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1. Inledning 

2. Tunnelbrand 

3. Årlig tillsyn 
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6. Övriga frågor 
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Elektronisk kommunikation och 
branden i en försörjningstunnel 

- Dragning för Driftsäkerhetsforum 140507 

 



Brandorsak och händelseförlopp 

• Branden startade vid 14-tiden den 24 september 2013. 

• Branden orsakades av ett fel i en kabelskarv. 

• Branden orsakade också ras och försvagningar i tunnelberget. 

 

 

 



Brandens konsekvenser för elektronisk 
kommunikation 

 

 

 

 



Avbrottens påverkan på samhällelig 
verksamhet bedöms ha varit begränsad 

• Vi ställde frågan till operatörerna om någon av de slutkunder som 

drabbades av händelsen uppfyller någon form av samhällsviktig 

verksamhet.  

• Vi har genomfört intervjuer med tre aktörer som på olika sätt 

påverkades av brandens konsekvenser för att ge en bild av den 

samhälleliga påverkan branden hade: 

• Giftinformationscentralen (KI), 

• Apotek Produktion och laboratorier AB, och 

• en större ICA-butik i Vasastan. 

 



Återställningsarbetet 

• Det huvudsakliga återställningsarbetet koncentrerades till de två 

infrastrukturägande operatörerna. 

• Återställningsarbetet kan delas in i två kategorier: 

• arbetet för att med hjälp av temporära lösningar begränsa verkan av 

inträffade avbrott i förbindelser, och   

• arbetet i tunneln för att laga de skadade förbindelserna. 

 

 



Övrigt 

• Samverkan mellan operatörer och andra aktörer. 

• Prioritering av återställning utgående från befintliga avtal. 

• Informationsförmedling. 

• Riskbedömning och kontinuitetsplanering. 

 



Slutsatser 

• I hanteringen av framtida bränder i försörjningstunnlar är arbetet 

med att hitta alternativa förbindelser viktigt. 

• Informationsförmedling mellan olika aktörer kan utvecklas. 

• Händelsen pekar på vikten för kunder att värdera sina behov av 

robust kommunikation och genomföra lämplig upphandling. 

• Det finns ett behov av att en fördjupad utredning av riskerna med 

förläggning av kommunikationsförbindelser i olika typer av 

försörjningstunnlar. 

 



Årlig tillsyn 



Årlig tillsyn 

• Incidentrapporteringsrutiner 

 

• Inträffade incidenter 



Årlig tillsyn - driftsäkerhet 

• Vanligaste orsakerna; kabelavgrävning, förändringsarbete 
och strömavbrott.  

• Positivt  förbättrade rutiner generellt för att redogöra för 
föregående års incidenter. 



Årlig tillsyn forts. 

• Fortsatt behov av ökad information om främst grundorsaker 
och vidtagna åtgärder (främst långsiktiga) i rapporteringen.  

• Behöver arbeta med processer för att säkerställa 
personoberoende. 



Årlig tillsyn forts. 

• Stormar  rapportering förbättrades för varje storm 

• Positivt att skicka in kartbilder från olika tidpunkter 

• Största problemet, enligt operatörerna, har varit 
kommunikation med elbolagen.  



Post- och telestyrelsen 

Översyn av PTSFS 2012:2 

rapportering av störningar eller 

avbrott av betydande omfattning 
 

Driftsäkerhetsforum onsdagen den 7 maj 2014 



Ändringar av 
incidentrapporteringsföreskriften PTS 

 

 

• Behov av ändringar och förtydliganden genom 
erfarenheter av från bl.a. föreskrifterna/rapportering, 
tillsyn och stormar/NTSG 

• Tidplan – remiss under hösten, beslut december2014 

 



Förslag på ändringar: 

• 2, 5 och 6 §§ begreppsändring: kunder/abonnenter till X? 

• 4 och 6 §§ ändrar rapporteringstidpunkten från har avhjälpts 
till har inträffat 

• 5 § NYTT: inledande uppgift om preliminär orsak  

• 7 § NYTT: kompletterande uppgift om slutligt bedömt antal 
drabbade X 

• 9 § NYTT: skyldighet att rapportera på PTS begäran 



Frågor & synpunkter 

 

• Här och nu! 

