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Abstract 

The society’s increasing dependence on broadband structure and, above all, on digital services places 

greater demands on stability and reliability. This means that the infrastructure must be robust enough to 

withstand stress and have enough high quality that it works and is available even in the event of 

disturbances. So far, there has been no established standard for how a network should be located, which 

has led to a great variation on how networks are built and what quality they hold. 

The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) has drawn up regulations on the government's behalf and 

is responsible for ensuring that the broadband network is built up reliably and robustly. Regulations have 

been developed together with several of the industry's actors and describe how a robust fiber plant should 

be installed and operated. The instructions go under the collective name Robust fiber. 

In this thesis the requirements for documentation within the fiber network are being studied. Due to the 

Swedish Government's broadband strategy, the expansion of the fiber network has gone so fast that 

documentation is lagging. Geographic information systems (GIS) are useful for documentation and 

analysis of the robustness of fiber networks.  

The purpose of the thesis was to develop a method for open source software QGIS to document fiber 

networks and information about its components. 

The method used in the study was to design a relational database with support for geographical objects 

and implement this in QGIS to model the network structure and generate an overview. The database 

handles information about objects and excerpts can be performed with the SQL query expression and 

linked to the network overview in QGIS. 

The result shows that it is possible to largely meet the requirements for documentation. However, the 

problem that was not solved was the documentation requirement to be able to show schematic drawings 

for channeling.  



  
 

 
 

Sammanfattning 

Samhällets ökande beroende av bredbandsstruktur och framför allt av digitala tjänster ställer krav på 

stabilitet och driftsäkerhet. Det innebär att infrastrukturen måste vara robust nog att motstå påfrestningar 

och ha så god kvalitet att den fungerar och är tillgänglig även vid störningar. Det har hittills inte funnits 

någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas vilket har lett till en stor variation kring hur nät 

anläggs och vilken kvalitet de håller.  

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag tagit fram föreskrifter som ska leda till att 

bredbandsnätet byggs upp driftsäkert och robust. Föreskrifter har tagits fram tillsammans med flera av 

branschens aktörer och beskriver hur en robust fiberanläggning ska anläggas och drivas. Anvisningarna 

går under samlingsnamnet Robust fiber. 

I detta examensarbete är det kraven på dokumentation av fibernät som studeras. På grund av Sveriges 

regerings bredbandsstrategi så har utbyggande av fibernätverket gått i sådan takt att dokumentation släpar 

efter. Geografiska informationssystem (GIS) är lämpliga att utnyttja för dokumentation och analys av 

robustheten i fibernät. Syftet med examensarbetet är utveckla en metod till opensource programvaran 

QGIS för att dokumentera fibernätverk och information om dess beståndsdelar.  

Metoden för arbetet var att designa en relationsdatabas med stöd för geografiska objekt och implementera 

detta i QGIS för att modellera upp fibernätverkets struktur och generera en översikt. Databasen sköter 

information om objekt och utsökningar kan utföras med SQL-frågeuttryckt och kopplas ihop med 

nätöversikt i QGIS. 

Resultatet visar att det är möjligt att till stor del uppfylla kraven för dokumentation. Det problem som 

dock inte lyckades lösas var dokumentationskravet att kunna visa schematiska ritningar för kanalisation.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tillgång till bredbandsuppkoppling är en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande 

samhällsservice och att kunna vara delaktig i samhället. Utvecklingen har redan kommit långt. I framtiden 

kommer många av våra välfärdstjänster att bäras av den digitala infrastrukturen. Till exempel finns redan 

nu online läkarvård och vård på distans spås att öka (Regeringskansliet 2016).  

Regeringens bredbandsstrategi innehåller tydliga och ambitiösa mål som omfattar hela landet. Strategin har 

som mål att hela Sverige ska vara uppkopplat år 2025. Post- och telestyrelsen (PTS) har en viktig roll i 

strategins genomförande med ett flertal uppdrag på olika områden (PTS 2018). PTS har på regeringens 

uppdrag att varje år följa upp tillgången till bredband och mobila tjänster. Detta redovisar PTS årligen i 

rapporten Bredbandskartläggningen och tillhandhåller en webbkarta som redovisar resultaten. Den senaste 

rapporten från oktober 2018 beskriver målen i regeringens bredbandsstrategi kopplade till resultat från 

2018-års kartläggning (PTS 2019). 

Första målet i regeringens bredbandsstrategi är att ”95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”. PTS kartläggning visar att ca 81 % av alla hushåll och företag i 

Sverige hade tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s den 1 oktober 2018. Det är en ökning med 4,2 

procentenheter från samma tidpunkt året innan. Ökningen beror främst på fibernätverkets utbyggnad i 

enfamiljshus och utbyggnad på landsbygden. Ambitionen är att år 2025 ska 98 % av alla hushåll och 

företag i Sverige ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten.  

Samhällets ökande beroende av bredbandsstruktur och framför allt av digitala tjänster ställer ökade krav på 

stabilitet och driftsäkerhet. Det innebär att infrastrukturen måste vara robust nog att motstå påfrestningar 

och ha så god kvalitet att den fungerar och är tillgänglig också vid störningar (Regeringskansliet 2016). 

Behovet av att analysera hur nätverk påverkas av störningar, till exempel vad som händer om ett elskåp 

förstörs eller om en fiberledning grävs av har blivit viktigare. Det är viktigt att veta hur många människor 

som påverkas och om det finns redundans i nätverket. 

Den 10 juni 2015 lade PTS fram en föreskrift om krav på driftsäkerhet för elektronisk kommunikation. 

PTS har tillsammans med flera av branschens aktörer tagit initiativ till att skapa anvisningar (Robust fiber) 

för att uppfylla dessa krav på driftsäkerhet. Syftet med dessa anvisningar är att bidra till att höja 

robusthetsnivån i fiberanläggningar och säkerhetsställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och 

kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Det fibernät som byggs idag kommer samhället troligtvis vara beroende 

av under en lång framtid.  

Inom denna studie är det kraven på dokumentation inom fibernätet som studeras. Då geografiska 

informationssystem (GIS) är lämpliga att utnyttja för dokumentation och analys av robustheten i fibernät.  
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1.2 Problembeskrivning 

På grund av bredbandsstrategin så har utbyggande av fibernätverket gått i sådan takt att dokumentation 

släpar efter. Dels på grund av att det var först år 2015 som PTS, via Robust fiber ställde hårdare krav på 

nätägaren att det ska finnas tillräcklig dokumentation. I vissa fall beror det även på brist på ett smidigt 

dokumentationssystem. Bra dokumentation, även geografisk sådan, är en förutsättning för att minska 

avbrottstiden i nätverket och underlätta felsökning i infrastrukturen. Exempel på när tydlig dokumentation 

är nödvändig visas i Figur 1. Ytterligare en störning som ofta uppstår på grund av bristfällig 

dokumentation är avgrävningar. Flertalet av de fel som uppstår hade kunnat förebyggas genom bättre 

dokumentation om fibernätets geografiska läge.  

 

Figur 1. Olika scenarier man kan stöta på som fibertekniker. 

   

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet var att utveckla en metod till open source-programvaran QGIS för att 

dokumentera fibernätverk genom att kombinera lägesinformation med uppgifter om kabeltyper och 

kanalisationsrör. Genom att sammanställa information om fibernätet i ett och samma system ges möjlighet 

att snabbare utföra åtgärder vid störningar och därav skapa ett robustare nät. Ett sådant system möjliggör 

även översyn av befintligt nät vid planering. Exempel på format för lägeskarta, optokabeldokumentation 

och en schematisk karta visas i Figur 2. 

 

Figur 2. Lägeskarta, exempeltabell över optokabeldokumentation, schematisk karta (Robust fiber, 2019) 
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1.4 Frågeställningar 

Hur kan en dokumentationsmodell som följer krav och anvisningar enligt PTSFS 2015:2 skapas med hjälp 

av GIS-program? 

Hur kan nätverksanalyser användas för att beräkna och klassificera noder i fibernätverket i enlighet med 

riskklassificering i anvisningarna (2.3.2 Riskklassificera noder) från Robust fiber? 

1.5 Programvaror 

Programvaror som använts för utförandet: 

 QGIS 

 Notepad++ (Programmeringsmiljö för Python-skript) 

 Qt Design 

 Microsoft Access 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet syftar på att skapa en dokumentationsmodell till småskaliga nät, även kallat accessnät.  

