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Förord

Jag skulle vilja tacka Jan Jonsson som gav mig möjligheten att göra mitt examensarbete hos PNF, 
men även Bosse Granberg min handledare hos PNF, samt alla de andra anställda.



Sammanfattning

Den här rapporten innehåller mätningar och analyser av de kommunala trådlösa nätverken på 
företagsbyarna Furunäset och Acusticum i Piteå. Piteå Näringsfastigheter AB (PNF), där jag har 
utfört mitt examensarbete, vill veta hur det ser ut just nu på de två företagsbyarna när det gäller 
täckning för det kommunala nätverket. I mitt uppdrag ingick även att föreslå hur man kan 
expandera eller förbättra nätverket. I det existerande trådlösa nätet fanns det sju stycken kommunala 
accesspunkter på Furunäset samt nio stycken på Acusticum. 

Rapporten belyser vad som kan förändras eller förbättras samt potentiell utbyggnad av nätverken. 
Rapporten diskuterar huruvida det är en bra idé att ha ett öppet, oskyddat trådlöst nät med 
beaktande av säkerhetsproblem och behov. 

Rapporten innehåller:

• Fördjupning av dagens trådlösa tekniker.
• "Heatmaps" över den aktuella trådlösa täckningen hos Acusticum och Furunäset.
• Förslag och diskussion kring förbättringar/förändringar av nätverket. 
• Diskussion kring publika nätverk.

Abstract

This report contains measurements and analyses of the municipal wireless network at two 
businesses parks in Piteå, Furunäset and Acusticum. Piteå Näringsfastigheter AB (PNF), the 
company I made this report for, wanted to know about the current wireless coverage offered by the 
municipal network at the previously mentioned businesses parks that they take care of. I was also 
tasked to come  up with ideas how you could improve them. In the existing municipal network at 
Furunäset there were seven different accesspoints and nine more at Acusticum.

The focus of this report will be on what can be improved or changed but also a potential expansion 
of the current networks. It will deal with whether or not it is a good idea to have an open and 
unprotected wireless network to begin with. 

Contents of the report :
• Present and future wireless technology.
• "Heatmaps" over the present wireless coverage at the two businesses parks
• Suggestions and discussion about changes/improvements of the network.
• Open Wi-Fi and network security.
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1. Introduktion 

Trådlösa nätverk, Wi-Fi, har på väldigt kort tid gått från att vara dyra och långsamma till att vara 
billiga och snabba. Så billiga och snabba att det nu för tiden inte behövs något trådbundet nätverk 
längre i många hem och företagsmiljöer. Speciellt nu när bärbara- och mobilenheter blivit så 
vanliga. När antalet användare, eller din miljö, växer så måste infrastrukturen för nätverket följa 
med, annars riskerar man att många användare blir utan täckning eller att nätverkshastigheten 
försämras. 

I den här rapporten diskuteras det befintliga kommunala trådlösa nätverket på två företagsbyar i 
Piteå: Furunäset och Acusticum. Syftet är att ta reda på hur bra täckningen är. Om det finns något 
att förändra eller förbättra och hur vida det öppna, publika nätverket som kommunen erbjuder 
verkligen har ett existensvärde. Detta med tanke på de säkerhetsproblem som uppstår i publika nät 
och om det verkligen finns behov för ett sådant.
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2. Teori

I trådlösa nätverk kommunicerar användare och basstationer (accesspunkter, routrar) med varandra 
utan att vara anslutna till varandra med fysiska kablar. Istället sker kommunikationen via 
radiovågor. Hur bra signalen kan propageras har bland annat att göra med avståndet mellan 
användare och basstation. En annan sak som påverkar signalen är diverse hinder som till exempel 
väggar, som förmodligen är det vanligaste hindret i en inomhusmiljö som man måste tänka på när 
man designar ett trådlöst nätverk. Tjockleken och materialet på väggarna och de andra hindren 
påverkar också. Till exempel isolerar betong radiovågor bättre än plywood. Styrkan för radiovågor 
mätts i decibel-milliwatt (dBm). Hur snabb uppkoppling man har beror både på kvalitén på 
signalen, ”signal to noice ratio” som innebär hur bra signalen propageras och hur mycket 
bakgrundsstörning som det finns, ”noice”.  Men också bandbredden på kanalerna som trafiken 
skickas på, ju högre bandbredd desto snabbare går det. Wi-Fi använder de fria radiofrekvens 
utrymmena 2,4 och 5 GHz för att kommunicera.  [1][2]