 

• Under arbetets gång kan ni maila mig: 
 jeanette.kronwall@pts.se  

 

• Möjlighet att yttra er i remissomgången! 

 



Driftsäkerhetsföreskrifter 



Föreskriftens uppbyggnad 

Krav på 

1. Övergripande 

driftsäkerhetsarbete 

2. Riskanalys och 

skyddsåtgärder 

3. Övervakning och 

beredskap 

4. Incidenthantering 

5. Kontinuitetsplanering 

6. Förändringshantering 

 

Specifika krav som följer 

av riskanalys 

Krav på identifiering och 

klassificering av tillgångar samt 

krav som följer av klassificering 
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Del I.  
Övergripande driftsäkerhetsarbete 

Tillhandahållaren ska bedriva ett långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt 

driftsäkerhetsarbete.  

Dokumenterade och uppdaterade processer och rollfördelningar med särskilt 

utpekade ansvariga ska finnas. Processerna ska följa etablerade standarder, 

normer och praxis. 

Driftsäkerhetsarbetet ska utgå från normala driftsförhållanden liksom extraordinära 

händelser.  

 



Riskanalys och vidtagande av 
skyddsåtgärder 

Dokumenterade processer för genomförandet av riskanalyser ska finnas. 

Riskanalys ska genomföras vid behov och årligen för störningar och avbrott i 

kommunikationsnät och –tjänster.  

Riskanalyserna ska dokumenteras. 

Lämpliga skyddsåtgärder som föreskrivs ska vidtas, samt andra lämpliga 

skyddsåtgärder som är nödvändiga för att hantera de identifierade riskerna 

för störningar och avbrott i nät och tjänster. 

Allt ska dokumenteras och följas upp årligen. 



Övervakning och beredskap 

• Tillhandahållaren ska säkerställa att dennes kommunikationsnät och 

tjänster övervakas kontinuerligt, samt  

• att ständig beredskap finns för att ta emot driftslarm och för att initiera 

lämpliga åtgärder i händelse av störning eller avbrott. 

 



Incidenthantering 

Dokumenterade processer för att identifiera, internt rapportera, hantera samt 

följa upp inträffade incidenter ska finnas. Processerna ska säkerställa att 

 åtgärder vidtas för att hantera den uppkomna incidenten,  

 åtgärder vidtas för att undvika att liknande incidenter inträffar igen och 

 incidenter och dess orsaker beaktas vid genomgång av riskanalyser 



Kontinuitetsplanering 
 

• En dokumenterad kontinuitetsplan med processer för att upprätthålla nät 

och tjänsters tillgänglighet och begränsa konsekvenserna av störningar och 

avbrott i händelse av allvarliga incidenter ska upprättas och tillämpas. 

 

• Berörda anställda är förtrogna med kontinuitetsplanen.  

 

• Kontinuitetsplanen ska testas minst vartannat år och vid behov revideras. 

 



Hantering av förändringar 
 

• Dokumenterade rutiner för att hantera förändringar, av tillgångar och förbindelser, 

som kan påverka kommunikationsnätens och -tjänsternas tillgänglighet ska finnas.  

• Riskanalys ska genomföras inför förändringar samt dokumenteras. Om riskanalysen 

visar att förändringen avsevärt kan påverka kommunikationsnätens och 

kommunikationstjänsternas tillgänglighet ska tillhandahållaren: 

 1. planera för att kunna återställa kommunikationsnät och -tjänster 

 2. genomföra tester anpassade till förändringens art och omfattning  

         Punkt 1-2 ska dokumenteras. 



II. Krav som följer av riskanalys 

Skalskydd och inbrottslarm 

 
Tillhandahållaren ska etablera och upprätthålla skalskydd för anläggningar. 

Inbrottslarm ska etableras och upprätthållas för anläggningar där viktiga 

tillgångar förvaras. 

Det ska finnas dokumenterade rutiner för ovanstående. 



 
Tillträde och åtkomstskydd 

 
Tillträde och åtkomst får endast lämnas till den som behöver det för sina 

arbetsuppgifter.  

Rutinerna ska vara dokumenterade. 

Det ska finnas system för identitets- och åtkomsthantering. 

