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Abstract 
This master thesis at KTH has been performed at Lidingö stad as a prestudy aiming to 
investigate alternative solutions for a new network for the municipal administration. Both 
physical as logical aspects are considered.  
Today the communication is separated in an administrative and an educational network. Radio 
is used for the most demanding places and a few leased lines exist (Telia X-line). ISDN and 
SDSL are however the most frequent used access techniques. 
The suggested network is optimised with fundamental models for delay, availability and 
power reduction.  Programs like MapInfo and AutoKa-Vy have been used as tools. The result 
shows that with economical aspects concerned redundancy can only be motivated to a few 
nodes. This prestudy suggests that a distributed star topology initially is applied. Four area 
nodes can than in the future be connected in a redundant ring. The cost for five years of 
operation with the distributed star network is estimated to 9,1 million SKR (27 100 SKR for 
each connected real estate). Fiber optical cable is the primary choice at the infrastructure 
level.   
The existing radio solutions can be used to temporarily create redundancy. The suggestion is 
that 2-3 nodes get access speed at 1 Gbit/s, 13-14 nodes 100 Mbit/s, 12 nodes 10 Mbit/s and 
24 nodes 2 Mbit/s (xDSL-solution) symmetrical. The xDSL-solutions lower the cost for nodes 
with lower demands.  
 
Multiple logical networks are discussed. VLAN has now generally been accepted as a term 
for logical separation. Experiences from other municipalities though show that VLAN 
introduces an administrative burden and the recommendation is to set up only a few VLAN. 
VPN-solutions (with techniques as PPTP and IPsec) make it possible to use other 
transmission protocols than Ethernet. Citrix, which also makes it possible to have the same 
technical solution for those working from a distance, is popular in other municipalities.     
 
The distributed star topology offers possibilities to relatively quick increase availability, 
which is essential for IP-telephony. The suggestion is that Lidingö stad starts testing IP- 
telephony in early 2005. The motivation for IP- telephony is the existence of workplaces that 
often change location and employees who have mobile workrooms. The prestudy states that 
the initial cost reduction with IP- telephony wont be drastic. It is instead more services and a 
simplified administration that are the main benefits with IP-telephony. A project at the 
Stockholm University shows that the services now are maturing quickly. 
 
Finally the prestudy suggests that the process of purchase should be initiated no later than 
May 2003. The purchase should be divided in two parts – access links and network 
components. This approach makes a comparison between the offers easier and also gives a 
higher flexibility.         
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Sammanfattning 
Detta examensarbete på civilingenjörsutbildningen på KTH har utförts inom Lidingö stad och 
bedrivits som en förstudie med syftet att ta fram alternativa lösningar för ett nytt 
förvaltningsnät, omfattande såväl fysiskt som logisk nät. Inom staden hanteras idag 
kommunikationen logiskt i två separata nät; ett administrativt och ett pedagogiskt. 
Förvaltningsnätet är uppbyggt med radiolänkar till centrala punkter, ISDN- och SDSL-
förbindelser samt ett fåtal fasta förbindelser (Telia X-line). 
 
Det presenterade förslaget i denna rapport på en optimering av ett framtida fysiskt nät baseras 
på grundläggande modeller för fördröjning, tillgänglighet och dämpning. Som hjälpmedel har 
bl.a. geografiska stödsystem som MapInfo och AutoKa-Vy använts. Resultatet är att det 
enbart är ekonomiskt försvarbart att skapa redundans till ett fåtal noder. Förslaget blir att börja 
byggnaden med en distribuerad stjärna för att sedan bygga upp en ring som sammanbinder 
fyra områdesnoder. Kostnaden uppskattas för den distribuerade stjärnan till 9,1 miljoner 
kronor för 5 års drift av lysta förbindelser, vilket per verksamhetspunkt innebär 27 100 kronor 
per år. I fråga om den fysiska infrastrukturen ska staden inte låsa sig vid optisk fiber, även om 
den ska ställas som den primära vid en upphandling. Befintliga radiolänklösningar kan ge 
temporär redundans, s.k. mediaredundans, till områdesnoderna tills ringen är på plats. 
Förslaget blir att 2-3 fastighetsnoder får åtnjuta 1 Gbit/s, 13-14 st 100 Mbit/s, 12 st 10 Mbit/s 
och 24 st xDSL-förbindelser på 2 Mbit/s symmetriskt. xDSL- förbindelserna syftar till att 
sänka kostnaderna för de verksamhetspunkter med låga behov.  
 
Hantering av multipla logiska nät inom staden belyses. VLAN har allmänt nu blivit ett 
vedertaget begrepp för logisk separering av nät. Erfarenheter från andra kommuner visar dock 
att VLAN tar upp mycket tid för administration och rekommendationen blir således att endast 
ha ett begränsat antal VLAN. VPN-lösningar (med tekniker såsom PPTP och IPsec) inom det 
”egna” nätet möjliggör att andra protokoll än Ethernetprotokollet kan nyttjas och ger också en 
smidig integration mellan de logiska näten. Citrixlösningar konstateras även ha växt i 
popularitet. VPN-lösningar möjliggör att distansarbetsplatser kan tillämpa samma teknik som 
de mindre verksamhetspunkterna för att nå nätverksresurser.  
 
Den distribuerade stjärnan erbjuder bra möjligheter till snabb höjning av tillgängligheten 
vilket IP-telefonin kräver. Förslaget är att IP-telefoni börjar utprovas stegvis under våren 
2005. Verksamheter som förändras i lokalplacering och anställda som ofta byter arbetsplats 
ger en motivering för IP-telefoni. Det konstateras dock att till en början kommer inte 
kostnadsbesparingarna bli nämnvärda. Det är istället fördelen med fler tjänster som kan 
erbjudas och enkelheten i administrationen av dessa tjänster. Utvecklingen vid t.ex. 
Stockholms Universitet visar på att tjänsterna nu snabbt är under mognad. 
 
Avslutningsvis föreslås att en upphandlingsprocess bör startas senast under maj månad 2003 
med fastställande av kravspecifikationen. Förslaget är att upphandlingen splittras i två delar – 
nät och nätelement. Detta för att underlätta en jämförelse mellan anbuden och ge en större 
flexibilitet. 
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1 Introduktion 
Lidingö stads förvaltningsnät är uppbyggt med dels radiolänkar om 11 Mbit/s till centrala 
punkter, dels med ISDN-förbindelser. Den förstnämnda lösningen används till platser med 
eget lokalt nätverk med många anslutna arbetsstationer. ISDN används där ytterst få 
arbetsstationer finns. Utöver ovan nämnda lösningar finns ett fåtal fasta förbindelser (Telia x-
line), framförallt till skolor. Under 2002 kommer dock de flesta befintliga ISDN-
förbindelserna att ha bytts ut mot SDSL-lösningar som erbjuder 1,544 Mbit/s dubbelriktat.  
Radiolänk är en billig lösning som ger hög kapacitet för pengarna. Nackdelen är att 
radiolänkarna förlitar sig på öppna frekvenser vilket gör nätet sårbart då staden är tilldelade 
sekundära frekvenser som kan slås ut av de primäras behov.  
  
Inom staden hanteras kommunikationen logiskt i två separata nät; ett administrativt och ett 
pedagogiskt. Grunden till denna separering är främst av säkerhetsmässiga skäl, men även 
beroende på support och service. Det administrativa och pedagogiska nätet har också vissa 
tekniska särskillnader. Det pedagogiska nätet utnyttjar t.ex. två-nivås-cashning1. Skolorna har 
också proxyservrar för att på detta sätt hindra den interna trafiken till lokal server (som utgör 
närmare 70 % av genererad trafik) att belasta nätet. En utredning pågår om vilka möjligheter 
som finns att dessa nät skulle kunna administreras av en gemensam enhet.  
 
Lidingö stad har 2 400 anställda och cirka 800 arbetsstationer finns inom det administrativa 
nätet. Det pedagogiska nätet som handhar kommunikationen för 8 000 personer (anställda 
samt skolelever) har ett drygt 1000-tal arbetsstationer. Knappa 1350 telefonanknytningar 
används i dagsläget, men ytterligare cirka 250 finns disponibla att aktivera.   
 
Lidingö stad är IT-mässigt i en kraftig förändringsprocess, där ett flertal centrala system är på 
gång att bytas ut. Verksamheten är också fysiskt i ständig förändring och ett nytt 
förvaltningsnät måste möjliggöra en högre flexibilitet än idag. Lidingö stad införde även 
under första kvartalet 2002 en Centrex-lösning (se avsnitt 6.6.2) för telefonin med ett avtal 
som löper ut under 2005 med möjlighet till förlängning om 1 plus 1 år. 
 
1.1 Problemställning 

Examensarbetet ska bedrivas som en förstudie med syftet att ta fram alternativa lösningar för 
ett nytt förvaltningsnät, omfattande såväl fysiskt som logisk nät. Huvudmålet med förstudien 
är att analysera och lägga fram ett förslag på en optimering av ett framtida fysiskt nät, med 
nöjaktig prestanda, tillgänglighet och flexibilitet. Förstudien ska även ge grund till en flexibel 
hantering av multipla logiska nät inom staden. 
 
Tekniska och funktionella trender ska presenteras, förklaras och analyseras. Vilka lösningar 
som är kommersiellt möjliga ska tillika undersökas och en benchmarking bör ske med ett 
antal tänkbara leverantörer. Erfarenheter från andra kommuner skall inhämtas. Hänsyn skall i 
förstudien tas om möjligheten att integrera telefonin för staden i samma fysiska nät. 
 
1.2 Avgränsning 

En kostnadsberäkningen ingick inte initialt i examensarbetet, men under förstudiens gång 
beslöt författaren att genomföra ungefärliga beräkningar på investerings- och driftskostnader. 
                                                 
1 Dels lokalt på skolan och dels en cash för samtliga skolor.  
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Detta för att möjliggöra att förstudien ligger som beslutsunderlag. Dessutom beslöts av 
Lidingö stad under inledningen av examensarbetet att hänsyn inte skulle tas till den befintliga 
IT-infrastrukturen utan förstudien ska syfta till att se problemet från ett ”blankt blad”.  
 
1.3 Rapportstruktur 

Rapporten inleds med fem grundläggande faktakapitel. De olika teknikerna på 
infrastrukturnivå och högre nivåer gås igenom. Detta följs av nätelementen och en översyn av 
hur telefonin kan integreras i förvaltningsnätet. Dessa kapitels syfte är att ge läsaren den 
viktigaste tekniska råkunskapen, presentera vad som är kommersiellt gångbara lösningar, 
jämföra likvärdiga lösningar och för att slutligen kunna ge en bedömning om lämpliga val 
utifrån branschens trender.  
 
Marknadsöversikten i kapitel sju presenterar de företag, och dess tjänster, som författaren 
varit i kontakt med under förstudiens gång. Dessa företag har ansetts vara de som bäst kan ge 
förstudien en verklighetskoppling.  
 
Under ”Utvecklingen inom kommunerna” ges ett antal konkreta exempel på vad som inom 
området pågår ute i kommunerna. Statens påverkan tas även upp, samarbetsorganisationer 
presenteras och Lidingö stads roll inom IT-utbyggnaden diskuteras.  
 
Kapitlet ”Vad har gjorts innan?” följs av ”Dimensioneringens förutsättningar” som 
sammanfattar Lidingö stads kommunikationsbehov och de förutsättningar som finns ifråga 
om fysiska punkter och stabilitet. De teoretiska modellerna som ligger till grund för 
dimensioneringen gås även igenom samt de begrepp och nätstrukturer som används. 
 
I dimensioneringskapitlet tittar författaren på olika nätstrukturer och vilka följder de ger. 
Under ”Resultat” knyts sedan kapitlen ihop med en presentation av vad som föreslås att 
genomföras och ”Fortsättning” avslutar rapporten.   
 
1.4 Förkortningar 

AAL ATMs adaptionslager nummer två 
ACD Automatic Call Distributor 
ADSL Asynchronous Digital Subscriber Line 
ADT Access Down Time 
AH Authentication Header 
AHESP Authentication Header Encapsulating Security Payload 
ATM Asynchronous Transfer Mode 
BPDU Bridge Protocol Data Unit 
BWA Broadcast Wideband Access 
CAA Customer Access Availability 
CAD Computer-Aided Design 
CAT Category 
CBR Constant BitRate 
CC Corporate Connect 
CCC City Corporate Connect 
CCL Corporate Connect Lite 

 2 



CD Chromatic Dispersion2 
CENTREX CENTRal office EXchange service 
CELP Code Excited Linear Prediction 
CM Corrective Maintenance 
CO Central Office 
CPG Customer Premise Gateways  
CS-ACELP Conjugate Structure-Algebraic Code Excited Linear Prediction 
CSMA  Carrier Sense Multiple Access Collision Detected 
DES Data Encryption Standard 
DiffServ Differentiated Services 
DFB Distributed-FeedBack  
DMT Discrete Multitone Technology 
DPT  Dynamic Packet Transport 
DS Differentiated Services 
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
DSP Digital Signal Processing 
DTM Dynamic Transfer Mode 
DWDM  Dense Wavelength Division Multiplexing 
ESP Encapsulating Security Payload 
ETSI European Telecommunications Standards Institute 
FDM Frequency Division Multiplexing 
FIT Failure unit/ Failure In Time 
FOT Fiber optic Transceivers 
FR Frame Relay 
FRAD Frame Relay Access Device 
FW Fire Wall  
GBIC GigaBit Interface Converter 
GE Gigabit Ethernet 
GIS Geographic Information System 
HDSL High bit-rate Digital Subscriber Line 
HFC Hybrid Fiber Coaxial 
HK Huvudknutpunkt 
IAD Integrated Access Device 
ICT Information and Communication Technologies Industry 
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 
IETF  Internet Engineering Task Force 
IP Internet Protocol 
IPsec Internet Protocol Security 
IPX Internetwork Packet Exchange 
IR Infrared 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ISP Internet Service Provider 
ISL Inter-Switch Link 
ITiS Informationsteknologi i Skolan 
ITU-T Telecommunication Standardization Sector of the International 

Telecommunications Union 
KB Kabelbrott 
KI Karolinska Institutet 

                                                 
2 Används även för Collision Detection 

 3 



L2F Layer 2 Forwarding 
L2TP Layer Two Tunneling Protocol 
LAN Local Area Network 
LED Light Emitting Diode 
LD-CELP Low Delay-Code Excited Linear Prediction 
LMDS Local Multipoint Distribution System 
MAC Media Access Control 
MAN Metropolitan Area Network 
MD Multi Digital System 
MDT             Mean Down Time 
MOS Mean Opinion Score 
MSM Management Switch Module 
MPLS    Multi-Protocol Label Switching 
MTBF Mean Time Between Failure 
MTBM Mean Time Between Maintenance 
MTTF Mean Time To Failure 
MTTR Mean Time To Repair/Replace 
MUX  Multiplexor 
NAT Network Address Translation 
NB Network-Based 
NF NodFel 
NS NetSimulator 
OADM Optical Add-dropp Multiplexor 
ODF Optical Distribution Frame 
ONU Optical Network Unit 
OSI Open Systems Interconnection 
OXC Optical CrossConnect 
PA Personal Administration 
PBX Private Branch exchange 
PCM Pulse Code Modulation 
POTS Plain Old Telephone Service 
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol 
PRA Primary Rate Access 
PRI se PRA 
PSTN Public Switched Telephone Network 
PVC Permanent Virtual Circuit 
QoS Quality of Service 
RJ45 Registered Jack 
RSVP Resource ReserVation Protocol 
rt-VBR real-time Variable Bit Rate 
SAN Storage Area Network 
SC Square Connector 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
SDSL Synchronous Digital Subscriber Line 
SFS Svensk Författningssamling 
SH Supported Hours 
SHA1 Secure Hash Algorithm – Version 1.0 
SHDSL Symmetric High bitrate Digital Subscriber Line 
SLA Service Level Agreement 
SLK Stadsledningskontor 
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SLL Stockholms Läns Landsting 
SONET Synchronous Optical Network 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
SS7 Signaling System 7 
SSH Secure Shell 
SSNf Stadsnätsföreningen  
STP Spanning Tree Protocoll3 
SU Stockholms Universitet 
SVC Switched Virtual Circuit 
TC-PAM Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation 
TCO Terminal Cost of Ownership 
TCP  Transmission Control Protocol 
TDM Time Division Multiplexing 
TST Totalt avtalad ServiceTid 
UPS Uninterruptible Power Supply 
UTP Unshielded Twisted Pair 
VBR Variable BitRate 
VCSEL Vertical-Cavity Surface Emitting Laser 
VPN Virtual Private Network 
VO Vård och Omsorg 
WAN Wide Area Network 
WDM  Wavelength Division Multiplexing 
XML Extensible Markup Language 
 
1.5 Begrepp 

Denna rapport väljer att så långt som möjligt följa de definitioner som SOU 2000:111 gett för 
de grundläggande begreppen rörande nätstruktur.  
 
Noden har korskopplingsutrustning, den s.k. passiva delen, samt oftast även aktiv utrustning 
för främst trafikväxling. Man särskiljer noder av högsta skyddsklass som används för att 
ansluta samhällsviktiga funktioner såsom sjukhus med beteckningen samhällsviktig nod. 
 
SOUs benämning kommunal/regional knutpunkt är i vårt fall jämställt med begreppet 
huvudnod. I huvudnoden placeras den centrala aktiva utrustningen som handhar 
kommunikationen med nätet och underliggande noder. Dessa underliggande noder uppdelas i 
områdesnod och fastighetsnod. Fastighetsnoden sammanbinder enskilda anslutningar i en 
byggnad medan områdesnoden i sin tur sammanbinder olika delnät i områdesnät.  
Områdesnätet är ett spridningsnät som sammanbinder fastighetsnäten (som sin tur förbinder 
lokalerna i samma byggnad med fastighetsnoden). Istället för områdesnät används ibland en 
mera naturligt anpassad benämning såsom stadsdelsnät eller fastighetsområdesnät.  
Det s.k. ortssammanbindande nätet förbinder i vårt fall områdesnoderna med huvudnoden. 
Detta nät kan till viss del sammanfalla med områdesnät.     
 
En förbindelse definieras som en direktkoppling mellan två noder som inte passerar genom 
annan aktiv nod (undantaget ev. förstärkarutrustning). Saknas t.o.m. förstärkning blir 
benämningen kort förbindelse medan förstärkt förbindelse är lång förbindelse. En särskild 
ställning ges begreppet samhällsviktig förbindelse, vilken inte tar hänsyn till längd.  

                                                 
3Används även för Shielded Twisted Pair. 
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2 Möjliga teknikval på infrastrukturnivå 
För att klassificera teknikvalen anges på vilken nivå, eller lager, de återfinns i den 
femnivåsindelade TCP/IP-modellen. Kommun- och Landstingsförbundet har definierat en 
liknande indelning (jämför figur 1 och 2). Nivå 1 är den fysiska förbindelsen som handhar 
själva bitöverföringen. I och med nivå 2 nås nätaccessnivån i TCP/IP-modellen som även 
(förutom accessen till nätet) sköter diregering av trafiken mellan två arbetsstationer anslutna 
till ett och samma nätverk. Nivå 3 handhar kommunikationen mellan olika nät. Inom 
transportnivån (nivå 4) sköts en tillförlitlig end-to-end överföring genom felhantering och 
flödeskontroll (TCP är dominerande). Den högsta nivån är de program som användaren 
använder sig av. 
 
 TCP/IP  Kommunförbundet 
  6 Användare 
5 Applikationsnivå 5 Applikationsleverantörer  

(telefoni, utbildning, underhållning m.m.) 
4 Transportnivå 4 Tjänsteleverantörer 

(Internet: Lokal, nationell, global) 
3 Internet 

3 Transparent IP-nät 
(Routrar, servrar)  

2 Nätaccessnivå 
2 Transmission 

(SDH, ATM, DTM m.m.) 
1 Fysisk nivå 

 

1 Infrastruktur 
(Optisk fiber, koppar, radio, koaxialkabel) 

 
Figur 1: TCP/IP-modellen  [1]        Figur 2: Nivåindelning enligt Kommunförbundet  
                                                        (Källa: Maria Häll, IT-strategist Kommunförbundet) 

Det finns även den s.k. OSI-modellen för nivåindelning (se figur 3, nästa sida, där TCP/IP- 
och OSI-modellerna jämförs). Denna används t.ex. vid indelning av switchar som kan finnas 
med lager 2 eller lager 3 funktionalitet. OSI-modellens nivå 2, datalänklagret, säkerställer en 
tillförlitlig överföring mellan närmastliggande stationer i nätet. Nätverkslagret, OSI-nivå 
nummer 3, har hand om adressering och dirigering av trafik genom näten. 
 
På infrastrukturnivån, den fysiska, kan främst optisk fiber, (tvåtrådstvinnad) kopparkabel, 
koaxialkabel, IR eller radiolänk vara aktuella att använda. Fiber ges i denna förstudie en 
särställning. 
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Figur 3: Jämförelse mellan OSI och 
TCP/IP [1]    

 
 

 
2.1 Optisk fiber 

Fördelarna med optisk fiber är många:  
• Immun mot elektromagnetisk interferens.  
• Kortslutning kan ej uppstå och påverkas ej av blixtnedslag eller andra elektriska 

störningsfenomen. 
• Korroderar inte lika fort som koppar.  
• Tål högt tryck. 
• Minimal påverkan av varierande temperaturer.   
• Är säkrare i sekretesshänseende (skydd mot ”insyn”).  
• Sparsam med naturresurser (råmaterialet är glas som utvinns ur kiselsand - ett 

kilogram glas räcker till ca 10 km optisk fiber). 
 
Två huvudtyper av optisk fiber finns: Singelmod och multimodfiber. I fallet med singelmod 
finns enbart en väg (mod) för ljuset att propagera, medan multimod ger multipla vägar för 
ljuset. Våglängderna 1550, 1310, 1300 och 850 nm utnyttjas, varav den sistnämnda närmast 
uteslutande används för multimod.  
 
Om inte fiberdragning ska göras i samband med schaktning läggs numer ofta optoslang ner, 
man upprättar s.k. fibergångar. Optoslang betecknar tomrör med plats för fiberkabel för 
framtida dragningar. Förläggningen av optofiber brukar ske i två steg. Först nerlägges 
kanalisationen, d.v.s. tomrör (optoslangar) med en diameter om 32-110 mm, mellan brunnar. 
Nästa steg innebär att fiberkabel dras i tomrören där behov finns. Definitionen på ”svartfiber” 
är ”ej ansluten fiberkabel utan ändutrustning”. När fiberkabeln sedan kopplats in i aktiv 
ändutrustning benämns förbindelsen ”lyst”.  
I figur 4 framgår hur 96 fibrer inryms i samma optokabel med en ytterdiameter på 13-14 mm. 
Singelmodfiber (10/125 µm) är dominerande för områdesnät och ortssammanbindande nät 
men för fastighetsnät är det fortfarande multimodfiber (50 eller 62,5/125 µm) som gäller, 
främst p.g.a. det lägre priset (priset för singelmodfibrer och även dess aktiva utrustning har 
dock sjunkit kraftigt). Det finns även optokablar som både har singel- och multimodfibrer. 
Måtten som anges inom parantes anger kärnan respektive det omkringslutande glasets  
diameter.  
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För att få ljusets väg sinusformad och regelbunden genom fibern har kärnan ett icke-konstant 
brytningsindex. Brytningsindex minskas kontinuerligt från sitt maximala värde i kärnans 
center ut mot sitt minimala vid kärnans yttersta kant. 
 

 
 

Figur 4: Upp till 96 fibrer per kabel (Källa: Elef katalogdel)  
 

Signal som transporteras på en singelmodfiber påverkas av materialabsorbsion, 
Rayleighspridning (mikroskopiska variationer i glasets täthet) och böjningsförluster 
(böjningsradien bör inte vara mindre än 3-4 cm). Dessutom tillkommer förluster i 
kontaktdonen. De vanligaste kontaktdonen är fyrkantiga s.k. SC med snäpplås fram. 
Konverterare finns dock till RJ45. Normalt är att en längre fibersträcka uppdelas i segment 
om 5-10 km som sammanfogas med skarvar (splices), dessa ger även en viss påverkan på den 
totala dämpningen. 
 
Så länge fibern används för 10 eller 100 Mbit/s spelar inte kvalitén så stor roll däremot får den 
betydelse vid högre hastigheter [1]. Den kromatiska dispersionen för singelmodfiber blir icke 
försumbar längre då signalen smetas ut och minskar bandbredd-längdprodukten. Olika 
våglängder får olika hastigheter genom fiberkabeln och når målet vid något skilda tidpunkter. 
Den kromatiska dispersionen4 uttrycks i picosekunders dispersion per fiberkilometer och per 
nanometer av källans bandbredd (spektral bredd); se vidare avsnitt 10.5.3. Ju tätare spektral 
bredd (eller mindre antal våglängder/färger) hos sändaren desto mindre begränsande effekt av 
kromatisk dispersion. I fallet med multimodfiber tillkommer moddispersion som uppkommer 
då de olika moderna i pulsen förskjuts i hänseende till varandra under transporten (de olika 
moderna tar olika lång tid på sig genom att de tar något olika vägar). Resultatet blir en 
breddad puls. 
 
Den aktiva utrustningen, ljuskällan, kan vara en av dessa typer: 

• Vertical-cavity surface emitting laser (VCSEL) är den senaste utvecklade men ändå 
den som möjliggör den kortaste sträckan i och med att den sänder på 850 nm vilket ger 
en hög dämpning och gör den i princip enbart tillämpbar för multimod över maximalt 
550 meter. Fördelen är att den är mycket kostnadseffektiv och upptar även en mindre 
yta. 

• Fabry-Perot (FB) är den ursprungliga lasern och har en hög spektral bredd vilket 
begränsar sträckan. Vid transmissionshastigheter på 1 Gbit/s och en våglängd på 1310 
nm är sträckan begränsad till 10 km innan åtgärder (dispersionskompensering) måste 
vidtas.  
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4 Egentligen summan av material och waveguide dispersion. 



• För att öka sträckan utvecklades Distributed-feedback (DFB). DFB kan emittera ljus 
med en våglängd om 1550 nm och utnyttjar således fibern där det är lägst dämpning. 
Problemet finns fortfarande kvar med den höga spektralbredden som orsakar 
kromatisk dispersion men DFB-lasern innehåller även mekanismer som begränsar 
spektralbredden.  

• I multimodfallet kan man även tänka sig en LED – Light Emitting Diode.  
 
I frågan om den fysiska dragningen av den optiska fibern utprovas i ett antal kommuner i 
södra Sverige befintliga dagvatten-, spill- och regnvattensledningar som kanalisationsrör. Det 
främsta argumentet för att prova nya metoder är att kostnaden för att gräva ner fiber i tätort 
kan uppgå till närmare 1500 kr per meter5 [3]. Den något förstärkta fiberkabeln dras, utan 
extra skyddsrör, direkt på bottnen av rören efter att de spolats rena (se bild 5, nästa sida). Vid 
de mest gynnsamma förhållandena blir meterkostnaden omkring 100 kr per meter. Problem 
har dock funnits med denna metod, både juridiska (reglering av ersättning till kanalisationens 
ägare) och praktiska (t.ex. gnagare i rören och fastighetsanslutningarna). Fler kommuner har 
nu gjort försök med denna teknik och den anses kunna vara ett bra komplement till traditionell 
dragning. Tekniken har också nyligen klarat sig igenom ett omfattande försök i norra Sverige 
där man ville undersöka hur ett kyligare klimat påverkade denna förläggningsform.   
 
De olika projekten inom Sveriges kommuner kommer att belysas ytterligare i ett senare 
separat kapitel.  
 
2.2 Andra lösningar 

Enligt ”Generell vägledning för framtidssäker IT-infrastruktur”, en av 
Näringslivsdepartementets rapporter, rekommenderas en nätstruktur som baseras på optiska 
singelmodfibrer. Andra lösningar, såsom radiobaserade, rekommenderas endast som en 
tillfällig lösning eller som ett komplement för att skapa reservförbindelse, redundans [4, 5], 
och presenteras inte närmare i denna förstudie. xDSL-lösningar (se vidare kapitel  3.7) över 
det traditionella kopparbaserade telefoninätet får dock av främst ekonomiska skäl anses 
viktiga alternativ till punkter där bandbreddsbehovet är litet.  
 

 

Bild 5 Ledningsdragning i avloppsbrunn  
(Källa: Hultsfreds kommun) 
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5 Snittkostnaden för förläggning inom tätort brukar dock ligga kring 400 kr/meter och utom tätort på ner till 250 
kr/meter [6].  



3 Möjliga teknikval på högre nivåer 
Om alternativen på fysiska infrastrukturnivån var relativt få är det däremot intressantare att 
titta på olika tekniker för nätaccessnivån och uppåt.  

• (D)WDM – (Dense) Wavelength Division Multiplexing 
• ATM - Asynchronous Transfer Mode 
• DTM - Dynamic Transfer Mode 
• (Gigabit) Ethernet 
• Frame Relay 
• SDH/SONET - Synchronous Digital Hierarchy / Synchronous Optical Network 
• DSL - Digital Subscriber Line 

 
Här nedan presenteras kort de olika lösningarna samt en jämförelse dem emellan.  
 
3.1 (D)WDM 

Våglängdsmultiplexeringen medger att flera dataströmmar kan skickas simultant på skilda 
våglängdsband. Med WDM är transmissionsspektrat indelat i ett antal icke-överlappande 
våglängdsband där varje våglängd motsvaras av en kommunikationskanal. Man kan alltså 
säga att WDM är FDM (frekvensdemultiplicering) på optisk nivå. Denna revolutionerande 
teknik har främst att tacka tillkomsten av justerbara våglängder från lasrarna. Varje våglängd 
hanteras separat genom nätet och trafikväxlas oberoende av övriga kanaler. 
 
Under tidigt 1990-tal blev WDM-system kommersiellt tillgängliga och 1996, då det stora 
genombrottet kom, kunde de ha en total kapacitet på 40 Gbit/s [7]. DenseWDM (DWDM) 
började dyka upp strax innan århundradets slut. En vanlig definition på DWDM är “ett system 
där frekvensavståndet mellan kanalerna är 100 GHz eller mindre” [8]. En enkel fiber kan nu 
med WDM ha en kapacitet på kommersiellt upp till 320 Gbit/s [9]. I detta fall transporteras 
informationen på 32 olika våglängder med vardera en kapacitet på 10 Gbit/s. För att sänka 
kostnaderna för WDM-system har Coarse WDM (CWDM) introducerats. Dessa system har 
framförallt enklare lasrar och kan naturligt inte erbjuda lika många våglängder. 
  
3.2 SDH/SONET 

Synchronous Digital Hierarchy (SDH) har utvecklats från sin föregångare SONET 
(Synchronous Optical Network) och standardiserades första gången 1989. Tekniken kommer 
från teleindustrin och utvecklades för att dubbelriktat kunna transportera olika trafiktyper och 
även hantera produkter från olika leverantörer inom samma nätverk.  
Kanaler med bandbredder på multiplar av 64 kb/s multiplexeras ihop till ramar och sänds med 
fasta intervall (intervall som överensstämmer med TDM-teknikens6 repetitionsfrekvens, 8 
kHz). SDH baseras på att nätverksenheter synkroniseras med en masterklocka.  
SDH har en stor del (relativt övriga lösningar) av dataramen bestående av administrativ 
information. Detta i kombination med att nätstrukturen oftast delas upp i en drift och en 
skyddande ring gör att SDH förknippas med att vara en självläkande nätverksteknologi. Inom 
maximalt 50 millisekunder efter ett avbrott har oftast omdirigering skett [10]. Ringstrukturen 
är inte ett måste, men den är den oftast förekommande [11].  

                                                 
6 Time Division Multiplexing som används i telenätverk. 
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Tekniken erbjuds idag främst med hastigheterna 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s. Närmare 
10 Gbit/s är dock möjligt [12]. 
 
3.3 (Gigabit) Ethernet 

Ethernet är snarare ett begrepp, kopplat till de lokala nätverkens barndom, än en teknik. 
Konceptet har en dryga 25-årig historia.  
En Ethernet-ram har en längd på maximalt 1518 bytes. Denna ram sänds till samtliga 
nätverksenheter. Detta förfarande innebär att nätverksenheterna aktivt måste undersöka om 
ramen är avsedd för dom eller ska avvisas. Ethernettekniken möjliggör att det välkända lager 
3 protokollet IP kan köras direkt över nätverket utan mellanliggande lager. 
En traditionell, men fortfarande vida använd form av Ethernet (p.g.a. sin låga kostnad) är 10 
BASE -T [13]. Denna ursprungliga standard stödjer kommunikation i hastigheter på 10 Mbit/s 
över partvinnad oskärmad kopparkabel (UTP). 10 BASE –FL finns för fiberoptiska kablar. 
"BASE" syftar till basbandssignalering, d.v.s. att det enbart är Ethernet som appliceras på 
mediet. För ”Fast Ethernet”, 100 Mbit/s7, och Gigabitethernet, 1000 Mbit/s, framgår 
beteckningar och maximala fiberlängder av tabell 1.  
Tabellen förutsätter att man inte blandar olika fiberdiametrar (50 µm och 62,5 µm) då t.ex. en 
10 Mbit/s-länks avstånd då kan halveras.  
 
Tabell 1: Standarder och maximala fiberlängder enligt IEEE.  

Standard B 
(Mbit/s) Kabeltyp IEEE Max. 

  avstånd 

10-Base-T 10 Category 3, 4, 5 UTP 100 m 

10Base-FL 10 
MM: 850 nm; 62.5/125µm eller 50/125µm 
MM: 1300 nm (icke standard) 
SM: 1300 nm: 8/125µm (icke standard)  

1 km 
9 km 

20 km 

100Base-TX 100 Category 5 UTP 100m 

100Base-FX 100 MM: 1300 nm; 62.5/125µm eller 50/125µm  
SM: 1300 nm: 8/125µm (icke standard)  

2 km 
20 km 

100Base-SX 100 MM: 850 nm; 62.5/125µm eller 50/125µm 
(icke standard)  300 m 

1000Base-T 1000 Category 5e UTP 100m 

1000Base-SX 1000 MM: 850 nm; 62.5/125µm 
MM: 850 nm; 50/125µm 220 m 

1000Base-LX 1000 MM: 1300 nm; 62.5/125µm eller 50/125µm  
SM: 1300 nm: 8/125µm 

550 m 
5 km 

1000Base-LH 1000 SM: 1550 nm; 8/125µm (icke standard)  70 km 

 
IEEE har satt standarder med följande beteckningar:  

• IEEE802.3: 10 BASE-T  

• IEEE802.3u: 100BASE-TX, 100BASE-FX  
                                                 
7 Är 100 Mbit/s-standarden även 100 Mbit/s i praktiken? Nej! Ethernetprotkollet ”stjäl” så pass stor del av 
bandbredden för administrativ data så mer än 80 Mbit/s brukar inte kunna garanteras av leverantör. Med 
utnyttjandet av 4B5-kodningen  kan den maximala bithastigheten dock höjas till 125 Mbit/s vilket ger kring 100 
Mbit/s i faktiskt bandbredd.  
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• IEEE802.3z: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX  

• IEEE802.3ab: 1000BASE-T 
Kollisionsdetektering var (och är) en mycket central del av Ethernet. Arbetsstationer kopplade 
till nätet tävlar om möjligheten att sända och för detta används CSMA/CD (Carrier Sense 
Multiple Access Collision Detected ) - protokollet i halv-duplex näten.  
Med standardiseringen av 10 Gigabit Ethernet har Ethernet nu tagit steget fullt ut till att 
utnyttja enbart optisk fiber som transmissionsmedium och att ställa krav på full-duplex vilket 
gör kollisionsdetektering överflödig i 10 Gigabit. 10 Gigabit Ethernet kan över 
multimodsfibrer sträcka sig 300 m utan dispersionskompensering, medan singelmod erbjuder 
närmare 10 km [14].  
Gigabit Ethernet med sina 1 Gbit/s är dock fortfarande den högsta hastigheten på marknaden i 
och med 10 Gigabit-lösningens höga krav på transportmediet vilket uppskattas ge en 
tredubblad kostnad [15].  
  
