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Detta dokument är en liten lathund som kan användas vid projektering av fibernät till slutanvändare 
(FTTx). Dokumentet tar sin avstamp i SEK Handbok 434 ref [1]men är skrivet så att det kan läsas 
fristående. Handboken bör dock studeras om man vill fördjupa sig i projektering av FTTx nät. Handboken 
kan beställas här: http://www.sis.se/informationsteknik-kontorsutrustning/n%C3%A4tarkitekturer/sek-
hb-434

Om man vill fördjupa sig i frågeställningarna och kalkylerna bakom rekommendationerna i detta 
dokument kan man fortsätta med att läsa dokumenten ref [2] [3]

Figur 1: ICT Infrastruktur enligt SEK 434
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Inledning
Under de senaste tio åren har vi sett en fantastisk utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen. Fokus har 
under åren skiftat. Initialt var bredbandsuppbyggnaden fokuserad på att bygga fiberoptiska nät till  
telestationer i syfte att möjliggöra uppkoppling av bredband över det traditionella kopparnätet (ADSL).  
Fiberoptiska nät till fastigheter (FTTx) var endast förbehållet stora flerfamiljshus. På senare år har man 
dock börjat bygga fiberoptiska nät hela vägen fram till i princip alla fastigheter, stora som små och även 
andra installationer som ex vindkraftverk, mobilmaster, digitala informationstavlor mm. Dokumentet 
begränsar sig till projektering av den passiva infrastrukturen men för att kunna projektera rätt måste 
man även förstå hur det aktiva nätet (Internet) är uppbyggt.

Observera att vi i detta dokument endast tar upp tips och fallgropar vid själva projekteringen och 
byggandet av FTTx nätet. Vill man veta mer om hela processen så finns mer att läsa på 
www.bredbandskokboken.se och Stadsnätsföreningens (SSNF’s) hemsida. Där finns även länkar till 
Lantmäteriverket, SSNF m.fl. 

Anledningen till att man initierat denna projekteringsprocess kan vara många men oftast beror detta på 
att ett intresse för att skaffa fiberbaserat bredband redan finns. Man har kanske redan initierat ett 
projekt, tagit in intresseanmälningar, hållit informationsmöten mm. Alla dessa aktiviteter är väldigt 
viktiga för att man skall komma till skott men frågor och svar kring hela denna process ligger dock 
utanför detta dokument.

En vanlig synpunkt man får är att;  -”Det borde finnas någon som är ansvarig för detta”.  Tyvärr finns inte 
denna någon. PTS har tagit fram vissa riktlinjer för sk USO-tjänster1 där man konstaterar att miniminivån 
för tillträde till Internet för närvarande är satt till 20kbit/s, ref [4]. Notera dock att PTS och lagstiftarna 
endast resonerar kring grundläggande kapacitet upp till 2Mbit och visionerna om 100Mbit till alla 2020 
är nåt som man inte är beredd att sätta som en USO nivå. Dessutom är man experter på att dribbla bort 
de verkliga frågorna genom att jämföra äpplen och päron, dvs mobilt bredband med fast bredband som 
om de två vore jämförbara. Vilket de inte är inte ens avseende kapacitet och framförallt inte avseende 
tillförlitlighet och svarstider.

Vanliga frågor
Vi inleder med de vanligaste frågorna kring fiberprojektering och undviker att fördjupa oss allt för 
mycket i detaljerna. Mot slutet av detta dokument finns en checklista med tips baserad på de 
erfarenheter vi skaffat oss under senare år kring hur man bygger robusta fiberoptiska nät och framförallt  
vilka fallgropar man bör undvika, d.v.s. de misstag vi redan gjort . 

Var skall man starta?
Svar: Börja med att kartlägga möjliga behov.

Behoven finner man enklast genom att kartlägga varje område, ned till de enskilda fastigheterna. Det 
man söker efter är helt enkelt samtliga punkter där det är lämpligt att koppla in sig på det fiberoptiska 
nätet. Ta fram en karta och pricka in alla hushåll, fritidsfastigheter, mobilmaster, vindkraftverk, 
vattenkraftverk, anslagstavlor mm, kort sagt alla ställen där man redan dragit fram el och kan tänkas 

1USO – Universal Service Obligation, dvs samhällskritiska miniminivåer för tjänster tillgängliga för alla
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behöva koppla in bredband. Dessutom bör man även ta med ställen där man vet att det planeras nya 
fastigheter och installationer.

