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Sammanfattning 

Denna studierapport handlar om hur man kan gå tillväga för att bygga upp ett fiberoptiskt 

bredbandsnät i stadsdelen Ersliden utanför Umeå. Arbetet har styrts efter en kravspecifikation 

för vad nätet ska klara av.  
Rapporten innehåller två delsystem. Det ena tar upp det fasta nätets uppbyggnad och det andra 

tar upp vilken trådlös accesspunkt nätet ska ha. 

 

I studien tas det upp vilken typ av fiber nätet ska använda sig av, hur noder och kanalisation 

ska planeras och vilken typ av hårdvara som passar nätets kravspecifikation. 
  

Abstract 

This report describes how you can build a fiberoptical broadband network in and for the 

community of Ersliden outside the city of Umeå. The system design is planned after a detailed 
description of the network requirements. 

The report is in two parts. The first part brings up the planning of the fiberoptic network. The 

second describes the wireless access point.  

This study brings up what kind of fiberoptics the network should have, and how nodes and 

channelization are planned. It also provides examples of hardware that matches the network’s 

needs. 
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Delsystem 1 
Det fasta nätets uppbyggnad 

1. Inledning 
I samhället Ersliden utanför Umeå finns behovet av en snabbare och pålitligare internettjänst 

än vad de får ut av det kopparnät som används idag. Därför går mitt examensarbete ut på att ta 

fram en bättre och modernare lösning som passar dagens behov av bandbredd. 

I detta delsystem så kommer jag ta upp de viktigaste punkterna hur ett modernt bredbandsnät 

är uppbyggt och hur man ska gå tillväga för att implementera det i mitt arbete. Med hjälp av 

fakta jag hämtar från internet, lärare och eget kunnande kommer jag sedan att välja 

tillvägagångsätt för att nå mitt mål.  

I min projektplan och specifikation kan man lätt följa vilken kravbild och vilket syfte jag har 

med nätet och vad det ska klara av. Modernt, snabbt och trådlöst är projektets värdeord och de 

mätbara kraven är följande:  

 Minst 800 Mbit/s hastighet via rak-kopplad anslutning. 

 Förberett för dubbla antalet bostäder i framtiden.  

 Säkert kanalisationsbygge med varningsnät. 

 1 fiberpar per hushåll (duplex). 

 Enkelt att uppgradera nätet vid nya tekniska genombrott (tillräckligt med bandbredd). 

 2 timmars avbrottsfri strömförsörjning med UPS.  

 Anslutningsnod med klimatanläggning (för optimal drift).  

 Stjärnformad nätstruktur (för säkerhet). 

 

Figur 1: Fiberoptiska kablar. 
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1.1 Enkel överblick 
Jag har valt att använda mig av tekniken FTTH (Fiber To The Home) som innebär att 

fiberparen går in till varje enskild villa och med hjälp av en fiberkonverter möjliggöra access 

via Ethernet (rj45). 

Eftersom det är praxis att använda sig av minst 1 fiberpar per villa så kommer jag också att 

implementera det i mitt projekt. Anledning till att man minst använder sig av 1 fiberpar beror 

bland annat på att det då finns förberett med kapacitet för nya tjänster i framtiden1. 

I detta projekt kommer jag att använda mig av ett kanalisationsnät av fiber, vilket enkelt 

förklarat innebär att man gräver ner fiberkablarna i skyddsrör. Eftersom det är så dyrt att 

gräva kanaler över tomtgränser och genom asfalt så har jag valt att lägga i extra mikrokabel i 

varje kanal som grävs. Detta är en billig försäkring för att underlätta vid eventuell bebyggelse 

av nya bostadsområden i framtiden. 

1.2 Benämningar och beteckningar 
Beteckningarna och benämningarna har hämtats från ssnf.org som i sin tur hämtat dessa från 

SVENSK STANDARD SS 4551201 som avser beteckning av näts olika beståndsdelar2. 

Kanalisation – Begrepp för utdragning av kabel. T.ex. i rör och tunnlar.  

Kanalisationsnät – Nät bestående av kanalisation för kabeldragning. 

Kanalisationslänk – Sammanhängande kanalisation mellan två fördelningar. 

Fördelning – Innebär en lokal eller utrymme där en kanalisationslänk startar eller slutar. 

T.ex. Brunn eller kopplingsskåp. 

Brunn – En typ av fördelning i nivå med mark, där en kanalisationslänk startar, skarvas eller 

binder samman två länkar. 

Skarvbox – Fördelning som används vid skarvning (Fiberkoncentrationspunkt). 

= – Innebär att det avser en funktionsorienterad aspekt. 

+ – Innebär en placeringsorienterad aspekt. 

=U – En kanalisation är rekommenderad beteckningen =U plus ett löpnummer.  

+D – Brunnar av olika slag, ”fördelning”, skarvlådor inom kanalisationsnät. 

=W – Innebär en kabel och fiberpar följt av ett löpnummer. 

  

                                                             
1 Olofsson, Jan-Åke; lärare vid Umeå Universitet. Intervju 13 april 2015. 
2 Svenska stadsnätsföreningen. 2005. Nätdokumentation rekommendationer. 

http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-

09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf (Hämtad 2015-04-14). 

http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
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1.3 Avgränsningar 

1 – Jag kommer inte att rita egna panelkort då detta ska göras av certifierade företag när större 

projekt med 100-tals anslutningar ska planeras.  

2 – Jag kommer anta att Umeå Energi vill koppla in svartfiber och ODF till min 

anslutningspunkt så jag får access ut mot backbone-nätet. 

3 – Jag kommer inte att skriva en budgetkalkyl på detta projekt då jag endast fokuserar på hur 

det tekniska fungerar. 

4 – Då IP-tilldelning och tjänster sköts via backbone och internetleverantörerna så kommer 

jag inte att ta upp någonting sådant i denna rapport. 

5 – Syftet för arbetet är endast av fiktiv karaktär då samhället Ersliden idag redan är utbyggt 

med fiberoptiskt nät.  
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2. Anledning FTTX-nät 
Idag brukar man kalla nät som är uppbyggda med fiberoptik för FTTX-nät. Bokstaven X står 

för alla möjliga typer av slutanvändare som t.ex. arbetsplatser, villor, lägenhetshus med mera, 

se figur 2.  

FTTX används ofta som ett sammanhållet begrepp för det optiska fibernätet som 

sammanhåller anslutningsnoder med slut-noterna. 

Varför jag väljer att bygga ett byanät i form av optisk fiber istället för att använda de 

befintliga koppartrådarna motiverar jag i punkterna nedan.  

2.1 Kapacitet 
Först och främst kan man säga att via en optisk fiberanslutning har du i princip en oändlig 

kapacitet av bandbredd. En enda fiberoptisk kabel med storleken av ett hårstrå kan överföra 

hela 3200 Gbit/s. Denna enorma kapacitet beror på att data överförs via ljussignaler istället för 

ström som det gör via kopparledning3. 

2.2 Stabilt 
Fler fördelar med fiberoptik jämfört med de gamla koppartrådarna är att det är okänsliga för 

elektromagnetisk interferens och är även helt okänslig mot åska. Detta beror på fiberoptiken 

endast leder ljus och ingen ström (som kopparledningarna gör). Därför är det smart med en 

FTTH-lösning där man endast använder sig av passiv utrustning i 

fiberkoncentrationspunkterna. Denna typ av teknik använder man endast i mindre nät där 

kapaciteten inte behöver förbättras på vägen till destinationen. Dock så är anslutningsnoderna 

och dess utrustning beroende av ström och ska därför alltid vara utrustade med en UPS vid 

strömavbrott4.  

2.3 Pris 
Skillnaden på pris när det kommer till fiberoptiska ledningar och kopparledningar är idag 

enorma. Fiberoptiska ledningar är idag så billiga att man använder sig av dessa hela vägen 

från backbone-nätet direkt in till huset. Idag installerar man inte ens kopparledningar till 

nybyggda bostäder utan man installerar endast fiberledningar. Om man bortser från grävning, 

installation och hårdvara så är ett FTTX-nät mellan 12-16 procent billigare än ett kopparnät5. 

