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1. INLEDNING 

I samband med utvecklingen av CESAR2 har konstaterats ett behov av en gemensam och 
överenskommen struktur för förbindelseprodukter och tjänster. Vi har valt att dela in dessa 
produkter i olika produkttyper.  

Dessa produkter ska i största möjliga mån kunna införas på de stadsnät som ansluter sig till 
CESAR2.  

Om produkterbjudandet skiljer sig från produktspecifikationen så ska det tydligt framgå 
vilken eller vilka produkter som inte tillhandahålls.  

Varje produkt är beskriven i en tjänstespecifikation som underbilaga till detta dokument. 
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2 PRODUKTÖVERSIKT 

För att kunna införa standardiserade processer och datablad för de förbindelser och tjänster 
som ska avropas i CESAR2 så har en produktstruktur tagits fram, se nedan. Strukturen bygger 
på en hierarkisk kedja där kategori är övergripande och attribut och variabler är de delar 
som bildar produktens innehåll. 
 
Bild: Ex: Produktflora CESAR2 
 

 

Attribut är produktens grunddata och karaktär. Attributen är gemensamma och kan inte 
ändras. 
Variabler är valbara egenskaper som kan skilja sig per affär och länk. Dessa ska definieras per 
länk för att få en komplett produktspecifikation så att en tjänst kan etableras med ett 
anslutningsavtal mellan köpare och säljare. 

2.1 Definitioner av avgifter och områden 

Anslutningsavgifter = Fast pris på anslutning oavsett om nod finns eller ej. Priset kan variera 
från område till område 
Nätbyggnadsavgifter = Offert på grävning som inte ingår i anslutningsavgifter.  
 
I ett Fastprisområde är alla kostnader förutsägbara och prissatta med anslutningsavgifter. 
I ett Prisområde är kostnader per månad förutsägbar men Nätutbyggnadsavgift kan 
tillkomma. 
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3. PRODUKTTYPER 

Dessa produkter finns beskrivna i respektive underbilaga till dennas bilaga. 

 
Produktkategori: Transmission (Passiv) 
Produkttyp:  Svartfiber 
produkter:   Mono / Par  
Underbilaga:  AvtPktCESAR2 3.0 UB Tjänstespecifikation Svartfiber 

Produktkategori: Transmission (Passiv) 
Produkttyp:  Svartfiber: Mono  
Produkter:   Svartfiber till villa/lägenhet fiberstrå 
Underbilaga:  AvtPktCESAR2 3.0 UB Tjänstespecifikation SFTV 

Produktkategori: Transmission (Aktiv) 
Produkttyp:  Ethernet  
Produkter:   Light / Medium / Premium / Access MEF 
Underbilaga:  AvtPktCESAR2 3.0 UB Tjänstespecifikation Ethernet 

Produktkategori: Transmission (Passiv och aktiv) 
Produkttyp:  Våglängd  
Produkter:   Aktiv våglängd / Passiv våglängd 
Underbilaga:  AvtPktCESAR2 3.0 UB Tjänstespecifikation Våglängd 
 
Produktkategori: Co-location 
Produkttyp:  Inplacering  
Produkt:   Inplacering Områdesnod / Inplacering MeetMe  
Underbilaga:  AvtPktCESAR2 3.0 UB Tjänstspecifikation Inplacering 

 


