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Sammanfattning 

Syftet med detta projekt är att bygga ett lokalt nätverk åt företaget Summit i stadsdelen Kista utanför 

Stockholm. Det lokala nätverket ska ha möjlighet att nyttjas av minst 400 kunder och det ska samtidigt 

vara stabilt och säkert. Projektarbetet startades med en förstudie där jag tog fram viktig information 

kring olika metoder som kan användas för att bygga nätverk. 

Under projektets gång har jag valt ut lämplig hårdvara efter min kravspecifikation, konfigurerat 

hårdvaran och dokumenterat nätverket efter hur det är uppbyggt. När jag var klar med konfigurationen 

och dokumentationen av nätet installerade jag allt på plats i byggnaden. 

Resultatet av projektet var en stor succé med ett fullt fungerande nätverk och med alla dess krav 

uppfyllda. Kraven handlar om allt från hastighet på nätverket till hur nätet är uppdelat för bästa 

säkerhet kring känslig data.  

Abstract 

The purpose of this project is to build a local area network for Summit, a company in Kista outside the 

city of Stockholm, which is also for the use of their customers. The aim was that the local area 

network should be usable by at least 400 customers simultaneously and that the LAN should be both 

reliable and secure. I began the project with a pilot study where I researched different methods I could 

use to help me build the network. 

Over the course of the project I chose hardware that was suitable for the network’s needs; I configured 

it; and I documented the whole network. When I was finished with the configuration and 

documentation I installed the whole network in the building. 

The result of this project is a huge success as a fully working local area network.  I also managed to 

implement all the network’s needs described in the specification: everything from the network’s speed 

to how the network is segmented for the most secure way of handling sensitive data.  
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1. Inledning 
Jag har som examensarbete utfört ett projekt där jag installerat ett lokalt nätverk åt ett företag som 

heter Summit. Summit har som affärsidé att erbjuda en plats åt mindre företag att arbeta på och även 

ge företag möjligheter till att hyra deras konferensrum för större möten. Summit erbjuder också, utöver 

sina lokaler, åtkomst till sin IT-miljö i form av både trådlös och fast anslutning till internet.  

Detta projekt utförs i helt nybyggda lokaler där ingen tidigare IT-infrastruktur funnits, dock 

installerades patchpaneler och uttag av elektriker. Denna del av det lokala nätet ligger utanför mitt 

ansvarsområde. 

Extern IT är det företag som fick till uppgift att projektera detta nätverk åt Summit och i sin tur lät de 

mig göra detta åt dem. Först fick jag i uppgift att ta fram en kravspecifikation där jag satte upp 

mätbara krav som ska vara enkla att följa upp då projektet är slutfört. 

När kravspecifikationen blev färdigställd och godkänd var det dags för att skriva en förstudie där jag 

tar upp viktiga delar som krävs för att få ett väl fungerande lokalt nätverk. Förstudien är en del av 

denna rapport och jag ser den som viktig för att läsaren ska få en bättre blick kring mina val av 

metoder. 

Efter att förstudien blev klar åkte jag ner till Stockholm och kontoret hos Extern IT där jag träffade 

min handledare Arsalan Karimi och jag fick min egen arbetsplats. På figur 1-1 nedan är jag på plats i 

Kista där nätverket byggs. 

 

 

 

Figur 1-1: Visar mig då jag tittar på ritningarna under byggnationen. (Källa: Eget foto.) 
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1.1 Syfte och Mål 
Mitt syfte med detta projekt var att få en ordentlig inblick i hur det är att projektera ett lokalt nätverk 

ute i det verkliga livet. Jag ska se till att företaget Summit i Kista får en fungerande IT-miljö. Deras 

lokaler är helt nybyggda och det enda som finns där just nu är patchpaneler, monteringsställ och 

nätverksuttag i lokalerna. Figur 1-2 visar byggnaden där jag bygger mitt lokala nätverk. 

Syftet ligger också naturligtvis på att få undersöka mina egna kunskaper, hur långt de räcker ute i 

arbetslivet och att våga ta eget ansvar. I mitt fall gjordes projektet i skarp form och därför har jag fått 

en betydande rutin i hur det kommer vara i framtida yrken och roller.  

Jag anser att det är av stort intresse att se skillnaden mellan att projektera på universitetet och i 

arbetslivet. När man gör ett projekt under sin studietid är det enkelt att glömma faktorer som ligger 

utanför det egna ansvaret. Det kan handla om allt från faktorer som ligger hos andra företag till 

problem med åtkomst till olika utrymmen.  

Mitt projektmål är att ge Summit Kista och deras kunder en tillfredställande IT-upplevelse med ett 

snabbt trådlöst internet via wifi och även såklart möjlighet till ett trådbundet nät. Självklart är mitt mål 

också att lyckas uppfylla de krav jag har tagit fram tillsammans med kund (Summit Kista) och  

Extern IT under angiven tid.  

Dokumentation av nätverket och patchningsunderlag kommer att göras efter standard inom branschen, 

detta medför en enklare felsökning för tekniker i framtiden. Mer om hur kraven och punkterna ser ut 

för detta projekt hittas utförligare i bilagan Kravspecifikation men även under rubriken 1.2 Mätbara 

krav. 

 
 

Figur 1-2: Huset Time-building i Kista där Summit installerar sina lokaler. (Källa: Eget foto.) 
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1.2 Mätbara krav 

 Hårdvarukapacitet så slutanvändare får möjlighet till 1Gbit/s uppkopplingshastighet. 

 Skalbart för fler uttag i framtiden (antal switchportar). 

 Brandvägg för säkerhetskonfiguration med funktion för VLAN och subnätsindelning. 

 POE- utrustade switchar så man slipper elförsörjning till accesspunkter. 

 Accesspunkter med minst 300 Mbit/s (teoretiskt) wifi. 

 Accesspunkter utrustade med POE tekniken. 

 Trådlös anslutning på båda våningar och i alla lokaler. 

 Säkert trådlöst nätverk med senaste krypteringsmetoden. 

 Minst 25 Mbit/s trådlös anslutning i lokalerna. 

 Alla användare inom företagsparken ska ligga på samma VLAN. 

 Ekonomisk hårdvara som kassaapparat, kvittoskrivare och kortläsare ska ligga på ett separat 

VLAN. 

 Stjärnformad topologi för säkerhet och skalbarhet. 

 Minst 400 st. kunder ska kunna nyttja nätverket samtidigt. 

 Summits nätverk ska vara uppkopplat till (Extern IT) serverhall via krypterad IPsec tunnel. 

(Detta för att de ska komma åt en skrivarlösning och kassalösning som ligger i serverhallen.) 

1.3 Avgränsningar 

 Kabeldragningarna och nätverksuttagen är redan planerade under tiden lokalerna 

byggs. 

 Installation av skrivare, betalsystem och liknande hårdvara sköts av annan instans. 

 

1.4 Definitioner 

 IPsec – En teknik för att kryptera och säkra upp en anslutning genom internet. 

 POE – En teknik som förser nätverksenheter med ström genom nätverkskablarna. 

 Subnät – Innebär att man delat upp ursprungsnätet till fler delar. Detta sker på lager 3. 

 Trunkar – En teknik där man skickar ut alla VLAN på ett nätverk genom samma kabel. 

