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Föreskrift om inomhusnäten i en fastighet och 
teleentreprenader 

Meddelad i Helsingfors den 12 juli 2013 

Kommunikationsverket har med stöd av 129 § i kommunikationsmarknadslagen av den 
23 maj 2003 (393/2003) meddelat följande föreskrift: 

 
 
 
1 § Syftet med föreskriften 

Syftet med denna föreskrift är att 
1) säkerställa den tekniska kvaliteten, tillförlitligheten och 

interoperabiliteten av de interna kommunikationsnäten och -systemen i 
en fastighet, 

2) främja tillgången till fasta telefoni- och internetförbindelsetjänster som 
förmedlas via inomhusnätet i en fastighet samt olika televisions- och 
radiotjänster i fastigheter, 

3) främja konkurrensen och användarnas möjligheter att välja teleföretag, 
4) främja tillräckligheten av den informationsöverföringskapacitet som 

behövs för kommunikationstjänster i fastigheter 
5) främja beaktandet av ändringsbehov som gäller den tekniska 

flexibiliteten, livslängden och livscykeln vid planering och byggande av 
inomhusnät, 

6) säkerställa att planerare och teleentreprenörer tillställer relevant 
dokumentation om planerings-, byggnads- och underhållsarbeten på 
inomhusnät, 

7) främja samarbete och utbyte av information mellan ägare och 
innehavare av inomhusnät, dvs. fastigheter, byggherrar och byggare av 
fastigheter, planerare av inomhusnät samt teleentreprenörer som utför 
installations- och underhållsarbeten på inomhusnät. 

2 § Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på de interna kommunikationsnäten och -
systemen i en bostadsfastighet som är avsedd för stadigvarande boende, 
en lokalfastighet och en offentlig fastighet inklusive marksänd tv-
mottagning i villor. 

Föreskriften är förpliktande för 
• ägaren eller innehavaren av inomhusnätet, dvs. fastigheten, 
• byggaren och byggherren av fastigheten, 
• planeraren av inomhusnätet och 
• teleentreprenören. 
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I föreskriften bestäms om följande angelägenheter för inomhusnäten och 
de utrustningsutrymmen som de behöver: 
• uppbyggnad, 
• den tekniska kvaliteten, prestanda och tillförlitlighet, 
• säkerhet och skydd, 
• inspektioner och tester samt 
• handlingar, dvs. dokumentation. 

Föreskriften tillämpas då det byggs ett inomhusnät i en nybyggnad, då 
inomhusnätet förnyas eller då det existerande inomhusnätet renoveras. 

Föreskriften tillämpas inte på ett teleföretags allmänna kommunikationsnät. 

3 § Definitioner 

I denna föreskrift avses med: 
1) interna kommunikationsnät och -system i en fastighet, dvs. inomhusnät 

kommunikationsnät och -system i en fastighet eller byggnad, såsom 
generella kabelnät, centralantennät och -system samt andra 
antennsystem, 

2) generellt kabelnät inomhusnät som har utförts genom optiska kablar 
och partvinnade kablar, överensstämmer med standarder över 
generella kabelnät, har specificerad form och är lämplig för att 
användas i olika telekommunikationssystem och som används för att 
ansluta terminalutrustning till det allmänna fasta kommunikationsnätet 
och som stöder en hel del tillämpningar och kommunikationstjänster, 

3) centralantennät inomhusnät i en bostadsfastighet med åtminstone av 
två bostadslägenheter, i en lokalfastighet eller i en offentlig fastighet 
som har utförts genom koaxialkablar inne i byggnaden eller genom 
koaxialkablar eller optiska kablar mellan byggnader och som används 
för förmedling av kommunikation i fastigheten från ett 
masskommunikationsnät till användarnas terminalutrustning. 
Centralantennätet kan också vara försett med returkanal och då kan det 
användas i båda riktningar som en del av ett kommunikationsnät avsett 
för målgruppskommunikation, 

4) centralantennsystem helhet som består av ett centralantennät, en 
huvudförstärkare och eventuella antenner samt används för förmedling 
av kommunikation mellan ett masskommunikationsnät och 
terminalutrustningar i fastigheten, 

5) kabling helhet som består av kablar, kopplingskablar, 
anslutningstillbehör och övriga behövliga passiva komponenter som 
används i inomhusnät, 