 

Med åtkomst menas både fysiskt och logiskt. 



 
Miljösäkringsåtgärder 

 

Anläggningar ska skyddas mot miljörelaterade hot.  Återgärderna ska 

förebygga och minimera konsekvenserna av miljörelaterade incidenter. 

Åtgärderna ska dokumenteras. 



Krav vid avbrott i extern elkraftsförsörjning 

 
Tillhandahållaren ska tillämpa dokumenterade processer för att hantera 

avbrott i extern elkraftsförsörjning. 

Tillhandahållaren ska vidta skyddsåtgärder för att upprätthålla 

kommunikationsnät- och tjänsters tillgänglighet vid avbrott i extern 

elkraftsförsörjning. 



 
Identifiering + klassificering av tillgångar 

 
Tillhandahållaren ska identifiera och klassificera sina tillgångar och föra en 

förteckning över dessa. Varje tillgång ska vara unikt identifierbar. Tillgångar ska 

indelas i klasser utifrån det antal abonnenter som kan drabbas av en störning eller 

avbrott till följd av att tillgången fallerar. Nätägare ska ha dokumentation av sina 

nät samt en process för att minska risken för avgrävningar. 

A  ≥ 200 000 

B  ≥30 000 

C  ≥ 8 000 

D  ≥ 2000 

E  < 0 

 

 



III. Krav som följer av klassificering 

• Redundans av förbindelser 

• Redundans av tillgångar 

• Krav vid avbrott i extern kraftförsörjning 



Krav på redundans av tillgångar 

• Klass A:  Tillgångar ska placeras på minst två geografiskt skilda platser. 

Fel i någon av tillgångarna får inte avsevärt påverka 

kommunikationstjänstens funktion.  

• Klass B: Tillgångar ska vara redundanta och ska placeras i av varandra 

skilda brandskyddade utrymmen. Fel i någon av tillgångarna får inte 

avsevärt påverka kommunikationsnätets eller tjänstens funktion.  

• Klass C: Bortfall av en kritisk komponent får inte avsevärt påverka 

kommunikationsnätets eller tjänstens funktion.  

• Klass D: Bortfall av en kritisk komponent  får inte under en längre tid 

påverka nätets eller tjänstens funktion.  



Krav på redundans av förbindelser 

Klass A och B: Alla förbindelser mellan tillgångar i klasserna A och B säkras 

med geografisk redundans. Fel i någon av förbindelserna får inte avsevärt 

påverka kommunikationsnätets eller tjänstens funktion. Det innebär att tjänsten 

kan få kortvarigt avbrott vid övergång till redundant förbindelse, t.ex. att ett 

samtal bryts men att det därefter kan kopplas upp. 

 

Klass C: Bortfall av en förbindelse mellan tillgångar i klass C och tillgångar i 

klasserna A, B och C säkras med redundans. Återställning ska kunna ske 

skyndsamt.  

 



Krav på reservkraft 

• Tillgångar i klass A och B ska klara avbrott som varar 24 timmar. Test av 

reservkraft minst en gång per kvartal 

• Tillgångar i klass C ska klara avbrott som varar 12 timmar. Test av 

reservkraft minst en gång per kvartal  

• Tillgångar i klass D ska klara avbrott som varar 4 timmar. Test av 

reservkraft minst en gång per år. 



Krav på reservkraft 

• Mobila kommunikationsnät i tätort (8000 inv.) ska kunna upprätthålla 

geografisk utomhustäckning för tjänsterna under en timme i samband med 

avbrott i extern kraftförsörjning 

 

• Mobila kommunikationsnät utanför tätort ska kunna upprätthålla 

geografisk utomhustäckning för tjänsterna under fyra timmar i samband 

med avbrott i extern kraftförsörjning    



Post- och telestyrelsen 

Administrativa samt övriga 
kostnader 



Beräkningarna 

• Baserar sig på era uppgifter och uppskattningar 

• Beräkningen utgår från en genomsnittlig aktör inom respektive aktörskategori 

• Stora slutkundsintäkter > 1 miljard (5 st) 

• Medelstora < 1 miljard och >50 miljoner (23 st) 

• Små < 50 miljoner (439 st) 

• Investeringskostnader för skyddsåtgärder som följer av riskanalys bedöms ej 

• Tillkommande kostnader utöver tillhandahållarens nuvarande kostnad på området 

• Beräkningar av administrativa samt övriga kostnader. Investeringskostnader 

redovisas i nästa pass. 