3.4 ATM 

Asynchronous Transfer Mode har sitt ursprung i utvecklingen av ISDN under 1970 och 80-
talet [16].  
 

 
Figur 6: Virtuella vägar och kanaler  
 
ATM är ett paketförmedlat nät med celler med konstant längd (53 byte). Cirka 10 % av cellen 
innehåller dock administrativ information. Virtuella vägar (VP) upprättas genom nätet. Dessa 
innehåller i sin tur virtuella kanaler (se figur 6). Den virtuella kanalen (VC), som är 
överföringens minsta enhet, kan antingen vara permanent (PVCs) eller dynamiskt påverkbara 
(SVCs). I det sista fallet upprättas kanalen genom inledande signalering. Alla celler som hör 
till en speciell virtuell kanal dirigeras samma väg genom ATM-nätet [17].  
Den konstanta längden på cellerna gör bl.a. att ATM kan implementeras i hårdvaran snarare 
än mjukvaran vilket ger snabbare trafikväxling [18]. De vanligaste hastigheterna är idag 
kommersiellt 155,520 Mbit/s och 622,080 Mbit/s. Teoretiskt kan tekniken nå 10 Gbit/s.  
 
3.5 DTM / DPT 

Dynamic Transfer Mode (DTM) började utvecklas under början av 90-talet och är en svensk 
uppfinning som startade med utvecklingen av ett nytt MAC-protokoll (med samma namn). 
MAC (Media Access Control) adressen är datorns unika hårdvaruidentifikation. 
Första standarden antogs så sent som mars 2001 av ETSI8 och arbete pågår med vidare 
standardisering. DTM kom till för att de nätverk som paketväxlar trafiken inte kunde 
tillgodose realtidsapplikationer (såsom video och telefoni) på samma sätt som kretskopplade 
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nätverk och var ett försök att kombinera fördelarna från två tekniker. Liksom ATM är DTM 
till stor del hårdvarubaserat. DTM kan ensamt hantera kommunikationsflödet applikation till 
applikation eller, såsom många andra tekniker, enbart vara en bärare av andra protokoll (t.ex. 
ATM och IP). 
DTM är en synkron teknik som bygger på att kanaler upprättas och tilldelas resurser genom 
tidsmultiplexering. Varje kanal får dock inte, såsom i traditionell multiplexering, tillgång till 
statiska tidsluckor. En förbindelse skapas istället (och frisläpps) under sändningen. Detta 
medför att man snabbare kan omfördela resurserna. Tidsmultiplexeringen gör att 
informationen organiseras i luckor med längder om fixa 64 bits [19, 20]. Luckorna grupperas 
sedan i perioder. Perioderna är konstanta, vilket innebär att synkronisering får möjliggöra att 
olika förbindelser kan ha olika hastigheter [21]. DTM kan idag erbjuda hastigheter på 
maximalt 2,5 Gbit/s [22]. NetInsight är det företag som drivit utvecklingen av DTM [23]. 
DTM har stora likheter med tekniken DPT, Dynamic Packet Transport [24], som Cisco 
utvecklar och IBMs plaNET Packet Transfer Mode (PTM) [25]. Ciscos DPT utvecklas för 
fiberringar och ska kunna utnyttja fiberns tillgängliga bandbredd på ett bättre sätt. Med DPT 
kan man gå ifrån den multi-nivåindelade infrastrukturen både för LAN (Local Area Network), 
MAN (Metropolitan Area Network) och WAN (Wide Area Network). Antalet noder kan alltså 
skalas upp och ren lager 3 hantering kan utnyttjas. För att åstadkomma detta utnyttjas MPLS 
(se avsnitt 3.8.1) och ett av Cisco egenutvecklat MAC-protokoll kallat Spatial Reuse Protocol 
(SRP).  
 
3.6 Frame Relay – F/R 

Frame Relay, som presenterades kommersiellt 1992, har stora likheter med framförallt ATM, 
då den bygger på virtuella kanaler (PVCs eller SVCs) som upprättas innan sändning [26]. 
Tekniken har dock variabla storlekar på ramarna, vilket innebär att statistisk multiplexering 
tillämpas (till skillnad mot tidsmultiplexering i DTM) och fördröjningen varierar därmed. Den 
variabla ramstorleken medför även att tekniken lättare kan samarbeta med andra lösningar 
[27].   
Denna teknik tillkom för att på ett kostnadseffektivt sätt sammanbinda lokala nätverk och är 
en snabbare konkurrent till det tidiga X.25-protokollet9. Tekniken tillämpas således främst för 
WAN. Tekniken är mest använd när höga hastigheter är ett behov men däremot tämligen låga 
kvalitetskrav. För att uppnå högre hastighet minskades det administrativa datat. Feldetektering 
och kvalitétssäkrande-funktioner fick också tas om hand av högre nivåers protokoll eller av 
arbetsstationerna, vilket än mer minskade nätets komplexitet.  
Frame Relay har hastigheter på mellan 4 och 100 Mbit/s [29]. 
 
3.7 xDSL 

DSL-tekniken (Digital Subscriber Line) började utnyttjas kommersiellt 1998 och kan såsom 
ATM anses vara en utveckling av ISDN då denna teknik tog steget över till att utnyttja ren 
digital överföring på kopparkabel. Den ursprungliga modulationstekniken är Discrete 
Multitone Technology (DMT)10. 
xDSL utnyttjar de befintliga kopparlinorna. Den mest kända tekniken ADSL kan idag ge 
hastigheter på upp till 6,1 Mbit/s (upp till 8,448 Mbit/s är teoretiskt möjligt [30]) in till 
abonnenten. Överföringshastigheten för DSL beror av avstånd och kopparkabelns diameter 
                                                 
9 Standard satt redan 1976 för paketswitchade nät. Kom till för att sammanbinda separata publika nätverk ägda 
av privata företag och organisationer [28].  
10 Frekvensspektrumet separeras i 256 frekvensband (eller kanaler) på vardera 4,3125 kHz. DMT använder sig 
av fast Fourier transform (FFT) för (de-)modulation. 
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(som internationellt oftast benämns ”gauge”) och kvalité. Det maximala avståndet från 
telestationen för någon xDSL-variant, utan förstärkare eller delvis utnyttjande av fiber, är 5,5 
km. 22, 24 och 26 gauge är de vanligaste kopparmåtten och med en 24 gauge kan samma 
hastighet behållas på längre avstånd än den mindre 26 gauge kabeln.  
  
En hel del varianter av den grundläggande DSL-tekniken har tagits fram utöver ovannämnda 
ADSL, en översikt av dessa återfinns i bilaga 1. Skillnaden mellan dessa finns främst i om 
kommunikationen är symmetrisk eller ej och om dubbla eller enkla kopparförbindelser 
utnyttjas. De varianter som kan vara aktuella för företag som alternativ till ren 
fiberförbindelse är SDSL, HDSL eller nya (G.)SHDSL. HDSL (High bit-rate DSL) erbjuder 
1,544 Mbit/s duplex på två partvinnade linor. SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) 
utnyttjar en annan mera intolerant kodningsteknik och ger upp till 2,048 Mbit/s symmetriskt 
och behöver enbart en partvinnad lina. HDSL är mer tolerant för t.ex. oanslutna förbindelser11 
i nätverket och nackdelen (i jämförelse med SDSL) med två separata partvinnade linor har 
överkommits i och med utvecklingen av HDSL2. SHDSL (Symmetric High-Bitrate DSL) ger 
mellan 192 kbit/s (max 6 km) och 2,3 Mbit/s (max 3 km) i enkla par. Den kan dock användas 
över dubbla par och ger då upp till 4,6 Mbit/s (max 3 km) eller alternativt 2,3 Mbit/s upp till 5 
km. SHDSL anses kombinera det bästa från SDSL och HDSL2 [31]. Tekniken får sin 
förhöjda hastighet främst genom utnyttjandet av en ny modulationsteknik TC-PAM (Trellis 
Coded Pulse Amplitude Modulation), som även fanns i HDSL2 men som här har 
kompletterats med mindre energikrävande vågformer [32]. Standarden är satt av ITU-T och 
p.g.a. deras standardbeteckning brukar den även kallas G.SHDSL. 
 
VDSL (Very high Digital Subscriber Line) är under utveckling och kan ge upp till 52 Mbit/s 
teoretiskt. Denna teknik kräver dock p.g.a. dess korta räckvidd att nätet byggs ut med 
koncentrationspunkter som förbinds med fiber – alltså snarare en hybridlösning. Telia har 
under 2002 godkänt VDSL för prov i sina nät. Tekniken kommer kunna ge 45 Mbit/s 
nerströms och 35 Mbit/s uppströms, dock enbart med en räckvidd på 500-800m (beroende på 
kopparkablarnas kvalitet) [33]. 
 
3.8 Övrigt 

Utöver teknikerna ovan cirkulerar även begrepp såsom MPLS och DiffServ mycket i 
diskussionerna rörande nätverkstrender och kvalité. Här ges en beskrivning av dessa begrepp. 
 
3.8.1 MPLS 
Multi-Protocol Label Switching arbetar tillsammans med IP (eller andra trafikväxlings-
protokoll) och ett första förslag till standard las fram redan 1990 [34]. Syftet med MPLS är att 
möjliggöra indelning av trafikströmmen i olika QoS-klasser samt förenkla uppbyggnad av 
virtuella privata nätverk (VPN). QoS, Quality of Service, klassificerar informationsflödet för 
att särskilja trafiktyper med olika behov. MPLS använder sig av en teknik kallad ”label 
switching”. En etikett insätts framför varje datapaket och vid varje omdirigering i nätet 
används denna etikett för att via en indextabell utröna paketets nästa anhalt. Denna etikett är 
kortare än destinationsadressen vilket snabbar upp vidarebefordringen.  
Etikettens innehåll och därmed paketets vägval bestäms första gången av att ett paket skickas 
från avsändaren till aktuell destinationsadress. Den initiala etiketten baserar sig dock inte bara 
på destinationsadressen utan även vilken kvalité överföringen kräver. Det finns alltså färdiga 
uppsättningar av etiketter hos avsändaren för varje destination och kvalitétsnivå. Dessa 
                                                 
11 S.k. bridge taps som kan orsaka kraftiga impedansförändringar.  
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etiketter förändras om nätet får förändrad belastning. Tiden för vidarebefordringen minskas 
även av att nätelementen kan separera MPLS-paket i kontroll- och vidarebefordringsdata [17]. 
Detta ger också en flexibilitet åt MPLS.  
  
Förfarandet är till viss del att jämställa med vad ATM uträttar. Tekniken var också 
ursprungligen gjord för att möjliggöra en bättre integrering av IP som högnivåprotokoll i 
ATM-nät. Problemet var tidigare att adressering fick hanteras separat av var och en av lagren, 
vilket var onödigt dubbeljobb. Utöver ATM är MPLS även aktuell i Frame Relay och 
Ethernet-lösningar.  
 
3.8.2 DiffServ 
DiffServ (Differentiated Services) möjliggör att 64 olika servicenivåer kan specificeras och 
utvecklades som en övergripande modell för QoS i IP-världen, med syfte att ersätta RSVP 
(Resource ReserVation Protocol). RSVP erbjuder tre olika servicenivåer: en för trafik som är i 
behov av säker leverans, en för bandbreddskrävande och en för trafikkänslig för fördröjning. 
Med RSVP skickas innan varje sändning en envägsbegäran om att speciell hänsyn ska tas till 
paketet av nätverkselementen. Istället för att som förut med RSVP upprätta en förbindelse 
med en speciell servicenivå för varje sändning uppskattar DiffServ servicebehovet över ett 
flertal sändningar och sändningar buntas ihop servicemässigt. På liknande sätt som vid MPLS 
får IP-paketet en etikett, det s.k. DS-fältet, vid ingången. Denna etikett behöver dock inte 
hanteras på samma komplexa sätt av nätverkselementen då de utnyttjar IP-trafikens befintliga 
trafikväxling.  
 
3.9 Jämförelse  

I många fall kompletterar lösningarna ovan varandra, SDH används t.ex. tillsammans med 
ATM för att få IP-trafik att flöda. Av de tekniker som har fiber som infrastruktur kan dock 
hjälpligt några konkurrenter ställas mot varandra. 
 
3.9.1 DTM - ATM 
DTM-tekniken är bättre anpassad för stötvis trafik (IP-trafik) än tekniker där tid går åt till att 
först upprätta förbindelser innan information skickas (vilket är fallet för ATM och Frame 
Relay). I ATM-tekniken upprättas en förbindelse mellan noderna som finns statiskt och tar 
upp konstant bandbredd medan DTM-tekniken anpassar bandbredden efter aktuell 
användningsgrad. DTM kan dock, liksom ATM, etablera flera logiska kanaler med garanterad 
kapacitet över fibern. DTM har kommit längre än konkurrenterna på att differentiera tjänster i 
nätet med QoS. Men även ATM innehåller mekanismer för att garantera servicekvalitet och 
ATM är mer accepterad, närmare 80 % av världens stora nätgrossister utnyttjar ATM i någon 
del av sitt nätverk [18].   
Bland förespråkarna för DTM framhävs starkt att ATMs nackdel är att det är en alltför 
komplex hantering av upprättandet och nedtagandet av förbindelser för att skapa en 
flexibilitet. Multicastingen framhävs även som en nackdel då separata förbindelser måste i 
princip upprättas till varje mottagare i ATM medan de i DTM enbart behöver ”koppla in sig” 
för att ta del av informationen då DTM tillåter att flera destinationer anges som mottagare 
[35].  
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3.9.2 DWDM -  SDH 
DWDM har revolutionerat näverken och att jämföra den med SDH kan tyckas ”ojust”. 
DWDM ger möjlighet till en mycket högre bandbredd och har även lägre komponentpriser än 
SDH. SDH kan dock utnyttja befintlig kapacitet bättre i och med att i WDM-världen 
transporteras varje kommunikationsutbyte separat vilket kan ge upphov till oflexibilitet om 
just denna kommunikation inte utnyttjade sin fulla kapacitetstilldelning. Komplexiteten i 
nätverksenheterna ökas även då varje våglängd måste hanteras separat. 
 
DWDM behöver dock inte utkonkurrera SDH totalt. Att enbart den optiska delen i befintliga 
SDH-nät byts ut mot DWDM är en tänkbar lösning (se figur 7). Detta ger bättre fokus på 
datakommunikationsbehovet än det SDHs telefoniarv ensamt kan erbjuda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7: SONET ovanpå 

DWDM [36]  
 
 
   

3.9.3 ATM – SDH och Ethernet 
ATM och SDH var tidigare inga direkta konkurrenter då dom ofta levde i symbios på olika 
nivåer. Under 1995 började det dock komma fram forskningsrapporter på att IP-trafiken inte 
behöver ha ATM som ett mellanlager utan IP kan köras direkt över SDH [37]. På detta sätt 
slipper man de extra tio procents data som ATM lägger till för administration.  
Ekonomiskt ligger ATM-lösningar något högre än Gigabit Ethernet [38, 39]. Detta är 
olyckligt för ATM då den konkurrent de har att kämpa mot är framförallt Ethernet-lösningar. 
ATM har också haft svårt att samarbeta med andra tekniker, t.ex. Ethernet-lösningar vilket 
medfört att många valt att uppgradera befintliga Ethernet-lösningar istället för att helt byta 
teknik. Dessa samarbetssvårigheter försöker dock ATM-tekniken övervinna med s.k. 
adaptionslager. ATM har med sina integrerade telefonilösningar ett försprång över Ethernet 
inom just detta område [38] (telefonin diskuteras senare). I frågan om maximala kabellängder 
vid jämförbara hastigheter ställer sig Ethernet och ATM som tämligen likvärdiga (se figur 8) 
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 Figur 8: Maximala kabellängder i km för olika tekniker (Källa: Cisco) 
 
 
3.9.4 SDH - Ethernet 
SDH/SONETs nackdelar anses vara dess brist på prioriteringsmöjligheter, dåliga skalbarhet 
och höga pris (uppskattningsvis fyra gånger så dyr som en Ethernetlösning) [11]. Att 
prisskillnaden är så markant beror dock inte enbart på prestanda, utan också på att det råder 
skilda prisstrukturer mellan datakommunikationskretsar och telekretsar. 
SDH anses dock överlägsen Ethernetkonceptet i fråga om robusthet och populär inom 
områden där timing och synkronisering är av största vikt.  
 
3.9.5 Frame Relay – övriga lösningar 
Frame Relays grundstruktur är att den ska vara enkel och det ger den en speciell position. 
Ingen QoS som övriga tekniker, ingen felhantering o.s.v.  Den i jämförelse mycket låga 
kostnaden gör dock att tekniken lever vidare. Ett annat skäl till detta är också att den kunnat 
samexistera med nyare lösningar. Att köra Frame Relay-trafik över ett stamnät med ATMs 
trafikväxling har t.ex. blivit populärt. MPLS har även gett möjlighet till att erbjuda de 
kvalitétstjänster som Frame Relay saknar.  
Vid en nyligen genomförd undersökning inom nätgrossisterna i Europa presenterades att 
endast sju procent av trafiken var av typen Frame Relay [41]. Den är då, självklart, utslaget av 
IP men även av ren ATM (se figur 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9: Trafiktyper i stamnät  Genomsnittlig procent 
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3.9.6 MPLS – DiffServ 
MPLS kräver nätverkselement som kan hantera etiketterna medan DiffServ har en mer 
tolerant syn på nätverkselementen. Stödjer t.ex. inte trafikväxlingspunkten DiffServs 
klassificering tunnlas bara innehållet igenom. DiffServ är mindre komplex än MPLS och har 
således även sina nackdelar i att inte kunna erbjuda nätverksfunktioner såsom 
trafikoptimering [42]. MPLS kan mappa ett antal protokoll medan DiffServ är starkt knutet 
till IP.  
 
3.10 Vad ska det satsas på? 

Trenden på marknaden är följande: ”För att ge en ordentlig frihet krävs det IP i accessledet”. 
IP läggs alltså som nätlager över den prispressade länktekniken Ethernet. Fastighetsnäten är 
också av tradition uppbyggda med Ethernet-teknik. I och med detta kan man ansluta 
klienterna med vanliga Ethernet-kort [43]. Effektiv IP-transport är huvudsaken, enligt trenden.  
 
Om Ethernet var att rekommendera i accessnätet (områdesnätet) är frågan mer öppen i det 
ortssammanbindande nätet. Ett ortssammanbindande nät måste klara hastigheter åtta till 
sexton gånger högre än accessnäten [44]. Att göra nyinvestering i Frame Relay är inte 
aktuellt, många vidareutvecklar visserligen Frame Relay men det rör sig oftast om 
utnyttjandeoptimering av befintliga nät. SDH har sin akilleshäl med de stora kostnaderna för 
uppgraderingar och DWDM har också framtidssäkrade bandbreddsexpansion (80 kanaler är 
nära förestående kommersiellt), vilket gör att DWDM tagit över på den lägsta nivån, närmast 
infrastrukturen. 
 
DTM är intressant, men fortfarande en ung teknik och har ännu inte kunnat få den mognad 
som ett brett kommersiell utnyttjande kräver. NetInsight har även fått stora ekonomiska 
problem vilket hämmar utvecklingen. Samma resonemang gäller för DTMs ”arvtagare” DPT 
även om DPT snabbt har funnit stabila utvecklare. Kvar finns således att titta på ATM och 
(Gigabit) Ethernet och där finns ingen självklar vinnare. ATM seglade upp som en lösning på 
alla problem. Dessa höga förhoppningar har dock grusats något och blickarna har nu åter 
vänts till Gigabit Ethernet med sin starka IP-koppling. Delar av ATMs tekniklösningar 
kommer att finnas kvar men ATM som totallösning får anses förlorad (vilket även ATMs 
utvecklare nu insett efter sin storhetstid under mitten av 1990-talet och därmed satsar hårt på 
adaptionslager). ATM kan dock aldrig frånta sin unika styrka som stamnätsteknik i att genom 
adaptionslagren kunna stödja transport av skilda trafiktyper (FR, IP, VoFR, VoIP osv) med 
simultan hantering av olika QoS-nivåer. 
 
I en undersökning nyligen utförd i USA bland 500 företag med verksamheter geografiskt 
spridda försökte man sig på en siffermässig jämförelse mellan just ATM och Ethernet (se 
tabell 2). Jämförelsen baserades på antalet personmånader12 som krävs för att logiskt 
implementera och administrera ATM respektive Ethernet i ett ortssammanbindande nät. 
ATMs höga värde beror på dess komplexitet, främst i protokollhanteringen.  
 

                                                 
12 Undersökningen delade upp nätverksadministrationen i fyra områden där arbetsbördan initialt inom vartdera 
området uppskattades. Därefter viktades den med en komplexitetsfaktor.   
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Tabell 2: Arbetskraftsbehov vid implementering av ATM och Ethernet. Källa: The Registry, Inc. 
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4 Nätelement 
Förstudiens syfte är inte att gå in i detalj på nätverkselementens uppbyggnad. En presentation 
av de vanligaste element som kan bli aktuella och dess funktion med tillhörande 
produktexempel återfinns dock här.   
4.1 Router  

Routern specificerar datapaketets nästa nätverksnod. För detta ändamål har routern en tabell 
med möjliga vägval och dess kostnad ifråga om fördröjning. Som protokoll för att hantera 
denna tabell utnyttjas främst RIP (Routing Information Protocol). Protokollet har en 
distribuerande teknik som baseras på att nätelementet sänder ut den kunskap den har om nätet 
till dess närmaste grannar var 30 sekund. Grannen vidarebefordrar i sin tur den informationen 
kompletterad med sin kunskap. För att beräkna avstånd/kostnader räknar protokollet antalet 
nätelement som måste passeras för att nå önskad punkt i nätverket. En mer sofistikerad 
algoritm används av det nyare protokollet OSPF (Open Shortest Path First). Där baseras 
avstånd/kostnaderna även på parametrar som beskriver själva förbindelserna. OSPF skiljer sig 
även från RIP i den aspekten att nätelementen endast vidarebefordrar det som förändrats 
sedan den senaste uppdateringen. Ett förfarande som möjliggör användning av protokollet i 
större nätverk [45]. 
Routerns funktion har numer i de allra flesta fall integrerats i switcharna. Rena 
routerfunktionaliteter krävs dock för kommunikation mellan de logiska näten.   
 
Cisco och Nortel är de företag som rankas högst, strax därunder återfinns i följd Extreme 
Networks, Foundry Networks och Riverstone. Cisco 1721 (figur 10) stödjer förutom routing 
mellan VLAN VPN-inloggning med brandväggsskydd (se mer kapitel 5). En port på 10/100 
Mbit/s full eller halvduplex (automatisk avkänning i båda fallen som för de flesta nätelement). 
VLANen upprättas enligt IEEE-standarden (Institute of Electrical and Electronic Engineers ) 
802.1q samt Ciscos egen standard för att hantera VLAN-information, ISL (Inter-Switch 
Link). Kostnaden anges till cirka 15 000 kronor [46, 47].    

 
 
 
 
 
 

Figur 10: Cisco 1721  
 

4.2 Switch 

Switchen väljer väg/port för datapaketen. Den filtrerar ut den port till vilken MAC-adressen 
tillhör och blockerar övriga (om det inte rör sig om multicast). MAC-adressen kallas även 
Ethernet-adress i de fall nätstandarden är just Ethernet.   
Switchar i ortssammanbindande nät kallas vanligen ”core switch” och i områdes-
/fastighetsnät är beteckningen ”desktop switch”. I det sistnämnda fallet har switcharna tagit 
över hubbarnas roll (hubbarna sänder till alla portar). Transporten från en switch till en annan 
brukar kallas ett ”hopp”. Tiden det tar för switchen att utföra dirigeringen kallas latency och 
är närmast att översätta till fördröjning.  
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4.2.1 Produktexempel 
Cisco är den största leverantören av switchar. För att först ta ett produktexempel från en 
annan leverantör tittar vi på Baystack 410 och 450 som återfinns i Nortel networks sortiment. 
Dessa har 12 eller 24 portar för 10BASE-T/100BASE-TX. Upp till åtta switchar kan stackas 
(sammankopplas) och således erbjuda upp till 224 portar. För upplänken finns två konnektorer 
vilket möjliggör att redundans kan fås då två separata 1 Gbit/s-länkar kan kopplas in. Vid 
stackning begränsas den sammanlagda porthastigheten till upplänkens, d.v.s. man kan ej köra 
maximal trafik på alla portar. Ström kan också matas i två separata kablar. Upp till 8 länkar 
kan grupperas, vilket då kan ge upp till 800 Mbit/s i överföringshastighet (ett värde som i 
praktiken inte kan uppfyllas – se mer nedan).  
 
Summit48si är en lager 3 switch och har därmed en mera routerliknande hantering och 
använder sig av IP-adresserna för att vägleda paketet. Detta till skillnad från Baystack 410 och 
450 switcharna som är lager 2 switchar och dirigerar data baserat på MAC-adressen. 
Summit48si har, som namnet antyder, 48 stycken 10/100 Mbit/s portar och kostar kring 45 
000 kronor i listpris [48]. Denna summa ska jämföras med BayStack 450-24T som kan fås för 
nästan en fjärdedel. Denna högre summa beror inte enbart på det högre antalet portar utan det 
största skälet till prisskillnaden är att det är just en lager 3 switch. Båda erbjuder även 
fjärrstyrningsmöjligheter via t.ex. webbgränssnitt (remote manageable). En lager 3 switch är 
dock ändå värd att investera i om VoIP kan bli aktuellt och man vill kunna göra 
trafikprioriteringar på lager 3. Segmentering av nätet kan även göras mer finmaskig vilket 
t.ex. är en fördel om det blir fel i något kort vilket med lager 2 switchar kan åstadkomma 
broadcaststormar som sprider sig till hela nätet. 
Lager 3 switchens nackdel är (förutom kostnaden) att den är mera tyngd av processande och 
ger därmed högre fördröjning.  
 
Från Cisco hämtar vi så slutligen produktexemplet Cisco 2950 som har ett listpris på cirka 
8500 kronor och är en 24-portars lager 2 switch (12-portars cirka 7600 kronor). Denna switch 
är en s.k. ”standard image” och erbjuder t.ex. 64 VLAN i jämförelse med ” enhanced” som 
ger 250 VLAN och som även har bättre monitoreringsmöjligheter, hastighetsbegränsning (rate 
limiting) och högre tillgänglighet men en kostnad på närmare 20 000 kronor (för 24-portars). 
För att få inbyggd strömmatning för IP-telefoner behöver man gå upp till Ciscos 3550 som då 
även har lager 3 hantering till en kostnad av cirka 67 000 kronor (se figur 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 11: Cisco 3550 
 

4.2.2 UPS  
UPS (Uninterruptible Power Supply) gör att nätelement kan vara självförsörjande med ström 
under en kortare period. Ett produktexempel från APC ger 1600W och kan försörja 8 
nätelement samtidigt under 32 minuter. Kostnaden för denna ligger kring 6500 kronor. 
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4.2.3 Länksammanslagning och redundanshantering 
Vid länksammanslagning (Link aggregation även kallad Link trunking) kan upp till åtta 
förbindelser bilda en virtuell förbindelse vilket möjliggör högre hastigheter men även till viss 
del redundans. Alla portar som slagits samman tilldelas samma IP-adress och hanteras även 
administrativt som en enhet. Länksammanslagning ökar dock påtagligt switchens fördröjning 
då den även måste exekvera en algoritm för att ta ställning till vilken specifik länk som ska 
utnyttjas för aktuellt paket. Länkutnyttjandet kommer inte heller kunna bli maximalt. 
 
Resilient13 Links skapas på motsvarande sätt men är dock ”enbart” till för att skapa redundans 
och därför är det av största vikt att de hopslagna länkarna har olika fysiska 
kanalisationssträckningar. Länkarna kan vara av olika fysiska media men de måste tillhöra 
samma VLAN och får inte tillhöra en grupp av sammanslagna länkar enligt ovan. Resilient 
Links kan inte skapas om spanning tree protokollet utnyttjas [49].  
 
4.2.4 STP / ECMP 
Spanning tree protokollet (STP) utnyttjas på lager 2 inom nätverket där det finns redundans på 
en eller flera förbindelser. STP är till för att garantera en loopfri topologi. En switchport som 
har STP brukar sägas gå igenom de tre stadierna ”blockera, lyssna och lär” innan den kan 
skicka datapaketet vidare [50]. Detta för att det enbart ska kunna finnas en aktiv väg till 
paketets destination. Proceduren medför självklart en högre fördröjning. STP kan dock 
avaktiveras i de fall en port inte kommer att kunna kopplas samman med en annan switch och 
därmed skapa multipla vägar.  
Från en central nod14 i nätverket triggas normalt varannan sekund ett s.k. BPDU-meddelande 
(Bridge Protocol Data Unit) som slussas genom nätverket. BPDU-paketet innehåller 
information om portar, adresser, prioriteter och framförallt fördröjningskostnader. Genom att 
uppdatera med information om den närmaste vägen kan STP blockera en av förbindelserna till 
de noder som kan nås via alternativ väg. Detta ger som nackdel att avbrott inte kommer kunna 
kompenseras via omdirigering lika snabbt. Upp till 1 minut innan omdirigering sker är inte 
omöjligt för medelstora nätverk med STP-protokoll. 
 
En annan teknik för att hantera omkopplingar där det finns redundanta förbindelser är en 
tilläggsfunktion hos OSPF kallad ECMP (Equal Cost Multipath) på lager 3. Med ECMP 
lagras flera vägval till en nod om förbindelserna har jämförbara kostnader. Trafiken kan då 
sprida sig över de (eller den) förbindelse som för tillfället är minst belastad. Även om ECMP 
har sitt ursprung i OSPF har funktionen även implementerats i t.ex. RIP. ECMP ger 0,3-3,0 
sekunders omslagstid vid avbrott.[49] 
 
4.3 Övriga nätelement 

Det finns nätelement som ökar flexibiliteten i ett nät markant. Även om produkterna ännu inte 
är så pass mogna så att de är ekonomiskt försvarbara att tillämpa i ett förvaltningsnät är de 
värda att kort belysas. 
 

                                                 
13 Återhämtningsförmåga 
14 Centralt placerad nod möjliggör att nätets övriga switchar upplever så pass lika stora fördröjningar som 
möjligt (vilket ger en stabilitet till STP). 
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4.3.1 (O)ADM  
En optisk add-dropmultiplexor är framförallt viktig för de kommande (D)WDM-systemen och 
tillverkas t.ex. av Siemens. Den tappar av, d.v.s. separerar ut, kanaler och lämnar övriga 
opåverkade. Varianten ger möjlighet ändra nätets struktur utan att göra några fysiska 
omkopplingar. Produkten återfinns främst i ringstrukturen men är även tillämpbar i 
busstopologier (se avsnitt 10.4). Att använda sig av produkten i stadsnät utgör en kostnad på 
cirka 160 000 kr per OADM15 [51]. 
 
4.3.2 Korskopplare  
En korskopplare finns i två olika varianter; en heloptisk kärna (OOO) eller att den optiska 
signalen omvandlas till elektriska signaler (OEO). OOO, vars främsta fördel är att den inte 
påverkar datahastigheten, är fortfarande en mycket ung teknik och därmed mycket dyr. Mer 
välbeprövad och stabil är OEO som dessutom erbjuder en friare behandling av signalerna (de 
kan t.ex. återskapas och våglängdkonverteras). Optiska korskopplare ger nätstrukturen en än 
högre flexibilitet än OADM då vilken som helst av de inkommande kanalernas trafik kan 
styras till valfri utgående port.  
Produkten lämpar sig bäst för stadsnäten, där kraven är högre på att nätet snabbt ska kunna 
omkonfigureras vid driftstörningar eller förändringar av topologin [52]. På detta sätt fungerar 
korskopplaren som en flexibel nod (eller automatisk kopplingspanel). Korskopplaren kan 
även skikta nätet i logiska delnät. Korskopplare minskar risken för att man låser sig i en 
nätverksdesign där man inte kan ta hänsyn till framtida, okända behov. Även nya protokoll 
kan hanteras då en korskopplare inte tar hänsyn till vilket protokoll som används i och med att 
den hanterar informationen på våglängdsnivå.  
I det största formatet finns korskopplare med tusentals in- och utgångar och kostar då 
miljontals kronor. Det under 2000 startade svenska företaget Wavium har dock satsat på att 
skala ner produkten (till 16 portar, se figur 12) för att på detta sätt även ge en möjlighet för 
korskopplare i lokala stadsnät till en mera hanterbar kostnad (300 000 kronor) och storlek 
[53].   
 

Figur 12: Korskopplare med 16 portar från Wavium.  
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15 Produktexemplet är en 20-kanalig OADM från Infineon Technologies. 



5 Logiska nät 
Traditionellt upprättas lokala nätverk (LAN) inom en viss geografiskt väl definierad area. 
Trafik hindrades från att lämna ett specifikt LAN genom utnyttjandet av routrar.  
 
5.1 VLAN 

För att bli oberoende av den geografiska topologin och samtidigt ge möjlighet för speciella 
arbetsgrupper (med deltagare placerade på skilda platser) att ha egna separerade 
nätverksresurser introducerades VLAN, virtuella nätverk. Syftet med VLAN är att 
användarna inte skulle behöva vara knutna till ett speciellt operativsystem eller leverantör av 
nätverksutrustning. Routers används med VLAN enbart för att sköta förmedlingen av trafik 
mellan VLANen, vilket är en fördel för nätprestandan då routrar har större fördröjning än 
switchar (och är även kostsammare). Säkerheten höjs därmed då speciella noder endast är 
åtkomliga för vissa användare. Fördelen med VLAN är även att nätets kapacitet utnyttjas 
bättre då trafiken flödar över mer fördefinierade nätverksdelar. Man får alltså större 
möjligheter att finjustera nätverksutnyttjandet.  
 
Nackdelar finns i upprättandet av multipla virtuella nät. Det kan bli komplikationer om en 
centraliserade server enbart kan knytas till ett VLAN. Om dess tjänster krävs inom flera 
VLAN måste routers utnyttjas, vilket medför en extra fördröjning (och kostnad).  
Ju fler VLAN desto mer administration, då nätverksresurser, såsom skrivare, är separerade. 
VLAN är alltså bäst tillämpbar då de olika arbetsgrupperna är självförsörjande med 
nätverksresurser. Det finns även en risk att den virtuella arbetsgruppens skydd mot intrång 
överskattas.  
 
För att en switch ska kunna identifiera vilket VLAN användaren tillhör finns främst fyra olika 
metoder [54].  

• Portarna på switchen kan sättas att tillhöra olika VLAN. Nackdelen med denna lösning 
är att switchar kan behöva omkonfigureras om en användare byter arbetsplats (eller 
snarare switch-tillhörighet). 

• Identifikationen kan baseras på protokolltyp, t.ex. IP, IPX (ett nätverksprotokoll från 
Novell) och Netbios. Denna teknik är även kallad lager 3-baserad identifikation och 
har använts även innan VLAN-begreppet introducerades för att separera användare. 
Detta ger den mest flexibla lösningen men antalet VLAN blir begränsade. 

• Metoden att titta på MAC-adressen ger obegränsade antal VLAN men kräver ett 
omfattande initialt administrativt arbete.  

• Att titta på arbetsstationens IP-delnät-adress är också en möjlighet men den är inte lika 
snabb som de ovan nämnda. Dessutom kan IP-adressplanen, om den inte är grundligt 
genomtänkt, sätta en låg övre gräns för antalet anslutna klienter per VLAN.  