2.4 Livslängd 
En fiberkabels livslängd ligger kring 50 år och om en fiberledning måste bytas ut är det bara 

att blåsa in nytt kablage i de befintliga rören som är nedgrävda6. 

                                                             
3 IT-kommissionen. 2015. Fiberoptik och Internet-teknik.  

http://www.itkommissionen.se/extra/page/index34c9.html (Hämtad 2015-04-15). 
4 Fiber Network Consulting AB. 2015. Hur funkar fiber?  

http://www.fncab.se/om-fiberteknik (Hämtad 2015-04-15). 
5 Stefan Gistvik. Fiberson. 2010. Handbok i praktisk fiberoptik.   

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf (Hämtad 2015-04-15). 
6 Fiberföreningen Mollaryd, Molla & Vesene. 2015. Varför fiber?  

http://www.mmvfiber.se/varfor-fiber/ (Hämtad 2015-04-16). 

http://www.itkommissionen.se/extra/page/index34c9.html
http://www.fncab.se/om-fiberteknik
http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf
http://www.mmvfiber.se/varfor-fiber/
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2.5 Slutsats 
För mig finns det inga som helst tvivel på att fiberoptiken är här för att stanna. De punkter jag 

tagit upp här ovan är precis vad man tittar på när man ska bygga ett byanät eller liknande 

projekt. Man tittar på pris, kapacitet, livslängd, underhåll och hur stabilt mediet i fråga är. 

Fiberoptiken slår kopparkablarna på fingrarna genom alla dessa punkter. 

 

Figur 2: En typ av FTTH upplägg bland villor. 
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3. Genomförande & metod 
Det första man ska ta reda på när man bygger fiberoptiska nät är vilken typ av fiber man ska 

använda sig av. När man valt detta måste resten av nätet bestå av samma typ av fiber. 

Det är viktigt att planera vart anslutningsnoden och diverse fiberskarvar 

(fiberkoncentrationspunkter) ska ligga för att få bästa möjliga täckning till fastigheterna. En 

bra planering är viktig både ur byggnadssynpunkt (mindre att gräva) och därmed också ur 

ekonomisk synvinkel.  

När valet av fibertyp är gjort tillsammans med upplägg av noder och kanalisation är det 

viktigt att välja ut en hårdvara som passar nätets struktur och design. 

Till sist är det bra med en lägeskarta som visuellt visar hur nätet är tänkt att byggas. 

3.1 Val av fibertyp 
När det kommer till FTTH-nät och dess planering är det viktigt att tidigt välja vilken typ av 

fiber man ska använda sig av. Innan man valt vilken typ av fiber som fungerar bäst för sin 

nätplanering så bör man ta reda på vad som skiljer dem åt. Här nedan resonerar jag kring 

vilken fibertyp som passar bäst. 

Den största skillnaden mellan de två olika fibertyperna hänger på kabelns kärna. I fibertypen 

singlemode är glaskärnans bredd kring 10 µm medan multimode-kärnan är betydligt större 

(50-62,5 µm).  

Vilken typ av optisk fiber man väljer mellan har länge berott på avståndet mellan 

kanalisationslänkarna. Man använde sig av den dyrare metoden (singlemode) för längre 

sträckor, eftersom denna typ av fiber har högre bandbredd och därmed bättre kapacitet. 

Nackdelen med denna fibertyp var att den elektroniska utrustningen som skickar ljuset genom 

kärnan var mycket dyr. Multimode däremot har en större kärna som lättare går att sända ljus 

igenom och därmed krävdes det endast led-ljus istället för laser. Idag har dock detta förändrats 

i och med att det har blivit billigare utrustning till singlemode-fibern. Idag byggs därför alla 

nya FTTX-nät med singlemode-fiber istället för multimode7 8. 

Med den information jag nu hämtat kring de två olika fibertyperna har jag bestämt mig för att 

använda singlemode-fiber genom hela mitt FTTH-nät.  

                                                             
7 Svenska Telegrafen AB. 2015. Bredband/Fiberoptik.  

http://www.telegrafen.se/bredband.html (Hämtad 2015-04-17). 
8 Stefan Gistvik. Fiberson. 2010. Handbok i praktisk fiberoptik.   

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf (Hämtad 2015-04-17). 

http://www.telegrafen.se/bredband.html
http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf
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3.2 Noder och anslutningspunkter 
I rapporten kommer det inte att tas upp hur det ser ut i backbone-nätet eftersom det är Umeå 

Energi tillsammans med operatörerna som hanterar dessa och hur de är uppbyggda. I 

backbone-nätet installerar operatörerna sin utrustning och därifrån skickar de ut sina VLAN 

till switcharna i min anslutningsnod, se figur 3. 

 

Figur 3: Enkel skiss över noder och hårdvara. 

3.2.1 Anslutningsnod 

Först och främst så ska min anslutningsnod vara en fristående teknikbod på 6 m². På så vis har 

den plats för de komponenter som ska installeras. Teknikboden kommer ha förseglade 

genomföringar för rör och dukter och en klimatanläggning som är viktig för att ha en optimal 

drifttemperatur. 

I min anslutningsnod planeras en ODF-patchpanel för de inkommande fiberparen från Umeå 

Energis backbone-nät. Det är Umeå Energi som ansvarar för den inkopplingen. Från ODF 

patchas sedan de inkommande fiberparen med hjälp av optiska patchkablar till switchen där 

VLAN från olika internetoperatörer hanteras. Från switchen patchas sedan varje 

fiberanslutning vidare till ytterligare ODF som i sin tur förmedlar fiberparen ut till 

fiberkoncentrationspunkterna.  

Det rekommenderas att installera en ODF till varje enskild mikrokabel som kommer in från 

fiberkoncentrationspunkterna. Detta är ett smart sätt att hålla bättre koll på installationen i 

anslutningsnoden och det kan det vara värt trots att det är ett dyrare alternativ. Varje ODF-

patchpanel ska ha lika många kontakter som antal fibrer i inkommande fiberkabel9. 

I detta fall kommer det alltså att krävas 14 st. ODF-patchpaneler med 96 kontakter per panel.  

                                                             
9 Stefan Gistvik. Fiberson. 2010. Handbok i praktisk fiberoptik.   

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf (Hämtad 2015-04-18). 

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf
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3.2.2 Fiberkoncentrationspunkter (Fiberskarvar) 

Från ODF i anslutningsnoden skickas det sedan 2 st. mikrokablar med 48st fiberpar per kabel 

ut till varje fiberkoncentrationspunkt. Fiberkoncentrationspunkterna har sedan sitt specifika 

område att delegera ut fiberpar till. I mitt projekt handlar dessa områden om ca 40-45 st. hus 

(2 st. kvarter).  

Dessa fiberkoncentrationspunkter är brunnar där vattentäta fiberskarvboxar förvaras, se figur 

4. Fiberskarvboxarna har för uppgift att ta emot varje enskilt fiberpar från anslutningsnoden 

och skarva dessa vidare till rätt hus-nod.  

 

Figur 4: Typisk fiberkoncentrationspunkt förlagd i brunn. 

3.2.3 Hus-noder (Villor) 

Det som menas med hus-nod är kort och gott varje enskild villa. Varje villa får en 

fiberkonverter installerad inomhus där ljuset från den optiska fibern omvandlas till el, se figur 

5. På husets baksida installeras övergången mellan utomhuskanalisation till 

inomhuskanalisation. Denna övergång brukar oftast vara i form av ett plåtskåp med 

låsfunktion. 

 

Figur 5: En fiberkonverter med SFP-ingång för fiberoptisk anslutning. 
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3.3 Kanalisationsupplägg 
Anslutningsnoden kommer att vara belagd i mitten av byn. Från anslutningsnoden kommer 

kanalisationen sedan att spridas i form av ett stjärn-nät till områdets 

fiberkoncentrationspunkter. När man bygger ett stjärn-nät så minskar man risken för att alla 

abonnenter i området ska förlora kontakten om det sker ett kabelbrott. Från 

fiberkoncentrationspunkterna grävs sedan mikrokanalisation till varje villa, se figur 6. 