För att dokumentera stora nät behövs ytterligare funktion för överskådlighet och ett system för unika 

beteckningar, till exempel ett kabelnumreringssystem.   
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2 Teori 

Teoriavsnittet innehåller bakgrundsinformation för att definiera metoden. I teorin förklaras generella 

begrepp och förkortningar inom programmering, fiber och GIS. Vidare beskrivs teori om fiber, dess 

funktion samt historia. Kapitlet redovisar även standarder och beteckningar som genom anvisningar från 

PTS definierar olika delar i ett fibernät enligt svensk standard. Nätverk och analys av robusthet är en del 

av arbetet och beskrivs med bakgrundshistoria och definition av den matematiska grunden och historia. 

Genomgång ges av programmeringsspråket Python och de viktigaste delarna för att programmera nätverk 

bestående av geografiska objekt.   

2.1 Begrepp och förkortningar 

AP Anslutningspunkt, inom detta arbete används det för kundanslutning. 

API Application Programming Interface, applikationsprogrammeringsgränssnitt. 

Brunn Utrymme i nivå med mark eller nedgrävd från vilken kanalisationsrör startar 
eller avslutas eller binder samman två eller flera kanalisationsstråk.   

Dukt Benämning på subkanalisation. Beskrivs med färgkod ex Vit/grön. 

Fiberanläggning Den kompletta anläggningen med samtliga ingående delar bestående av bl.a. 
siter, noder, kanalisation och optokabel. 

FOS Fiber Optiskt Skarvskåp 

GIS Geografiska informationssystem 

GNI Geometric network information 

GUI Graphical User Interface, användargränssnitt. 

Kanalisation Kanalisation är en anordning som bereder utrymme 
och skydd för ledningar. I begreppet Kanalisation ingår samtliga 
komponenter som tillsammans utgör anordning för skydd av 
ledning t.ex. kanalisationsrör, optorör, mikrorör, kabelrör, brunn, 
söktråd. 

Lägeskarta Kanalisationsritning där kanalisationens inmätta geografiska läge 
presenteras på en karta med stor noggrannhet. 

Nod Nod är en spridningspunkt där trafikflöden vidarekopplas 
koncentreras och/eller fördelas. Kan vara spridningspunkt för fiber 
eller spridningspunkt där fiber kopplas mot andra typer av nät. 
ODF och aktiv kommunikationsutrustning är exempelvis 
placerade i en nod. 

Noggrannhetsklass  Anger med vilken mätnoggrannhet en punkt är inmätt. 
Noggrannhetsklass 2 anger exempelvis att punkten ska mätas in 
med en noggrannhet på 25 cm eller mindre. 

Nätägare Den organisation som äger och förvaltar fiberanläggningen. Ofta beställaren i 
ett fiberanläggningsprojket. 

Panelkort Dokument som visar optokabels termineringspunkter, dess 
kontakter och vad de kopplas mot. 
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Python Programmeringsspråk 

QGIS Open source-GIS-program. 

Robusthet Begreppet robusthet inom nätverk innebär hur nätverket klarar av att hantera 
både slumpmässiga fel så som strömavbrott, systemkrasch, trasiga sladdar osv 
och riktade attacker utan att det slår ut verksamheten.  

Site Ett fysiskt utrymme som innehåller en eller flera noder. Till site 
räknas bland annat följande funktioner: skalskydd, elsystem, 
reservkraftsystem och klimatsystem. 

SQL  Structured Query Language. Ett deklarativt frågespråk som används i de flesta 
databashanterare. 

UPS  Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri kraftmatning. Kan även 
jämna ut och stabilisera spänningen. Kan bestyckas med batterier 
för olika lång drifttid. 
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2.2 Fiber 

I mitten av 1800-talet började man utföra experiment med synligt ljus för att skicka information, 

teknologin kallas idag Fiberoptik. År 1987 publicerade Stern et al. (1987) en artikel i ”Electronics letter” 

om att använda ett nytt optiskt nätverkssystem för telefon. Redan då fann man stora fördelar med den 

optiska teknikens kapacitet. Sedan dess har tekniken utvecklats i en snabb takt och nu finns den i nästan 

alla hem. 

Idag är fiberoptiken den snabbaste och mest pålitliga överföringen av digitala signaler (Smeureanu 2010). 

Med fibertekniken färdas signalerna i ljusets hastighet och kan transporteras över långa sträckor. 

Fiberoptisk teknik har en betydligt högre bandbredd vilket gör att den är att föredra över den traditionella 

kopparledningen, dessutom är tekniken i regel relativt billigt med tanke på kapacitetsmöjligheterna.  

Fibernätet blir allt vanligare och enligt Bredbandskartan1 så har hela 89 % av hushåll och företag i 

Karlstads kommun tillgång till fiberanslutning, varav 77 % har anslutit sig. Statistik för hela Sverige visar 

att 77 % har tillgång till fiber enligt senaste rapporten från 2018 (PTS 2019). Via nätet erbjuds tjänster som 

bredbandsuppkoppling, telefoni och IPTV. Fibertekniken ersätter i stor utsträckning de gamla telefon-

ledningarna så det ligger stor vikt på att bygga och dokumentera ett driftsäkert fibernät. Enligt 

Pipattanasomporn och Rahman (2006) är telekommunikation ett av det absolut viktigaste infrastrukturnät 

som finns. Behovet av att säkerhetsställa att fibernätet byggs driftsäkert har ökat i samma takt som kraven 

på dokumentation skärpts för att möjliggöra robust drift. 

Att använda GIS-program för att planera utbyggnad av fibernätverk har studerats av Cao et al. (1999). 

Studien undersöker hur användandet av GIS kan underlätta planering av fiberplacering för telekom-

nätverk. Man gjorde detta genom att utveckla ett verktyg i programvaran ArcMap där data över gator och 

vägar användes för att hitta lämpliga platser där ledningar lätt kunde installeras. Den matematiska 

beräkningen för metoden som använts här grundar sig i Traveling Salesman Problem, där man försöker 

hitta den optimala rutten, med tillägg av fasta start och slutpunkter. Studiens mål var att utveckla en metod 

som kan användas av nätplanerare utan GIS-bakgrund genom att via metoden få förslag på lämpliga 

ledningsvägar vid planering av fibernätverk. 

Sveriges fibernät är uppdelat i olika nivåer med olika säkerhet och funktionskrav. Den högsta nivån är det 

nationella nätet, därefter Regionala nät, Anslutningsnät och Accessnät. Definition av fibernätets nivåer i 

Sverige redovisas i Tabell 1. 

 

 

 

                                                      
1 http://bredbandskartan.se/ 
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Tabell 1. Sveriges fibernät, Källa: Robust fiber (2015). 

Sveriges fibernät indelas i fyra nivåer: 

1. Nationella nät 

o Knyter samman landets olika regioner. 

o Är anslutna till internationella nät. 

o Ägs av landets stora operatörer. 

o Har mycket hög kapacitet. 

o Benämns även som fjärrnät, stomnät och 

stamnät 

 
 

Figur 3. Nationella nät. Källa: Robust fiber (2015) 

2. Regionala nät 

o Knyter ihop nät inom en region. 

o Ägs av nationella eller regionala operatörer, 

till exempel stadsnät.  

 
 

Figur 4. Regionala nät. Källa: Robust fiber (2015) 

3. Anslutningsnät 

o Knyter samman regionnät med accessnät. 

o Ägs t.ex. av nationella operatörer och lokala 

stadsnät.  

o Är ofta ett nät inom en tätort eller kommun. 

 
 

Figur 5. Anslutningsnät. Källa: Robust fiber (2015) 

4. Accessnät 

o Nät mellan accessnoder och slutkunder. 

o Ägs t.ex. av nationella operatörer, stadsnät 

och fiberföreningar. 

 
 

Figur 6. Accessnät. Källa: Robust fiber (2015) 
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2.3 Post och telestyrelsen  

Post och telestyrelsen (PTS) är en svensk myndighet under infrastrukturdepartementet. Myndigheten leds 

av en styrelse som tillsätts av regeringen. PTS har sju övergripande mål som innefattar mobila och fasta 

nät, elektronisk kommunikation, post- och betaltjänster, radio, fungerande konkurrens på marknaden och 

konsumenträttigheter inom dessa områden. PTS (https://www.pts.se/sv/om-pts/verksamhet/) anser att 

vardagen blir lättare för företag och hushåll i hela landet om det finns fungerande marknad, där aktörer 

tillhandahåller en mångfald av kommunikationstjänster. Konkurrensen ska vara hållbar, resurser som 

frekvenser och nummer ska utnyttjas effektivt och kommunikationerna ska vara säkra.   