Man behöver inte vara någon expert på fiberoptisk projektering för att göra detta. Det som behövs är en 
hel del lokalkännedom vilket gör att de som bor på orten oftast är mer lämpade än en professionell  
projektör.

Ett vanligt fel är att man glömmer att beakta hela det möjliga framtida behovet. Detta innebär att man 
projekterar och sedan bygger ett stomnät med allt för liten kapacitet, oftast i form av för lite 
kanalisation. Detta leder till att man får gräva upp samma stråk vid ett senare tillfälle för att 
komplettera. Eftersom grävningen står för minst 80 % av anläggningskostnaden kan denna typ av 
dumsnålhet bli väldigt dyr i längden.

Vilka verktyg behöver man?
Svar: Papperskarta, penna och linjal.

Ett tips är att plasta in kartan och använda vattenlösliga tuschpennor. Då blir det lättare att ändra 
allteftersom man upptäcker nya platser som behöver kopplas in.

Figur 2: Behovsinventering på Ornö

Det behövs inga datoriserade verktyg för att genomföra behovsinventeringen, däremot god kunskap om 
området. I ett senare läge när själva detaljprojekteringen skall genomföras underlättar det om man har 
tillgång till datoriserade verktyg. Om man är intresserad att gå vidare med detaljprojektering på egen 
hand rekommenderas att man först går en kurs i fiberoptisk projektering.

Om man köper in ett datoriserat verktyg i ett allt för tidigt stadium är risken stor att man ännu inte helt  
förstått sina behov och hur man avser använda ritverktyget. Endast de större operatörerna/stadsnäten 
och entreprenörerna har dylika verktyg. Chansen är stor att man i ett senare skede ändå kommer att 



anlita någon av dessa för detaljprojekteringen och då bör man ändå använda det verktyg som 
entreprenören är van vid.

Ett enkelt datoriserat verktyg man kan prova att använda är ritverktyget i Google Earth. Där man snabbt 
får fram mått i meter på de fibersträckor man ritar in.

Vilket blir då resultatet?
Svar: En summering av behovet av fiberuttag per område.

Detta behov är en mycket viktig parameter för dimensioneringen av stomnätet och de centralnoder där 
operatörerna sedan kopplar in sig. Med område avses då kvarter, by eller mindre samhälle. Det totala 
antalet möjliga uttag som kan kopplas in mot ett nod styr nämligen storleken på denna nod.

Hur ser hela projekteringsprocessen ut?
Svar: Se Figur 3
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Figur 3: Projekteringsprocessen

Den grundläggande behovsinventeringen och senare detaljprojekteringen är underlag inför 
byggnationen och en bra projektering är en förutsättning för ett bra genomförande.

I varje steg är det också viktigt att lösa finansieringen för nästa fas. Kostnaderna ökar dessutom minst 10 
falt för varje fas vilket gör att tidiga misstag kan bli dyra. Det kan t.ex. vara lockande att i ett tidigt 
stadium låsa sig till ett alternativ (en part) för både detaljprojektering genomförande och drift. Det lönar 
sig dock alltid att samla in så mycket beslutsunderlag som möjlig och ställa alla möjliga alternativ mot 
varandra innan man beslutar sig för att gå vidare.

Rätt projekterat och rätt genomfört är ett fiberoptiskt nät en av de framtidssäkraste investeringar man 
kan göra idag. Den totala kostnaden över hela nätets livstid är vida lägre an alla andra idag kända 
alternativ.



Figur 4: Detaljprojektering på Ornö

Hur kommer stomnätet se ut?
Svar: Massor av nedgrävd slang i ringstrukturer, se Figur 5

Figur 5: Stomnät i form av fiberringar

Om vi utgår från en fastighet så kommer antagligen stomnätet passera fastigheten ute vid gatan. 
Fastigheten ansluts med en separat slang som dras fram till en skarvpunkt (i SEK 434 kallad 
fiberkoncentrationspunkt). I skarvpunkten som antagligen är en nedgrävd brunn, skarvas fiberkabeln på 



en större kabel som löper in till en större nod. Det är inte rationellt att lägga skarvpunkter i anslutning 
till varje fastighet. Det innebär att man kan behöva följa stomnätet en bit innan man kommer fram till  
närmsta skarvpunkt.

