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Genom glasfiber tunna som hårstrån skjutsas signalerna för tv 
och bredband ut till Sollentunaborna. I änden av fibrerna jobbar 
nätverkstekniker Thomas Ockelfeldt. Bland annat med att mäta 

signalstyrkor och att uppgradera stadsnätet. 
TExT: Bianca Barck   FOTO: jyrki siikanen

EN DAG PÅ JOBBET

Hög hastighet 
i tunna trådar
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D
imman sluter sig runt Thomas  
Ockelfeldt och transformatorstatio-
nen som kalla fingrar. Han går över 
tomten med en grå väska för mät-
instrument i hand, sneglar uppåt 
mot stationens konstruktion av 

elkablar.
– Där uppe är det 70 000 volt, så rör du den 

behöver du inte fundera över pensionen längre, 
säger han.

Kommentaren är ett svar på frågan om det 
är farligt här och jag håller mig snällt innanför 
avspärrningarna. Inne i byggnaden brusar det 
högt från utrustningens fläktar. En trappa ner  
är ljudet högre och en rad med skåp är fyllda av 
vita och blå kablar, inträngda bakom glasdörrar. 
Härifrån skickas tv- och bredbandssignaler ut  
till Sollentunas invånare. Överallt blinkar lampor 
i grönt och rött och högst upp i ett av skåpen  
sitter en liten monitor som visar fyra tv-kanaler 
samtidigt. Bevakningskameror följer allt som 
händer inom området.

I Thomas ockelfeldTs arbete som nätverkstek-
niker ingår att mäta tv-kanalernas kvalitet. Ur 
väskan plockar han fram mätinstrumentet, fäs-
ter det till ett av skåpens innandömen och läser 
av ett mönster på displayen. Sitter prickarna 

ihop i ett regelbundet mönster är kvaliteten bra. 
Annars är de utspridda över displayen. Thomas 
får höja rösten för att höras över bruset.

– Den här mätningen vid huvudnoden gör vi 
bara när det bli något problem, eller när det blir 
förändringar. Som när satelliternas frekvenser 
ändras, då ändrar vi inställningarna så att kun-
derna får in sina kanaler.

I skåp nummer eTT finns utrustning som tar 
ner mottagning från satelliterna. I skåp nummer 
två görs de digitala signalerna om till analoga för 
grundutbudet av tv-kanaler. I det tredje skåpet 
omvandlas datasignalerna till fiberljus och i det 
fjärde finns fiberkablar med fiberljus som skjut-
sar ut kanalerna till hela kommunen. Längre 
bort står skåp fyllda av fler fiberkablar och data-
switchar. Härifrån skickas bredbandssignalerna ut.

– På fiber finns inga begränsningar hur mycket 
information man kan skicka, säger Thomas Ock-
elfeldt. Begräsningar beror på vad som finns i 
ändarna, vilken utrustning kunden har. 

Sollentunas stadsnät består av 350 kilome-
ter optisk fiberkabel som knyter ihop alla områ-
den i kommunen. Villor och radhus är anslutna 
till nätet genom 100 kilometer rör. Fiberljus och 
fiberkablar gör att man kan man skicka stora 
mängder information med väldigt höga hastig-

» Det roligaste med det här jobbet är att teknikens utveckling är 
våldsamt snabb. Det blir snabbare, billigare och mer tillgängligt.«

SollentunaS sTadsnäT
sollentuna energis stadsnät består av 350 kilometer optisk kabel.  
användare kan beställa bredband, tv och bredbandstelefoni via nätet.

Idag är ungefär 11 000 av drygt 13 000 lägenheter anslutna och drygt  
4 500 av drygt 12 000 småhus och villor. Internettjänsterna erbjuds i  
hastigheter upp till 100 Mbit/s.

i Thomas Ockelfeldts jobb som nätverkstekniker 
ingår att felsöka sollentunabornas tv-kanaler.
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heter. För intresserade är världsrekordet för över-
föring just nu 400 DVD-skivor i sekunden över 
7 000 kilometer, enligt tidningen Ny Teknik.

Sedan 1994 har Thomas Ockelfeldt arbetat på 
Sollentuna Energi, och med stadsnätet sedan 
1999. Var sjätte vecka från torsdag till torsdag 
har han beredskap och får rycka in dygnet runt 
om något går fel med nätets aktiva utrustning.

en vanlIg arbeTsdag börjar med att Thomas 
Ockelfeldt gör en lista med dagens jobb. Den 
baserar sig bland annat på felrapporter han fått 
in från kolleger och operatörer. Förutom att 
mäta kvaliteten i tv-signalerna går största delen 
av arbetet ut på att underhålla och uppgradera 
stadsnätet i Sollentuna. Det gör han på de cirka 
600 olika punkterna ute i stationer, flerfamiljs-
hus eller kontorsfastigheter.

– Det roligaste med det här jobbet är att tekni-
kens utveckling är våldsamt snabb. Det blir snab-
bare, billigare och mer tillgängligt för kunden. 

Dessutom är det kul att få möta så många män-
niskor.

I ett villaområde i en annan del av Sollentuna 
arbetar fibertekniker Rodrigo Sepulveda med att 
svetsa ihop fiber till en ny kund. Beställningen 
gäller bredband. Han sitter framför ett skåp vid 
vägrenen, och där inifrån sträcker sig tunna 
fiberkablar i rött och blått. 

– Fibrerna är nio mikromillimeter tjocka och 
behöver kapas exakt 90 grader innan de svetsas 
ihop, säger han.

Ett pillgöra. Rodrigo Sepulveda tar lite sprit på 
en trasa, torkar rent ena änden av fibern och pla-
cerar den i en liten kapningsmaskin. Ett knapp-
tryck och fibern är av. Samma sak med den andra 
änden och sedan monteras båda fast i svetsnings-
apparaten. Ett knapptryck senare är även det 
klart. Rodrigo Sepulveda lindar ihop fiberkabeln 
till en vinda och hänger in den på en kassett i 
skåpet. Där får den trängas med andra fiber från 
andra kunder. Bredbandet är på väg. k

fIber
optisk fiber är en mineralisk glasfiber. 
Genom den kan man överföra ljussignaler 
med väldigt hög hastighet över långa 
avstånd. används till exempel i data- och 
telekommunikation. optiska fibrer har 
bland annat möjliggjort utvecklingen av 
internet.

en ny kund ska få bredband via den nio mikromillimeter tunna fibern. rodrigo 
sepulveda klipper av fibern exakt 90 grader för att tekniken ska fungera.