6) permanent länk i generellt kabelnät kabling mellan två fördelare eller 
mellan en fördelare och ett datauttag, 

7) stamkabling kabling i ett inomhusnät som kopplar ihop hemfördelarna 
och våningsfördelarna med husfördelaren, via eventuella 
underfördelare, 

8) hemkabling kabling i ett inomhusnät som kopplar ihop de interna 
datauttagen, antennuttagen eller andra anslutningsuttag med 
hemfördelaren, 

9) spridningskabling kabling i ett inomhusnät som kopplar ihop de interna 
datauttagen, antennuttagen eller andra anslutningsuttag i en 
kontorslokal, lokalfastighet eller offentlig byggnad med 
våningsfördelaren, 
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10) anslutningskabel, dvs. huskabel kabel i det allmänna fasta 
kommunikationsnätet som förläggs i en fastighet, 

11) husfördelare utrustningsutrymme i en fastighet där det allmänna 
kommunikationsnätet ansluts till fastighetens inomhusnät, 

12) underfördelare, dvs. sekundär husfördelare utrustningsutrymme i en 
fastighet som finns mellan husfördelaren och hemfördelaren eller 
våningsfördelaren och via vilken stamkablingen går och där kablingar 
kopplas ihop, 

13) hemfördelare utrymme i en bostadslägenhet där hemkablingen kopplas 
ihop med stamkablingen, 

14) våningsfördelare utrymme i en kontorslokal, lokalfastighet eller offentlig 
byggnad där spridningskablingen kopplas ihop med stamkablingen, 

15) kopplingsställe strukturhelhet i ett generellt kabelnät där kablarnas 
ledare eller optiska fibrer som är avslutade i en plint eller 
kopplingspanel kan kopplas ihop med de övriga ledarna eller de övriga 
optiska fibrerna, 

16) stjärnpunkt punkt i ett centralantennät där nätet fördelas eller förgrenar 
sig till flera lägenheter eller till flera antennuttag i en lägenhet, 

17) förnyelse byggandet av ett helt nytt inomhusnät som ersättning för eller 
parallellt med ett befintligt inomhusnät, 

18) renovering förbättring av kvaliteten hos det befintliga inomhusnätet 
eller en del av det, 

19) teleentreprenör fysisk eller juridisk person som bygger eller underhåller 
ett inomhusnät. 

1 kap. Uppbyggnad 

4 § Inomhusnätens uppbyggnad 

Om inte något annat följer nedan av detta kapitel, ska inomhusnätens 
kablingar i bostadsfastigheter vara stjärnformigt uppbyggda med tanke på 
de enskilda fördelarna. 

Om inte något annat följer nedan av detta kapitel, ska uppbyggnaden av 
lokalfastigheters och offentliga fastigheters inomhusnät planeras och 
utföras så att uppbyggnaden betjänar nätets användningsändamål och de 
förutsebara behoven av utvidgning och tillämpning. 

En husfördelare och ett behövligt antal underfördelare ska installeras i 
varje fastighet. 

I lokalfastigheter och kontorslokaler samt till offentliga fastigheter och 
byggnader ska planeras och installeras ett behövligt antal våningsfördelare. 
En hemfördelare ska installeras i varje bostadslägenhet. Om det i en 
bostadsfastighet utöver bostadslägenheter finns kontorslokaler, ska 
hemfördelare installeras också i dem. 
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5 § Särskilda krav för generella kabelnäts uppbyggnad i  
bostadsfastighet 

Stamkabling i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att det 
installeras partvinnad kabling och optisk kabling från husfördelaren till 
varje hemfördelare. Partvinnad kabling ska utföras med minst en 
partvinnad kabel med fyra par och optisk kabling med minst fyra optiska 
fibrer. Om avståndet mellan husfördelaren och underfördelarna är över 90 
meter, installeras dessutom minst sex optiska fibrer mellan fördelarna. 

Om det i en bostadsfastighet utöver bostadslägenheter finns 
kontorslokaler, ska stamkablingen för dessa också planeras och byggas så 
som bestäms i 1 mom. 

Hemkabling ska planeras och byggas på följande sätt: 
• Vid nybyggnader installeras i varje bostadsrum minst ett datauttag med 

två jack som kablas med två partvinnade kablar till hemfördelaren. 
• Vid förnyelse- och renoveringsarbeten installeras i minst ett bostadsrum 

i varje lägenhet ett datauttag med två jack som kablas med två 
partvinnade kablar till hemfördelaren. 

