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Goda råd till dig som jobbar med bredband 
på regional nivå – Robusthet 

Här beskrivs övergripande vad robusthet i bredbandsnät är, samt varför det är 
viktigt att ta hänsyn till detta vid utbyggnad av nät. Därtill finns en lista med 
åtgärder som kan hjälpa aktörer på regional nivå att uppnå ökad robusthet vid 
utbyggnad - inbegripet uppgradering - av nät. 

Sammanfattningsvis, vad omfattar då robusthetsarbete? Några grundläggande 
punkter är: 

 Att arbeta för att de aktörer som samarbetar vid 
bredbandsutbyggnad skapar en samsyn kring robusthet för 
systemen.  
 

 Att se över och vidareutveckla metoder och arbetssätt för aktörer 
som arbetar med utbyggnad av bredband i syfte att uppnå ökad 
robusthet  
 

 Att se över möjligheter till olika former av kravställning vid 
nätutbyggnad för att uppnå ökad robusthet  
 

 För att säkerställa att bredbandsnät byggs robust, är det viktigt 
att öka kunskapen om behovet av robusthet hos beställare som 
upphandlar infrastruktur för utbyggnad av bredband 
 

Vad är robusthet? 
Robusthet är ett vitt begrepp som kan tillämpas på såväl övergripande 
samhällsnivå som enskilda organisationer, funktioner och system. Vad som 
menas med att något är robust är dess förmåga att motstå störningar till följd av 
såväl inre som yttre påverkan. Den påverkan som avses kan vara avsiktlig såväl 
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som oavsiktlig och bestå av alltifrån naturkatastrofer och fysiska angrepp till 
mindre incidenter och enskilda handhavandefel. 

Robusthet kan bl.a. uppnås genom att säkerställa redundans i processer och 
tekniska system, vilket betyder att det finns säkerhetskopior, alternativa 
kommunikationsvägar eller dubblerad utrustning som kan användas vid 
problem med det ordinarie systemet. Robusthet uppnås även genom att bygga 
system med god s.k. resiliens, vilket innebär att systemet har förmågan att 
snabbt återgå till normal funktion efter att störningar har avhjälpts. 
Robustheten i ett tekniskt system eller i en process påverkas dessutom av en 
mängd ytterligare faktorer såsom teknisk komplexitet, tillgängliga alternativ 
samt kunskap och förmåga hos dem som utvecklar, etablerar, drifthåller och 
förvaltar systemen eller processerna.  

Varför är robusthet viktigt att ta hänsyn till vid utbyggnad 
av bredband? 
Samhället blir allt mer beroende av robusta och säkra elektroniska 
kommunikationer både för samhällsviktig verksamhet och för att tillhandahålla 
samhällstjänster som sjukvård och äldreomsorg i hemmet. Tjänster som tidigare 
var en bekvämlighet har idag blivit en nödvändighet.  

Det är viktigt att de aktörer som samarbetar vid bredbandsutbyggnad skapar en 
samsyn kring robusthet. En viktig åtgärd som den regionala organisationen kan 
bidra med, är att se till att regionala bredbandsstrategier omfattar berörda 
aktörer och innehåller gemensamma mål och åtgärder för att uppnå och 
vidmakthålla en robust infrastruktur för framtidens elektroniska 
kommunikationer.  

Om regioner, regionförbund, länsstyrelser m.fl. aktörer på regional nivå 
exempelvis genom regionala bredbandsstrategier ställer krav på robusthet vid 
bredbandsutbyggnad kan detta bidra till att öka operatörernas intresse av att 
genomföra olika former av robusthetshöjande åtgärder. Motsvarande gäller för 
lokal nivå och lokala aktörer och strategier. 

Utvecklingen ställer nya krav på affärsmodeller och tekniska lösningar för att 
säkerställa tillförlitliga och robusta samhällstjänster, vilket även medför att 
beställarens krav på ökad robusthet blir viktigt vid upphandling. Det är 
betydelsefullt att alla som har del i arbetet med bredbandsutbyggnad, och då 
även den som upphandlar, har kännedom om vikten av att se till robusthet vid 
utbyggnad.  
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Åtgärder som kan hjälpa aktörer på regional nivå att uppnå 
ökad robusthet vid bredbandsutbyggnad 
 

 Robusthetsguiden är en vägledning för bredbandsberoende 
verksamheter som hjälper till att ta fram en handlingsplan som 
minskar verksamhetens sårbarhet om bredbandet slutar fungera. 
Guiden återfinns på följande webbadress: 
http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Vara-
arbetsgrupper/Robusthet-II--losningar-for-robustare-
kommunikation-AG-X/Robusthetsguiden/. 
 

 Robust fiber är en samlingsportal där bredbandsaktörer m.fl. 
kan inhämta kunskap om hur fibernät kan anläggas robust. 
Robust fiber – robust fiberanläggning finns här: 
http://robustfiber.se/. 
 

 Ledningskollen är en gratis webbtjänst som kan användas för 
att minska risken för att ledningar grävs av samt förenkla och 
samordna grävarbeten. Läs mer på: www.ledningskollen.se/.  
 

 DIO, Driftinformation mellan operatörer är ett system där 
driftinformation kan utbytas mellan aktörer inom området 
elektronisk kommunikation på ett standardiserat sätt. DIO syftar 
till att skapa en mer ekonomisk, säkrare och effektivare 
överföring av information om driftstörningar orsakade av akuta fel 
eller planerade avbrott. Läs mer här: https://diowebb.se/. 
 

 PTS vägledning för anskaffning av robust elektronisk 
kommunikation ska ge användare stöd vid anskaffning av 
extern elektronisk kommunikation, exempelvis internetanslutning 
och telefoni. Vägledningen återfinns på följande webbadress: 
https://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2011/Robust-
elektronisk-kommunikation---vagledning-for-anvandare-vid-anskaffning-
--PTS-ER-201116/.  
 

 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på    
driftsäkerhet ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver 
ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att 
nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av 
driftsäkerhet. Driftssäkerhetsföreskrifterna finns här: 
https://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-2015-2-                                                 
Post--och-telestyrelsens-foreskrifter-om-krav-pa-driftsakerhet/. 


