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endaenda

•• ProblemProblem

•• LösningLösning

•• TeknikTeknik

•• Nästa stegNästa steg



oblemoblemoblemoblemoblemoblemoblemoblem

•• Snabb utbyggnad av fastighetsanslutningarSnabb utbyggnad av fastighetsanslutningar

–– Ethernet Ethernet 

–– KabelKabel--TVTV

•• Långa bindnings tider med FastighetsägareLånga bindnings tider med Fastighetsägare

–– Subventionerade fastighets installationerSubventionerade fastighets installationer

–– Monopolliknande situationerMonopolliknande situationer



oblemoblemoblemoblemoblemoblemoblemoblem

•• Avreglering av andra monopolAvreglering av andra monopol

–– Samtrafik på telefoniSamtrafik på telefoni

–– “Fri” access till Telia:s koppar nät“Fri” access till Telia:s koppar nät

–– När på fast access?När på fast access?

–– PTS rapport om risker med monopolisering PTS rapport om risker med monopolisering 
bredbandstjänsterbredbandstjänster

•• Begränsad valmöjlighet för slutkundenBegränsad valmöjlighet för slutkunden

– Idag KabelIdag Kabel--TV vs DSL vs Fast anslutningTV vs DSL vs Fast anslutning



endaendaendaendaendaendaendaenda

•• ProblemProblem

•• LösningLösning

•• TeknikTeknik

•• Nästa stegNästa steg



sningsningsningsningsningsningsningsning

•• En “avregelering” av accessen till slutkundenEn “avregelering” av accessen till slutkunden

•• Fastigehetsägaren äger fastighetsnätetFastigehetsägaren äger fastighetsnätet

•• Kommunikationsoperatör driver fastigehtsnät oKommunikationsoperatör driver fastigehtsnät o
neutralanslutningspunktneutralanslutningspunkt

•• Innehållsleverantörerna (Operatörer) tar sig via Innehållsleverantörerna (Operatörer) tar sig via 
annans eller stadsfiber nät till den neutrala annans eller stadsfiber nät till den neutrala 
anslutningspunktenanslutningspunkten

•• Konsumenten sluter avtal med innehållsleveranKonsumenten sluter avtal med innehållsleveran
(operatören) direkt(operatören) direkt



sning sning sning sning sning sning sning sning 

•• FastighetsnätFastighetsnät

–– Investering i fastigheten Investering i fastigheten ➔➔➔➔➔➔➔➔ ÄÄgs av gs av 
fastighetsfastighetsäägaren garen 

–– Bör vara  CATBör vara  CAT--6 eller fiber (Kabel6 eller fiber (Kabel--TV)TV)

–– Varje lägenhet bör ha flertalet anslutningar (Varje lägenhet bör ha flertalet anslutningar (
operatör per anslutning) för att kunna välja foperatör per anslutning) för att kunna välja f
operatörer samtidigtoperatörer samtidigt

–– Avslutas i källaren eller länkas vidare till omAvslutas i källaren eller länkas vidare till om
anslutning (fiber eller hierarki av anslutningsanslutning (fiber eller hierarki av anslutnings



sningsningsningsningsningsningsningsning

•• KommunikationsoperatörKommunikationsoperatör

–– Driver anslutningspunktDriver anslutningspunkt

–– Kan driva fastighetsnätetKan driva fastighetsnätet

–– Kan vara tredje part eller operatörKan vara tredje part eller operatör

–– Bör ha stor kunskap om att driva (stora) Bör ha stor kunskap om att driva (stora) 
konsumentnätkonsumentnät

–– Måste ha resurser för Helpdesk, övervakningMåste ha resurser för Helpdesk, övervakning
och koordination 24x7x365och koordination 24x7x365



sning sning sning sning sning sning sning sning 

•• KommunikationsoperatörKommunikationsoperatör

–– Samarbete med innehållsleverantörer reglerSamarbete med innehållsleverantörer regler
avtalavtal

–– SLA mellan både fastighetsägare och SLA mellan både fastighetsägare och 
innehållsleverantörinnehållsleverantör