6 § Särskilda krav för centralantennätets uppbyggnad 

Ett centralantennäts stamkabling ska planeras och byggas så att det 
installeras koaxialkabling från husfördelaren till varje hemfördelare och 
våningsfördelare. Om fastigheten består av flera byggnader kan kablingen 
mellan byggnaderna också utföras med minst sex optiska fibrer. 

Hemkabling ska planeras och byggas på följande sätt: 
• Vid nybyggnader installeras i varje bostadsrum minst ett antennuttag 

och dessa uttag kablas med koaxialkablar så att nätet blir stjärnformigt 
i lägenhetens hemfördelare. 

• Vid förnyelse- och renoveringsarbeten installeras i minst ett bostadsrum 
i varje lägenhet ett antennuttag som kablas med koaxialkabel till 
lägenhetens hemfördelare. 

Spridningskablingen ska planeras, dimensioneras och byggas så att 
kablingen betjänar nätets användningsändamål och de förutsebara behoven 
av utvidgning. 

Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. är det vid renovering inte nödvändigt 
att göra centralantennätet till ett stjärnnät, förutsatt att kraven på nätets 
och systemets prestanda som finns i 12 § uppfylls. 

2 kap. Marksänd tv-mottagning 

7 § Mottagningsantenner 

För mottagning av sändningar på olika frekvensområden (VHFIII och UHF) 
ska separata antenner användas. Dessa antenner ska riktas mot den 
sändare vars signal är bäst. 

UHF-antennens förstärkning ska vara minst 12 dB och VHFIII-antennens 
förstärkning ska vara minst 9 dB. Antennerna ska placeras i ledigt utrymme 
på minst fem meters höjd från markytan. 
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Antennsystemet ska kunna fungera på VHFIII-bandet inom 174–230 MHz 
och på UHF-bandet inom 470–790 MHz. 

Antenner med inbyggd förstärkare får inte användas. 

8 § Antennmast 

För en antennmast ska genom mätning väljas en plats som är lämplig för 
mottagning av sändningar. 

Som ett mast- och stödrör ska ett tillräckligt hållbart rör användas. 

Mastkonstruktionen ska installeras vertikalt och den ska fästas så att den 
tål ett vindtryck som den utsätts för. Mastkonstruktionen ska skyddas mot 
vatten. 

Stödröret ska fästas på ett tillförlitligt sätt. Längden på stödrörets 
fastgjorda del ska utgöra minst en sjättedel av hela mastens fria längd och 
emellertid minst 60 cm. 

Mastens fästningar ska placeras så att de vid behov lätt kan kontrolleras 
och spännas upp. 

Mottagningsantenner ska fästas vid maströret på minst 80 cm avstånd från 
varandra och så att de olika antennernas element inte kommer i kontakt 
med varandra. 

9 § Förstärkare och frekvensområde 

Om det används förstärkare som är kopplade till mottagningsantenner, ska 
förstärkningen kunna justeras enligt det frekvensområde som används. 

Bredbandiga förstärkare som täcker flera frekvensområden får inte 
användas så att de är direkt kopplade till en kabel som kommer från 
antennen. Förstärkare som är inbyggda i en utomhusantenn får inte heller 
användas. Vid behov är det möjligt att använda en separat mastförstärkare 
som är försedd med frekvensområdesspecifika ingångar och justeringar. 

Vid mottagning av marksända tv-sändningar ska i centralantennsystem 
användas en förstärkare som är försedd med kanalspecifika ingångar och 
justeringar. 

Den övre gränsfrekvensen vid mottagning av tv-sändningar via 
centralantennsystem är 790 MHz. 

Förstärkarnas frekvensfunktion ska uppfylla selektivitetskraven i standard 
SFS-EN 50083-2. 
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3 kap. Prestanda och systemvärden 

10 § Inomhusnätens prestanda och systemvärden 

Inomhusnätens prestanda och systemvärden ska planeras innan nätet 
utförs. 

11 § Prestanda hos generella kabelnät 

Prestanda hos permanenta länkar för partvinnad kabling ska 
överensstämma med minst klass E i standard SFS-EN 50173-1. 