Fördelar med trådlöst är: 
• Lättare och billigare att installera än trådbundna nätverk
• Skalar uppåt bra, nätverket kan expandera utan större problem 
• Mobilt och flexibelt

2.1 Säkerhet  
Säkerheten i trådlösa nätverk hanteras med hjälp av Wi-Fi Protected Access (WPA) som används 
för kryptering och autentisering av användare. WPA har två olika lägen för autentisering, Personal 
(WPA-PSK): autentisering sker med ett lösenord utan någon server. Enterprise (WPA-802.1x): 
autentisering sker med hjälp av en autentiseringsserver, den senare är den säkrare metoden. [3]

2.2 Accesspunkter 
Accesspunkter routar inte trafik, de är istället kopplade till en switch eller en router som tar hand 
om det. De flesta enterprise accesspunkter ska, i teorin, kunna klara upp till hundra användare. I 
praktiken är det snarare femtio-åttio stycken. Exakt hur många beror på tillverkaren samt hur många 
antenner den har, ju fler desto bättre. [4][5]

2.3 SSID  
Varje trådlöst nätverk har ett Service Set Identifier (SSID) som identifierar just det nätverket. En 
accesspunkt kan ha flera stycken SSIDn, i kommunens fall: Internet, PK-ADM och PK-EDU. Olika 
SSID kan ha olika säkerhetsinställningar. Det går att konfigurera samma SSID på olika access 
punkter så att klienten kan röra sig fritt mellan de olika accesspunkterna. Klienterna tar då förgivet 
att SSID konfigurerats likadant på samtliga accesspunkter. [6]

2.4  Kanaler 
När det gäller bandbredd så är det så att det finns ett samband mellan större kanaler och högre 
bandbredd. I ett 2,4 GHz-nätverk exempelvis, ifall man skulle öka kanalbredden från 20 MHz till 40 
MHz så skulle det i teorin dubbla din uppkopplingshastighet. En nackdel med att dubbla 
kanalbredden i 2,4 GHz-nätverk är att eftersom radiofrekvens spektrumet där är ganska litet så 
använder man dubbelt så mycket utrymme på det trådlösa nätverket och det kan i stora nätverk i 
praktiken innebära att du får långsammare hastigheter trots allt då på grund av kollisioner som 
uppstår med andra trådlösa nätverk. Det här fenomenet är ett mycket mindre problem på 5 GHz-
nätverk eftersom de har ett mycket större radiofrekvensspektrum. Dual Band innebär att en 
accesspunkt stödjer både 2,4 och 5 GHz. [7][8]
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2.5 Hård- och mjukvaru standarder för trådlösa nätverk 

Hård- och mjukvaru standarden för hur trådlösa nätverk ska se ut tas fram av en organisation som 
kallas Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Den aktuella standarden som 
Acusticum och Furunäset använder är 802.11n. Äldre standarder som .11b och .11g är kompatibla 
med .11n. På grund av hur gamla de två tidigare nämnda standarder är (över tio år) så tycker jag inte 
att det är så intressant att lista deras tekniska specifikationer i den här rapporten. [9]

2.6 IEEE 802.11n 

• Max Hastighet: 600 Mbit/s
• Radiofrekvens: 2,4 och 5 GHz
• Kanalbredd: 20 och 40 MHz [10]

2.7 Multiple-input multiple-output (MIMO)  
MIMO låter sändare och mottagare använda sig av flera antenner för att skicka och ta emot 
radiovågor samtidigt. Detta innebär i praktiken för användarna att man får högre hastigheter utan att 
behöva öka bandbredden eftersom man har bättre kontakt med sin basstation. Fler antenner krävs 
dock om man vill uppnå de högre hastigheterna som .11n stödjer. [11]

 
2.8 Dual Band 

• 2,4 (3 non-overlapping channels) och 5 GHz (23 non-overlapping channels)