 
Förutom de olika metoderna att särskilja VLAN för switchen finns även två olika sätt att ange 
VLAN-medlemskap när datapaketet transporteras mellan nätverkselementen. I det implicita 
fallet indikeras VLAN-tillhörigheten av MAC-adressen [55]. För denna variant måste alla 
switchar som har att göra med ett VLAN dela på en tabell av MAC-adresser och dess 
tillhörande klient. Den dominerande lösningen är således att använda sig av den explicita 
metoden som innebär att en VLAN-identifierande 12-bitars etikett (”tag”) adderas till paketet. 
På detta sätt kan 212-2, alltså 4094, VLAN identifieras16.    
                                                 
16 0 och 4095 är reserverade. 
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Baystackswitchen nämnd i kapitel 4 stödjer upprättandet av port- eller protokollbaserade 
VLAN. Extreme Networks Summit48si kan förutom portbaserad även basera VLAN-
tillhörigheten på MAC-adressen.  
 
Inom ett förvaltningsnät är det tänkbart att dela in nätet enligt: 

• VLAN1=Administrativ personal 
• VLAN2=Elever 
• VLAN3=Lärare 
• VLAN4=Publika användare (bibliotekssurfare, fritidsgårdsbesökare m.m) 

Dessutom bör åtminstone ett VLAN dediceras till IP-telefonin (mer om IP-tele och VLAN i 
nästa kapitel). Om det finns geografiskt utspridda servrar bör även dessa tillhöra ett eget 
VLAN.  
  
5.2 VPN 

Virtuella privata nätverk (VPN), som tidigare berörts i avsnittet om MPLS (se 3.8.1), 
möjliggör främst att användare kan få åtkomst till det interna nätverket via ett publikt nätverk 
(Internet). Man ska kunna skapa krypterade tunnlar över publika nät. VPN används även som 
ett alternativ till VLAN för att skapa logiska nät inom ett LAN, de brukar då kallas för NB-
VPNs (network-based). VPN ska då erbjuda adressering, säkerhet och QoS (med avseende på 
bandbredd och fördröjning). NB-VPNs har likheter med Frame Relay, d.v.s. ett kontrollerat 
antal användargrupper delar på en gemensam bandbredd på ett nät.  
 
VPN definierades tidigt som en kombination av tunnling, kryptering, autentisering, 
accesskontroll och tjänster för att bära trafik över Internet [56]. Då hela verksamhetspunkters 
fastighetsnät ansluts kallas varianten nod-till-nod (även kallad gren-till-gren, ”branch-to-
branch”, LAN-till-LAN) tunnling. Vid en sådan konfiguration är trafiken på varje lokalt LAN 
oförändrad. Trafiken blir enbart tunnlad då den passerar VPN-noden [57]. Detta ”Intranät-
VPN” kontrolleras på båda sidor av företaget och ger en högre säkerhet vilket medför att man 
istället kan fokusera på att få upp prestandan.  
 
När hemmaanvändare (eller snarare enskilda klienter) ansluter till företagets server är det en 
s.k. klient-till-LAN-lösning. Man ringer inte upp en modempool eller en RAS-server (Remote 
Access Service) på företaget, vilket håller nere kostnaderna när färre element krävs. 
 
Det finns två huvudalternativ (eller snarare nivåer) för hur ett VPN kan upprättas: Lager 2- 
eller lager 3-tunnlar. Lösningen på lager 3 är IPsec17 medan det inom lager 2 finns 
huvudsakligen två alternativ; PPTP eller L2TP (v3)18.  

• Lager 2 –lösningar kan hantera flera protokoll. Separata routertabell behöver inte 
byggas upp utan dessa lösningar bildar punkt-till-punkt-länkar genom att utnyttja det 
existerande protokollets trafikdirigering.  

• Vid lösningar på lager 3 kommer varje användare att skapa en privat separat 
routingtabell vilket kräver nätelement som kan hantera flera privata routingtabeller 

                                                 
17 I VPN- sammanhang brukar även GRE (Generic Routing Encapsulation) återfinnas i diskussionerna. 
”Normal” IPsec- konfiguration kan inte transportera routingprotokoll och förhindrar därmed routing mellan olika 
nätverk vilket GRE handhar. 
18 I övrigt kan även Socks5 (proxyserverhantering) användas.  
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[58]. Lager 3 erbjuder IP-baserade virtuella förbindelser som kan användas med ett 
antal krypteringsalgoritmer (t.ex. DES, 3DES, SHA1) 

 

5.2.1 PPTP 
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) är en vidareutveckling av Point-to-Point 
Protokollet (PPP) för Internet och introducerades av Microsoft i och med lanseringen av 
Windows NT 4.0. Protokollet kan hantera IPX och är av den anledningen många 
nätverksadministratörers favorit. Nätet behöver inte kunna hantera PPTP, utan all intelligens 
ligger hos klienten.   
För externa användarna finns den nackdelen med protokollet att så fort man gjort en 
uppkoppling så passerar all trafik via företagets nätverk (vilket bl.a. kan dra ner kapaciteten). 
PPTP kräver även att man har en tämligen avancerad brandvägg installerad. En mera 
kostnadskrävande brandvägg kan ha upp till 128 samtidiga VPN-tunnlar öppna.  
Dynamiska IP-adresser som tillämpas av Internetleverantörena i hög utsträckning ställer till 
vissa problem för brandväggarna19. Brandväggen på företaget får nöja sig med att inte veta IP-
adressen i förväg vilket självklart är en säkerhetsmässig nackdel och omöjliggör även att man 
skulle kunna öppna en VPN-tunnel från huvudkontoret till 
verksamhetspunkt/hemmaanvändare. Telia har annonserat att de har för avsikt att även 
erbjuda statiska IP-adresser20 innan utgången av 2002 [59].  
Normalt (både för IPSec och PPTP) är att företaget kräver en uppkoppling med minst 512 
kbit/s och att 128 bitars kryptering används (win2000/winXP).  
 

5.2.2 L2TP 
L2TP blandar egenskaper från PPTP och L2F (Layer 2 Forwarding) som utvecklats av Cisco 
och har mycket liknande egenskaper med PPTP. Protokollet lämpar sig enbart för nod-till-nod 
lösningar. L2TP erbjuder inte heller möjligheten att kryptera utan får då kombineras med 
IPsec för att erhålla den funktionaliteten. 
Den senaste versionen av protokollet, L2TPv3, stödjer nätaccesstekniker såsom ATM, Frame 
Relay och Ethernet. L2TPv3 stödjer även MPLS, vilket är det främsta skälet till att den blivit 
uppmärksammad [60]. L2TP var initialt designad för uppringda förbindelser och låga 
bandbredder. Med L2TPv3 har man kunnat reducera det administrativa data vilket minskat 
behovet av processande i nätelementen och möjliggör därmed högre hastigheter på 
förbindelserna. Med version 3 utökas samtidigt identifikationsrymden vilket ger en ökning av 
antalet möjliga tunnlar från 65 000 i grundversionen till mer än 4 miljarder.  
  
5.2.3 IPsec 
 
Bakom IPsec (Internet Protocol Security)-konceptet finns två olika protokoll (kan alltså 
användas i två versioner): Authentication Header (AH), som garanterar äkthet av avsändare, 
och Encapsulating Security Payload (ESP), där även informationen krypteras. AH och ESP 
förser IP-protokollfamiljen med tillägg i form av ett extra huvud mellan IP-paketets huvud 
och nyttoinformationen.  

                                                 
19 Eller DMZ (DeMilitarized Zone) som bl.a. Stockholms stad väljer att sammanfatta skyddande mekanismer 
med.  
20 Normalt är dock att man får en fast IP-adress men leverantören kan inte garantera att man får behålla den en 
längre tid.  
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IPsec skiljer sig gentemot andra metoder för VPN-skapande att klienterna inte berörs (jämför 
PPTP), säkerheten införs i nätverkselementen och blir således oberoende av applikationerna 
[61]. 
IPsec känner av när användaren söker på adresser på företagets nätverk och skickar då enbart 
data genom tunneln. Rekommendationen är att åtminstone ha en mjukvarubaserad brandvägg 
installerad. Antalet IPsec-tunnlar genom en brandvägg kan variera alltifrån enbart 5 till 255 i 
de mer kostnadskrävande brandväggarna. 
 
5.3 Andra tekniker 

Några ytterligare alternativ finns för att upprätta logiska nät, varav det sistnämnda tillämpas 
mer och mer inom kommunsektorn. 
 
5.3.1 SSH 
SSH (secure shell) kan också sägas vara en alternativ teknik för åtkomst till en applikation. 
Krypteringen sätts med SSH på applikationsnivå. SSH är utvecklad i UNIX-miljö och 
användes initialt enbart av nätadministratörer. Autentifieringen sker med digitala certifikat 
och kommunikationen är krypterad med algoritmen Blowfish, DES eller IDEA. 
Tekniken är mycket billig med en obefintlig kostnad för programvara på klienten. SSH saknar 
dock användarvänligheten och är främst till för enklare applikationer (såsom fildelning, e-
post). En ny standard, SSH2, har nyligen satts av IETF (Internet Engineering Task Force). 
  
5.3.2 Citrix 
Citrix möjliggör att Windows, Unix och Java-baserade program kan köras centralt på server 
och arbetsstationer får serveråtkomst genom krypterad förbindelse. Användaren utrustas med 
en tunn klient (Terminal Service) och all programvara återfinns centralt. Nackdelen med 
Citrix att det kan vara problem att initialt få alla program att fungera i lösningen. Windows 
2000 har inbyggt stöd för Citrix Metaframe-server och Microsoft Terminal Server. 
MetaFrame är en programvara som är ett tillägg till Microsoft Terminal Server för att höja 
funktionaliteten och även möjliggöra att olika operativsystem kan utnyttja Terminal Server. 
 
5.4 Jämförelse  

För användare som vill kunna jobba hemifrån (eller konsulter som jobbar via ett annat 
företags nätverk) är VPN den primära lösningen och kan enbart anses ha dedikerade 
förbindelser som fullvärdigt alternativ som inte kan motiveras kostnadsmässigt. Om man dock 
vill kunna använda sig av distansarbetarens befintliga uppkoppling bör man även överväga 
SSH för de mindre krävande användarna (enbart e-post och filåtkomst t.ex.). Om man väljer 
att introducera Citrix-lösningar löser detta även naturligt distansarbetsproblemen.  
För mindre verksamhetspunkter kan dedikerade förbindelser (som då kan tillhöra ett VLAN) 
dock vara ett alternativ då vissa undersökningar tyder på att kostnaden för den markant lägre 
tillgängligheten (och därmed markant höjda nertiden) och supporten överstiger den 
kostnadsbesparing som görs (runt 600 kronor brukar enbart tillkomma för VPN-
programvaran/klient) då man utnyttjar kommersiella allmänna tjänster [62].  
 
Med VLAN som bas för den logiska nätuppdelningen i ett LAN med redundanta förbindelser 
möjliggörs ett bättre nätutnyttjande. Redundansen kan utnyttjas på bästa sätt om varje VLAN 
har sitt eget spanning tree. Detta ger nämligen möjlighet till trafikbalansering och kan 
dubblera den tillgängliga bandbredden då båda förbindelserna till en redundant nod kan 

 27 



användas samtidigt. Kombinationen VLAN och STP innebär dock att en och samma switch i 
den centrala noden21 inte bör hantera BPDU-meddelanden för alla VLAN då denna switch 
kan haverera och därmed ta ner hela nätverket. 
 
För icke-redundanta nät är dock VPN (och Citrix) som komplement inom LANet starkt att 
överväga för att öka flexibiliteten och minska administrationen. Med VPN baserade på MPLS 
sätts inga punkt-till-punkt-länkar upp utan tunnlarna skapas dynamiskt vid behov. MPLS-
etiketterna ser till att de krypterade paketen kommer rätt.  
I valet mellan de olika VPN-teknikerna finns följande främsta negativa och positiva att notera 
om teknikerna: 

• MPLS 
−: Adresserna för sändare/mottagare är ej synliga för administratören. 
+: Stödjer flera icke IP-protokoll. 
• IPsec  
−: Kan ej hantera nätadressuppslagning (NAT - network address translation) under t.ex. en 
adressförändring under förbindelsens tid.  
+: Inte enbart kopplat till VPN, kan t.ex. ”enbart” användas för att dölja IP-adresserna för 
omvärlden. 
• L2TPv3 
−: Nyutvecklat. 
+: MPLS-integrering. 
• PPTP 
−: Har inte satt någon standard för kryptering och autentifiering. 
+: Stödjer flera icke IP-protokoll. 

 
Om vi återvänder till Infonetics undersökning ser vi att (figur 13) att MPLS och IPsec 
dominerar men PVCer inom ATM och Frame Relay är inte att räkna bort. L2TP har också en 
stark marknad, även om den är på tillbakagång.   
 

 

Figur 13: Tekniker för VPN (Källa: Infonetics search) Genomsnittlig procent 
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21 Det är t.o.m. att rekommendera att dessa switchar återfinns på olika noder.  



6 Telefoni 
De olika lösningarna presenterade i kapitel 3 har alla metoder för att lösa integrering med 
telefoni. De som är kommersiellt gångbara är Voice over Frame Relay (VoFR), Voice over 
ATM (VoATM), Voice over IP (VoIP) och Voice over xDSL (VoDSL).  
 
6.1 Kvalité/fördröjning 

Oavsett val av teknik finns det gemensamma steg. Det första steget är alltid att konvertera den 
analoga signalen till PCM-format. PCM, Pulse Code Modulation, är även det som används av 
det publika telenätet. Signalen får då en digital motsvarighet på 64 kbit/s. Därefter kan 
signalen komprimeras. De två vanligaste kompressionsteknikerna baseras båda på CELP 
(Code Excited Linear Prediction) 22 [63]:  

• CS-ACELP (Conjugate Structure-Algebraic Code Excited Linear Prediction) har den 
hårdaste kompressionen, 8:1 (vilket ger 8 kbit/s), av de två och därmed den högsta 
kompressionsfördröjningen, 10 ms. Standarden går under beteckningen G.729.  

• LD-CELP (Low Delay-Code Excited Linear Prediction) är som namnet antyder en 
kompromiss för att få ner fördröjningen. En kompression på 4:1 ger en fördröjning på 
3-5 ms. Standarden går under beteckningen G.728.  

 
Utöver dessa finns även t.ex. standarden G.711 där kompressionen är minimal eller helt 
obefintlig, normalt är att dess bithastighet ligger på 64, 56 eller 48 kbit/s. 
Det finns dessutom en övergripande standard i vilken bl.a. talkvalitén specificeras enligt 
ovanstående. Denna standard, H.323 (godkänd 1996 av ITU-T), har som syfte att likrikta 
teknikerna för videokonferenser över IP-nätverk och en central del är att skapa en standard för 
telefoniintegreringen oavsett om nätverket stödjer QoS eller ej.  
SIP-standarden (Session Initiation Protocol) finns även för telefoni, eller annan multimedia, 
och används för att initiera en mediaförbindelse över Internet och är således funktionellt att 
jämföra med http.  
 
Talkvalitén mäts i MOS (Mean Opinion Score) på en skala från 0 (oanvändbart) till 5 
(perfekt). Båda CELP-teknikerna ger ett värde på 4,2, att jämföra med PCM som i det publika 
telenätet ger 4,4.  Fördröjningar på totalt 150 ms är en övre gräns på vad ett samtal kan 
tolerera [64]. I denna fördröjningssumma återfinns, utöver den statiska 
kompressionsfördröjningen, transportfördröjning och fördröjningar som orsakas av 
nätelementen (switcharna).  
 
Kompressionsfördröjningen kan lätt kompenseras för i mottagaren då den är känd och statisk. 
Till värdena presenterade för CELP ovan tillkommer även upp till 20 ms för paketering av 
bitarna i ”talpaket” efter den faktiska komprimeringen [65].   
Transportfördröjningen brukar anges till 6,3 µs per kilometer23 och därmed försumbar för 
MAN.  
 
Hänsyn måste även tas till fördröjningarna som orsakas av nätelementen (switcharna). Dessa 
har ett medelvärde på fördröjningen i storleksordningen 100 µs för långa paket (paketstorlekar 

                                                 
22http://www.kyastem.co.jp/english/e-sample.html är en trevlig sida där ljudfiler ger konkreta exempel på de 
olika kodningsteknikerna.  
23 Över fiberkablar transporteras signalen i hastigheter om kring 200 000 km/s (ljusets hastighet delat med 
brytningsindex 1,5). Vid kopplarkablar strax därunder (mycket beroende på kabelns kvalité och dimension).  
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om 1518 bytes) [66]. Jitter, variationen utifrån medelfördröjningen, kan ibland vara upp till 
dubbelt så stor som själva medelvärdet, men ligger normalt i samma storleksordning [49]. 
Serialisationsfördröjningar tillkommer även. Serialisation kan sägas vara den tid det tar att 
sända iväg samtliga bitar i ett paket och är antalet bitar i paketet delat med länkens hastighet. 
Vid en paketstorlek på maximala 1518 bytes och en hastighet på 768 kbit/s är den kring hela 
16 ms, vid 100 Mbit/s enbart 0,12 ms. ”Talpaket” är dock inte större än kring maximala 200 
bytes, vilket minskar serialisationsfördröjningarna24.  
 
Nätelementens fördröjningar är kumulativa, d.v.s. fördröjningarna multipliceras med antalet 
element. För att omforma de variabla fördröjningarna (oftast sammanförda inom jitter-
begreppet) används jitterbuffrar i mottagaren som ”gör om” dom till statiska värden. Om 
”talpaket” drabbas av höjda fördröjningsvärden kommer de snabbare ”talpaketen” påtvingas 
en extra fördröjning i jitterbuffern. Målet är att kunna återspela paketen i en jämn följd, d.v.s. 
telefonörerna ska uppleva en fast fördröjning. På detta sätt kan samtalet tåla en variabel 
fördröjning på ett tiotal millisekunder (beroende på inställningarna i jitterbuffern som kan 
påverkas iterativt av nätet). 
 
Om nätverket blir överbelastat tillkommer även köfördröjningar, vilket kan bli förödande för 
ett telefonsamtal (se vidare avsnitt 10.4.2). För att undvika detta rekommenderas av Cisco 
tumregeln att den maximala sammanslagna trafiken (data och tal) enbart ska uppta 75 % av 
kapaciteten (Nortel nämner 85 % som tumregel). Vid nätdesign bör alltså ett påslag på 25 % 
göras för ev. överbelastningar och nätadministrativ data. [67] 
 
6.2 Inte bara VoIP 

VoIP är den transmissionsteknik som är mest känd och förknippad med telefoniintegrering, låt 
oss dock först titta kort på VoFR, VoATM och VoDSL. 
 
6.2.1 VoFR 
När det gäller Frame Relay görs kompressionen i en FRAD (Frame Relay Access Device) 
varefter data packas i Frame Relay-ramar. För att ramen ska kunna ta sig till mottagaren på ett 
tillförlitligt sätt genom det ”osäkra” Frame Relay-nätverket utnyttjas oftast MPLS för att ge 
talet sin väl behövda QoS. G.729 är standardiserad för användning i Frame Relay-nätverk. 
 
6.2.2 VoATM 
I ATM-fallet utnyttjas dess redan från starten tilltänkta tekniken för talintegrering. ATM 
stödjer olika servicekategorier som i sin tur utnyttjas av olika adaptionslager. Den i detta fall 
aktuella servicekategorin rt-VBR (real-time Variable Bit Rate) erbjuder hög 
synkroniseringsgrad för stötvisa trafikvolymer, vilket passar för komprimerat tal. Rt-VBR-
utnyttjas av ATMs adaptionslager25 nummer två (AAL 2). Det komprimerade digitala talet 
placeras i en ATM-cell enligt två ytterligheter: antingen avvaktas till hela ATM-cellen är fylld 
med nyttig talinformation innan den skickas. Alternativt så får varje cell innehålla enbart ett 
fåtal nersamplade värden och resterande utrymme i cellen får innehålla utfyllnadsbitar. I 

                                                 
24 Det kan även tillkomma en s.k. vidarebefordringsfördröjning (Store-and-Forward delay) om 
nätverkselementen måste ta emot hela paketet innan det kan sändas iväg igen (till skillnad från då bit för bit tas 
emot och vidarebefordras). För 1518 bytes rör det sig om 13 µs, en fördröjning som försummas.   
25 Man kan säga att adaptionslagren är en paketlösning som utnyttjar valda delar av de olika grundläggande 
metoderna för att hantera trafikflödet.  
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förstnämnda fallet blir nätutnyttjandet högt men ger en fördröjning som blir alltför hög (då det 
tar tid att fylla en cell helt). I fall två blir det tvärtom. Självklart ligger det optimala mitt i 
mellan dessa val. AAL 2 innhåller även s.k. ”tystnadsborttagning”. När den ena telefonören 
inte pratar sänds endast ett meddelande om att mottagaren ska spela upp vitt brus vilket 
trycker ner nätutnyttjandet signifikant [68].  
 
6.2.3 VoDSL 
Enbart den symmetriska delen av DSL-förbindelsen kan användas för telefonitrafik (vilket 
t.ex. innebär maximalt fyra kanaler för en ADSL-länk). VoDSL körs över flera DSL-varianter 
men idagsläget framförallt över SDSL och HDSL. 
 
Telefoni och data delar dynamiskt på den tillgängliga bandbredden men telefonikanaler kan 
aldrig uppta hela bandbredden. För SDSL t.ex. sparas en dryga 500 kbit/s för 
datakommunikation (vilket ger maximalt 16 kanaler på knappa 100 kbit/s). Upp till det 
maximala antalet kanaler prioriteras dock alltid telefonins behov. 
 
En Integrated Access Device (IAD) placeras på verksamhetspunkten (se figur 14). Efter 
analog till digital omvandling finns Digital signal processing (DSP) för felkorrigering, 
ekoborttryckningen, tystnadsborttagning och följs sedan av ett förfarande liknande tidigare 
lösningar. ATM (eller snarare ett av ATMs adaptionslager, AAL 2) används som nätaccess. 
För att komma bort från paketeringen i ATM-celler (för att få mindre administrativt data) har 
detta flödesschema dock börjat modifieras av vissa företag26 [69]. Möjlighet finns även att 
köra VoIP över xDSL-linor. Detta flödesschema presenteras i figur 15 (se nästa sida).   

 

xDSL 

ATM 

AAL 2 
DSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: VoDSL  
 

I telestationen eller annan central nätverksnod utnyttjas en Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer (DSLAM) för att integrera xDSL-trafiken i det ortssammanbindande nätet.  
 
6.3 VoIP  

TCP/IP var det protokollset som kom att användas när de första stegen togs mot ett 
världsomspännande nätverk. TCP/IP utvecklades med stöd av federativa forskningspengar i 
USA och kom till för att fungera som ett ”klister” mellan olika lokala nätverkslösningar [70]. 
IP har sedan dess fått en ny version (IPv6) för att tillgodogöra det ökade behovet av adresser. 
TCP är det protokoll som initierar förbindelsen och sköter en tillförlitlig kommunikation. TCP 
är dock inte allenarådande utan User Datagram Protocol (UDP) ersätter när det inte finns 
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26 T.ex. Jetstream som utvecklat ett eget protokoll. 



behov för feldetektering m.m., t.ex. vid kontrollinformation, eller där detta sköts av högre 
protokoll (vilket är fallet i talapplikationer).  
TCP/IP stödjer i sin grundform ingen QoS, därav utnyttjas ytterst t.ex. de redan nämnda 
MPLS eller DiffServ för att möjliggöra VoIP. Ett protokoll med dessa funktioner är även 

RSVP (se avsnitt 3.8.2) som speciellt togs fram för talapplikationer i IP-världen, men som fått 
backa tillbaka till förmån för DiffServ.  

Figur 16: Flödesschema för digital till analog omvandling. (Källa: Vish 
Sethi, ”What’s IP Telephony?”)  

Figur 15: VoIP över xDSL. 
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Det komprimerade taldatat packas i ett IP-paket med ett UDP-huvud (istället för TCP). Ett 
Real-Time Transport Protocol (RTP) håller reda på paketens sekvensnummer och ger dom 
även en tidsstämpel så att de kan återsamlas och spelas upp rätt (se flödesschema i figur 16). 
RTP ger dock inte någon servicegaranti över nätet utan överlåter detta till RSVP/DiffServ. 
 
Om inte klassificeringen av trafiken sker med RSVP/DiffServ kan metoder såsom att 
identifiera tillämpningsportar eller IP-adresser ge taltrafiken den prioritet som efterfrågas (se 
avsnitt 5.1 - VLAN).  
  
VoIP är intimt förknippat med Ethernet-lösningar men går även att köra över t.ex. ATM tack 
vare dess adaptionslager. I och med detta har närmast telefoniintegrering jämställts med IP-
telefoni. Om inte den befintliga televäxeln har stöd för Ethernet ansluts den till IP-
multiplexorer (MUX).  
 
6.4 Inkoppling av IP-telefon 

Det finns i huvudsak fyra olika sätt att koppla in en IP-telefon på nätverket (se figur 17). 
• En-kabels-installation 
• Fler-kabels-installation 
• Arbetsstationintegrerad IP-telefon 
• Separata switchar 
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En-kabels-installationen är enkel och medför besparingar i kablage. Nackdelen är problem 
med att garantera IP-telefonen hög kvalitetsnivå, vilket kräver en intelligentare switch och 
noggrann konfiguration av IP-telefonen och arbetsstationen (hastighet och duplex) för att 
undvika att arbetsstationen förorsakar för stora fördröjningar. Dessutom ska IP-telefonen ha 
en inbyggd switch. För IP-adresseringen konfigureras ett nytt VLAN med IP-adresser från en 
separat IP-adress-rymd. 
 
Alla IP-telefoner har inte multipla portar och sammankoppling med arbetsstation är då inte 
aktuellt. Dessutom kan finnas skäl (t.ex. för att undvika fördröjningar orsakade av 
arbetsstationen) till att separera tal och data inte bara logiskt utan till viss del även fysiskt. I 
dessa fall används fler-kabel-installation vilket minskar kraven på switchen då portarna 
antingen hanterar data eller tal. Denna installationsform har även den fördelen att den kan 
förse IP-telefonen med ström utan att befintlig datanätverksstruktur behöver uppgraderas. För 
IP-adresseringen rekommenderas samma förfarande som för en-kabels-installationen. 
 
PC-baserade mjukvaruapplikationer av IP-telefoner finns även att tillgå. Den virtuella IP-
telefonen utnyttjar då samma IP-adress som arbetsstation vilket medför problem med att 
klassificera talet. Dessutom ställer denna lösning högre krav på det befintliga datanätverket då 
arbetsstationernas processande av talet inte får hindras av hastigheten på länken till switchen. 
Enkelheten och den låga kostnaden ställs alltså mot en osäker kvalité.  
 
Det fjärde installationsalternativet innebär en fullständig separation av data- och talnätverk. 
De befintliga switcharna får fortsätta att enbart koncentrerar sig på dataförmedling och nya 
switchar för taltrafik införskaffas. Lösningen ger kvalitéssäkring för talet men man tappar 
egentligen delar av syftet med IP-telefoni (se mer nedan).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: IP-telefonkonfigurationer 
(Källa: Cisco)  

 
6.5 IP-telefoner 

Förutom ovan nämnda Softphone, men en licenskostnad på cirka 900 kronor per användare, 
går det även att komma förbi kravet på att införskaffa renodlade IP-telefoner, som i dagsläget 
har en kostnad på 2200 kronor (listpris) och uppåt, genom att använda sig av konverterare 
mellan den befintliga analoga telefonen och datorn/nätverket (beroende på val av inkoppling 
enligt ovan). Cisco ATA 186 (se figur 18) är en sådan konverterare som för cirka 1400 kronor 
(listpris) ger möjlighet att koppla in maximalt två analoga telefoner. Även faxar kan anslutas.  
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De renodlade IP-telefonerna kan delas upp i två varianter – de med inbyggd switch och de 
utan. De med switch kan hantera logisk nätuppdelning och kan därmed kopplas mellan 
nätverksuttag och dator. 
 
Strömförsörjningen kan lösas genom att ström matas från switchen (Cisco 3550 t.ex.) eller 
paneler som matar in strömmen på vägen. Alternativet finns dock alltid att ha helt separat 
strömmatning från uttag vid telefonen, men det är inte att eftersträva. 
 
6.6 Integrering  

Vid kommunikation mellan det interna datanätverket och det publika telenätet utnyttjas 
gränssnitt mot i huvudsak PBXer eller Centrex-lösningar.  
 
6.6.1 PBX 
I fallet med PBX (Private Branch eXchange) delar användarna på ett antal inkommande 
ledningar när de kommunicerar externt. All trafikhanteringen sker inom den egna domänen. 
Primary Rate Interface27 (PRI) (eller PRA, Primary Rate Access) är en ISDN-standard som 
oftast används för att sammankoppla PBXer till datanätverket. En router får fungera som 
gränssnitt mot telefonin såsom i figur 19, där produktexemplet är från Siemens. Figuren 
beskriver även hur direkta förbindelser ut till verksamhetspunkter via ISDN eller xDSL kan 
integreras. Dessa s.k. POTS (Plain Old Telephone Service) separerar trafiken genom att 
utnyttja olika kanaler för datatrafik och telefoni – alltså ingen total integrering.  
Alternativet är att omvandla telesignalerna till VoIP redan vid verksamhetspunkten genom 
s.k. Customer Premise Gateways (CPG). För att även integrera mediatransporthanteringen 
direkt på verksamhetspunkten utökas CPG till en IAD (Integrated Access Device) vilken då 
även möjliggör VoDSL såsom beskrivet i avsnitt 6.2.3. [71] 
 
Mot det publika telenätet (PSTN) sköts signaleringen med SS7 (Signal system 7). SS7 
innehåller information för att initiera ett samtal från ett nätverk separerat från det publika 
telenätet.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 18: ATA 186  
 

 
 

Figur 19: Integrering mot POTS och 
PBX (Källa: Siemens) 

 
6.6.2 Centrex 
Med en Centrex-lösning (CENTRal office EXchange service) sker all trafikhantering i det 
publika telenätets telestationer och företaget köper tjänster av teleoperatören. En integrering 

 34 

                                                 
27 I USA uppbyggd av 64 kbit/s-B-kanaler och en 64 kbit/s D-kanal. 



ske här genom att tjänsten omvandlas till ”IP Centrex” då ansvaret för IP-telefoni och dess 
integrering läggs på extern part.  
 
6.7 Jämförelse mellan transmissionsteknikerna och erfarenheter 

VoDSL passar små enheter och VoDSL-tekniken börjar även användas i Centrex-lösningar. 
För de större enheterna gör kompressionstekniken LD-CELP i kombination med AAL 2 och 
”tystnadsborttagning” att VoATM medför ett mycket väl utnyttjande av nätets kapacitet utan 
att tumma på QoS. Nackdelen? Ja, liksom vid tidigare jämförelse: Priset och komplexiteten.  
 
Återigen en blick på undersökningen [41], figur 21, visar ett stadigt högt utnyttjande av ATM 
för kvalitetskrävande tjänster, men MPLS (över t.ex. Frame Relay) och framförallt VoIP är på 
stark frammarsch. Ethernettekniken möjliggöra att IP kan köras rakt över nätverket och VoIP 
är integrerat i den senaste versionen av Windows XP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Genomsnittlig procent 
Figur 21: Tekniker för QoS  
(Källa: Infonetics search) 

Ovum, ett europeiskt analysföretag, gjorde under våren 2002 en prognos över försäljningen av 
telefonväxlar till europeiska företag. Resultatet blev att de angav år 2005 som det år då IP-
telefonin kommer att växa förbi de traditionella lösningarna. Samtidigt kartlades 
marknadsandelarna, där Cisco med sina 46 % är överlägset störst (där under återfinns närmast 
Nortel på 13 %). Tänkbara leverantörer av IP-telefoner är Siemens, Cisco eller Selsius. 
Dessutom finns ett flertal företag som levererar IP-mjukvara och nätverkselement [73]. 
 
6.7.1 Diverse projekt 
Figur 22 (se nästa sida) visar en skiss över den lösning det tyska universitetet i Saarland valt 
för sin telefoniintegrering. De har i mycket hög grad använt sig av VLAN-konceptet och har 
även valt att dela upp IP-telefonerna i olika VLAN [72]. De har valt att jobba utifrån IEEE 
802.1p och 802.1q-standardena. IEEE 802.1q-standarden definierar en arkitektur för 
upprättandet av VLAN men definierar inte kvalitén vilket 802.1p-standarden tar hand om. 
802.1p sätter standarder på hur QoS ska garanteras på MAC-nivån. 
Cisco CallManager i figuren innehåller en IP PBX programvara som körs på en 
standardserver för att processa samtalen. Den skickar en förfrågan till den distribuerande 
programvaran (Distribution software) som är själva IP-routern, vilken kan jämföras med en 
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ACD28 i TDM-världen. Programvaran har dock även möjlighet att förmedla webb och e-post 
vilket t.ex. ger ett Call Center möjlighet att chatta med telefonören eller delge information via 
anknytningens webbläsare. 
 

 
 

Figur 22: Fälttest gjort av universitet Saarland Tyskland gällande säkerhetsaspekterna vid telefoniintegrering. 
(Källa: Universitet Des Saarlands) 

Inom Sverige har Volvo, Karolinska Institutet och Lunds universitet haft IP-telefoniprojekt 
igång en längre tid [74]. Alla säger sig ha överkommit problem med dåligt ljud men uttrycker 
istället tveksamheter kring systemintegrationen. Bl.a. har Volvo stora problem att få deras 
trådlösa dect-telefoner att fungera i ett rent IP-telefonisystem. Volvo uttrycker dock positiva 
omdömen om de nya telefonitjänster som VoIP ger, t.ex. integreringsmöjligheter med 
datatjänster vilket bl.a. underlättar telefonkonferenser. Företagen uttrycker ofta överkapacitet 
som skäl till att de valde att övergå (eller åtminstone utprova i stor skala) IP-telefoni. De 
befintliga datornäten utnyttjas inte till fullo och för varje fysisk nyetablering av verksamhet 
blir det konkreta besparingar då enbart ett nät behöver byggas. Karolinska Institutets (KI) 
kalkyler påvisar att deras investeringar i IP-telefoni kommer att betala sig efter tre år. KI 
väljer att göra en mjuk introduktion genom att all VoIP-trafik inledningsvis läggs på separata 
datalinor för att kunna upptäcka driftsproblem innan data och tele blandas.  
 
6.7.2 SU 
Även Stockholms Universitet (SU) har valt att liksom KI lägga IP-telefonin på separata linor 
och har även separata switchar. I januari 2001 startade ett samarbete mellan Eterra (del av f.d. 
Merkantildata), Objekta (talsvaret) och Netwise (övriga tjänster). Partnerna ställde upp med 
kompetensen utan kostnad. Skälet till separeringen av nät och nätelement var att projektet vid 
starten bröt ny mark och osäkerheten ansågs för stor för en total integrering. Routrar och 
switchar (Call Manager switch) har levererats av Cisco och har varit stabila och enkla att 
konfigurera. De separata switcharna gjorde att man inte behövde hantera QoS vilket ansågs 

                                                 
28 Automatic Call Distributor (ACD) hanterar inkommande samtal baserat på önskat anknytningsnummer och 
integrerar med en databas där instruktioner för hur kommunikation ska upprättas till den specifika anknytningen 
finns lagrad. 
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för administrativt tungt. Man har dock testat med samsad data och teletrafik och använde 
Ciscos produkters inbyggda QoS (via VLAN). Under en massiv broadcaststorm hindrades 
datorsystemen från att ens skicka PING-meddelanden medan telefonin fortfarande flöt på 
obehindrat.  
 