PTS arbetar för ett IT-samhället med säker kommunikation där infrastrukturen, näten och knytpunkterna 

är väl skyddade mot intrång, sabotage och avbrott. PTS arbetar även för användarens säkerhet och 

integritet på internet då fler använder internet för både banktjänster och handel (Åkerlund 2013).  

PTS har tillsammans med branschens aktörer gått samman och skapat ett samarbete som kallas Robust 

fiber. I detta samarbete utvecklar man föreskrifter för hur fibernätet ska byggas för att möjliggöra säker 

kommunikation och robusta nät. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge en tydlig 

vägledning för företag som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. De verkar även för 

att höja kompetensnivån inom fibertekniken (Robust fiber 2019).  

2.3.1 Dokumentationskrav enligt föreskrifter 

Robust fiber har tagit fram anvisningar för minimikrav för dokumentation (Robust fiber 2019) enligt PTS 

2015:2. Dokumentationen skall upprättas i ett format som är redigerbart då fibernätet är i ständig 

utbyggnad och förändring. Anvisningarna rekommenderar att använda system som är ämnat för 

dokumentation av fiber.  

Nätets beståndsdelar ska även ges enhetliga benämningar som beskriver funktion i nätet och strukturen 

ska ha utrymme för kompletteringar och utbyggnad. Benämningarna ska vara unika, tydliga och inte kunna 

förväxlas. Beståndsdelar ska kunna lokaliseras med det geografiska läget genom dokumentationen med 

tydliga ritningar och bilder som också beskriver samband mellan beståndsdelar i nätet. Vi eventuell skada 

på nätet ska dokumentationen visa en överblick på konsekvenser. Det vill säga vilka beståndsdelar som 

påverkas och därav vilka kunder.  

Generella krav på dokumentationen ska innehålla information som beskriver det kompletta nätverket och 

möjliggör robust drift av fiberanläggningen. För att kunna uppfylla de generella kraven har Robust fiber 

tagit fram en lista på de beståndsdelar som är relevanta för driftsäkerhet. Sammanfattat lista över krav från 

föreskriften PTS 2015:2 (Robust fiber 2019):  
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Nätöversikt Schematisk översikt över nätets geografiska utbredning 

Kanalisation  Schematisk ritning över kanalisation (Noder, brunnar, skåp och kanalisationsrör) 

Lägeskarta Visar kanalisationens geografiska utbredning inmätt på en digital grundkarta. 

Inmätningsfiler Koordinater för införande på Lägeskarta. 

Objektlista  Lista på kanalisationsobjekt till inmätningsfil. 

Kanalisationsritning  
tomtmark 

Projekteringsritning och godkännande av ledningsdragning  
på enskild tomtmark. 

Kabelritning Schematisk ritning som ger en överblick över optokablarna  
och hur de kopplas samman. 

Kabelspecifikation  Specifikation över optokabel 

Skarvplan Detaljritning som visar optokablarnas skarvar och termineringar.  
Kan även vara en förbindningstabell. 

Panelkort Förteckning över termineringen av optokablar i ODF samt deras förbindning. 

Mätprotokoll 
Mätprotokoll från leveransmätningar i form av dämpningsmätningar  
och/eller OTDR-mätningar. 

Stativdispositionsritning Ritning som visar vad som finns i stativet och på vilken position det är placerat 

Tillträdesinformation 
Information om nycklar (passerkort, koder, portlås) kontaktpersoner och  
vägbeskrivning till site och nod 

Markavtal Olika avtal om rätt att förlägga kanalisation på annans mark. 

Spridningsriktning Schematisk ritning över kanalisationen i en spridningspunkt. 

Spridningspunktkort Specifikation av spridningspunkt. 

Siteritning Schematisk ritning över site och nodutrymme. 

 

2.3.2 Riskklassificera noder 

Enligt PTS 2015:02 §15 skall tillgångar klassificeras enligt antal aktiva anslutningar som kan omfattas av 

störning eller avbrott. Klassningen är uppdelad i fem steg där varje klass har olika krav på robusthet och 

driftsäkerhet. Sammanställning av kraven för varje klass redovisas i Tabell 2 (Robust fiber 2019): 

Tabell 2. Riskklassificering. 

Klass Antal aktiva 
anslutningar 

Krav på 
redundans Tillåten avbrottstid Krav på Reservkraft 

(i tid) 

A ≥ 200 000 Ja Ej tillåtet 24 h 
B ≥ 30 000 Ja Ej tillåtet 24 h 

C ≥ 8 000 Ja Ej tillåtet 8 h tätort /12h övriga 
platser 

D ≥ 2 000 Nej Vardag 12h/övrig tid 18h 2 h tätort /4 h övriga platser 
E > 0 Nej Inga krav Inga krav 
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2.4 Nätverk 

Ett nätverk är ett antal objekt som har kopplingar mellan varandra (Newman 2003). Begreppet nätverk 

används inom många områden, allt från fysiska nätverk så som transportnät, telekommunikationsnät till 

icke fysiska som sociala nätverk mellan människor (Zetterberg 2009). Teorin bakom att analysera nätverk 

grundar sig ibland annat i grafteorin. 

2.4.1 Grafteori 

Grafteori har sitt ursprung från ett problem med Königbergsbroar. År 1735 försökte matematikern 

Leonhard Euler att lösa problemet att finna en promenadväg genom staden Königsberg (nuvarande 

Kaliningrad) som passerar alla stadens sju broar men endast exakt en gång. För att försöka lösa problemet 

valde han att förenkla genom att skapa en struktur där landområdena representerade hörn och de sju 

broarna kanter mellan hörnen (Figur 7). Strukturen kom att kallas Eulers graf (Shrinivas et al. 2010).  

 

Figur 7. (a) Königbergs broar (b) Eulers grafteori. Källa: P. Juturu (2016). 

2.4.2 Nätverk inom GIS  

Användningen av nätverksanalys inom GIS är utbredd och används i olika sammanhang. Den främsta 

användningen är inom transportsektorn där snabbaste eller kortaste väg är av betydelse men även för att 

kartlägga tillgängligheten till tillexempel sjukhus, skola med mera. Nätverksanalys är även viktig inom det 

icke traditionella geografiska ämnesfältet så som planering och optimering av ledningsnät (Harrie 2015). 

Tidigare studier om att använda nätverksanalys för att lösa svåra geografiska problem med hjälp av GIS 

har utförts av Braca et al. (1997) som utvecklade en metod för att lösa och optimera skolbusslinjer i New 

York. Braca använde GIS för att ta fram ”faktisk restid” för skolbussarna för en rutt. Genom att analysera 

rutten och lägga till ytterligare information så som studenternas, skolans och enkelriktade vägars placering 

lyckades Braca et al. (1997) ta fram en algoritm som resulterade i att en effektivare rutt beräknades som 

kunde trafikeras av färre bussar.  

Nätverk inom GIS kan även benämnas som ”geometriska nätverk” vilket används oftare när man 

beskriver infrastruktur så som ledningsnät och vattenflöde. Principen är densamma med noder 

ihopkopplade med länkar men används för att särskiljas från andra typer av nätverk så som datanätverk, 

sociala nätverk och så vidare. För att kunna utföra nätverksanalys i ett GIS-program krävs en topologisk 

uppbyggnad av linjenätverk, dvs linjer och noder är kopplade till varandra på ett korrekt sätt vilket innebär 

att det inte finns några avbrott på linjerna. 
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2.5 Databas 

En databas brukar beskrivas som en samling data som hör ihop som beskriver eller modellerar en del av 

världen, tillexempel ett företag och dess verksamhet. En databas hanteras av ett databashanteringssystem 

(DBHS) vilket är ett program eller system som har som uppgift att hantera databaser (Padron-McCarthy et 

al. 2018). En databas kan vara uppbyggt enligt olika modeller beroende på användningsområde. Det finns 

olika databasmodeller varav den vanligaste är relationsdatabas.  