–– Skall utföra ändringar (lägg till, flytta avslutaSkall utföra ändringar (lägg till, flytta avsluta
inom 3 dygn från begäraninom 3 dygn från begäran

–– Kostnaden för anslutning som kommunikatiKostnaden för anslutning som kommunikati
operatören tar ut skall vara kostnadsbaseradoperatören tar ut skall vara kostnadsbaserad



Långdistans nätLångdistans nät

–– Nät mellan olika orter eller hierarkier (tex coreNät mellan olika orter eller hierarkier (tex core
access) i operatörernas nätaccess) i operatörernas nät

–– Ägs av operatör eller annanÄgs av operatör eller annan

StadsnätStadsnät

–– Förbinder operatörens noder inom en stad Förbinder operatörens noder inom en stad 

–– Ägs av operatör eller stadsnätsoperatörÄgs av operatör eller stadsnätsoperatör

Områdes nätOmrådes nät

–– I områden med fler fastigheter som logiskt höI områden med fler fastigheter som logiskt hö
ihop (tex samma fastighetsägare) kan man täihop (tex samma fastighetsägare) kan man tä



slutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnod
•• Spårbarhet per port Spårbarhet per port 

–– Utrustningen måste klart kunna urskilja Utrustningen måste klart kunna urskilja 
inkommande port för ett paket med en giveninkommande port för ett paket med en given 
adress adress 

•• 5Mbps 5Mbps 
–– Visionen är att alla hushåll i Sverige skall få Visionen är att alla hushåll i Sverige skall få 

minimum 5 Mbps symmetrisk trafik. minimum 5 Mbps symmetrisk trafik. 
Nodutrustningen bör minst klara lasten av 5MNodutrustningen bör minst klara lasten av 5M
symmetrisk trafik från alla anslutnasymmetrisk trafik från alla anslutna

•• 10/100Mbps,Full10/100Mbps,Full--duplex linjehastighetduplex linjehastighet
Li j i f bö ödj 10/100 Mb E h



slutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnod

•• Minst 5 operatörer per box Minst 5 operatörer per box 
–– Utrustningen bör klara av att stödja uplänkniUtrustningen bör klara av att stödja uplänkni

för minst 5 aktiva operatörer per nodför minst 5 aktiva operatörer per nod
•• SNMPSNMP--stöd stöd 

–– Övervakning bör kunna ske via SNMP versioÖvervakning bör kunna ske via SNMP versio
•• Upstream skall klara av Gigabit Ethernet över Upstream skall klara av Gigabit Ethernet över 

singelmode och multimode fiber samt CATsingelmode och multimode fiber samt CAT--6 kab6 kab
•• Operatörstrafik skall vara klart separerad Operatörstrafik skall vara klart separerad 

–– Varje mappning mellan slutkund och operatöVarje mappning mellan slutkund och operatö
måste vara ett 1måste vara ett 1 1 förhållande där ingen anna1 förhållande där ingen anna



slutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnodslutningsnod

•• Layer 3Layer 3--kunskap kunskap 
-- IPIP--adressfilter per port adressfilter per port –– Det bör gå att sättaDet bör gå att sätta 

filter per portfilter per port
-- L1 source based routing L1 source based routing –– Det bör gå att görDet bör gå att gör

”vägval” baserat på inkommande port och ”vägval” baserat på inkommande port och 
destinationsportdestinationsport

•• För hindra lokal trafik För hindra lokal trafik –– Det skall gå att förhindrDet skall gå att förhindra
lokalt trafikutbyte mellan operatörer i utrustninglokalt trafikutbyte mellan operatörer i utrustning

•• Stöd för multicast och IPv6Stöd för multicast och IPv6
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knikknikknikknikknikknikknikknik

•• ProblemProblem

–– Hur gör man detta i praktiken?Hur gör man detta i praktiken?

–– Vem beslutar om att uppgradera Vem beslutar om att uppgradera 
program/hårdvara i anslutningsnodenprogram/hårdvara i anslutningsnoden

–– Skall andra operatörer / kommunikations Skall andra operatörer / kommunikations 
operatören se statistik över alla?operatören se statistik över alla?