Jämfört med tidigare standarder så stödjer .11n både det gamla 2.4 GHz och det större 5 GHz 
spektrumet. Skillnaden mellan de två är att 5 GHz-spektrumet har mycket större bandbredd och får 
plats med hela 23 olika kanaler som inte överlappar varandra jämfört med 2,4 GHz-spektrummets 
tre och är då förstås också mycket snabbare. 5 GHz-nätverk är också betydligt mycket mindre 
känsliga för olika externa störningar som trådlösa telefoner eller mikrovågsugnar. Den enda 
fördelen 2,4 GHz nätverk har är att de har längre räckvidd eftersom att de opererar på en lägre 
frekvens. [12]

2.9 IEEE 802.11ac 
• Bandbredd: 1 Gbit/s
• Radiofrekvens: 5 GHz
• Kanalbredd: 80 och 160 MHz (endast för 5 GHz)

IEEE 802.11ac är senaste standarden för trådlösa nätverk. Det är en utbyggnad från .11n som främst 
ska förbättra  hastigheten på 5 GHz-frekvensen. .11ac verkar också på 2,4 GHz frekvensen, som 
fungerar på samma sätt som hos .11n. Den högre radiofrekvensen bidrar förstås till större kanaler 
för trafiken och därför högre hastigheter och färre kollisioner med andra nät. Den större 
bandbredden har också fördelen, speciellt för mobiltelefoner och andra batteridrivna enheter, att 
trafik skickas snabbare och mer effektivt och drar därför mindre ström. [13]

2.10 Multi user - Multiple-input multiple-output (MU-MIMO) 
MU-MIMO är en fortsättning från vanliga MIMO från .11n. De största förbättringarna är att MU-
MIMO klarar av dubbelt så många spatiala strömmar (8 istället för 4) samt att accesspunkten nu kan 
skicka data till flera olika klienter samtidigt (”multi user”) jämfört med vanliga MIMO som bara 
kunde tala med en klient åt gången. Detta kommer att kunna underlätta väldigt mycket i nätverk 
med många användare då flera kan bli servade samtidigt och med tanke på att .11ac stödjer 
hastigheter till upp mot 1 Gbps så kommer slowdowns inte vara något stort problem då det finns så 
mycket bandbredd tillgängligt. Precis som vanliga MIMO så måste klienterna också stödja MU-
MIMO för att kunna ta nytta av alla nya funktionerna. [14]                                                                                                                  3



3. Publika nätverk 

När det gäller den här typen av nätverk finns en del saker att ha i åtanke då vem som helst kan 
ansluta sig. Dels innebär det här att det inte finns någon som helst säkerhet och när vem som helst 
kan ansluta sig till ett nätverk, så öppnas det upp för missbruk som till exempel fildelning eller 
något annat olagligt. Klienterna som är anslutna till det öppna nätverket utsätter sig för att kunna 
avlyssnas av en tredje part, via så kallade ”man-in-the-middle” attacker. Ifall trafiken är okrypterad, 
så är det väldigt enkelt för en hacker att ta reda på användarnas lösenord eller annan känslig data. 
Användarna behöver heller inte nödvändigtvis vara inne i en byggnad för att ansluta sig till dess 
trådlösa nät utan man skulle kunna göra det utanför, då signalen kan läcka ut från byggnaden. Något 
man också måste fråga sig är ifall det verkligen finns behov för ett publikt nät. Förutom frågan om 
säkerhet och missbruk så gäller det att ha i åtanke att om det publika nätverket delar bandbredd med 
de icke-publika nätverken. Detta kan medföra att nätet går långsamt för alla de andra som kanske 
arbetar eller gör något mer viktigt ifall väldigt många skulle plötsligt komma och ansluta sig till det 
publika nätverket. Att lägga till mer infrastruktur för att ha ett publikt nätverk som har mottagning 
överallt kan innebära en stor extra kostnad, man kan behöva köpa nya accesspunkter och hur många 
beror på hur miljön ser ut och det här är bara den trådlösa biten sedan kan man behöva uppgradera 
det ordinarie nätverket, med till exempel en ny router/nya routrar för att klara av att så många fler 
personer nu kan ansluta till nätverket. 