 VLAN – Är ett virtuellt LAN för att kunna segmentera upp olika nätverk på lager 2 i OSI-

stacken. 
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2. Förstudie och Teori 
Detta projekt handlar om att planera ett helt nytt lokalt nätverk från grunden och det innebär att man 

har fria tyglar då det kommer till val av topologi, hårdvara, virtuella lan och säkerhet. Det viktigaste i 

denna typ av projekt är att man har tydliga och mätbara krav att gå efter då hårdvaran väljs ut. 

2.1 Topologi 
När det kommer till att bygga nätverk och topologi brukar man dela in dessa i fysisk topologi och 

logisk topologi.  

Den fysiska topologin handlar om hur allting är kopplat och hur det ser ut fysiskt medan den logiska 

topologin handlar om hur trafiken av data sköts från den valda hårdvaran [1].  

2.1.1 Bus-topologi 

Bus-topologin är en väldigt gammal och utdaterad topologi där man kopplar alla noder till samma 

medium, se figur 2-1 nedan. 

 

 

Figur 2-1. Bild över en fysisk bus-topologi. (Källa: Egen figur.) 

Nackdelen med denna typ av topologi är att datat som framförs över ett enda medium är enkel att 

komma åt för obehöriga användare. Alla noder på mediet lyssnar efter paket och datat kan när som 

helst sniffas upp av alla noder som är inkopplade. Detta beror på att denna typ av topologi arbetar på 

lager 1 nivå inom OSI lagret och därför kan inte trafiken filtreras via destination-mac-adress. 

En annan nackdel med denna typ av topologi är att om kabeln går sönder så slås hela nätverket ut. 

Med andra ord är denna topologi relativt osäker, har dålig skalbarhet och är icke-redundant. 

En fördel med denna typ av topologi är att det krävs färre kablar än t.ex. vad som krävs för en  

stjärn-topologi då dessa kräver en kabel till varje nod på nätverket. 

Man använder sig inte av vanliga ethernet-kablar inom denna topologi utan man använder sig av 

coaxial-kablar [2].  
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2.1.2 Stjärn-topologi 

Stjärn-topologin är vad man idag använder absolut mest frekvent inom både planering av operatörers 

backbone-nät och access-nät men även företags egna lokala nätverk. Denna typ av topologi använder 

sig endast av datalänkprotokollet Ethernet som i sin tur är det enda trådbundna alternativet idag när 

man bygger paketförmedlande nät. 

Mycket som talar för stjärn-topologin är att den är enkel att uppgradera genom att byta ut den 

paketförmedlande hårdvaran och använda sig av samma medium. Med andra ord är denna topologi 

väldigt skalbar och redo för nya tekniska framsteg.  

Som vi kan se på bilden nedan, figur 2-2, så är alla noder i nätet anslutna till en och samma centrala 

enhet. Idag använder man sig av switchar då dessa har den absolut bästa tekniken för felfri 

paketförmedling. Förr kunde man också använda sig av hubar, men hubarna använder sig inte av 

tekniken full-duplex och kräver algoritmer för att upptäcka krockar i trafiken. Därför är hubar idag en 

utdaterad hårdvara som ej bör användas i något fall av nätprojektering [1]. 

 

 

Figur 2-2: Bild på en fysisk stjärn-topologi. (Källa: Egen figur.) 

 

Ur säkerhetssynpunkt är stjärn-topologin också att föredra eftersom varje nod går på ett eget medium, 

antingen i form av fiber eller partvinnad kopparkabel (nätverkskabel). Detta medför full-duplex 

kommunikation och man slipper tänka på feldetektering jämfört med t.ex. ett bus-nät som vi läst om 

ovan [3]. (2010, Techtarget, Star network.) 
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2.1.3 Ring-topologi 

 

 

 

Figur 2-3: Bild över hur ring-topologin ser ut. (Källa: Egen figur.) 

En stor skillnad mellan denna topologi och de andra två som jag gått igenom är att denna inte har 

några start och slutändar. Som vi kan se på figur 2-3 ovan beskriver den hur alla noder i nätet är 

anslutna mot varandra i en fysisk ring. 

Datasignalen transporteras från nod till nod i samma riktning, om noden inte ska ta del av 

informationen som skickats kommer den repetera ut signalen igen till nästa nod. Detta fungerar också 

som en signalförstärkning inom nätet [1]. 

Denna typ av topologi använder sig av en metod som kallas ”Token-passing”. Detta innebär att noden 

som har denna ”token” eller som man kan översätta på svenska ”symbol” får sända trafik på nätet. I 

själva verket är denna symbol en summa av bitar i ett specifikt följe som informerar om att det är okej 

att sända trafik. 

Fördelar med att använda sig av token-ring baserade nätverk är att dessa typ av nätverk är 

välorganiserade i den mening att noderna endast får sända då den har nätets symbol. Detta innebär en 

säker överföring av trafik och minimal risk för datakollisioner. En annan fördel är att dessa nät är 

billigare att bygga då det går ett överföringsmedium på två noder. 

Nackdelar med denna typ av topologi är att varje paket måste gå genom varje nod som ligger mellan 

sändare och mottagare. Detta medför att överföringen inte är lika snabb som t.ex. ett stjärn-nät. 

Säkerhetsmässigt är detta upplägg heller inte optimalt eftersom om en nod på nätverket går ned i 

viloläge så slutar hela nätverket att fungera. Till sist behöver man också minst två stycken nätverkskort 

installerade i varje nod som ska anslutas till nätverket [4].  
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2.2 Datalänkprotokoll 
Den vanligaste typen av protokoll som används idag för att bygga upp ett paketförmedlande nätverk är 

just Ethernet. Ring-baserade nät använder sig av token-ring protokollet och bus-nät använder sig av 

bland annat Ethernet, men istället för nätverkskablar används koaxialkablar som är väldigt dyra i 

jämförelse [5]. 

2.2.1 IEEE 802.3 Ethernet 

Ethernet-protokollet arbetar som bekant på datalänk-lagret, eller OSI lager 2 om man vill. Detta 

protokoll är standardiserat av organisationen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

och dess officiella beteckning är IEEE 802.3. Ethernet baseras på protokollet CSMA/CD som sköter 

transmissions-proceduren på det fysiska lagret.  

Något som är viktigt att nämna är att CSMA/CD (Carrier sense multiple access with collision 

detection) är något som bara används då man inte kan använda sig av tekniken full-duplex av diverse 

olika anledningar. Dessa anledningar kan vara att man har gammal utrustning som inte har stöd för 

full-duplex kommunikation t.ex. hubar. CSMA/CD är en metod för att upptäcka och justera 

felsändningar på nätet. Man brukar beskriva algoritmen så att enheten kontrollerar att dess ”frame” 

eller ”ethernet-paket” är redo för att sändas ut på lager 1. Efter denna kontroll, och allt ser bra ut, så 

lyssnar enheten sedan om mediet är fritt från trafik. Om mediet inte används av en annan host så 

startar överföringen av bitar. Samtidigt som överföringen av datat sker så lyssnar enheten ständigt 

efter kollisioner. Om en annan enhet börjar överföra på mediet då denne inte märkt att linan är 

upptagen så måste min enhet stoppa trafiken och börja om på nytt [6].   

På figur 2-4 nedan ser vi hur ett typiskt ethernet-paket är uppbyggt med delar för diverse information. 

