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Om författarna och läromedlet
Installation av information- och kommunikationsteknik
Läromedelspaketet är tänkt för utbildning av tekniker, projektörer och arbets ledare inom områdena:

 •  Telesignalsystem.
 •  Fast telefoni.
 •  Fastighetsnät (datanät).
 •  Digital TV.

•  Brandlarm.
•  Passersystem.

•  Bevakningskameror.
•  Överfallslarm.
•  Trygghetslarm.
•  Inbrottslarm.

Läromedlets olika delar
Faktabok
Faktaboken ger dig grundläggande kunskap inom olika teknikområ-
den så att du kan börja öva praktiskt.  Du har sedan goda förutsätt-
ningar att tillgodogöra dig ytterligare fördjupning i installationshand-
boken. När ett område behandlats i faktaboken och det finns mer in-
formation i installationshandboken ger vi dig en hänvisning dit.

Installationshandbok
Installationshandboken ger fördjupad information kring områden som 
behandlas i faktaboken. Den är ett stöd för dig såväl under din utbild-
ning, som efter utbildningen när du gått ut i yrkeslivet. Där kan du 
finna information för att projektera och planera en installation, men 
även finna svar på de frågeställningar som kan dyka upp under själva 
installationen. Vi har lagt extra stor vikt vid avsnittet dokumentation 
och registrering. Du får möjlighet att lära dig den idag gällande stan-
darden för dokumentation, men också den tidigare standarden så att 
du även kan arbeta med befintliga anläggningar.

Övningsbok
I övningsboken finner du instuderingsfrågor till faktaboken som du 
kan använda som kontroll på att du förstått och lärt in fakta bokens in-
formation.

Elevguide
I Elevguiden finner du instuderingsfrågor till installationshandboken 
En annan viktig del i utbildningen är de olika övningar som presente-
ras med utförande och frågeställningar till desamma.

Elevguiden är också författarnas verktyg för att guida den studerande.
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Övningsbok

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är 
ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B. 
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning av 
läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå och kunna för att upp-
fylla kraven för auktorisation av B-arbeten. Boken tar upp följande  moment 
inom elkraftteknik: säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumen-
tation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service, underhåll och elkvalitet.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring 
förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete och gällande 
elregelverk. 

Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.

ÖVNINGSBOK

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONS-
TEKNIK

FASTIGHETSNÄT & SÄKERHET
ISBN 978-91-89259-05-8

9 789189 259058

KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Kommunikationsteknik Ö-bok_OMSLAG_210805.indd   1Kommunikationsteknik Ö-bok_OMSLAG_210805.indd   1 2021-08-05   15:502021-08-05   15:50
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INSTALLATIONSHANDBOK

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraft-
teknik, som är ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, 
B. 
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning 
av läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå och kunna 
för att uppfylla kraven för auktorisation av B-arbeten. Boken tar 
upp följande  moment inom elkraftteknik: säkerhets- och ansvars-
frågor, installationsteknik, dokumentation, motorer, skåpsbygg-
nad, felsökning, service, underhåll och elkvalitet.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en pro-
gression kring förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete 
och gällande elregelverk. 

Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.

FASTIGHETSNÄT & SÄKERHET

INSTALLATIONSHANDBOK

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONS-
TEKNIK

KOMMUNIKATIONSTEKNIK

ISBN 978-91-89259-03-4

9 789189 259034

Kommunikationsteknik_ I-handbok_OMSLAG_210805_pastell.indd   1Kommunikationsteknik_ I-handbok_OMSLAG_210805_pastell.indd   1 2021-08-05   15:512021-08-05   15:51
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FAKTABOK
Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in 
kursen Elkraftteknik, som är ett av flera krav för att nå 
Begränsad Auktorisation, B. 
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av 
framställning av 
läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina 
titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå 
och kunna för att uppfylla kraven för auktorisation av 
B-arbeten. Boken tar upp följande  moment inom el-
kraftteknik: säkerhets- och ansvarsfrågor, installations-
teknik, dokumentation, motorer, skåpsbyggnad, felsök-
ning, service, underhåll och elkvalitet.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, 
sker en progression kring förklaringar, tillämpning av 
elinstallationsarbete och gällande 
elregelverk. 

Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.

FAKTABOK

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONS-
TEKNIK

FASTIGHETSNÄT & SÄKERHET

KOMMUNIKATIONSTEKNIK

ISBN 978-91-89259-04-1

9 789189 259041

Kommunikationsteknik_Fakta_Omslag_210805_pastell.indd   1Kommunikationsteknik_Fakta_Omslag_210805_pastell.indd   1 2021-08-05   15:522021-08-05   15:52
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ELEVGUIDE

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är 
ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B. 
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning av 
läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå och kunna för att upp-
fylla kraven för auktorisation av B-arbeten. Boken tar upp följande  moment 
inom elkraftteknik: säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumen-
tation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service, underhåll och elkvalitet.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring 
förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete och gällande 
elregelverk. 

Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.

ELEVGUIDE

FASTIGHETSNÄT & SÄKERHET

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONS-
TEKNIK

ISBN 978-91-89259-06-5

9 789189 259065

KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Kommunikationsteknik Elevguide_OMSLAG_210805_pastell.indd   1Kommunikationsteknik Elevguide_OMSLAG_210805_pastell.indd   1 2021-08-05   15:492021-08-05   15:49
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Författarpresentation

Paul Håkansson

Jag är författare till ett flertal titlar inom det el- och teletekniska 
området. Titlar som jag nu ger ut i egen regi. Att själv få ta hand 
om framställan, produktion och försäljning har länge lockat mig 
och nu har det blivit verklighet. Jag hoppas innerligt att du ska 
finna mina böcker intressanta och lärorika.

Parallellt med mitt skrivande driver jag företaget PE Allkonsult 
AB med konsultverksamhet inom pedagogik och el-teleteknik. 
Min huvudsyssla är att hjälpa företag, kommuner och organisa-
tioner med elsäkerhetslagen och dess krav på fungerande egen-
kontrollprogram samt att i egna framtagna kurser utbilda allt från 
personal i produktion till yrkesverksamma elektriker. Jag har tidi-
gare arbetat som elektriker i ett 15-tal år samt varit yrkeslärare på 
Elprogrammet i 15 år.

Att som yrkeslärare få följa de studerande i sin utveckling har varit ett sant nöje. Jag hoppas få 
dela den resan även med dig, så tveka inte att höra av dig om du vill veta mer, så kan jag lotsa dig 
på vägen.

Med vänlig hälsning 

Paul Håkansson, www.elotele.se

Jag började mina sju första år i arbetslivet som svagströmsinstalla-
tör. Fick turen och förmånen att vara med under tiden då ”datanä-
ten” växte fram och utvecklades under 80- och 90-talet. Följande 
år som applikationsingenjör hos en global tillverkare gav mig fan-
tastiskt mycket kunskap inom området och även en förståelse för 
vikten av standardiseringsarbete. 

I mina olika yrkesroller har jag ägnat en stor del av min tid till 
kursverksamhet och att ta fram utbildningsmaterial i form av 
presentationer, studieböcker m.m. Känner mig priviligierad att få 
vara en del av branschen och fått bidra i flera branschorganisatio-
ners auktorisationsråd, utskott och i standardiseringsarbete.

Idag driver jag företaget Konekton AB med fokus på att hjälpa branschens konsulter, besikt-
ningsmän och installatörer genom kurser, böcker och andra medel. Är på olika sätt involverad i 
branschen och standardiseringsarbetet för att på bästa sätt vara så uppdaterad som möjligt.

Jag har i de kurser som jag varit konstruktör och/eller kursledare för fått utlopp för min kreati-
vitet och pedagogiska framtoning. Det känns fantastiskt att få vara medförfattare till ett flertal 
böcker inom området fastighetsnät och säkerhet.   