I dagsläget har Ersliden 331 st. villor där varje villa kräver 1 eget fiberpar, alltså kräver detta 

projekt 331 st. fiberpar. Det är viktigt att planera kanalisationsarbetet så att det finns plats för 

framtida utbyggnad av bostadsområdet. Jag kommer att blåsa i en extra mikrokabel med 48 st. 

fiberpar till varje fiberkoncentrationspunkt. Det innebär att det kommer finnas dubbla 

mängden mikrokablar med per fiberkoncentrationspunkt och därmed dubbel kapacitet för 

framtiden.  

 

Figur 6: Kanalisations-exempel. 

3.3.1 Schaktningsarbete  

Innan man börjar att gräva kanalisation ser man till att marken är fri från sten och föremål 

som kan försvåra arbetet. Detta gäller under hela grävningsarbetet. Rören brukar läggas på ett 

djup kring 65 till 80 cm under marken. Det är viktigt att man inte böjer rören i för skarpa 

vinklar då det annars kan försvåra inblåsning av fiberkablage.  

Det är enkelt att gräva kanalisation där det inte finns särskilt mycket trafik och bebyggelse. I 

dessa fall fungerar det med vanliga minigrävskopor för att gräva kanalerna. Det är dock 

svårare när man kommer in i områden som är bebyggda med bostäder och asfalt. Där krävs 

det en teknik som kallas Micro trenching.  

Tekniken innebär att man använder sig av en sågmaskin med en särskild klinga som 

optimerats för att såga genom asfalt. Maskinen sågar ett djup på 38 cm och eftersom spåret 

endast blir 2 cm brett passar det att fylla kanalen med betong. Detta medför att det är enkelt 

för trafik att passera även under projektets gång10. 

                                                             
10 Dellcron AB. 2015. Micro Trenching. http://www.dellcron.com/?page_id=1129 (Hämtad 2015-04-21) 

http://www.dellcron.com/?page_id=1129
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3.3.2 Varningsnät  

Det är mycket viktigt att man lägger ner ett varningsnät så att inte andra grävarbeten förstör 

bredbandsnätet. Varningsnätet är gjort av plast och är det första som grävskopan slår i när 

man är i närheten av den fiberoptiska kanalisationen. Varningsnätet brukar i normala fall 

läggas 20 cm under markens yta11, se figur 7. 

 

Figur 7: Visar djupet på olika delar av kanalisationen. 

 

  

                                                             
11 Skånet AB. 2012. Nätplanering och kanalisationsarbete. 

http://skanet.se/pics/1/13/120828%20HB%20N%E4planering%20v9.pdf (Hämtad 2015-04-25) 

http://skanet.se/pics/1/13/120828%20HB%20N%E4planering%20v9.pdf
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3.4 Hårdvaruexempel 
Hårdvaran i ett FTTX-nät är det som alltid sätter begränsningarna på hastigheten för 

dataöverföringen. Som jag tagit upp tidigare i denna rapport så inser vi hur stor kapacitet en 

enda fiberkabel har. Därför sätts det högre krav på hårdvaran i ett nät där allt är baserat på 

fiberoptik.  

3.4.1 Fiberkonverter (Hus-nod) 

Valet av fiberkonverter kommer från företaget Startech. Fiberkonvertern konverterar de 

optiska ljussignalerna från fibern till elektriska signaler som datorer och vanliga hemma-

switchar kan läsa.  

Denna konverter passar bra i mitt nät då den är gjord för singlemode-fiber. Konvertern klarar 

också av en hastighet upp till och med 1000 Mbit/s och det är vad jag har som krav i detta 

projekt. Fiberkonvertern använder sig av SC kontakter för inkommande fiber, se figur 8. 

 

Figur 8: Startech 1000 Mbit/s Gigabit SM Fiber Ethernet Media Converter SC. 
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3.4.2 Access-switch Cisco ME 2600X (Anslutningsnod) 

Valet av access-switch hamnade på en gigabit-switch från Cisco, se figur 7. Switchen är 

rackmonteringsbar och tar 1 U plats i 19” rackstället. Denna switch är speciellt skapad för just 

leverantörer av bredband och accessnät (FTTH). Switchen är utrustad med 4 st. SFP+ platser 

10 Gbit/s där man kan sätta i SPF+ moduler för upp till 40 Gbit/s nätverkshastighet. Switchen 

har också 44 st. 1 Gbit/s SFP platser som förs vidare ut till användarna. Det kommer krävas 

8 st. switchar av denna sort för att täcka 331 st. anslutningar. 

Denna switch är utrustad med 100 Gbit/s wire-rate till lager 2 och lager 3. Det innebär 

kortfattat att switchen klarar av att skicka data i 100 Gbit/s utan att tappa paket. 

Switchen har också skydd mot DDOS-attacker och hanteras enkelt genom Ethernet Operation 

Administration Management (EOAM). EOAM är ett protokoll för att installera, underhålla 

och hålla koll på din nätverksutrustning och dess egenskaper. 

Switchen använder sig av Avancerade QOS egenskaper speciellt utformade för 

internetleverantörer.  

Cisco ME 2600X har unika nyckelfunktioner som hjälper internetleverantörer att bygga upp 

sin säkerhet precis som de vill ha det (Environmental Hardening). 

Denna switch har också hot-swap funktion på systemets fläktar, redundant eltillförsel, 

proaktiva diagnostiska verktyg (GOLD) och Onboard Failure Logging (OBFL). Dessa 

diagnostiska verktyg hjälper internetleverantörer och administratörer att undvika och 

förebygga driftstörningar. Allt detta är nödvändigt för att möta internetleverantörers 

klassificeringskrav.  

 

Figur 9: Cisco ME 2600X 

  



David J Sävenberg   

TFE, Umeå Universitet 

Examensarbete – Fiberoptisk nätplanering  2015-06-15 

 

15 
 

3.4.3 SFP+ modul - CISCO SFP-10G-LR 

När det kommer till ingång från backbone-nätet krävs det rejält med bandbredd för varje 

switch. Därför faller valet på en SFP+ modul för att klara av nätets krav. Det kommer krävas 

4 st. SFP+ moduler i varje switch för att få en bandbredd på 40 Gbit/s delat på 44 st. 

användare. Alla användare på switchen kommer då få ut ca 900 Mbit/s och därmed är jag 

inom kravet som jag hade på 800Mbit/s. 

Modulen är av typen duplex singlemode som innebär att den använder ena fibern för upplänk 

och den andra för nedlänk. Lasern är mycket kraftfull och klarar av upp till 20 km utan tappad 

bandbredd. 

Våglängden modulen arbetar på är 1310 nm och därför krävs det samma typ av kablage och 

utrustning för resten av nätet. Man får inte använda olika våglängder och fibertyper genom ett 

fibernät. 

Modulen använder sig av LC kontakter, se figur 10. 

 

Figur 10: CISCO SFP-10G-LR 

 

3.4.4 SFP modul - Singlemode LX 1,25G 

Denna modul är tänkt att användas till switchens 44 st. SFP platser. Det är från denna modul 

varje anslutning går ut till villorna. Den är också av typen duplex singlemode och har 

våglängden 1310 nm. SFP-modulen har en laser-styrka som ska klara av att hålla 

bandbredden (1,25Gbit/s) i upp till 20km. Modulen är anpassad för LC kontakter, se figur 11. 

 

Figur 11: SFP 1,25Gbit/s Singlemod 
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3.4.5 Optisk patchkabel 

De patchkablar jag har valt ut har kontakterna LC/LC och är av typen duplex singlemode med 

våglängden 1310 nm. Kabeln har en dämpning på 0,25dB/km och passar därför perfekt 

mellan ODF och switcharna, se figur 12. 