Ifall man bortser från det kommunala nätverket så skulle de olika företagen kunna dela med sig med 
sina egna nätverk med deras besökare. I och för sig så är kanske inte alla som kommer till 
Acusticum eller Furunäset där för att besöka något av företagen men då skulle man kanske istället 
bara kunna försöka begränsa det publika nätverket till exempelvis en matsal/restaurang eller ett 
konferensrum. Nuförtiden har dessutom väldigt många mobiltbredband, åtminstone till sina 
telefoner, så de kanske över huvudtaget inte behöver någon wi-fi. 

Kommunen har tre stycken SSID domäner för Furunäset och Acusticum: “Internet” som är den 
publika samt “PK-ADM” och “PK-EDU” som kräver att man loggar in.

Åtgärder man kan ta för att skydda sig på publika nätverk:
• Försök att använda en krypterad anslutning (https adresser) till webbsidor som stödjer det
• Skydda lösenorden, logga inte in automatiskt på tjänster när man inte är på ett säkert nät
• Anslut via en VPN
• Se till att man ansluter sig till rätt nätverk
• Logga inte in på bank, e-post eller liknande
• Se upp för folk som kan spionera på skärmen när man surfar [15][16][17]
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4. Utförande 

4.1 Verktyg

Mättningen av signalstyrkan utfördes med ett site-survey program som heter WirelessMon som 
utvecklades av PassMark Software. I programmet så kan man ladda upp en karta över en 
planlösning där man vill mäta, därefter går det ställa in allt från storleken på cellerna som man 
mäter i till högsta och lägsta mätbara värde (i det fallet var det -10 dBm respektive -90 dBm). 

4.2 Utförande

När man väl är på plats och ska utföra själva mättningen så väljer man först de SSIDn (jag mätte 
kommunens publika: ”Internet”) man är intresserade av att mäta, för att undvika störningar från 
andra trådlösa nät. Därefter klickar man bara på den plats på kartan där man just nu befinner sig 
med sin dator, då registrerar programmet det och representerar signalstyrkan som finns där med en 
passande färg (färgskalan: Grönt=bäst, rött=sämst). Sedan flyttar man sig till nästa punkt på kartan 
och upprepar tills att man har täckt allt eller just den zon som man är intresserad av. När man är 
färdig kan man spara mättningen som en bildfil, eller hela sjäva projektet för att kunna fortsätta 
senare där man avslutade.
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5. Resultat av mätningar Acusticum  [Mer detaljerade bilder finns bifogade, se bilagan]

5.1 Acusticum 4, Plan 2 
 
[Se bilaga 1]

På plan 2 finns det en accesspunkt i receptionen. I själva entrén när man kommer in i byggnaden får 
man hyfsat bra mottagning, men i restaurangen är den betydligt sämre.  

Det som känns viktigast på den här våningen vore att fixa bättre uppkoppling inne i restaurangen 
med tanke på att där kommer förmodligen flest människor att vistas. 

5.2 Acusticum 4, Plan 3

[Se bilaga 2]

På plan 3 finns det en accesspunkt i ett kontor hos GoBusiness.

På den södra halvan av det här planet är mottagningen rätt ok, men det är sämre i den norra toppen. 
Vad man skulle kunna göra är att placera en till accesspunkt där uppe, problemet är dock om 
signalen kan propageras ordentligt från fikarummet till den stora ”danssalen” till vänster.

5.3 Acusticum 4, Plan 4
 
[Se bilaga 3]

På plan 4 finns det en accesspunkt i ett kontor hos DansINorr.

Plan 4 är som plan 3 fast inverterad, i norr ser vi att man får väldigt bra mottagning medan den är 
betydligt sämre i söder. Det skulle kunna lösas genom att placera ut en till accesspunkt i fikarummet 
i söder.

5.4 Acusticum 4, Plan 5 
 
[Se bilaga 4]

Plan 5 saknar accesspunkter.