Hur grov kanalisering skall man välja?
Svar: 25mm mellan fastighet och skarvpunkt och 40mm i stomnäten.

Om man inte kan upphandla väldigt stora mängder så är det enklast att hålla sig till två dimensioner. 
Priserna för slang ligger mellan 3 och 7 kronor/metern. 40mm röret ger möjlighet att dra in ytterligare 
en fiberkabel om behovet uppstår. Om man redan från början avser fylla 40mm slangen så skall man 
dock alltid lägga ytterligare ett rör i reserv. 

Hur hanterar man vitala funktioner?
Svar: Med dubbla (redundanta) anslutningar

Om fastigheten har behov av redundant anslutning följer man helt enkelt stomnätet i bägge riktningarna 
och skarvar in dubbla fiberuttag som kommer gå helt separata fibervägar till två olika centralnoder.

Hur ser en nod ut?
Svar: Det beror på vilken typ av nod vi avser.

Figur 6: Skarvbrunn för fiber

Vi kommer i fibernätet ha många typer av noder. Allt från din närmsta skarvpunkt som kan ligga 
någonstans längs fiberstråken upp till 1000meter från ditt hus till centrala noder där alla operatörer 
samlar sin utrustning. De flesta noderna i nätet kommer vara passiva noder som kabelbrunnen på 
bilden. Notera att fiberskarvarna lagts i en vattentät dosa. Det är dock ändå väldigt viktigt att en dylik  
brunn är väl dränerad.

I de större passiva noderna kommer det finnas korskopplingspaneler där fibern kan kopplas om vid 
behov, ex om man råkar gräva av en kabel.



Hur ser då en centralnod ut?
Svar: Se figur 7
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Figur 7: Exempel på aktiv nod

Här är ett exempel på en central anslutningsnod med plats för flera operatörer. Den dimensionerade 
faktorn för denna typ av nod är antalet FTTx anslutningar som terminernas här. Även med en väldigt 
kompakt montering av fiberuttagen får man inte plats med mer än 1000-2000 uttag per 19 tums skåp i  
en nod. Om detta sedan är en nod där man avser placera aktiv utrustning tillkommer minst dubbelt så 
många skåp inklusive kylning och backup system för el. Ex: om vi avser koppla in 5000 kunduttag mot en 
anslutningsnod så kommer denna behöva ha minst 5 skåp för fiberkontakter, och 10 skåp för övrig 
utrustning. Om vi räknar att varje skåp behöver 2kvm golvyta landar vi i ett utrymme på minst 30 kvm. 
Dessutom är det lämpligt att hålla isär passiv och aktiv utrustning i separata rum. I riktig stora 
anläggningar separerar man även operatörerna i egna rum. Denna nod är då en central punkt för kritisk 
infrastruktur vilket innebär att även den fysiska skyddsnivån bör tänkas igenom. Mer om noder kommer 
på kapitlet nedan som handlar om noder.

Vilka tillstånd behövs?
Svar: Inga alls egentligen, d.v.s. om alla inblandade fastighetsägare är överens

Man bör dock starta med att skapa ett skriftligt avtal med alla inblandade fastighetsägare, även de som 
berörs av stomnätet som passerar deras tomter. Exempel på avtal finns i på: 
www.bredbandskokboken.se

Skall man kontakta Lantmäteriverket?
Svar: Behövs inte initialt

Om man har avtal på plats bör man dock överväga att i ett senare skede även registrera anläggningen i  
fastighetsregistret t ex i form av ledningsrätt eller servitut. Då slipper man skriva nya avtal vid 

http://www.bredbandskokboken.se/


förändringar av fastigheten. Observera att avtalet förutsätter att en karta som visar på kabeldragningen 
genom fastigheten upprättas. Detta kan man troligtvis inte göra innan detaljprojekteringen vilket 
innebär att avtalet inte är giltigt innan bägge parter godkänt kartan (kabeldragningen). 

Skall man kontakta kommunen, elverket, vattenverket, stadsnätet?
Svar: Definitivt.