En relationsdatabas är en databasmodell där man beskriver verkligheten genom att lagra data i tabeller 

med rader och namngivna kolumner. Inom teoretiska sammanhang används begreppen relationer för 

tabeller, tupler för rader och attribut för kolumner. För att utveckla en databasdesign finns regler för att 

undvika så kallad ”dum design” genom att använd sig av normalisering. Normalisering innebär bland 

annat att minska och motverka dubbellagring av data.  

Grundregel för normalisering är att ”en typ av sak per tabell, och en sak per rad”. För att skapa en 

normaliserad databas är det fördelaktigt att använda sig av Entity-Relationship diagram (ER-diagram) för 

att få en översikt vad som behövs för relationer och förhållanden. ER-diagram är en konceptuell 

beskrivning av verkligheten, kan även beskrivas som ett schema. Ritar upp typer av saker (entitetstyper) 

som fyrkanter och samband mellan entitetstyper ritas med romber (sambandstyper). Förhållanden mellan 

entitetstyper och sambandstyper modelleras upp enligt tre typer, som kallas kardinalitetsförhållanden. 

Kardinalitetsförhållanden beskrivs enligt Databasteknik (Padron-McCarthy et al. 2018): 

 Ett-till-ett-samband eller 1:1-samband. En sambandstyp där en sak av något slag kan höra ihop med 

en sak av ett annat slag, och varje sak av det andra slaget kan höra ihop med en sak av det första 

slaget. Exempel i Figur 8 (a): En person kan vid ett och samma tillfälle bara köra en bil, och varje 

bil kan bara köras av en person.     

 Ett-till-många-samband eller 1:N-samband. En sambandstyp där en sak av något slag kan höra ihop 

med flera saker av ett annat slag, men varje sak av det andra slaget kan bara höra ihop med en sak 

av det första slaget. Exempel i Figur 8 (b): En person kan äga flera bilar, men varje bil kan bara 

ägas av en person. Om man vänder på det och börjar med bilarna blir det i stället ett många-till-ett-

samband (N:1-samband).    

 Många-till-många-samband eller N:M-samband. En sambandstyp där en sak av något slag kan höra 

ihop med flera saker av ett annat slag, och varje sak av det andra slaget kan höra ihop med flera 

saker av det första slaget. Exempel i Figur 8 (c): En person kan äga flera hus, och varje hus kan 

ägas gemensamt av flera personer.     

 

Figur 8. (a) Ett-till-ett-samband. (b) Ett-till-många-samband. (c) Många-till-många-samband. 
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Ytterligare modellering i ER-diagram är definiering av Fullständigt deltagande vilket innebär att enligt tidigare 

exempel varje person måste delta i ett boende. Modelleras upp med dubbelsträck mellan entitetstyp och 

sambandstyp. För att bygga upp ER-diagrammet ytterligare läggs attribut, ritas upp med ovaler, till för 

entitetstyperna. Se Figur 9 för exempel av modellering för fullständigt deltagande och attribut. 

 

Figur 9. Översikt av fullständigt deltagande och attribut. 

I Figur 9 är attribut understrukna vilket visar entitetstypens attributvärde är unik, vilket vid skapande av 

tabeller efter ER-diagrammet kan vara primärnyckel. Primärnyckel är en kolumn, eller en kombination av 

kolumner, som alltid har ett unikt värde för varje tupel i tabellen som inte kan förekomma mer än en gång. 

I varje tabell väljs en primärnyckel och dess värde används för att identifiera tupler i tabellen. För att skapa 

förhållanden mellan tabeller skapas en främmandenyckel. Främmandenyckel är värdet på en primärnyckel 

i en annan tabell. När en kolumn deklareras som en främmande nyckel så implicerar det ett beroende 

mellan de två tabellerna (Padron-McCarthy et al. 2018). 

För att säkerhetsställa att rätt information matas in i databasen skapas integritetsvillkor genom 

restriktioner för inmatning i attributfält. Till exempel datatyp, uppfyller nyckelvillkor med unika värden 

och att fält inte får vara tomma, det vill säga ha värdet NULL.  

Det finns ett flertal databashanteringssystem (DBHS) att använda sig av inom GIS. Det DBHS som valts 

för detta examensarbete är ett open source program som är kompatibelt med QGIS. QGIS har stöd för 

både SpatiaLite och PostGIS.  

SpatiaLite är utformat för att vara snabbt och enkelt och ta lite plats jämfört med andra relations 

databassystem. Detta för att göra det möjligt att köras på enheter med mindre kapacitet så som mobil. 

SpatiaLite är en lösning där man inte behöver upprätta en server utan hela SQL motorn ligger inbäddad i 

klientapplikationen vilket sparas lokalt på datorn och kan endast editeras av en användare i taget. På grund 

av dess utformning är det ett användarvänligt system som inte kräver speciella databaskunskaper (Garnett 

& Kanaroglou 2016).  

PostGIS är en databas baserad på PostgreSQL och är ett mer kraftfullt system än SpatiaLite. Eftersom 

PostGIS är ett fullskaligt databassystem och kan därför utnyttjas av flera användare då det ligger på server.  

(PostGIS 2.0 Cookbook 2014).  
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2.6 Open source-programvaror 

2.6.1 Open source 

1984 införde Richard Stallman en ny programvarulicens kallad GNU General Public License (Henley & 

Kemp 2008). Stallman skapade licensen eftersom han ansåg att källkod borde vara öppet för att det då är 

lättare att sprida användandet av en programvara och för att det även gynnar vidareutveckling. Det 

fungerar på så sätt att alla programvaror som licensieras under GNU GLP blir fritt tillgängliga både för 

modifikation och för spridning (GNU 2007). Några år senare, 1988, upprättades Open Source Iniative 

(OSI) där definitionen av öppen källkod som används idag formades. Definitionen innehåller bland annat 

kriterier listat nedan, definitionen i sin helhet finns på https://opensource.org/osd. 

 Ingen ska kunna hindras från att använda kod som definierad som öppen 

 Källkoden måste vara tillgänglig, inte bara i kompilerad form 

 Licensen måste tillåta att det görs ändringar i koden 

2.6.2 QGIS 

QGIS är en GIS-programvara med öppen källkod vilket ger användaren möjlighet att anpassa 

programmet efter behov och är dessutom kompatibelt med många andra GIS verktyg (Mandel, A. et 

al. 2016). QGIS stödjer vektor, raster och spatiala databasformat samt ett flertal format så som ESRI’s 

shape-filer, geotiff med mera (QGIS 2019).  

QGIS har vuxit snabbt från dess ursprungsversion av Gary Sherman (2002) till att bli ett globalt använt 

program. 2009 släpptes QGIS version 1.0 som ett Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) projekt 

och sedan dess fortsatt att användas mer och mer världen över. Stödet från det så kallade ”Open source 

community” har utvecklats och hjälpt till att göra QGIS till ett accepterat och omtyckt program inom GIS 

kretsar (GISP 2016).   

En av fördelarna med QGIS är att det ger användarna möjlighet att utveckla och anpassa funktionalitet 

genom att göra det möjligt för användaren att skriva egna insticksprogram. Programspråket som används 

för att skapa insticksprogram är Python, med funktionsbiliotek PyQt API. Programmet Qt Designer 

används för att skapa användargränssnitt. Ytterligare fördelar enligt Hanson et al. (2011) med att använda 

open source program är eftersom källkoden är öppen ger det en insyn i utvecklandet av metoder vilket är 

av vikt vid vetenskaplig metodgransking. I början av 2000-talet jämförde Daoyi et al. (2010) 31 GIS-

programvaror utvecklat med open source. I jämförelse drogs slutsatsen att QGIS hade fler fördelar än 

övriga programvaror.  
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2.6.3 Qt Designer  

Qt Designer är ett open source program som kan användas för att utveckla användargränssnitt, även kallat 

GUI (Graphic User Interface). Programmet är plattformsoberoende och kan användas till att visuellt 

formge GUIs och som designprogram för QGIS (PyQGIS developer cookbook 2019). Qt Designer är 

uppbyggt med ”drag and drop”-funktion vilket möjliggör att man kan designa layout helt fritt genom att 

välja objekt från en lista med så kallade Widgets och dra dem in till arbetsytan. Widgets är fördefinierade 

funktioner som gör det enklare att konfigurera en applikation, utan att man behöver skriva kod. Se Figur 

10 för ett exempel på hur programmet är uppbyggt.  