Ethernet-protokollet används idag av ca 85 procent av världens alla LAN- anslutna datorer och 

servrar. Anledningen till att Ethernet har blivit så populärt beror bland annat på: 

 Det är enkelt att förstå sig på, implementera, underhålla och administrera. 

 Låga kostnader för att bygga sitt nätverk. 

 Väldigt flexibelt och skalbart för installation och uppgradering av sitt nät.  

 

 

Figur 2-4: En bild på hur ett ethernet-paket är uppbyggt, eller ”frame” om man vill.  

(Källa: Egen figur) 
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2.2.2 IEEE 802.11 

Då det kommer till trådlös överföring av information gäller det att ha koll på vilka typer av protokoll 

som finns idag och vad som är skillnaden på dessa. Detta kommer att underlätta för mig när jag väljer 

ut vilka typer av trådlösa accesspunkter som ska användas [7]. 

IEEE 802.11 arbetar på de två nedre lagren i 5 lagers TCP/IP- modellen, se figur 2-5, dessa två lager 

heter datalänk och fysiska lagret, se figur 2-5. Alla de olika wifi standarderna har olika specifikationer 

eftersom de är förnyade versioner av varandra [8].  

 

Figur 2-5: OSI-modellen (Källa: Egen figur.) 

 

802.11-A 

Denna standard arbetar på frekvensbandet 5 GHz och har en maximal hastighet på upp till 54 Mbit/s. 

Tar man bort rättningsoverhead på paketen hamnar den verkliga hastigheten kring 25 Mbit/s. Då 

denna standard kom runt år 1999 var det sällsynt att kommunikations-enheter använde sig av 5 GHz 

bandet. Tyvärr blir dock spridningen av radiosignalerna svagare ju högre upp i frekvens vi kommer 

[9].  
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802.11-B 

I denna standard använde man sig av 2,4 GHz frekvensbandet istället för 5 GHz. Fördelarna med att 

använda sig av 2,4 GHz frekvenserna att ju lägre frekvens desto starkare blir signalerna och täcker 

därmed in en större yta. Nackdelarna med att använda denna frekvens är bland annat störningar från 

fler elektroniska apparater i hemmet. Det kan handla om t.ex. mikrovågsugnar eller trådlösa headsets 

[9].  

802.11-G 

Denna standard använder sig av frekvensbandet 2,4 GHz och har uppgraderat tekniken med OFDM 

baserad transmission. Genom OFDM tekniken och 2,4 GHz frekvenserna så innebär det att 

hastigheten kommer upp i 54 Mbit/s inklusive felrättningspaket dock med starkare signal på 

sändningen [10].  

802.11-N 

I och med introduktionen av denna trådlösa standard introducerade man funktionen MIMO (Multiple 

Input Multiple Output) som är den största anledningen till en utökad bandbredd. Se figur 2-6 hur de 

olika mimo-antennerna arbetar tillsammans. 

 

Denna standard togs fram just i syfte för att kunna utmana de trådbundna näten. 

Överföringshastigheten på denna standard hamnade tillslut på 600 Mbit/s. Det var också inom denna 

standard man först implementerade att man kunde använda dubbelbandad dataöverföring [10]. 

802.11-AC 

Denna standard togs fram eftersom dagens behov av en snabb trådlös anslutning helt enkelt är större 

än någonsin. I och med högre upplösning på strömmad media har det digitala hemmet blivit ännu mer 

beroende av en stark trådlös överföring av information. AC-standarden kommer upp i teoretiska 

hastigheter kring 7 Gbit/s men i praktiken ca 1 Gbit/s.  

Denna standard använder sig av frekvensbandet 5,8 GHz. Uppgraderad MIMO-funktion finns också 

implementerat med upp till 8 st. spatiala strömmar vilket ger ännu högre hastighet än tidigare [10]. 

 

Figur 2-6: MIMO-antenner och dess strömmar. (Källa: Egen figur.) 
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2.3 Virtuella LAN (VLAN) 
Virtuella LAN eller VLAN som det också kallas är något som de flesta företag brukar använda sig av 

för att lättare strukturera upp sin organisation. Just i mitt fall är jag osäker om detta kommer att krävas 

eller inte, men det är viktigt att ha med i sin planering om det är så att jag väljer att segmentera upp 

nätet på detta sätt. 

På figur 2-7 nedan kan man se ett bra exempel på hur man kan använda sig av virtuella lan. 

 

 

 

Figur 2-7: Exempel på virtuella lan. (Källa: Egen figur.) 

Ett VLAN kan man beskriva som en grupp av enheter på ett eller flera olika subnät som konfigureras 

som om de satt på samma switch. Som vi kan se på bilden ovan så har vi en router och tre olika 

switchar. Trots att det är olika switchar så kan andra enheter höra till samma virtuella lan. Denna 

logiska uppsättning gör det extremt flexibelt att användare får rätt information trots att de inte sitter i 

samma lokaler.  

Enheterna inom samma VLAN tillhör samma broadcast-domän och lyssnar därför på varandras  

ARP-uppslag och liknande protokoll på lager 2. 

VLAN gör det lätt för nätverks-administratörer att partionerna upp sina nätverk för att t.ex. hålla koll 

på säkerhetsaspekter och åtkomst till diverse nätverksenheter. Switcharna som hanterar VLAN gör 

detta med den extra VLAN-taggen 802.1Q som läggs till på ordinarie ethernet-frame [11].  
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2.4 IPsec tunnel 
Extern IT har en egen säkerhetsgrupp som kommer att konfigurera en IPsec tunnel från nätet jag 

bygger till deras egna serverhall. Dock tycker jag att det är av intresse att studera detta lite närmare 

eftersom det ändå är något som kommer göras under mitt projekt.  

Först och främst är IPsec ett protokoll för att erbjuda säkerhetsaspekter kring överföring av känslig 

data mellan företag. Det denna tunnel gör i praktiken är att kryptera informationen från ena sidan av 

överföringen och sedan dekrypterar den på mottagarsidan.  

För att kunna implementera denna säkerhetslösning krävs det två specifika protokoll som IPsec 

använder sig av. Dessa två heter Encapsulating Security Payload (ESP) och Authentication Header 

(AH).  

IPsec kan konfigureras för att användas på två olika sätt. Det enda sättet är Tunnel-mode och det andra 

är Transport-mode. Vilken av dessa olika typer man väljer beror på vad man är ute efter i sina krav.  

Tunnel-mode är den vanligaste typen av användning man utnyttjar.  

Det som händer när man använder Tunnel-mode är att IP-paketet paketeras in i en kapsel i form av 

IPsec kryptering. Efter detta är gjort så lägger IPsec till en ny IP-header med ip-informationen så att 

paketet fortfarande kan ta sig genom nätet och till dess mottagare [12]. Oftast används denna metod på 

hårdvara som routrar eller brandväggar. Dessa ändstationer används som en proxy för hostarna på 

insidan av nätet. Se figur 2-8 nedan.  

 

 

 

Figur 2-8: Exempel på en IPsec tunnel. (Källa: Egen figur.) 
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2.5 SNMP 
SNMP är en förkortning av Simple Network Management Protocol och används som man kan höra på 

namnet när man vill underlätta administrationen av nätverk. 

Det fungerar så att nätverksutrustningen med stöd för SNMP kan skicka information om t.ex. 

nätanslutningen åker ner så känner SNMP-hanteraren av detta och skickar informationen till 

nätverksadministratören. 