 

Figur 12: Optisk patchkabel LC/LC, duplex, singlemod 

3.4.6 DellCron Optisk mikrokabel för utomhusbruk 

Denna fiberkabel har för avsikt att direkt läggas i marken eller blåsas in i ett fiberskyddsrör. 

Kabeln är helt vattentät med hjälp av dess vattenblockerande material och design. Denna 

kabel består av 8st tuber där varje enskild tub innehåller 12st fibrer. Tuberna har sin egna 

unika färg så det är lätt att hålla reda på anslutningarna. Varje kabel av denna sort kommer att 

innehålla sammanlagt 48st fiberpar (96st fibrer). Det är denna typ av mikrokabel som kommer 

att dras från anslutningsnoden fram till fiberkoncentrationspunkterna. Kabeln ska beställas 

med konfigurationen singlemode, 1310nm våglängd, 9/125μ storlek och med en dämpning på 

0,25dB/km, se figur 13. 

 

Figur 13: Information om 48 fiberpars mikrokabel. 
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3.4.7 UPS (Uninterruptible power supply) 

En UPS är en åtgärd som är nödvändig för alla företag och organisationer som behöver en 

säkerhetslösning mot strömavbrott. Om man inte hunnit spara de senaste ändringarna på det 

projekt man arbetat med kommer de troligtvis att gå förlorade när datorn tappar sin 

strömtillförsel. När det kommer till mitt FTTH-nät som använder sig av ljussignaler så är det 

extra smart att ha en UPS som säkerhet då det endast är i anslutningsnoden jag behöver 

strömtillförsel.  

En UPS uppgift är att med hjälp av sina batterier, direkt agera och återinföra 

strömförsörjningen till den hårdvara som är inkopplad. Det tar ungefär 25 ms innan en UPS 

förser hårdvaran med ström vid ett strömavbrott. Det är tillräckligt snabbt för att hårdvaran 

inte ska hinna stängas ner12. 

I Sverige har den genomsnittliga strömavbrottstiden varierat mellan 60 till 120 minuter. Året 

2012 låg genomsnittet i Sverige på 75 minuter per avbrott. Det kan låta mycket men det beror 

ofta på var man bor och vad det är som orsakar avbrotten13. 

Valet av UPS för detta projekt heter APC Smart UPS SRT med kraft för 4500 w. Denna UPS 

är rackmonteringsbar och tar 6 U platser i ett 19” rackskåp. Enligt mina beräkningar kommer 

mina switchar tillsammans dra 120 w x 8st = 960 w. Det är bra att räkna med eventuell 

felmarginal så jag räknar 960 w x 1,2 och då får jag ca 1200 w förbrukning. 4500 w elkraft 

kan tyckas vara onödigt för min anslutningsnod men man vet aldrig i framtiden vad som 

kommer krävas så jag har gärna extrakraft att luta mig tillbaka mot.  

Jag har också valt att implementera 2 extra batterier (det ingår två i enheten) för att utöka 

batteritiden vid ett strömavbrott. Om vi räknar högt att hela noden kommer kräva 2000 w så 

kommer batteritiden ligga kring 180 minuter, se figur 14. 

 

Figur 14: UPS batteritid vid 2000 w effekt. 

                                                             
12 Critical power supplies. 2015. How UPS Systems work.  

http://www.criticalpowersupplies.co.uk/How-ups-systems-work (Hämtad 2015-04-29) 
13 Energimarknadsinspektionen. 2014. Leveranssäkerheten i elnäten 2012. 

http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/Ei_R2014_04.pdf  

(Hämtad 2015-05-01). 

http://www.criticalpowersupplies.co.uk/How-ups-systems-work
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/Ei_R2014_04.pdf
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3.4.8 Dellcron Flexible Drop Cable 

Denna fiberkabel har för avsikt att blåsas in i fiberskyddsrör och är konstruerad så att den kan 

böjas exceptionellt mycket jämfört med vanliga fiberkablar. Den passar perfekt för både 

kanalisation inomhus och även att blåsas ett 100-tal meter utomhus. Denna kabel finns i 

fiberantal från 2-12 fibrer per kabel och jag kommer använda mig av 2 fiber varianten. Det är 

denna kabel som kommer vara länken mellan hus-nod och fiberkoncentrationspunkt. Kabelns 

diameter ligger på 3,5 mm och ska beställas med konfigurationen singlemode, 1310 Nm 

våglängd, 9/125 μ storlek och med en dämpning på 0,25dB/km, se figur 15. 

 

Figur 15: Information om mikokabel. 

3.4.9 Dellcron SC Pigtail 

Denna pigtail behövs som kontakt mellan fiberkoncentrationspunkt och hus-nod. Man svetsar 

fast denna kontakt direkt på den fiber man ska använda, se figur 16. 

 

Figur 16: Dellcron SC Pigtail. 
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3.4.10 Nexans Skarvbox 48 fiberpar (Fiberkoncentrationspunkt) 

Skarvboxen som valts ut kommer från företaget Nexans. Boxen har kapacitet för 48st fiberpar 

och är framtagen för bland annat markförläggning (brunn). Den är IP68 certifierad och det 

innebär att den är fullständigt vattentät, se figur 17. 

 

Figur 17: Nexans skarvbox för 48st fiberpar. 

3.4.11 Fiberskyddsrör 

För mikrokanalisation mellan fiberkoncentrationspunkt och hus-nod faller valet på RALA 

mikrorör 7/3,5mm. Rörets innerdiameter ligger på 3,5mm (Samma som Flexible Drop Cable 

kräver). 

För inomhuskanalisation blir det samma skyddsrör fast deras inomhusmodell som heter 

RALA Mikrorör 5/3,5 mm, brandklassad inomhus, vit. 

Det skyddsrör som planerats mellan anslutningsnod och fiberkoncentrationspunkterna 

(standardkanalisationen) heter Dura-Line kabelrör 50/40mm. Röret har en 40mm 

innerdiameter som minst rymmer 3st mikrokablar (beroende på mikrokabelns storlek), se 

figur 18. 

 

Figur 18: Fiberskyddsrör. 
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3.4.12 19” L-COM ODF Patchpanel  

19” rackmonteringsbar ODF-patchpanel med ingång för 96 fibrer och har 96st uttag för LC 

kontakter, se figur 19.  

 

Figur 19: 19” ODF-patchpanel. 

3.4.13 SRX open rack 19" - H2119 mm – 45 U 

Detta 19” öppna rackstativ klarar av en maxbelastning upp till 250 kg och har plats för 45 U. 

Anledningen till att jag valde ett öppet rackstativ är helt enkelt för att det är enklare att 

installera kablage och dessutom tar den del av anslutningsnodens klimatanläggning på ett 

bättre sätt, se figur 20. 

 

Figur 20: 19” Öppet rackstativ. 
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3.5 Kartor och ritningar 
Här redovisas ritningarna kring nätets uppbyggnad och mätning av kanalisationsbygge. 

Ritningarna kommer visa hur fiberdragningen ser ut, vart noder och viktiga beståndsdelar i 

nätet ska placeras ut. 

Dessa ritningar och kartor kommer gälla för noggrannhetsklassen 4. Det innebär att 

mätningarnas uträkningar kan fela med 2 till 10 meter14. 

3.5.1 Utmätning av kanalisation (GIS) 

För att beräkna ut hur mycket kanalisation som ska grävas har jag använt mig av 

länsstyrelsens geografiska informationssystem (GIS). Det är ett verktyg som hanterar 

geografiska objekt via kartor där man kan mäta avstånd efter behov. GIS är därför ett utmärkt 

verktyg när man planerar och analyserar hur ett nät ska byggas15, se figur 21. 

 

Figur 21: Mätning av kanalisation runt Stenbocksvägen och Tvillingvägen. 

