
A3 Backbone

Stadsnät
A3 Nod

Företag

Villa

A3 delar ut IP-nummer serie till 

stadsnät. Hanteras av A3 nod/

router i stadsnätet 

Kund tilldelas automatiskt ett 

ledigt IP-nummer från A3 när de 

aktiverat sin tjänst i stadsnätet
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Internet

A3 Backbone

Stadsnät
A3 Nod

Företag

Villa

A3 delar ut IP-nummer serie till 

stadsnät. Hanteras av A3 nod/

router i stadsnätet 

Kund tilldelas ett specifikt ledigt 

IP-nummer från A3 när de 

aktiverat sin tjänst i stadsnätet
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FAST IP 
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Internet

A3 Backbone

Stadsnät
A3 Nod

Företag

Villa

En isolerad förbindelse som kan 

levereras mellan två eller flera 

siter 

BREDBAND 

PREMIUM

Annan nätägare

Tjänsten är transparent 

och går att transportera 

genom eget och andras 

nät 

Nätägarens 

nod
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Internet

A3 Backbone

Stadsnät
A3 Nod

Företag

Villa

Svartfiber innebär en  oupplyst  

fiber. A3 tillhandahåller utrsutning 

för att lysa upp denna 

Kund får tillgång till egen fiber 

eller fiberpar som A3 levererar 

direkt från kopplingsnod  

BREDBAND 

EXKLUSIV 
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A3 Backbone

Stadsnät
A3 Nod

Företag

Villa
Kund köper en egen internetport 

direkt i vår utrustning  

I tjänsten ingår inte förbindelse 

till kopplingsnod   last mile    

Kund ansvarar för att lösa denna 

själv. Naturligtvis kan kund köpa 

till den produkten från A3 

KAPACITET 

Internet

IP-Nummer ingår i tjänsten 

Kapacitet. Antalet IP-nummer  

avtalas med kund  

Trafik ut mot 

internet



A3 Backbone

Stadsnät
A3 Nod

Företag

Villa
Kund köper en egen internetport 

direkt i vår utrustning  

I tjänsten ingår inte förbindelse 

till kopplingsnod   last mile    

Kund ansvarar för att lösa denna 

själv. Naturligtvis kan kund köpa 

till den produkten från A3 

TRANSIT

Internet

IP-Nummer ingår INTE i 

tjänsten. Tjänsten förutsätter 

att kund äger sina egna IP-

nummer samt att kund kan 

administrera dessa själv  

OBS!

Trafik ut mot 

internet



VÅGLÄNGD

Fiber

Filter

Våglängd sälj inte som 

tjänst, utan är en teknik vi 

har möjlighet att använda 

för att transportera flera 

fiber genom samma fiber. 

För att kunna göra detta 

krävs ett våglängdsfilter 

vid A och B punkt  

A B

Fiberoptik är ett optiskt 

system för överföring av 

ljus eller data där ljus leds 

genom så kallade optiska 

fibrer

xxx nm

xxx nm

xxx nm

xxx nm

xxx nm

xxx nm

Filter



A3 Backbone Kunds nät

Nätägare X

Nätägare Y

Site 

Site 

Site 

Site 

Stad

Kommun

NNI

Istället för att konfigurera 

en port per VLAN möjliggör 

ett NNI  att kunna ta emot 

samtliga Kunds VLAN på en 

port i kopplingsnod   

(Network-to-network interface)

Kunds VLAN

Kunds utrustning
A3:s 

utrustning

Internet

OBS! 

Internet ingår ej. Går ej att 

leverera på port som NNI 

avser. Kapacitet eller Transit 

levereras på separat port. 

Trafik ut mot 

internet
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