I juni 2001 gick Fysikcentrums samtliga 800 anknytningar över till IP-telefoni och under 
hösten 2002 tas nu nästa steg när universitetscampusets södra lokaler med sina 2000 
anknytningar integreras. Målet är att till årsskiftet 2003/2004 ha gjort en storskalig övergång 
med alla 4 000 anknytningar. Kvalitétssäkring av näten pågår och hubbar avskaffas till 
förmån för switchar för att nätverksteknikerna ska kunna övervaka och mäta trafikströmmarna 
från IP-telefonin.  
Man utnyttjar samma växeltelefonisystem (och därmed med samma hänvisningssystem och 
talsvar). Växeln kopplas in via ett PRI-gränssnitt. Rent tekniskt har det flutit på bra med 
undantag för ett strömavbrott som inte kompenserades av reservkraft under våren 2002. Vad 
gäller tjänster och funktioner anses IP-telefoni dock ej kunna jämföras med traditionell 
växeltelefoni ännu. I deras gamla MD fanns närmare 100 tjänster medan IP-telefonin 
inledningsvis hade problem att erbjuda en sådan basal funktion som återuppringning. 
Man kommer dock sikta på att införa ett Call Center vilket gör att IP-telefonin kommer till sin 
rätt även tjänstemässigt. Ett Call Center erbjuder s.k. ICT-tjänster (Information and 
Communication Technologies Industry) såsom informationssökning av växelpersonal, 
integrerad mail o.s.v. Styrningen av tjänsterna flyttas även ut till de anställda. Varje person får 
en egen hemsida där de kan göra önskade inställningar för sin telefoni och teleansvarig på 
varje enhet kan sitta och handha internfakturering o.dyl. 
 
För dryga 1 000 kronor stycket inköptes Ciscos 7910 IP-tele29. Man utprovade Softphone men 
användarna motsatte sig den lösenordshantering som konceptet kräver. Tämligen höga 
hårdvarukrav i kombination med att vara processorkapacitetskrävande gjorde att SU uteslöt 
Softphones som alternativ.  
 
Totalt har det avsatts 2 miljoner kronor från SU:s håll. Detta anser man dock kunna få tillbaka 
i en förenklad (administrativt ett nät) och decentraliserad administration. I själva 
samtalsavgifterna finns inget att spara. För tillgängligheten sattes det låga målet 98 % på 
årsbasis för hela systemet, vilket har överträffats med råge.  
 

                                                 
29 7910 har ingen inbyggd switch.  
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7 Marknadsöversikt 
För Lidingö finns tre företag som äger icke-försumbara kanalisationssträckor: Telia, Stokab 
och Birka Energi/Fortum. Stokab och framförallt Telia kan offerera helhetslösningar. 
Dessutom har Utfors och Teracom visat intresse för att tillhandahålla ett komplett 
förvaltningsnät. Birka Energi kan dock enbart bidra med upplåtande av fiber/kanalisation. 
Swedia Networks och Fiberdata, som det även förts en dialog med, kan t.ex. anlitas för 
driften. Cisco är det företag som fått sätta sin prägel på förstudien i fråga om nätelementen30. 
Gällande produkter/tjänster från företagen har, om ingen annan källa anges, uppgifter 
inhämtats muntligen eller ur material presenterat av företagen. 
 
Kan det finnas ytterligare företag som skulle vara tänkbara att lämna offertförslag vid en 
upphandling för Lidingö stad? I frågan om att tillhandahålla fiberförbindelser blir nog svaret 
att enbart Tele2 kan tillkomma. Song Networks, Vattenfall/Arrowhead och Internet5 (som 
nyligen köpt upp KPNQWEST) har visserligen etablerat fiberförbindelser inom 
Stockholmsområdet men bedöms inte ha något intresse i Lidingö.   
 
7.1 Telia  

Telia Partner är säljbolaget för större företagskunder och fokuserar på systemintegration inom 
ljud, mobilt, nätverk och data. Dotterbolaget Skanova är den enhet som praktiskt projekterar 
och drar förbindelser (att likställa med Stokab). Skanova är nätgrossist till såväl Telias bolag 
som andra bolag. Telia angav redan i slutet av 1990-talet att nätet inte hade outnyttjade eller 
planerade resurser i någon större omfattning i form av svartfiber [5]. Detta innebar att 
satsningar främst kom att göras på att utöka kapaciteten med ny teknik för att överföra mer 
informationen på befintliga resurser.  
Telia driver för tillfället kommunala fibernätsprojekt i bl.a. Norrtälje, Sigtuna och Danderyd. 
Telia hade tidigare en restriktiv hållning till infrastrukturtjänster (såsom drift och 
övervakning) men sedan hösten 2001 har Telia i och med detta ställningstagande börjat 
accepterar den öppna marknaden i högre grad [75].  
 
Telia har som arbetsdokument till förstudien lämnat tjänsteförslag och kostnadsuppskattning. 
  
7.1.1 Kanalisation 
Totalt förfogas över dryga 35 000 km fiberkabel i det ortssammanbindande nätet och nästan 
15 000 km i områdesnät inom Sverige.  
 Telias telenoder och de sammanbindande optokablarna på Lidingö återfinns i figur 23. 
Kanalisationsritningar i övrigt har dock Telia (till skillnad från övriga företag) valt att inte 
göra tillgängliga för förstudien. Telias ADSL-noder är placerade vid telestationerna i Brevik 
(sydöstra ön), Sticklinge udde (nordvästra ön) samt i närheten av Lidingö centrum (och 
därmed även i närheten av stadshuset). Huruvida samtliga noder är att betrakta som 
telestationer kan diskuteras. Noden vid Lidingö centrum fyller en telestations samtliga 
funktioner medan övriga två snarare är att betrakta som koncentratorer. Det gråmarkerade 
området i figur 23 utgör den möjliga täckningen från Telias ADSL-noder, enligt dem själva 
(jämför avsnitt 9.1.2).   
 
 

                                                 
30 Viss dialog har även förts med 3com. Wavium har kontaktats, men utan någon respons från företaget. 
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Figur 23: Telias telenoder/optokablar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Tjänstepaket 
Telia erbjuder som tjänsteleverantör tre paketlösningar, varav två är aktuella för 
förvaltningsnätsuppbyggnad, Telia MaNet och Telia ATM.  
 
7.1.2.1 Telia MaNet 

Telia MaNet är en skalbar transport- eller bärartjänst som är Ethernet-baserat. Telia äger aktiv 
utrustning i form av switchar, fiberoptiska tranceivers (FOT) och xDSL-utrustning. Tjänsten 
som innehåller portar och accesser till det Ethernetbaserade nätet hyrs i avtal om tre år. I 
grundtjänsten ingår att Telia designar, bygger, konfigurerar och driftsätter. Eventuell 
stationshyra för plats i Teliastation, helpdesk och service ingår också i Telia MaNets 
grundtjänst (se tabell 3). 
 
 

t 
Tabell 3: Tjänster inom Telia MaNe
Grundtjänst  Tilläggstjänster 
 

• Installation och nätkonfiguration. 
• Kundgränssnitt:   
        10/100/1000 Mbit/s över fiber31 
        10 Mbit/s Ethernet över xDSL32 
        2-6 Mbit/s nerströms ADSL  
            (0,5 Mbit/s uppströms) 
• Konfiguration av upp till 10 VLAN.   
• Helpdesk med felanmälan dygnet runt 
• Standardservice – Servicestart inom 8 h 

vid felanmälan måndag-fredag 07.30-18.00 
   

 
• Utökning av VLAN (upp till 3000 VLAN) 
• Trafikprioritering 
• Övervakning av kundens utrustning. 
• Utökad service med aktiv övervakning av   
      switchar, DSLAM och FOT:ar. 
• ISP-anslutning ( 2 st.)33 
• Tillhandahållande av kundplacerade 

switchar med Ethernet-gränssnitt. 
 

 
Nätet utgår från en central nod och byggs på med stora och små noder i den omfattning 
designen kräver. Dessa kan placeras antingen i kundens eller Telias lokaler. xDSL måste dock 

                                                 
31 Accessen blir 10Base-TX eller 100Base-TX med RJ45-kontakter. För 1 Gbit/s nyttjas 1000BASE-LX över 
fiber och 1000BASE-SX för UTP.   
32 10Base-T med RJ45 
33 Internet-access ingår inte utan enbart möjligheten att ansluta två stycken Internet Service Providers (ISP).  
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utgå ifrån en Teliastation. Själva fiberförbindelsen ingår inte i tjänsten utan offereras separat. 
Den ”centrala noden” har i sitt grundutförande 48 stycken 10/100 Mbit/s portar och 8 stycken 
1 Gbit/s. Supervisor och programvara ingår. Till den centrala noden kan via 1 Gigabitlänkarna 
”Stora noder” kopplas (med 48 st 10/100 Mbit/s portar) varifrån direkta accesser läggs eller i 
sin tur koppling sker till ”Liten nod” (24 st 10/100 Mbit/s-portar). Avståndet mellan 
centralnod och stor nod får max vara 10 km34, och mellan stor och liten nod anges 
maxavståndet till 15 km.  
Nätlösningen är icke redundant (möjlighet till redundans kan dock erbjudas mot offert). 
Hastigheterna är ”best-effort”, men för att möjliggöra IP-telefoni och strömmande media finns 
som tillval VLAN med stöd för trafikprioritering.  
 
Avgiften för grundstrukturen uppdelas i stationsavgift35 (ev. stationshyra, inköp av xDSL, 
switchutrustning, installationsarbete) och accessavgift (baseras på antal portar och dess 
hastighet samt vilka accessmetoder som används). Ytterligare uppdelning sker sedan för 
stations- och accessavgift i en fast engångsavgift och en löpande månadsavgift per nod.  
Förprojektering görs alltid, vilket innebär besiktning av utrustning och förbindelser (fiber och 
koppar).  
 

7.1.2.2 Telia ATM 

Denna lösning ger, enligt Telia, en något högre flexibilitet än Telia MaNet. Här används även 
xDSL-lösning för kopparaccessnät i de fall fiber inte kan dras ända fram. Som koppling till 
det ortssammanbindande nätet används Telias ATM-noder, vilket möjliggör utnyttjandet av 
ATMs QoS. Mellan kundanslutningarna upprättas PVC med olika tjänsteklasser och 
bandbredd. Telia ATM har två olika tjänsteklasser: Fri klass (att likna vid VBR, d.v.s. 
variabel bithastighet) och Garanterad Klass (att likna vid CBR, d.v.s. konstant bithastighet). I 
den fria klassen är bandbredden upp till 122 Mbit/s på en enskild förbindelse och i det 
garanterade fallet gäller 20 Mbit/s.  
 
Telia har i dagsläget inga ATM-noder inom Lidingö. 
 
7.1.2.3 Telia ProLane VPN 

För att öka flexibiliteten än mer kan Telia, om publik nätanslutning redan finns, erbjuda 
IPsec-lösning för att skapa förvaltningsnät baserat på virtuella privata nätverk. Lösningen 
kräver låg kostnadsinvestering, men är endast tillämpbar som komplement för 
förvaltningsnätuppbyggnaden för Lidingö stad.  
 
7.2 Stokab  

Stokab är ett allmännyttigt bolag som bildades av Stockholms stad och Stockholms läns 
landsting (SLL) med syftet att sammanbinda sjukhus och vårdinrättningar med 
högpresterande datanät. Startskottet för verksamheten var år 1994. I dag är bolaget helägt av 
Stockholms stad men ska fortfarande även ta ett regionalpolitiskt ansvar (vilket innebär bl.a. 
satsningar på fiberdragningar i skärgården). Ett ägarförhållande som gjort det enklare att 
hantera den politiska styrningen. Företaget är indelat i fyra avdelningar: Marknad, Nätverk, 
Installation och Kommunikationssystem. Stokab ska främja företagsetableringar och vara ett 
icke-vinstgivande företag (allt överskott ska återinvesteras eller komma befintliga kunder till 
del – vilket bl.a. lett till en 15 % prissänkning under våren).  
                                                 
34 Under optimala förhållanden, se senare kapitel.  
35 Stationsavgiften finns i två utföranden; ”kundplacerad nod” eller ”Teliastationsplacerad nod”   
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Stokab har som arbetsdokument till förstudien lämnat en kostnadsuppskattning. 
 
7.2.1 Kanalisation 
Företaget har dragit dryga 500 000 fiberkilometer kabel, framför allt inom Stockholms stad 
där Stokab har ensamrätt på schaktning (har dock tillstånd att utföra grävarbeten i samtliga 
övriga Stockholmskommuner med undantag för Sollentuna). Man beräknas nå den dubbla 
sträckan inom kort trots att marknaden inte växer lika starkt som tidigare år, detta främst 
p.g.a. operatörers (”återförsäljarnas”) minskade investeringsbenägenhet. Företaget har som 
policy att inte hyra ut sista fiberparet innan komplettering gjorts (det ska alltså alltid finnas en 
överkapacitet). Grävarbetena utförs av Stokab anlitad underentreprenör och brukar 
genomföras under maj-aug. Avtalen med kommunerna för förbindelser ligger på 5-15 år.  
 
För Lidingös del finns sedan tidigare kanalisation med brunnar på varje station utmed 
Lidingöbanan som löper längs södra ön. Denna dragning (lilamarkerade i figur 24) kom 
naturligt till stånd under den tid båda företagen var landstingsägda. ”Lidingöbanan-fibern” 
löper vidare ut mot bl.a. Norrtälje. Finmaskig fiberdragning i Larsbergs- och Bodalsområdet 
på södra ön har nyligen färdigställts och utredning om Trolldalen på norra ön pågår (men lutar 
dock i skrivande stund åt att inte genomföras). Larsbergs- och Bodalsområdets anslutningar 
har gjorts på strikt kommersiella grunder efter önskemål från företag/privatpersoner i 
områdena i samarbete med Bredbandsbolaget (tjänsteleverantör). Förbindelse till Lidingö 
centrum (beläget vid stadshuset) kommer etableras under hösten 2002 (planeras färdigställd 
20/12). Förfrågan har även ställts till kommunen om lämplig placering i samband med detta 
av brunn i närheten av Stadshuset. Dessutom finns tankar kring Bosön (norra ön) och en 
fristående kabelstump i Källängsområdet som väntar på sammankoppling med stamnätet. 
Diskussioner pågår även kontinuerligt med att få till stånd fiberförbindelser åt SLL:s 
vårdinrättningar.  

Figur 24: Fiberdragningar samt kanalisation.  
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Kostnaden för nyetableringar av fiber ska inte enbart tas av den beställare som primärt har 
behovet utan Stokab anser sig i de flesta fall kunna finna andra intressenter som även får bidra 
till täckningen av anläggningskostnaderna. 
  
Stokab har nyligen samarbetat i projekt i Upplandsbro, Solna och Sundbyberg. I 
Upplandsväsby (som byggdes under 1999/2000) var man en leverantör till Siemens som i sin 
tur var avtalspart gentemot kommunen. För tillfället pågår ett omfattande projekt med att 
färdigställa en förbindelse till Gotland (med av företaget kallad ”turbofiber”) och i 
förlängningen mot Lettland. En förlängning som siktar på att få in de baltiska ländernas trafik 
över Stockholm. Dessutom pågår en uppgradering av Stockholms stads nät för att undvika 
överbokning då redundanstänkandet har gjort att fler och fler anslutningspunkter önskar 
multipla vägar in - 480 fiberpar pressas nu in i samma rör där tidigare 48 par fanns.  
 
En detaljerad kartläggning över offentliggjord kanalisation från Stokab återfinns i bilaga 2. På 
denna karta finns även Kabelvisions (Tele2) finmaskiga kabel-tv-nät i 
Larsberg/Bodal/Högsätra/Hersby utmärkt.  
 

7.2.2 Tjänstepaket 
Bolaget tillhandahåller kanalisation och svartfiber men inte tjänster utan hyr ut den 
installerade kapaciteten till operatörer eller större företag/kommuner med felavhjälpning 
integrerat (på plats 2 timmar efter felanmälan dygnet runt). Avtalen på näthyran brukar 
skrivas på 8 eller 10-års basis (Solna dock enbart 5 år). Stokab installerar en ODF (Optical 
Distribution Frame) vid lämplig överlämningspunkt och lämnar uppgifter om förbindelsens 
dämpning vilket i sin tur ger lämplig aktiv utrustning som ska kopplas in i ODF:en. Stokab 
kan även i specialavtal erbjuda en förlängning av förbindelsen in i fastigheten fram till 
fastighetens huvudswitch. Prisstrukturen baseras på fågelsträckan mellan punkterna. 
Beställaren kan välja på ren hyresavgift eller i kombination med engångsavgift (20 000 kronor 
eller högre om så önskas per förbindelse). Beställaren har fri nyttjanderätt till ”sin” fiber och 
får köra hastighet och protokoll efter eget tycke. Redundanta förbindelser med skilda optiska 
vägar offereras separat till i princip samma pris som huvudförbindelse. Ytterligare fiberpar till 
samma överlämningspunkt ger dock en marginell extrakostnad, vilket en del kommuner 
utnyttjat för att fysiskt separera pedagogiskt och administrativt nät. Fiberförbindelserna kan 
kompletteras med kopparlinor som tillhandahålls av annan leverantör (Telia) och som kan 
knytas till de av Stokab etablerade fibernoderna (vilket oftast kortar sträckan i jämförelse vid 
beroendet av telestationerna).  
 
Utöver tillhandahållande av fiber har Stokab satsat på ”Knutpunkten” för att möjliggöra 
utbyte av tjänster mellan företag, myndigheter och kommuner. Knutpunkten ska inte bara 
fungera som en länkpunkt mellan de kunder som har av Stokab levererade förbindelser utan 
även enskilda tjänsteföretag såsom banker, sjukhus (t.ex. Huddinge sjukhus 
telemedicincentrum) och mediacenter finns anslutna, så även vissa mera geografiskt avlägsna 
myndigheter och kommuner.   
 

7.3 Birka energi / Fortum 

Stadens energibolag, Lidingö Energi AB, såldes 1999 till Birka Energi. Birka Energi bildades 
hösten 1998 genom ett samgående mellan Gullspång Kraft och Stockholm Energi och är det 
största elföretaget i Sverige räknat i antalet kunder. Birka är numer uppköpt av finska Fortum 
och bytte formellt även namn till Fortum fr.o.m. september 2002. Det är således Fortum som 
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äger och förvaltar den begränsade kanalisation som staden var med och byggde upp. Inom 
Birka Energi fanns en enhet som var underställd Birka Nät och jobbade som 
beställarorganisation för att etablera kommunikationsförbindelser över huvudsakligen 
befintliga optokablar. Birka Nät har vid nyetableringar t.ex. tvinnat optokablar kring 
kraftledningarna som utnyttjas. Enheten är nu under omorganisation och de kommer 
återfinnas under Fortum Kommunikation, en del av Fortum Distribution. Fortum Värme, den 
enhet som ansvarar för den fysiska delen av nyetableringarna, planerar att schakta från 
Koltorp, via Stockby och utmed Läroverksvägen (svartmarkerad i figur 24) vilket skulle ge en 
viktig utökning av infrastrukturen. En schaktning som Stokab starkt funderar på att 
samförlägga med. Av de 50 km optisk fiber Fortum äger i Stockholmsområdet har dock 
Stokab redan idag nyttjanderätt till merparten. I dagsläget finns fiber på Lidingö i ett 
sammanhängande stråk från Gåshaga (blåmarkerad i figur 24) via Långängen, Koltorp och 
vidare mot Lidingö centrum. I övrigt rör det sig om spridda kanalisationsrör som lagts ner i 
samband med fjärrvärmedragningar. Denna kanalisation framgår av bilaga 3.    
 
I övrigt säger sig Fortum inte ha något intresse i att projektera och driva en omfattande 
utbyggnad av IT-infrastrukturen inom Lidingö. Bolaget koncentrerar sig tillsvidare på att hyra 
ut den befintliga kanalisationen trots att svartfiber var en av deras tilltänkta 
försäljningsområden inom det s.k. Triangelbolaget (där även t.ex. Arrowhead finns med). 
Däremot driver de sedan ett år tillbaka ett projekt i Vällingby där 4 500 hushållskunder 
ansluts till en av bolaget projekterad servicenod. Nätet är operatörsneutralt och kommer 
fungera som ett pilotprojekt inför eventuella kommande liknande satsningar. Projektet 
kommer sjösättas den 7 april 2003 och under december 2002 kommer de första pilotprojekten 
genomföras (efter ett åttamånaders projektstopp p.g.a. omorganisationen). Ericsson har byggt 
fibernätet som sträcker sig ända in till Svenska Bostäders lägenheter, vilket möjliggör 
hastigheter direkt till kund på 10 Mbit/s eller 100 Mbit/s. Diskussioner pågår med 
stadsdelsförvaltningen om att ha staden som en tjänsteleverantör med 24-
timmarsmyndighetsservice åt de anslutna kunderna. Liknande servicenod36 har etablerats i 
Kista i samarbete med KTH. En servicenod som de hoppas kunna knyta an mot Sollentunas 
nät. Projektet är en del av tidigare satsningar på ”Metronät Stockholm” och ett 
portalprojekt.”Metronät Stockholm” kan dock komma att återuppstå i annan form då 
Stockholms stad anses har halkat efter i IT-utvecklingen och tankar finns kring omfattande 
samarbete med bl.a. Stockholms stad, Stokab, FamiljeBostäder, Drott och Skanska för att 
upprätta fler servicenoder som befintliga eller nya lokala nät ansluts till. Detta är något 
Fortum även skulle kunna vilja se att kunna ansluta Lidingö stad till på lång sikt.  
 
Fortum har som arbetsdokument till förstudien lämnat kostnadsuppskattning.  
 
7.4 Teracom 

Statligt ägda Teracom har ett landsomspännande nät, som initialt byggdes upp för att mata 
slavsändarna för radio/TV. Teracoms stamnät har oftast en maximal bandbredd på 155 Mbit/s 
och som lägst 2 Mbit/s och utnyttjar SDH och ATM. Teracom hyr i första hand ut kapacitet 
till operatörer men har börjat öppna sitt nät för större företag och kommuner. Affärsenheten 
”Telekom och Information” handhar uthyrningen och tar i sin tur hjälp av produktenheterna 
”Systemintegration”, ”Drift och kundservice” och ”Framtida affärer”. Kommunprojekt har 
drivits i Kramfors, Åsele, Dorotea och Östhammar.   
 

                                                 
36 Byggd kring Solix- en Linuxdriven kärnapplikation. 
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Som accesstekniker använder sig främst Teracom av traditionella radiolänkar (rundstrålande 
eller riktade) och den nya tekniken BWA (Broadcast Wideband Access). BWA (LMDS, 
Local Multipoint Distribution System, även kallad) är ett ATM-baserat punkt-till-multipunkt 
(men kan även användas som punkt-till-punkt) mikrovågssystem och har en räckvidd på cirka 
6 km. Kunderna, som måste kunna nås med fri sikt, inom en sektor delar på sektorns 
bandbredd som idag ligger på 45 Mbit/s. Hela sektorns kapacitet kan användas av en 
accesspunkt även om standardnivåerna är på 2-10 Mbit/s per verksamhetspunkt. Teoretiskt är 
det dock för BWA möjligt med 1,5 Gbit/s till sektorn och 200 Mbit/s från sektorn.[76]. Fast 
eller variabel bandbredd erbjuds. BWA ger som årsmedelvärde (dygnets alla timmar) en 
tillgänglighet på 99,5 % per förbindelse, i denna siffra är regndämpningen inräknad. 
Utomhusenheten (25x30 cm) monteras på verksamhetspunktens tak och man räknar med att 
aktiv utrustning placeras maximalt 50 meter från håltagningen. Avtalen skrivs oftast på 5 år 
och i kostnaden ligger dels en investeringskostnad samt en månadskostnad som baseras på 
vilken av följande tjänstenivåer som väljs (upprättande av VPN, VLAN o.dyl. kan erbjudas 
som separat tjänst).  

• 2 Mbit/s fast 
• 5 Mbit/s fast 
• 0,5-3,0 Mbit/s flex 
• 1-5,0 Mbit/s flex 
• 2-10 Mbit/s flex 
• 4 Mbit/s Best-effort 
• 10 Mbit/s Best-effort 

 
Där så är möjligt används även optisk fiber och som komplement till detta HDSL-förbindelser 
över koppartråd (såsom åskådliggjort i figur 25, se nästa sida). I dessa fall samarbetar man tätt 
med Stokab och Skanova. BWA kan t.ex. även erbjudas som ett övergångsalternativ då 
installationen anses så pass snabb under det att fiberförbindelser projekteras och verkställs.  
 
Teracom har som arbetsdokument till förstudien lämnat tjänsteförslag och 
kostnadsuppskattning. 
 
7.5 Utfors 

Företaget startade våren 1995 som ett studentprojekt vid Uppsala Universitet med mål att göra 
det enklare och billigare för studenterna att komma åt universitetets centraldator och Internet. 
Ca 350 personer jobbar inom Utfors idag. Efter en kraftig nätexpansion koncentrerar sig 
Utfors nu på marknadsföring, leverans och vidareutveckling av tjänsteutbudet. För denna 
verksamhet står Utfors Bredband AB medan Utfors Fibre Network AB ansvarar för 
konstruktion och drift av bredbandsnätet.  
 
Utfors har som arbetsdokument till förstudien lämnat övergripande designförslag. 
 
7.5.1 Kanalisation 
Utfors har ett eget fiberoptiskt nät, konstruerat med s.k. duktstruktur. Utfors färdigställde 
under 1999 och 2000 en huvudring med en duktstruktur. Duktstrukturen innebär att 
glasfiberkablarna dras genom rör, s.k. dukter, som sedan grävs ned i marken. Utfors 
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huvudring förbinder Stockholm, Oslo, Göteborg, Malmö och Stockholm (ca 2 100 km)37. När 
nätet att fullt utbyggt ska det enligt planerna omfatta cirka 7000 kilometer och knyta ihop de 
75 största städerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark.  
 
Utfors äger ingen egen kanalisation på Lidingö utan får hyra av Skanova, Fortum eller 
Stokab. Deras nätstrategi är att etablera plats för områdesnoder i eller vid Telias telestationer 
och bygger ett stjärnnät utifrån dessa och eventuellt ett fåtal ytterligare knutpunkter. 
Knutpunkterna sammanbinds sedan med i en redundant ring. Utfors erbjuder koppling 
antingen mot singelmodfibrer eller kopparkablar i en fastighet på verksamhetspunkten. En 
ODF placeras i källaren på fastigheten – detta utrymme upplåtes antingen av kunden eller så 
hyr Utfors av annat företag som redan har avtal om utrymme för utrustning.  
 
7.5.2 Tjänstepaket 
För företagsmarknaden erbjuder Utfors produktfamiljen “IP-port”. I familjen ingår 
tjänstepaketen: “Corporate Connect”, “City Corporate Connect” och “Corporate Connect 
Lite” (se figur 26). I samtliga paket ingår möjlighet till VPN-tjänster, både internt och externt 
för att inkorporera anslutningar på publika nät. Där telefonväxeln kan anslutas till IP-porten 
blir samtal till Utfors-anslutna kunder kostnadsfria. För trafikprioritering utnyttjas MPLS över 
nätprotokollet Ethernet. Utfors var för några år sedan en av de första operatörerna att använda 
MPLS i nätet. MPLS kommer nu även användas av Utfors för att hantera VPN [77]. Varje 
VPN får sin egen routertabell. Telefonin rekommenderas att gå över ett eget VLAN.  

 
 
 
 
 

Figur 25: Teracoms accesstekniker Figur 26: Utfors företagspaket 

7.5.2.1 Corporate Connect (CC) 

CC erbjuder 2, 4, 10, 100 eller 1000 Mbit/s. Utfors planerar dock enligt uppgift att låta 10 och 
100 Mbit/s ersättas av 1 Gbit/s då dessa komponenter sjunkit så kraftigt i pris att det inte 
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37 Utöver huvudringen bygger även Utfors ett antal regionala ringar i Sverige inklusive en Norrlandsring. 
Huvudringen uppbyggd av tolv dukter och de regionala ringarna i Sverige av två till tre dukter. 



längre finns någon större ekonomisk vinning i att även erbjuda lägre hastigheter. För 2 och 4 
Mbit/s hastigheterna planerar man kör SHDSL på vanlig koppar med Ethernet som gränssnitt, 
medan högre hastigheter förutsätter fiberdragning. En eller flera verksamhetspunkter kan även 
anslutas till Utfors trunklinor mot Internet. 
 
7.5.2.2 City Corporate Connect (CCC) 

CCC skiljer sig från Corporate Connect främst i de geografiska förutsättningarna. CCC 
förutsätter att de verksamhetspunkter som ska sammanbindas ligger inom en och samma ort 
och att de efterfrågade hastigheterna generellt är högre än i fallet med CC. Som standard 
erbjuds enbart ett VPN och Internet-förbindelse ingår ej. Kunden kan dock välja att 
uppgradera detta standardinnehåll bit för bit till det som erbjuds i paketlösningen CC.    
 
7.5.2.3 Corporate Connect Lite (CCL) 

CCL är som namnet antyder en ännu enklare variant och erbjuder rena datatjänster med ett 
VPN. Kommunikationshastigheterna kan fås på 2 eller 4 Mbit/s. 
 
7.6 Swedia Networks 

Swedia Networks ingick tidigare i Teliakoncernens nätdivision och Telia står idag som ägare 
till 49 %, största enskilda ägaren är dock Industri Kapital 2000-fonden. Företaget bildades 
formellt 1998 och har cirka 3 000 anställda. Swedia Networks projekterar, leder bygget och 
servar nätverk. Citynet kallas deras kompletta lösning för stadsnät men företagets uppdrag kan 
även vara mer begränsade och de kan t.ex. ”enbart” åta sig att drifta (övervaka och serva) ett 
redan byggt nät. Swedia Networks anser att kostnaden för det sistnämnda oftast förbises och 
att det är där som företag/kommuner kan göra stora besparingar. Som projekterare åtar de sig 
att utföra förstudier (nulägesanalys, tidsplan, handlingsplan etc.) och design (topologi, 
trafikplanering, migrering etc.).  
 
I oktober 2000 tecknade Swedia Networks ett avtal om att ansvara för ett stadsnätsprojekt i 
Tierp. 150 kommunala verksamhetspunkter, landstingets lokaler och fastighetsbolagets dryga 
tusental lägenheter ska knytas samman. Under 2001 färdigställdes kommunens och 
Landstingets behov. Den tekniska plattformen är optiska fiberringar med DTM på 
nätaccessnivån. Valet av IP över DTM gjorde Swedia Networks främst p.g.a. de goda 
möjligheterna till skalbarhet och stabila garantier för QoS. Villor och småföretag kommer 
även erbjudas access via främst radiolänk. Liknande, men ett mindre, projekt startades i 
Svalövs kommun strax innan sommaren och beräknas vara klart våren 2003. Swedia 
Networks anser att kommuner har vaknat till i mycket stor utsträckning och tror att hösten 
2002 kommer innebära en topp i antalet förfrågningar. Krav på ökad integration, högre 
hastigheter, nya tillämpningar och höjd säkerhet anges som skäl till det stora intresset. 
 
7.7 Fiberdata 

Fiberdata AB grundades 1982 och har idag 180 anställda på 14 orter i Sverige och i Oslo med 
huvudkontoret i Stockholm. Sedan september 2002 ägs bolaget av Thalamus Networks men 
fortsätter att vara ett självständigt bolag inom koncernen. Inom kort kommer företaget dock 
att bli en återförsäljare till Skanova. Fiberdata kommer då fungera som ett ”filter” mellan 
företagskunder och Skanova för att minska den klyfta som upplevts till Skanovas djupa 
teknikorienterade värld. Fiberdata har även stora likheter med ett till Skanova närstående 
företag, Swedia Networks och erbjuder även ett brett spektrum av tjänster såsom förstudie, 
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design, projektering, ledning, installation och utbildning under verksamhetsområdet 
”Konsult”. En omfattande tjänst är de outsourcingsmöjligheter som erbjuds, hela spektret med 
övervakning, drift, administration, underhåll, utveckling och tester kan handhas av företaget. 
Inom verksamhetsområdet ”Integration” tar Fiberdata rollen som en teknikdriven integratör 
och projekterar och verkställer företags-, stads-, och bostadsnät. Nätoperativsystemaspekterna 
kan även handhas och inom telefoniintegreringen utvecklas och driftsätts hänvisningssystem, 
Contact Centers och IP-telefoni.  
 
Inom området ”Installation” jobbar man inte enbart med fiber; HFC (Hybrid Fiber Coaxial)38 
används t.ex. såsom presenterat i Fiberdatas helhetsbild i figur 27. Hårdvara för främst 
mediakonvertering och protokollomvandling utvecklas. Färdigutvecklat finns t.ex. Ethernet-
konvertrar för 10BASE och 100BASE, shaping produkter, sensorer för övervakning av 
kablage och fiberoptiska modem. Underleverantörer är främst Lucent (Avaya) men även 
Alcatel, Extreme och HP – Cisco har medvetet valts bort i de flesta sammanhang, p.g.a. att 
den höjda produktkvalitén inte anses uppväga den högre kostnaden för deras produkter. 
 

 
 
Figur 27: Fiberdatas helhetsbyggande (Källa: Fiberdata) 
 
Dessutom finns Fiberdata Rental, ett virtuellt bolag i samarbete med ML Rental, som står för 
finansieringsstöd och möjliggör att kunden alltid kan sprida ut kostnaderna på hyresbasis.  
 
Projekt har nyligen drivits i Halmstad. Halmstads IT-nät AB, kallat h.i.t.net, har i samarbete 
med Fiberdata låtit utveckla en servicenod för stadsnätet. Under slutet av 2002 ska den 
driftsättas och Fiberdata har sedan under två års tid ansvaret för driften av stadsnätet. Till 
servicenoden finns planer på att ansluta, som för Fortum, även närliggande kommuners 
stadsnät för att på det sättet kunna samarbeta om tjänster [78]. Projektet kommer pågå till år 
2007/2008. H.i.t.net  ägs av Energiverken i Halmstad AB, Halmstads kommun och Halmstads 
Fastighets AB. Projektet syftar till att  utveckla ett lokalt öppet IT-nät för kommuninvånare, 

                                                 
38 HFC nyttjar en blandning, såsom namnet visar, av optisk fiber och koaxialkabel.  
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näringsliv, och organisationer samt för kommunens och de kommunala bolagens egna behov. 
De kommunala verksamhetspunkterna ska vara anslutna innan årsskiftet 2002/2003. 
 
Dessutom har man nyligen driftsatt ett av få nya SDH-nät -  RegNet, Regionsnätet i 
Gävleborgs län. I Sandviken har man varit med och utvecklat en tjänstenod i projektet 
SandNet. I Norrköping har VoIP integrerats och i Göteborg gjorde man en av få nya ATM-
installationer. För tillfället driver man stadsnätsprojekt åt Sundbyberg. 
 
Fiberdata har som arbetsdokument till förstudien lämnat referenser. 
 
7.8 Åsikter 

Några noterbara synpunkter/kommentarer från ovanstående företag som inte framkommer på 
annan plats i denna förstudie ges här i citat-form. 
 