SNMP använder sig av 3 stycken olika enheter för att fungera. 

1. En SNMP manager (hanterare). 

2. En SNMP agent (switch, router). 

3. En SNMP MIB (databas). 

SNMP-hanteraren är själva systemet som används för att kontrollera och administrera aktiviteter på de 

nätverksenheter som använder sig av SNMP protokollet. Det vanligaste SNMP systemet heter NMS, 

Network Management System. Dessa system finns i många olika typer av applikationer som kan 

installeras på vanliga datorer för att underlätta hos nät-administratörerna.  

SNMP agenten är själva nätverksenheten (t.ex. brandvägg) som knyts samman med SNMP-hanteraren. 

Sedan skickas det information från agenten till hanteraren. Det fungerar också att hämta information 

från hanteraren till agenten om det är något specifikt administratören undrar över. 

MIB eller Management Information Base, är själva databasen som innehåller all information som 

skickas och sparas för administrationen. Vilken information man är intresserad av ställer man in i sin 

nätverksenhet. 

Varje agent förstår MIBens olika uttryck som hanteraren kan skicka från sig. Oftast sker detta via Get 

eller Set kommandon. På så sätt kan man antingen hämta information eller ställa in via systemet [13]. 

Se figur 2-9 nedan.  

 

 

 

Figur 2-9: Exempel på SNMPs funktion. (Källa: Egen figur.) 
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2.6 WiFi planering 
För att göra en sådan bra planering som möjligt då det kommer till trådlösa nätverk och dess 

accesspunkter så gäller det att tänka på en del saker. 

Först och främst är det viktigt att veta hur lokalerna ser ut, antingen genom att besöka platsen men det 

går lika bra att använda sig av ritningar. På vissa ställen kanske det inte går att installera accesspunkter 

p.g.a. att det finns störande utrustning i området eller väggar som stör ut frekvenserna. 

Det kan vara så att väggarna är gjorda av material som blockerar radiovågorna från accesspunktens 

sändare. Därför är det bra om man kan ta reda på vad väggarna är gjorda av. Exempel på material som 

är svåra för radiovågor att tränga sig igenom är stål och extra tjocka cementväggar. Specifika 

problemområden kan vara vid branddörrar eller liknande säkerhetsmateriel.   

Det kanske också finns utrustning som mikrovågsugnar eller trådlösa headsets som använder sig av 

samma frekvensband. Allt detta är av fördel att veta när man sätter upp sin trådlösa access. 

Det är viktigt att veta ungefär hur många som ska använda sig av nätet och vilka områden som kräver 

stabilast åtkomst. Genom att veta vart flest användare kommer befinna sig så kommer man kunna 

planera var det är bäst att ha sina trådlösa accesspunkter [14].  

När det kommer till valet av WiFi antenner och accesspunkter inom hemmanätverk eller företagsnät så 

brukar det nästan alltid handla om Omni-antenner som oftast fästs i lokalernas tak. 

Dessa antenners strålningsmönster är rundstrålande och passar perfekt för att kunna sprida 

radiovågorna maximalt både vertikalt och horisontellt [15]. Ett exempel på hur dessa antenner sprider 

sin signal finns i figur 2-10 nedan. I bilden representerar det blå cirklarna hur radiovågorna sprider sig 

från accesspunkten. 

 

 

 

Figur 2-10: Exempel på strålning från en accesspunkt med en Omni-antenn. (Källa: Egen figur.) 
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2.7 POE 
POE är en förkortning av Power Over Ethernet. Vilket enkelt förklarat innebär att enheterna som har 

denna funktion kan ta emot eller skicka ut strömförsörjning via ethernet-uttaget. Denna 

strömöverföring sker alltså samtidigt som att data-paket skickas över samma kabel.  

Exempel då detta kan vara värdefullt är om man har nätverksenheter som planeras i utrymmen där 

strömuttag inte finns. Detta är en perfekt teknik att använda om man ska installera trådlösa 

accesspunkter eller övervakningskameror uppe i tak eller liknande där strömuttag sällan finns 

installerade. 

För att POE ska fungera måste man ha ethernetkablar som har stöd för denna teknik. Man bör minst 

använda sig av RJ45 kablar med lägst kategori 5 för att vara säker på att denna typ av överföring 

fungerar. Se figur 2-11 nedan för att få en uppfattning om hur en POE ansluten accesspunkt endast 

behöver en RJ45 kabel inkopplad för att få strömförsörjning. 

Då det kommer till att arbeta med POE och ström så klassas denna strömöverföring som klenspänning. 

Detta innebär mer konkret att ingen specifik elektriker krävs för att installera och sätta upp nätverk 

med denna teknik. 

2.7.1 802.3af 

POE tekniken har just nu två olika standarder. Den första standarden kom ut 2003 och fick 

beteckningen 802.3af av IEEE förbundet. Denna standard erbjöd en strömöverföring på maximala 

15,4 W till varje enhet. En del av strömmen som överförs kan dock försvinna så man specificerade en 

garanti på 12,95 W. 

2.7.2 802.3at 

IEEE 802.3at standarden kom ut år 2009 och hade nyheter som ännu starkare strömöverföring över 

ethernetkablarna. Denna standard specificerade en ökning till 25 W överföring från tidigare 12,95 W.  

2.7.3 Tekniken 

POE fungerar så att man använder sig av det paret av de tvistade kopparkablarna som inte används för 

dataöverföring. Detta ”extrapar” finns i kabeln p.g.a. säkerhet eller framtida behov och därför passade 

det bra att använda det till elektrisk överföring [16]. 

 

Figur 2-11: Tidigare behövdes en extern POE-adapter för denna teknik. (Källa: Egen figur.)  



David J Sävenberg   

Projektering av ett LAN; Summit Kista  2016-06-10 

 

19 

2.8 Hårdvara 
När man planerar nätverk är det viktigt att veta vilka typer av nätverksenheter som krävs för att 

behoven ska täckas in. Om man har möjlighet är det till stor fördel att titta på hur andra löst sina 

problem under deras nätverksprojekt. 

Under de senaste åren har nätprojektering inte ändrats så mycket på hårdvarufronten förutom att 

senare enheter har bättre specifikationer och högre bandbredd. Det har främst hänt mycket på POE 

fronten tillsammans med den trådlösa accessens nya standarder. 

2.8.1 Brandvägg 

En brandvägg kan ibland liknas som en mindre avancerad router. Man kan ofta dela upp nätet i mindre 

interna subnät precis som en router kan, dock har den begränsningar i typer av routingprotokoll och 

funktioner som access-listor och lastbalasering.  

2.8.2 Switch 

Behövs för att kunna använda sig av VLAN-taggning och naturligtvis också för att ge 

anslutningsportar till alla nätverksenheter inom det lokala nätverket. I mitt fall kommer jag också 

använda mig av switchar med POE möjligheter då de trådlösa accesspunkterna har denna möjlighet för 

strömförsörjning.  

2.8.3 Trådlös accesspunkt 

Som det låter så använder man trådlösa accesspunkter för att ge access till trådlösa nätverksenheter 

inom det lokala nätet. 
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3. Metod 
Under rubriken metod redovisas det hur jag gått tillväga för att mina mål och krav ska uppfyllas. Jag 

kommer använda mig av logiska rubriker där läsaren enkelt hänger med i vad det är som utförs och 

varför.  

