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

störningar och avbrott samt 

förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå inträffar
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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:
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Begrepp och 
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förläggnings-
metoder
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Robust site och 
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Dokumentation

Bilaga 6 
Besiktning

Bilaga 7 
Fiberanläggning

projekt

Underbilaga 6.1 
Checklista 

slutbesiktning
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Anvisningarna för robust fiber, revision 1.2 
(Amendments 1 april 2018)



Anvisningarna på Engelska

https://robustfiber.eu

https://robustfiber.eu/


Konceptet, 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



Examinationscentra

Anläggning

Företag

(165)

Certifieringspartner

Ca: 2900 st utbildade 
(Företag, Regioner och 
Länsstyrelser, PTS)

RF

Besiktningsmän

(210)

Utbildningspartner

Anläggning (9)

Utbildningsbevis (510)

Personcertifiering (362)

Konceptet Robust fiber, status – 19 sept. 2018



Konceptutveckling, Robusthetshöjande åtgärder

Anvisningar för Optisk förstärkning med högeffektlaser i fiberoptiska nät

Anvisningar för Robusta Radionät

Förlängd drifttid på ”MELLAN”-siter kopplat till vikten för samhällstjänster och 
nätets funktion vid förhöjd beredskap

Anvisning Robusta fastighetsnät  -- fiber och kopparbaserat, spridningsnät radio1

2

3

4

Bilaga 8 Ledningskollen5
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Fastighetsnät

Anvisningarna riktar sig till: 

❑ Fastighetsägare 

❑ Bostadsfastigheter, Kommersiella Fastigheter,

Samhällsfastigheter

❑ Förvaltare av fastigheter

❑ Branschens intressenter

❑ Ex. nätägare, leverantörer av materiel, entreprenadföretag som 

anlägger fastighetsnät, tjänsteleverantörer 

❑ Aktörer för hantering av utbildning



Fastighetsområdesnät

Switch

Kanalisation och 

Optokabel

Kanalisation och 

Optokabel

Kanalisation och 

Optokabel

Fördelning

Till

Anslutningsnod

ODF

Fastighetsområdesnod
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Överlämnings-

punkt fiber

Fastighetsgräns



Referensmodeller 



Robusta Fastighetsnät, medverkande



Robusta

Radionät

Anvisningar för robusta radionät för platser där fast 

fiberinfrastruktur är svårtillgänglig att applicera samt 

med stöd för mobila IoT-lösningar med krav på hög 

tillgänglighet. 



Robusta radionät

För att hela samhället ska kunna använda digitaliserade tjänster baserade på tillgänglig, pålitligt och  
säker infrastruktur med låg fördröjning är det viktigt att kombinera fiberinfrastruktur med robusta 
trådlösa accesser för punkt-till-punkt men även punkt-till-multipunkt. 

• Ortssammanbindande länkar, Redundanta länkar, Tillfälliga länkar för snabb etablering
• Kostnadseffektiv bredbandsuppkoppling – Punkt till multipunkt
• Mastplatser (Robusta fastighetsnät bilaga 3 Förläggning för radiosystem/ 

Referensmodell 7: ÖP för mastplats för radioantenn/er I hus.)
• Kravställan teknisk kvalitet mot projekt Internetaccess (IIS/Netnod)

För en kravställan som överensstämmer med behov och funktion baserat på en samsyn avseende 
leverans, service och kvalitet på dessa anläggningar. 

P-P

P-MP



Robusta radionät - IoT

IoT-nät (Internet of Things) för att kommunicera med sensorer för samhället växer fram i 

Sverige överallt . 

IoT 

Enhet

IoT-nät

Fasta nät, Trådlösa nät, 

Mobila nätIoT 

Enhet

Applikations-

server

Applikations-

server

Sensor Aktivator

NOD



Robusta radionät - IoT

IoT 

Enhet

Backbone

Nätverksserver

IoT 

Enhet

Applikations-

server

Applikations-

server

GW
LPWAN

Low-power-area-network



Robusta radionät - IoT

A low-power wide-area network (LPWAN) or low-power wide-area (LPWA) network or low-power 

network (LPN) 

• Wireless telecommunication wide area network (868 MHz) 

• Designed to allow long range communications at a low bit rate (0,3-50 kbit/s/chanel) 

among things (connected objects), such as sensors operated on a battery. 

• The low power, low bit rate and intended use distinguish this type of network from a wireless WAN 

that is designed to connect users or businesses, and carry more data, using more power



Robusta radionät - IoT

Trådlösa IoT-nät för längre räckvidd

▪ LoRaWAN, SigFox; …..

Mobila IoT-nät 

▪ NarrowBand-IoT (NB-IoT), LTE-M

IoT 

Enhet

LPWAN
Backbone

Nätverksserver

Applikations-

server

IoT 

Enhet
Applikations-

server



LoRaWAN - topologi & säkerhet

LoRa Staden

LoRa privat aktör

LoRa Fastighetsbolag

LoRa-Sensor

LoRa-Gateway

ISO/IEC 30141, 

IoT Referensarkitektur: 

Trovärdighet, Arkitektur, Funktion. 