”IP-telefonin har fått oförkänt dåligt rykte p.g.a. att man blandar ihop det med Internet-
telefoni som fortfarande har tekniska problem.” – Swedia Networks 
 
”Redundansförbindelse skall hyras av samma operatör (eftersom operatörerna följer efter 
varandra och drar i samma kanalisation).” – Utfors 
 
”Den inledande fascinationen vid telefoniintegrering kom av sig när företagen fick klart för 
sig att det inte var gratis. Uppbyggnadskostnaderna hade kommit i skymundan av de 
marknadsförda obefintliga samtalskostnaderna”- Telia  
 
”Bara för att det går en fiber utanför huset kan det vara bra mycket billigare att skaffa en egen 
– kostar rejält att kapa av och gräva de sista metrarna.” - Utfors 
 
”Det råder en allmän stadsnätsbegreppsförvilling – stadsnät är i längden främst till för 
innevånarna, inte kommunens egna interna behov” - Stokab  
 
”Vi får själva max 1 Mbit/s per klient så 5 Mbit/s låter lite väl tilltaget.” - Utfors 
 
”Tvinga leverantören att ordentligt reda ut orsaken till minsta driftstopp – låt det inte bli en 
siffra enbart” -  Swedia Networks 
 
”Utredningar om kommunikationsnät har alltid en förmåga att bli mycket breda. Var ska man 
sätta avgränsningarna? Helt plötsligt står man i behov av att börja peta i DNS:er, brandväggar 
…”  - Stokab 
 
”Stora ytor och små enheter ger en självklarhet åt IP-telefoni-lösning, dock räcker det med 
mobilitetskrav får att motivera IP-tele då det är obefintlig administration vid personalflytt. ”- 
Swedia Networks 
 
”Förakta inte radiolänkar, de är billiga och numer driftsäkra. T.o.m. det publika telenätet kör 
ju radiolänkar på några sträckor” -  Swedia Networks 
 
”Idag kostar 1 kort för 10 Gigabitethernet 400 000 kronor …. så det kommer nog dröja innan 
det steget tas” - Fiberdata  
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”Gör en funktionsupphandling med ett antal specifika krav, framförallt i fråga om 
larmhantering och tillgänglighet” - Fiberdata  
 
”I 9 av 10 fall består en misslyckad ny kommunikationsstruktur på att beställaren varit för 
godtrogen och ”köpt” det som leverantör prackat på dom. Ställ tydliga krav vad ni vill 
åstadkomma och mät i praktiken. System, ljudkvalité etc. brukar sällan ställa till problem. 
Däremot kan slarvigt gjorda tillgänglighetsspecifikationer vara anledningen till att problem 
uppstår efterhand. Behovet av underhåll underskattas dessutom.” -  Swedia Networks 
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8 Utvecklingen inom kommunerna 
Inom Sverige har kommuner valt att hantera IT-infrastrukturfrågor på ett flertal olika sätt 
genom vilken roll kommunen ska ha och vilken nivå dess ansvar ska ligga på. Vissa 
kommunen hävdar att marknadens aktörer klarar av att förse innevånarna med 
höghastighetsförbindelser i den omfattning som efterfrågas. Kommunen intar då alltså en 
passiv roll och koncentrerar sig på sitt eget nät. Andra kommuner hävdar att det är 
kommunens ansvar att utbyggnaden av IT-infrastrukturen även kommer allmänheten till del 
och tar därmed en aktiv roll. Däremellan finns den rådgivande rollen.  
Gemensamt mellan kommunerna är dock en inställning att man ska bevaka marknaden och 
introducera ny teknik när den är beprövad, ekonomiskt fördelaktig och bidrar till att förbättra 
den egna verksamheten. 
 
8.1 Specifika projekt inom kommuner  

Rörelser finns inom hela Sverige. Sigtuna, Sollentuna, Huddinge och Stockholms stad har 
besökts och de har delat med sig av sina erfarenheter och redogjort för aktuell status. För att 
inte stirra oss blind på Stockholmsregionen presenteras även hur frågan hanteras i landets två 
”ytterligheter”, Norrland och Skåne.  
Om ingen annan källa anges, har uppgifter inhämtats muntligen eller ur material presenterat 
av kommunerna. 
 
8.1.1 Sigtuna kommun 
Sigtuna kommun har cirka 2000 anställda och närmare 600 administrativa klienter och cirka 
1000 pedagogiska (”skoldatorer”) återfinns inom organisationen. Kommunen lever i en 
blandad operativsystemmiljö (t.ex. UNIX-baserat ekonomisystem). Deras befintliga 
teleinfrastruktur är en egenägd Nortelväxel. Ett antal s.k. utomhusanknytningar finns som inte 
är inkopplade via växeln. 
 
Kommunfullmäktige gav hösten 2000 Telia i uppdrag att bygga ett fiberoptiskt stadsnät. 
Grundstrukturen skulle bestå av ett förvaltningsnät som skulle vara färdigställt hösten 2001. I 
samband med detta genomfördes även en sammanslagning av kommunens två datavdelningar 
till dagens gemensamma sju man starka IT-enhet. Sigtuna kommun använde tidigare ISDN till 
sina verksamhetspunkter med undantag för en fast lina (2 Mbit/s) till den kommunala 
gymnasieskolan.  
Kommunfullmäktige ansåg att kommunen på detta sätt kunde initiera en expansion även till 
allmänheten. Telia valde också att bygga ADSL-noder i telestationer utmed förvaltningsnätet 
vilket genererat bättre bredbandsmöjligheter för allmänheten. Kommunen samarbetade med 
Sigtunahem (initialt även med energibolaget som dock valde att dra sig ur). Sigtunahem hyr i 
sin tur ut sin del av nätet till Bredbandsbolaget som förser hushållen med tjänster. För 
förvaltningsnätet prioriterades att skolor samt sjukhem/äldreboende skulle få 
höghastighetskommunikation. 
 
Som ett resultat av en förenklad upphandling i entreprenadform inkom åtta stycken anbud av 
vilka tre ansågs ha de tekniska förutsättningarna att genomföra entreprenaden. Av dessa tre 
valde man att jobba vidare med Telia och Stokab (Merkantildata föll efter inledande 
förhandlingar). Telias anbud var initialt ett av de dyrare men under förhandlingarna kom 
priset att sjunka markant och hamnade under Stokabs slutbud. Bruttokostnaden blev 1 040 
000 kronor per år under den 8-åriga avtalstiden, vilket innebär lite dryga 30 
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tkr/överlämningspunkt och år (30 överlämningspunkter). Till detta kom en initial kostnad för 
den aktiva utrustningen som man valde att köpa in och installera själv (och drifta) i 
överlämningspunkten på cirka 20 tkr/överlämningspunkt.    
 
Nätet är ett stjärnnät, för samtliga verksamhetspunkter saknas alltså idag redundans. Telia 
kommer dock under sensommaren/hösten 2002 att sammanbinda vissa områdesnoder med en 
redundansring. För att klara åtagandet fick Telia dra ny fiber (enbart ett fåtal 
kanalisationssträckor fanns bestyckade sedan tidigare) och kommunen kompletterade med 
ADSL över Internet (VPN ”klient-till-LAN”) ut till kommunens 25 förskolor39. HDSL-
lösning används dessutom på två mindre verksamhetsställen och en radiolänk (”building-to-
building” från 3COM). Av de 16 skolorna har gymnasieskolan tillgång till länk på 1 Gbit/s 
och övriga 100 Mbit/s vardera. Verksamhetspunkter med minst 20 arbetsstationer har även 
fått länkar på 100 Mbit/s medan övriga fiberanslutna har 10Mbit/s. I två fall, kommunhuset 
och gymnasieskolan har fiber dragits ända in i byggnaden fram till serverparken (annars fram 
till ODF). 192 fiberpar utgår från kommunhuset och går vidare till telestationen (se figur 28-
30). Av dessa 192 fiberpar utnyttjar kommunen och Sigtunahem ett 70-tal. 85 switchar 
(huvudsakligen 24-portars) används allt som allt, varav 30 återfinns i överlämningsnoder. I 
några fall har flera verksamhetspunkter kopplats till samma nod. I fastighetsnätet används 
multimodfiber dels av ekonomiska skäl, men även därför att det anses vara enklare och jobba 
med.       
 

Figur 29: Stjärntopologi 
Figur 30: Fibern kommer 
in i kommunhuset  

 Figur 28: Nätansvarige 
Anders i datarummet  

 
Sigtuna använder inom sin verksamhet två logiska nät samt ett VLAN (publikt) för 
allmänheten när dom surfar på biblioteken. Inloggning hemifrån görs av ett tiotal anställda 
(men det väntas öka inom kort) genom VPN och PPTP-protokollet. IT-enheten kräver en 
brandvägg (rekommenderar D-link som har en för ca 1000 kronor). De har dessutom, utöver 
de redan nämnda länkarna till förskolorna, en VPN-tunnel ut till Arlanda (”LAN-till-LAN”). 
Tankar finns att övergå till IPSec, men det anses svårare att sätta upp och kräver än så länge 
en för hög investering för att motivera en övergång. 
  
 
Sigtuna kommun hyr felavhjälpning av fiberförbindelserna som är bemannad dygnet runt. 
Deras ansvar är dock att bevaka nätet och även att lokalisera fel. Hitintills har kommunen inte 
drabbats av några avgrävningar av länkar dock har nätdriften gått ner en gång p.g.a. 
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39 med Citrixklienter.  



strömavbrott som inte kompenserades. Det enda problem som de upplevt är att deras nya nät 
generar så pass mycket mer trafik så att deras back-up-funktioner blivit överbelastade. 
 
Vad gäller IP-telefoni är det i drift på en verksamhetspunkt som har 16 anknytningar. 
Ytterligare tre verksamhetspunkter (skolor) kommer under tidig höst att få IP-telefoni. Dessa 
tillhör alla de s.k. utomhusanknytningarna. Dataenheten har valt att koppla IP-telefonerna 
direkt till datanätverket (som alternativ 1 i kapitel 6.3) och kör oprioriterad teletrafik. Detta 
ställningstagande motiverar de med att nätets kapacitet är så pass överdimensionerad så att 
kvalitén inte riskeras trots att teletrafiken inte prioriteras framför datatrafiken. Skulle detta 
antagande inte hålla kommer dom lägga telefonin på ett separat VLAN. Något dom dock av 
administrativa skäl vill undvika i det längsta. Att upprätthålla VLAN anses vara för 
tidsödande.   
IP-telefoner har köpts in från Nortel till en kostnad av cirka 4 000 kronor stycket och de är 
inställda på att maximalt belasta nätverket med 106 kbit/s. Omställningskostnaden på cirka 6 
000 kronor/anknytning beräknas vara avskriven inom 3 år. Visionen är att år 2005 ska alla 
utomhusanknytningar, cirka 450 till antalet, ha övergått till IP-telefonin. Vid denna tidpunkt 
tror sig IT-enheten även ha några 10 Gbit/s-länkar.  
 

8.1.2 Sollentuna kommun 
Sollentuna kommun skall enligt deras IT-strategi skapa förutsättningar för ”en innovativ miljö 
och på så sätt bidra till en positiv utveckling med hjälp av IT”. 
Kommunalägda bolaget Sollentuna energi gör en kommersiell investering utan några 
direktriktade bidrag från kommunen och bygger ett stadsnät som i dagsläget har hälften av 
Sollentunas hushåll anslutna. Ericsson har levererat den tekniska lösningen för administration 
av nätet (Local Community System) och samarbete finns med Telenordia för 
kundkontakterna. Bolaget ansåg sig vara väl lämpade att bygga ett stadsnät då de lagt ner 
tomrör i marken sedan 1995 i samband med värme- och elarbeten. Närmare 20 mil fiber finns 
nerlagt i kommunen. Även villaägare har lockats att anslut sig (kring 16 000 kronor i 
anslutningsavgift). Sollentuna energi räknar att investeringen ska gå med vinst innan utgången 
av 2003 [79]. Nätet är dock förhållandevis tomt på tjänster, vilket många stadsnät lider av. IP-
telefoni, video och tv anses av många ännu vara ”pappersprodukter” som ännu inte funnit sin 
definitiva standard och därmed inte går att tjäna pengar på.   
 
För kommunens egen verksamhetskommunikation har självklart energibolagets 
fiberdragningar att utnyttjats. En fiberring med fem huvudnoder (inkl. HK, huvudknutpunkt – 
kommunhuset) sprider ut flödet till kommunens 25 skolor (se figur 31, nästa sida). Gigabit 
Ethernet körs i ringen. 2, 10 eller 100 Mbit/s kan kommunen åberopa per överlämningspunkt 
(varav gymnasiet idag har 100 Mbit/s). Inom en månad (verkställs dock oftast mycket fortare) 
ska de kunna få en högre hastighet om de så önskar. Varje skola får sitt eget VLAN och 
därmed hanteras centralt 25 stycken VLAN. Detta ”egna” nät hyrs av Sollentuna Energi. 
Debitering sker per kvartal, överlämningspunkt och aktuell hastighet. För 10 Mbit/s för en 
överlämningspunkt debiteras 5 000 kronor/kvartal och 16 000 kronor/kvartal för 100 Mbit/s. 
Detta inkluderar även initiala kostnader som är utslagna på kvartalsbasis samt felavhjälpning 
(inom 4 timmar ska ett rapporterat fel vara korrigerat).  
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Figur 31: Skoldatanätet i Sollentuna kommun (Källa: Sollentuna energi) 

Den utlovade hastigheten och felavhjälpningsrutinerna mäts både av IT-enheten och 
Sollentuna Energi (vilket ibland kan leda till delade meningar). För kommunens övriga 125  
verksamhetspunkter utnyttjas så långt som möjligt det ”kommersiella bredbandet”. D.v.s. för 
400 kronor/månad (inträdesavgift tillkommer) kan verksamhetspunkterna få upp till 10 Mbit/s 
(det kommersiella bredbandet är dock överbokat och inga hastighetsgarantier finns). Dessa 
verksamhetspunkter tunnlar in mot stadens nät. Som komplement finns ISDN. Försök med 
radiolösningar gjordes 1997 i samarbete med Lucent och Telia. Försöken föll dock inte väl ut 
och även om tekniken förbättrats sedan dess står principbeslutet fast att inte använda sig av 
radiolänkar annat än inom fastighetsnäten (t.ex. mellan huvudskola och barack). Sollentuna 
kommun har även testat ATM som alternativ till Ethernet men de ansåg det för tungt och att 
det skulle kräva för stora investeringar.  
Förutom den förhöjda tillgängligheten anses nätet ha sin stora fördel i att IT-enheten kan 
sköta all back-up centralt. 45-50 lokala skolservrar har blivit fem centraliserade SANs 
(Storage Area Network).  
Internetaccessen upphandlas inom kort på nytt och kommer att hamna på 12-14 Mbit/s, 
sammantaget för kommunens alla verksamheter. Avtal kommer antagligen skrivas med två 
leverantörer för att skapa högre tillgänglighet. 
   
Fiberringsnätet är primärt pedagogiskt och de som ska ha tillgång till administrativt nät sitter 
med Citrix-klienter och tunnlar in mot stadshuset. Båda näten sköts numer av en gemensam 
IT-enhet (sammanslagning gjordes av besparingsskäl). IT-enheten, som går under namnet 
SolNet och består av 14,5 tjänst, är inte anslagsfinansierad utan tar betalt direkt av 
verksamheterna enligt vissa nyckeltal – något som infördes redan 1992. De betraktar således 
och benämner även de olika verksamheterna för ”kunder”. Detta anses tydliggöra kostnaderna 
på ett helt annat sätt. Debitering sker på dagsbasis så att en förändring i verksamhetens 
önskemål skall slå fort. Hårdvaran ägs idag av respektive verksamhet även om den köps in 
centralt. Sollentuna kommun kommer dock övergå till att verksamheterna hyr datorerna av 
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SolNet (vilket gör att de även tar ett hårdvaruansvar). SolNet har en stabsfunktion till KS 
(Kommunstyrelsen) men har svårt att diktera villkor som leverantör mot ”kunderna” 
(verksamheterna), endast IT-strategiska övergripande beslut kan genomdrivas.  
 
620 administrativa och 1400 pedagogiska (11 500 konton40) klienter finns i dagsläget för de 2 
953 anställda. Av de administrativa ligger 300 i en Citrix-lösning, övriga direkt på LANet 
men låsta för lokal nedsparning. SSD, den standardiserade plattformen med Terminal Service, 
kommer dock även lanseras på bred front inom det pedagogiska nätet under december och ska 
då innehålla winXP och OfficeXP. Fördelen med Citrix anses vara den minskade 
administrationen, två tjänster anses redan ha tjänats in. I samband med distribution av Hem-
PC kommer även hemmanvändare förses med Citrix-klienter.  
Ingen avskrivningstid tillämpas på datorerna. För nätelementen ligger avskrivningstiden på 3-
5 år och för servrarna 3 år. 
 
Under 2003 genomförs en upphandling av telefonin. I dagsläget anser kommunen sig själv ha 
alltför liberala telefonidirektiv då verksamheter kan välja att ligga utanför växeln, vilket 600-
800 anknytningar också gör. Det är mycket troligt att de som en del av förändringen kommer 
gå över till IP-telefoni inom deras ”egen” fiberring. Detta fanns redan i tankarna när avtalet 
med Sollentuna Energi skrevs och för energibolagets del ska det inte spela någon roll vilken 
sorts trafik som körs. Konkreta försök med IP-telefoni har dock inte gjorts. Däremot 
utprovades streaming video redan under fiberringens första månader (1999/2000) ut mot 
Rudbecksskolans KomVux. Syftet var att göra försök med distansutbildning där kurser 
upphandlades. Försöket avslutades dock p.g.a. verksamhetsförändring utan några direkta 
planer på en fortsättning.   
 
För framtiden siktar IT-chefen in sig på smidigare lösningar för de som idag inte kan utnyttja 
IT. Inom vården finns en stor outnyttjad ”kundgrupp” vilket innebär att närmare 800 klienter 
skulle kunna placeras på vårdinrättningarna. Detta är dock inte ett tekniskt problem som 
måste övervinnas utan snarare ett logistikt (var ska alla klienter stå?) och en IT-mognadsfråga. 
Dessutom har man visioner om en förändring i hanteringen av elevadministrationen. Något 
som man starkt tror kommer få mycket större inflytande är TCO-konceptet (Total Cost of 
Ownership) nu när fler och fler kommuner väljer att hitta organisationsformer som tydliggör 
kostnaderna för IT.  
 
8.1.3 Huddinge kommun 
I kommunens IT-strategi, som antogs december 2001, sammanfattas den övergripande 
målbilden av: ”Huddinge ska år 2006 vara en kommun som effektivt använder IT för 
utveckling av verksamheten.” I IT-strategin går dessutom att utläsa att kommunen ska 
uppmuntra och stödja aktörer som erbjuder IT-tjänster för näringslivets och medborgarnas 
bästa och att kommunen ska bidra till att underlätta bredbandsutbyggnaden för kommunens 
medborgare och näringsliv. ”Huddinge kommun ska följa marknaden och överväga att 
samarbete med externa resurser som ett alternativ till IT-utveckling i egen regi.” [80] 
 
Inom kommunen pågår också kommersiella bredbandsprojekt, främst med bostadsbolag som 
drivande kraft. HSB samarbetar med Bredbandsbolaget och Tomtberga Huge41 samarbetar 
med Stokab och Comhem. I Kungens kurva har franska Tele1 dessutom dragit frikostigt med 

                                                 
40 Konton som hanteras administrativt lokalt från skolan genom en webbapplikation. 
41 Tillkom genom en sammanslagning av ”Tomtberga fastigheter” som hade hand om de egna kommunala 
verksamhetsfastigheterna och ”Huge”, det kommunala bostadsbolaget. 
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fiberförbindelse. Kommunen anser sig ha kontroll på kanalisationen (även från Skanova) i och 
med uppföljning av grävtillstånden.  
 
1997 beslöt Södertörnskommunerna Botkyrka, Salem, Södertälje, Nynäshamn, Haninge, 
Tyresö och Huddinge att göra en gemensam upphandling under projektnamnet ”Digitalen” för 
ADSL-kommunikation till kommunernas verksamheter. Avtal skrevs med Telia och 
kommunikationen började implementeras 1999. Avtalet förlängdes förra året och går nu ut 
2004 och en ny lösning kommer då med största sannolikhet att få ta över. Av Huddinges 220 
verksamhetspunkter anslöts 170 stycken via dedikerad ADSL (med standardhastigheterna 2 
Mbit/s nerströms och 512 kbit/s uppströms). Fiber drogs dock till de tre gymnasierna, varav 
två fick dela på en länk om 100 Mbit/s. Målsättning är dock nu att höja dessa hastigheter till 1 
Gigabit/s. Flaskhalsen idag är att gigabitkort saknas i den centraliserade serverparken. 
Serverparken belägen i stadshuset är idag NT 4.0 men kommer inom kort uppgraderas till 
win2000. Standardarbetsplatsen har även NT 4.0 som standardklient, pilotprojekt med 
win2000 som klientoperativ pågår och winXP utprovas även.  
 
Huddinge kommun har valt, till skillnad från övriga kommuner i Digitalensamarbetet, att stå 
för all ändutrustning själva (24-portars switchar). Nortel är uteslutande den leverantör som 
valts. Nätet är uppdelat på IP-delnätsnivå i publikt och administrativt. För det publika 
utnyttjas Ethernet som nätaccessgränssnitt medan det administrativa kör Token Ring vilket 
tvingar skolornas och kommundelskontorens nätelement att vara bestyckade med två 
gränssnitt. Målet är dock att serverparken ska gå över till enbart Ethernetgränssnitt.  
Man har utprovat VLAN men paketen blev för stora för ADSL-lösningen och drog ner 
prestandan. 250 användare på tekniska nämndhuset kommunicerar via en ATM-lina på 155 
Mbit/s (se figur 32, nästa sida). Tekniska nämndhuset får även fungera som en redundanslinje 
ifall den ordinarie ATM-länken mellan Telias WAN och den centrala serverparken skulle gå 
ner. Det blir dock då fråga om manuella omkopplingar och kan enbart vara aktuellt i 
katastroffall. För de enskilda ADSL-anslutningarna saknas redundans då multipla PVCer ej 
kan definieras via ADSL. 
Tankar fanns tidigare på att skapa en redundant fiberring mellan kommundelskontoren, detta 
har dock naturligt blivit ogenomförbart då kommundelskontoren nu ska avskaffas.  
Telia sköter felavhjälpningen på förbindelserna men för den aktiva utrustningen står IT-
enheten för felavhjälpning (men i tät kontakt med leverantören). 99,6 % tillgänglighet har 
satts på ADSL-länkarna (mätt under kl 7-18 under 12 månader). 99,8 % är motsvarande siffra 
för fiberlänkarna. Uppmätning av verkliga transmissionshastigheter och tillgänglighet 
försvåras dock av att Skanova, som står för fiberförbindelserna, ej lämnar ut driftprotokoll 
utan att en beställning på en sådan uppmätning gjorts i förväg.  
Förbindelsen ut mot Internet ligger idag på garanterat 4 Mbit/s (inom Stockholmsområdet 
kommer man dock upp i 10 Mbit/s).    
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Figur 32: Huddinges nätstruktur 

 
 
I fastighetsnätet används främst multimodfiber. Mellan vissa ordentligt separerade byggnader 
inom verksamhetspunkten används även singelmod och i vissa nödlösningsfall används 
radiolänkar (Lucents Orinocco). Vid nybyggnation ska fastighetsägaren ta kostnaden för all 
kabeldragning och verksamheten tar alltså själv kostnaden för kommunikationsetablering. 
Nätelementen anses ha en avskrivningstid på närmare 5 år medan fiberkabelsystemen har 
standardmässiga 10 år. 3 år har satts som avskrivningstid på datorerna (eftersom garantin går 
ut då). I det pedagogiska nätet är det dock upp till respektive rektor att bestämma 
utbytesfrekvensen på datorerna då verksamhetspunkten äger sina egna datorer. Detta kan 
innebära problem då det finns så pass svaga datorer så IT-enheten inte kan få centralt 
beslutade program (framförallt antivirusprogram) att fungera p.g.a. hårdvaran. 
1500 administrativa och 2000 pedagogiska klienter finns för kommunens lite dryga 5 000 
anställda. Bibliotekssurfare tillhör det pedagogiska nätet men kraftigare låsta. Huddinge 
kommun har tittat på Citrixlösningar men de kommer inte satsa på det idag då de saknar 
enhetliga programuppsättningar ute i skolorna. Detta kan dock komma att förändras då en 
likriktning är på planeringsstadiet.  
 
För de som vill nå nätresurser från annan plats än arbetsplatsen finns tre stycken 
standardiserade grupper definierade.  
Hemmaanvändare: Gruppen är de som tillhör det pedagogiska nätet som via Outlook 
webbaccess (Outlook körs även som e-postklient i det administrativa nätet) får tillgång till e-
post och konto.  
Distansarbetsplatser: De som ska ha tillgång till en distansarbetsplats är de som har 
avtalsreglerad arbetstid (framförallt chefer) inom det administrativa nätet. Distansarbetsplatser 
får ISDN och blir som en del i LANet.  
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Hemarbetsplats: Inom det administrativa nätet finns personal som enligt anställningsavtal ska 
jobba hemifrån en eller flera dagar i veckan. Dessa får en dedikerad ADSL-anslutning och 
utrustas med typklient.  
 
Nästan samtliga verksamhetspunkter nås via växeln (Meridium-växel) idag men en hel del 
s.k. utomhusanknytningar finns. Huddinge kommun utprovade IP-telefoni för 1 år sedan och 
testet gjordes i det värsta tänkbara scenariot (in centralt via ADSL, ut mot publika telenätet 
via ISDN och sedan över på det mobila nätet). Överföringen var komprimerad till 16 kbit/s. 
Talkvalitétsmässigt var det inga problem däremot bröts samtalen för ofta vilket tyder på 
problem med real-tids-applikationerna. IT-enheten räknade nyligen på kostnaderna för att 
införa IP-telefoni för barnstugorna, det ansågs dock inte gå att räkna hem. Istället testar man 
Centrex ute på en verksamhetspunkt och hitintills med positivt resultat.  
 
I fråga om att utnyttja kommersiell ADSL med VPN förhindras man att upprätta sådana då 
Telias Internettjänst via kommersiell ADSL kräver inloggning mot själva Internettjänsten 
vilket, enligt IT-enheten, ställer sig som en direkt konflikt mot VPN-inloggning. VPN-lösning 
anses inte heller vara att eftersträva för IP-telefonin då tunnlingen ej kan ge garanterad 
bandbredd. För små arbetsplatser, framförallt förskolor, skulle det dock passa att köra med 
VPN-lösning via kommersiell ADSL då de enbart behöver tillgång till e-post och 
personaladministrationssystem. 
 
Huddinge kommun går nu in i en period där de kommer utreda hur de mot slutet av 2003 kan 
ersätta ADSL-tekniken med framförallt fiberförbindelser. Kapaciteten är tillräcklig i dagsläget 
men lösningen anses inte framtidssäker och säkerheten är inte heller tillfredsställande. 
 
8.1.4 Stockholms stad 
Inom Stockholm stad pågår en markant förändring av både infrastrukturkaraktär och 
organisationsmässig inställning. Hela förändringsprocessen handhas av Stokab som i sin tur 
anlitat konsulter från t.ex. TietoEnator på uppdrag av Stockholm stad.  
 
I dagsläget körs SDH-nät med 2 Mbit/s-förbindelser i det administrativa nätet bestående av en 
inre ring och fem yttre. Den pedagogiska världen med 180 skolor, varav 30 gymnasier (där 
målet är att var tredje elev ska ha en dator), sammanbinds med 1 Gigabitringar. Totalt inom 
båda näten finns av stadens 1200 adresser 450 uppkopplade, varav kring 350 med fiber. 
Daghem hör t.ex. generellt till de icke-uppkopplade verksamheterna.  
För det pedagogiska nätet står Eterra för de befintliga transmissionslösningarna och Stokab 
för kanalisationen. Det administrativa har byggts upp av Telia. Uppskattningsvis anges 
kostnaden per verksamhetspunkt och år ligga på över 30 000 kronor idag, en summa som 
anses kunna sänkas i och med den nya strukturen. Av de båda näten ska ett gemensamt bildas 
där användarna separeras i av staden kallade egenskapsnät.  
 
Det är det administrativa nätet som främst kräver uppgradering. Fyra centralnoder kommer 
etableras för det nya nätet och ett tiotal ringar kommer att finns i områdesnätet mellan 
stadsdelskontoren. Initialt är det nya nätet till för administrativa användare men skolnätet 
kommer inkorporeras.  
Det nya förvaltningsnätet kommer inte enbart bygga på fiberringar (på 1 Gigabit/s) utan 
kommer tillämpa både radiolänkar och xDSL-lösningar som komplement för att få ner 
kostnaderna. Ibland kommer dessa dock enbart att få fungera som redundanslösningar. Man 
strävar efter en homogen lösning där Ethernet genomsyrar transmissionen. Ethernet anses som 
ett tryggt val då det har stark uppslutning i branschen och därmed har mycket kunnig personal 
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som vidareutvecklar tekniken. Ethernet ger också den bandbredd som utlovas, till skillnad 
från övriga nätaccesstekniker som upplevs ge oförutsedda begränsningar. Den nackdel som 
kan finnas är osäkerheterna kring hur Ethernet ska klara den allt mera krävande indelningen i 
QoS-klasser.  
Infrastrukturen ska också vara så pass öppen som möjligt för staden självt, d.v.s. man vill 
undvika att lägga kryptering i näten. Krypteringen ska istället, om så krävs, ligga på 
applikationsnivån. Tillgänglighet skall även mätas på applikationsnivån. Att själva det 
ortssammanbindande nätet har en tillgänglighet på 99,98 % på årsbasis anses inte tillämpbart 
som mått. 
 
Stockholms stad har redan byggt upp en kraftig centraliserad serverpark för att förvissa sig 
om att flaskhalsen inte ska komma att sitta i serverparken. Stockholms stad utnyttjar i 
dagsläget Novellservrarna med dess logiska nätindelning. Man kommer dock att gå över till 
VLAN. Den klassiska logiska nätindelningen anses inte kunna erbjuda en bråkdel av de 
möjligheter till nivåindelning som VLAN erbjuder. VPN-lösningar (antagligen upprättade 
med MPLS-tekniken) kommer även finnas men dom bör minimeras då de anses kräva för hög 
bandbredd. Istället kommer man försöka lägga det via SSH så långt som möjligt och i 
förlängningen använda sig av tunna klienter. 
 
I dagsläget ligger telefonin huvudsakligen i en Centrex-lösning (PBX finns även). 
Ekonomiskt ansågs detta försvarbart men staden har upplevt det som ett steg tillbaka i 
teknikutvecklingen och man tittar på integrering med datatrafiken.   
 
Strömmande media kommer nätet inte ha några kapacitetsproblem med, däremot finns 
fortfarande problem med upphovsrätten och den dyra mottagarutrustningen. Mediacenter 
driver dock på och Stokab kommer känna av pulsen även om man inte förbereder för 
strömmande media i ett inledande skede. 
För att kunna uppnå 24-timmarsmyndighetens krav utvecklas parallellt en ID-portal för 
autentifieringssystem mot medborgarna. Detta sker tillsammans med bl.a. TietoEnator. 
Förvaltningsnätet skall alltså med detta gränssnitt kunna hantera 24-timmarsmyndighets- 
tjänster såsom biblioteksutlån och köplatshantering. Olika ISP:er (med betoning på de mindre 
som behöver en välbehövlig etablering) kommer även få möjlighet att dockas in på nätet för 
att kunna erbjuda differentierade tjänster till stadens verksamheter men även för att öka 
medborgarkontakten. För Internetförbindelsen kommer initialt minst två operatörer kopplas in 
på separata huvudnoder (för redundansen). 50-60 Mbit/s belastar hela skolnätet i dagsläget ut 
mot Internet42. 
 
Staden har tagit ett policybeslut att det nya förvaltningsnätet enbart ska se till stadens egna 
verksamheter - det blir alltså inget stadsnät i ordets rätta betydelse. Som direktiv har även 
angivits att staden inte ska ägna sig åt de operativa frågorna. Ett direktiv som direkt kommer 
påverka cirka fyra tjänster inom Stockholms stads IT-enhet. Däremot ska IT-enheten 
fortfarande utarbeta strategier och policys, utveckla plattformar, göra upphandlingar, skriva 
avtal m.m. Funktionen kommer istället föras över på Stokab genom entreprenadavtal, ett 
uppdrag som kommer från Stockholms Stadsledningskontor (SLK). Stokab anses som bolag 
bättre kunna göra grundinvesteringar och driva utvecklingen. Täta kontakter kommer dock 
finnas med samordnare inom verksamheterna för att fånga upp önskemål i tid. Den 

                                                 
42 I dagsläget spärras vissa sidor bort , politiskt är dock budskapet att inga strypningar skall göras vilket kommer 
kräva högre bandbredd ut mot Internet.  
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organisatoriska omsvängningen medför att man får vara beredd på att, som dom uttrycker det: 
”Arvet kommer ibland stå i konflikt med ambitionerna.” 
Interndebiteringen ska även öka i samband med idriftsättandet av det nya förvaltningsnätet. 
Verksamhetspunkterna ska då ta sina egna kostnader. Prismodeller och paketering utreds i 
syfte att se verksamheterna som kunder. Detta synsätt innebär att t.ex. tekniker såsom ISDN 
kommer levereras om det är det ”kunden” enbart önskar. Centralt ska det dock finnas ett 
ansvar att alla ska kunna kommunicera på samma förutsättningar. Kapacitetstak och kostnader 
ska inte bero på var verksamhetspunkten återfinns geografiskt. I skolans fall innebär detta att 
kommunikationskostnaderna ska baseras på antalet elever och inget annat.  
 
Under det första kvartalet 2003 ska det nya fysiska nätet finnas på plats för de administrativa 
enheterna. Skolnätet växlas sedan in under slutet av 2003 och först därefter kommer 
hastighetsförbättringarna och tjänsterna att introduceras. Man kommer nämligen ej trycka på 
den nya strukturens fördelar så fort som möjligt, istället kommer överväxlingen initialt att ske 
till en jämställd kapacitets- och tjänstenivå. Sedan när det nya nätet fungerat stabilt, kommer 
man börja växla upp kapacitet och tjänster stegvis. Detta för att inte chocka och framförallt 
för att hålla folk nöjda under en längre tid. Redan innan slutet av 2003 måste man dock 
introducera en del mellanlösningar för att tillfredsställa de önskemål som började växa 
kraftigt så fort folk fick reda på vad som var på gång.  
 
8.1.5 Skånekommuner 
Kommuner i Skåne samarbetar under parollen ”Bredband för alla i Skåne 2005”. De ansluter 
sig alltså till IT-kommisionens vision. Ett bolag kommer att bildas som antagligen blir samägt 
av kommunerna och samarbetsorganisationen ”Region Skåne”. Alternativet med externt bolag 
bör undvikas enligt samarbetsorganisationens förstudie då marknaden anses komma in i en 
stark saneringsfas vilket gör det valet riskabelt. Saneringsfasen anses av rapportförfattarna 
uppkomma p.g.a. en alltför snabb och kostnadskrävande uppbyggnad av nationella nät som 
medfört prisfall. De starkaste aktörerna på marknaden som hyser störst chans att överleva 
tillhandahåller oftast både nät och tjänster. Förstudien pekar på att det inte är sunt med en 
sådan dominans med ökade kostnader för kunden på sikt som följd.  
Bolaget ska ansvara för att ett ortssammanbindande nät etableras i regionen och även bl.a. stå 
för upphandling av kommunikationstjänster. Uppbyggandet underlättas av att kommunerna 
redan äger en betydande mängd fiber och de kompletterande sträckorna anses enligt bolagets 
finansplan kunna betala sig själv efter 3 år. Avtalstiden på de nya sträckorna antas bli 15 år 
och Gigabitethernet tros bli standard som nätaccessprotokoll. [81] 
 
Inom denna samarbetsorganisation finns det kommuner som väljer att starta egna projekt. 
Ystad kommun har sedan tidigare ett embryo till stadsnät som helt består av fiberoptisk kabel, 
till vilken några av kommunens enheter redan finns anslutna. Kommunen har valt att använda 
sig av detta embryo som grund för det kompletta förvaltningsnätet som sedan början av 2001 
är under uppbyggnad. Projektets syfte är att de flesta enheter ska vara anslutna med fiber 
innan 2005. Nätet kommer att drivas av kommunens IT-avdelning medan underhållet sköts på 
uppdrag av Ystad Energi AB.  
Förvaltningsnätet kommer att samutnyttjas med ett stadsnät. Enligt deras beräkningar kommer 
enbart ca 30 % av Ystads hushåll kunna anslutas av marknaden före 2005. Ystads kommun 
har därför som målsättning att erbjuda samtliga kommuninvånare en hög-
hastighetsförbindelse före utgången av 2005. Denna målsättning tillhör ”Vision 2008”, 
kommunens plan för allmänt höjd livskvalitet, vilket hög-hastighetsförbindelserna är en del av 
[82]. 
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8.1.6 Norrlandskommuner 
Liksom i fallet med Skånes kommuner har det i Norrland bildats en samarbetsorganisation, IT 
Norrbotten, för att ge bredbandsmöjligheter åt offentlig verksamhet, innevånare och företag. 
Under försommaren 2002 tecknade IT Norrbotten separata avtal med Teracom och Skanova 
för att bygga ett ortssammanbindande nät till sammanlagt 74 byar som prioriterats. Avtalen är 
ett resultat av en upphandling och samtliga övriga företags anbud ansågs oseriösa i dess 
möjligheter att nå samtliga de prioriterade byarna. Med väl det ortssammanbindande nätet på 
plats är det sedan upp till varje kommun hur de väljer att realisera områdesnäten. Antingen 
åberopas de färdiga avtalen med Skanova/Teracom eller så kan kommunen välja att göra det 
efter eget huvud som ett separat lokalt projekt [83].  
Det sistnämnda har Kiruna kommun anammat och driver ett projekt under rubriken ”Målnätet 
2010”. I ett inledande skede byggs fiberringar inom områdesnät i kommunens prioriterade 
byar. "Byakraft" och lokala föreningsbildningar är den part som genomför projekten i 
respektive by. Kiruna kommun startar utbyggnaden i en eller ett par byar för att sedan 
inhämta erfarenheter innan projektet får full skala. Under 2001 tog kommunstyrelsen beslut 
om att Jukkasjärvi och Karesuando skall byggas ut som pilotprojekt. 
 