3.1 Hårdvara 
Det första jag fick bestämma mig för när jag fått min kontorsplats hos Extern IT var att beställa hem 

hårdvara som ska klara av de krav som jag satt upp för mitt nätverk. Extern IT har ett avtal med Dustin 

och därmed fick jag välja ut specifik hårdvara hos deras nätbutik. 

3.1.1 Brandvägg 

Det viktigaste kravet som ställts på min brandvägg var att den skulle ha stöd för subnäts-indelning så 

att jag kan separera Summits betalningssystem från nätet där kunderna sitter. Jag var också ute efter en 

brandvägg som hade möjlighet till minst två separata WAN anslutningar med tanke på redundans. I 

kravspecifikationen fanns det inget krav på redundans och Summit använder sig heller inte av två 

uppkopplingar i sina nät men detta var mer en framtidssäkrande åtgärd. Till sist var det också viktigt 

att Extern ITs serverhall skulle kunna koppla upp sig via VPN (IPsec) mot brandväggen. 

Jag valde tillslut en standard brandvägg som brukar användas till medelstora företag. Resultatet 

hamnade på en Netgear Prosafe SRX5308. Figur 3-1 nedan visar en bild på denna brandvägg. 

Denna brandvägg har allt jag hade tänkt mig plus lite till. Den har möjlighet till hela 4st WAN 

anslutningar, 4st LAN anslutningar och även en dedikerad DMZ port. Fler funktioner som kan vara 

värda att ta upp är prioritering av trafik (QOS), en dataströmningshastighet på 924mbit/s och 

lastbalansering vid fler anslutningar mot internet. En annan funktion som jag inte hade hört talas om 

tidigare heter SPI (Stateful Package Inspection). Denna funktion innebär att hårdvaran håller 

anslutningar över UDP eller TCP-protokollet öppna genom att hålla portarna i sitt minne. På så sätt 

undviker man problem med paketöverföring jämfört med hårdvara som inte har denna funktion 

implementerad [17].  

 

Figur 3-1: Bild på mitt val av brandvägg. Netgear Prosafe SRX5308. (Källa: Eget foto.) 
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3.1.2 Switchar 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vilka typer av switchar jag bestämde mig för att använda i 

nätverket. Egentligen hade jag inte några större krav på switchenheterna förutom att de ska ha 

tillräckligt med anslutningsmöjligheter, kunna hantera VLAN-taggning och att en del av switcharna 

ska ha POE uttag. 

3.1.2.1 Netgear ProSafe GS728TP Gigabit Smart Switch  

Denna switchmodell använder jag främst för att den har POE uttag och därför kommer jag att koppla 

in accesspunkterna till denna enhet. Eftersom byggnaden är uppdelad i tre olika områden och 

teknikrum så kommer det krävas en switch i varje teknikrum för att patcha vidare till de olika 

accesspunkterna.  

Switchen är också stackningsbar vilket är en fördel när man ska installera dem i rack med 

patchpaneler. Den har 24st gigabitportar, SNMP övervakningsbar och enkel att använda via sitt 

webbgränsnitt. Vidare är switchen utrustad med nätverksprotokollet Spanning Tree Protocol som 

håller nätverket loopfritt från broadcast-trafik [18]. (2016, Dustin, Netgear ProSafe GS728TP Gigabit 

Smart Switch.) Figur 3-2 nedan visar en bild på mitt switchval. 

 

 

Figur 3-2: Visar mitt val av POE smartswitch. (Källa: Eget foto.) 

 

3.1.2.2 Netgear ProSafe GS748Tv5 

Switchen Netgear ProSafe GS748Tv5 är egentligen identisk med min andra switch som jag beskrivit 

ovan. Skillnaderna är att denna switch inte har POE uttag och har fler anslutningsmöjligheter.  

Anledningen till att jag valde en i princip identisk switch till resterande delar av nätet är av den enkla 

anledningen att jag inte behöver lära mig ett nytt system för projektets fortgång.  
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3.1.3 Accesspunkt 

Mitt val av accesspunkt blev en ganska enkel historia då Extern IT endast använder sig av 

Ruckusenheter. Anledningen till att de endast använder sig av enheter från märket Ruckus beror på att 

de använder sig av en centraliserad wifi-kontroller. Wifi-kontrollern medför att de kan administrera 

alla uppkopplade enheter på ett och samma ställe utan att behöva vara på plats. 

Det valet jag fick göra var att gå efter min kravspecifikation och kolla vilka egenskaper jag anser att de 

trådlösa accesspunkterna behöver.  

De viktigaste kraven jag hade på accesspunkterna var följande: 

 Minst 300 Mbit/s (teoretisk) hastighet. 

 POE (Power Over Ethernet) kompatibel. 

 Senaste krypteringsmetoden för säker trådlös anslutning. 

Då det kommer till säkerhet och kryptering av den trådlösa anslutningen har Ruckus implementerat en 

metod som heter Dynamisk PSK. Denna krypteringsmetod innebär att den dynamiska 

krypteringsnyckeln är enhetsspecifik och kan därmed inte användas på andra enheter än just den som 

fått nyckeln tilldelad till sig. Denna nyckel laddas ner automatiskt tillsammans med resterande 

anslutningsinformation. På detta sätt undviker man onödig tid i att IT-support måste manuellt ställa in 

nätverks- och säkerhetsinställningar manuellt.  

Varje dynamisk nyckel har en livscykel som går att ställa in innan den går ut. Man kan välja om det 

ska ta timmar, dagar, veckor eller månader för nyckeln att tappa sin funktion. Detta förenklar 

situationen om den mänskliga faktorn är framme och en anställd i personalen tappar bort sin 

nätverksenhet. Om detta skulle hända är det bara för IT-supporten att ta bort den specifika enheten i 

autentitierings-databasen [19]. Figur 3-3 visar en bild på mitt val av accesspunkt. 

 

 

Figur 3-3: Visar mitt val av accesspunkt Ruckus ZoneFlex R300. (Källa: Eget foto.) 
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Om vi går vidare till bandbredd och antennens funktioner så använder sig ZoneFlex R300 av dubbla 

strömmars mimo antenner (2x2:2) och arbetar både på 5 Ghz och 2,4 Ghz frekvenserna. Denna enhet 

använder sig av IEEE 802.11-N standarden vilket teoretiskt ger upp till 300 Mbit/s vid 40 Mhz 

kanalbredd. Ruckus accesspunkter använder sig också av en tekonologi som de kallar ”BeamFlex” 

som innebär att enheten lär sig omgivningens problemkällor. Detta kan vara allt från störande väggar, 

antalet störande enheter och applikationsanvändning. Efter att enheten lärt sig detta kan man förvänta 

sig en accesspunkt som ökar upp till 3x i bandbredd och 8x i förbättrad täckning. 

Självklart har denna enhet också en POE ethernetport monterad så att ingen extern strömkälla krävs 

mer än en POE kompatibel switch som matar strömmen genom ethernetkablarna. Detta underlättar 

installationen av accesspunkter avsevärt, speciellt om man har planerat att ha dessa i taket för bäst 

täckning.  