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte: 
• objekt där en fastighet består av flera än en byggnad och kablingen 

mellan husfördelaren och underfördelarna inte på grund av det långa 
avståndet mellan byggnaderna kan utföras så att längden på den 
permanenta länken understiger 90 meter 

• objekt där stamkablingen från husfördelaren direkt till hemfördelarna i 
rad-, par- eller enfamiljshus gör att längden på den permanenta länken 
överstiger 90 meter. 

Prestanda hos permanenta länkar som avses i 2 mom. ska överensstämma 
med den högsta prestandaklass som den kalkylmässiga längden på 
kablingen tillåter och som definieras i tabell 44 i standard SFS-EN 50173-1. 

I bostadsfastigheter får dämpning hos länkar för optisk kabling vid 
definierade våglängder vara högst lika stor som det kalkylmässiga 
dämpningsvärdet för permanent länk. Dämpning hos optisk fiber får vara 
högst 0,4 dB/km, skarvdämpning hos svetsad fiberskarv högst 0,1 dB och 
skarvdämpning hos mekanisk fiberskarv samt kopplingsdämpning hos 
optiskt anslutningsdon får vara högst 0,3 dB. 

I det generella kabelnätet ska för de olika installationsobjekten definieras 
en relevant MICE-miljöklass enligt SFS-EN 50173-1 och kablingens 
komponenter och skydd ska väljas och utföras så att de prestationskrav 
som uppställts för permanent länk uppfylls i de förhållanden som den 
relevanta klassen avser. 

12 § Systemvärden för centralantennät och -system 

Ett centralantennät och -system ska möjliggöra distribution av tjänster i 
marksända masskommunikationsnät och kabeltelevisionsnät till 
antennuttagen eller andra anslutningsuttag minst på frekvensområdet 5–
1000 MHz. 

Centralantennätets och -systemets systemvärden ska överensstämma med 
standard SFS-EN 60728-1 och SFS-EN 60728-10 vid mätning i antennuttag 
eller andra anslutningsuttag. 
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4 kap. Elektroniskt och elektromagnetiskt skydd 

13 § Skydd av inomhusnät 

Det elektroniska och elektromagnetiska skyddet av inomhusnät ska göras i 
enlighet med standard SFS 6000-5-54 och SFS 6000-4-44, om inte något 
annat följer av detta kapitel. 

14 § Skydd av generella kabelnät 

Det elektroniska och elektromagnetiska skyddet av generella kabelnät ska 
göras i enlighet med standard SFS-EN 50174 och SFS-EN 50310.  

Anordningar för överspänningsskydd får installeras i generella kabelnät. 
Skyddsanordningen får inte hindra användningen av nätet. Dessutom ska 
nätet och dess skyddsanordningar uppfylla kvalitetskraven i denna 
föreskrift.  

Den nominella tändsspänningen vid likström hos en skyddsanordning som 
installerats för ett generellt kabelnäts ledarpar som kopplats direkt till 
anslutningskabeln ska vara minst 370 V mellan ledarna och jordledarnas 
anslutningspunkter när fastigheten är belägen utanför tätorten. I övriga fall 
ska tändsspänningen väljas på grund av den anordning som ska skyddas.  

15 § Skydd av centralantennät och -system 

Jordningar och potentialutjämningar i ett centralantennät och -system ska 
göras i enlighet med standard SFS-EN 60728-11. 

Effekten hos utstrålning från ett centralantennät och -system samt 
störningsimmunitet ska uppfylla de gränsvärden som ges i standard SFS-
EN 50083-2 och SFS-EN 50083-8. 

16 § Jordning av antennmast 

En antennmast ska jordas i enlighet med standard SFS-EN 60728-11 till 
fastighetens grundjordtag med en gulgrön ledare av koppar vars 
tvärsnittsarea är minst 16 mm2 och vid behov till ett separat jordtag för ett 
åskskyddssystem. 