 Med vänligaste hälsningar

Lars Öberg, www.konekt.se

Lars Öberg
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1 · Moderna kommunikationssystem

Moderna system kräver nya  
kunskaper
Kommunikationen sker idag via datorer oberoende av om det gäller en 
persondator, smartphone, IP-telefoni, IP-TV, larmuppkoppling eller 
styrning av fastighetsfunktioner. Oavsett var du befinner dig så berör 
den nya tekniken dig. Det världsomspännande fibernätet är basen för all 
kommersiell kommunikation idag. Det som skiljer sig är den sista biten 
vilket vanligtvis är ett partvinnat nät i kombination med trådlöst WiFi för 
en bostad, företag eller handelsplats samt 4G eller 5G om du befinner  
dig utomhus. 

Säkerhetssystem som passagesystem, brand- och inbrottslarm är vanligtvis 
också anslutna till det världsspännande nätverket men nyttjar vanligtvis 
äldre analog teknik i sitt interna nätverk. Bevakningskameror är normalt 
helt IP-baserade och ofta anslutna via ett partvinnat nät som både sköter 
kommunikation och strömförsörjning.

Eftersom tendensen är att allt kommer att kopplas upp, vilket benämns 
”internet of things”, är det viktigt för dig som ska arbeta inom det 
tekniska området, att du besitter tillräcklig kunskap om dessa nätverk. 

1 Moderna 
 kommunikationssystem

Utvecklingen inom 
kommunikation har 
varit och är fortfa-
rande hisnande. 
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2 · Gemensamma tekniska grunder

Att få ut kraft eller felfri signal från 
ett uttag ställer stora krav på dina 
kunskaper. 

2 Gemensamma  
    tekniska grunder

Förbindelsen ska vara felfri...
Oavsett vilket system du projekterar och/eller installerar så ställs stora 
krav. I detta kapitel kommer du ges en mängd olika information.

Kablar, dess beteckningar, dess färgsättning, dess förmåga att leverera den 
kraft och/eller signal är oerhört avgörande. Den fysiska kabeln är ibland 
den svaga länken inom fastighetsnät. 

Störningar som på olika sätt kan påverka kablar och installationen. och 
som kan undvikas med rätt produkter och installationsmetoder. 

Glöm heller inte bort det regelverk som gäller kring produkter, utförande 
och överlämnande.

I detta kapitel finns mycket av denna information samlad, men du 
kommer även i övriga systemspecifika kapitel framöver ges ytterligare 
information. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för 
framtidssäkra installationer. 
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3 · Nätuppbyggnad av fastighetsnät

3. Nätuppbyggnad av  
    fastighetsnät

• Det är viktigt att redan i inledningsskedet av projektet planera för 
olika utrymmen som är nödvändiga för installation av fastighetsnätet. 
Placering av dessa utrymmen avgör i flera fall en mängd andra frågor. 
Det bör beaktas utrymme för:

• Inkommande tjänster.

• Tjänsteleverantör/er.

• Fördelningar. 
– Områdesfördelning.  – Byggnadsfördelning.  – Våningsfördelning.

Utrymmen för inkommande tjänster 
Utrymmet för inkommande tjänster ska ge möjlighet att hantera 
mekaniska och elektriska förutsättningar för att införa kablar samt att 
medge övergång från utomhus- till inomhuskabel.

Följande relevanta förkortningar kan förekomma:

• BEF kabelintag/utrymme i byggnad (Building Entrance Facility).

• ENI gränssnitt mot externt nät/överlämningspunkt  
(External Network Interface). 

Fastighetsnät kräver 
sitt utrymme och  
ett gediget yrkes- 
kunnande!

Inkommande tjänster 
utgörs så gott som ute- 
slutande av en inkom-
mande kommunikations-
kabel som tillhandahåller 
tjänster (t ex internet, TV 
via kabel eller parabol, 
telefoni, etc.)

Planering och uppbyggnaden av  
utrymmen och fördelningar
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4 · Dokumentation av teletekniska system

93

Dokumentation av 
teletekniska system
Dokumentation är lönsam!
Man kan luras att tro att dokumentation är något som bara kostar 
pengar. Men den tid det tar att dokumentera (ca 10–15 % av totala 
arbetstiden) får du mångfaldigt tillbaka eftersom det underlättar in-
stallationer, ändringar, kompletteringar och service.