Samverkan operatörer/aktörer. 



Robusta radionät – alla får vara med ..

Teracom, Vixor, Eltel, Bluecom, Scanmast, Wantech
operatörer, organisationer såsom IT&T , FTBI

PTS, Stadsnätsföreningen, stadsnät, IoT-företag, 
Blink m.fl.



Förlängd drifttid

”Mellansiter”

Anvisningar för att bygga nya noder med stöd för förlängd 

drifttid (7-10 dygn) . Anvisningarna ska också beskriva hur 

man modifierar befintliga siter och noder så att även dessa  

kan få förlängd drifttid och i viss mån vara självförsörjande 

av eldrift. Vi kallar dessa siter för ”MELLAN”-siter. 





15 KWh

10 dagar (4000 anv)

500 liter

Självtest och 

rapportfunktion





”Mellansiter” för 5G (C-RAN (Centralized Radio Access Network) Arkitekturer)

Traditionell basstation för 1G och 2G Distribuerad basstation för 3G och 4G. Cloud RAN basstation för 5G

Inplacering TSN

BBU-hotell

Källa: Avhandling Cost Modeling of Cloud-Based Radio Access Network, Olli Vierimaa

5G Fronthaul 

(fördröjning < 100 mikrosek.)

Max 20km (5 mikrosek/km fiber)

5G Backhaul

(accesstransport)

BBU: Baseband Unit

RRH: Remote Radio Head

TSN: Time sensitive networking

CPRI: Common Public Radio Interface [eCPRI 2.0 (Evolved CPRI)]
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IoT

Områdesnod

Utrymme för inplacering av operatörsutrustning

Switchar, TSN-utrustning, Central 

strömförsörjning för Rdo och RT-IoT

Optimal placering av site

Strömförsörjning/Alltid ström

Många vägar in

Terminering av mycket fiber 

Anpassad miljö

Fysisk säkerhet

”Mellansiter” +

Möjlig 

mastplats



Optisk

förstärkning 
med högeffektlaser i fiberoptiska nät

Anvisningar där fokus ligger på att stödja lösningar för 

hög bandbredd (>400GB) som realiseras med hjälp av 

tekniska förstärkarlösningar som i sin tur kräver särskilda 

åtgärder och kvalitet av förbindelsen i jämförelse med en 

vanlig access. 



Pumplaser – Ramanförstärkare - Högeffektlaser

2watt/9µm    Motsvarar en effekt av två vindsnurror på en yta av 1 cm2

Exempel
Strålskyddsklasser

https://www.sunet.se/wp-content/uploads/2015/07/cirkulatorn.jpg




Pumplaser – Ramanförstärkare - Högeffektlaser

EXEMPEL PÅ RISKER

• Brännskador

• Allvarlig ögonskada. (Ljuset är inte synligt, när du känner 

effekten av en exponering är det för sent). 

- Vid fiberkontakten på en Ra-förstärkare

- Vid kontakten i slutet av fiber ansluten till en Ra-

förstärkare

- Vid brytpunkten av bruten fiber som är ansluten till en            

Ra-förstärkare, såsom patch, midspan

• Skador på utrustning
• Brand
• Hög dämpning i orena kontakter (SS-EN 61300-3-35)

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Optisk förstärkning med högeffektlaser i fiberoptisk kabel 

behöver hanteras ur bl.a. följande perspektiv:

• Avtalstexter kund för att säkerställa säkerheten vid 

användningen av högeffektlaser 

• Avtalstexter operatör för att säkerställa säkerheten 

vid användningen av högeffektlaser

• Anvisningar för hantering av:

- Kontroll och rengöring av kontakter

- Förstärkare och fiberförbindelser 

- Klassificering fiber?

Personsäkerhet - arbetsskyddsmiljö



Ledningskollen
Bilaga 8, Anvisning för Ledningskollen, kompletterar övriga anvisningar för 

förläggning av robusta fibernät genom att beskriva när, hur och varför 

Ledningskollen ska användas genom hela fiberanläggningsprocessen.

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som syftar till att minska antalet 

grävskador, underlätta  planering, samordning och samförläggning. Ledningskollen gör 

detta genom att vara ett system för informationsutbyte om infrastruktur och projekt 

mellan de som har infrastruktur och de som behöver veta var denna infrastruktur finns. 

Ledningskollen drivs av Post- och Telestyrelsen, PTS och finansieras av PTS, 

Svenska kraftnät och Trafikverket.



Ledningskollen

Refererande bilagor

Huvuddokument

Bilaga 2
Robusta nät

Bilaga 3
Robusta förläggningsmetoder

Bilaga 5
Dokumentation

Bilaga 6 
Besiktning

Bilaga 7 
Fiberanläggningprojekt

Bilaga 8

1. Inledning

2. Kort om Ledningskollen

3. Nätägare som ledningsägare 

i Ledningskollen

4. Ledningskollen i 

fiberutbyggnadsprocessen

• Planera

• Projektera

• Genomföra

• Dokumentera

• Driva



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