17 § Jordning av utrustningsutrymmen och potentialutjämning 

I en husfördelare ska finnas en potentialutjämningsskena eller -plint, som 
behövliga potentialutjämningsledare kan förbindas med. Från 
potentialutjämningsskenan eller -plinten ska en potentialutjämningsledare 
förläggas till huvudjordningsskenan i lågspänningssystemet i byggnaden. 
Om ingen huvudjordningsskena finns, ska potentialutjämningsledaren 
anslutas till en jordledare för jordtaget, eller till själva jordtaget. Om ingen 
anslutning till lågspänningsnätet finns i byggnaden ska 
potentialutjämningsskenan eller -plinten medelst jordledare kopplas till ett 
jordtag som uppfyller kraven i standard SFS 6000-5-54. 
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Metallstativen och kapslingarna i husfördelaren och i underfördelarna samt 
jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska 
på ett tillförlitligt sätt förbindas med potentialutjämningen. Kablarnas 
metallskärmar ska dessutom förbindas med potentialutjämningen i 
husfördelaren. 

En fastighet kan omfatta flera byggnader med en underfördelare i varje 
byggnad. I dessa underfördelare ska stativ, utrustningar och kablar jordas 
på samma sätt som i husfördelaren. Skyddsledare och funktionsjordledare i 
olika byggnader inom samma fastighet ska kopplas ihop med en gemensam 
huvudjordningsskena. 

5 kap. Säkerhet 

18 § Informationssäkerhet 

Inomhusnätets informationssäkerhet, dvs. behövliga låsanordningar, 
konstruktivt inbrottsskydd samt nätets uppbyggnad och användning ska 
planeras och verkställas med hänsyn till användningsändamålet med 
fastigheten och abonnemangen samt uppskattade hot. 

Kopplingsställen och stjärnpunkter med ledare som betjänar flera olika 
abonnenter får inte placeras i en bostadslägenhet eller kontorslokal, i ett 
annat motsvarande privat utrymme eller i ett utrymme som endast är 
tillgängligt via dessa utrymmen. 

19 § Låsanordningar 

Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmen för inomhusnät och 
kopplingsställen ska vara förhindrat. De husfördelare, underfördelare, 
våningsfördelare eller andra med dörr försedda kapslingar och dosor för 
flera abonnenter som är panelmonterade i de allmänna utrymmena och 
innehåller kopplingsställen eller teleutrustningar ska låsas med en 
individuell nyckel eller på något annat tillförlitligt sätt. 

Låsanordningen för husfördelaren och för passagerna till husfördelaren ska 
vara sådan, att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer, som 
fastighetsägaren eller innehavaren har berättigat att leverera 
kommunikationstjänster till fastigheten, vid behov har tillgång till 
husfördelaren utan dröjsmål. 

20 § Brandsäkerhet 

Kabling, kabelvägar och genomföringar i inomhusnätet ska planeras och 
byggas så att byggnadens allmänna brandsäkerhet inte väsentligen 
försämras. Brandsäkerhet i inomhusnät ska utföras i enlighet med standard 
SFS 6000-5-527. 

Specialkrav för olika utrymmen, till exempel utgångar, ska beaktas vid 
planering och byggande av inomhusnät. Brandsäkerhet i utgångar ska 
utföras i enlighet med standard SFS 6000-4-42. 
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6 kap. Utrustningsutrymmen 

21 § Husfördelare 

En husfördelare ska planeras, placeras, dimensioneras och utföras så att: 
1) kabelvägarna för anslutningskablar eller centralantennsystemets 

antennkablar är ändamålsenliga och trygga, 
2) det är möjligt att i utrymmet eller i ett annat närbeläget utrymme vid 

behov placera utrustningar och kablar som hör till det allmänna 
kommunikationsnätet och behövs för de abonnemang som kopplas till 
fastigheten, 

3) inomhusnäten kan byggas, skötas och underhållas på ett 
ändamålsenligt sätt, 

4) kabelvägarna för inomhusnätens kablingar är ändamålsenliga, 
5) ventilation, temperaturområde, fuktighet och belysning i utrymmet är 

lämpliga för de utrustningar och komponenter som placeras där, och att 
6) ett tillräckligt stort utrymme också kvarstår för rimliga framtida behov.  

I husfördelaren ska finnas ett ändamålsenligt förvaringsutrymme för 
dokumenten över inomhusnätet. 

I en bostadsfastighets husfördelare ska finnas minst fyra eluttag. 
Elmatningen ska ordnas som en separat grupp (16 A). 

Antalet eluttag i husfördelaren i en lokalfastighet och offentlig fastighet 
samt elmatningen ska planeras och genomföras med hänsyn till det 
planerade och förutsebara användningsändamålet för fastigheten. 