Håll dokumentationen aktuell
Dokumentationen måste vara aktuell! Alla ändringar måste föras in. 
Det kan vara befogat att ha fl era olika kopior, men se till att det bara 
fi nns ett original. Annars löper man risken att olika personer för in 
ändringar i olika kopior. Då har man trots bra ambitioner inte en 
uppdaterad dokumentation längre.

Manuell eller datoriserad dokumentation?
Idag utförs nästan all dokumentation med datorstöd. Datorn är ett 
bra hjälpmedel men det fi nns mycket att vinna på att lära sig regist-
rera manuellt. Kan du det så har du lättare att lära dig vilket datapro-
gram som helst. Har du däremot lärt dig att registrera i ett speciellt 
program är det svårt att göra det i en annan programvara och än svå-
rare att göra det manuellt.

Du behöver behärska både den nya och den gamla 
standarden!

Den nya standarden SS 455 12 01 ”Dokumentation av teletekniska 
anläggningar” ersätter hela den tidigare standarden SS 455 12 00-38 
”Registreringssystem för interna tele- och datanät”. Den tidigare 
standarden tog upp hur dokumentationen skulle utföras i en byggnad 
eller ett område medan den nya standarden även tar upp hur doku-
mentationen ska utföras utanför byggnaden eller området. Det kan 
t ex vara ett nät inom en stad eller nät som förbinder olika städer.

Standarden SS 455 12 00-38 bestod av totalt 11 standarder medan 
den nya standarden SS 455 12 01 består av en standard med 19 bila-
gor, bilaga A t o m S. 

Under en tid framöver kommer man att behöva dokumentera teleanlägg-
ningar med både den nya och den gamla standarden. Vid utbyggnad av 
ett befi ntligt teletekniskt system där dokumentationen är utförd enligt den 
tidigare standarden så bör man försätta dokumentationen enligt den stan-
darden. Vid installation av nya teletekniska system kan man använda sig 
av den nya standarden.
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I det här kapitlet ges en god 
grund av informationen i SEK 
HB 455 ”Dokumentation av 
teleanläggningar”.

Även om det verkar gammal-
dags är det bra att lära sig 
dokumentera manuellt.

Vi kommer 
inledningsvis att 
gå igenom den nya 
standarden och 
senare i kapitlet 
komma in på den 
gamla standarden.
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I det här kapitlet ges en 
god grund av informatio-
nen i SEK HB 455 ”Doku-
mentation av teleanlägg-
ningar”.
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4 Dokumentation av 
teletekniska system

Det är bra att lära sig  
dokumentera manuellt.  
Det ger en bra grund  
då du går över till dator.
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5 · Telesignalsystem

Telefonuttag
Ett gammaldags telefonjack har en inbyggd ”strömbrytare”. När en 
telefonpropp är isatt är brytaren öppen och när jacket är tomt är brytaren 
sluten. Manövrering av brytaren sker med teleproppens plastkontakt.

Ett rikstelefonuttag har sex anslutningar. De kan kopplas på två sätt, med 
eller utan avlyssningsmöjlighet. Som montör väljer du inkoppling där 
avlyssning inte är möjlig. 

Uttagen ansluts på nedsidan och utgående par till nästa uttag tas ut på upp-
sidan (iN-Nere, Ut-Uppe). För att möjligheter ska finnas att mäta upp en hel 
slinga kan det ”lediga paret” i en 2-parskabel kopplas ihop för att leda en  
hel krets/slinga vidare.

Modularuttag 

Inkommande par ansluts på de inre (mittersta) anslutnings punkterna. 
Vidarekopplingen till nästa uttag sker på de yttre  anslutningspunkterna.

Rikstelefonuttag.

5 Telesignalsystem

Visar vi kanske riks-
telefonuttag för sista 
gången i ett modernt 
läromedel?
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6 · Säkerhetssystem - gemensamma tekniska grunder

Säkerhetssystemet måste ses som  
en helhet
En mycket stor del av alla utryckningar som väktare och räddningstjänst 
utför är omotiverade, d v s falska larm. Detta beror på ett flertal faktorer: 
felaktigt handhavande, felaktig projektering, bristfällig installation, eller 
undermåliga produkter. De sammanlagda kostnaderna för omotiverade 
utryckningar är enorm. En väktarutryckning kostar ca 1 000–2 000 kr  
och en onödig utryckning från brandkåren kostar ytterligare några 
tusenlappar. För att så långt det är möjligt undvika falsklarm och de stora 
kostnaderna måste man säkerställa några saker:

• Anläggningen ska vara rätt projekterad.