Kommunen är oftast väldigt behjälplig i dessa frågor och i ett senare skede oftast både finansiär och 
kund till bredbandsnäten. Elverket och vattenverket ställer oftast upp med kartmaterial på deras egna 
anläggningar. Detta kartmaterial är ovärderligt vid själva detaljprojekteringen. Man bör i all möjligaste 
mån undvika el och vattenledningar. El och vattenverken har oftast anvisningar för hur man vill att 
bredbandskanalisationen skall dras i förhållande till deras installationer. Om man dessutom har ett 
stadsnät i sin kommun så ställer de oftast upp med att göra själva detaljprojekteringen och tar fram ett 
kostnadsförslag för hela projektet. Om inte så kommer man få dra hela detta lass själv.

Att tänka på
Hur skall man då tänka om man vill kunna projektera för en Infrastruktur som kommer att leva minst 30 
år eller mer. Svaret är att det vet vi inte. Man kan dock försöka vara så förutseende som möjligt.  Här är 
lite tips;

1. Var inte snål med kanalisering, man vet aldrig när man behöver mer. 40mm rör är praktiska 
eftersom man i dessa kan dra in flera kablar. Ännu bättre är det om man alltid lägger ett extra 
rör. 

2. Förbered för redundanta vägar, d.v.s. om det är möjligt, dra all kanalisation i ringar även om inte 
fibern dras alla vägar. Det möjliggör för en komplettering med redundant fiber i framtiden. Vem 
vet, det hus man just anslutit kanske byggs om till någon samhällskritisk verksamhet i 
framtiden, typ SOS alarm.

3. Välj robusta kabelbrunnar med lock som tål överkörning av ex en skogsmaskin och se till att 
placeringen av brunnarna medger god dränering undertill så att man inte får in vatten i 
kanalisationen.

4. Förbered för eller rentav montera in dubbla fiberuttag på alla ställen. Vem vet, rätt vad det är 
behöver ytterligare en gäst flytta in i samma hus eller så skaffar kunden ett system som kräver 
en separat fiber.

5. Undvik att använda allt för många olika typer av utrustning i nätet, ex använd bara en typ av 
kontaktdon i hela nätet. LC är idag dominerade på utrustning så denna typ är lämplig att 
använda i hela nätet om man har den möjligheten. Samma för kablar, rör, noder, stativ osv. 
Nätet skall vara i drift och servas under lång tid och då är det praktisk att hålla ned antalet olika 
reservdelar.

6. Tänk på att aktiv utrustning i fiberoptiska nät kan placeras ändå upp till 80km från varandra utan 
att det driver upp kostnaderna för ändutrustningen nämnvärt. Det innebär att man kan 
rationalisera antalet aktiva noder så att det bara finns två stycken (för att skapa redundans) 



inom 80km från varje kundenhet. Detta drar ned kostnaderna både för byggnation av noder och 
för drift avsevärt eftersom nätet får betydligt färre servicepunkter.

7. Tänk även på att all aktiv utrustning kommer att behöva bytas eller servas ett flertal ggr under 
nätets livstid. Utrustningen skall alltså placeras så att den är lätt att serva och lätt att byta.

8. Undvik att låta de aktiva enheternas behov styra nätets konstruktion. Det är omöjligt att förutse 
vilken typ av aktiva enheter som kommer användas om 5-10 år. Att då bygga ett fysiskt nät som 
skall hålla i 30 år baserat på den utrustning som råkar vara bäst för dagen kan visa sig vara ett 
stort misstag. D.v.s. dra in dubbla fiber även om det just nu är optimalt att använda 
bidirektionella transceivers som klarar sig men en enda fiber.

9. Se till att alla noder, även de där man bara skarvat in fiber är så lättåtkomliga som möjligt. Det 
skall vara lätt att skarva in mer fiber eller flytta förbindelser i händelse av att en fiber blir 
avgrävd eller att en nod slås ut.

10. Tänk på att fiberkablar inte tycker om att böjas för skarpt. Detta är viktigt ex vid förläggningen 
av kanalisation. Krokig förläggning både i höjd och i sidled eller stenar i backen som tjälen 
skjuter gör att det blir svårt att blåsa in fiber i rören.

11. Dokumentera allt på plats, d.v.s. det gäller att alla fiberpar även sådana som ännu inte skarvats 
in skall vara tydligt märkta. Då slipper man stul när nya montörer som inte redan känner nätet 
på sina fem fingrar kommer på plats för att arbeta.

12.  Efterkontrollera alla arbeten på nätet så att entreprenörerna man anlitat har utfört arbetet på 
rätt sätt och även märkt upp sitt utförda arbete så att ingen lämnar en härva efter sig.
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