22 § Underfördelare 

Vid planering, placering, dimensionering och utförande av underfördelare 
ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i 21 § 1 mom. 3–6 
punkten. 

I underfördelarna ska finnas ett ändamålsenligt förvaringsutrymme för de 
dokument över inomhusnätet som behövs i denna fördelare. 

I en bostadsfastighets underfördelare ska finnas minst fyra eluttag. 
Elmatningen ska ordnas som en separat grupp (16 A). 

Antalet eluttag i underfördelarna i en lokalfastighet och offentlig fastighet 
samt elmatningen ska planeras och genomföras med hänsyn till det 
planerade och förutsebara användningsändamålet för fastigheten. 

23 § Hemfördelare 

Vid planering, placering, dimensionering och genomförande av 
hemfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i 21 
§ 1 mom. 3–6 punkten så att hemfördelarens djup ska vara minst 150 mm 
och installationsytan (höjden x bredden) ska vara minst 0,24 m2. 

I hemfördelaren ska finnas ett ändamålsenligt utrymme för förvaring av 
invånarens dokument över inomhusnät. 

I hemfördelaren ska finnas minst två eluttag. Elmatningen ska ordnas som 
en separat grupp (10 A). 
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24 § Våningsfördelare 

Vid planering, placering, dimensionering och genomförande av 
våningsfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i 
21 § 1 mom. 3–6 punkten.  

I våningsfördelarna ska finnas ett ändamålsenligt utrymme för förvaring av 
de dokument över inomhusnätet som behövs i denna fördelare. 

Antalet eluttag i våningsfördelarna samt elmatningen ska planeras och 
genomföras med hänsyn till det planerade och förutsebara 
användningsändamålet för fastigheten. 

7 kap. Material och komponenter 

25 § Kabelvägar 

Det ska finnas ändamålsenliga och tillräckligt omfattande kabelvägar för 
anslutningskablar eller centralantennsystemets antennkablar, 
inomhusnätets kablar samt för behövliga jord- och 
potentialutjämningsledare så att kablarna och ledarna kan förläggas i 
kabelvägarna. 

Kabelvägarna ska planeras, genomföras och underhållas så att kablarna 
och ledarna placerade där är skyddade mot mekaniska och atmosfäriska 
påfrestningar. 

Lokalfastigheters och offentliga fastigheters kabelvägar ska ha tillräcklig 
kapacitet för utbyggnad och kabelvägarna ska genomföras så att nya 
kablar kan placeras i dem så enkelt som möjligt. 

Vid placering av kablar i kabelvägar ska icke önskad utstrålning som olika 
typer av kablar eventuellt orsakar beaktas. 

26 § Kablar och anslutningstillbehör 

Partvinnade kablar ska uppfylla kraven på minst kategori 6 som anges i 
standard SFS-EN 50288-6-1 (oskärmade) eller SFS-EN 50299-5-1 
(skärmade). Anslutningstillbehör för partvinnad kabling ska uppfylla kraven 
på minst kategori 6 som anges i standard SFS-EN 60603-7-4 (oskärmade) 
eller SFS-EN 60603-7-5 (skärmade). 

Vid optisk kabling i bostadsfastigheter ska de fibrer som används vara av 
kategori OS2 singelmod fiber i enlighet med standard SFS-EN 50173-1. Det 
optiska kontaktdonet i bostadsfastigheter ska vara av APC-slipad LC- eller 
SC-kontakt som uppfyller kraven på dämpningsklass B och 
reflexionsdämpning av klass 1 i enlighet med standard SFS-EN 61755-2-2 
samt de geometriska kraven på optiska gränssnitt för kontaktdon i enlighet 
med standard SFS-EN 61755-3-2. 

Vid koaxialkabling ska de kablar som används vara, med hänsyn till 
installationsmiljön, koaxialkablar som överensstämmer med standardserie 
SFS-EN 50117 och har minst skyddsklass A samt kontakter som är 
mekaniskt och elektroniskt kompatibla med kablarna. Vridbara kontakter 
får inte användas för koaxialkablar. 
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27 § Övriga komponenter i centralantennät och -system samt system för tv-
mottagning i villor 

Apparater, antennuttag, andra eventuella anslutningsuttag och andra 
komponenter för centralantennät och -system samt för system för tv-
mottagning i villor ska överensstämma med standard SFS-EN 60728-3, 
SFS-EN 60728-4, SFS-EN 60728-5 och SFS-EN 60728-6. 