                                                             
14 Svenska stadsnätsföreningen. 2005. Nätdokumentation rekommendationer. 

http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-

09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf (Information hämtad 2015-05-02). 
15 Svenska stadsnätsföreningen. 2005. Nätdokumentation rekommendationer. 

http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-

09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf (Information hämtad 2015-05-04). 

http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
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3.5.2 Mätningsresultat 

Jag har valt att mäta all kanalisation fram till tomtgränserna. Det beror på att det är standard 

att låta tomtägare att gräva den sista delen av kanalisationen för att undvika problematik vid 

eventuell skadegörelse16. 

Standardkanalisationen hamnade på 1931 meter. 

Mikrokanalisationen kring alla kvarter och hus hamnade på 9026 meter. 

Sammanlagt får vi då ett kanalisationsarbete på ca 10797 meters grävning. 

 

3.5.3 Översiktskarta 

Ger en överblick av vilka stadsdelar och platser som är i närheten av där vi planerar nätet, se 

figur 22. 

 

Figur 22: Ersliden, där nätet är planerat är inringat med en röd cirkel.  

                                                             
16 Stefan Gistvik. Fiberson. 2010. Handbok i praktisk fiberoptik.   

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf (Hämtad 2015-05-05). 

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf
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3.5.4 Nätkarta 

Visar hur nätet ska byggas upp och vart ledningar ska dras. Kartan visar också vart 

anslutningsnoder, koncentrationspunkter och hus-noder ska vara, se figur 23. 

 

Figur 23: Nätkarta med viktig information om nätets uppbyggnad. 
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3.5.5 Panelkort 

När man har hand om 100-tals anslutningar i ett FTTX-nät rekommenderas det starkt att anlita 

certifierade företag att sköta ritningarna. Det krävs många exakta ritningar och 

kopplingsunderlag för att säkra ett noggrant utförande av patchning17. 

3.5.6 Kanalisationsritning 

Beteckningarna och benämningarna har hämtats från ssnf.org som i sin tur hämtat dessa från 

SVENSK STANDARD SS 4551201 som avser beteckning av näts olika beståndsdelar18, se 

figur 24, 25 och 26. 

Tabell av kanalisationslänkar (Standardkanalisation) 
Beteckning Material Längd Fördelning noder Stråk 
=U01 Skyddsrör 50/40mm 108m +D01 och +D02 Måndag/Tisdagsvägen 

=U02 Skyddsrör 50/40mm 244m +D02 och +D03 Måndag/Tisdagsvägen 

=U03 Skyddsrör 50/40mm 238m +D03 och +D04 Afton/Midnatt/Helgdagsvägen 

=U04 Skyddsrör 50/40mm 276m +D03 och +D05 Middag/Morgonvägen 

=U05 Skyddsrör 50/40mm 118m +D01 och +D06 Jungfru/Stjärnvägen 

=U06 Skyddsrör 50/40mm 179m +D06 och +D07 Jungfru/Fredagsvägen 

=U07 Skyddsrör 50/40mm 130m +D06 och +D08 Jungfru/Stjärnvägen 

=U08 Skyddsrör 50/40mm 211m +D08 och +D09 Jungfru/Vardagsvägen 

=U09 Skyddsrör 50/40mm 245m +D01 och +D10 Torsdagsvägen 

 

 

Figur 24: Kanalisationsritning (standardkanalisation). 

                                                             
17 Stefan Gistvik. Fiberson. 2010. Handbok i praktisk fiberoptik.   

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf (Hämtad 2015-05-05). 
18 Svenska stadsnätsföreningen. 2005. Nätdokumentation rekommendationer. 

http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-

09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf (Hämtad 2015-05-06). 

http://www.fiberson.se/fib2/data/pdf/sample.pdf
http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
http://ssnf.org/Documents/Rapporter%20o%20Remisser/Rekommendationer/2011-10-09%20N%C3%A4tdokumentation.pdf
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Tabell av mikrokanalisation (subkanaler) 
Beteckning Material Längd Standardkanalisation Stråk 
=U02.01 Skyddsrör 7/3,5mm 260m =U02 Måndagsvägen 

=U02.02 Skyddsrör 7/3,5mm 205m =U02 Måndagsvägen 

=U02.03 Skyddsrör 7/3,5mm 74m =U02 Måndagsvägen 

=U02.04 Skyddsrör 7/3,5mm 295m =U02 Tisdagsvägen 

=U02.05 Skyddsrör 7/3,5mm 252m =U02 Tisdagsvägen 

=U02.06 Skyddsrör 7/3,5mm 71m =U02 Tisdagsvägen 

=U03.01 Skyddsrör 7/3,5mm 236m =U03 Midnattsvägen 

=U03.02 Skyddsrör 7/3,5mm 205m =U03 Helgdagsvägen 

=U03.03 Skyddsrör 7/3,5mm 190m =U03 Midnattsvägen 

=U03.04 Skyddsrör 7/3,5mm 288m =U03 Helgdagsvägen 

=U03.05 Skyddsrör 7/3,5mm 212m =U03 Aftonvägen 

=U03.06 Skyddsrör 7/3,5mm 205m =U03 Aftonvägen 

=U04.01 Skyddsrör 7/3,5mm 420m =U04 Morgonvägen 

=U04.02 Skyddsrör 7/3,5mm 64m =U04 Morgonvägen 

=U04.03 Skyddsrör 7/3,5mm 408m =U04 Onsdagsvägen 

=U04.04 Skyddsrör 7/3,5mm 119m =U04 Onsdagsvägen 

=U04.05 Skyddsrör 7/3,5mm 178m =U04 Middagsvägen 

=U04.06 Skyddsrör 7/3,5mm 199m =U04 Middagsvägen 

=U06.01 Skyddsrör 7/3,5mm 270m =U06 Fredagsvägen 

=U06.02 Skyddsrör 7/3,5mm 159m =U06 Fredagsvägen 

=U06.03 Skyddsrör 7/3,5mm 391m =U06 Fredag/Torsdagsvägen 

=U06.04 Skyddsrör 7/3,5mm 111m =U06 Fredagsvägen 

=U06.05 Skyddsrör 7/3,5mm 170m =U06 Fredag/Torsdagsvägen 

=U06.06 Skyddsrör 7/3,5mm 120m =U06 Torsdagsvägen 

=U06.07 Skyddsrör 7/3,5mm 183m =U06 Torsdagsvägen 

=U07.01 Skyddsrör 7/3,5mm 543m =U07 Stjärnvägen 

=U07.02 Skyddsrör 7/3,5mm 120m =U07 Stjärnvägen 

=U07.03 Skyddsrör 7/3,5mm 399m =U07 Jungfru/Vardagsvägen 

=U07.04 Skyddsrör 7/3,5mm 71m =U07 Jungfruvägen 

=U08.01 Skyddsrör 7/3,5mm 164m =U08 Vardagsvägen 

=U08.02 Skyddsrör 7/3,5mm 208m =U08 Vardagsvägen 

=U08.03 Skyddsrör 7/3,5mm 65m =U08 Vardagsvägen 

=U08.04 Skyddsrör 7/3,5mm 746m =U08 Tvilling/Stenbocksvägen 

=U08.05 Skyddsrör 7/3,5mm 103m =U08 Tvillingvägen 

=U08.06 Skyddsrör 7/3,5mm 280m =U08 Tvillingvägen 

=U08.07 Skyddsrör 7/3,5mm 117m =U08 Stenbocksvägen 

=U09.01 Skyddsrör 7/3,5mm 512m =U09 Söndagsvägen 

=U09.02 Skyddsrör 7/3,5mm 381m =U09 Skymningsvägen 

  

  



David J Sävenberg   

TFE, Umeå Universitet 

Examensarbete – Fiberoptisk nätplanering  2015-06-15 

 

26 
 

 

Figur 25: Kanalisationsritning mikrokanalisation (subkanaler).  
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3.5.7 Kabelritning 

Tabell Fiberstråk 

Beteckning Fiberantal Längd Fördelning noder 
=W01 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D02; +D03; +D05 

=W02 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D02 

=W03 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D02; +D03 

=W04 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D02; +D03; +D04 

=W05 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D10 

=W06 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D06; +D07 

=W07 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D06 

=W08 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D06; +D08; +D09 

=W09 2x96 Se tabell av kanalisationslänkar +D01; +D06; +D08 

 