Vi ser att mottagningen i den mellan-norra delen är ganska skaplig trots att det saknas accesspunkter 
på det här planet. Med tanke på hur litet det här planet är skulle vi kunna placera en accesspunkt i 
fikarummet i mitten och få rätt bra mottagning över hela planet.
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5.5 Acusticum Konsert

[Se bilaga 5]

I konserthuset finns hela sex accesspunkter och det ger en väldigt bra täckning över hela 
byggnaden, förutom i vissa delar av den stora salen. Bästa täckningen fanns backstage och i studion, 
den var bra kring de andra accesspunkterna men som man kan se på kartan så är det ”gult” i till 
exempel foajén och blackbox, nu var det så att jag kunde ”mätta grönt” kring accesspunkterna där 
men det fluktuerade väldigt snabbt och för det mesta var det bara ”gult”. Den sämsta täckningen 
fanns som sagt i den stora salen. Accesspunkten där är placerad hos de övre sittplatserna, där uppe 
är täckningen bra, men på det nedre planet är den mindre bra. Salen är ganska stor men det bör ändå 
inte vara något problem då de inte finns några hinder i vägen för signalen, jag tror att anledningen 
är att eftersom accesspunkterna på Acusticum (Ubuiquiti Unifi) saknar några externa antenner så 
kan man inte justera riktningen på signalen för att passa de omständigheterna. Accesspunkten 
propagerar fortfarande signalen i alla riktningar men det skulle vara bra att kunna fokusera på vissa 
ställen eller riktningar där det behövs mer helt enkelt.

5.6 Acusticum 1

[Se bilaga 6]

I det här huset fanns inga accesspunkter och förutom en eller två punkter där programmet 
registrerade en minimal signal fanns ingen som helst täckning. 

5.7 Acusticum 2 

[Se bilaga 7]

I det här huset fanns inga accesspunkter och förutom en minimal signal i en korridor fanns ingen 
som helst täckning.

5.8 Acusticum 3 

[Se bilaga 8]

I det här huset fanns inga accesspunkter och förutom i den delen av byggnaden som var väldigt nära 
accesspunkten ”Kontor” i Konserthuset så fanns det knappt någon som helst täckning. 
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6. Resultat av mätningar Furunäset 

6.1 Furunäset plan 2, markvåningen 

[Se bilaga 9]

Här finns det sju stycken accesspunkter. Två är hos Piteå Närings Fastigheters (PNF) kontor, en 
Piteå Närings Fastigheters konferensrum och fyra i Näringslivskontoret. Samtliga accesspunkter är 
av märket Proxim (ORiNOCO AP-8000), förutom den i konferensrummet den är av Ubuiquiti 
UniFi AP PRO.

Man kan se att mottagningen i PNFs kontor är rätt bra, likaså i konferensrummet. I 
näringslivskontoret ser man att det finns bra mottagning genom hela korridoren som går igenom 
hela näringslivskontoret. I några av kontoren var det dock ganska dålig mottagning, något som även 
de anställda där kunde intyga om. Många av väggarna är så tjocka i borgen att det blir svårt att 
propagera signalen ordentligt överallt, även i rum som är ganska nära accesspunkterna. Men i övrigt 
var det rätt ok.

I övriga byggnaden där det inte fanns några accesspunkter så var det fortfarande möjligt att få en 
signal i princip överallt, även om en väldigt svag sådan. I restaurangen var det lite bättre än i övriga 
byggnaden, kanske för att det fanns en accesspunkt rätt nära i näringslivskontoret just bredvid var 
restaurangen ligger. Utomhus, precis utanför PNFs kontor, där det finns en massa sittplatser fanns 
en hyfsat bra mottagning, faktiskt mycket bättre än på de flesta ställen inomhus. Främst från den 
närliggande accesspunkten i PNFs kontor men även en väldigt svag signal från de närmaste i 
näringslivskontoret.

6.2 Furunäset plan 3 

[Se bilaga 10]

Man kan se att det i stort sätt finns en väldigt svag signal på hela planet. Förutom precis ovanför där 
accesspunkter från plan 2 finns, det här planet har inga accesspunkter. Det är dock extra bra över 
accesspunkt 7 (se kartan) i näringslivskontoret, det finns även en svag signal ovanför där 
restaurangen ligger.