Övergripande driftsäkerhetsarbete 

• Administrativa kostnader - dokumentation av processer, rollfördelningar 

och hålla dessa uppdaterade. Endast processer som inte finns i annat krav. 

• Övriga kostnader - personalkostnader, kostnader för ev. utbildning och 

kostnader för att ta fram och implementera rollfördelningar och processer 

 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 10 (adm)16 (övr)  4 (adm) 8 (övr) 

Medelstora 20 (adm) 24 (övr) 8 (adm) 12 (övr) 

Stora 30 (adm) 40 (övr) 12 (adm) 20 (övr) 



Klassificering och identifiering av 
tillgångar 

• Administrativa kostnader - dokumentation av tillgångar och nät, av 

klassificeringen. De årliga kostnaderna avser uppdatering vid förändringar av 

tillgångar, nät och klassificering 

• Övriga kostnader - personalkostnader för arbetstiden som i förekommande fall 

krävs för identifiering av tillgångar och nät, samt för klassificeringsbedömingen.  

 

 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 8 (adm) 16 (övr) 4 (adm) 4 (övr) 

Medelstora 16 (adm) 60 (övr) 4 (adm) 16 (övr) 

Stora 40 (adm) 120 (övr) 10 (adm) 40 (övr) 



Riskanalys och skyddsåtgärder 
• Administrativa kostnader – dokumentation av riskanalysprocessen, genomförda 

riskanalyser, bedömningar av lämplig skyddsåtgärder och vidtagna 

skyddsåtgärder. Årliga kostnader avser revidering av processen, dokumentation 

av genomförda riskanalyser, bedömningar och skyddsåtgärder. 

• Övriga kostnader – personalkostnader som kostnader för utbildning, utveckling 

och implementering av processer och genomförande av riskanalyser samt 

bedömning av skyddsåtgärder och genomförande av skyddsåtgärder. 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 20 (adm) 40 (övr) 8 (adm) 16 (övr) 

Medelstora 40 (adm) 80 (övr) 16 (adm) 32 (övr) 

Stora 60 (adm) 200 (övr) 32 (adm) 64 (övr) 



Övervakning och beredskap 

• Administrativa kostnader - dokumentation av processer för jourtjänstgöring och 

upprättande av tillhörande dokument. Årliga kostnader avser eventuell 

revidering av processerna. 

• Övriga kostnader - behovet av utökad bemanning och jourtjänstgöring för att 

agera i händelse av driftslarm utanför kontorstid för de som idag saknar det.  

 

 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 4 (adm) 0 (övr) 2 (adm) 100 (övr) 

Medelstora 8 (adm) 0 (övr) 4 (adm) 30 (övr) 

Stora 0 (adm) 0 (övr) 0 (adm) 0 (övr) 



Incidenthantering 

• Administrativa kostnader – dokumentation av incidenthanteringsprocessen. Årliga 

kostnader avser revidering av incidenthanteringsprocessen sett till inträffade 

incidenter och uppdateringar av dokumentationen. 

• Övriga kostnader – personalkostnader för utbildning av personal samt kostnader 

för utveckling och implementering av processer för hantering av incidenter. 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årliga kostnader (t) 

Små 8 (adm) 16 (övr) 2 (adm) 4 (övr)  

Medelstora 20 (adm) 24 (övr) 8 (adm) 8 (övr) 

Stora 30 (adm) 32 (övr) 16 (adm) 12 (övr) 



Kontinuitetsplanering 

• Administrativa kostnader – dokumentation av kontinuitetsplan, dokumentation av 

testning av kontinuitetsplanen. De årliga kostnaderna avser revidering av 

planeringen sett till inträffade incidenter. 

• Övriga kostnader – personalkostnader för utbildning och kostnader för utveckling 

och test av kontinuitetsplanen.  