 

Figur 10. Qt Designer arbetsyta. 
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2.6.4 Python 

Python är ett programmeringsspråk som utformades i slutet av 1980-talet av Guido van Rossum. Språket 

har sedan dess utvecklats till ett modernt, högnivåspråk. Python koden är uppbyggd för att främja 

kodförståelse vilket lämpar sig bra för open-sourceprojekt (Dile et al. 2016). I Python avlutas inte varje rad 

med semikolon som i andra programmeringsspråk. Dessutom används inte klamrar ({,}) för att dela in 

koden i block utan istället används indrag, så som tab och mellanslag. Exempel i Figur 11 visar jämförelse 

mellan C++ och Python kod för att skriva ut en nummerserie 0 till 10.  

 

Figur 11. Exempel på skillnader i programkod för en enkel for-loop mellan C++ (t. v.) och Python (t. h.). 

 

2.6.5 Python och QGIS 

Stöd för Python programmeringsspråket var introducerat i QGIS version 0.9. I den senaste versionen 

QGIS 3.6 finns det flera vägar att använda Python i QGIS (PyQGIS developer cookbook, 2019): 

 Köra kommandon från integrerat Python konsol i QGIS 

 Skapa och använda insticksprogram 

 Automatiskt köra Python script vid uppstart av QGIS 

 Skapa anpassade program baserat på QGIS API 

Lista över QGIS Python API finns på webbsidan https://qgis.org/pyqgis/3.6/.  
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3 Metod 

Metoden är genomförd i tre steg. Första steget består av en förstudie om teori och begrepp för att förstå 

fibernätverk och dess utveckling. Förstudien är utförd kring dokumentationskrav och riktlinjer för robusta 

nät från PTS. Genom att studera detta är det möjligt att bilda en uppfattning om hur metoden ska byggas 

upp för att möta kraven. I första steget ingår även en studie av de verktyg och programvaror som används 

i metoden, med grundläggande teori om QGIS, Qt Designer, databassystem samt programmeringsspråket 

Python.  

Nästa steg i arbetsmetoden var att tolka dokumentationskraven och klargöra hur det kan tillämpas i ett 

geografiskt informationssystem. Definition av indata och en undersökning av lämplig datastruktur 

utfördes i detta steg. En jämförelse mellan lämpliga databashanteringssystem ingår också, och de som 

jämförs är SpatiaLite och PostGIS.  

Sista steget var att implementera indata och funktionalitet i QGIS. Här skapas också ett insticksprogram 

med den föreslagna databasen samt en användarvänlig miljö för att dokumentera fibernätverk utvecklas. 

Dessutom skapas en funktion i insticksprogrammet för att beräkna noders klassificering enligt rubriken 

2.3.2 Riskklassificera noder. Metodöversikt redovisas i         Figur 12. 

 

        Figur 12. Metodöversikt. 
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3.1 Tolka dokumentationskrav 

Dokumentationskraven för varje objekt ska kombineras med information för att kunna beskriva det 

kompletta nätverket och möjliggöra robust drift. Det ställer ytterligare krav på att kunna redovisa 

nätverket grafiskt och sammankoppla de objekt som ska vara med i dokumentationen. Utöver kravet på 

information för varje objekt behöver objektens relation och funktion modelleras upp. 

Informationssökning ska kunna utföras för att visa vilka kunder som drabbas av att en nod är ur funktion. 

Dokumentationen ska vara i ett format som går att redigera då fibernätverk är i ständig utbyggnad och 

förändring. 

För att kunna tillämpa dokumentationskraven i den blivande dokumentationsmodellen gjordes en 

sammanställning över vilken information som varje objekt i modellen behöver för att uppfylla PTS 

minimikrav. Förutom att alla objekt ska ha enhetliga unika beteckningar så ska vissa objekt ha ytterligare 

information. 

Sammanställning av dokumentationskraven från PTS på objekt nivå (Robust fiber 2019):  

Lägeskarta  Visar kanalisationens geografiska utbredning på en digital grundkarta. 
Underlag i form av koordinater och objektlista inkl. höjd. Med 
angivet/bestämt koordinatsystem och angiven noggrannhetsklass för 
inmätta objektet.  

Nod/Site  Stativdisposition, Tillträdesinformation, markavtal, UPS-tid, 
Riskklassificering baserat på antal kunder. 

Schakt/stråk  Markavtal.  

Kanalisation  Ritning ska visa var på tomten som kabeln ansluter till byggnad, var den är 
förlagd och vid fastighetsgräns. Dokument med underskrifter från både 
beställare/entreprenör och fastighetsägare. Information om den är 
Registrerad via ledningskollen. 

Optokablar  Ska dokumenteras med Kabelritning, kabelspecifikation, skarvplan, 
panelkort, mätprotokoll. 

Skarv Brunn/FOS Position 
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3.2 Indata  

För att skapa dokumentationsmodellen har attribut och parametrar definierats. Varje objekt och koppling 

ska ha fördefinierade attribut. De geografiska objekt som skall finas i mallen har definierats:  

 Punktobjekt – Site, nod, Fiber Optiskt Skåp (FOS), brunn, anslutningspunkt (AP) 

 Linjeobjekt – Stråk 

Till varje geografiskt objekt knyts information (attribut) för att uppnå dokumentationskraven men även 

för att kunna modellera funktionalitet i nätverket. Figur 13 visar ett exempel på hur ett fibernätverk kan 

vara uppbyggt.  

 

Figur 13. Exempel på ett fibernätverk. 

I exemplet som ritas upp visas en nod som sitter i en site. Mellan NOD1 och FOS1 går stråk 1. I stråk 1 

går två kanalisationsrör, Kanal1 med diameter 110 mm och Kanal2 40 mm där det går en optokabel i 

vardera rör, Opto1 med 96 fiber och Opto2 12 fiber. Från FOS1 går stråk 2, 3 och 4 till fastigheter med 

installerad mediabox, Anslutningspunkt (AP1, AP2 och AP3). Kanalisation i stråk 2, 3 och 4 är Kanal3 till 

Kanal5 med 7 mm diameter. I exemplet är AP1 ett flerbostadshus som har en optokabel med 12 fiber 

inkopplat, Opto3. AP2 och AP3 är enfamiljshus och har då en optokabel med 2 fiber vardera, Opto4 och 

Opto5. Detta ger att i FOS1 skarvas Opto2 ihop med Opto3. Opto4 och Opto5 skarvas ihop med Opto1. 

Förtydligande hur en skarvtabell skapas visas i Tabell 3.  

Tabell 3. Exempel på skarvtabell. 

Skarvtabell i FOS1 för Opto1 

Opto1:01 Opto4:01 

Opto1:02 Opto4:02 

Opto1:03 Opto5:01 

Opto1:04 Opto5:02 
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Man kombinerar attribut nödvändiga för nätverkets modellering för grafiska objekt samt attribut som 

behövs för att uppfylla kraven på dokumentation. Figur 14 ger en översikt av indata (tabeller och attribut).   

 

Figur 14. Översikt av indata. 

  



  
 

 20   
 

3.3 Databasdesign 

Databasmodellen skapades utifrån kraven på indata där de geografiska objekten Punkt och Stråk redovisas 

i var sin tabell med attribut. Ytterligare tabeller skapades med olika typer av punktobjekt, Site, Nod, FOS, 

brunn och AP. Tabell för kanalisationsrör skapades och en relation till linjeobjektet Stråk. Tabell för 

optokabel skapades och en relation till kanalisationsrör. För att modellera databasen skapades ett ER-

diagram med attribut för primärnycklar. I Figur 15 visas exempel på ER-modelleringen. 

 

Figur 15. Databasmodellering i ER-graf. Enkel streck visar 1 relation och dubbelstreck visar N relation. 

För utveckla databasdesignen ytterligare undersöktes vad som kan normaliseras i designen. Tabeller lades 

till för att motverka dubbellagring. Förhållanden mellan tabellerna skapades med främmandenycklar som 

refererar till primärnycklar.  

Frågor för att undersöka förhållanden mellan tabeller skapades i SQL. Exempelfrågor som databasen ska 

svara på: 

 Vad finns i stråk 1? 

 Mellan vilka noder går Opto1? 

 Vilka optokablar är kopplade i FOS1? 