6.3 Furunäset plan 4 

[Se bilaga 11]

Här är mottagningen väldigt ojämn, man kan nästan säga att det är 50% väldigt svagt och 50% helt 
och hållet dött. 
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7. Kostnader 

När det gäller vilka typer av accesspunkter som finns är som sagt samtliga på Acusticum förutom 
den i receptionen, samt en av dem på Furunäset av märket Ubuiquiti Unifi. De övriga 
accesspunkterna som finns är av märket Proxim har något fler år på nacken och just den modellen 
som finns på Furunäset verkar inte säljas längre, men hur som helst här priserna på några Ubuiquiti 
produkter:

UniFi AP: 493 SEK st.
• 802.11n, inget Dual Band (endast radiofrekvens spektrum 2,4 GHz) 

UniFi AP PRO: 1,636 SEK st.
• 802.11n, Dual Band

UniFi AP AC: 2,136 SEK st.                                                                                                                   

• 802.11ac, Dual Band

Piser för Proxim produkter: 

ORiNOCO AP-8100 : 2,026 SEK st.

• 802.11n, Dual Band [18]

Proxims enda nuvarande accesspunkt, som endast stödjer .11n, är dyrare än Ubuiquiti motsvarighet. 
Jag tycker att det är bäst då att endast satsa på att köpa från Ubuiquiti ifall nätverket ska byggas ut, 
med tanke på att det är det som redan finns och det blir lättare administrera ett nätverk där all 
utrustning är likadan. Utöver kostnaderna för accesspunkterna så tillkommer det förstås en kostnad 
för att installera dem. IT-avdelningen på Piteå kommun säger att det kostar 210 kronor i månaden 
för att skötta en accesspunkt. Installations kostnaden är inkluderat i det priset. Alltså: Plus 210 
kronor/månaden i drift och installations kostnad för varje ny accesspunkt som läggs till nätverket.

Ifall man är intresserad av att expandera nätverket utomhus finns ett par utomhus accesspunkter från 
Ubuiquiti:

UniFi AP Outdoor: 980 SEK st.

• Endast radiofrekvens spektrum 2,4 eller 5 GHz, inget dual band

UniFi AC Outdoor: 3,551 SEK st.

• 802.11ac, dual band [19]
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Analys och förslag på förändringar och förbättringar av det trådlösa nätverket

8. Acusticum

8.1 Acusticum 4, plan 2

[Se bilaga 12]

På plan 2 så skulle det behövas en till accesspunkt inne i restaurangen, den i receptionen räcker inte 
till. 

Ifall jag bara skulle placera ut en enda accesspunkt till på Acusticum 4 så skulle det då vara i 
restaurangen, eftersom där kommer högst troligtvis flest besökare att befinna sig varje dag så jag 
tror att behovet är allra störst där.

8.2 Acusticum 4, plan 3

[Se bilaga 13]

På både plan 3 och 4 finns det en accesspunkt, man skulle kunna placera en till på vardera plan, på 
motsatta delen av våningen där det inte finns en accesspunkt för en mer komplett och jämn 
täckning.

8.3 Acusticum 4, plan 4 

[Se bilaga 14]

På både plan 3 och 4 finns det en accesspunkt, man skulle kunna placera en till på vardera plan, på 
motsatta delen av våningen där det inte finns en accesspunkt för en mer komplett och jämn 
täckning.

8.4 Acusticum 4, plan 5 

[Se bilaga 15]

Plan 5 är inte så stort, här skulle det nog gå bra med att bara placera en accesspunkt i fikarummet 
till exempel.
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8.5 Konserthuset 

I konserthuset finns det redan en rätt bra och fullständig täckning. Den enda svaga punkten finns i 
den stora hörsalen, men jag vet inte om det är så viktigt att göra något åt det med tanke på att i 
hörsalen är det ju tänkt att man ska sitta stil och lyssna på musiken/se föreställningen och inte surfa 
på internet. Möjligen så skulle man kunna sätta en 802.11ac accesspunkt där, även en i foajén där 
folk samlas innan föreställningar. Rent allmänt har nog det publika nätverket kanske störst 
existensberättigande i konserthuset med tanke på hur många människor som kan samlas här för 
föreställningar och så. Artisterna skulle nog också uppskatta att få kunna komma åt internet före 
eller efter en show.

8.6 Acusticum 1 

[Se bilaga 16]

Med tanke på delningen mellan studion och kontors delen så kan det behövas två accesspunkter för 
det här huset. De som hyr här har förstås sitt egna nät separat från kommunens nät.