8.2 Statlig styrning 

Riksdagen har genom ett antal förordningar valt att uppmuntra de kommuner som väljer att 
göra satsningar inom IT-området. I Svensk Författningssamling (SFS) finns följande att utgå 
ifrån [85]: 

• Förordning om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät (SFS 2000:1469)43 
• Förordning om stöd till kommuner som har upprättat IT-infrastrukturprogram (SFS 

2001:349) 
• Förordning om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät 

m.m. (SFS 2001:350) 
IT-kommisionen, som är en statlig kommitté tillsatt av regeringen för att fungera som 
rådgivare, har även framställt ett flertal rapporter som kan ligga till grund för satsningar inom 
området.  
Man kan sammanfatta det viktigaste i förordningarna i tre punkter: 

• Kommunen skall upphandla byggandet, ägandet och driften av IT-infrastrukturen. 
Endast om inga skäliga anbud kommer in får kommunen själv bygga, äga och driva 
näten. 

• Statens stöd får utgöra 55 procent44 när det gäller det ortssammanbindande nätet 
respektive 33 procent för övriga delnät av den totala projektkostnaden. Kommunen 
skall medfinansiera med fem procent av den totala projektkostnaden. Övrig 
medfinansiering kan utgöras av exempelvis privata företags insats, privatpersoner och 
EU-medel.  

• Länsstyrelsen beslutar om stödet som kan utbetalas till och med 2005-12-31. 
Den del av kostnaderna som kommunen ska stå för har minskats sedan det ursprungliga 
förslaget från näringsdepartementet kom. Staten har dock inte höjt sin del utan förlitar sig mer 
på privata företag. Effekten väntas bli att nätvolymen som produceras blir mindre, detta anses 
dock vara en nödvändig anpassning till konjunkturläget [84]. 
 
Mycket värt att påpeka är att dessa föreskrifter gäller om kommunen väljer att göra satsningar 
även mot allmänheten, d.v.s. man inrättar ett s.k. stadsnät.  

                                                 
43 Förordning SFS 2001:351 anger ändringar i förordning 2000:1469 
44 Länsstyrelsen kan dock frångå denna finansieringsfördelning om det finns ”särskilda skäl”. 
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Kommunförbundet uppmanar dock kommunerna oavsett inriktning mot stadsnät eller ej att 
upprätta en strategi för data- och telekommunikation. Strategin ska syfta till att säkerställa 
tillgången på nödvändig data- och telekommunikation, skydda tidigare gjorda investeringar 
och förebygga kompetensbrist [85, 86]. Följande punkter anses bör belysas:  

• Tillbakablick 
• Behovsanalys 
• Val av grundläggande lösningar 
• Val av ni nivå på eget engagemang, kompetens och resursanalys.  
• Riskanalys  
• Reträttvägar  

 
Kommunförbundet är kommunernas intresseorganisation och företräder dom mot 
organisationer och myndigheter i de frågor som får anses allmänna och av gemensamt 
intresse. Specifikt för IT-området har Svenska Kommunförbundet i ett avtal med staten åtagit 
sig att ge kommunerna stöd i frågor rörande områden såsom teknik, juridik, planering, drift 
samt att genomföra kompetenshöjande åtgärder inom IT-området. 

 
”Ett stadsnät är i längd minst 2,5 km och förbinder 
olika kommunala verksamheter, orter och 
kommundelar med varandra. Stadsnätet kan vara 
etablerat av kommunen eller ett kommunalt bolag. 
Även helt hyrda nät av operatör definierar vi som 
stadsnät.” (def. från Svenska Kommunförbundet) 

8.3 Samarbetsorganisationer och samarbetsprojekt 

Med sin IT-enhet, som för övrigt är en gemensam enhet mellan Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet, utgör Kommunförbundet den viktigaste samarbetsorganisationen. 
Ett antal övriga organisationer/projekt finns dock.  
 
8.3.1 KommITS 
KommITS är en användarförening som bildades 1996 med syfte att vara ett forum för 
erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna och driver frågor som berör främst små och 
medelstora kommuner. Representanter finns idag för ca 100 kommuner spridda över hela 
landet. KommITS anordnar konferenser och söker samarbetsformer med leverantörer.  Nära 
samarbete finns med Svenska Kommunförbundets IT-enhet, och med systerföreningar i USA 
och Storbritannien. 
 
8.3.2 Infrabas 
Projektet Infrabas startades för att stödja genomförandet av ITis (den nationella satsningen på 
IT i skolan). Även här återfinns Svenska Kommunförbundet som en samarbetspartner 
tillsammans med ”Delegationen för IT i skolan”.  
Syftet är att stödja kommunerna i den konkreta planeringen och utveckling av IT-
infrastrukturen för skolan. Samtidigt finns ett budskap för de kommuner där skilda enheter 
hanterar IT-frågor att hjälpa kommunerna hitta samarbetsformerna mellan kommunens övriga 
IT-verksamhet och skolan. Infrabas strävar efter att de ska belysa olika tekniska lösningar, 
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diskutera prioriteringar och synsätt med förhoppningen att få en hållbar och långsiktig IT-
utveckling. 
 
8.3.3 Svenska StadsNätsföreningen (SSNf) 
SSNf är en ideell sammanslutning av bolag, organisationer och kommuner som arbetar med 
uppbyggnad och äger eller driver IT-infrastruktur inom stadsnät. SSNf bevakar åt sina 
medlemmar nätägarnas intressen i lag- och standardiseringsfrågor och följer utvecklingen 
inom teknik och marknad. Arbetsgrupper och standardiseringskommittéer bildas av 
föreningen för att lokalt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskuterar frågor såsom 
nätdimensionering, optimering och dokumentation (GIS etc.). 
 
8.4 Vilken roll tar Lidingö stad? 

Som belysts ovan fokuserar kommunerna olika. Mot denna bakgrund tar Lidingö stad en 
passiv roll i utbyggnaden av ett bredbandssamhälle och väljer att liksom Stockholms stad att 
koncentrera sig på den egna verksamheten. På detta sätt undviks också, såsom IT-
kommisionen belyser, den risk som kan finnas i att förvirra sig i en trippelroll 
(nätverksbeställare, leverantör samt indrivare av finansiering via skatter) som uppstår när 
kommunen antar en aktiv roll [87]. Att ansluta företag som tillkommit genom privatisering av 
enheter är dock något som är tänkbart inom ett förvaltningsnät för Lidingö stad.  
  
Ett flertal kommuner har valt att upprätta ett IT-infrastrukturprogram, men Lidingö stad har 
valt att avstå. Skälet till detta är att den summa (140 000 kr) som staden blir berättigad till inte 
anses täcka kostnaden för en sådan utredning. Den täckning som kommersiella krafter kan 
åstadkomma inom Lidingö anses även vara så pass hög så att en IT-infrastrukturutredning 
knappast skulle kunna leda till en markant högre täckningsgrad. Detta är ett beslut förankrat 
politiskt. Även vid en eventuell upphandling av ett förvaltningsnät behandlas frågan politiskt, 
dock kommer beslut kring frågan att tas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan kommer 
alltså inte att behöva beröras av fullmäktige.  
 
Denna förstudierapport anses dock täcka många av de punkter kommunförbundet 
rekommenderar och som IT-kommisionenen vill ha belyst i ett infrastrukturprogram. 
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9 Vad har gjorts innan? 
Två utredningar som direkt berör Lidingö stad och ett kommande nytt förvaltningsnät är den 
statliga SOU 2000:111 samt stadens egen ”Information om bredband på Lidingö”. 
 
9.1.1 SOU 2000:111 
Enligt SOU 2000:111s datamodell är Lidingö i behov av 26 293 meter fiktivt45 
ortssammanbindande nät [88]. Denna datamodell baseras på att fem platser inom ön har 
klassats som prioriterade i behovet av högre kapacitet. Dessa är som följer (med 
prioriteringskod inom parantes): 

• Bosön (N) N som prioriteringskod avser att orten har ett 
näringsliv som har stor utvecklingspotential och 
S ort med skola som behöver högre kapacitet. 

• Furutorp (N) 
• Trolldalen (N) 
• Brevik (S) 
• Sticklinge Udde (S) 

 
Datamodellen (som för övrigt har utvecklats av Lantmäteriet) har länkat ihop de områden 
inom kommunen som är prioriterade och har mer än 50 innevånare med närmast belägna 
område (se figur 33, nästa sida). Den närmaste sträckan har baserats på det allmänna vägnätet. 
De isolerade nätverken som uppkom sammanbinds sedan enligt samma princip. Den fiktiva 
nätstrukturen är optimerad över kommungränserna.  
SOU uppskattar, enligt sin datamodell, kostnaden för det fiktiva nätet till 6 508 600 kr46. I 
denna kostnad ligger projektering, grävning/plöjning, nedläggning av rör och optofiber, 
materialkostnad, återläggning samt dokumentation. Nätet har förutsatts vara fiberoptiskt.    
Den faktiskt kabeldragningen baseras på en schablon om 200 kr/meter. Denna siffra är främst 
anpassad för icke tättbebyggt område och SOU föreslår att tätbebyggda kommuner bör lägga 
till 250 000 kr per prioriterat område för att komma upp i en mer verklighetstrogen 
uppskattning.  
Det fiktiva nätets sträckning når stadens tilltänkta nya förvaltningsnäts ytterligheter i fråga om 
den geografiska placeringen av verksamheterna. Det finns alltså redan en uppskattning av 
kostnaden för den ortssammanbindande delen av förvaltningsnätet (inget områdes- eller 
fastighetsnät inkluderat alltså). Vid beräkningen har dock ingen hänsyn tagits till befintlig 
kanalisation, ett faktum som inte nog kan understrykas.  
 
9.1.2 Information om bredband på Lidingö 
I ”Information om bredband på Lidingö” sammanfattar Lidingö stads stadsledningskontor på 
fem sidor regeringens påverkan och ger även en bild av den teoretiska täckningen för 
bredband via kabel-tv-nät och telefoninät. I figur 34 presenteras den teoretiska ADSL-
täckningen. Cirka 85 % av stadens innevånare och cirka 70 % av Lidingös yta täcks av 
ADSL-åtkomst. Inom dessa områden återfinns merparten av stadens verksamhetspunkter 
vilket gör ADSL ett lockande budgetalternativ för mindre verksamhetspunkter.  
 
 
 
 
                                                 
45 Fiktivt i det avseendet att generella antaganden har gjorts.  
46 SOU har vid sammanräkningen av totalsumman specificerat fem prioriterade orter som nås av det fiktiva nätet 
men enbart adderat fyra gånger 250 000 kronor. Därav är deras totalsumma 6 258 600 kronor. 
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Figur 34: ADSL-täckning  

Figur 33: Fiktivt optiskt nät enligt SOU 
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10 Dimensioneringens förutsättningar 
Efter diskussioner om möjliga teknikval, vad marknaden har att erbjuda och vad övriga 
kommuner gör inom området är det tid för den konkreta dimensioneringen av 
förvaltningsnätet för Lidingö stads del.  
Lidingö stad med sin begränsade yta på 30 km2 gör att det är tämligen tacksamt att 
sammanbinda de olika verksamhetspunkterna. Den ”ostbågeformade” landfördelningen ger 
dock vissa problem. För att illustrativt få en uppfattning av placeringen av de kommunala 
verksamheterna har ett CAD-liknande program, MapInfo, använts [89]. Detta program 
används inom flertalet kommuner för infrastrukturutredningar. Dessutom är det ett vida 
använt program inom de företag som presenterats i marknadsöversikten.  MapInfo möjliggör 
även tabellkopplingar vilket gör att diverse värden kan tilldelas varje fysisk plats. I detta fall 
har bl.a. klientantal, volymbehov och prioritet infogats som uppgifter för varje punkt. 
Samtliga 150 verksamhetspunkter med prioritering återfinns som arbetsmaterial.  
 
För att utifrån verksamheternas fysiska gatuadresser erhålla placeringens koordinator har 
programmet AutoKa-Vy använts. AutoKa-Vy har utvecklats av Metria som är en enhet inom 
Lantmäteriet. Programmet lokaliserar fastigheter och presenterar information genom koppling 
till Fastighetsregistret [90]. 
 
De skikt i MapInfo som skapats under förstudien (kartläggning av verksamhetspunkter och 
befintlig kanalisation, täckning med xDSL och nätförslag) kommer placeras bland befintliga 
standardskikt och bli öppna för andra att använda inom Lidingö stad.   
 
10.1 Kommunikationsbehov 

För stadens anställda diskuteras behovet av tillgång till e-postfunktioner oberoende av fysisk 
plats. I detta ligger även önskemål om möjlighet för samtliga anställda att ha filåtkomst till 
stadens nät hemifrån. Lösningar för distansarbete över kommersiella förbindelser är alltså 
efterfrågat. 
Ett utbyggt gemensamt bokningssystem och införande av GIS-stöd finns under utredning. GIS 
(Geografiska Informationssystem) ska möjliggöra att kartbunden information utnyttjas på ett 
mer kvalificerat sätt inom förvaltningarna och mot omvärlden. Dessutom finns önskemål om 
att kunna göra central säkerhetskopiering i högre utsträckning än vad som görs idag. På de 
allra flesta skolor görs säkerhetskopieringen endast mot lokal server.  
System för ärende- och dokumenthantering utvecklas ständigt och är något av de system som 
predikteras bli mer och mer bandbreddskrävande. Decentraliserad personaladministration 
införs i allt högre grad. Tankar kring att få kontrollinformation från fastigheter finns även. 
 
10.1.1 24-timmarsmyndigheten 
24-timmarsmyndighetens krav, som specificerats i en fyranivåsindelad trappa, ger ett behov 
av ett allmänt effektivt informationsmedium med möjligheter till ständig digital interaktion 
med kommunens dryga 40 000 invånare. Innevånarna ska kunna ta del av personliga data, inte 
nödvändigtvis lagrade enbart på central punkt i nätverket.   
Digital signatur kommer att användas i någon form för att säkerställa identiteten på 
innevånaren. Signaturtekniker kan även komma att utnyttjas för kommunens interna behov 
vilket möjliggör bl.a. elektronisk handel och digitala godkännanden av ansökningar. Den 
elektroniska handeln väntas komma driva upp kapacitetskraven kraftigt.  
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En effektiv service gentemot allmänheten kräver även en väl fungerande ärendehantering.  
Kommunens beslutsfattare kan tänkas kunna analysera och simulera tillgängliga data och 
beslutsalternativ i ärenden. 
CENTURI21 är ett exempel på ett EU-projekt som drivs inom ramarna för 24-
timmarsmyndigheten [91]. Inriktningen är att man med hjälp av IT ska kunna stödja och 
utveckla medborgarnas deltagande i den demokratiska processen. Projektet ingår i EU:s s.k. 
femte ramprogram för forskning och utveckling. Projektet pågick under tiden 1 januari 2000 
t.o.m. 30 juni 2002. Under projektets gång har elektroniska tjänster anpassade efter 
medborgarnas önskemål utvecklats. Bland dessa tjänster finns möjligheten att ställa sig i olika 
köer (barnomsorg, båtplats m.m.), boka en lokal, komma i kontakt med förtroendevalda, 
beräkna sin pension, få kostnadsberäkningar etc. Målet är även att kommunerna vid ingången 
till det avslutande fjärde steget t.ex. ska kunna ”ge användaren från myndighetens webbplats 
möjlighet att följa och agera i sitt ärende, även i de fall då det involverar andra myndigheter 
eller samhälliga instanser. Användarens ska även ges möjlighet att utföra ekonomiska 
transaktioner.” [92] 
 
Deltagande länder i projektet är Sverige, Finland, England, Irland, Ungern och Italien. Från de 
sex olika länderna har telebolag samt dataföretaget Oracle till uppgift att ta fram de tekniska 
lösningarna och funktionerna. Från svensk sida deltar Telia tillsammans med nio kommuner 
(Falkenberg, Lerum, Falköping, Uddevalla, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 
Vårgårda). 
 
Sammantaget ger 24-timmarsmyndigheten ett nytt synsätt på IT-infrastrukturen då den ska 
utformas för att stå i demokratins tjänst. En satsning som kräver en stabil och homogen 
infrastruktur.  
  
10.1.2 ITiS-projektet 
Framförallt är det den pedagogiska sidan som kontinuerligt ställer nya krav på infrastrukturen. 
Stockholmskommuner är t.ex. på väg att ge elever möjlighet att ta del av sina kontons innehåll 
hemifrån. I skolorna har ITiS-projektet drivits lyckosamt i flera år och gett en ökad kompetens 
inom området och drivit upp kommunikationsbehovet. Bl.a. finns önskemål om att samdriva 
projekt med skolor/organisationer i andra länder. Elever och lärare behöver möjligheter att 
bedriva undervisning på andra sätt en de konventionella. Detta kräver en lätt tillgänglig och 
flexibel infrastruktur som kan hantera både ljud och bild. Filmer ska t.ex. kunna överföras 
direkt till skolan. Något som även kräver samverkan med grannkommuner om olika 
verksamhetssystem. 
Huruvida IT ska användas i förskolan, som ett pedagogiskt verktyg för att understödja 
barnens lek och utveckling, råder det delade meningar om. I vissa kommuner har man t.ex. 
tagit ett politiskt principbeslut att inte introducera IT för förskolebarnen. 
 
10.2 Volymbehov 

Utöver de långsiktiga kommunikationsbehoven förestår även inom snar framtid introduktion 
av nya system som konkret kommer utöka volymbehovet. Systemen i tabell 4 är de som är 
beslutade om att införas och får anses vara de som kommer påverka behovet. 
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Tabell 4: Nya system 
 

System Användning Volym/klient 
(min) 

Volym/klient 
(rekommenderat) 

≈ # klienter 
som berörs  

Agresso Ekonomi 64 kbit/s 1 Mbit/s 120 
Book-IT Biblioteksdata (adm) 64 kbit/s 10 Mbit/s 30 
 Biblioteksdata (anv) 19,2 kbit/s 10 Mbit/s 50 
Ö-nätet Intranät 64 kbit/s - 1 000 
Palett Personaladm 64 kbit/s 2 Mbit/s 100 
VO Vård och omsorg 64 kbit/s 2 Mbit/s 100 
 
De redan befintliga systemen presenteras i bilaga 4.  
Baserat på befintlig trafik och de nära förestående volymökningarna ges två aktuella scenarier 
64 kbit/s och 512 kbit/s per klient. Det nya förvaltningsnätet måste dock bära de långsiktiga 
kommunikationsbehoven och således måste predekteringar göras hur scenariot kan tänkas se 
ut runt år 2005. För att ta ett exempel från Tibro kommun: ”Mindre kommunala enheter bör 
behandlas efter samma riktlinjer som företag d.v.s. 5 Mbit/s dubbelriktat till enheten. Större 
enheter bedöms från fall till fall”.  
Initialt i förstudien valdes dock inte att ha den kommunala enheten som styckesbegrepp utan 
ange behov per klient. Två framtida scenarier ansågs möjliga: 2 Mbit/s och 5 Mbit/s per 
klient. Av dessa har 2 Mbit/s och klient utgjort grundvärdet i dimensioneringen. För att mera 
anpassa förstudien till de faktiska kommersiella förutsättningarna övergicks dock mer till att 
se behov per fastighetsnod i nivåerna 2/10/100 Mbit/s eller 1 Gbit/s. D.v.s. i många fall 
överbokas nätet. I arbetsmaterialet framgår behovet per fastighetsnod. Observera att en 
fastighetsnod kan ha flera verksamhetspunkter ansluten till sig. Dessa verksamheter kan ligga 
i samma fastighet eller åtminstone så pass nära så att de kan anslutas till samma fastighetsnät. 
Totalt finns 70 verksamhetspunkter med på listan, sammanförda till 54 fastighetsnoder. Detta 
kan dock skapa behov av flera spridningsnoder inom fastigheterna, vilket blir fallet för 
Högsätraområdet som i förslaget kommer få två fastighetsnoder. 
 
10.2.1 Prioritering 
Av stadens dryga 150 verksamhetspunkter är alla inte lika statiska till sin placering. För en del 
är risken stor att de inom ett antal år kan komma att flytta på sig. Av denna anledning har 
varje plats fått en prioritet/stabilitet 1-3. Med en trea avses att platsen får anses som 
permanent inom överskådlig tid, här återfinns främst större sjukhem och skolor och självklart 
även det centralt belägna stadshuset. Av stadens 150 verksamhetspunkter är de 70 nämnda 
ovan de som fått prioritet två eller tre. Av de verksamhetspunkter som fått prioritet ett finns 
redan idag ett 15-tal klientbestyckade punkter. Dessa har dock endast ett fåtal klienter (1-3 st) 
och bedöms alltså även vara så pass flyttbenägna så de inte ska ingå i dimensioneringen47. 
Förvaltningsnätet kommer att baseras på verksamheter med prioritet två och tre. Vad ska man 
då göra med dom som fått en etta och som naturligt inte hamnar inom förvaltningsnätets 
täckningsområde? En annorlunda, men fullt tänkbar lösning är att vända på resonemanget, 
d.v.s. på lång sikt bör dessa verksamheter, så långt som möjligt, centraliseras för att kunna ta 
del av förvaltningsnätet. ”Om inte Mohammed kan komma till berget får berget komma till 
Mohammed”, för att citera Bibeln. 
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I figurerna (som i arbetsmaterialet presenteras i färg) i bilagorna syns verksamhetspunkternas 
stabilitet med följande färgmarkeringar48:  

 Högsta stabilitet (3) Ska knytas till förv.nät 
 Mellersta stabilitet (2) Bör knytas till förv.nät 
 Lägsta stabilitet (1) Behöver ej knytas till förv.nät 

 
10.3 Nätstruktur 

En första blick på MapInfo-kartan (se t.ex. bilaga 9) ger några första fysiska förutsättningar. 
Avståndet mellan de längst från varandra belägna prioriterade verksamhetspunkterna är 
fågelvägen 8,7 km. Från stadshuset sett är det 6,5 km fågelvägen ut till den mest avlägsna 
verksamhetspunkten.  
Skulle man utan någon som helst tanke på befintlig infrastruktur och möjliga 
kanalisationsstråk dra en ringstruktur kring ön för att kunna möjliggöra att samtliga tvåor och 
treor med kommunikationsbehov (undantaget nordöstra Lidingö, Elfviks gård) sedan nås via 
ett områdesnät rör det sig om 35 km fågelvägen.  
 
Bland möjliga nätstruktur återfinns förutom ring även bus, stjärna, mesh och punkt-till-punkt. 
Topologierna är inte alla strikt fysiska sådana. Den fysiska topologin (strukturen), d.v.s. den 
verkliga layouten, kan skilja sig från den logiska topologin som berör hur information får 
åtkomst till den fysiska topologin och transporteras genom den. 
 
10.3.1 Ring  
I ett ringnätverk har varje nod exakt två nodgrannar och den ”sista” noden förbinds alltid med 
den ”första”. Ringen möjliggör högre hastigheter, erbjuder enkel felsökning och ger anslutna 
noder förbindelseredundans. Ringnätet erbjuder även enkel hantering av till- och frånflöden 
från en nod. (D)WDM-system och SONET/SDH är intimt förknippade med ringstrukturen. 
Särskillnad görs mellan olika ringuppbyggnader beroende på trafikens riktning och hur 
brottskydd hanteras. Antingen flödar nyttotrafiken i en och samma riktning genom ringens 
samtliga fysiska kanaler eller så ges kanalerna motsatta flödesriktningar. Detta kombinerat 
med huruvida reservflödet går i samma riktning eller motsatt till nyttoflödet ger ringnätverken 
olika beteenden.  
 
Ringstrukturen är ett typexempel på en logisk topologi (t.ex. kan en nods till och från 
förbindelse gå genom samma rör åtskilliga sträckor när det rör sig om en geografiskt 
avvikande nod). Ringstrukturen kan återfinnas i både ortssammanbindande och områdesnät.  
 
10.3.2 Bus 
I en bustopologi brukar en enda kabel ansluta upp till 30 stycken klienter [93]. Alla klienter 
anslutna till kabeln kan sända till alla och ta emot från alla vilket tvingar topologin till att 
koordinera nätverksåtkomst (se 3.3). Topologin är främst applicerbar för fastighetsnätet och är 
starkt förknippad med Ethernet-lösningar. Topologin är den som är mest kabelbesparande och 
allmänt billig att installera. Nackdelarna är det begränsade antalet klienter och begränsande 
hastighet som uppkommer då kabel delas. Felsökning anses även svårare än i fallet med öriga 
topologier.  
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48 Dessutom finns ISDN förbindelser till anställdas hem markerade och stadens pumpstationer. Dessa punkter 
ska ej ingå i ett nytt förvaltningsnät och beaktas ej i denna förstudie.  



10.3.3 Stjärna 
Varje underliggande nod har sin egen kabel till ursprungsnoden i stjärnstruktur. Strukturen är 
lätt att upprätthålla och att expandera. Felsökning underlättas och uppgradering till högre 
hastigheter kan ske bit för bit. Nackdelen är att ett stjärnnätverk kräver mer kablage och att 
redundans för varje punkt inte kan erbjudas (kabelbrott kommer dock endast beröra delar av 
nätet).  
En speciell form av nästlade stjärnnät går under benämningen träd (även kallad distribuerad 
stjärna). En trästruktur kan sägas vara ett stjärnnätverk uppdelat i grenar med egna 
stjärnnätverk. På detta sätt får nätet en hiarkisk struktur. Denna struktur kan ses som en 
hybrid. Hybridstrukturer uppkommer oftast då gamla nätverk uppgraderas bit för bit vilket 
även kan ge en kombination med andra strukturer. Vanligast är att stjärna kombineras med 
ring. 
  
10.3.4 Mesh 
I ett fullmesh-nät är varje nod ihopkopplad med alla andra noder. Metoden ger en hög 
redundans och flexibilitet men har stora investeringskostnader. Dess stora komplexitet ger 
krävande nyinstallationer, felsökningar och trafikövervakning. Ett tummått brukar vara att 
antalet noder inte ska vara fler än ett tiotal för att fullmeshens fördelar ska överväga dess 
nackdelar. Vid nodantal som närmare sig ett 100-tal blir fullmeshens metoder omöjlig att 
utnyttja.  
 
Ett mellanting mellan punkt-till-punkt och fullmesh är meshstrukturen. I meshstrukturen har 
åtminstone en nod två (eller flera) förbindelser till sig. Vid ett avbrott finns det oftast mer än 
en alternativ väg att välja och på detta sätt kan även multipla avbrott hanteras (vilket inte en 
ring klarar).   
 
10.3.5 Punkt-till-punkt 
Nätstrukturen punkt-till-punkt är den ursprungliga och är därmed billig och enkel. Den 
undviker brusaddition och störningar mellan kanalerna som kan förekomma i övriga 
nätstrukturer. Ingen länk är beroende av en annan vilket innebär att kommunikationsbrott blir 
lokala och förbindelser individuellt uppgraderbara. Punkt-till-punkt-strukturen kom naturligt 
att i många fall övergå till meshutseende då behovet fanns för kommunikation mellan fler än 
två datorer. Strukturen är på samma sätt som fullmesh olämplig då antalet noder och avstånd 
växer. Geografiskt begränsade punkt-till-punkt-förbindelser kan dock i praktiken läggas i en 
ringform (se figur 34). 

 
Figur 34: Nätverkselement (i figuren ONU) kopplade till huvudnod (CO – Central Office). 
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10.4 Teoretiska modeller 

Dimensioneringen inbegriper att beräkna och ta hänsyn till tillgänglighet, fördröjning och 
dämpning.  
10.4.1 Tillförlitlighet 
Genom att titta på antalet fel som förorsakas under en viss för komponenter och kablar 
förutbestämd tid kan en uppskattning av nätets tillförlitlighet framtas. I tabell 5 framgår de 
symboler/notationer som används vid beräkningarna.  
 

Symbol Förklaring 
n Antalet noder 
n0 Antalet noder för ordinarie förbindelse 
nr Antalet noder för redundansförbindelse 
LO Längd ordinarie förbindelse i km 
LR Längd redundansförbindelse i km 
L Avstånd mellan noder i km 
A Tillgänglighet (Availability) 
UFK Otillgänglighet fiberkabel  Typiskt värde: 4,56·10-6  km-1 
Unod Otillgänglighet nod Typiskt värde: 2·10-5 
UO Otillgänglighet vid nyttjande av ordinarie förbindelse 
UR Otillgänglighet vid nyttjande av redundansförbindelse 
UR(NF) Otillgänglighet vid nodfel under nyttjande av redundansförbindelse  
UR(KB) Otillgänglighet vid kabelbrott under nyttjande av redundansförbindelse 
P(NFfel) Sannolikheten att fel orsakas av nodfel 
P(KBfel) Sannolikheten att fel orsakas av kabelbrott  

Tabell 5: Symboler/notationer vid tillförlitlighetsberäkningar 

 
För en dubbelriktad ring där möjlighet finns till att dirigera trafiken i motsatt riktning om 
länken bryts (UR(KB)) eller nätverkslement havererar (UR(NF)) beräknas otillgängligheten för de 
bägge incidenterna enligt49 [94, 95]:   
 nodFKKBR UnULnU ⋅+⋅⋅−= )1()(

nodFKNFR UnULnU ⋅−+⋅⋅−= )1()2()(

nodFKO UnULnU ⋅+⋅⋅=

Under normal drift av nätet (d.v.s. då nätet inte befinner sig i någon av de två tillstånden 
ovan) är otillgängligheten:  
 
 
Sammantaget ger det en tillgänglighet A:  
 

RO UUA ⋅−= 1 )1( a

där )()( )()( felKBPUfelNFPU KBRNFRR ⋅+⋅=U  

och 1)()( =+ felKBPfelNFP , d.v.s. sannolikheten att felet orsakades av noden eller kabeln 
ska summeras till 1. Baserat på otillgänglighetsvärdena angivna i tabell 5 för UFK och Unod 

                                                 
49 Då inget behov av förstärkare kommer att finnas inom Lidingö är förstärkarnas otillgänglighet ej medtagen.  
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med en snittlängd på 1 km mellan noderna i ringen anges P(NFfel) till 0,82 och P(KBfel) 
till 0,18. 
 
I fallet med en meshstruktur eller hybridvarianter på strukturen skapas redundans genom att 
en alternativ väg finns för antingen varje länk eller för hela förbindelsen (ett alternativ som 
blir känsligare för multipla avbrott).  
 

nodoFKOO UnULU ⋅−+⋅= )2(
I det sistnämnda fallet erhålls otillgängligheten för den ordinarie respektive den alternativa 
transportvägen som:    

nodRFKRR UnULU ⋅−+⋅= )2(
Detta ger tillgängligheten för förbindelsen A: 

)1( bRO UUA ⋅−= 1
 
99,999 %50 tillgänglighet är vanligt att tjänstespecifikationer utlovar vilket innebär att nätet 
endast är nere 6 min under ett år om värdet avser hela dygnet alla årets dagar (vilket oftast 
inte är fallet – se nedan). Värdet i tabell 5 på otillgängligheten för fiberkabeln motsvarar ett 
kabelbrott vart fjärde år på ett nätverk om 50 km vilket ger en enhetslös felintensitet på 
570·10-9 per kilometer. Denna felintensitet går under förkortningen FIT51. FIT uttrycker hur 
ofta ett fel inträffar under en miljard timmars komponentdrift. 1 FIT motsvarar således 
0,0001% per 1 000 timmar. Otillgängligheten framtas sedan genom en multiplikation av 
felintensiteten med en uppskattad tid för reparation/utbyte, MTTR (Mean Time To Repair 
eller Mean Time To Replace). I MTTR ingår felkonstaterande och lokalisering, urdrifttagning 
av nätverkselementet med efterföljande felsökning och vidtagande av lämpliga åtgärder följt 
av idriftsättning. Fiberbrott antas kunna vara åtgärdade inom 8 timmar, d.v.s. MTTR är 8 
timmar, vilket ger otillgängligheten på 4,56·10-6 angiven som typiskt värde i tabell 5.  
 
För noderna, som både kan vara add-drop-multiplexorer, korskopplare eller switchar, antas 
felintensiteten vara 5·10-6 (i produktblad för switchar brukar dock värden kring 3·10-6 anges 
[96]) och ska kunna bytas ut inom 4 timmar, vilket ger en otillgänglighet på 2·10-5. Antalet 
minuter som en förbindelse ligger nere under ett år med enbart hänsyn tagen till en nods 
tillgänglighet ger 10 minuter. Med värdena ovan är de 6 minuter som vissa leverantörer påstås 
kunna utlova alltså redan ”förbrukade” av ett nätelement52. I samtliga ovanstående formler 
tillkommer även en otillgänglighet hos sändaren och mottagaren som tillsammans typiskt 
ligger kring 7·10-7.  
Observera att i dessa otillgängligheter finns inte fel orsakade av externa faktorer, d.v.s. främst 
strömavbrott (UPS förutsätts alltså finnas) och handhavandefel (personal förutsätts alltså 
kunna sitt jobb).  
  
Om man inte vill utnyttja FIT är MTBF (Mean Time Between Failure) ett mått på 
tillförlitligheten ur ett designperspektiv då det uttrycker antalet förväntade timmar mellan 
systemavbrott (inkl. reparationstid). I tabell 1 i bilaga 5 presenteras vilka värden MTTR och 
MTBF kan anta för att ge en önskad tillgänglighet på 99 % respektive 98,5 %. 
Tillgängligheten framtas enligt formel 2, där uttrycket i täljaren även går under beteckningen 
MTTFF (Mean Time To First Failure). 
                                                 
50 Den s.k. ”5 nine”-servicenivån.  
51 Förkortningen står för Failure unIT. Även Failure In Time syns i vissa skrifter. Mer korrekt vore dock att se 
det som Failurerate In Time. 
52 För att ha en chans att uppfylla ett sådant löfte måste leverantören erbjuda MTTR på mindre än 1 timme för 
nätelementen. 
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)2(

MTBF
MTTRMTBFA −

=  
 
 

Övrigt i bilaga 5 ges även olika scenarier för hur det totala antalet systemfel kan åligga olika 
parter att åtgärda. Normalt är, vilket antas även kommer bli fallet för Lidingö stads 
förvaltningsnät, att leverantören ansvarar för det ortssammanbindande nätet och 
områdesnäten. Ägaren, staden, ansvarar för fastighetsnätet och nätverkselement inom det 
nätet och ev. även aktiv utrustning i noderna. På detta sätt kan man få en uppfattning om vilka 
tillgänglighetskrav som ställs på respektive part.  
 
Vad man nu väljer att tillämpa som definition för tillgänglighet är en smaksak. FIT har dock 
fått stor acceptans som tillförlitlighetsparameter. Detta då moderna halvledare sällan havererar 
under tester vid normala arbetstemperaturer vilket fått MTBF att växa så pass så detta mått 
inte längre är matematiskt rimligt. 
 