 Vilka kunder matas av NOD1? 
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3.3.1 Val av DBHS 

Då QGIS har stöd för SpatiaLite och PostGIS jämfördes dessa två utifrån den funktion som 

eftersträvades. Dels genom möjligheten att implementera databasen i insticksprogrammet och dels med 

syfte på att vara lätthanterlig för slutanvändaren. Jämförelsen baseras på för- och nackdelar mellan de olika 

systemen. 

En skillnad mellan systemen är hur uppkoppling till databasen hanteras. SpatiaLite är ett DBHS som är 

lokal för datorn den skapas på så kopplas databasen upp via filens placering på den lokala datorn, vilket 

ger ett enkelt sätt då endast sökväg behöver anges (Figur 16). PostGIS däremot är serverbaserat och för 

att kunna koppa databasen behöver flera parametrar anges. Som till exempel vilken serverhost och port, 

samt inloggningsuppgifter. Databasen kräver även tillgång till internetuppkoppling. Fördelen med 

PostGIS är dock att flera användare kommer åt och kan arbeta med samma databas. Antal personer som 

antas arbeta med systemet och storlek på nätverket avgör vilket databashanteringssystem som är lämpligt. 

 

Figur 16. Exempel på hur SpatiaLite kopplas upp i programkoden. 

 

3.3.2 Skapa databasen 

Databasen skapades i SpatiaLite och i programmet SpatiaLite GUI utförs tabelluppbyggnaden. Utifrån den 

framtagna databasdesignen skapades tabeller och angav de som ska vara geografiska objekt. Tabellerna 

skapades med SQL-uttryck som till exempel ”CREATE TABLE…” och användes för att lägga till 

attribut, datatyp och nycklar. För att skapa geometri till Punkt och Stråk användes funktionen 

AddGeometryColumn(). I denna funktion angavs typ av geometriobjekt (Point, Linestring), typ av 

dimension (till exempel 2 dimension med X- och Y-koordinat) och projektion (till exempel 3006 vilket är 

system för SWEREF99 TM).   

För att förenkla för användaren skapades en lösning för att autogenerera rader i vissa tabeller. Vid 

skapande av en punkt väljs typ av objekt (Site, Nod,FOS, Brunn, AP) vilket genererar en rad i 

motsvarande tabell. När till exempel en Nod ska skapas så väljs punkttypen ”Nod” och typ_id får värdet 

”NOD1” vilket genererar en ny rad i tabellen för Nod där attributet Nod_ID får värdet NOD1. Detta 

löstes med triggers i databasen kopplade till punkttabellen. Triggers inom databassammanhang syftar på en 

procedur som utlöses automatisk när vissa data ändras i en databas. En trigger för varje punkttyp 

skapades.  
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3.4 Utveckling av insticksprogram i QGIS 

Dokumentationsmodellen byggdes upp i ett insticksprogram till QGIS. Insticksprogrammets funktion är 

att skapa en miljö för dokumentation av fibernät. Det är inget fristående program utan är utvecklat för att 

köras i QGIS.  

Första delen i utvecklingen var att sätta upp insticksprogrammets struktur och implementera den tidigare 

skapade databasfilen, 3.4.1 Insticksprogrammets struktur. Nästa del var att definiera hur programmet ska 

fungera utifrån ett användarperspektiv. Användaren ska kunna koppla information till objekt i kartan 

genom att lägga till data i objektets attributtabell. Funktioner som utvecklades redovisas under rubrik 3.4.2 

Användarfunktioner. I sista delen utvecklades en funktion för att beräkna noders riskklassificering, 3.4.3 

Riskklassificering.  

3.4.1 Insticksprogrammets struktur 

För att skapa ett insticksprogram i QGIS behövs de grundfiler som bygger upp programstrukturen. I 

QGIS finns det ett insticksprogram som genererar en mall för att bygga egna insticksprogram ”PlugIn 

Builder”. Under menyn Plugin i menyfältet och Hantera och installera insticksprogram visas en lista med olika 

insticksprogram som kan installeras, det är även i denna lista det färdiga insticksprogrammet hamnar om 

man väljer att ladda upp det för andra att installera och använda.    

Genom att följa guiden så skapades strukturen för insticksprogrammet med de nödvändiga filer som krävs 

för att implementera programmet i QGIS. Insticksprogrammet sköter kopplingar mellan Python, QGIS 

och andra resurser. De filer som är relevanta för att utveckla funktion för insticksprogrammet är 

framförallt ”Fiber_network.py”, som innehåller programkod, och ”fiber_network_dialog_base.ui”, som 

innehåller gränssnittet som anropas/kan anropas från programkoden. Gränssnitt designas i programmet 

Qt Designer.  

Ytterligare komplettering behövdes för programutveckling i Windows operativsystem.  För att kompilera 

skapades en fil, compile.bat fil (QGIS Tutorials and Tips). Filen anropar nödvändiga funktioner för 

kompilering, se                   Figur 17. Inom insticksprogrammets mappstruktur sparades även databasfilen 

framtagen under 3.3 Databasdesign. 

 

                  Figur 17. Kompileringsfil. 
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3.4.2 Användarfunktioner 

Utöver QGIS funktionalitet att rita och lägga ut objekt i kartvy behöver funktioner skapas för att 

användaren ska kunna fylla i det data som krävs. Detta görs genom att skapa formulär som ger möjlighet 

för användaren att enkelt fylla i den information som ska vara med vid dokumentation. För varje objekt 

(Nod, Fos, brunn, AP och stråk) skapades ett formulär där gränssnittet designades i Qt Designer och 

programkod för vad som ska sparas ned i databasen skrevs i ”fiber_network.py”. För att kontrollera att 

rätt data sparas ner i databasen samt att underlätta för användaren så har inmatningsfälten skapats med 

vissa restriktioner.  

Textinmatning:  

Funktion för att kunna lägga in valfri text till ett attribut, så som Adress, id på objekt och benämning. 

Inmatad textsträng sparas i en variabel. 

Rullist (Combobox): 

Två typer av rullister utvecklades där en gavs fördefinierade värden, tillexempel standarddiametrar på 

kanalisation. För den andra rullisten programmerades en funktion för att ladda in inritade objekt i kartvyn 

till exempel alla stråk för att sedan kunna välja ett stråk att placera kanalisation i. Genom att köra en SQL 

fråga kunde data hämtas över vilka stråk som finns i det utritade nätverket, se Figur 18. Detta för att 

underlätta att dokumentationen blir korrekt istället för att fylla i manuellt. Värdena från rullist sparas i en 

variabel.  

 

Figur 18. Kod för att lägga till utritade stråk i en rullist för användaren att välja vilket stråk som kanalisationen ligger i. 

 

Länka fil: 

För en del attribut behöver användaren kunna länka en fil. Till exempel en kabelspecifikation är oftast i 

PDF-format och ska kunna länkas till rätt objekt. Detta löstes genom att skapa en knapp som öppnar en 

”Open file-dialog” där användaren väljer den fil som ska länkas. Filens sökväg läggs till i inmatningsrutan 

och sparas sedan i textformat i en variabel (Figur 19).  

 

Figur 19. Funktion för att länka en pdf-fil till Kabelspecifikations attributet. 
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Visa tabeller: 

För att kunna hämta data från tabeller och visa resultat i tabellform användes en inbyggd funktion i Qt 

Designer kallad TableWidget. Genom att köra olika SQL-uttryck mot databasen kan olika typer av 

information visas. Till exempel för att visa alla rader och kolumner från tabellen stråk se Figur 20. 

 

Figur 20. TableWidget kod i Pythonscript. 

 

Spara inmatade värden i databasen: 

För att kunna spara imatade värden för attribut i databasen upprättas en koppling till databasen och en 

SQL fråga för att lägga till rad i tabell. Detta görs genom att använda SQL-uttrycket ”INSERT INTO 

Tabell (Kolumner) VALUES (Värden som matades in)”. Exempelkod för att lägga in data i tabellen för 

kanalisation se Figur 21.  

 

Figur 21. Spara ned värden på attribut i databasen. 

 

Skapa tabeller i insticksprogrammet: 

I skåp och brunnar ska möjlighet finnas att skarva ihop fiberkablar. För att kunna efterlikna verkligheten 

behöver en skarvtabell skapas för att visa hur fiberparen är skarvade. Skarvtabellen skapas via en funktion 

som visar ett formulär där det anges vilken punkttyp som skarven är placerad i och vilka kablar som 

ansluter. Varje gång en ny skarv läggs till genereras alltså en ny tabell.  