8.7 Acusticum 2

[Se bilaga 17]

För ordentlig täckning för samtliga kontor, så skulle två stycken accesspunkter behövas, ungefär på 
vardera sida av den avlånga byggnaden. De som hyr här har förstås sitt/sina egna nät separat från 
kommunens nät.

 

8.8 Acusticum 3

[Se bilaga 18]

Här finns det tre stora rum utan särskilt mycket hinder, så det borde gå att placera ut tre olika 
accesspunkter, en för varje kontorsyta. De som hyr här har förstås sitt/sina  egna nät separat från 
kommunens nät.

Priset för att bygga ut nätverket på hela Acusticum enligt mitt förslag skulle kosta så här mycket:

11 st.  UniFi AP: 5,423 SEK

11 st.  UniFi AP PRO: 17,996 SEK 

11 st.  UniFi AP AC: 23,496 SEK
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9. Furunäset

9.1 Plan 2, markvåningen 

[Se bilaga 19]

Trots att det finns fyra accesspunkter på Näringslivskontoret så har fortfarande några av rummen 
där ganska dålig mottagning, så har vi i alla fall en någorlunda idé om hur man skulle kunna 
expandera nätverket. Först och främst för att åstadkomma fullständig täckning på Furunäset så 
räcker det inte med att bara täcka markvåningen då vi kan se på mätningarna att på mellanvåningen 
är signalen från accesspunkterna minimal och uppe på tredje våningen är den knappt existerande. I 
värsta fall så innebär det här att vi måste köpa tredubbla antalet accesspunkter för fullständig 
täckning för samtliga våningar och det tycker jag inte verkar särskilt rimligt och jag tvivlar på att 
det finns behov för det. Det är värt att tänka på igen att eftersom i princip varje företag i huset har 
sitt egna trådlösa nätverk så kan det lätt uppstå problem, speciellt på 2,4 GHz nät. Det här gäller 
även för företagens egna internet, inte bara det kommunala.
Ungefär så här skulle det se ut om vi skulle bygga ut det trådlösa nätverket så att vi fick en hyfsat 
bra fullständig täckning över plan 2:

Priset för att bygga ut nätverket på Furunäset plan 2, enligt mitt förslag skulle kosta så här mycket:

12 st.  UniFi AP: 5,916 SEK

12 st.  UniFi AP PRO: 19,632 SEK 

12 st.  UniFi AP AC: 25,632 SEK

Plus 980 eller 3,551 SEK för en utomhus accesspunkt.

”UniFi AP” är helt klart det billigaste alternativet, den stora nackdelen är dock att det kan uppstå 
kollisioner med de andra trådlösa nätverken från företagsbyarna på grund av det begränsade 
utrymmet på 2,4 GHz spektrumet. Prisskillnaden mellan ”AP PRO” och ”AP AC” är betydligt 
mindre och då kan det vara värt att välja ”AP AC” på grund av den nyare 802.11ac teknologin som 
gör den snabbare och rent allmänt mer framtidssäker. 

Det skulle inte vara ett problem att välja en eller två ”AP AC” och ställa dem på lite känsligare 
ställen och sedan köra med den billigaste accesspunkten på resten av området.

9.2 Furunäset

Om vi ska bygga ut nätverket så måste vi tänka på två saker: Kostnaden, men även: Finns det ett 
behov? Kommer det verkligen finnas personer som vill ansluta till det publika nätverket på de två 
övre våningarna? De enda som skulle kunna ha ett behov av det är gästerna på hotellverksamheten. 
Trots att hotellet har eget wi-fi så skulle det här förmodligen vara snabbare, då hotellet använder en 
ganska gammal trådlös utrustning.

Ifall jag bara skulle placera ut en enda accesspunkt till i Furunäset så skulle det då vara i 
restaurangen, eftersom där kommer högst troligtvis flest besökare att befinna sig varje dag så jag 
tror att behovet är allra störst där.
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9.3 Furunäset, plan 3 

[Se bilaga 20]

På plan 3 installerar vi 15 st. nya accesspunkter för komplett täckning.