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• SkalbarhetsproblemSkalbarhetsproblem

–– 5Mbps x 30 anslutnigar x 300 bytes = 45Gbp5Mbps x 30 anslutnigar x 300 bytes = 45Gbp
krkrääver mycket CPUver mycket CPU--kraftkraft

–– ACL:s tillkommer ACL:s tillkommer 

•• Hur göra uppkopplingar mellan kund och operaHur göra uppkopplingar mellan kund och opera

–– Elektrisk crossElektrisk cross--connectconnect

–– L2TPL2TP

–– MPLSMPLS



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• Elektrisk crossElektrisk cross--connectconnect

–– Bra lösning för kommunikationsoperatörenBra lösning för kommunikationsoperatören

–– Dålig skalbarhet på operatörssidan (en port Dålig skalbarhet på operatörssidan (en port 
kund)kund)



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• L2TPL2TP

–– PPP TunnlingPPP Tunnling

–– AuthenticeringAuthenticering

–– Fortfarande shared mediumFortfarande shared medium

–– Skalbarhet vid tunnling?Skalbarhet vid tunnling?



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• MPLSMPLS

–– Förnärvarande ingen eller liten skalbarhetFörnärvarande ingen eller liten skalbarhet

–– Fortfarande shared mediumFortfarande shared medium

–– Hur mappa trafik till en LSP?Hur mappa trafik till en LSP?



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• Mobile IPMobile IP

–– Kräver nya protokoll och konfigurationer hoKräver nya protokoll och konfigurationer ho
operatörer och kunderoperatörer och kunder

–– Vem äger homeVem äger home--network addresserna?network addresserna?

–– Skalbarhet vid tunnling?Skalbarhet vid tunnling?

–– SharedShared--mediummedium



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• VLAN:sVLAN:s

–– Löser sharedLöser shared--medium problemetmedium problemet

–– Enkelt att underhålla för Enkelt att underhålla för 
kommuniktaionsoperatörenkommuniktaionsoperatören

–– Skalnings problem hos operatörerna (finns eSkalnings problem hos operatörerna (finns e
begränsning i antal VLAN:s per Eth port ochbegränsning i antal VLAN:s per Eth port och
kapaciteten)kapaciteten)



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• SNMPSNMP

–– Hur begränsa SNMP access så operatörer baHur begränsa SNMP access så operatörer ba
ser ”sina” portar?ser ”sina” portar?

–– Virtuella SNMP processer?Virtuella SNMP processer?

–– Kan / bör man begränsa SNMP access för Kan / bör man begränsa SNMP access för 



knikknikknikknikknikknikknikknik

•• AddressingAddressing

–– Hur tilldelar man IP addresser till klienterna?Hur tilldelar man IP addresser till klienterna?

–– DHCP?DHCP?

–– DHCP forwardingDHCP forwarding

–– PPP over L2TPPPP over L2TP



endaendaendaendaendaendaendaenda

•• ProblemProblem

•• LösningLösning

•• TeknikTeknik

•• Nästa stegNästa steg



utsatserutsatserutsatserutsatserutsatserutsatserutsatserutsatser

•• Svårt att hitta en 100% lösning Svårt att hitta en 100% lösning -- men vi måste gmen vi måste g
ett försökett försök

•• Om man tar bort ett kriterium blir problemet enkOm man tar bort ett kriterium blir problemet enk

•• Svårt att lägga till krav i efterhandSvårt att lägga till krav i efterhand

•• Upp till leverantörer att ta fram en fungerande Upp till leverantörer att ta fram en fungerande 
lösning?lösning?



sta stegsta stegsta stegsta stegsta stegsta stegsta stegsta steg

•• Utskick till leverantörer för ”inventering”Utskick till leverantörer för ”inventering”

•• PresentationsdagPresentationsdag

•• Rekommenderad lösning från SOFRekommenderad lösning från SOF



??


