Bilaga 6, Ordlista och definitioner
Accessnät

Anslutningen mellan ett tele- eller datanät och
kundens/abonnentens anslutningspunkt, till exempel
telefonjacket. Kallas ibland för "de sista hundra metrarna"
eller "den sista kilometern".

Bandbredd

Inom datakommunikationsområdet används begreppet
bandbredd för att ange ett datornäts kapacitet i antal
överförda bit per sekund. Enheten bit per sekund är liten
och används ofta tillsammans med förstavelser för att
indikera en större storleksordning t.ex. Mbit/s.

Bredband

Syftar ursprungligen på "gott om utrymme" i termer av
trådlöst radiospektrum. Syftar idag på snabba digitala
förbindelser med minst 2 megabit per sekund i bägge
riktningar (enligt SOU 2008:40).

Bit

Den minsta informationsenheten i IT-sammanhang. Kan
vara 1 eller 0.

Bredbandstäckning

Någon nationell standard för hur bredbandstäckning ska
räknas ut finns inte i skrivande stund.
Vännäs har valt att beräknar täckningen av bredband
genom att räkna in alla anslutna fastigheter samt de
fastigheter som kan anslutas till en kostnad av max 20 000
kr.

DSL

DSL är ett samlingsnamn för kommunikationstekniker som
nyttjar befintligt kopparnät. Tekniker inom familjen heter
bland annat ADSL, HDSL, SDSL.

Fiberkabel

Fiberoptisk kabel innehåller ett antal glasfibertrådar. I
trådarna skickas ljuspulser.

Gbit/s

Gigabit, antal miljarder bitar per sekund. Ett sätt att mäta
datahastighet.

Huvudnod

I detta dokument avses en central anslutningspunkt för ITinfrastruktur i kommunen. Sammanbinder olika delnät i
kommunen med regionala eller nationella nät.

IT-infrastruktur

Ett nätverk bestående av en eller flera olika tekniker för
att transportera information. I Västerbotten är det
vedertagen praxis att kommunerna själva äger den aktiva
utrustningen i de öppna näten.
Se även definitioner av ”allmänt kommunikationsnät” och
”elektroniskt kommunikationsnät” i lag (2003:389) om
elektronisk kommunikation.

Kommunikations-operatör

Kommunikationsoperatören opererar (driver) ett
överenskommet nät på ett sådant sätt
att
 alla tjänsteleverantörer, som så önskar, ska kunna
ansluta sig till nätet för att erbjuda sina tjänster.
 alla slutkunder som så önskar och som omfattas
av den infrastruktur som drivs av
kommunikationsoperatören ska kunna ansluta sig
till nätet
 överföring av tjänster i nätet görs på ett för
tjänsteleverantörer och slutkunder
konkurrensneutralt sätt
 behov av tillgänglighet och säkerhet uppfylls
Kommunikationsoperatören säljer kapacitetstjänster på
ett neutralt sätt till operatörer och tjänsteleverantörer.
Kommunikationsoperatören säljer i rollen som
kommunikationsoperatör inga bredbandstjänster.

Mbit/s

Miljoner bitar per sekund. Ett sätt att mäta datahastighet.

Mikrovågslänk

Radioförbindelse för datatrafik och som använder sig av
licenserade frekvenser. Används oftast när det gäller långa
avstånd, 5- 100 km

Målnät

Kommunen har som mål att inom programperioden
åstadkomma ett nät med den täckning och utformning
som redovisas i form av ett målnät.

Nod

En nod är en knutpunkt i ett större nätverk. (se även
huvudnod och områdesnod)
Noden är i de flesta fall aktiv, dvs. den är utrustad med
olika typer av elektronik för att hantera datatrafik.

Nätverk

Samlingsbegrepp. I detta sammanhang liktydigt med ITinfrastruktur.

Nätägare

Ägare av IT-infrastruktur.

Områdesnod

Central inkopplingspunkt i respektive by/ort eller
kommundel. Områdesnoden är dimensionerad för att
handha områdets abonnenter. Områdesnoden är placerad
inomhus.

Operatör

Aktör som hyr svartfiber eller kapacitet för sitt eget
kommunikationsbehov eller för att nå kunder. Svartfiber
prissätts normalt per meter. Kapacitet prissätts normalt
per hastighet och servicenivå.

Ortsnät

Ortsnätet är ett nät som sammanbinder fastighets- och
områdesnät i en by/ort med det ortssammanbindande
nätet.

Ortssammanbindande nät

Ett nät som förbinder olika orter med varandra.
Redundanta förbindelser är eftersträvansvärda. Vid
utbyggnad av dessa nät är samordning mellan kommuner
och län viktiga. Näten kräver en mycket god kapacitet
eftersom många kunder kommer att dela på den
tillgängliga kapaciteten när datatrafiken transporteras från
kunden ut mot regionala eller nationella nät.

Radio-LAN

Radioförbindelse för datatrafik och som använder sig av
licensfria frekvenser. Vanligt när det gäller korta avstånd,
0-10 km

Redundans

I detta sammanhang avses reservväg för datatrafik. Om
kabel grävs av eller utrustning slutar att fungera på en
sträcka så skall alternativa vägar finnas tillgängliga för att
undvika ett stopp i trafiken.

Svart fiber

Fiberkabel som är "svart", dvs inte försetts med
ändutrustning som ger "ljus" i kabeln.
Svart fiber gör det möjligt för operatörer att själva välja
vilken typ av utrustning som ska sitta i ändarna.

TCP/IP, IP/protokoll

Det “kommunikationsspråk” som bredbandsnät och
Internetanslutna datorer använder sig av.

Tjänsteleverantör

Aktör som levererar tjänster i en IT-infrastruktur.
Tjänsterna kan t ex vara Internetaccess, IP-telefoni eller
möjligheten att ta del av olika TV-kanaler via Internet.
Tjänsteleverantören kan vara egen operatör eller hyra in
sig hos andra operatörer. Tjänsteleverantören har som
sådan ingen egen avtalsrelation med nätägaren /
kommunen.
Kallas ibland även för ISP (Internet Service Provider).

Vita fläckar

Områden som saknar täckning, beroende på sammanhang
så kan det syftas på fibertäckning eller även
mobiltäckning.