 Aktörskategori Engångskostnad (t) Årliga kostnader (t) 

Små 8 (adm) 20 (övr) 2 (adm) 8 (övr) 

Medelstora 20 (adm) 40 (övr) 8 (adm) 16 (övr) 

Stora 30 (adm) 100 (övr) 16 (adm) 32 (övr) 



Förändringshantering  

• Administrativa kostnader – dokumentation av förändringsprocessen, riskanalysen vid 

förändringar, återställelseplan och tester. Årliga kostnaderna revidering av processen och 

återkommande riskanalyser vid förändringar, återställelseplaner och tester. 

• Övriga kostnader - personalkostnader för utbildning, utveckling och implementering av 

processer för hantering av förändringar och utförande av riskanalyser samt beredskap för 

återställelse och genomförande av tester. 

  

 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 16 (adm) 20 (övr) 4 (adm) 8 (övr) 

Medelstora 32 (adm) 60 (övr) 8 (adm) 16 (övr) 

Stora 80 (adm) 200 (övr) 20 (adm) 40 (övr) 



Skalskydd, inbrottslarm, tillträdes- och 
åtkomstskydd 

• Administrativa kostnader – dokumentation av processer för skalskydd, inbrottslarm, tillträdes- och 

åtkomstskydd. Dokumentation av bedömning av lämplig skyddsåtgärd och vidtagna 

skyddsåtgärder. De årliga kostnaderna avser revidering av processerna och dokumentationen.  

• Övriga kostnader - personalkostnader för utbildning och kostnader för utveckling och 

implementering av processer samt bedömning av lämplig skyddsåtgärd och för genomförandet av 

skyddsåtgärderna 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 8 (adm) 8 (övr) 2 (adm) 4 (övr) 

Medelstora 20 (adm) 40 (övr) 8 (adm) 16 (övr) 

Stora 30 (adm) 200 (övr) 16 (adm) 40 (övr) 



Miljösäkringsåtgärder 

• Administrativa kostnader – dokumentation av etablering och upprätthållandet av 

miljösäkringsåtgärder samt bedömningar av lämpliga skyddsåtgärder och 

dokumentation av vidtagna skyddsåtgärder 

• Övriga kostnader – personalkostnader för utbildning av personal samt för 

bedömning av lämplig skyddsåtgärd och genomförande av skyddsåtgärder. 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 8 (adm) 8 (övr) 2 (adm) 4 (övr) 

Medelstora 20 (adm) 40 (övr) 8 (adm) 16 (övr) 

Stora 30 (adm) 200 (övr) 16 (adm) 40 (övr) 



Generellt krav vid avbrott i extern 
kraftförsörjning 

• Administrativa kostnader – dokumentation av process och bedömning av lämpliga 

skyddsåtgärder och vidtagna skyddsåtgärder. Årliga kostnader avser revidering 

av dokumentationen sett till bl.a. inträffade incidenter och erfarenheter. 

• Övriga kostnader – personalkostnader för utbildning och kostnader för utveckling 

och implementering av processer samt bedömningar av lämpliga skyddsåtgärder 

och genomförande av skyddsåtgärder. 

Aktörskategori Engångskostnad (t) Årlig kostnad (t) 

Små 4 (adm) 4 (övr) 2 (adm) 2 (övr) 

Medelstora 12 (adm) 20 (övr) 6 (adm) 8 (övr) 

Stora 20 (adm) 40 (övr) 8 (adm) 12 (övr) 



Post- och telestyrelsen 

Kostnadsmodeller för 

driftsäkerhetsåtgärder som följer 

av klassificering 

Beräkningar av merkostnader för 
driftsäkerhetsåtgärder 



Bakgrund 1(2) 

• PTS har vid två tillfällen inhämtat information från operatörer 
kring beräkningen av merkostnader kopplade till utkast till 
föreskriften 

• PTS har utgående från den avgivna informationen uppskattat 
sådana merkostnader som inte enbart är av administrativ 
karaktär 

• I denna presentation redovisas generiska resultat från de 
utvecklade kostnadsmodellerna 



Bakgrund 2(2) 

• De kravområden där PTS ser att det uppstår merkostnader är: 