• Anläggningen ska vara rätt installerad.

• Personen/personalen som använder anläggningen måste vara rätt 
utbildad.

Försäkringsbolagens krav
Förutom gällande regelverk ställer försäkringsbolagen krav – främst på 
inbrotts- och brandlarm. Försäkringsbolag ger t ex i regel premierabatt för  
ett inbrottslarm som är installerat av ett larmföretag som är godkänt och 
certifierat av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC AB). 
Försäkringsbolag rekommenderar därmed alltid sina kunder att välja 
en certifierad installatör. Dessutom krävs då att larmet installeras enligt 
SSF 130; larmklass och lämplig larmöverföring till larmcentral ska väljas, 
likaså väktaråtgärd. Alla dessa alternativ påverkar den eventuella rabatten.

Gällande lagar och regler 
redovisas i kapitlet ”Lagar 
och regler”.

6 Säkerhetssystem –  
    gemensamma  
    tekniska grunder

Mycket är gemensamt 
och inom respektive 
säkerhetssystemska-
pitel finns information 
om projektering och 
installation...
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7 · Brandlarm

Projektering

I projekteringsstadiet är det viktigt att analysera syftet, målet och möj-
ligheterna med det ”upptäckande och skadebegränsande brandskyddet”. 
Analysen tillsammans med myndigheternas krav styr sedan val av pre-
standa och utrustning.

Ett brandlarms huvudsyfte är att rädda värden och ett utrymningslarms 
huvudsyfte är att rädda liv. Det gäller därför att vara extra noggrann inom 
området brandlarm/utrymningslarm. Följderna av dålig projektering, 
installation och kontroll samt dåligt underhåll kan kosta liv.

På följande sidor följer viktiga råd kring projektering och installation av 
brandlarmssystem. För utförlig information rekommenderas regler som 
ges ut av Brandskyddsföreningen. För mer information om gällande 
regelverk se kapitel lagar och regler.

7 Brandlarm

Upptäckande och  
skadebegränsande 
brandskydd innebär 
brandlarm.
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8 · Inbrottslarm

I projekteringsstadiet är det viktigt att analysera syftet och målet med 
inbrottslarmssystemet, vilka i sin tur styrs av de försäkringsvillkor som 
gäller för anläggningen. Det avgör sedan val av prestanda och utrustning.
Syftet, att hindra eller åtminstone avbryta inbrottsförsök och vid dessa 
tillfällen påkalla uppmärksamhet, kan genom din projektering uppnås mer 
eller mindre effektivt.
För en lyckad projektering krävs att du:

• Har en god produktkännedom och kan välja rätt utrustning. 
• Ser över anläggningens byggnadstekniska förutsättningar.
• Tänker på att ett inbrottslarm är ett aktivt system som ska fungera 

ihop med de personer som vistas i det skyddade objektet.
Ett inbrottslarm kompletterar det mekaniska inbrottsskyddet. Dörrar, 
portar, fönster, luckor och tak- och väggmaterial måste också klara 
minimikraven när det gäller forcering. Mer information om byggnadens 
minimikrav finner du i kapitel 6.

Kapitlets information är förenligt 
med Svenska Stöldskyddsförening-
ens norm SSF 130.

8 Inbrottslarm

Projektering

Med rätt larm kopplat 
till en larmcentral går 
det att minska risken för 
inbrott.

På följande sidor följer viktiga råd om projektering och instal-
lation av inbrottslarmssystem. För utförlig information rekom-
menderas de regler som ges ut av Svenska Stöldskyddsfören-
ingen. För mer information om gällande regelverk, se kapitlet 
”Lagar och regler”.
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9 · Passersystem

Projektering
Grundtanken med ett passersystem är att till ett skyddat område 
släppa in behöriga personer på ett smidigare och säkrare sätt än med 
vanliga nycklar. De personer som ska vistas i det skyddade området och 
administratören av systemet ska uppleva systemet som smidigt. För 
obehöriga ska tillträde försvåras och medföra risk för upptäckt. 

