
Bredband2 grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare.  
Aktien handlas på First Northlistan under kortnamnet BRE2.
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