Antal rader i tabellen bestäms av kabeltyp. Är det en 96 fiber kabel måste 96 rader skapas då varje enkel 

fiber kopplas i en skarv. Eftersom en 96 fiberkabel kan skarvas mot flera fiberpar måste tabellerna kunna 

laddas och förändras allt eftersom. Användaren ska välja de optokablar som ska skarvas och var skarven 
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sitter. Villkor för att generera en tabell blir då att den kabel med flest fiber skapar de antal rader som 

behövs när tabellen skapas samt att Typ_Id är ifyllt så att det kopplas till en viss punkt. 

 

3.4.3 Riskklassificering 

Alla noder får en riskklassificering genom att antalet aktiva anslutningar summeras, det vill säga antal 

uppkopplade kunder. Definitionen är att en AP (anslutningspunkt) är en aktiv anslutning. Noder som 

matar mer än 200 000 kunder får en riskklassificering A vilket är den högsta möjliga enligt 2.3.2 

Riskklassificera noder.  

För att beräkna riskklassificeringen automatiskt skapades ett formulär för att få fram antal anslutningar till 

noden. I formuläret anges Nod_ID för den aktuella noden och då hämtas antal anslutningar. Resultatet 

sparas i attributfältet Antal_A i Nodtabellen. Därefter uppdateras attributfältet R_klass baserat på antalet 

sparat i Antal_A. För att beräkna en riskklassificering för noden körs SQL-uttrycket SELECT CASE 

enligt Figur 22.  

 

Figur 22. SQL-kod för att beräkna riskklassificering. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat av indata  

Resultat från tolkning av behov av attribut för tabellerna med förklaring och definierad datatyp med String 

som är textsträng, integer är ett heltal, float är ett decimaltal. Redovisas i Bilaga 1 – Indata. 

4.2 Resultat av databasdesign 

Resultat av databasdesign med definierade primär- och främmandenycklar redovisas i Bilaga 2 – Bild på 

databasdesign ER-diagram. Databasen skapades i SQLite med DBHS SpatiaLite genom SQL uttryck 

listade i Bilaga 3 – SQL-uttryck för att skapa databas i SpatiaLite. 

4.3 Resultat av utveckling av insticksprogram i QGIS 

Resultatet av utvecklingen av insticksprogrammet i QGIS redovisas med skärmdumpar över utvalda 

funktioner. I Figur 23 visas menyöversikt av funktioner i insticksprogrammet. I utvecklingen har ett antal 

formulär skapats för att underlätta för användaren att mata in viktig information om fibernätverket. 

Resultat av formulär för optokabel redovisas i Figur 24 och Figur 25. 

 

Figur 23. Menyöversikt av funktioner i insticksprogrammet. 
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Figur 24. Formulär för inmatning av data för optokabel. 

 

Figur 25. Programmeringskod i Python för optokabel formuläret. 
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För att skapa tabeller med skarvinformation användes formulär enligt Figur 26. 

 

Figur 26. Formulär för att skapa tabeller för skarv av optokablar. 
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4.3.1 Resultat av riskklassificering 

Resultat av formulär för antal aktiva anslutningar och adresslista i Figur 27 och Figur 28. 

 

Figur 27. Formulär av gränssnitt för första delen av funktionen. 

 

Figur 28. Programmeringskod i Python för att beräkna aktiva anslutningar. 
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Programkod för beräkning av riskklassificering av noder i programmeringskoden visas i Figur 29. 

 

Figur 29. Programmeringskod i Python för beräkning av riskklassificering av nod. 
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5 Diskussion 

Diskussion om examensarbetet utifrån de syften, mål och frågeställningar som har ställts upp. 

Diskussionen är uppdelad i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

5.1 Metod 

Genom den inledande förstudien inom området har jag upplevt att det har saknats information i att 

modellera upp nätverk för telekommunikation. I litteraturstudiens inledande skede verkade de flesta 

vetenskapliga rapporter och artiklar om nätverksanalys inom GIS handla om transportnät. Efter 

noggrannare sökningar fann jag begreppet ”Geometric Network” och det visade sig vara inriktat mot 

analyser av infrastruktur. Information om fibernät och utvecklingen inom Sverige fanns främst från 

regeringen i form av ”bredbandstrategin”. Där fanns även dokumentation till de föreskrifter från PTS om 

Robust Fiber som gav bakgrunden till studiens centrala del. 

Val av metod för att hantera indata grundar sig i den övergripande idén att koppla information till 

geografiska objekt. För att utveckla metoden undersöktes hur stråk kunde dokumenteras så likt 

verkligheten som möjligt. Eftersom ett stråk består av ett schaktat dike där flertalet kanalisationsrör och 

fiberkablar läggs så behöver en liknande lösning tillämpas i dokumentationsmodellen.  Efter att ha 

utforskat olika sätt att dokumentera beslutades det att skapa en relationsdatabas.  

Vid framtagandet av metod för nätverksanalys fanns två vägar att ta, antingen skapa en nätverksgraf av 

stråklinjerna och därav utföra rena GIS-analyser i QGIS eller fortsätta att arbeta med databasdesignen för 

att visa geografiska förhållanden mellan objekt. Då ett redan stort jobb på att definiera förhållanden i 

databasen tagit upp större delen av projekttiden bestämdes att nätverksanalyser skulle utföras med 

databasen som grund. Det visade sig även vara mer lätthanterligt i programkoden för insticksprogrammet 

att använda sig av databasen för att utföra analyser och lagra resultatet. Dock för framtida utvecklande kan 

en nätverksgraf vara fördelaktigt vid dokumentation av stora nät där man även kan inkludera en möjlighet 

att visuellt redovisa var ledningsvägen går i kartbilden. 

Det är många fördelar med att jobba med open source, där man med den öppna källkoden hela tiden kan 

förbättra och anpassa efter sina behov. Dock så kan det uppstå problem att hitta förslag på lösningar då 

funktioner inte alltid är väldokumenterade. Dokumentationen skilde sig beroende på QGIS-version och 

det uppstod en del problem med att vissa funktioner tagits bort eller förändrats. Detta gällde framförallt 

inom utvecklingsdelen med förändrad API för Python-funktionerna. I detta fall kan det vara lämpligt att 

inte använda sig av den senaste versionen vid utveckling då färre personer använt det nyaste vilket gör det 

svårare att hitta förslag på lösningar. I jämförelse med till exempel ESRI’s program ArcMap där det finns 

uppdaterad support direkt i programmet och utförliga guider för tillvägagångsätt vilket saknas i QGIS. 
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5.2 Resultat  

Resultatet av databasdesignen visar att det går att samla indata i tabeller för att uppfylla kraven för 

dokumentation enligt PTS samt kunna komma åt informationen.  

Resultat av utvecklingen av insticksprogram i QGIS visar att det behöver utvecklas mer för att bli 

användarvänligt. Text på formulär kan förtydligas för att öka förståelse hos användaren. Delar av 

utförandet krävde mer handhavande i QGIS än planerat. Till exempel att beräkna längd på stråk, vilket är 

enkelt att utföra i fältkalkylatorn i QGIS, men visade sig vara svårare att programmera i Python. 

Detsamma gäller för att skapa en nätverksgraf. För användare som är vana att arbeta i en GIS-miljö är det 

lätt att förstå och använda insticksprogrammet men målet att förenkla för fler typer av användare var 

svårare att uppnå. För att få till en sömlös lösning för dokumentationen krävs det mer utveckling, speciellt 

inom förhållandet mellan aktiva lager i kartvyn och funktioner i programmet. 

Förslag till att utveckla metoden för dokumentering av nätverket är att använda en bakgrundskarta som 

innehåller mer information. Till exempel använda fastighetsgränser för att koppla ihop markägare med 

fiberkabelns ledningsväg, framförallt inom planering av nya ledningsvägar. Dessutom en höjdmodell för 

att generera höjdvärde för punktobjekten vilket i nuläget behöver fyllas i manuellt.   
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6 Slutsats 

Efter att ha studerat kraven är det tydligt att det går att skapa en tillräckligt bra dokumentationsmodell för 

fibernätverk i QGIS. Dock så behövs ytterligare utveckling av insticksprogrammet för att det ska fungera 

flytande och kunna användas av personer utan djupa kunskaper i GIS. Metoden som utvecklats kräver 

mer manuellt handhavande än vad som var syftet med insticksprogrammet. Med mer tid och större 

kunskaper inom programmering och QGIS är det möjligt att skapa en bra miljö för dokumentation. Det 

problem som dock inte lyckades lösas var dokumentationskravet att kunna visa schematiska ritningar för 

kanalisation. Den lösning som skulle fungera är att länka ritningar från ett CAD-program. 

