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Fiber-till-hemmet 
 
 
Bakgrund 
Fiber-till-hemmet (Fiber-to-the-home - FTTH) har varit ett begrepp och en vision ända 
sedan det stod klart att den optiska fiberkabeln, med sin ojämförligt höga 
överföringskapacitet, skulle komma att bli en både prisvärd och praktisk produkt för att 
bygga moderna tele- och datanät. Detta är nu ett par decennier sedan. I mer än tio år 
har det dessutom talats om de elektroniska motorvägarna som ska ge "bredband till 
alla".  
 
Med de finförgreningar av optofibernäten som nu görs i Sverige och andra länder, 
börjar den fantastiska optofibern slutligen nå ända fram till hemmen i större skala och 
därmed slutligt förverkliga visionen. 
 
 
Mängden förbindelser har varit en tröskel 
Nationella nät och stadsnät med optokablar har relativt fort kunnat byggas ut och finns 
idag i de flesta kommuner i landet. Att det tagit tid nå fram med fibern ända in i 
lägenheten eller hemmet beror inte bara på att antalet förgreningar växer ju längre ut i 
nätet man når, utan också på att denna stora mängd förbindelser måste kunna 
installeras och underhållas på små ytor (i källarrum, i gatuplacerade omkopplingsskåp 
etc.). Först nu har lösningar börjat utvecklas som möjliggör att optofibernäten och -
utrustningen kan göras så kompakta att flera hundra, eller flera tusen, fibrer kan passera 
genom ett litet källarutrymme i en fastighet där fiber-till-hemmet ska installeras. 
  
 
Fiberns fördelar 
Optofibrer och fiberoptiska kablar har en rad fördelaktiga egenskaper. 
 
Små.  
Den mest slående egenskapen är kanske fiberoptiska kablars litenhet. En enstaka fiber 
är tunn som ett hårstrå men kan ändå förmedla enorma mängder data. 
 
Störningsokänsliga och avlyssningssäkra.  
I optokablar är det ljusvågor som leder fram informationen genom att "studsa" fram på 
optofiberns insida. Inget ljus kan läcka ut och på det sättet avlyssnas - det vore samma 
sak som att kabeln går av. De orsakar heller inga elektriska fält som kan påverka 
levande organismer eller störa annan utrustning. Och de kan inte störas själva av 
omgivande elektrisk apparatur. 
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Goda säkerhetegenskaper.  
Eftersom signalen i optokabeln inte är elektrisk kan de inte ge upphov till gnistor, dra till 
sig blixtar eller orsaka jordningsproblem. Och isoleringsmaterialen i dem är av 
flamskyddade plastmaterial med låg och ogiftig rökutveckling om de skulle utsättas för 
brand. 
 
Klarar stora avstånd.  
Renheten i det glas som optofibern görs av är så ofantlig att ljussignalen kan gå flera mil 
i fibern utan att tappa lyskraft.  
 
Billiga.  
Optofibrer är som sagt av glas. Råvaran är alltså i princip vanlig sand och inte särskilt 
dyr. (Däremot är processen att ur denna tillverka de tunna, rena fibrerna komplicerad.) 
 
Mekaniskt robusta.  
Tvärtemot vad man skulle kunna tro när man vet att fibern är av glas så är optokablar 
också mycket robusta och tåliga. Fibern går att böja mycket snävt utan att den går av 
och den tål skakningar, temeperaturvariationer, fukt m.m. mycket bra.  
 
Lätta.  
FIberkablarna har också en mycket låg vikt, i motsats till traditionella kablar som har 
ledare av koppar. De är därför också lättsamma att transportera och förlägga och på 
plats belastar de kabelstegar och fästanordningar mycket skonsamt. 
 
 
 
Ojämförbar överföringskapacitet 
Optofiberns ojämförligt höga kapacitet har grundläggande fysikaliska orsaker och beror 
på att ljussignaler har tusentals gånger högre frekvens än elektriska signaler och 
radiosignaler. Trots att överföringskapaciteten hos telekablar av koppar och trådlös 
utrustning har kunnat ökas drastiskt med nya tekniska framsteg kommer de aldrig 
någonsin att komma i närheten av en ljussignals överföringsförmåga. 
 
Den utrustning som sitter i ändarna på optokablarna, och de växlar av olika slag som 
behövs för att styra datatrafiken på nätet, begränsar dock den verkliga 
överföringskapacitet man som användare får, även med optokablar. Men dessa 
utrustningar görs ständigt snabbare och ställer då högre krav på själva nätet. Med fiber 
från ände till ände i nätet är man för överskådlig framtid säker på att nätets 
överföringsförmåga kommer att räcka. 
 
 
 
Fiber-till-hemmet-utvecklingen i världen 
Utbyggnaden av fiber-till-hemmet - FTTH - pågår i många länder i världen. Ett flertal av 
de företag som arbetar med FTTH samverkar delvis genom den internationella 
organisationen FTTH Council som har bildats för att utbilda och stödja en säker och 
ekonomisk FTTH-utbyggnad runt om i världen.  
 



FTTH Council anordnar bland annat årliga konvent där erfarenhetsutbyte sker mellan 
alla dem som arbetar med att bygga fibernät till hemmen.  Nexans är en av de mest 
aktiva medlemmarna inom FTTH Council. 
 
Enligt FTTH Council är Sverige det idag fjärde mest "fiberuppkopplade" landet i världen. 
 
 
Andelen hem anslutna med FTTH (fiber-till-hemmet) 
 

1. Hongkong 21,2 % 
2. Sydkorea 19,6 % 
3. Japan 16,3% 
4. Sverige 7,2% 
5. Danmark 2,9% 

 
 
 
 
Nexans och bredband i fastigheter 
Nexans tillverkar ett brett utbud av opto- och kopparkablar och tillhörande utrustning såsom korskopplings- och förgreningsboxar, för 
nätbyggnad in i fastigheten. Vår forskning och utveckling konstruerar och förfinar ständigt produkter som är anpassade för öppna 
standarder. Med erkänd kompetens och lång erfarenhet kan Nexans hitta den rätta tekniken för specifika behov, och tillhandahålla 
nyckelfärdiga lösningar över hela världen. 
 
Nexans har kompletta system och lösningar för bredbandsbyggnad fram till enskilda abonnenter byggd på olika tekniker, bland annat: 

 FTTH 
 xDSL 
 Kopparkabelbaserade LAN 
 Optokabelbaserade LAN 

 
Om Nexans 
Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och 
kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, 
vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och 
automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda 
och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. 
 
 
 
Mer information och kontakt 
Claes Nordén 
Informationschef 
Nexans IKO Sweden 
514 81  Grimsås 
Tel 0325 - 801 98 
Mobil 070 - 52 801 98 
Fax 0325 - 803 29 
E-post: claes.norden@nexans.com 
Webbadress: www.nexans.se 
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