
Det finns två olika delar inom nodstrukturen, den 
ena är den övergripande strukturen med instegs-
produkter och den andra är de accessprodukter 
som du beställer från Anslutningsnod (A-nod) till 
fastighet eller gaturummet. 

Beroende på hur din kundbearbetning ser ut så 
kan du antingen börja med att bygga upp den 
övergripande strukturen eller utgå från slutkund 
och låta strukturen med instegsprodukter växa i 
takt med att antalet slutkunder växer.

Stokabs nodstruktur och de produkter som ingår är en av Stokabs pro-
duktmodeller. Modellen passar dig som vill nå många företag, lägenheter 
och objekt i gaturummet - antingen med singelfiber eller fiberpar - och 
där du har möjlighet att placera din aktiva utrustning i Stokabs noder. 

Har du flertalet kunder inom ett av nodstrukturens geografiska områden - 
en nods upptagningsområde - är denna modell en kostnadseffektiv  
lösning.

Stokabs Nodstruktur

Förklaring bildexempel ovan:

Med Stokab Stjärna Stad etablerar du din Stjärnentré inom valt Stadsområde och avropar 
fiberförbindelser till fast pris till alla malmar inom området.

Med Stokab Stjärna Malm etablerar du din Stjärnentré inom vald Malm och avropar fiberför-
bindelser till fast pris inom vald Malm.
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Instegsprodukter
De produkter som ingår här är Entréförbindelse, Stjärna Områdesförbindelse och Plats i Anslutnings- 
och Områdesnod. Dessa produkter är en förutsättning för att aktivera slutkund med accessprodukter. 
Nedan ser du en beskrivning av produkterna och hur de förhåller sig till varandra.

Här bygger du som kund upp en struktur som binder samman din egen site med Stokabs noder.

Stokab Entréförbindelse till Områdesnod
Utgörs av fiberpar mellan en plats du valt och en av Stokabs Områdesnoder. Detta är vägen in i det 
Stokab kallar för Nodstrukturen. Du kan också använda Stokab Entréförbindelse mellan valda O-noder 
för att ex skapa redundans mellan O-noder.

Entré Stjärna Områdesnät / Stjärna Områdesnät
Utgörs av en Entréavgift per Områdesnod som ger rätt att avropa fiberförbindelser mellan en Område-
snod och Anslutningsnoder, Stjärna Områdesnät.

Plats i Områdes- och Anslutningsnod
Ger Kund rätt att utnyttja anvisad plats i våra Områdes-och Anslutningsnoder.



Fiberförbindelse A-nod 
Utgörs av en fiberförbindelse (fiberpar) mellan Anslutningsnod och Husnod i flerfamiljs- eller kommer-
siell fastighet.

Anslutningsförbindelse A-nod 
Utgörs av en singelförbindelse mellan Stokabs Anslutningsnod och en Husnod i flerfamiljs- eller kom-
mersiell fastighet där slutkund är en bostadslägenhet.

Singelförbindelse Företag
Utgörs av en singelförbindelse mellan Anslutningsnod och Husnod i flerfamiljs- eller kommersiell fast-
ighet för anslutning av ett företag (eller verksamhetsställe).  

Singelförbindelse Gaturum
Utgörs av en singelförbindelse mellan Stokabs Anslutningsnod och överlämningspunkt i gaturummet.
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Accessprodukter
De produkter som ingår här är Anslutningsförbindelse A-nod, Fiberförbindelse A-nod, Singelförbin-
delse Företag och Singelförbindelse Gaturum. Dessa produkter är ger den sista förbindelsen mellan 
A-nod och respektive fastighet. Nedan ser du en beskrivning av produkterna och hur de förhåller sig till 
varandra.
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Stokabs nodstruktur i matrisform
Här nedan beskrivs de produkter som ingår i nodstrukturen.

Produkt Beskrivning Från A-sida Till B-sida

Instegsprodukter
Entréförbindelse Fiberpar Kopplar samman de 

geografiska områ-
dena med den egna 
siten.

Förutsättning: 
Inplacering i Områ-
desnod

Egen nod Områdesnod

Områdesnod Områdesnod

Stjärna  
Områdesnät

Fiberpar Kopplar samman 
Områdesnoden med 
Anslutningsnod i 
samma geografiska 
område.

Förutsättning: 
Avtalad Stokab Entré 
Stjärna Områdesnät

Områdesnod Anslutningsnod

Accessprodukter
Fiberförbindelse 
A-nod

Fiberpar Kopplar samman 
fastighet, med tillhö-
rande Anslutningsnod

Förutsättning: Inpla-
cering i tillhörande 
Anslutningsnod

Anslutningsnod Slutkund i  
flerfamiljs-  
eller kommersiell 
fastighet

Anslutnings- 
förbindelse A-nod

Singelförbindelse

Singelsförbindelse 
Företag

Singelförbindelse

Singelförbindelse 
Gaturrum

Singelförbindelse Kopplar samman 
objekt i gaturum-
met med tillhörande 
Anslutningsnod

Förutsättning: 
Inplacering i tillhö-
rande Anslutningsnod

Slutkund i  
gaturummet

Kontakt
Välkommen att kontakta Stokabs Försäljningsavdelning för mer information:

Telefon: 08-508 30 250  |  Epost: salj@stokab.se  |  www.stokab.se


