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Robusthet beskriver förmågan att motstå [och förhindra (RF)] 

störningar och avbrott samt 

förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå inträffar



Hur ser det ut?
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Källa: fiberfel

Hur ser det ut?
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Ändå saknades något

Hur ser det ut?



Robust fiber - bakgrund

• Svenska Stadsnätsföreningen har tillsammans med 
PTS och ett antal  branschaktörer tagit fram en  
”defacto-standard”, Anvisningar för robust fiber, 
avseende förläggning av en Robust fiberbaserad 
infrastruktur.

• Robust fiber är en branschgemensam satsning för att 
göra Sveriges fibernät ännu mer robusta.

• Med robusta nät kan Sverige få en fiberinfrastruktur i 
världsklass!



▪ Tekniskt stöd vid upphandling

▪ Informationsmaterial för tillståndsgivare

▪ Beskrivning över tillvägagångssätt för 

besiktning

▪ Grund för kravspecifikation vid ansökan om 

bidrag

▪ Underlag för utbildning

Anvisningarna för robust fiber används som:



Robust fiber omfattar mer än 

anvisningar

Robust fiber är ett koncept som omfattar:

▪ Förvaltning av Anvisningarna för robust fiber

▪ Bevakning av trender och att ta fram kompletterande 

anvisningar 

▪ Utbildning

▪ Certifiering

Ansvaret för dessa frågor hanteras i ett Förvaltningsråd med 
representation både från privat- och offentlig verksamhet



Robust fiber, certifieringar och utbildningsbevis 

Anläggning

 Robust fiber företagscertifikat anläggning

 Robust fiber personcertifikat anläggning

 Robust fiber utbildningsbevis anläggning

 Robust fiber godkänd besiktningsman

Optokabel 

 Certifierad fibertekniker

Robust fiber certifierad fibertekniker

 Utbildningsbevis terminering - Fiber

Robust fiber utbildningsbevis terminering



139 st Certifierade företag och organisationer

194 st Godkända besiktningsmän / Kontrollanter

9 st Utbildningspartners

262 st har tagit utbildningsbeviset

118 st har tagit personcertifikatet

650 st utbildade (Företag, Regioner och Länsstyrelser, PTS)

Sociala medier: Fiberbra 1685, Fiberfel 4003, FB Robust Fiber 202 

Robust fiber, status 
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Anvisningarna för robust fiber, revision 1.2 
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➢50 justeringar och ändringar som t.ex:

▪ Sammankoppling av nät ska ske genom korskoppling

▪ Justering av IP värden m.m. för Skarvenheter skarvskåp/skarvboxar/Fasadbox (ny) 

▪ Optorör ska ha lägsta SDR-värde 10. SDR anger förhållandet ytterdiameter/väggtjocklek

▪ Optorör tilläggskrav avseende längsvattentätning. Från fuktspärr till längsvattentät 

Kabel.

▪ Förtydliganden avseende kornstorlek på fyllnadsmassor

▪ Märkning av rör och skarvenheter

▪ Boverkets byggregler (BBR, optokabel inomhus, brandskydd)

Anvisningarna för robust fiber, revision 1.2
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2.5.11 Leveransmätning av fiberförbindelser

2.5.12 Leveransmätning av passiv fiber

2.5.13 Leveransmätning av aktiv fiber (villor)

För robust fiber gäller OTDR-mätning



Gränsvärden vid 1310nm Max 0,40 dB/km Medel 0,37 dB/km

Gränsvärden vid 1550nm Max 0,25 dB/km Medel 0,22 dB/km 

Gränsvärden vid 1625nm
*1 Max 0,40 dB/km Medel 0,30 dB/km 

Punktvis dämpningsförändring vid 1550nm eller 1625nm. Med punktvis dämpningsförändring avses ”spik” större än 0,05 dB. 0,05 dB

Fiberdämpningen får max överstiga fabriksmätningen på fibern med 0,03 dB/km vid 1310/(1550 eller 1625) nm.

Med medelvärde avses det sammanlagda värdet av alla fibrer på en kabelsträcka. 

Max gränsvärde accessnät (<10km) 0,25 dB

Max gränsvärde anslutningsnät, regionnät (>10km) 0,10 dB

Reflektionsdämpning UPC-slipad kontakt min 50 dB

Reflektionsdämpning APC-slipad kontakt min 60 dB

Gränsvärde för dämpning i förlagd optokabel

Gränsvärde på enskild skarv

Gränsvärde på kontakt

MINIMIKRAV



Varför mäta på 1310nm och 1550nm?
E-bandet representerar Water peak
där en ”standardfiber”  eller äldre 
fiber är mest påverkad av dämpning 
orsakad av hydroxyljoner
närvarande i glaskärnstrukturen.

Nyinstallerad fiber av typ G.652D 
och G.657 är av typen LWP (Low
Water Peak) eller ZWP (Zero Water
Peak). På dessa räcker att 1550nm 
mäts Dämpning på grund av WP är 
nästan obefintlig.

Traditionellt då Water Peak var högt 
på fiber så var det viktigt att ha 
dämpningsvärdet på våglängder 
före och efter Water peak.