Det som jag dock tycker var smartast och en mycket bra investering som Extern IT har gjort är att 

använda sig av den centraliserade wifi-kontrollern som heter Smart Zone. Från den kontrollern är det 

enkelt att göra alla de ändringar som man kan göra på plats via enhetens webbgränssnitt. Se figur 3-4 

för ett exempel på hur gränssnittet ser ut för Smart Zone från Ruckus. 

Man kan ställa in specifika zoner för de projekt man skapar och därefter enkelt klicka sig fram till den 

zon som behövs supporteras eller ändras i vid problem hos kund [20].  

 

 

Figur 3-4: Visar webbgränsnitt för SmartZone WLAN controller. (Källa: Egen figur.) 
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3.2 Topologi 
När det kommer till topologin på nätverket fick jag ta hänsyn till hur allt kablage och nätverksuttag 

skulle installeras av elektrikerna. Som jag kom fram till i min förstudie är det en stjärnformad topologi 

som alltid används idag när man bygger nätverk. Detta beror på topologins möjlighet till utbyggnad 

(skalbarhet) och säkerhet. Därför kommer jag att dokumentera upp och installera nätet efter en 

stjärnstruktur. 

3.3 Datalänkprotokoll 
Idag använder man sig endast av ethernetprotokollet på datalänklagret när man talar om fasta nätverk. 

Anledningen till detta är främst att det är det mest utbredda protokollet i världens alla nätverk, det är 

en billig teknik och mycket enkel att administrera. Det är med denna anledning jag väljer att bygga 

mitt nätverk med ethernetprotokollet.  

När det kommer till det trådlösa nätverket så använder man sig av wifi eller 802.11 protokollet. Detta 

är egentligen den enda trådlösa tekniken som används när man bygger lokala nätverk. Därför tog jag 

och undersökte vilka olika förbättringar av denna teknik det finns och vad dessa innebär rent konkret. 

Efter att jag undersökt och jämfört de olika protokoll-standarderna valde jag standarden 802.11-N 

eftersom det protokollet fyllde kravet jag hade på WPA2 kryptering och minst 300 Mbit/s bandbredd. 

3.4 Planering av wifi 
När jag var i lokalerna för att undersöka hur bygget såg ut och vilken typ av material man använde sig 

av när man byggde huset så fick jag till min lättnad se att det inte var så mycket tjocka cementväggar 

mellan de olika rummen. Detta medför direkt en mycket enklare planering av det trådlösa nätverket då 

byggmaterialet spelar stor roll i hur bra täckningen kommer att bli.  

Det jag istället måste tänka på är att sätta upp accesspunkterna på ett sådant sätt att omni-antennens 

spridning går över de rum som ligger närmast.  

Annars är det främst bara att se till att de olika accesspunkterna inte använder sig av samma 

frekvenskanaler som de närmast liggande. Detta naturligtvis för att de inte ska störa ut varandra och 

skapa interferens på mediet.  
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4. Genomförande 
I detta avsnitt beskriver jag hur jag gick tillväga för att konfigurera upp hårdvaran i nätet. 

Konfigurationen var den första milstolpen jag hade i detta projekts tidsplan då jag misstänkte att det 

skulle ta längst tid att vänja mig vid en ny typ av användargränssnitt i hårdvaran. Senare i avsnittet så 

tar jag upp min dokumentation av nätet och dessutom ekonomiska beräkningar på projektet. 

4.1 Brandvägg 
Denna brandvägg kom hem dagen efter jag beställde den tillsammans med switcharna och 

accesspunkterna som jag valde ut.  

Direkt jag packar upp brandväggen så börjar jag med att byta standard-lösenordet och användarnamnet 

i säkerhetssyfte. Efter att jag gjort detta så börjar jag lära känna gränssnittet och kolla efter vart diverse 

inställningar finns i brandväggen.  

4.1.1. VLAN 

Det första jag ställer in är de interna virtuella nätverken som jag ska använda mig av. Det är viktigt att 

dessa ip-nät inte används sedan tidigare så det inte blir någon nätverkskollision när vi sedan ställer in 

VPN anslutningen mot våra serverhallar. Se figur 4-1 som visar mina två VLAN. 

Det första virtuella nätverket fick namnet vlan1 och ip-nät 10.50.50.0 med subnätmasken 

255.255.254.0 som innebär att nätet kan användas av 510 hostar samtidigt. Detta nätverk kommer att 

användas till Summits kunder och diverse nätverksutrustning som skrivare och skanner.  

Det andra virtuella nätverket fick namnet vlan52 och ip nät 10.50.52.0 med subnätmasken 

255.255.255.240 vilket ger mig 14 hostadresser att använda mig av. Till detta nät kommer det 

installeras kortläsare, kassaapparat och kvittoskrivare. Jag ansåg att det är av kundens största intresse 

att ha dessa känsliga data på ett säkert och separat nätverk. 

 

 

Figur 4-1: Visar det lokala nätverkets två virtuella lan. (Källa: Egen figur.) 
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4.1.2 Externa nätverksinställningar 

Efter att det interna nätverket blivit separerat tog jag och ställde in de externa nätverksinställningarna 

jag fått från ISPn Tele2. Anledningen till att Extern IT använder sig av Tele2 som ISP beror på att de 

har ett avtal med varandra.  

4.1.3 Brandväggsportar 

Då Summit inte har några servrar som behövs kommas åt utifrån i sina lokaler behöver jag inte bry 

mig om några sådana inställningar. Däremot behövde jag öppna portar till larmsystemet som sköts av 

företaget Senecta.  

Då Summit använder sig av Extern ITs fjärrskrivbord till sina betaltjänster så görs detta genom IPsec 

tunneln och därför behöver vi inte öppna portar till dessa enheter heller. 

4.1.4 IPsec tunnel 

För att Summits betaltjänster och skrivarlösning ska fungera behöver vi koppla upp deras interna 

nätverk till Extern ITs egna serverhall. Detta gör vi säkert och stabilt via en tunnel anslutning.  

Det jag behöver ställa in för att detta ska fungera är helt enkelt att skapa en IPsec VPN policy med 

information kring vilken WAN port anslutningen ska gälla på, vilket IP-nät Extern ITs server ligger på 

och vilka interna subnät/ip-adresser som ska få åtkomst till tunneln. Se figur 4-2 som beskriver listan 

över VPN policys som skapats. 

Efter detta får jag ställa in om anslutningen ska ge åtkomst båda vägarna eller bara en enskild väg och 

dessutom vilken typ av kryptering jag vill använda mig av.  

Jag valde att använda mig av de förinställda krypteringsmetoderna som fanns inlagda. Krypterings-

algoritmen som jag använde mig av var 3DES (Data Encryption Standard), som innebär förenklat att 

trafiken krypteras 3 gånger med DES och olika nycklar. Detta ger en total nyckelstorlek på 168 bitar. 

Därefter valde jag att använda mig av en förinställd nyckel som jag tog fram av en nyckelgenerator. 

Denna nyckel ger jag sedan till supportgruppen hos Extern IT för att de ska kunna koppla upp tunnel-

anslutningen.  