Det finns olika sätt att gå tillväga för att undersöka om nätverksanalyser kan användas för att beräkna och 

klassificera noder. Antingen utföra SQL-frågor inom databasen och använda sig av relationer mellan 

tabeller eller att skapa en nätverksgraf av innehållande stråk och utföra analyser genom det. Möjlighet för 

båda sätten finns i insticksprogrammet. Riskklassificering av noder utfördes genom att summera antal 

aktiva anslutningar. Dock ligger ansvaret på den som dokumenterat att attribut är korrekt ifyllda.  
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Bilaga 1 – Indata  

Objekt Attribut Datatyp Förklaring 
Punkt P_ID Int Unikt id 
  Typ String Typ av punkt. Ex NOD, FOS, AP 
  Typ_ID String Id för typ av punkt. Ex. NOD1 
  In_Klass Int Noggrannhetsklass vid inmätning 
 
Typ Attribut Datatyp Förklaring 
Site Site_ID String Unikt id 
 P_ID String Länk till punkt 
 Namn String Ett namn på siten, tillexempel kvartersnamn 
 Ritning String Länk till ritning (dokument) 
Nod Nod_ID String Unikt id 
 P_ID String Länk till punkt 
 Site_ID String I vilken Site den är placerad i, kan vara NULL 

 Z_values Float Höjdvärde placering 
 UPS Int Timmar reservkraft, baserat på riskklassificering 
 R_klass String Värde A-E baserat på antal aktiva anslutningar 
 Antal_A Int Antal aktiva anslutningar (antal kopplade AP) 
 Till_T String Tillträdes information 
 Mark String Sökväg till markavtal 
 Skarvtabell String Länk till skarvtabell 
FOS FOS_ID String Unikt id 
 P_ID String Länk till punkt 

 FOS_strl String mm x mm x mm 

 Z_values Int Höjdvärde placering 
 Skarv_T String Länk till Skarvtabell 
AP AP_ID String Unikt id 
 P_ID String Länk till punkt 
 M_nod String Huvudnod som matar 

 Adress String Adressen till fastigheten 

 Mediabox String Typ av mediakonverter 
Brunn BR_ID String Unikt id 
 P_ID String Länk till Punkt 

 Material String Material brunnen är gjord av 

 BR_strl String mm x mm x mm 
 Skarvtabell String Länk till skarvtabell 
 
Objekt Attribut Datatyp Förklaring 
Stråk St_ID string Unikt id 

 FNOD string Från Nod, Fos, Brunn 

 TNOD string Till Nod, Fos, Brunn 

 Längd int längd i meter 
  Djup int nergrävd på djup i meter 
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Objekt Attribut Datatyp Förklaring 
Kanal Kan_ID String Unikt id 

 St_ID string Stråk som kanalisation ligger i 

 KanTyp int Kanalisationstyp  

 Diameter int Diameter i mm (förbestämda val) 
 Ritning String Länka till ritning 
Optokabel Opto_ID String Unikt id 

 Kan_ID String Kanalisation som kabeln ligger i 

 SubKanal String Subkanalisation med duktfärg 

 TypKab String Typ av kabel, ex Ribbon 

 AntalFiber Int Antal fiber i kabel  

 Bet String Tillverkarens beteckning 

 Spec string Länka dokument ex pdf-fil från tillverkaren 
 Panelkort String Länka till panelkort. Ex. en pdf-fil 
 M_protokoll String Länka till mätprotokoll. Ex. en pdf-fil 
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Bilaga 2 – Bild på databasdesignen ER-diagram 

Översikt över ER-diagrammet i Figur 30. Understruket är primärnyckel, streckat är främmandenyckel och 

dubbelsträck mellan tabeller är fullt deltagande.  

 

Figur 30.  ER-diagram 
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Bilaga 3 – SQL-uttryck för att skapa databas i SpatiaLite 

SQL-uttryck för skapande av tabeller i relationsdatabasen.  

Punkt CREATE TABLE punkt  
(p_id integer NOT NULL,  
typ varchar(255) NOT NULL,  
typ_id varchar(255) NOT NULL,  
in_klass integer,  
geomPoint POINT,  
PRIMARY KEY (typ_id)); 
 

//Geometry 

SELECT AddGeometryColumn('punkt', 'punkt', 3006, 

'POINT', 'XY', 0) 

 

//Trigger 

CREATE TRIGGER site AFTER INSERT 
ON punkt WHEN NEW.typ ="Site" 
BEGIN 
INSERT INTO Site(Site_ID) VALUES (NEW.typ_id); 
END; 
 

CREATE TRIGGER nod AFTER INSERT 
ON punkt WHEN NEW.typ ="Nod" 
BEGIN 
INSERT INTO Nod(Nod_ID) VALUES (NEW.typ_id); 
END; 
 

CREATE TRIGGER fos AFTER INSERT 
ON punkt WHEN NEW.typ ="FOS" 
BEGIN 
INSERT INTO FOS(FOS_ID) VALUES (NEW.typ_id); 
END; 
 
CREATE TRIGGER brunn AFTER INSERT 
ON punkt WHEN NEW.typ ="Brunn" 
BEGIN 
INSERT INTO Brunn(BR_ID) VALUES (NEW.typ_id); 
END; 
 
CREATE TRIGGER ap AFTER INSERT 
ON punkt WHEN NEW.typ ="AP" 
BEGIN 
INSERT INTO AP(AP_ID) VALUES (NEW.typ_id); 
END; 

Site  
create table Site 
(Site_ID varchar(255) not null, 
Namn varchar(255), 
Ritning varchar(255), 
primary key (Site_ID) 
foreign key (Site_ID) references punkt (typ_id)); 
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Nod  
create table Nod 
(Nod_ID varchar not null, 
P_ID integer, 
Site_ID varchar(255), 
Z_values integer, 
UPS integer, 
R_klass varchar(255), 
Antal_A integer, 
Till_T varchar(255), 
Mark varchar(255), 
Skarvtabell varchar(255), 
primary key (Nod_ID) 
foreign key (Nod_ID) references Punkt (typ_id) 

foreign key (Site_ID) references Site (Site_ID)); 
 

FOS  
create table FOS 
(FOS_ID varchar(255) not null, 
FOS_strl varchar(255), 
z_values integer, 
Skarvtabell varchar(255), 
primary key (FOS_ID) 
foreign key (FOS_ID) references Punkt (typ_id)); 
 

Brunn  
create table Brunn 
(BR_ID varchar not null, 
Material varchar(255), 
BR_strl varchar(255), 
Skarvtabell varchar(255), 
primary key (BR_ID) 
foreign key (BR_ID) references Punkt (typ_id)); 
 

AP  
create table AP 
(AP_ID varchar(255) not null, 
M_nod varchar(255), 
Adress varchar(255), 
Mediabox varchar(255), 
primary key (AP_ID) 
foreign key (AP_ID) references Punkt (typ_id)); 
 

Stråk  
CREATE TABLE stråk  
(st_id varchar(255) NOT NULL,  
fnod varchar(255),  
tnod varchar(255),  
len integer,  
djup integer,  
geomLine LINESTRING,  
PRIMARY KEY (st_id) 
foreign key(fnod) references punkt (typ_id) 
foreign key(tnod) references punkt (typ_id)); 
//Geometri 
SELECT AddGeometryColumn('stråk', 'stråk', 3006, 

'LINESTRING', 'XY', 0) 
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Kanal create table Kanal 
(Kan_ID varchar(255) not null, 
st_id varchar(255), 
KanTyp varchar(255), 
Diameter integer, 
Ritning varchar(255), 
primary key (Kan_ID) 
foreign key (st_id) references Stråk (st_id)); 
 

Optokabel create table Optokabel 
(Opto_ID varchar(255) not null, 
Kan_ID varchar(255), 
SubKanal varchar(255), 
TypKab varchar(255), 
AntalFiber integer, 
Bet varchar(255), 
Spec varchar(255), 
Panelkort varchar(255), 
M_protokoll varchar(255), 
primary key (Opto_ID) 
foreign key (Kan_ID) references Kanal (Kan_ID)); 
 

 

 