Figur 26: Kabelritning fiberstråk.  
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3.5.8 Ställförteckning 

 

RU Stativ 1 – Aktiv utrustning RU Stativ 2 – Fiber ODF 

45  45 ODF 1 Backbone-nät 

44 Access-switchar 44  

43  43 Skarvenhet Mikrokabel - 96 fiber 

42 Port 1-352 42 Skarvenhet Mikrokabel - 96 fiber 

41 8st switchar i en stack med 41 Skarvenhet Mikrokabel - 96 fiber 

40 44 portar i varje switch 40 Skarvenhet Mikrokabel - 96 fiber 

39  39 Skarvenhet Mikrokabel - 96 fiber 

38  38 Skarvenhet Mikrokabel - 96 fiber 

37  37 Skarvenhet Mikrokabel - 96 fiber 

36  36 Områdesnät 

35  35 ODF 2 – Förkontakterad port 1-96 

34 UPS 6U 34 ODF 3 – Förkontakterad port 97-192 

33  33 ODF 4 – Förkontakterad port 193-288 

32  32 ODF 5 – Förkontakterad port 289-384 

31  31 ODF 6 – Förkontakterad port 385-480 

30  30 ODF 7 – Förkontakterad port 481-576 

29  29 ODF 8 – Förkontakterad port 577-672 

28  28  

27  27  

26  26  

25  25  

24  24  

23  23  

22  22  

21  21  
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4. Resultat Delsystem 1 
Genom min beskrivning av metod har jag på ett trovärdigt sätt klarat av att uppfylla de krav 

jag hade i min kravspecifikation. De mätbara kraven går också att läsa i inledningen på sida 3 

i denna rapport. 

 

Krav 1 – Valet av switch, SFP-modul och fiberkonverter klarar av att leverera 1 Gbit/s till 

samtliga anslutningar i detta FTTH-nät.  

Krav 2 – I mitt kanalisationsarbete har jag planerat in den dubbla mängden fiberpar till varje 

fiberkoncentrationspunkt. Det innebär att det blåses in 2 st. mikrokablar med 48 par i varje 

kabel. Varje fiberkoncentrationspunkt täcker ca 48 hushåll och därmed finns det 48 extra par 

till förfogande. 

Krav 3 – Jag har i mitt arbete planerat in att lägga i ett varningsnät för att undvika kabelbrott. 

Krav 4 – I min nätplanering har jag sett till att varje hushåll får 1 fiberpar. 

Krav 5 – Genom att använda mig av duplex FTTH har nätet absolut tillräckligt med 

bandbredd. 

Krav 6 – Genom att planera in en UPS med 4 st. batterier drivs anslutningsnoden i minst 2 

timmar. 

Krav 7 – Planering av klimatanläggning i anslutningsnoden krävs för optimal drifttemperatur. 

Krav 8 – Genom att bygga ett stjärn-nät försvinner inte hela nätets anslutning vid kabelbrott. 
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Delsystem 2 
Det trådlösa nätet (WiFi) 

1. Inledning 
Min uppgift i Delsystem 2 är att ta fram det senaste och modernaste alternativet till ett trådlöst 

hemma-nätverk. I kravspecifikationen ska dessa WiFi-accesspunkter minst klara av en 

teoretisk hastighet på 300 Mbit/s. Säkerhetsmässigt ska de ligga på den bästa möjliga 

standardiseringen för kryptering och vara så svåra att hacka som möjligt. Dessa accesspunkter 

kommer att vara i form av en hemmarouter som skickas ut till varje villa och kopplas in via 

Ethernet-kabel från fiberkonvertern. Eftersom denna komponent också hör till det fasta nätet 

så är det viktigt att den minst har 1 Gbit/s Ethernet-portar för rak-kopplad anslutning. 

I dagens samhälle kräver man snabbare och mer tillförlitliga lösningar för varje år som går. 

Detta gäller kanske främst inom företag men också till viss del den privata marknaden.  

I mitt nätprojekt för Ersliden kommer jag att väga den senaste tekniken och de mest kraftfulla 

komponenterna mot det slagkraftigaste priset och därmed blir resultatet det smartaste valet. 

2. Genomförande/metod 
I detta delsystem ska jag titta på olika alternativ till vad som passar in i det trådlösa nätets 

krav. 

Varför jag valt dessa 3 routrar är att de har vunnit olika typer av tester i teknikmagasin och 

ansetts vara de snabbaste av sitt slag. Dessa accesspunkter klarar av de krav jag har på  

300 Mbit/s trådlös teoretisk hastighet och den senaste krypteringsstandarden inom trådlös 

access. 

Produkt 1 – ASUS RT-AC66U (Vinnare av pricerunner.se test 2013-05-16 & IDG.se 2012-

12-08) 

 

Produkt 2 – D-Link DIR-868L (Vinnare av PC för alla test 2014-03-17) 

 

Produkt 3 – Asus RT-AC3200 (Amazon) (Ny och med senaste tekniken) 

Alla tre av dessa modeller har en WiFi standard högre än N-standarden (300 Mbit/s). De 

använder sig av standarden ”AC” och har dessutom möjlighet att köras på två olika 

frekvensband. Accesspunkten kan både använda sig av 5 GHz och 2,4 GHz beroende på 

vilken täckning, stabilitet och hastighet man vill ha. 
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2.1 Utrustningens för och nackdelar 
Enkel översikt 

Produkter/Egenskaper: ASUS RT-AC66U D-Link DIR-868L Asus RT-AC3200 

Dubbelbandig Ja Ja ”Trippelband” 

AC-Standard Ja Ja Ja 

Max-hastighet (teori) 1750 Mbit/s totalt 1750 Mbit/s totalt 3200 Mbit/s totalt 

MIMO antenner 3x3 interna antenner 6 interna antenner 3x3 

LAN portar 4 st. 4 st. 4 st. 

USB 3.0 portar Ja Ja Ja 

Pris 1500 kr 1000 kr 2500 kr 
 

2.2 Relevant fakta om olika funktioner 
För att jag ska göra ett ännu bättre val av trådlös accesspunkt så krävs det undersökningar för 

att se vad alla funktioner innebär. Här nedan tar jag upp viktig fakta kring funktioner och 

tekniken bakom de trådlösa radiosändarna. 

2.2.1 Dubbla frekvensband 

Att accesspunkten har dubbla frekvensband innebär att du kan dela upp och optimera ditt 

trådlösa användande genom att ha olika nät för olika uppgifter, se figur 1. Om du har en dator 

som främst används för att söka på hemsidor med kan du ha den ansluten till 2,4 GHz bandet. 

Om du däremot har en HTPC eller media server på ditt trådlösa nätverk är det bättre om du 

ansluter denna till höghastighetsnätet på 5 GHz. 

 

 

 

Figur 1: Hur man kan använda olika frekvensband. 
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2.2.2 QOS 

QOS är en funktion som ger dig möjligheten att begränsa viss bandbredd till olika typer av 

användningsområden.  Om du spelar spel online eller överför en stor mängd data så kan du 

använda denna typ av dataprioritering19, se figur 2. 

 

Figur 2: Förklaring av QOS och olika tjänster. 

2.2.1 Konfigurations gränssnitt 

De flesta hemmaroutrar har ett eget konfigurationsgränsnitt som öppnas upp via en 

webbläsare. I dessa webbgränsnitt hittar man olika inställningar beroende på vilken 

accesspunkt man köpt. Allt från att ställa in QOS, och serverbaserade tjänster till att ändra 

frekvenskanal på det trådlösa nätverket, se figur 3.  

 

Figur 3: Ett vanligt förekommande webbgränsnitt för D-Link och dess hemmaroutrar.  