2.5.12 Leveransmätning av passiv fiber

Passiv fiber
OTDR

130nm / 1550nm

Skarv Skarv

Längd

NOD ODF ODF



2.5.12 Exempel Leveransmätning av passiv fiber

Passiv fiber
OTDR

130nm / 1550nm

Skarv Skarv

Längd  4,8km
NOD

Förslut vid inkoppling

approximativ totalt 1dB

ODFODF



2.5.12 Exempel Leveransmätning av passiv fiber

Passiv fiber
OTDR

130nm / 1550nm

Skarv Skarv

Längd  12,3km
NOD

Förslut vid inkoppling

approximativ totalt 1dB

ODFODF



2.5.13 Leveransmätning av aktiv fiber (villa)

aktiv fiber
OTDR

1625 nm

Skarv Skarv

Längd

NOD ODF ODF



2.5.13 Exempel Leveransmätning av aktiv fiber

aktiv fiber
OTDR

1625 nm

Skarv Skarv

NOD

Längd  4,8km

Förslut vid inkoppling

approximativ totalt 1dB

ODFODF



2.5.13 Exempel Leveransmätning av aktiv fiber

aktiv fiber
OTDR

1625 nm

Skarv Skarv

NOD

Längd  12,3km

Förslut vid inkoppling

approximativ totalt 1dB

ODFODF



Testning på aktiv fiber ”out-of band test”
Test på aktiv fiber eller out-of-band testning kan innebära olika saker.

”MÖRK” ansluten accessfiber

1) Out-of-band testning kan menas provning vid en annan våglängd än de som kommer att 

användas vid signalöverföring. 

Detta innebär vanligtvis att OTDR-test kommer utföras vid ytterligare våglängder (andra än de 

som ska överföras) under installationsfasen och medan fibern fortfarande är "mörk” eller driftsatt 

delvis med exempelvis en CPE på en sida av förbindelsen.

”AKTIV” ansluten fiberförbindelse

2) Out-of-band testning kan också referera till underhållstestning av en "in-service" eller "live"

fiber för övervakning eller felsökningsändamål.



OTDR-mätning av aktiv fiber



Vad definieras i L.66 och L.41?

ITU-T L.66 definierar de grundläggande kraven för testning av fiber i drift enligt följande:
- Det ska utföras utan att störa optiska kommunikationssignaler i det optiska accessnätet.
- Det ska kunna utvärdera optiska fiberegenskaper, även om det finns störningar i kommunikationsljuset.

ITU-T L.41 Definierar underhållsvåglängderna för driftstestning baserat på våglängderna som 
används av ett givet överföringssystem.

Enligt ITU-T L.41 är både 1625nm och 1650nm giltiga lösningar för de flesta optoförbindelser, med 
undantag för accesser där Extended Range DWDM används, i dessa fall sträcker sig våglängdsignaler in i 
L-bandet. För dessa system är 1650nm den rekommenderade underhållsvåglängden. 

1650nm är också den föredragna våglängden över 1625nm för alla nät om möjligt eftersom den ger 100nm 
isolering från den typiska 1550nm högsta överföringsvåglängden.



Makroböjningar vid olika våglängder

(1310nm – blå   1490nm - grön    1550nm – gul    1625nm - röd)

Figuren visar en makroböj när den testas vid flera olika våglängder 

1625nm tillhandahåller högsta förlusten och påverkas mest av spänningar som makroböjning. 

Därför testar många nätägare ofta fiberaccesser vid 1625nm under installationsfasen som en proaktiv metod 

för att säkerställa fiberns kvalitet vid installation och ett sätt att identifiera problemområden innan de påverkar 

tjänstens våglängder som är 1310/1550nm.



Okulärbesiktning 

efter 

Genomförande

Förbesiktning

(Normerande 

besiktning) 

Slutbesiktning* Godkänd Garanti-

besiktning

Efter-

besiktning

Ja

Besiktningsprocessen 

Nej

Godkänd

Avlämnad 

utan fel

JaNej

Nej

Ja

*Kompletterande slutbesiktning.

Fortlöpande besiktning Särskild besiktningÖverbesiktning

Anvisningarna för robust fiber, revision 1.2 



Anvisningarna för robust fiber, nya anvisningar
Huvuddokument

Anvisningar för anläggning av robusta fiberoptiska bredbandsnät

Bilaga 1
Begrepp och 
definitioner

Bilaga 2
Robusta nät

Bilaga 3
Robusta 

förläggnings-
metoder

Bilaga 4
Robust site och 

nod

Bilaga 5
Dokumentation

Bilaga 6 
Besiktning

Bilaga 7 
Fiberanläggning

projekt

Anvisningar för 
Robusta 

Fastighetsnät

Underbilaga 6.1 
Checklista 

slutbesiktning*

Underbilaga 2.2
Fiberinstallation 

i markskåp,
skarvbox och 

brunnar 

Bilaga  
Checklista 
Robusta 

Fastighetsnät

Bilaga 8 
Ledningskollen

Vitbok
Hantering av avvikelser

Underbilaga 2.1
Dämpnings-

mätning

*Justering Jv – krav   

Hösten 2018



Ledningskollen



Ledningskollen

Ledningsägare registrerar sitt 

nät (intresseområde/km-rutor)
Nätägare/Projektörer/Utförare 

(frågare) ritar in planerad 

kabelsträckning. 