Sett ur en kommersiell synvinkel är tillgänglighetsmåttet en del av de tillförlitlighetsgarantier 
som en leverantör lämnar. Telia definierar sin garanterade tillgänglighet, CAA (Customer 
Access Availability), som ett tillgänglighetsvärde för förbindelse mellan 
kundanslutningspunkt (överlämningspunkt) och huvudnod. CAA relateras till en tidsbestämd 
och avtalad beräkningsperiod, TST. TST brukar vara tre på varandra följande 
kalendermånader med start från första månadens första dag. CAA fås sedan enligt formel 3 
och beräknas fram för varje kundanslutningspunkt. 

100)1( ⋅−=
TST
ADTCAA  )3(

 
ADT (Access Down Time) är den garanterade maximala åtgärdstiden från det att 
kundanslutningspunkten inte längre kan etablera en förbindelse. Sluttid infinner sig då 
leverantören lämnat klarrapport till kund. ADT tar hänsyn till den garanterade servicetiden, 
SH (Supported Hours), som beror av vilken servicenivå som tecknats mellan leverantören och 
kunden, den s.k. SLA (Service Level Agreement). Normalt är att den grundläggande 
servicenivån utgörs av helgfria vardagar under kontorstid och trappas sedan upp stegvis till 
dygnet runt, alla dagar i veckan (felanmälan brukar dock kunna göras dygnet runt oavsett 
SLA). ADT påverkas alltså av undantagen tid (S), d.v.s. tid då ej service utförs, vilket ger att 
ADT (uttryckt i minuter under SH) ges av formel 4. t betecknar antalet minuter som en 
enskild kundanslutningspunkt är otillgänglig per feltillfälle.  
ADT=t-S  (4) 
 
Värden på CAA kan med lägsta servicenivån (för Telia ADT=8 timmar) ligga på 99,7 %. 
CAA över 99,95 % förutsätter att divergent redundant förbindelse har upprättats till 
kundanslutningspunkten. 
 
10.4.2 Fördröjning 
Fördröjningen är som mest kritisk för telefonin. Naturligt är således att utgå från de 
fördröjningsfaktorer som diskuterades i avsnitt 6.1. Fördröjningen antas alltså vara 
sammansatt av kompression (inkl. paketering), transport, samt nätelementens påverkan (inkl. 
serialisation) enligt formel 5.  

)5()(103,6 6
sernätelementpaketeringkomp TTkmLTTT ++⋅⋅++= −  
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De två första termerna utgör merparten av fördröjningen, 30 ms om G.729 tillämpas. Detta 
ger 120 ms kvar för fördröjning orsakad av nätverket (se formel 6). Denna tid kan dock höjas 
om man väljer att använda sig av G.711-standarden med låg eller obefintlig kompression.  

msTTLT sernätelementnät 120103,6 6 <++⋅⋅= −  )6(
 
Nätelementen har i normal drift en mycket låg fördröjning. Baserat på värden diskuterade i 
avsnitt 6.1 sätts fördröjningen förorsakade av nätelementen till 0,1 ms, därtill kommer termen 
Tser (serialisationsfördröjningen)53 som antas utgöra ett tillägg om maximalt 0,8 ms (räknat på 
maximala ”talpakets”-storleken och en 2 Mbit/s-förbindelse).  
Switcharna har dock oftast köer vilket kan öka fördröjningen. En enkel köhantering är FIFO 
(First In First Out). I detta fall sker ingen prioritering utan först paket som kommer in kommer 
också först ut. Om switchen får fler paket än vad som kan hanteras i kön kommer paket att 
spärras bort. Sannolikheten för att detta inträffar ges med k=K+1 insatt i 
tillståndsfördelningen (formel 7).  

)1(
)1(

2+−
−

= K

k

kp
ρ

ρρ  där ρ=λ/µ [97] (  )7

λ är ankomstintensiteten av paket och µ är avgångsintensiteten. λ beror av antalet anslutna 
klienter, deras bandbreddsutnyttjande och paketstorleken. µ beror av paketstorleken och den 
förbindelse som finns från switchen mot nätet. K anger antalet köplatser. k=K+1 i formel 7 
innebär att ett anländande paket möter en switch som i den tidsenheten hanterar K paket.  
Medelantalet paket i kön N beräknas enligt: 
 

k

Kk

k
pkN ⋅= ∑

+=

=

1

0
[97]  )8( a

Ur formel 8a kan via Little’s sats medelfördröjningen förorsakad av kön54 beräknas som:  
 

)1( 1+−⋅
=

Kp
NT

λ
 [97]  )8( b

 
Med K=64 (ett typiskt värde), en paketstorlek på 1518 bytes och en 100 Mbit/s-switch utgör 
enligt formel 8b det maximala tillägget till fördröjningen 7,8 ms.  
 
Köernas variabla påverkan på nätets fördröjning ska kompenseras av de i avsnitt 6.1 angivna 
dejitterbuffrarna. Om inget annat anges är fördröjningar förorsakade av köer (i kombination 
med dejitterbuffer) ej medtagna i de fördröjningsvärden för IP-telefonin som anges i kapitel 
11. 
 
10.4.3 Avståndsbegränsningar 
Vid beräkningar av maximala avstånd mellan noder ska effektbudgetar upprättas och hänsyn 
skall tas till dispersion (pulsbreddning).  
 
I effektbudgetar uttrycks oftast sändningseffekt i decibel relativt 1 mW vilket ger värden i 
enheten dBm.  
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53 Switcharna antas dock inte förorsaka någon vidarebefodringsfördröjning. 
54 Under förutsättning att inte paketet blir spärrat.  



Mottagarens känslighet är den lägsta effekt som krävs för att mottagaren ska kunna uppfatta 
informationen korrekt. Det finns dock även det motsatta problemet, signalen får inte heller 
mätta mottagaren vilket ger en högsta mottagareffekt att ta hänsyn till.  
 
För optiska fiberkablar dämpas signalen av orenheter i glaset. Denna dämpning är beroende 
av våglängden såsom redan diskuterats i avsnitt 2.1. Dessutom tillkommer för multimodfiber 
moddispersion. Singelmodfiber är dock inte helt befriade från dispersion (pulsspridning) som 
beror av datahastigheten. Den dominerande av dispersionen är den kromatiska dispersionen. 
Skarvar och kontaktdon introducerar även en förlust. Tabell 6 sammanfattar de nämnda 
storheterna och ger även typiska värden för B=1000 (produktspecifika värden från Cisco 
Catalyst 4000 [98]) Mbit/s.  

 
 Tabell 6: Effektdämpning 

Symbol Förklaring Typiskt värde Enhet 
Pt, min Lägsta sändareffekt - 11 (1000BASE-LX) dBm 
Pt, max Högsta sändareffekt - 3 (1000BASE-LX) dBm 
Pr, min Lägsta mottagareffekt - 19 (1000BASE-LX) dBm 
Pr, max Högsta mottagareffekt - 3 (1000BASE-LX) dBm 
αf Fiberdämpning [99] (λ=850 nm): 3,4 

(λ=1300 nm): 0,5  
(λ=1310 nm): 0,4 
(λ=1550 nm): 0,3 

dB/km 

αskarv Maximal skarvförlust [99] 0,1 dB 
αkontakt Maximal kontaktförlust [99] 0,5 dB 
DM Modal bandbredd MM 185 (λ=850 nm) MHz-km 
DC Kromatisk dispersion SM  <3 (λ=1300, 1310 nm) 

SM 17 (λ=1550 nm)55  
ps/(nm⋅km) 

•λ Spektralbredd 2,5  (FB) 
0,1 (DFB - λ=1550 nm) 

nm 
 

L Fiberlängd - km 
K Antalet kontakter 2  
S Antalet skarvar 0  
B Bithastighet 1000 Mbit/s 
  
I nätverkselementens datablad återfinns ibland effektbudgetar som ska ge köparen en 
uppfattning om framförallt maximala fiberlängder vid installation. Det effektöverskott som 
finns när samtliga dämpande faktorer beaktats bildar en effektmarginal. I effektmarginalen 
återfinns dämpande aspekter som inte på samma sätt kan förutses och uppskattas, t.ex. fiberns 
åldrande (vilket brukar uppta den största delen av marginalen), orena kontakter/skarvar, 
temperaturförändringar och fukt. Denna effektmarginal bör vara på minst 2 dB. Beräkningen 
av denna framgår av formel 9. 

kontaktskarvfrts KSLPPM ααα ⋅−⋅−⋅−−= min,min, )9(  

                                                 
55 Kromatisk dispersion fås egentligen ur )(

4
)( 3

0
4

0

λ
λλλ −⋅≈

S
D  där S0 <= 0,101 ps/(nm2·km). λ0 är den 

våglängd vid vilken dispersionen är obefintlig (λ0=1297-1316 nm) och λ är aktuell sändarvåglängd.  
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Under förutsättning att inte mottagaren mättas  
(d.v.s. ) kan denna ekvation omformas för att 
erhålla den maximala längden (se formel 10). 

kontaktskarvftr KSLPP ααα ⋅−⋅−⋅−≤ max,max,

 

f

skontaktskarvrt MKSPP
L

α
αα −⋅−⋅−−

= min,min,
max )10(  

 
Värdena från tabellen insatta i formel 10 med λ=1300 nm innebär att fibersträckan kan vara 
13 km innan åtgärder krävs (  är uppfyllt för alla 
värden på L). Detta är dock inte hela sanningen vid en hastighet om 1 Gbit/s. Vid denna höga 
Ethernet-hastighet utnyttjas GBICs (gigabit interface converter)56 som gränssnitt för att 
konvertera de elektriska strömmarna till optiska signaler (och vice versa). GBIC kan då sägas 
överta faktorns K ⋅αakontakt roll i formlerna ovan och introducerar en ”channel insertion loss” 
på för aktuellt produktexempel 4,5 dB. Med detta insatt sänks sträckan till 5 km.  

kontaktskarvftr KSLPP ααα ⋅−⋅−⋅−≤ max,max,

 
Ovanstående beräkningar har inte heller tagit hänsyn till dispersionen, då denna beaktas 
tillkommer även tumregeln att totala fördröjningen orsakad av kromatisk dispersion (CD) inte 
får överstiga 20 % av bitperioden. Fördröjningen •τc (pulsbreddningen) erhålls som [100, 
101]:  

LDCc ⋅∆⋅=∆ λτ  
Detta ger det av pulsbreddning förorsakade maximala avståndet vid nyttjande av 
singelmodfiber Lmax SM: 

 
λ

τ
∆⋅

∆
=

C

c
SM D

L
)max(

max  

Fallet med Distributed-FeedBack (DFB)-laser där λ=1550 nm och B=1000 Mbit/s 
(0,2⋅bitluckan=200 ps) ger Lmax SM=120 km. Med en FeedBack (FB)-laser blir dock det 
maximala avståndet 4,8 km med λ=1550 nm. Vid FB-laser med λ=1300 nm sätts inga 
begränsningar av kromatisk dispersion. Beräkningar på polarisationsmodsdispersion, PMD 
(som inte beror lika direkt på spektralbredden, •λ, utan är mera komplex) är onödiga då 
PMD-effekten är 20-1000 gånger mindre än CD. 
 
Maximala fiberlängden blir då den minimala av den avståndsbegränsning dämpningen och 
den kromatiska dispersionen sätter. Den maximala fiberlängden för B=1000 Mbit/s blir 5 
km57 (för FB-laser och λ=1550 nm t.o.m. strax under 5 km).  
 
I fallet med multimod framtas systemets totala pulsbreddning •τtot dels ur den modala •τmodal 

och dels ur den kromatiska breddningen •τc enligt: 22
mod caltot τττ ∆+∆=∆  Den kromatiska 

dispersionen blir dock försumbar för aktuella våglängder och systemets bandbredd begränsas 
vid utnyttjande av multimodfiber av den modala bandbredden. Längsta sträckan för 
multimodfiber med hänsyn tagen till den modala bandbredden Lmax MM ges av:   
 

                                                 
56 Dessa, såsom många andra nätelementskomponenter, brukar marknadsföras som ”hot-swappable” – d.v.s. 
uppgradering/utbyte ska kunna ske under drift en och en eller flera åtgången utan att störa övriga enheter. 
57 Enligt produktbladet anses sträckan vara 10 km. Detta innebär dock enbart en obefintlig systemmarginal vid 
nyttjandet av GBICar och ingen hänsyn tagen till den kromatiska dispersionen. 
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B

DL M
MM =max  Vilket för λ=850 nm och B=1000 Mbit/s ger kring 200 m. 

De ovanstående beräkningarna kan upprepas för olika hastigheter, fiberdiametrar och 
multimod eller singelmod vilket bör ge värden i nivå med de IEEE fastslagit för maximala 
fibersträcker (se tabell 1, avsnitt 3.3). 
 
Beräkningarna ovan gäller för fiberkablar, för ortsförbindelser över kopparkabel finns de 
värden för maximala avstånd för SHDSL-förbindelser som anges i bilaga 1. Detta innebär att 
avståndet inte får vara längre än 3,7 km om maximal hastighet ska kunna nyttjas. Avståndet 
beror dock på kopparens dimensioner , brusnivå och allmän kvalité vilket både kan minska 
och höja medelvärdet 3,7 km.  
 
10.5 Kostnader 

Syftet med exjobbet har inte varit att sätta en exakt prislapp på vad ett framtida nytt 
förvaltningsnät kan tänkas kräva i investerings-, drifts- och förändringskostnader. Dock har en 
uppskattning gjorts utifrån nedanstående värden. Som beräkningsperiod har 5 år valts.  
 
10.5.1 Förbindelser 
Kostnaderna för fiberförbindelserna som återges i tabell 7 har hämtats från Stokabs 
standardprislista och avser hyreskostnad per kvartal. Kostnaden baseras på fågelvägen mellan 
de två punkter som ska sammanbindas, avrundat uppåt. I hyresavgiften ingår beredskap 24 
timmar om dygnet, årets alla dagar. Priserna är att betrakta som ”listpriser” (d.v.s. ett övre tak 
vid större beställningar). Själva förbindelsekostnaden antas inte bero av hastigheten (10, 100 
Mbit/s eller 1 Gbits/s)  
En viktig anmärkning är att de angivna priserna förutsätter att möjlighet finns att utnyttja 
redan befintlig förbindelse eller åtminstone att kanalisationsvägar finns färdiga. Självklart 
finns det avvikelser i pris mellan bolagen men erfarenheten från andra kommuner visar att 
dessa kostnader är tämligen representativa som listpriser. En initial kostnad på 10 000 kronor 
per förbindelse har även avsatts. 
I fallet att helt ny kanalisation måste dras har extrakostnaden satts till 400 kronor/m. Denna 
siffra kan dock variera kraftigt – skräckexempel från andra kommuner ges från leverantörer 
på närmare 1 000 kronor/m för vissa sträckor, medan t.ex. Mora genom omfattande 
samnedläggning fått ner kostnaden till 40 kronor/m för långa sträckor [102].  
 

 
Tabell 7: Fiberhyra
Km 250 meter 0,5 km 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km 3 km 3,5 km 
SEK/ 
kvartal 

5 450 6 244 7 532 8 996 10 353 11 730 13 063 14 439 

Km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 10 km  
SEK/ 
kvartal 

15 810 18 176 20 842 23 112 25 419 27 828 30 535  

 
För xDSL-lösningen antas förbindelsen kräva en startkostnad på 5 000 kronor och en 
hyreskostnad, som inte beror av avståndet, på 3 000 kronor/kvartal. 
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10.5.2 Nätelement 
Varje fastighetsnod, med undantag för ringstrukturen, antas bära en kostnad av 7 500 kronor i 
merparten av scenarierna där Cisco 2950 (24-portars standard image – se avsnitt 4.2) etableras 
i övergången mellan områdesnät och fastighetsnät. Närmare 1 000 kronor kan besparas på de 
accesspunkter som skulle kunna klara sig med en 12-portars (förskolor t.ex.) – denna 
kostnadsbesparing får dock anses omotiverad då enhetligheten och okända framtidsbehov 
uppväger kostnadsbesparingen.  
 
Utformningen av huvudnod (och ev. områdesnoder) framgår under respektive struktur i 
kapitel 11. Nätelementen är överlag hämtade ifrån Ciscos sortiment då de varit förstudien 
behjälplig och produktvalen ska därmed ses som exempel med möjlighet till utbyte med andra 
märken. Avskrivningstiden för samtliga aktiva komponenter antas vara 3 år, en siffra som 
återkommer i många kommuners antaganden. 
 

10.5.3 IP-telefoni 
Som prisexempel för IP-telefonerna har Nortels i2004 (figur 36) tagits, den får anses vara 
representativ med sin kostnad på 2 400 kronor. En kostnad som självklart sänks vid större 
kvantiteter. 
Nätelementen kräver även en uppgradering. Huvudnoden och områdesnoden måste kunna 
hantera inline power och dessa nätelement bör även få förhöjd effekt. Kostnaden, som anges 
under respektive nätalternativ i kaptiel 11, utgår ifrån att de moduler som byts ut har ett 
andrahandsvärde.  
 
Fastighetsnoden, som är en lager 2 switch, antas kunna hantera IP-telefoni genom QoS på 
lager 2 och ska således inte nödvändigtvis kräva en uppgradering till lager 3. För 
strömmatningen har för de större fastighetsnäten en 48 portars Inline Power Patch Module 
applicerats till en kostnad av 40 000 kronor58. På mindre verksamhetspunkter såsom främst 
förskolorna får istället strömmatningen skötas genom separat strömmatning för varje IP-
telefon, en transformator som kostar kring 400 kronor per telefon. Kostnaden för den högre 
tillgängligheten är inte medtagen. 
 

Figur 36: i2004 
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58 I de fall områdesnoder etableras kan den verksamhetspunkten som återfinns vid områdesnoden försörjas via 
nätelementet i områdesnoden. 



10.6 Simuleringsbehov 

Samtliga företag som kommit med synpunkter under förstudiens gång anser inte att det skulle 
krävas simuleringsverktyg för att ta fram en optimal nätstruktur. Problemet är att finna 
tillförlitliga modeller för användarnas beteende. Eftersom kostnaden för kapaciteten enbart 
ökar marginellt med höjda krav tillämpas regeln att man överdimensionerar istället för att 
lägga möda på att analysera användarbeteende. Telia som även har en forskningsavdelning 
inom området utgör ett undantag och använder sig av simuleringsprogrammet OPNET, men 
inte för dimensionering av marknadsmässiga nät då Excell-blad eller papper och penna anses 
vara tillräckligt som verktyg.  
Inom förstudien har dock en inlärning av simuleringsprogrammet NS ingått. Eftersom dessa 
simuleringar inte bidrar till slutresultatet har den dokumentationen utelämnats i rapporten. 
Beskrivning av de vanligaste simuleringsprogrammen på marknaden finns i bilaga 6. 
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11 Dimensionering 
Dimensioneringen kommer att ske stegvis. Inledningsvis skissas det på en grundstruktur i 
fråga om en ring som täcker de centralaste delarna av Lidingö. Därefter utökas detta nät för att 
täcka fler och fler perifera verksamhetspunkter i och med att övergå från den ursprungliga 
strikta ringstrukturen till en distribuerad stjärna varefter en hybrid struktur (ring-stjärna) 
tillämpas. Slutligen undersöks rena punkt-till-punkt länkar. Förbindelsernas dragning utgår 
från det allmänna vägnätet. Hänsyn tas till den kanalisation som kommit examensarbetet till 
del. 
 
Meshstrukturen kommer inte behandlas. En sådan struktur kommer naturligt om nätet i 
framtiden kompletteras. Full-mesh tillämpas enbart då man vill ta hänsyn till att ytterligare ett 
avbrott kan ske innan det första har kunnat repareras, en tillgänglighetsnivå som inte 
efterfrågas.  
 
Observera att antalet noder i samtliga dimensioneringsfall är mindre än antalet 
verksamhetspunkter då vissa verksamheter bedrivs i samma fastighet eller så nära intill så att 
staden kan anses ha bättre vinning i att förbinda dessa sinsemellan med ett (oftast befintligt) 
fastighetsnät. Tillgänglighetsvärdena är framtagna utifrån värst drabbad nod.  
 
11.1 Ring 

Baserat på de mest krävande verksamhetspunkterna skissas en första nätstruktur (se bilaga 7). 
Med denna ringstruktur nås 14 av de 21 verksamhetspunkterna med stabilitet 3 (och innehav 
av arbetsstationer) samt 22 av 45 med mellersta stabiliteten (och innehav av arbetsstationer). 
Av de sistnämnda har dock 4 stycken så pass lågt klientantal så den höga kostnaden som en 
anslutning till ringen kommer visa sig innebära inte motiverar en anslutning för dessa. Av det 
totala predikterade trafiken från fältet återfinns 67 % inom den i bilaga 7 presenterade 
ringstruktur. Dryga 11 km blir förbindelsen, räknat utmed det allmänna vägnätet. 
Förbindelserna mellan fastighetsnoderna antas vara på 2 Gbit/s (i praktiken alltså 4 Gbit/s)59. 
Med utgångspunkt från att varje arbetsstation ska kunna flöda med 2 Mbit/s och varje IP-
telefon med 100 kbit/s ger detta dock en absolut maximal belastning på 2,7 Gbit/s (inkl. 25 % 
tillägg)60.  
 
Om inte nätet får vara överbokat och även fungera utan nedsänkta svarstider vid avbrott (då 
enbart 2 Gbit/s kan utnyttjas) måste koncentratorer appliceras på de fastighetsnoder som utgör 
den högsta belastningen. Med koncentratorer som begränsar till 100 Mbit/s på de 
fastighetsnoder som totalt överstiger 100 Mbit/s kan bandbreddsbehovet i ringen dras ner till 
1,3 Gbit/s (inkl. 25 % tillägg). Koncentratorfunktionen uppfylls genom att portarna enbart 
utnyttjas upp till bandbreddsbegränsningen, vilket teoretiskt kan orsaka höjda fördröjningar 
eller t.o.m. risk för att en arbetsstations nätanrop blir spärrat. För att ta ett konkret exempel – 
Gångsätra skola. Med spärrsannolikheten angiven enligt avsnitt 10.4.2 fås i detta fall att det 
vid 51 klienter som förbrukar den teoretiska maxhastigheten 2 Mbit/s finns en 3 procentig risk 
att ett ankommande paket kommer spärras bort. Vid detta klientantal är medeltillägget till 
fördröjningen förorsakad av kön 4,8 ms. Om samtliga klienter (180 stycken) nyttjar maximal 
hastighet är sannolikheten hela 72 %. Dessa spärrsannolikheter är framtagna under det 

                                                 
59 De dubbla fiberparen hanteras med Link Aggregation. 
60 Ev. nätelement i fastigheterna antas vara så kopplade så att arbetsstationerna kan flöda fritt, d.v.s. t.ex. finns 
inte fler än 5 arbetsstationer inkopplade på en 10 Mbit/s-port. 
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antagandet att klienternas flöden är konstanta (alltså det värsta scenariot) och att samtliga 
klienter är direkt kopplade till en stackad switch på 192 portar61. Antalet köplatser har antagits 
vara 64 stycken och paketstorleken maximala 1518 bytes.   
 
Strukturen i bilaga 7 ger en fullständig redundans till samtliga anslutna fastighetsnoder. Den 
fullständiga redundansen är kostnadskrävande då att få två helt separerade kanalisationsvägar 
in till varje fastighetsnod i många fall kräver nyschaktning. Trots korta sträckor blir kostnaden 
hög då det rör sig om tätbebyggda områden. I fiberkostnaden angiven i tabell 8 ingår utöver 
hyra av fiberförbindelser en uppskattning om 2,7 miljoner som måste investeras för att täcka 
förbindelser som saknar kanalisation. Ytterligare 800 000 kronor har schablonmässigt avsatts 
för att för att skapa multipla ingångar till fastigheter.  
 

 
Tabell 8: Ringstruktur med 32 verksamhetspunkter

Nodutrustning Antal noder Nätelementkostnad (SKR) 
Fastighetsnod: Cisco Catalyst 3550 (24-portar 10/100, 4 
GBIC) 

21 1 365 000:- 

Huvudnod: Cisco Catalyst 3550, Supervisor I 1 125 000:- 
   
IP-tele-tillägg: In Line Power med höjd effekt 22 200 000:- 
    
Totfiberlängd Varav ej 

befintlig 
Max 
segment 

Förbindelsekostnad (milj SKR) / 5 år 

11 km 6,8 km 1,9 km 6,4 
    
   Tot kostnad (milj SKR) / 5 år 
   7,9  
   Kostnad (SKR) per 

verksamhetspunkt o år 
   49 300:- 
   IP-tele extra (milj SKR) 
   1,8 
   
Maximal fördröjning (inkl. 
sändare/mottagare) 
normal drift / störd drift62 

Tillgänglighet 
enskild förbindelse 

 

31,2 ms / 32,2 ms 99,999917 % (<1 min ner/år)  
 
För att bli jämförbar i antalet anslutna verksamhetspunkter kan ringstrukturen utökas med en 
ring på sydöstra ön för att då täcka upp till 81 % av trafiken (se bilaga 8). Ytterligare en 
koncentrator måste införas och maximal belastning stannar då på 1,8 Gbit/s. Sträckan 
utvidgas då med 12 km (utmed allmänna vägnätet). Hur övriga parametrar förändras framgår 
av tabell 9.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61Det faktiska scenariot är dock självklart att fastighetsnätet är uppbyggt av distribuerade nätelement. 
62 Den störda driften utgår ifrån den fastighetsnod som efter omställningen får den största fördröjningen skild 
från noll i och med omläggningen (d.v.s. punkt som drabbas och som saknar redundans bortses från).  

 80 



 
Tabell 9: Ringstruktur med 43 verksamhetspunkter
 
Nodutrustning Antal noder Nätelementkostnad (SKR) 
Fastighetsnod: Cisco Catalyst 3550 (24-portar 10/100, 4 
GBIC) 

29 1 885 000:- 

Huvudnod: Cisco Catalyst 3550, Supervisor I 1 125 000:- 
   
IP-tele-tillägg: In Line Power med höjd effekt 30 320 000:- 
    
Totfiberlängd Varav ej 

befintlig 
Max 
segment 

Förbindelsekostnad (milj SKR) / 5 år 

23 km 11,5 km 2,7 km 9,8 
    
   Tot kostnad (milj SKR) / 5 år 
   11,8  
   Kostnad (SKR) per 

verksamhetspunkt o år 
   54 900:- 
   IP-tele extra (milj SKR) 
   2,1 
   
Maximal fördröjning (inkl. 
sändare/mottagare) 
normal drift / störd drift 

Tillgänglighet 
enskild förbindelse 

 

31,6 ms / 33,0 ms 99,999895 % (<1 min ner/år)  
 
Den förstnämnda ringstrukturen var ”teoretiskt genomförbar” då antalet fastighetsnoder 
skurits ner och med utökningen på sydöstra ön växer inte kostnaderna per verksamhetspunkt 
dramatiskt. Att gå vidare med ringar på norra ön är dock otänkbart då möjlighet till 
ringkonstruktion via befintlig kanalisation är sparsmakad. Om inte OXC används, vilket höjer 
kostnaden än mer, är detta förfarande också oflexibelt för framtida förändringar. Hur än nära 
den tillkomna verksamhetspunkten ligger är en modifiering av ringen svår att motivera. I och 
med att hela 30 noder ingår i ringen börjar vi även närma oss en struktur där det kan bli för 
många hopp i ringen. Fler noder kan ge instabilitetsproblem som Ethernetprotokollet kan få 
svårigheter att hantera. För att undvika detta kan man, enligt Cisco, använda sig av protokollet 
DPT istället som lättare ska kunna hantera variabla fördröjningar. DPT hanteras av Ciscos 
router 10720 som kostar kring 100 000 kronor i tillägg63. Alternativet är att helt enkelt byta 
grundläggande ringstruktur. Istället för en ring, kan ett ortssammanbindande nät med (för 
Lidingös del) 4-6 områdesnoder appliceras utifrån vilka områdesnätringar bildas – en s.k. 
blomstruktur. Även om denna blomstruktur intuitivt möjliggör inkorporering av några 
ytterligare punkter på norra ön kvarstår det faktum att fullständig redundans är orealistiskt.   
 
Kostnaderna kan dock sänkas om: 

• Redundansen tummas på genom att bortse från behovet av multipla vägar in i 
fastigheterna. D.v.s. vi frångår den strikta fysiska ringstrukturen och nöjer oss med en 
logisk (där upp- och nerlänk kan gå i samma rör de sista metrarna), vilket kan sänka 
kostnaderna med närmare 1 miljon kronor.   
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63 En total lösning med DPT under Cisco-konceptet ”Yellow Brick” ålägger en merkostnad på närmare 500 000 
kronor 



• Ev. kan besparing göras (beroende på hyresavtal) om man utgår från att samtliga 
klienters bandbreddsbehov sprider ut sig så pass tidsmässigt så 1 Gbit/s-
ringförbindelse räcker.  

 
11.2 Stjärna 

Med distribuerade stjärnor undersöks nu en total integrering av i princip samtliga angivna 
punkter med prioritet tre och två. Undantaget är här Elfviks gård som ligger så avigt till att 
denna måste integreras på annat sätt än fiber eller SHDSL-lösningar. Avstånden motiverar 
inte fiberdragning/hyra och SHDSL-lösningar har inte täckning ut mot denna punkt, således 
rekommenderas radiolösning. 
 
De fem länkarna som bygger upp det ortssammanbindande nätet ligger på totalt dryga 14 km 
och den längsta länken är närmare 7 km (se bilaga 9). För att vara säker på att kunna undvika 
förstärkningsbehov (och dispersionskompensering om FB-lasers används) kan den längsta 
länken (nummer 5) inte ha högre hastighet än 100 Mbit/s. I dagsläget utgör detta dock ingen 
begränsande faktor för verksamheterna.  
Placeringen av områdesnoderna i bilaga 9 är gjorda för att minimera accesslänkarnas avstånd 
ut mot fastighetsnod och de är valda att placeras i områdets mest kapacitetskrävande 
verksampunkt för att än mer minimera kostnaderna.  Accesslänkarna ligger i snitt på 720 
meter.  
Observera att vi inte längre beaktar behovet per klient i och med att vi gått ifrån ringen utan 
istället tittar på behov per fastighetsnod (vilken kan ha en eller flera verksamhetspunkter 
ansluten till sig). Detta innebär att det blir en bandbredd per klient som kommer variera 
mellan 4,0 Mbit/s (t.ex. Baggeby gård) och 500 kbit/s (Gångsätra skola).  
 
Förslaget är följande för de ortssammanbindande länkarna:  

• 3 st 1 Gb/s (länk nummer 2-4) 
• 2 st 100 Mbit/s (länk nummer 1 och 5) 

 
Ut från områdesnoderna sprider sig dessa hastigheter:  

• 16 st 100 Mbit/s (även verksamhetspunkterna på huvudnoderna ingår) 
• 36 st 10 Mbit/s 
 

För fiberförbindelserna antas 6,8 km krävas för komplettering till befintlig kanalisation för 
accesslänkarna medan det ortssammanbindande nätet bedöms enbart kräva ytterligare cirka 
300 meter i komplettering. 2,84 miljoner uppskattas detta kräva i investering.  
Hyreskostnaden sätts till i snitt 7 500 kronor per förbindelse och kvartal. 67 000 kronor per 
kvartal antas kostnaden för det ortssammanbindande nätet i bilaga 9 ligga på.  
 
Tillgängligheten för en förbindelse är framräknad till lägst 99,996 % (se tabell 10), d.v.s. en 
länk bör ej ligga nere mer än 21 minuter under ett år (räknat på dygnets alla timmar). 
Observera dock att detta förutsätter felfri strömmatning även för fastighetsnoderna (UPS), 
vilket inte garanteras av grundkonstruktionen. För systemet som sådant (d.v.s. räknat på 
samtliga länkar och nätelement) ligger tillgängligheten kring 99,84 % (för den 
ortsammanbindande delen dock 99,985 %), vilket ger att minst en länkdel av nätet ligger nere 
närmare 14 timmar per år (räknat på dygnets alla timmar). Den obefintliga redundansen gör 
att vid ett avbrott i en nod påverkas i det värsta fallet (då områdesnod nummer 4, Gångsätra, 
går ner) 24 verksamhetspunkter med totalt 520 klienter och 308 telefoner. 
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Vad gäller kabelbrott konstateras att de norra länkarna går i samma rör en sträcka från 
stadshuset och det gäller även de södra länkarna. Detta medför att vid en kabelavgrävning 
inom dessa sträckor berörs upp till 28 verksamhetspunkter med totalt 671 klienter och 377 
telefoner.  
Tänkbart är att här utöka områdesnoderna med redundanta switchar och även redundant 
strömmatning (utöver UPS) vid en telefoniintegrering. För att även ge områdesnoderna 
förbindelseredundans går vi upp till hybridstrukturen (se 11.4) 
Tabell 10: Stjärnstruktur med 67 verksamhetspunkter 

Nodutrustning Antal noder Nätelementkostnad (SKR) 
Fastighetsnod: Cisco Catalyst 2950 (24 10/100 )   52 390 000:- 
Områdesnod: Cisco Catalyst 3550  (24 10/100, 2 GBIC)   5 325 000:- 
Huvudnod: Cisco Catalyst 3550 (48 10/100, 2 GBIC), 
Supervisor I    

1 175 000:- 

   
IP-tele-tillägg: In Line Power med höjd effekt 6 55 400:- 
In Line Power Patch 22 920 000:- 
Strömtransformator (70 st) 24 28 000:- 
UPS 6 39 000:- 
    
Total fiberlängd=access + 
ortssamman (xDSL) 

Varav ej 
befintlig (xDSL) 

Max 
segment 

Förbindelsekostnad (milj SKR) / 5 år 
(xDSL) 

40 (31) =26 (17)+14 km 7,1 km (1,5 km) 6,5 km 12,9 (8,3) 
    
   Tot kostnad (milj SKR) / 5 år (xDSL) 
   13,7 (9,1) 
   Kostnad (SKR) per 

verksamhetspunkt o år (xDSL) 
   40 900:-  (27 100:-) 
   IP-tele extra (milj SKR) 
   3,3 
   
Maximal fördröjning (inkl. 
sändare/mottagare) normal drift 

Tillgänglighet 
enskild förbindelse 

 

31,2 ms 99,9960 % (21 min ner/år)  
 
Inom tilläggskostnaden för IP-telefonin återfinns kostnaderna för uppgradering av 
områdesnoderna med inline power. Fastighetsnoderna behålls med standard 2950. Detta 
innebär att trafikprioriteringen måste göras på lager 2 och att strömmatning inte kan ske via 
switchen. Såsom diskuterat i förutsättningarna föreslås främst panellösning (se även avsnitt 
6.4). För de mindre verksamhetspunkterna (24 fastighetsnoder) får dock strömmatning ske via 
separata transformatorer per telefon.  
 
Kostnaderna för designen i bilaga 9 kan sänkas om några fiberförbindelser byts ut mot xDSL-
lösningar på minimalt 2 Mbit/s dubbelriktat (se bilaga 1). Kostnaden för matningen från 
stadshuset till Telias telestationer tillkommer då64. Antalet xDSL-anslutna bör därmed inte 
enbart vara ett fåtal för att inte den extra telestationslänkkostnaden ska göra den besparing 
som görs på förbindelserna omotiverad. Länkkostnaden är satt till 42 000 kronor/kvartal totalt 
för de tre telestationer som finns på Lidingö (varav två, som sagt, snarare är att betrakta som 
koncentratorer).  
Antalet förbindelser som bedöms kunna klara sig med 2 Mbit/s under de närmaste två-tre åren 
är 24 till antalet. Kriteriet har här legat på att verksamheten är ensam i sin fastighet, antalet 
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64Om staden inte väljer att helt drifta nätet själv. 



klienter är mindre än 10 st och punkten är klassad som en prioritet två (med undantag för 
Breviksbadet som är prioritet tre men som enbart har en klient och därmed får nöja sig med 2 
Mbit/s). Av dessa 24 punkter överstiger avståndet för en av punkterna (Yttringe förskola) den 
maximala teoretiska sträckan (3,7 km) från telestation för marknadens xDSL-lösningar. Här 
tvingas staden således i dagsläget att tillgripa fiberlänk om garanterat 2 Mbit/s symmetriskt 
ska uppnås. Om en något sänkt överföringshastighet accepteras kommer dock xDSL-lösning 
att kunna tillämpas om kopparen är av god kvalité då överstigningen endast är cirka 500 
meter. Dessa gränser förändras också om Telia väljer att godkänna SHDSL i sina nät – en 
teknik som klarar nästan det dubbla avståndet. I dimensioneringen förutsätts här något sänkt 
hastighet vara acceptabelt och Telia anger även att det inte ska finnas några problem med att 
inkorporera Yttringe med xDSL-lösningar på marknaden.   
 