Nödutrymning
Oavsett vad som kommer fram under projekteringen av passersystemet 
styr nödutrymningskrav mycket av det slutliga utförandet. Om en lokal 
(preciserad som ”där människor vistas mer än tillfälligt”) börjar brinna 
får inte människor bli innestängda. Det ska därför alltid finnas två 
alternativa utrymningsvägar. Dörrarna i dessa utrymningsvägar ska kunna 
öppnas inifrån utan nyckel, elektrisk ström eller redskap. Dörrar till eller 
i utrymningsvägar från samlingslokaler ska kunna öppnas genom att man 
enbart trycker på dörren eller öppnar den med ett lättmanövrerat trycke. 
Returpassage bör också vara möjligt. 

9 Passersystem

Omfattning och utföran-
de ska tillsammans med 
inbrottslarmssystemet an-
passas till risken för obe-
hörigt tillträde, intrång, 
stöld, obehörig informa-
tionsinsamling m m inom 
det bevakade området.

”Liv går före sak”. Samti-
digt som dörrar ska vara 
låsta för obehöriga ska de 
vara enkla att öppna vid en 
eventuell utrymning.
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10 · Kamerabevakning

Nätverksbaserad kamerabevakning
Numera är det allt ovanligare med analoga kameror. Det är 
nätverksbaserad kamerabevakning som installeras. 

Kamerorna ansluts till det befintliga fastighetsnätet trådlöst eller via 
TP-kabel. Det innebär att utbyggnadsmöjligheterna är stora så fort det 
finns ett fastighetsnät i an läggningen. Bilderna kan sedan lagras och 
administreras på en lagringsserver, på en dator och dess hårddisk eller 
i ”molnet” (en server på internet) med möjlighet att se materialet från 
vilken plats som helst.

Ökade krav på fastighetsnätet
Det krävs ett bra fastighetsnät för att inte den ”normala” 
kommunikationen i fastighetsnätet ska bli lidande. Det kan bli tal om 
nybyggnation av fastighetsnätet för såväl ordinarie kommunikation som 
för bevakning. Alternativt nybyggnation av fastighetsnätet till endast 
bevakningen.

Dagens IP-kameror har emellertid effektiva komprimeringsmetoder, 
som tar väldigt liten bandbredd. Det gör att kapaciteten i ett befintligt 
nätverk i regel räcker till i kapacitet. Så använder man bara VLAN-
tekniken, så man avsätter plats i nätverket för kameradelen, så är det i 
regel inga problem.

10 Kamerabevakning

Det är mycket 
viktigt att man 
mot beställarens 
IT-kunniga att de 
säkrar tillgången 
till kameraanlägg-
ningen.

Numera är det  
nätverksbaserad  
kamerabevakning 
som gäller!
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11 · Markförläggning till nät för informationsöverföring

11 Markförläggning till  
           nät för informations- 
           överföring

”Robusta nät” – kanalisation, kablar och  
kopplingsställen
På följande sidor följer viktiga råd i byggandet av allmänna 
kommunikationsnät som nätägare anlägger för allmän televerksamhet. 
För utförlig information rekommenderas ”Robusta fiber”. 
Anvisningarna omfattar inte sådana utrymmen i fastigheter som hör 
till tillämpningsområdet för fastigheters interna fastighetsnät för 
informationsöverföring.

Kanalisation i mark
Kommunikationsnät, kopparkablar och fiberkablar bör vid all nyför-
läggning placeras i kanalisation. I undantagsfall förläggs kabel av 
kostnadsskäl direkt i mark till fastigheter där en utbyggnad inte planeras, 
men detta rekommenderas inte.

Med kanalisation avses rör eller annan anordning avsedd för kabelför-
läggning som medger indragning och urdragning av kabel. Begreppet 
kanalisation ska inte förväxlas med kabelskyddsrör, som endast är avsett 
att skydda kabel mot skadlig påverkan. Däremot kan ett kabelskyddsrör 
fungera som kanalisation.