Systemet analyserar om planerad 

kabelsträckning ligger inom någon 

ledningsägares intresseområde

Systemet skickar information till 

frågaren med uppgifter om 

ledningsägaren

Frågaren begär ledningsanvisningLedningsägare 



Robusthet beskriver förmågan att motstå [och förhindra (RF)] 

störningar och avbrott samt 

förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå inträffar

Nya anvisningar, Bilaga 8 Ledningskollen



Nya anvisningar, Bilaga 8 Ledningskollen

I samverkan med Ledningskollen ska RF 

arbeta fram Minimikrav inom Robust 

fiber som bidrar till att förhindra 

störningar och avbrott orsakade 

av avgrävda optokablar 



Switch

Robusta

Fastighetsnät



Källa: fiberfel



Källa: fiberfel



Fastighetsnät målgrupper

Anvisningarna riktar sig till fastighetsägare (Bostadsfastigheter) och 

branschens intressenter, t.ex. nätägare, leverantörer av materiel, 

entreprenadföretag som anlägger fastighetsnät samt aktörer för hantering 

av utbildning.

Anvisningarna riktar sig till fastighetsägare (Bostadsfastigheter, Kommersiella 

Fastigheter, Samhällsfastigheter) och förvaltare av fastigheter samt branschens 

intressenter, t.ex. nätägare, leverantörer av materiel, entreprenadföretag som 

anlägger fastighetsnät, tjänsteleverantörer samt aktörer för hantering av 

utbildning.



Fastighetsnät optokabel

Fiberskarv

ODF

Överlämnings-

punkt fiber

”Fibersvansar”

Lägenhet

Switch

ODF ODF

Anslutningsnod

Kanalisation och fiberkabel

Teknikutrymme

Hemmanätverk

Användarnod                       

( Bostadsfördelning)

Spridningsnät 1)

Husnod Fiber

( Byggnadsfördelning) 

Fastighetsgräns



Fastighetsnät kopparkabel

Kopplingspanel

Switch
ODF

Överlämnings-

punkt fiber

Lägenhet

ODF ODF

Anslutningsno

d

Teknikutrymme

Kanalisation och

Optokabel

Hemmanätverk

Användarnod                       

( Bostadsfördelning )

Husnod Koppar 

( Byggnadsfördelning) 

Spridningsnät

Fastighetsgräns

Överlämningspunkt



Fastighetsområdesnät

Switch

Kanalisation och 

Optokabel

Kanalisation och 

Optokabel

Kanalisation och 

Optokabel

Fördelning

Till

Anslutningsnod

ODF

Fastighetsområdesnod

(Områdesfördelning) 

Övergång

Fiber- Kanalisation

ODF

Överlämnings-

punkt fiber

Fastighetsgräns



Teknikutrymme
7.2.1 Noder F K FF FK HK

Noden utgör spridningspunkt för fastighetsnäten, fastighetsområdesnätet samt 

anslutningspunkt för nätägarens anslutningsnät.
X X X X X

7.2.1.1 Generella rekommendationer

Noden ska placeras i ett låsbart apparatskåp. Skåpet ska vara tillgängligt endast för 

personal som har auktoriserats av Fastighetsägaren.  
X X X X X

Om apparatskåpet måste placeras i allmänt utrymme ska skåpet uppfylla de krav som 

anges av SS 3492 stöldskyddsklass 2. 
X X X X X

Om flera apparatskåp används ska skåpen utrustas med kanaler eller kabelskenor för 

förläggning av kablage mellan skåpen. 
X X X X X

Noden ska placeras så att det totala kabelavståndet till lägenheterna blir så kort som 

möjligt.
X X X X X

7.2.2 Apparatskåp i teleutrymme

7.2.2.1 Generella rekommendationer

Apparatskåp ska skydda inplacerad utrustning mot damm och mot överstrilning av 

vatten.
X X X X X

Apparatskåpens bredd och djup ska anpassas till planerade installationer. Om 

förutsättningarna så medger kan apparatskåp monteras på vägg.
X X X X X

Samtliga metalldelar i apparatskåp bör, om möjligt, anslutas till en 

potentialutjämningsplint. 
X X X X X

Dörr ska vara försedd med öppningsbegränsare i öppet läge. X X X X X

Apparatskåp bör ha fack för ritningar o d. X X X X X

Hänsyn ska även tas till behov av reservutrymme för framtida utökning. X X X X X



Robusta Fastighetsnät, medverkande



Gå in på facebookgrupperna

”fiberbra” och ”fiberfel” 

för att se mer och för att dela med er!

https://www.facebook.com/groups/fiberbra/

https://www.facebook.com/groups/fiberfel/
FÖRE! EFTER!

Robust fiber- på Facebook



Gå in på hemsidan

www.robustfiber.se

och läs mer!

ROBUST_SKL_1.mp4


Tack för visat intresse!

www.robustfiber.se
info@robustfiber.se

08-214 640


