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Produktblad Spredt Ruting (SR)
Spredt Ruting (SR) er en tjeneste som kan
leveres som et tillegg til Leide Samband,
Optisk Kanal og Mørk Fiber levert av
Telenor.
SR leveres i transportdelen av telenettet.
SR tjenesten ivaretar og sikrer at to ulike
forbindelser i transportnettet alltid rutes
uavhengig av hverandre,
SR sikrer at minst en forbindelse er
tilgjengelig til enhver tid.
Målgruppe
Målgruppe for denne tjenesten er kunder som setter store krav til sikkerhet. Dette
ivaretas gjennom SR produktet med en valideringssjekk som sikrer at to forbindelser i
Telenors nett alltid føres frem (rutes) uavhengig av hverandre.
Det kan opprettes SR forhold mellom ulike sambandstyper (f. eks Mørk Fiber og 100
Mb Digital Ethernet forbindelser).
Typiske anvendelsesområder
SR tilbys på nasjonale punkt-til-punkt-samband som termineres i fastlands-Norge,
Samband som skal ha et SR i forhold til hverandre kan enten ha sammenfallende, eller
forskjellige termineringsadresser (se prinsippskisse).
SR opprettes gjerne for samband som overfører kritiske dataforbindelser, eller mellom
viktige knutepunkt som f. eks datasentre, hovedkontor, osv.
Produktene Alternativ Fremføring (AFF) og Utvidet Varsling leveres gjerne i
kombinasjon med SR.
Fordeler med produktet
Spredt Ruting garanterer at to ulike samband alltid fremføres på forskjellige
nettressurser mellom sentraler og koblingspunkt i Telenors nett.
Ved Planlagt Arbeid I Nettet (PAIN) tas det hensyn til SR forhold, og kunde vil på
forhånd bli varslet dersom arbeidet krever en periode med forringelse eller redusert
ytelse (f. eks sammenfallende kabel, utstyr eller koblingspunkt).
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Produktblad Spredt Ruting (SR)
Forutsetninger
- Hvis kunden har godkjent avvik på et eksisterende SR-forhold er ikke Telenor forpliktet til automatisk å korrigere
for dette, dersom nettet på et senere tidspunkt bygges ut/endres.
- Telenors periodiske kontrollrapport for SR sjekker ikke om sambandene er innom forskjellige koblingspunkt i
samme bygning på stedene Økern, Kongens gt. 21 i Oslo, og i Haugesund. De aktuelle stedene er å betrakte som
svært sikre.
- SR tilbys på Digitale Multiaksess løsninger, men vil normalt gi sammenfallende føring på Hovedaksess.
(Med mindre kunde oppretter ny Hovedaksess med AFF).
- Ved strukturelle endringer i Telenors nett som påvirker inngåtte avtaler om SR-forhold forbeholder Telenor seg
retten til å si opp SR-forhold - dersom disse ikke lenger er mulig eller forsvarlig å videreføre.
- Dersom SR ikke kan leveres som spesifisert, vil kunde bli informert skriftlig. Dette vil ikke resultere i redusert pris
for tjenesten.
- Det tilbys ikke SR mot leveranser fra andre operatører og det forutsettes at alle forbindelser som inngår i SRforhold leveres av Telenor.
- SR kan ikke bestilles uten forutgående forespørsel hvor mulighet for leveranse utredes og tilbys.
Annen nyttig informasjon
SR prises normalt med et tillegg i leiepris på et av sambandene som inngår i en SR løsning.

