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Ett väldokumenterat nät, vad menar vi?

Fysiskt nät

• Korrekt läge på noder, brunnar, skåp och på ”begravda saker”

• Korrekt läge på schakt och stolplinjer (vilket ger läge på rör och kablar)

• Korrekt innehåll i allt som beskrivs ovan och korrekt hierarki för innehåll

• Korrekta kopplingar på kabelnivå, duktnivå och fibernivå

Logiskt nät

• Information om förbindelser, tjänster, kunder och hur de löper i det fysiska 
nätet
• Inklusive information om SLA, antal slutkunder…



PROGRAM/MJUKVARA

NÄTINFORMATION

UTFÖRARE & MOTTAGARE

Nyttoskaparna

”Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle”



Avgrävningar

• Vad kostar en avgrävning?

• En god dokumentation minskar 
riskerna

• Modulen Nätkollen i dpCom 
hanterar ledningsförfrågningar



Exempel – hitta avbrottskälla

Kombinera information om nätet, kunder, tjänster och förbindelser:

• För varje förbindelse/tjänst vet man den fysiska vägen genom nätet 
(fiber, patch, port, kontakt…)

• För varje fysiskt objekt (kabel, nod, multiduct…) vet man vilka 
tjänster/förbindelser som passerar

• Genom felanmälningar, larm från aktiv utrustning eller andra källor, 
vet man att vissa tjänster/förbindelser antagligen inte fungerar
• Felkällan kan vara i det aktiva nätet eller i det fysiska

• Om man kombinerar all denna information kan man skapa en ”heat-
map” som gör kvalificerade gissningar på var felet finns



Hitta avbrottskälla

• ”Heat map” som 
gör kvalificerad 
gissning på 
avbrottskälla

• Använder 
information om 
tjänster och 
felanmälningar



Cesar2

• Ca 20 stadsnät i Cesar2 har i nuläget lagt in 
adresser

• Ca 70 000 adresser

• Ordning på nät = adressexporter från dpCom 
enligt SSnF:s krav

• Våga registrera adresser!



Exempel – Hitta kopplingsbara vägar i nätet

• Om alla kopplingar (patchar, skarvar…) är korrekt dokumenterade så 
kan smarta algoritmer leta sig fram genom nätet för att hitta lediga 
fibervägar mellan punkter
• Givetvis ska bara lediga resurser användas

• Önskemål om redundans, vägar att undvika och önskade vägar är värdefullt

• När man valt mellan möjliga vägar har man ett ”facit” för hur vägen 
sen kopplas upp på fibernivå

• Patchar och eventuella skarvar ska sedan ut i fält och när de är 
genomförda ska de återrapporteras



Hitta kopplingsbara
vägar

• Sök igenom nätet för att 
hitta kopplingsmöjligheter

• Använd bara lediga 
resurser

• Styr letandet med 
”undvik”, ”gå via” och 
redundans

• Använd bästa resultatet 
som facit för att koppla



Patcha i fält

• Få ut information om vad som ska patchas (och var) i fält

• Återkoppling om utförda patchar i fält-klient



Exempel – redundans

• Förbindelser med ”bättre” SLA och infrastruktur med högre risk-
klassificering behöver ofta redundans
• Redundans handlar både om att de redundanta förbindelserna inte ska dela 

resurser men också om att resurser inte ska vara geografiskt närliggande

• Genom att veta förbindelsernas väg genom nätet, objekten de 
använder, eventuella gemensamma föräldrar, samt geografisk 
utsträckning, kan redundans visualiseras och verifieras

• Dessutom kan smarta algoritmer leta efter redundanta alternativ till 
en befintlig förbindelse



Redundans

• Visa redundans

• Skapa redundanta 
förbindelser

• Uppgradera en 
förbindelse till redundant 
förbindelse

• Verifiera redundans



Framförhållning

• En tydlig nätstruktur underlättar:

• Identifiera flaskhalsar

• Identifiera sårbarheter



Nyutbyggnad

• Visualisering av kluster

• Avstånd till matande nät och 
noder

• Grovprojektering



Förtätning

• Förberedelsegrad

• Kostnad för att ansluta 
fastighet/område

• Underlättar planering av 
utbyggnad

• Kampanjer o prissättning…



Exempel – Riskklassificering enligt PTS
(Favorit i repris från tidigare bredbandsbåtar)

• Om man vet:
• Vad som passerar genom nätet

• Hur många aktiva förbindelser som varje tjänst har

• Hur tjänsterna aggregeras uppåt i nätet

• Så kan man räkna ut risk-klassificeringen på alla relevanta objekt

• Beroende på klassificering ska man sedan:
• Ha planer för incidentberedskap

• Ha RSA och handlingsplaner

• Ha planer för förebyggande underhåll

• Ha koll på redundans, UPS, skalskydd och mycket mer…



PTS & 
Driftsäkerhet

• Räkna ut 
riskklassificering
• Även upp genom

nätets hierarkier

• Lägg till:
• Planer för

incidenthantering

• RSA & handlingsplaner

• Förbyggande underhåll

• Redundans, UPS, 
skalskydd…



I korthet

✓ Tid- och kostnadsbesparing 
i verksamheten

✓Minskad sårbarhet

✓Uppfyllnad av rapporteringskrav 

✓Kontroll över nätinvesteringar

✓Möjlighet till ökade intäkter
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