                                                             
19 Eric Geier. PCWorld. 2014. Quality of Service explained. http://www.pcworld.com/article/2689995/quality-of-

service-explained-how-routers-with-strong-qos-make-better-home-networks.html (Hämtad 2015-03-29) 

http://www.pcworld.com/article/2689995/quality-of-service-explained-how-routers-with-strong-qos-make-better-home-networks.html
http://www.pcworld.com/article/2689995/quality-of-service-explained-how-routers-with-strong-qos-make-better-home-networks.html
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2.2.2 MIMO 

MIMO är en förkortning av ”Multiple Input Multiple Output” och enkelt förklarat så innebär 

det att radiodelen i en accesspunkt har flera antenner (sändare och mottagare) som arbetar på 

ett sätt som gör att hastigheten förbättras20, se figur 4. För att MIMO ska fungera på ett bra 

sätt och inte störa ut varandras signaler så har man räknat ut att det krävs ett 

spektrumanvändande på 7,5 Bit/s per Hz inom den lilla ytan i accesspunkten21. 

 

Figur 4: Enkel visning hur MIMO fungerar med flera signaler. 

2.2.3 WiFi-standarder 

Det finns olika WiFi-standarder som ger oss ett hum om vilka hastigheter vi kan förvänta oss 

från vårt trådlösa nätverk.  

De trådlösa WiFi-standarderna heter IEEE 802,11 och dessa standarder använder sig av de 

icke licenskrävande frekvensbanden 2,4 GHz, 5,0 GHz och 5,8 GHz. Dessa frekvensband 

brukar kallas för ”ISM-frekvenser” och ISM står för Industrial, Scientific and Medical22. 

 

Figur 5: Officiella WiFi logotypen. 

 

                                                             
20 Radio electronics. 2015. What is MIMO? http://www.radio-electronics.com/info/antennas/mimo/multiple-

input-multiple-output-technology-tutorial.php (Hämtad 2015-03-30) 
21 Radio electronics. 2015. IEEE 802.11ac Gigabit Wi-Fi. http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-

fi/ieee-802-11ac-gigabit.php (Hämtad 2015-03-30) 
22 Radio electronics. 2015. IEEE 802.11ac Gigabit Wi-Fi. http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-

fi/ieee-802-11-standards-tutorial.php (Hämtad 2015-03-30) 

http://www.radio-electronics.com/info/antennas/mimo/multiple-input-multiple-output-technology-tutorial.php
http://www.radio-electronics.com/info/antennas/mimo/multiple-input-multiple-output-technology-tutorial.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11ac-gigabit.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11ac-gigabit.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11-standards-tutorial.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11-standards-tutorial.php
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2.2.4 IEEE 802 

IEEE 802 är ett samlingsnamn för alla IEEE 802 standarder. Dessa standarder används vid 

LAN, MAN och WAN nätverk.  

IEEE 802,11 jobbar på de två nedersta lagren i 7 lagers OSI nätverksmodellen, dessa två lager 

heter datalänk och fysiska lagret, se figur 6. Alla de olika 802,11 standarderna har olika 

specifikationer eftersom de är uppgraderade versioner av varandra. Den första kommersiella 

versionen av IEEE 802,11 var 802,11A23. 

 

Figur 6: Sju lagers OSI-modell. 

 

2.2.5 802,11A 

Denna version av WiFi kom året 1999. Frekvensbandet denna standard arbetade på var 5 GHz 

och hade en maximal hastighet på upp till 54 Mbit/s. Tar man bort diverse rättningspaket och 

diverse kod så hamnar den verkliga hastigheten kring 25 Mbit/s. Då denna standard kom var  

5 GHz bandet väldigt sällan använt och därmed fann man en stor fördel mot 2,4 GHz. Dock 

blir spridningen av radiosignalerna svagare ju högre upp i frekvens vi kommer24. 

  

                                                             
23 Electronics Engineering Herald. 2006. Data Communincation Standards and Protocols. 

http://www.eeherald.com/section/design-guide/ieee802_3.html (Hämtat 2015-04-02). 
24 Joseph Zaloke & Steve Weeres. Arrow Electronics. 2012. 802.11 a/b/g/n Wi-Fi. 

https://www.arrownac.com/solutions-applications/machine-to-machine/files/atd-wifi.pdf  

(Hämtat 2015-04-03) 

http://www.eeherald.com/section/design-guide/ieee802_3.html
https://www.arrownac.com/solutions-applications/machine-to-machine/files/atd-wifi.pdf
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2.2.6 802,11B 

Denna standard kom också ut år 1999. Nyheterna med denna version var att man nu använde 

sig av 2,4 GHz frekvensbandet. Nackdelarna med detta är bland annat störningar från många 

andra elektroniska enheter som ligger i vägen mellan sändare och mottagare. Fördelarna är 

dock att med avsevärt lägre frekvens än 802,11A så blir signalerna mycket starkare och täcker 

en större yta25. 

2.2.7 802,11G 

Det dröjde 4 år innan nästa stora WiFi-standard introducerades. Denna standard använder sig 

av samma frekvensband som B-versionen (2,4 GHz) men nu har man lagt till OFDM baserad 

transmission precis som A-standarden. Detta innebär att hastigheten kommer upp på  

54 Mbit/s dock med felrättningspaket och liknande säkerhetsåtgärder26. 

2.2.8 802,11N 

Idén bakom denna standard var att ge ännu bättre prestanda och försöka att hålla jämna steg 

med rak-kopplade anslutningar. Standarden 802,11N kom första gången ut på marknaden år 

2009 och visade direkt att kapaciteten för trådlösa nät inte var i närheten av sitt max. 

Överföringshastigheten på denna standard maximerades tillslut till 600 Mbit/s, vilket blir ett 

jättekliv gentemot den tidigare G-standarden. I och med N-standarden så kunde man använda 

båda WiFi frekvensbanden (2,4 och 5,0 GHz). Andra intressanta fakta för N-standarden är att 

man introducerade funktionen MIMO (Multiple Input Multiple Output) som är den största 

anledningen till de massiva prestandaökningarna.  

Tidigare versioner har endast kunnat använda sig av 20 MHz breda radiokanaler men i denna 

standard introducerades ett ytterligare val på 40 MHz. Detta ger en ökning av bandbredd och 

därmed hastighet per kanal27. 

2.2.9 802,11AC 

Detta är den senaste standarden som finns ute på marknaden just nu. Denna standard mäktar 

bland annat med teoretiska hastigheter upp mot 7 Gbit/s och i praktiken runt 1 Gbit/s. Dessa 

höga hastigheter beror på den ständigt ökande efterfrågan på kapacitet i hemmet. Idag 

strömmar man högupplöst video som aldrig förr och självklart vill konsumenter slippa dra 

kablar runt väggarna. AC-standarden använder sig av det icke licenserade frekvensbandet  

5,8 GHz. Bandbredden per kanal går nu att justeras mellan 20, 40, 80 och 160 MHz. 

Uppgraderad MIMO-funktion finns också implementerat med upp till 8 st. spatiala strömmar 

vilket ger ännu högre hastighet än tidigare28. 

                                                             
25 Joseph Zaloke & Steve Weeres. Arrow Electronics. 2012. 802.11 a/b/g/n Wi-Fi. 

https://www.arrownac.com/solutions-applications/machine-to-machine/files/atd-wifi.pdf  

(Hämtat 2015-04-03) 
26 Radio electronics. 2015. IEEE 802.11g Wi-Fi Tutorial. http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-

fi/ieee-802-11n.php (Hämtad 2015-03-30) 
27 Radio electronics. 2015. IEEE 802.11n Standard. http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-

802-11n.php (Hämtad 2015-03-30) 
28 Radio electronics. 2015. IEEE 802.11ac Gigabit Wi-Fi.  

http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11ac-gigabit.php (Hämtad 2015-03-30) 

https://www.arrownac.com/solutions-applications/machine-to-machine/files/atd-wifi.pdf
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11n.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11n.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11n.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11n.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11ac-gigabit.php
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2.3 Säkerhet 
När man pratar om nätverk och internet så är det viktigt med säkerhet mot utomstående hot. 

Både för privatpersoner men kanske främst för företag med hemlighetstämplad information. 