• Krav på redundans för tillgångar 

• Krav på  säkerställande av förbindelser 

• Krav vid avbrott i extern kraftförsörjning 

• Not: Åtgärder som ger upphov till administrativa kostnader redovisas på 

annat sätt 



Innehåll 

• Orsaker till merkostnader för de tre kravområdena 

• Redovisning av exempel på merkostnader utgående från 
beräkningsmodellen och information från operatörer 

• Ej kartlagda kostnader 

• Genomförande av känslighetsanalys 



Orsaker till merkostnader – redundans för 
tillgångar 

Tillgångar i klasserna A och B 

• Merkostnader för tillgångar i klasserna A och B kopplas i 
första hand till utrustning i mobila kommunikationsnät 

• BSC:er och RNC:er samt MGW:er men också vissa routrar 

• Operatörsspecifika förhållanden påverkar den klass som 
dessa tillgångar hör samt antalet tillgångar som behöver 
adderas 

 



Orsaker till merkostnader – redundans för 
tillgångar 

Exempel 

• Inköpskostnad RNC: 10 – 20 MSEK beroende på storlek 

• Driftsättningskostnad: 1 MSEK 

• Årlig ökad driftkostnad: 100 kSEK 

• Årlig ökad administrationskostnad: 25 kSEK  

 



Orsaker till merkostnader – redundans för 
tillgångar 

Tillgångar i klass C 

• Tillgångar i transmissionsnät 

• Vissa routrar och switchar 

Tillgångar i klass D 

• Tillgångar i transmissionsnät 

• Aggregeringsswitchar 

 



Orsaker till merkostnader – redundans för 
tillgångar 

Exempel 

• Inköpskostnad: Från 20 kSEK till flera 100 kSEK beroende på 
tillgång 

• Driftsättningskostnad: 5 kSEK och uppåt 

• Årlig ökad driftkostnad: Upp till 20 kSEK 

• Årlig ökad administrationskostnad: 0-5 kSEK 



Slutsatser kring merkostnader – redundans 
för tillgångar 

• Merkostnaderna för redundans kan förväntas variera 
betydligt mellan operatörer  

• Skillnaderna kan överstiga 100 MSEK mellan enskilda 
operatörer 

• Generellt är krav kopplade till RNC:er och BSC:er 
kostnadsdrivande 

• Även krav för tillgångar i klass C kan ge upphov till mer 
betydande merkostnader (multiplikativ effekt) 



Orsaker till merkostnader – säkerställande 
av förbindelser 

• I stort kan det förväntas att operatörerna uppfyller de 
ställda kraven  

• Kraven kan förväntas leda till årliga merkostnader kring 10 
MSEK (i huvudsak multiplikativ effekt)  

 

 



Orsaker till merkostnader – avbrott i 
extern kraftförsörjning 

• Möjlighet till anslutning av reservkraft 

• Kostnaderna bedöms variera mellan olika aktörer och uppstår för 

tillgångar i klass D samt mobila basstationer 

• Skillnaderna mellan olika operatörer kan vara högre än 100 MSEK 

• Kontinuerlig drift för tillgångar i klasserna A och B 

• I huvudsak uppstår inga eller mer begränsade merkostnader 

 

 



Orsaker till merkostnader – avbrott i 
extern kraftförsörjning 

• 12 timmars fortsatt drift för tillgångar i klass C 

• Varierande kostnader, exempelvis för tillförande av stationär 

reservkraft för vissa klasser av tillgångar 

• Merkostnaderna kan variera mellan några MSEK till några tiotals 
MSEK 

• 4 timmars fortsatt drift för tillgångar i klass D 

• Varierande kostnader mellan operatörer kan förväntas 

• Merkostnaderna kan även här variera mellan några MSEK till några 

tiotals MSEK 

 

 

 

 



Orsaker till merkostnader – avbrott i 
extern kraftförsörjning 

• Krav för yttäckande basstationer  

• Tillsammans med krav på redundans för tillgångar (främst RNC och 

BSC) det klart mest kostnadsdrivande kravet 

• För en enskild operatör kan merkostnaderna uppgå till hundratals 
MSEK och beror av flera faktorer 

• Detta är också den kostnadspost där det föreligger störst osäkerhet 
(fortsättning följer) 