 

 

Figur 4-2: Lista över VPN policys. Dock finns det endast en policy i denna lista. (Källa: Egen figur.)  
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4.2 Switchar 
Då Netgear switcharna är av typen ”Lager 3 Lite” så har den en egen IP adress för management 

gränssnittet. Jag såg till att varje switch fick IP adresserna 10.50.50.200 t.o.m. 10.50.50.205 och att 

dessa hårdställdes till switcharnas mac-adresser. Samtidigt gjorde jag så att switcharna hamnar i LAN-

grupp 2 så det blir enklare vid framtida felsökning. Värt att notera är att jag gjorde dessa inställningar i 

brandväggen men anser att de hör till switcharnas konfigurationsavsnitt. Se gärna figur 4-3 nedan. 

 

 

Figur 4-3: Lista över LAN-grupper. På bilden syns SW1 och 2st accesspunkter. (Källa: Egen figur.) 

4.2.1 Trunkning 

Väl inne på switchen så ställde jag in så att både vlan1 och vlan50 trunkas genom port 1. Sedan ställde 

jag in så att port 2,3 och 4 på switchen blir otaggade medlemmar på vlan52, se figur 4-4 nedan. 

 

 

Figur 4-4: VLAN-taggning på switch 1. (Källa: Egen figur.) 
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Efter att jag gjort dessa inställningar måste jag även konfigurera så att varje frame som åker ut från 

dessa portar (2,3 och 4) ska taggas med VLAN-taggen för vlan52. Detta kallas PVID konfigurering, se 

figur 4-5 nedan. 

  

Figur 4-5: PVID konfigurering av vlan52. (Källa: Egen figur.) 

När jag gjort dessa konfigurationer på switchen ställde jag upp ett litet labb här på kontoret och satte in 

en laptop på vlan52 och min egen laptop på vlan1. Därefter testade jag att pinga enheternas IP-

adresser och detta fungerade inte, precis som det var tänkt. De två datorerna ligger därmed på två olika 

subnät. (Subnät 10.50.52.x och subnät 10.50.50.x.) På figur 4-6 nedan ser vi att min dator 

”DESKTOP-CLTL5FR” och lånedatorn ”EXTERNIT-L-02” ligger på två olika subnät.  

 

Figur 4-6: Enheterna ligger på olika subnät p.g.a. VLAN-konfigurationen i switcharna. (Källa: Egen 

figur.) 
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4.3 Accesspunkter 
Det första jag fick göra med accesspunkterna var att konfigurera upp dem med den senaste mjukvaran. 

Jag började med att logga in på accesspunkten via IP-adressen den fått sig tilldelad av brandväggen 

och därifrån så laddade jag in den senaste mjukvaran.  

Efter att jag gjort detta tog jag och anslöt mig via SSH protokollet i applikationen putty och skrev in 

ett kommando så att accesspunkten kan ta sig in på Extern ITs wifi-kontroller (ruckus Smart Zone-

VSCG3). Denna kontroller är installerad på en server i deras datahall så att man enkelt kan 

administrera alla accesspunkter som de implementerat i sina nätprojekt. Se figur 4-7 för en 

beskrivande bild på hur man konfigurerade dessa kommandon.  

 

Figur 4-7: Visar kommandot som lägger till IP-adressen för åtkomst. (Källa: Egen figur.) 

Väl inne på wifi-kontrollern så ser jag nu att accesspunkten jag konfigurerat hamnat på ”standard” 

zonen så att man lätt hittar nya enheter. Då ska jag bara skapa en ny zon för mitt projekt i Kista. Denna 

zon döper jag till ”Summit-Kista” så att den håller samma typ av namnstandard som resterande zoner 

som Extern IT har. Jag byter även namn på accesspunkten till Sum-Kista1 i och detta kommer jag nu 

att göra på alla 24st accesspunkter. Se figur 4-8 nedan som visar hur mitt skrivbord såg ut under 

konfigurationen. 

Tillslut ställer jag in så att alla accesspunkter får en egen fast IP-adress mappad mot sin mac-adress. 

Precis på samma sätt som jag gjorde med switcharna tidigare. Jag lägger även till inställningen så att 

alla accesspunkter hamnar i LAN grupp 8, så det är lätt att hitta dem vid en framtida felsökning.  

 

Figur 4-8: Visar inkoppling av accesspunkter under konfigurering. (Källa: Eget foto.)  



David J Sävenberg   

Projektering av ett LAN; Summit Kista  2016-06-10 

 

30 

4.4 Dokumentation och Installation 
I detta avsnitt beskriver jag och redovisar mina panelkort, monteringsritningar, ställförteckningen och 

administreringsdokument. Installationen av hårdvaran behöver jag inte beskriva mer än att jag 

skruvade upp hårdvaran i enlighet som monteringsritningarna lyder. Efter att all hårdvara var 

fastskruvad patchade jag kablaget enligt mina panelkort. Se figur 4-9 över hur ställ 2 såg ut. 

 

Figur 4-9: Visar patchningen och monteringen i Ställ 2 (BA02.) (Källa: Eget foto.) 

4.4.1 Panelkort 

Under rubriken panelkort så redovisar jag hur patchningen är gjord i detta nät. Dessa dokument är 

enkla att följa för tekniker om det skulle krävas några åtgärder vid problem med nätverket. 

4.4.1.1 SumKistaSW1 (Switch 1) 
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4.4.1.2 SumKistaSW2 (Switch 2) 

 

4.4.1.3 SumKistaSW3 (Switch 3) 
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4.4.1.4 SumKistaSW4 (Switch 4) 

 

4.4.1.5 SumKistaSW5 (Switch 5) 
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4.4.2 Monteringsritningar 

I detta avsnitt redovisar jag mina monteringsritningar för de tre racken. 

4.4.2.1 Stativ 1 
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4.4.2.2 Stativ 2 
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4.4.2.3 Stativ 3 
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4.4.3 Ställförteckning 

Ställförteckningen innehåller information om var man kan finna de olika ställen.  

 

4.4.4 Ritningar 

I dessa ritningar så kan man enkelt se hur jag redovisat var accesspunkter, montingsställ och 

nätverksuttag finns. Detta är viktigt för tekniker att veta för att enkelt lokalisera var felande hårdvara 

finns i nätverket. 

4.4.4.1 Plan 0 (del 1) 
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4.4.4.2 Plan 0 (del 2) 

 

4.4.4.3 Plan 1 
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4.4.5 Administreringsdokument 

Jag skrev ut ett administreringsdokument som jag tänkte skulle vara bra att ha till hands för tekniker 

att använda vid felsökning av framtida problem. Anledningen till varför jag tycker detta är så viktigt 

beror på att jag tidigare har arbetat på företag som har bristfällig dokumentation och detta försvårar 

felsökningen avsevärt.  

I mitt administreringsdokument finner man information kring användarnamn och lösenord på 

hårdvara, VLAN, patchning, ställförteckning, monteringsritning och ritningar över området. 

4.5 Ekonomi 
Nedan visar jag mina ekonomiska beräkningar på projektet. Jag har endast tagit med de summor jag 

vet är faktiska, utgifter som transportkostnad och lön på företaget är olika och därför svåra för mig att 

ha med i beräkningarna. 
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5. Resultat 
Resultatet jag åstadkommit under mitt projekt anser jag vara 100 procent utfört och avklarat. Summit i 

Kista har ett väl fungerande nätverk som deras kunder kan använda sig av. Detta resultat har de också 

fått inom tidsramen för vad som var planerat och överenskommit.  

Nedan har jag i punktform tagit upp de krav som nätet haft på sig och där allt fungerar väl. 