8 kap. Installationsförfaranden 

28 § Installationer av inomhusnät 

Inomhusnäten ska installeras på ett sådant sätt att de uppfyller kraven på 
de systemvärden som fastställs i denna föreskrift samt kraven på 
utstrålning och störningsimmunitet. 

Alla kablingar i inomhusnäten ska avslutas i båda ändarna.  

29 § Särskilda krav för installationer av generella kabelnät 

Generella kabelnät ska installeras i enlighet med standardserie SFS-EN 
50174. 

Kopplingen av det allmänna kommunikationsnätet ihop med det generella 
kabelnätet samt kopplingar i hem- och våningsfördelare ska göras med 
korskopplingar med hjälp av anslutningspaneler eller kopplingsplintar. 

Till varje bostadslägenhet ska en kabelparförbindelse kopplas färdigt från 
husfördelaren, via eventuella underfördelare och hem- eller 
våningsfördelare till ett av datauttagen i lägenheten. Detta uttag ska 
märkas 1. 

9 kap. Tester och inspektioner 

30 § Test och inspektion av inomhusnät 

De byggda inomhusnätens och, i fråga om gjorda ändringar, de renoverade 
inomhusnätens överensstämmelse med krav ska testas och inspekteras 
innan näten tas i bruk. 

Testen ska utföras genom att mäta inomhusnätets funktion och prestanda. 
Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument. 

Följande angelägenheter ska inspekteras: 
1) installation av kabling, kabelvägar och utrustningsutrymmen, 
2) elmatning, jordning och potentialutjämning, 
3) nätets uppbyggnad och dimensionering, 
4) anteckningar och ritningar över nätet samt 
5) kvaliteten på installationerna. 
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31 § Mätningar vid generella kabelnät 

Ett generellt kabelnäts överföringstekniska prestanda ska testas genom att 
mäta de parametrar som finns i bilaga E till standard SFS-EN 50174-1, med 
tillämpning av sampelnivåerna i denna specifikation. Testen ska göras vid 
gränssnitten för en permanent länk. Kriteriet för godkännandet av den 
överföringstekniska prestandan är: 
• vid partvinnad kabling att en permanent länk uppfyller de krav på 

prestanda som specificerats för den. 
• vid optisk kabling att dämpningen hos en permanent länk vid 

specificerade våglängder högst är lika stor som det kalkylmässiga 
dämpningsvärdet för permanent länk. 

Den testutrustning som används vid partvinnad kabling ska uppfylla de 
nivåkrav som specificeras i standard SFS-EN 50174-1 bilaga E och som den 
relevanta prestandaklassen förutsätter. Den mätutrustning som används 
vid optisk kabling ska överensstämma med standard ISO/IEC 14763-3. 

32 § Mätningar vid centralantennät och -system samt system för tv-
mottagning i villor 

Vid vart och ett av antennuttagen i ett centralantennät och en fastighet 
med en bostadslägenhet ska åtminstone följande mätas inom 
frekvensområdet 47–1000 MHz: 
1) signalnivåerna för ett passivt centralantennät på undre och övre 

gränsfrekvenser, 
2) största lutning i antennuttaget. 

Vid förstärkarens ingångar och utgångar i ett centralantennät och en 
fastighet med en bostadslägenhet ska åtminstone följande mätas: 
1) signalnivåer, 
2) modulationfelkvot. 

Om en del av centralantennätet har genomförts med hjälp av optisk 
kabling, testas kablingen i fråga så som bestäms i 31 §. 
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10 kap. Dokumentation 

33 § Planeringsdokument 

Över inomhusnät ska upprättas planeringsdokument varav framgår 
åtminstone följande: 
1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som byggs eller renoveras 

i en fastighet (ledningsscheman), 
2) vid förnyelse av inomhusnät uppgift om eventuella inomhusnät som 

kvarstår parallellt, 
3) lägenheternas nummer, 
4) anslutningskablarnas ingångar, 
5) antenner och förslag för placering av antennmasten, 
6) inomhusnätens planerade prestanda och systemvärden, 
7) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 
8) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 
9) kopplingsregister över korskopplingar, 
10) exempel på typ och placering av datauttag, antennuttag och andra 

anslutningsuttag, 
11) planerat material och eventuell utrustning som ska installeras, 
12) kabelvägar, 
13) planerade kabellängder, 
14) utrustning, låsanordning och placering av utrustningsutrymmen, skåp, 

kåpor mm., 
15) elmatning jämte eventuell redundans, 
16) jordningar och potentialutjämningar, 
17) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål. 

