
 

 

 

 

 

ANSLUTNING TILL SJUNET TEKNISK BESKRIVNING 
 

 

 Börja med att fundera över vilken typ av anslutning som behövs (storlek efter behov). 
Vid tillfället var det bara aktuellt med att synkronisera HSA Tidaholms kommun.  

 Läs om de olika valen på www.inera.se - Tjänster och projekt - Sjunet.  
Där finns all information om teknik, kapacitet, kostnader osv.  

 Gör en ansökan och en självdeklaration 

 Tidaholms kommun valde då direktanslutning med förenklat regelverk.  

 Beskrivningen nedan är en kronologisk (utförlig) beskrivning av hur tekniker satt upp 
förbindelsen samt haft kontakt med leverantören. Vi har även bifogat problem vi hade 
med brandväggen under uppsättningen. Om det är irrelevant för er så hoppas över! 
 
Vi hoppas den kan vara till hjälp för fler. Lycka till! 
 

 

2015-04-11 svar-nationellkundservice@inera.se: 
 

”Din organisations självdeklaration för Sjunet är godkänd och din beställning är skickad till 
vår leverantör TDC. Enligt avtal ska en leverans ske inom 10 veckor. Leverantören kommer 
att kontakta dig angående detta och alla frågor om leveransen av Sjunet hanteras av dem. 
 
Observera att din organisation har valt en Sjunet-anslutning i kombination med Förenklat 
Regelverk. 
Detta medför att Inera AB med hjälp av teknik styr din åtkomst till resurser/tjänster på Sjunet. 

När du har fått leveransbekräftelsen från TDC är det upp till din organisation att 
acceptanstesta anslutningen. Ni har nio dagar på er att återkoppla om något inte fungerar. 
Om inget meddelas anses leveransen vara accepterad och effektiv leveransdag inträder. 
TDC startar då sina faktureringsrutiner. 

Sjunet förvaltning följer sedan kontinuerligt upp att TDC levererar enligt avtal och att din 
organisation följer Sjunet Anslutningsavtal. Du kommer även att bli inbjuden till Sjunet teknik-
nätverk och forum med tillgång till information och nätverksträffar.” 

 
Mer information: Teknisk information om Testnoden på Sjunet: 
www.inera.se/sjunet/dokument 

 

Mailadress:     nationellkundservice@inera.se 

 

 

2015-04-16 Adresser meddelas från TDC inom kort. Följande adresser är registrerade för 
Tidaholms kommun: 

http://www.inera.se/
mailto:svar-nationellkundservice@inera.se
http://www.inera.se/sjunet/dokument
mailto:nationellkundservice@inera.se


 

 

Kund:                                   Tidaholms kommun 
Adress:                                Torggatan 26 
Adress:                                Tidaholm 
Subscription:                        2311042     
Nät:                                      81.89.146.224 
Nätmask:                             255.255.255.248 
TDC routeradress:                81.89.146.225 (Gateway) 
Kundadress:                         81.89.146.226 (Firewall ) 
Netname:                             TIDAHOLM-SJUNET-NET 

 

2014-04-22 Skiss från TDC kring uppsättningen enligt nedan: 

 
 
 

 

2014-05-06 Meddelade TDC statisk IP-adress för routern. 

IP-adress till routern:      194.237.188.198           
Nätmask:                       /27                  
Gateway:                   194.237.188.193 

 

 

 

2014-05-15 Routern anländer - levererad från TDC. Får också uppgifter om hur om hur 
portarna är konfigurerade. Lokal tekniker kopplar in utrustningen.  



 

 

 

 

2014-05-16 Kommunen har ytterligare kommunikation (via epost) med TDC för att få igång 
förbindelsen. Det är lite oklart om vilka portar som ska kopplas in och vilken som extern 
respektive intern. TDC skickar följande information: 
 

Port FE 4 är WAN-upplänk mot Internet, IP 194.237.188.198/27. 
Port FE 0 är LAN-port mot kunden, IP 81.89.146.225/29.  
Det är konfigurerat en statisk default-route mot 194.237.188.193. VPN-tunnel över Internet 
mot Sjunet. 

 

 
2014-05-21 Kommunen får information om vad som ska gå att ”pinga” men får inte svar. Ny 
kontakt med TDC. Enligt dem ska det skall det inte gå att pinga router som står hos er men 
det skall kunna gå att pinga 213.189.97.226 som är en adress på Sjunet. 
  
 

 
2014-05-28 Har fortfarande inte kommunikation med routern. Enligt TDC ska den svara på 
ping. Nu har kommunen kopplat en dator direkt på port Fe0 och lagt in 81.89.146.226 
255.255.255.248 på datorn. Vi kör ping 81.89.146.225 och får till svar ”svar från 
81.89.146.225: Målnätet kan inte nås”.  
 
 

 
2014-06-18 Servicepersonal från TDC fick åka ut och göra ändringar.  
 

 
2014-06-27 Fungerar ändå inte att ”pinga” adresserna från insidan av brandväggen. TDC 
skickar följande felsökningsschema. Visar sig felet finns på annat håll (brandväggen ) 
 

 
1) Kommunen fick inte pingsvar då de från deras brandvägg med ip 81.89.146.226 pingade TDC:s router  
   81.89.146.225. Jag fick inte heller pingsvar från deras brandvägg då jag provade pingar från routern.  
 
2) Tog bort accesslista 140 som blockarade ICMP mellan 81.89.146.225 och 81.89.146.226.  
    Vi kunde pinga brandväggen utan problem medan kommunens tekniker fortsatt inte kunde nå vår router  
    81.89.146.225.  
 
3) Tekniker tog med sig en laptop och ersatte brandväggen. Då kunde både han och jag pinga varandra.  
 
4) Vi provade access-lista 140 genom att lägga på den och ta bort den några gånger (eftersom den blockerade  
    ICMP till allt utom sjunets ip 213.189.97.226). Vi beslutade även att uppdatera accesslista 140 så att den släpper i 
    genom ping mot 81.89.146.225 också.  
 
5) Lämnade nu accesslista 140 igång och kommunen kunde med sin laptop pinga både 81.89.146.225 och  
    Sjunet  213.189.97.226. Kommunen flyttade tillbaka brandväggen för att fortsätta med den.  

 

 
2014-10-15 Fått hjälp av annan leverantör med att lösa problemet med att vi inte kunde nå 
routerns nät från insidan av brandväggen. Det var inte uppsatt NAT på det nya interfacet i 
brandväggen som routern sattes på. 
 

 



 

 

2014-10-15 All kommunikation fungerar och vi avvaktar test från Omvårdnadsförvaltningen. 
 

 
//Nedtecknat av Martin Johansson IT-tekniker Tidaholm 0502-606021.  