Kostnad:

15 st.  UniFi AP: 7,395 SEK

15 st.  UniFi AP PRO: 24,540 SEK 

15 st.  UniFi AP AC: 32,040 SEK

9.4 Furunäset, plan 4

[Se bilaga 21]

På plan 4 installerar vi 12 st. nya accesspunkter för komplett täckning.

Kostnad:

12 st.  UniFi AP: 5,916 SEK

12 st.  UniFi AP PRO: 19,632 SEK 

12 st.  UniFi AP AC: 25,632 SEK

Så för de två övre planen blir kostnaden: Mellan 13,311 och 57,672 SEK beroende på vilken/vilka 
accesspunkt man väljer.  
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10. Diskussion

Om kommunen erbjuder en gratis internetuppkoppling så kan det komma att stöta på motstånd från 
kommersiella internet leverantörer. Som till exempel Dagens Samhälle #27 14/7-14 ”Kritiken växer 
mot gratis nät”[20]  skrev om. Internet leverantörerna anser att det inte är rättvist att behöva 
konkurrera mot kommunalt subventionerade publika nät, det är ganska rimligt att tycka då de flesta 
skulle välja något gratis före något som kostar trots att öppna nät inte har någon som helst säkerhet. 
Man kan tycka att de är en ”rättighet” med att ha en internetuppkoppling, fast det är en helt annan 
diskussion då jag anser att nackdelarna, speciellt om jag skulle haft ett företag, är alldeles för stora 
för att motivera den fria kostnaden. På en annan företagsby i Umeå, Uminova, så fick jag reda på att 
de inte hade något öppet nätverk. Motiveringen till det var helt enkelt: Ingen säkerhet. Även på 
Skellefteå campus finns det inte heller något öppet nät.

Det finns många företag på både Furunäset och Acusticum och de flesta av dem har sina egna 
trådlösa nätverk, separat från kommunens. Det publika nätverket är inte alls menat för dem, men det 
finns inget som hindrar dem från att använda det. Även om det sker på deras egen risk på grund av 
bristen på säkerhet. Även om det finns skyddade nät tillsammans med det publika så är det lätt hänt 
att någon ändå råkar ansluta till det publika och kan sedan vara kvar där under en ganska lång tid, 
speciellt om datorn väljer att ansluta till det publika nätverket automatiskt. Så bara genom att 
existera så utgör det öppna nätet en säkerhetsrisk. 

Så de som främst kommer att använda det är besökare, de som besöker något av företagen, ska äta i 
en av restaurangerna, eller går på föreställning i konserthuset. Om det då ska finnas publikt Wi-Fi så 
kommer det då ske på användarnas egen risk, de anställda i företagsbyarna bör hålla sig på de 
skyddade näten för sin egen och sitt företags skull.

Det kanske är lite alarmistiskt att varna om id-stölder och andra hemskheter men faktum är att 
sådana saker går inte att komma ifrån. Likaså frågan om behov, om ingen kommer att använda det 
öppna nätverket, varför ha ett? Man kan tycka att det är trevligt att bjuda på gratis Wi-Fi till 
besökare och så är det kanske. Men det beslutet bör förstås vägas upp mot kostnader, 
säkerhetsproblem och själva efterfrågan. 

Generellt så tycker jag att med tanke på hur det ser ut idag på det två företagsbyarna, så behövs det 
trådlösa nätverket inte byggas ut något mer. Främst på grund av det jag skrev angående 
säkerhetsproblemen med öppna nät, men även vad jag anser är bristen på behov. Bland annat på 
grund av hur pass vanligt mobiltbredband är idag. Möjligen så skulle man kunna placera ut en eller 
två accesspunkter till, efter vad jag rekommenderade i analysen, men inte mer med tanke på 
kostnaden och att det skulle kunna störa de andra trådlösa nätverken som redan finns på 
företagsbyarna.
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12. Bilaga

https://www.dropbox.com/s/84ghcxvmyvkl3ki/Bilaga%20AcusticumFurun%C3%A4set.7z?dl=0

"Bilaga AcusticumFurunäset.7z"

-Innehåller mer detaljerade bilder över resultaten av mätningarna och förslagen om var de nya 
accesspunkterna bör placeras.

12.1 Bilaga 1
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12.12 Bilaga 12

Blå = existerande accesspunkter, svart = nya 
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