Numera är förläggning 
av kanalisation för 
in- och urdragning av 
kabel ett vanlig inslag i 
vårt land.
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12 · Fastighetsnät - LAN

Projektering av nätverkslösningar 
Att projektera och installera ett fastighetsnät kräver såväl kunskaper  
som rätt handhavande. Eftersom det handlar mycket om överförings-
hastigheter i fastighetsnätet behöver både produkterna och installations-
tjänsten möta de krav som ställs. 

Först planeras och designas nätet enligt standarder beträffande 
”Fastighetsnät för informationsöverföring” och beställarens krav-
specifikation, sedan sker installation och acceptansprovning, dvs 
provning av att fastighetsnätet är korrekt installerat och uppnår den 
prestande som beställarens kravspecifikation angett.

Samverkan för säker kommunikation

Installatör
Du som installerar har en stor påverkan på det slutliga resultatet. Det 
gäller för dig att kunna lämna över en färdig installation med stolthet. 
Du ska givetvis uppfylla alla ställda krav enligt förfrågningsunderlaget 
(specifikationen för installationen) samt vid behov kunna påtala 
eventuella brister och om möjligt föreslå förbättringar. Hög kunskap 
inom ditt område gör både att du kan glänsa och att ditt arbete blir 
mycket roligare!

12 Fastighetsnät – LAN

 Fastighetsnätet är inter-
netanslutningens förläng-
da arm in i fastigheten. 
Nu finns möjligheter att 
strömförsörja produkter 
upp till hela 100 W! 
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13 · Installation av fiber

Fibertyper
Det finns två huvudtyper av glasfiber och fiberkabel beskrivna enligt 
standard: multimodfiber (MM) som betecknas 50/125 μm, och 
singelmodfiber (SM) som betecknas 9/125 μm (ibland även 10/125 μm).

• Multimod delas in i tre kategorier: OM3, OM4 och OM5. De äldre 
kategorierna OM1 och OM2 är inte längre godkända.

• Singelmodfiber delas in i två kategorier OS1a och OS2. Skillnaden 
är endast dämpningen per kilometer. I tillägg specificeras själva 
glaset i olika klasser med samma prestanda men som tål olika 
böjningsradie utan att dämpningen höjs på ett nämnvärt sätt. 

13 Installation av  
     fiber

Tänk på att fiberkablar är 
mer känsliga än
konventionella kablar.
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14 · Installation av TP-kabel

TP står för Twisted Pair. I en 
TP kabel finns 4 par. Varje 
par har individuell stigning 
för tvinningen. De fyra 
paren kablas sedan ihop 
med varandra i en mycket 
noggrant uträknad stigning.

14 Installation  
     av TP-kabel

TP-kabelns uppbyggnad
TP-kabeln i spridningsnätet består av åtta isolerade ledare av entrådig 
koppar. För anslutningskablar och korskopplingskablar används 
flertrådiga ledare. Dessa åtta ledare är tvinnade som par vilket i stort sett 
eliminerar risken för överhörning.

Därutöver finns det olika utföranden på uppbyggnad – olika 
dimensioner, isolering, typ av tvinning, eventuell kärna, samt oskärmade 
och skärmade par eller kablar. Dimensioner, uppbyggnad och kabelns 
skärmningsegenskaper avgör överföringskapacitet.

Om kablarna är oskärmade eller skärmade avspeglas i kabelbeteckningen.

Kabelns skärm betecknas  Parens skärmning betecknas:  

U = Oskärmat (Unscreened).  U = Oskärmat (Unscreened).

F = Folieskärm (Foiled).   F = Skärmat (Foiled).

S = Skärmstrumpa (Screened).  

TP kabelns uppbyggnad

U/UTP U/UTP F/UTP F/FTP S/FTPU/FTP

XX/XTP
TP kabelns uppbyggnad

U/UTP U/UTP F/UTP F/FTP S/FTPU/FTP

XX/XTP

TP kabelns uppbyggnad

U/UTP U/UTP F/UTP F/FTP S/FTPU/FTP

XX/XTP

Med nya möjligheter att 
strömförsörja tillsammans 
med hastigheter upp till 
40 miljarder tecken i se-
kunden, hälsar vi åter den 
väl balanserade koppar-
kabeln!  
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