Med SHDSL-länkar blir lägsta bandbredd/klient 290 kbit/s (för Aborrens förskola). 
Behovet av nya dragningar minskar då till uppskattningsvis 1,2 km för accessnätet. Vilket ger 
en kompletteringskostnad på enbart 600 000 kronor. Hyrkostnaden för fiberlänkarna minskar 
och totalsumman inkl. nätverkselement (men exkl. IP-telefonitillägg) stannar på kring 1,85 
miljoner per år.   
 
11.3 Hybrid 

För att erhålla högre redundans kombineras nu ring och stjärnstrukturer (se bilaga 10). Med 
ett undantag för områdesnoden i Sticklinge (nummer 5) som etablerades vid stjärnstrukturen 
och som inte bedöms kunna förbindas med redundant ringstruktur (accesserna får istället ligga 
an mot noden i Källängen, nummer 4). Sett på det ur perspektivet ortssammanbindande 
ringnät och accesslänkar kombineras ringstrukturen med lokala spridningsstjärnor. På detta 
sätt blir det ortssammanbindande nätet redundant. Vi behöver dessutom inte ta hänsyn till ev. 
hastighetsbegränsningar förorsakade av dämpning då det längsta segmentet i fiberringen blir 
4,5 km. Förslaget är att det vid denna lösning blir separata nätelement som tappar av från 
ringen och som aggregerar stjärnan. Detta görs för att kunna höja flexibiliteten utan att för den 
skulle öka kostnaderna kraftigt. Nätelementen som hanterar ringen har få portar med mycket 
funktionalitet medan switchen som aggregerar stjärnan har många portar och liten 
funktionalitet. 
Samtidigt får man enligt designen i bilaga 10 ett renodlat ortssammanbindande nät som låses 
konfigurationsmässigt och därmed höjer den faktiska tillgängligheten. 40 % av avbrotten 
bedöms nämligen förorsakas av personals felkonfigurationer65 [103], något som minimeras 
med ovanstående lösning.    
 
Att designa nätet utifrån att flödena skall släppas fria som i ringstrukturen är dock inte 
önskvärt att gå tillbaka till, detta skulle innebära ett flöde på upp till 3,8 Gbit/s (baserat på 2 
Mbit/s och klient) i ringen. Istället hålls det fast vid uppdelningen i 2/10/100/1000 Mbit/s per 
fastighetsnod. Samma uppsättning med länkar och hastigheter som i budgetvarianten av 
stjärnstruktur tillämpas dessutom (d.v.s. de 24 verksamhetspunkter som i avsnitt 11.3 
konstaterades kunde nöja sig med 2 Mbit/s får även det här).   
Accesslänkarna kommer förse ringen med 2400 Mbit/s (inkl 25 % tillägg), förslaget är således 
att två 1 Gbit/s-ringar körs. Områdesnoderna kommer därmed vid ett avbrott i ringen endast 
att garanterat kunna förses med 2 Gbit/s vilket medför att verksamhetspunkterna då inte 
kommer kunna garanteras angiven bandbredd.  

                                                 
65 20 % bedöms vara hårdvarufel (det som otillgänglighetsberäkningarna tar hänsyn till) och resterande andel 
utgörs av mjukvarufel.  
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Om man även frångår under normal drift att alla accesslänkar ska kunna åtnjuta maximal 
hastighet samtidigt är det rimligt att två av de verksamhetspunkter som inhyser 
områdesnoderna (nummer 2 och 4) får åtnjuta 1 Gbit/s direkt från ringavtappningen; Hersby 
och Gångsätra gymnasium. Detta höjer kostnaderna något för spridningsswitcharna då dessa 
måste förses med GBICar. I fallet med Gångsätra kommer denna hastighetsökning att 
framförallt ske på bekostnad av Högsätraanläggningens och Bodals skolas hastighet (som 
ligger an mot samma områdesnod).  
Med det sistnämnda förslaget kommer vi ha en spridning per klient på 290 kbit/s (Aborrens 
förskola) till 4,8 Mbit/s (Hersby skola). 
 
I fiberkostnaden ingår 62 000 kronor/kvartal för den ortssammanbindande länken. Dessutom 
finns 800 000 kronor avsatt för extra schaktkostnader för att förverkliga den ortssamman-
bindande länken (länken mellan områdesnod 4 och 5 är främst i behov av komplettering) som 
anses kräva extra kanalisationsdragning på cirka 2 km. Tillgängligheten på 99,9964 % är 
beräknad för verksamhetspunkt utanför ringen. Övriga data framgår av tabell 11. 

 
 
Tabell 11: Hybridtopologi med 67 verksamhetspunkter
  

Nodutrustning Antal noder Nätelementkostnad (SKR) 
Fastighetsnod: Cisco Catalyst 2950 (24 10/100)   
Cisco Catalyst 2950G (24 10/100, 2 GBIC upplänk, 
Enhanced Image) 

50 
2 

390 000:- 
21 000:- 

Områdesnod:  
Ringavtappning: Cisco Catalyst 4500 (6 GBIC-portar) 66 
Spridning: Cisco Catalyst 2950G (12 10/100, 2 GBIC, 
Enhanced Image)  

 
4 
4 

 
580 000:- 
80 000:- 

Huvudnod: Cisco Catalyst 4500  (6 GBIC-portar) 
Cisco Catalyst 2950G (48 10/100, 2 GBIC, Enhanced 
Image) 

1 
1 

125 000:- 
40 000:- 

   
IP-tele-tillägg: In Line Power med höjd effekt 5 46 000:- 
In Line Power Patch 23 920 000:- 
Strömtransformator (70 st) 24 28 000:- 
UPS 5 33 000:- 
    
Total fiberlängd 
(access + ortssamman) 

Varav ej 
befintlig 

Max 
segment 

Förbindelsekostnad (milj SKR) /5 år  

31 (17+14) km 2,0 km 4,5 km 8,9 
    
   Tot kostnad (milj SKR) /5 år 
   10,1 
   Kostnad (SKR) per 

verksamhetspunkt o år  
   30 100:- 
   IP-tele extra (milj SKR) 
   3,3 
   
Maximal fördröjning (inkl. 
sändare/mottagare) 
normal drift / störd drift 

Tillgänglighet 
enskild förbindelse 

 

31,4 ms / 31,7 ms 99,9964 % (19 min ner/år)  

                                                 
66 Exakt utrustningsförslag: Catalyst 4500 Chassis (6-Slot), fan,  no p/s, Catalyst 4500 1000W AC Power Supply 
(Data Only), Catalyst 4507 Supervisor I, Console(RJ-45), Mgt(RJ-45)(Spare), Catalyst 4000 Gigabit Ethernet 
Module, 6-Ports (GBIC), 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode) 
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11.4 Punkt-till-punkt 

Att, så att säga gå åt andra hållet mot hybridtankarna, d.v.s. gå ifrån steget med distribuerade 
stjärnor till rena punkt-till-punkt-länkar är något som bör undersökas ur ekonomisk synvinkel 
och frihetshänseende. Ur redundanssynpunkt är det dock förkastligt då nätet inte ens är 
”anpassat” för en framtida redundansringutbyggnad. Den tillgänglighetshöjning man skulle 
kunna hävda teoretiskt är att verksamhetspunkternas beroende av ett gemensamt 
ortssammanbindande nät upphör. I praktiken kommer den fysiska dragningen av punkt-till-
punkt-länkarna ändå ske i samma rör och därmed ha samma sårbarhet som det 
ortssammanbindande nätet.  Kan den minskade kostnaden för nodelement motiveras av den 
ökande kostnaden för förbindelserna?  

 
Även här sätter dämpningen en begränsning på hastigheten ut mot Käppala om billigast 
möjligast sändarteknik för singelmod ska kunna utnyttjas. Maximalt 100 Mbit/s kan erbjudas 
de sydöstra verksamhetspunkterna då sträckan överstiger 5 km.  
 
Förslaget blir för förbindelserna:  
3 st 1 Gbit/s 
13 st 100 Mbit/s 
12 st 10 Mbit/s 
24 st 2 Mbit/s  
 
Med områdesnoder bortlyfta blir det sammanlagt 52 punkt-till-punkt-länkar från central 
serverpark i stadshuset. Totalt kommer närmare 5 gigabits trafik belasta den centrala servern 
om samtliga länkar utnyttjas fullt ut. Utöver gymnasieskolorna (Gångsätra och Hersby) har 
även länken till fastighetsnoden vid Högsätra tilldelats 1 Gbit/s, då så pass många 
verksamheter knyts till samma fastighetsnod (totalt 116 klienter och 66 telefoner). Detta visar 
på den frihet som punkt-till-punkt-strukturen tillåter, d.v.s. att se hastighetsbehov per 
fastighetsnod utan att ta hänsyn till övriga. Om man hade bortsett från Högsätraområdets 1 
Gigabitsbehov hade stadshusets huvudnod kunnat riktigt snålbestyckas med t.ex. en Cisco 
C3508G (som erbjuder 48 10/100 länkar och 2 GBIC). Kostnadsberäkningen bygger dock på 
en switch om 48 10/100 länkar och 6 GBIC. Snitthyrkostnaden för länkarna blir nu naturligt 
högre och sätts till 12 000 kronor/kvartal. 2,7 km anses krävas i ny kanalisation, vilket ger en 
kostnad på 1,1 miljoner (se tabell 12).   
 
Tillgängligheten för en förbindelse är som lägst 99,9970 % (se tabell 12), d.v.s. en länk bör ej 
ligga nere mer än 16 minuter under ett år (räknat på dygnets alla timmar). För systemet som 
sådant (d.v.s. räknat på samtliga länkar och nätelement) ligger tillgängligheten kring 
99,7784%, vilket ger att minst en länkdel av nätet ligger nere 19 timmar per år (räknat på 
dygnets alla timmar).  
  
Tillgängligheten är alltså något högre här för enskild förbindelse än i fallet med stjärn-
/hybridstrukturen, detta p.g.a. det minskade antalet element i kombination med de korta 
avstånd det rör sig om inom Lidingö. Hybridstrukturen har dock självklart högre tillgänglighet 
för de ringanslutna fastighetsnoderna och skulle nodernas tillgänglighet viktas med antalet 
användare per nod påvisar hybridstrukturen en högre tillgänglighet när jämförelsen görs på 
hela systemet. 
 
 
 
 

 86 



Tabell 12: Punkt-till-punkt med 67 verksamhetspunkter 

 
Nodutrustning Antal noder Nätelementkostnad (SKR) 
Fastighetsnod: Cisco Catalyst 2950 (24-portar)   
Cisco Catalyst 2950G (24 10/100, 2 GBIC upplänk, 
Enhanced Image) 

49 
3 

390 000:- 
32 000:- 

Huvudnod: Cisco Catalyst 4500  (6 GBIC-portar) 67 
Cisco Catalyst 2950G (48 10/100, 2 GBIC, Enhanced 
Image) 

1 
1 

300 000:- 
40 000:- 

   
IP-tele-tillägg: In Line Power med höjd effekt 1 46 000:- 
In Line Power Patch 27 1 120 000:- 
Strömtransformator (70 st) 24 28 000:- 
UPS 1 33 000:- 
    
Total fiberlängd 
access  

Varav ej 
befintlig 

Max 
segment 

Förbindelsekostnad (milj SKR) /5 år  

61 km 2,7 km 6,7 km 10,3 
    
   Tot kostnad (milj SKR) /5 år 
   11,1 
   Kostnad (SKR) per 

verksamhetspunkt o år  
   33 100:- 
   IP-tele extra (milj SKR) 
   3,5 
   
Maximal fördröjning (inkl. 
sändare/mottagare) normal drift  

Tillgänglighet 
enskild förbindelse 

 

31,1 ms  99,9970 % (16 min ner/år)  
 

                                                 
67 Exakt utrustningsförslag: Catalyst 4500 Chassis (6-Slot), fan, no p/s, Catalyst 4500 1000W AC Power Supply 
(Data Only), Catalyst 4507 Supervisor IV, Console(RJ-45), Mgt(RJ-45)(Spare), Catalyst 4000 FE Switching 
Module, 24- 100FX (MTRJ), Catalyst 4000 10/100 Auto Module,  48-Ports (RJ-45), 
Catalyst 4000 Gigabit Ethernet Module, 6-Ports (GBIC), 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode) 
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12 Resultat 
Examensarbetet syftade till att titta på en optimering av fysiskt nät med nöjaktig prestanda, 
tillgänglighet och flexibilitet. Hanteringen av multipla logiska nät skulle belysas samt en ev. 
framtida integrering med telefonin. 
12.1 Optimering av fysiskt nät 

Inledningsvis måste fastslås att i fråga om den fysiska infrastrukturen ska Lidingö stad inte 
låsa sig vid optisk fiber, även om den ska ställas som den primära vid en upphandling (andra 
val av teknik bör motiveras av leverantör). Singelmodfiber är avsevärt dyrare än multimod 
både när det gäller kabel, kontaktering och skarvning. Trots detta ska singelmodfiber 
installeras i alla delar utom fastighetsnäten. Det ger en trygghet som ger möjlighet att överföra 
10 Gbit/s och även 100 Gbit/s.  
 
BWA-lösningen som Teracom föreslår till merparten av de angivna verksamhetspunkterna är 
en ”dark horse”. Lösningen är flexibel, erbjuder snabb uppbyggnad och tämligen hög 
kapacitet per investerad krona. Då räckvidden är begränsad, lösningen kräver fri sikt, 
störningar kan förekomma vid regn samt att användarutrustning är dyr gör dock att lösningen 
behöver visa upp starka totalekonomiska fördelar för att bli aktuell.  
 
Koppar och radiolänk är fullgoda alternativ som komplement. I fallet med koppar kommer 
den att använda sig av egen kopparförbindelse och således inte samma fysiska förbindelse 
som någon bastelefonitjänst. Koppar fyller sin funktion som kostnadssänkare och radiolösning 
kan bli aktuell för Elfviksgård som uteslutits i optimeringen då den avviker så pass 
geografiskt.  
 
Att skapa fullständig redundans är inte ekonomiskt försvarbart då kostnaden för att få till 
ytterligare en förbindelse till/från fastighetsnod är mycket ekonomiskt krävande. En struktur 
som inte heller någon annan kommun kunnat satsa på. Förslaget blir att börja byggnaden med 
icke-redundanstänkande för att sedan bygga upp den sammanbindande ringen såsom 
föreslagits i avsnitt 11.3. I detta fall är den distribuerade stjärnan att föredra som 
grundstruktur. 
I grundutrustningen ingår i förslaget för den distribuerade stjärnan Cisco Catalyst 2950 vid 
fastighetsnoderna och Cisco Catalyst 3550 vid områdesnoderna. Huvudnoden bestyckas 
såsom en områdesnod med tillägg av en enklare Supervisor. 
Kostnaden uppskattas till 9,1 miljoner kronor för 5 års drift (d.v.s. lysta förbindelser), vilket 
per verksamhetspunkt och år innebär 27 100 kronor.  
 
Befintliga radiolänklösningar utnyttjas bäst genom att ge temporär redundans, s.k. 
mediaredundans, åt åtminstone områdesnoderna tills ringen är på plats.  
En avsaknad av förbindelseredundans skulle till viss del kunna kompenseras med 
nätelementsredundans. Av noderna är det huvudnoden samt områdesnod nummer fyra, 
Gångsätra, då närmare 41 % av trafiken kommer passera denna nod, som skulle vara aktuella 
för en sådan utökad bestyckning.  
 
Från vissa tilltänkta leverantörers sida förespråkas dock de enkla punkt-till-punkt-länkarna, 
som med grundläggande SLA skulle kunna ge en bra tillgänglighet för en låg investering. 
99,7% beräknat på tre månader och under vardagar 7-18 (d.v.s. en nertid på i snitt knappa 15 
min/månad) anses t.ex. kunna erbjudas av Telia med en grundläggande SLA.  
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Vid en punkt-till-punkt-struktur minskar antalet nätelement medan förbindelskostnaderna blir 
högre. I den föreslagna grundutrustningen har en väl utrustad Cisco Catalyst 4500 placerats 
vid huvudnoden. Kostnaden blir cirka 11,1 miljoner räknat på fem år vilket per verksamhet 
och år innebär 33 100 kronor. Ökat redundanstänkande för huvudnoden skulle innebära 
redundant strömmatning och supervisor, något som skulle öka investeringskostnaderna med 
cirka 100 000 kronor. Befintliga radiolänklösningar kan här användas för att ge 
mediaredundans till de viktigaste fastighetsnoderna (förslagsvis de fastighetsnoder som 
återfinns på de platser områdes-/hybridnoderna etablerades i stjärnstrukturen).  
 
En kostnadsjämförelse mellan strukturerna visar att punkt-till-punkt-lösningen är dyrare än en 
stjärna. Detta förklaras främst av att förbindelsekostnaderna (som är att betrakta som 
listpriser) beror av avstånden i denna modell (som inspirerats av Stokab). Vid ett stort antal 
förbindelsebeställningar inom ett geografiskt begränsat område blir dock detta beroende inte 
lika tydligt och punkt-till-punkt-strukturen kommer gå strax under stjärnstrukturen 
kostnadsmässigt. Förbindelsekostnaderna är att betrakta som listpriser och anger egentligen 
kostnaderna baserade på fågelvägen, i denna modell skulle detta inneburit att de uppmätta 
avstånden (som grovt utgår ifrån det allmänna vägnätet) skulle ha delats med cirka en faktor 
1,2. Detta ger en marginell kostnadssänkning för samtliga strukturer.  
 
I ovannämnda lösningar kan även vissa besparingar göras om fastighetsnoderna skiktas än 
mer vad gäller utrustning. Eftersom besparingen är försumbar är dock valet att ha samma 
switch på så många ställen som möjligt vilket t.ex. har den fördelen att man enkelt kan ha 
reservdelar lättåtkomligt. Dessutom blir nätet mera flexibelt för framtida förändringar. 
Kostnadsberäkningarna för fastighetsnoderna bygger på en kostnad på 7 500 kronor, vilket i 
jämförelse med övriga kommuners satsningar att se som en ”snålbestyckning”. Å ena sidan 
skulle en höjning till t.ex. Sigtunas nivå (då även t.ex. In Line Power erbjuds från start) 
innebära en höjning med cirka en halv miljon kronor i investering för samtliga strukturer 
(med undantag för ringstrukturen). Å andra sidan har Lidingö stad redan i stor utsträckning 
befintliga fastighetsnodselement som istället sänker kostnaden.   
Nätelementen antas ha 3 års avskrivningstid, vilket medför att kostnaderna rent 
redovisningsmässigt är högre de första tre åren för att sedan minska under 
beräkningsperiodens sista två år. Funktionaliteten och systemen kommer dock stå sig 
åtminstone 5 år. Vanligt är att avtal om totaldrift skrivs med 8 års avtalstid. Enbart för 
förbindelser är upp till 10 år möjligt. 
 
De 15 verksamhetspunkter som inte beaktas av förstudien får anslutas via dedikerad ADSL 
eller kommersiell ADSL med VPN-inloggning (se nedan) om inte befintliga lösningar ska 
användas. 
 
12.2 Logisk nätnivå 

På nätaccessnivån har inställningen blivit mer och mer likriktad [104] mot Ethernet. Även 
stora utvecklare som Ericsson har gått över från ATM till Ethernet. Ethernet sprider sig till 
fler och fler delar av nätverken. ATM kommer leva kvar, t.ex. som ett mellanlager för 
VoDSL-lösningar. Ethernets nackdel (där SDH fyllde en viktig funktion) som framkommer 
för längre länkar verkar kunna lösas med t.ex. DPT som fått överta DTMs roll som framtida 
starkaste konkurrent. Med DPT kan antalet noder skalas upp och utnyttja ren lager 3 
hantering. För att åstadkomma detta används bl.a. MPLS. 
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MPLS får även större och större användningsområde som teknik för att upprätta logiska nät. 
T.ex. driver Utfors stora satsningar på MPLS-VPN. Enbart nyttjande av VPN-lösning för 
logisk separering även inom det ”egna” nätet möjliggör att andra protokoll än 
Ethernetprotokollet kan nyttjas.  
VLAN har dock allmänt nu blivit ett vedertaget begrepp för separering. Med VLAN i 
kombination med VPN-lösning ges möjlighet att hantera och att hålla isär användare flexibelt 
och säkert. 
 
Inom förvaltningsnätet föreslås initialt att nätet delas in enligt: 

• VLAN1=Administrativt 
• VLAN2=Pedagogiskt 
• VLAN3=Publikt (bibliotekssurfare, fritidsgårdsbesökare m.m) 

Administrativ personal och lärare tunnlar via VPN-lösning/Citrix mot centrala resurser. Detta 
minskar administrationen och höjer säkerheten. På detta sätt undviker man att personal ute på 
skolorna behöver sitta med två klienter.  
 
Erfarenheter från andra kommuner visar att VLAN tar upp mycket av IT-enheternas tid för 
administration och rekommendationen blir således att endast ha ett begränsat antal VLAN, 
trots att upp mot 3000 VLAN kan erbjudas av leverantörer (teoretiskt ända upp till 4094 st). 
De tre grupperna ovan, plus ett tillkommande för IP-telefoni, får anses tämligen statiska 
jämfört med om VLAN även skulle utnyttjas för små enheter såsom arbetsgrupper o.dyl.  
 
I förfrågningsunderlaget rekommenderas att VPN-lösningar för att möjliggöra distansarbete 
(främst hemifrån) ska finnas med i kravspecifikationen redan från driftstart. Naturligt blir 
dock att invänta med de distansanslutna, då de i dagsläget är så pass få och skulle kunna ställa 
till onödig extra administration under driftsättningen.  
För VPN-lösningen föreslås initialt bli PPTP men övergång bör ske till IPsec när tekniken 
blivit något billigare och enklare att hantera. IPsec kräver mer av nätelementen medan PPTP-
konfiguration enbart berör klienter/server. Vid upprättande av nod-nod-lösning är L2TPv3 
mycket intressant och antas efter viss mognad bli applicerbar för inkorporering av mindre 
verksamhetspunkter över kommersiella förbindelser. 
 
Problem med VPN över ADSL har rapporterats från Huddinge. VPN över Sollentunas 
kommersiella bredband har dock fungerat bra och Telia är medveten om problematiken med 
den stegvisa verifieringen av användare som krävs vid kommersiell ADSL (inloggning mot 
ADSL-tjänst, VPN-aktivering följt av inloggning mot nätverk – en trestegs verifiering det 
finns svårigheter med att förenkla). 
 
Med VPN-lösningar över kommersiella förbindelser introduceras en helt annan 
säkerhetsaspekt. Allmänt måste nu en diskussion föras över känslan av att inte behålla 
kontrollen över säkerheten inom nätverket. Frågor kan också ställas hur krypteringen ska 
hanteras - hur stora nycklar (mindre kanske för t.ex. e-post än filåtkomst)? Det kan även vara 
processorkrävande (med tunnling, autentisering och kryptering) och VPN kan aldrig bli 
tillförlitligare än själva Internet. 
 
12.3 IP-telefoni 

Är inte redan trafikavgifterna så pass låga i det publika telenätet för lokalsamtal så att 
telefoniintegrering enbart blir ekonomiskt försvarbar för företag med världsomspännande 
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kontakter (där det inte råder något tvivel om den stora besparingsgraden)? Varför satsa på IP-
telefoni när risken finns att det blir försämrad kvalité också?  
I en nyligen genomförd simulering gjord av ett amerikanskt analysföretag (Battles group) 
[105] konstateras också att det är först på lång sikt de ekonomiska fördelarna kan ses. 
Analysen har tittat på VoIP och jämfört med de befintliga PBX/Centrex-lösningarna. På fem 
års sikt är kostnaderna jämförbara med PBX/Centrex-lösningar, men efter tio år ligger 
kostnaden åtta procent under den billigaste befintliga telefonilösningen.  
 
Ovum, det europeiska analysföretaget tidigare nämnt, anger att de som bör satsa på IP-telefoni 
ska ha en verksamhet som förändras i lokalplacering och ha anställda som ofta byter 
arbetsplats. Om inte detta är uppfyllt kommer de befintliga lösningarna med sin mognad 
fortfarande kunna lysa starkt ytterligare några år när det gäller funktioner, applikationer och 
kvalité. IP-telefonin har dock utan tvivel gjort en kraftig upphämtning de senaste två-tre åren. 
Upphämtningen förklaras av att investeringar i ”gamla tekniker” har minskats p.g.a. allmän 
sanering på marknaden. QoS har även mognat och framförallt anges avregleringen ha satt fart 
på utvecklingen. Vad händer när Telia med VoIP förlorar greppet även om accessnätet ut till 
kunderna? 
 
Optimismen hyser inga gränser inom t.ex. Cisco där man går ut med budskapet att IP-telefoni 
ställd mot en PBX-lösning besparar 900 000 kronor under ett år [106] applicerat på det antalet 
anknytningar Lidingö stad har. Denna besparing har främst räknats utifrån den minskade 
administrationen vid omläggningar av anknytningar och tjänster.  
 
Lidingö stad får anses ha en sådan pass mobil organisation så att en telefoniintegrering är 
motiverad. I och med övergången till Centrex kommer dock inte kostnadsbesparingen bli 
dramatisk initialt. Det är istället fördelen med fler tjänster som erbjuds på sikt och 
administrationen av dessa tjänster där kostnaderna kan minskas. Utvecklingen vid Stockholms 
Universitet visar på att tjänsterna är under mognad och stegen tas snabbt nu. Telia har under 
hösten 2002 även lanserat sin IP-växel, ett färdigt tjänstepaket för IP-telefoniintegrering. En 
stor besparing kvarstår, även i jämförelse med Centrex-lösningen - utnyttjandet av samma 
kablar. Call Manager-funktioner appliceras mycket väl för en kommuns behov. Med XML68-
utnyttjandet (i Call Processing Langugage), som finns under utvecklande, blir 
tjänsteintegrationsmöjligheterna än större.  
 
Vid den stegvisa integreringen inom Lidingö stad är punkt-till-punkt-lösningen fördelaktig då 
IP-telefoni kan väljas att utprovas på enbart en länk. Den distribuerade stjärnan erbjuder dock 
bättre möjlighet till snabb höjning av tillgängligheten som IP-telefonin kräver. Vid 
tillgänglighetsdiskussioner i samband med IP-telefoni bör det inte bortses från mobiltelefonin 
som mediaredundans. Kanske räcker det för flertalet av stadens kritiska anknytningar att 
kunna använda befintliga mobiler vid ett driftavbrott? Ska istället delar av den kostnad som en 
tillgänglighetshöjning kräver satsas på att höja mobiltelefontätheten?  
 
Oavsett struktur på nätet är nätets fördröjning så pass låg så inga problem finns med de 
oförutsebara köfödröjningarna som kan tillkomma.  
 
Kostnaden för en total IP-telefoniintegrering med grundläggande tillgänglighet ligger på 3,3 
miljoner (stadshusets anknytningar ej medtagna). I denna kostnad utgör IP-telefonerna den 
största kostnadsdelen, något som kan sänkas med cirka 900 kronor per anknytning (d.v.s. 700 
                                                 
68 XML (Extensible Markup Language) syftar till att finna ett gemensamt format för utbyte av data mellan 
informationssystem.  

 91 



000 kronor) om man använder konverterare istället för nya IP-telefoner (eller kanske en 
blandning som tar hänsyn till respektive anknytnings behov). För nätelementen är det den 
tillkommande kostnaden för inline power och UPS som beaktats i huvudnod och 
områdesnoder. Eftersom fastighetsnoderna i förslaget till stjärnstruktur inte kan uppgraderas 
med inline power innebär detta ett totalt utbyte av switch eller att strömmatningen sker via 
separata strömmatningspaneler (kostnadsberäkningen bygger på den sistnämnda lösningen). 
Trafikprioriteringen får här ske på lager 2.    
 
Oavsett grundstruktur så blir dock IP-telefoniaspekten ”leverantörens problem”, då 
leverantören redan i förfrågningsunderlaget anmodas redogöra för sina planer för IP-telefoni i 
anbudet. Förslaget är att IP-telefoni börjar utprovas först under våren 2005 (under 
förutsättning att nätet är driftsatt senast under sensommaren 2004) och nätet har då 
förhoppningsvis haft ett inledande stabilt halvår. Detta innebär att Centrex-lösningen måste 
leva vidare ytterligare minst ett år (vilket avtalet om 3 +1+1 tillåter).  
Att gå så långt så att man även utnyttjar IP-telefoni ut mot WAN ställer så höga krav, med 
brandväggar och NATs mellan den privata och publika IP-domänen, att ett sådant steg måste 
utredas ytterligare (efter våren 2005 och med erfarenheterna som då hitintills inhämtats i 
åtanke). 
 
12.4 Övrigt 

Utöver resultat knutna till förstudiens mål anses följande värt att beröra. 
 
12.4.1 Marknaden 
En osäkerhet har infunnit sig där trenden mer och mer går till att utnyttja befintliga 
investeringar bland de aktörer som äger kanalisation/fiber. Utfors gungar rejält, Fortum säger 
sig inte våga ta på sig nyprojekterande, Fiberdata har nyligen fått ny ägare, Teracom har 
problem att finna lönsamhet, Swedia Networks har aviserat om kraftiga personalminskningar 
en sanering som även Telia genomgår och Stokab förvarnar om en avmattning i efterfrågan 
från av deras kundgrupper - operatörerna. Samtidigt har nu  kommunerna allmänt vaknat till 
liv och fiber vill utnyttjas i en mycket högre utsträckning än vad det görs idag. 
 
IT-infrastrukturprogrammen som färdigställs har även skapat ett högt tryck på leverantörerna 
från kommunerna. Än så länge finns det dock chans att vara i ”första startgrupp” och därmed 
åtnjuta företagens behov av etableringar för att få fart på övriga, utan att för den skull göra 
misstag då väl beprövade metoder finns. Bättre möjligheter genereras i långa loppet även för 
kommunens innevånare (s.k. ”Spin-off-effekter”) vilket gör att företagen ser kommunen som 
en viktig partner.  
 
12.4.2 Upphandling 
För att komma tidsmässigt rätt bör en upphandlingsprocess startas senast under maj månad 
2003 med kravspecifikationsfastslagande. Förslaget till tidsplan, som återfinns i bilaga 11, är 
anpassad för att möjliggöra schaktarbeten under april-juni då tjälen gått ur marken och 
installationsarbeten sedan kan göras under sommarmånaderna då skolorna är stängda. Sista 
installationsdag är i bilaga 11 satt till i början av augusti 2004.  
 
Ett förslag till upphandling av tjänsten ”förvaltningsnät” finns som bilaga 12. Inspiration har 
hämtats från andra kommuners upphandlingar och syftar till en totalupphandling. Helt klart 
värt att överväga är dock att såsom t.ex. Danderyd splittra upphandlingen i två delar – nät och 

 92 



nätelement. Detta för att underlätta en jämförelse mellan anbuden, ge en större flexibilitet 
(nätet skrivs kanske med en 10-årig avtalsperiod medan nätelementen endast får tre), ger ett 
större utbud och tydliggör kostnaderna. Vid en uppsplittring följer dock något ökad 
driftadministration då parterna kan utökas och det blir än mer viktigt att tydligt definiera 
överlämningspunkter mellan parterna (var finns felet?). 
 
12.4.3 Organisation 
Stadens nuvarande organisation med separerade IT-enheter är något samtliga kommuner 
förstudien varit i kontakt med valt att frångå av ekonomiska skäl.  
Driftaspekten kan dock ännu diskuteras. En kommun anses allmänt inte vara den part som ska 
drifta själva nätet. Vissa kommuner väljer även i många fall att låta ansvaret för den aktiva 
utrustningen i överlämningspunkten övergå till extern part (i några fall även all aktiv 
utrustning). Skälet till dessa val anges vara att de vid mätningar kommit fram till att drift-, 
underhålls och omstruktureringskostnader utgör en mycket större del av IT-enhetens 
personalbudget än väntat. I jämförelse med externa alternativ kan de med dessa siffror till 
hands inte längre motivera en intern drift.  
Klart är dock att en driftoutsourcing aldrig kan eller ska ersätta navet; IT-enheten är den som 
sitter inne med den långvariga kunskapen om kommunen. IT-enheten är den som ska stå för 
användarkontakten, systemhantering, projektledning, driva tids- och kostnadsoptimering och 
framförallt stå för en hög beställarkompetens. 
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13 Fortsättning 
Förstudiens täckningsområde har varit brett och därmed finns det delar som bör granskas 
mera i detalj, både av mera administrativt slag för Lidingö stad, och nyheter inom den 
allmänna teknikvärlden. 
13.1 Administrativt för Lidingö stad 

Tidsplan för det konkreta införandet av ett nytt förvaltningsnät för Lidingö stad bör, såsom 
angives i tidsplanen, brytas ner i mera väldefinierade aktiviteter. Förfrågningsunderlaget bör 
finslipas och till viss del kompletteras. Vid en projektstart ska underlaget även förankras hos 
projekt-, styr- och referensgrupp.  
 
Krypteringskrav måste granskas. Vård- och omsorgssektorn och sociala myndigheter kan 
enligt lagparagrafer utkrävas att uppgifter handhas krypterade. I dagsläget sköts denna 
kommunikation via fax eller internpost. Vad ställer detta för krav på klienter/servrar? 
Serverparkens kapacitet och integration med nytt förvaltningsnät är allmänt något som 
utelämnats i denna förstudie och som måste undersökas för att inte utgöra en flaskhals i det 
nya nätet. Servern utgör nämligen oftast flaskhalsen. Vilken tillgänglighet och kapacitet har 
servrarna? 
 
13.2 Allmänt tekniskt 

Rent tekniskt sett har det under examensarbetets gång dykt upp fler intressanta trender som 
bör följas. DPT, som redan nämnts, har blivit det starkaste alternativet till Ethernet, istället för 
DTM (mycket p.g.a. NetInsights stora finansiella problem). IEEE utvecklar också (sedan 
december 2000) ett konkurrerande nytt MAC-protokoll inom utformandet av en topologi för 
fiberringar, Resilient Packet Ring (RPR). Även här är syftet att hitta en ny teknik som kan 
behållas när de paketswitchade näten skalas upp.    
 
På nätelementssidan kan flera verksamhetspunkter sammanföras till en överlämningspunkt 
om man utnyttjar LRE, Long Reach Ethernet, en möjlighet som bör studeras närmare. 
Fastighetsnätet kan nu sträcka sig upp till 1,5 km över existerande tvåtråds kopparpar (Cat1, 2 
och 3) med en hastighet på 5 Mbit/s (symmetriskt). Hastigheter på 15 Mbit/s uppnås vid en 
maximal sträcka om 1 km. Tekniken går även att samköra med befintlig telefoni. 
 
Citrix-lösningar med tunna klienter och terminal service är något som i allt högre grad finner 
sin användning inom den offentliga och privata sektorn och bör även övervägas för Lidingö 
stad. Enligt en undersökning i Computer Sweden kan en kommun spara 15 000 kr per 
användare [107]. Här ger övergången till Windows 2000 inom staden en annan viktig fördel 
då win2000 har inbyggt stöd för Citrix Metaframe-server och Microsoft Terminal Server. 
Effektivare administration, mindre driftstörningar och bättre kontroll på användarna anses 
vara de kostnadsbesparande faktorerna. Dessutom blir en vanlig PC gammal efter tre år, 
medan en tunn klient anses hålla åtminstone fem år. 
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