Detta gäller självfallet både för det trådlösa nätet men också över det trådbundna. Det 

viktigaste sättet att hålla inkräktare borta från ditt trådlösa nät är att använda en så bra 

kryptering av data som möjligt. Här nedan kommer jag gå igenom de vanligaste 

krypteringsmetoderna som finns och information kring dem. 

2.3.1 WEP 

WEP (Wired Equivalent Privacy) togs fram till allmänheten 1999 i och med att de trådlösa 

nätverken bredde ut sig mer och mer på marknaden. Trådlösa nätverk är lättare att hacka än 

rak-kopplade nät eftersom informationen som skickas sänds genom radiovågor. Dessa 

radiovågor är lätta för utomstående hot (hackare) att komma över. För att skydda sig mot att 

hackare ska kunna läsa klartext vad som skrivs och skickas över nätet så krypteras 

informationen. Eftersom WEP använder samma nyckel både till sändare och mottagare och 

dessutom aldrig byts ut så är det lätt för en hackare att efter några sniffade paket se mönstret 

och lista ut vad WEP nyckeln är29. 

2.3.2 WPA 

WPA (Wi-Fi Protected Access) togs fram efter att man insåg hur stora svagheter det fanns 

inom WEP krypteringen. WPA började man att använda 2003 och nyheten i denna typ av 

kryptering var TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) som innebär att för varje paket som 

skickas skapas en ny 128-bit nyckel dynamiskt. Med andra ord mycket svårare att hitta 

likheter i krypteringen jämfört med WEP30. En annan stor skillnad från WEP är att man 

implementerat något som heter Message Integrity Check (MIC) som innebär att varje paket 

som skickas trådlöst har ett extra nummerfält. Om detta nummerfält ändras av en hackare så 

kastas paketet direkt av den trådlösa accesspunkten. Detta är bra om man t.ex. blir utsatt av en 

”Man in the middle-attack”31. 

  

                                                             
29 Omwlan. 2015. Kryptera mera. http://www.omwlan.se/artiklar/kryptering-wep-wpa.aspx  

(Hämtad 2015-04-01) 
30 Wikipedia. 2015. Wi-Fi Protected Access.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access (Hämtad 2015-04-01) 
31 Tech-Faq. 2013. MIC (Message Integrity Check).  

http://www.tech-faq.com/mic-message-integrity-check.html (Hämtad 2015-04-01) 

http://www.omwlan.se/artiklar/kryptering-wep-wpa.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
http://www.tech-faq.com/mic-message-integrity-check.html
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2.3.3 WPA2 

WPA2 kom ett år senare än WPA med några ytterligare förbättringar för säkerheten. Den 

största förbättringen för WPA2 mot WPA är implementeringen av AES (Advanced 

Encryption Standard)32. Här har varje klient på nätverket en egen privat nyckel som krävs för 

att få skicka paket till accesspunkten. Varje nytt paket som skickas har dessutom en ny 

sessionsnyckel, detta innebär att varje datapaket som skickas trådlöst över nätet får en ny unik 

nyckel varje gång33. Den enda gången WPA2 är sårbart är om hackaren redan har access till 

nätverket och på så sätt kan komma över nycklar.  

 

3. Resultat Delsystem 2 
Genom min undersökning kring området trådlös access och WiFi har jag kommit till 

slutsatsen att valet föll på D-Link DIR-868L, se figur 7. Min motivering till valet är följande: 

1. Priset – Billigaste hemmaroutern av kandidaterna. 

2. Säkerhet – Använder sig av den senaste krypteringsmetoden (WPA2). 

3. Har den senaste WiFi standarden (AC) liksom de andra routrarna (upp till  

1300 Mbit/s). 

4. Gigabit LAN-portar för snabb trådbunden anslutning. 

5. Snyggast design (subjektiv bedömning) men den tar också minst plats i hemmet. 

Dessa fem punkter tycker jag var tillräckligt för att välja hemmaroutern från D-Link. Denna 

hemmarouter täcker alla krav jag haft i min specifikation för Ersliden. 

  

Figur 7: Mitt val föll på D-Link DIR-868L. 

 

  

                                                             
32 Lawrence C. Miller. The Essentials of Setting Up a Wireless Network. 2015. Wireless Security Protocols: 

WEP, WPA, and WPA2. http://www.dummies.com/how-to/content/wireless-security-protocols-wep-wpa-and-

wpa2.html (Information hämtad 2015-04-02). 
33 Tech-Faq. 2013. MIC (Message Integrity Check).  

http://www.tech-faq.com/mic-message-integrity-check.html (Hämtad 2015-04-01) 

http://www.dummies.com/how-to/content/wireless-security-protocols-wep-wpa-and-wpa2.html
http://www.dummies.com/how-to/content/wireless-security-protocols-wep-wpa-and-wpa2.html
http://www.tech-faq.com/mic-message-integrity-check.html
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Diskussion & slutsats 
I början av examensarbetet hade jag tänkt att bygga upp ett mobilt nät för Ersliden. Jag tänkte 

mig något i stil med att man skulle ersätta de fasta anslutningarna och endast använda sig av 

4G-teknik. Dock efter ett möte med Jan-Åke Olofsson kom vi snabbt fram till att detta varken 

var ekonomiskt försvarbart eller ens något som skulle vara till intresse. Istället valde jag 

snabbt att styra skutan mot något som är högst aktuellt i dagens samhälle och det är 

utbyggnaden av fiberoptiska nät. Sveriges regering har som mål att 90 % av landets hushåll 

ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. År 2014 hade endast 54 % av Sveriges hushåll 

tillgång till fiberanslutningar. Det innebär att det kommer krävas en hel del arbete de närmaste 

5 åren för att nå regeringens bredbandsmål. 

Under examensarbetet har jag hela tiden utgått från att lära mig så mycket som möjligt om hur 

ett fibernät är uppbyggt. Från det första spadtaget i kanalisationsarbetet till planeringen av 

nätets design. Detta har medfört en del press eftersom jag velat lägga mig på en djupare nivå 

än vad jag gjort under tidigare nätprojekt.  

Jag har försökt att använda mig av officiella beteckningar och standarder så projektet ska se 

professionellt och genomarbetat ut. Efter att jag förstått innebörden av dessa har jag haft 

lättare att förstå andra referensmallar för hur ett nät bör planeras. 

När jag har arbetat med detta projekt har jag sökt efter olika typer av nätupplägg och vad som 

skulle passa mig bäst. Detta har medfört många extra arbetstimmar eftersom jag har haft svårt 

att bestämma mig. Ibland har jag heller inte förstått innebörden av uppläggen och därmed 

dribblat bort mig själv när jag försökt att implementera det. Fördelen med detta är att jag fått 

upp ögonen för nya, mer ekonomiska tekniker och vad de går ut på.  

Ett exempel på dessa är PON (passive optical networks) som innebär att man endast använder 

en fiber från anslutningsnoden fram till en passiv fibersplitter. Fibersplittern delar sedan ut en 

enskild fiber till varje hushåll i området. Med denna teknik kan en enda fiber ge anslutningar 

upp till 128 st. hushåll. Eftersom denna typ av design använder sig av en fiber så måste 

anslutningsnodens och hus-nodens hårdvara vara förberedd för våglängdsmultiplexering. Då 

används minst två olika våglängdsfrekvenser på fiberuppkopplingen. För Ethernet använder 

man våglängderna 1310 nm (upplänk) och 1490 nm (nedlänk). 

Nu i efterhand är jag väldigt nöjd och stolt över det resultat jag åstadkommit. Jag har lärt mig 

väldigt mycket och tagit ansvar genom att självständigt leta upp informationen istället för att 

fråga lärare vid minsta problem. Genom mitt utförande har jag åstadkommit det resultat jag 

varit ute efter under hela projektets gång. 

Det viktigaste man måste komma ihåg för att ta sig framåt under ett projekt är att våga lägga 

saker åt sidan och arbeta med något annat. Antingen tar man tag i problemet senare eller så 

jobbar man runt det och försöker hitta en annan lösning. 