• De accessnätstyper (GSM, UMTS och LTE) har inte avgörande 

påverkan på kostnaderna 



Sammanfattning 

• Kostnadsmodellerna visar att de krav som i första hand leder 
till betydande merkostnader är: 

• Krav på redundans av tillgångar 

• I första hand RNC:er och BSC:er samt vissa corenätselement i mobila 

kommunikationsnät (~100–300 MSEK) 

• I andra hand tillgångar i klass C (~100 MSEK) 

• Möjlighet till anslutning av reservkraft (~ 300-400 MSEK) 

• 4 timmars bibehållen yttäckning i mobila kommunikationsnät (~100–

300 MSEK) 

 

 



Ej kartlagda kostnader 

• Merkostnader för att genomföra fortifikatoriska 
förstärkningsåtgärder är svåra att uppskatta utan en mer 
noggrann projektering 

• Det gäller i första hand för tillgångar som placeras i 
bebyggelse och påverkar i första hand två kravområden: 

• Möjligheten till anslutning av reservkraft 

• 4 timmars bibehållen yttäckning 



Känslighetsanalys 

• De parametrar som främst kommer att påverka merkostnader 
är: 

• Den antagna livslängden för olika typer av tillgångar 

• Priser för tillgångar med stor multiplikativ effekt (som batterier) 

• PTS kommer att redovisa resultat från känslighetsanalysen 
som del i remissen av föreskriften 



Förändring av innehållet 
• Förändring av upplägg 

• Krav som gäller för samtliga 

• Övergripande driftsäkerhetsarbete 

• Identifiering av tillgångar 

• Riskanalys och krav som följer av denna 

• Incidenthantering 

• Kontinuitetsplan 

• Förändringsarbete 



• Krav som följer av riskanalys 

• Skalskydd och inbrottslarm 

• Tillträde och åtkomst 

• Miljösäkringsåtgärder 

 

• Gäller samtliga 

• Inga detaljerade krav 

• Talar bara om att ovanstående analyseras och nivå sättas efter 

analys. 

 

Förändring forts. 



Förändring forts. 

• Klassificering 

• Abonnentanslutning inte användare 

• Ingen ytparameter 

• Alla ska dokumenterade tillgångar men alla ska inte klassa sina 
tillgångar.  

• Kraven som följer av klassificering gäller tjänstetillhandahållare. 

 



Förändring forts 

• Endast redundanskrav och avbrott i extern elkraftsförsörjning 
som följer av klassificering 

• Redundanskrav 

• Klass D – tidigare krav: automatik, nu: manuella åtgärder 

• Extern kraftförsörjning 

• Differentierade krav tätort/landsbygd för basstationer 

• Fler frihetsgrader att nå kravet 

• Inget krav på extern anslutning 

 



Undantag och övergångsregler 

• PTS kan medge undantag från skyldigheter avseende 
reservelkraftsförsörjning och redundans om det föreligger 
synnerliga skäl att undanta en viss tillgång från 
skyldigheterna. 

• Förutsätter att tillhandahållaren visar att en avvikelse från 
kraven inte har någon påtaglig negativ betydelse för 
driftsäkerheten. 



Möjliga övergångsregler  

• Ikraftträdande sex månader efter trycklov 

• Skyldighet att uppfylla krav på reservkraft för anläggningar 
i klass D och för yttäckande basstationer 

• Skyldighet att uppfylla krav på redundans 

• Krav ska dock uppfyllas omedelbart i samband med 
förändringsarbete 



Skillnader jämfört med Finland och Norge 
• Finland: 

• Detaljerade krav på hur elkrav ska realiseras 

• Detaljerade krav på åtkomst och tillträde 

• Detaljerade krav på skalskydd 

• Detaljerade krav på larm 

• Tjänsteuppdelat (från kretskopplat till e-post) 

• Norge 

• Analyserar krav på 6 h reservkraft 

• Krav på skydd mot EMP/HPM 

• Klassning ska årligen inrapporteras till PT  

 



Tidplan 

• Extern remiss: Slutet september och 4 veckor framåt 

 

• Ikraftträdande 2015 Q2/Q3 



Övriga frågor 

 



Nästa möte 

• Förslag: 26 november 9.30-12.30 