34 § Inspektionsprotokoll 

En teleentreprenör ska utarbeta ett inspektionsprotokoll över gjorda 
installationsarbeten. Av dokumentet ska framgå att kraven i denna 
föreskrift uppfylls. 

Inspektionsprotokollet ska omfatta minst följande: 
1) de tidpunkter då överensstämmelse med kraven har konstaterats, 
2) vem som har konstaterat överensstämmelsen, 
3) utredning av de inspektioner som förutsätts i 30 § 3 mom. i denna 

föreskrift, 
4) beskrivning av sammansättningar och mätapparater som använts vid 

testerna, 
5) resultat av de mätningar som förutsätts i 9 kap. i denna föreskrift. 

Inspektionsprotokollen ska utarbetas och överlåtas till den som beställt 
arbetet innan inomhusnätet tas i drift. 

Teleentreprenören, som byggt ett inomhusnät, ska förvara 
inspektionsprotokollen eller kopior av dem i ett tryggt ställe i minst två (2) 
år från det att arbetet överlåtits. 
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35 § Slutdokumentation 

Över byggda och förnyade inomhusnät och över gjorda ändringar i 
renoverade inomhusnät ska, innan nätet tas i drift, upprättas och till 
beställaren överlåtas slutdokument som behövs vid användning och 
underhåll av näten. Av slutdokumenten ska framgå minst följande: 
1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som används 

(ledningsscheman), 
2) lägenheternas nummer, 
3) anslutningskablarnas ingångar, 
4) antenner, antennmastens placering och antennmastens 

hållfasthetsberäkningar, 
5) inomhusnätens prestanda och systemvärden samt uppskattning av de 

tjänster som näten möjliggör, 
6) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 
7) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 
8) kopplingsregister över korskopplingar, 
9) typ och placering av datauttag, antennuttag och andra 

anslutningsuttag, 
10) använt material och eventuell utrustning som har installerats, 
11) kablarnas placering, längd och installationssätt, 
12) nummer av kablar, ledningar och fibrer, 
13) kabelvägar, 
14) utrustning, låsanordning och placering av samt vägar till 

utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm., 
15) elmatning jämte eventuell redundans, 
16) jordningar och potentialutjämningar, 
17) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål. 

36 § Upprätthållande och förvaring av dokument 

De dokument som behövs vid drift och underhåll av inomhusnät ska 
uppdateras alltid då det har gjorts ändringar i nätet. 

Dokumenten ska förvaras så länge som inomhusnätet är i drift. 

Fastighetsägaren ska se till att alla dokument över inomhusnätet eller 
kopior av dem förvaras i husfördelaren eller i något annat tryggt ställe där 
de vid behov kan nås utan dröjsmål. 
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11 kap. Ikraftträdande och publicering 

37 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller tills vidare. 

Genom föreskriften upphävs Kommunikationsverkets föreskrift 21 E/2007 
M av den 29 juni 2007 om det interna centralantennätet och -systemet i en 
fastighet samt Kommunikationsverkets föreskrift 25 E/2008 M av den 14 
januari 2008 om inomhusnätet i en fastighet. 

Denna föreskrift tillämpas på: 
• sådana projekt vid nybyggnader vars bygglov har beviljats 1.4.2014 

eller senare 
• sådana projekt vid förnyelse- eller renoveringsarbeten vars planering 

har börjat 1.1.2014 eller senare. 

38 § Erhållande av upplysningar och publicering 

Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och 
kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst: 

Besöksadress Östersjögatan 3 A, Helsingfors 

Postadress PB 313, 00181 Helsingfors 

Telefon 0295 390 100 

Telefax 0295 390 270 

Webbplats http://www.kommunikationsverket.fi/ 

FO-nummer 0709019-2 

 
Helsingfors den 12 juli 2013 

  
 
 
 

 Asta Sihvonen-Punkka 
generaldirektör 

  
 
 
 

 Johanna Juusela 
direktör 
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