Krav 1 – Hårdvarukapacitet så slutanvändare får möjlighet till 1 Gbit/s uppkopplingshastighet. 

Motivering: Genom mitt val av switchar och kablage har jag säkerställt att detta mål uppfylls. Varje 

uttag på switcharna medför en faktisk hastighet på 1 Gbit/s.  

Krav 2 – Utbyggnadssäkert för fler nätverksuttag i framtiden (switchportar). 

Motivering: Genom att installera switchar med fler anslutningsmöjligheter än vad det finns 

nätverksuttag installerade i lokalerna anser jag att detta krav är slutfört. 

Krav 3 – Brandvägg för säkerhetskonfiguration med funktion för VLAN och subnätsindelning. 

Motivering: Genom att välja en hårdvara med dessa funktioner och dessutom konfigurerat upp 

nätverket på detta sätt så är kravet slutfört. 

Krav 4 – POE utrustade switchar så man slipper elförsörjning till accesspunkter. 

Motivering: De tre POE switcharna från Netgear är utrustade med POE tekniken och matar ut ström 

till accesspunkterna. 

Krav 5 – Accesspunkter med minst 300 Mbit/s (teoretiskt) wifi. 

Motivering: Ruckus R300 är utrustade med den trådlösa standarden 802.11-N som innebär att detta 

krav är godkänt. 

Krav 6 – Accesspunkter utrustade med POE tekniken. 

Motivering: Godkänt och fungerande. 

Krav 7 – Trådlös anslutning på båda våningar och i alla lokaler. 

Motivering: Specifika tester gjorda på plats 2016-04-29, fullt fungerande trådlöst nät och god täckning 

på båda våningar. 

Krav 8 – Säkert trådlöst nät med senaste krypteringsmetoden. 

Motivering: Ja med krypteringsmetoden WPA2. 

Krav 9 – Minst 25 Mbit/s trådlös hastighet i lokalerna. 

Motivering: Här gjorde jag också spontana tester på plats 2016-04-29 och aldrig kom jag under 

hastigheten 55 Mbit/s. 

Krav 10 – Alla kunder inom företagsparken ska ligga på samma VLAN. 

Motivering: Genom att alla kunder inom företagsparken hamnar på vlan1 och därmed subnätet 

10.50.50.0 så är detta krav fulländat. 
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Krav 11 – Ekonomisk hårdvara som kassaapparat, kvitto och kortläsare ska ligga på ett separat 

VLAN. 

Motivering: Här har jag konfigurerat upp brandväggen med ett separat nät som har plats för 14 aktiva 

hosts och är separerade från subnätet där kunderna ligger. Detta subnät har subnätmasken 

255.255.255.240 /28 och används genom vlan52. 

Krav 12 – Stjärnformat-nät för säkerhet och skalbarhet. 

Motivering: Genom att jag har switcharna 1, 2 och 3 i varje teknikrum och använder dessa som 

distributions-switchar så utgår switch 4 och 5 från dessa. Detta medför en stjärnstruktur på topologin. 

Krav 13 – Minst 400 st kunder ska kunna använda nätverket samtidigt. 

Motivering: Genom att konfigurera upp ett subnät med subnätmasken 255.255.248.0 /23 har jag 

möjliggjort att 510 aktiva hosts kan använda vlan1 på samma gång. 

Krav 14 – Uppkopplade till (Extern ITs) serverhall via krypterad IPsec tunnel. Detta för att de 

ska komma åt en skrivarlösning och kassalösning som ligger i serverhallen. 

Motivering: Genom att via brandväggen ställa in de ip-uppgifter och krypteringsmetod så är nätverket 

anslutet mot Extern ITs serverhall och applikationer. 
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6. Diskussion 
I tidigare projekt som jag har arbetat med tycker jag att det ofta har hänt att man ändrat en hel del i sin 

projektplan och metod innan man är nöjd med resultatet. I detta projekt tycker jag att jag fullföljt min 

ordinarie plan konsekvent med endast några nya krav tillagda under resans gång.  

Jag har under projektets gång försökt att balansera mellan tid, svårighetsgrad och min egen utveckling 

på ett sådant sätt så att inget hamnat i skymundan. Naturligtvis har jag haft tiden och svårighetsgrad 

som prioritet eftersom projektet måste vara klart vid angiven tidpunkt. Men jag har samtidigt inte velat 

göra nätverkets uppbyggnad allt för enkel. Det hade varit enklast att gjort ett enda stort nät och låta 

alla enheter vara inne på detta. Men jag anser att det ligger under min kapacitet och jag tar mig gärna 

mer tid för att lära känna den nya utrustningen. 

Dock så valde jag en något enklare hårdvara än vad som hade varit roligast att arbeta med. 

Nätverksutrustningen från Netgear har ett webb-baserat GUI istället för t.ex. Cisco som endast är 

manövrerat via CLI (Command Line Interface). I framtida projekt skulle jag gärna vilja arbeta med en 

mer avancerad utrustning som t.ex. Cisco (som jag arbetat mycket med under min utbildning) eller HP 

som jag använder mig av när jag arbetar som Operatör på Zitius Network Operation Center.  

Jag anser att jag lärt mig mycket kring mina antaganden under detta projekt. Dessa antaganden bör 

vara helt säkra eftersom de annars kommer skapa stora problem i planeringen. Detta märkte jag inte 

minst när jag tagit för givet att teknikrummen och kabeldragningen skulle vara färdiginstallerade. 

Tyvärr var det så att elektrikerna och byggnadsarbetarna låg minst 2 veckor efter sin planering. Detta 

medförde att jag blev tvungen att boka en ytterligare resa till Stockholm då jag inte kunnat installera 

utrustningen på plats. 

När jag tittar vidare på metoden jag valt att utföra detta projekt på anser jag att det inte funnits så 

mycket fler alternativ än att bygga ett slags stjärnformat nät med POE switcharna som distribution till 

de vanliga smartswitcharna. Detta har inneburit att jag haft en POE switch i varje teknikrum och 

därmed haft full täckning för POE behovet till varje utspridd accesspunkt. 

Resultatet som detta projekt har fört med sig är enligt mig mycket positivt. Trots att det blev mycket 

stressigt på slutet då allt skulle installeras och kontrolleras så var nätet i full rullning på måndagen när 

Summit öppnade upp sina nya lokaler. Alla de mätbara kraven som jag satt i min kravspecifikation är 

dessutom uppfyllda. Genom min egen noggrannhet och mitt sinne för detaljer anser jag också att jag 

lämnat Extern IT en mycket god dokumentation som har all information som krävs och lite därtill. 

Utöver ritningarna och dokumentationen skrev jag också ner administrationsuppgifter kring hur man 

loggar in på switcharna och hur nätet är uppdelat. Detta vet jag att det inte är så vanligt om jag åter 

igen hänvisar till min egen erfarenhet inom IT-branschen. 
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7. Slutord 
Till sist vill jag också ta upp hur nöjd jag är med detta otroligt lärorika examensarbete jag fått göra. Att 

få strukturera upp och installera ett eget nät från start tror jag är många projektledares dröm. Det har 

varit mycket intressant att få se och känna skillnaden mellan att arbeta på riktigt ute på fält jämfört 

med i skolbänken. Det är en enorm erfarenhet jag fått ta del av som jag kommer värna om och utnyttja 

i framtida yrkesroller.  
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