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Dagordning 
1. Information inför ikraftträdande av nya föreskrifter  

a) Undantagsförfarande (Karin Lodin) 

b) Planerad tillsyn  

2. RSA:n för sektor elektronisk kommunikation (Hans Åkermark) 

3. Fikapaus (cirka 10:30 – 10:45) 

4. Internationellt 

a) ENISAs årliga rapport om inträffade incidenter (Anders Lindell) 

b) Status – direktivsöversyn (Staffan Lindmark) 

5. Information från bredbandsforum (Anna Wibom) 

6. Övriga frågor?  

7. Nästa möte  

 



Nya föreskrifter om driftsäkerhet 

 

• Undantagsansökan 

 



Undantagsansökan 

• Endast för kraven på redundans och reservkraft 

• Tre grunder på vilka undantag kan beviljas 

• Om teknik, kostnader och riskbedömning resulterar i att åtgärden är 
olämplig i förhållande till de positiva effekterna för driftsäkerheten 

• Om annan reglering förhindrar åtgärden 

• Om teknik, kostnader och riskbedömning resulterar i att åtgärden är 
olämplig i förhållande till att åtgärden avser förbindelse eller tillgång 
som omfattas av beslut om avveckling  



Undantagsansökan 

• Redovisning av alternativa åtgärder krävs och beskrivning av 
påverkan på driftsäkerheten som dessa åtgärder medför.  

• PTS avgör självständigt om ansökan beviljas. 

• Undantaget kan förenas med villkor, t.ex. tidsbegränsas.  



Undantagsansökan 

• Det kommer att komma vägledande information på PTS.se 

• Mall för ansökan  

 



Undantagsansökan  

• Tänk på att:  

• vara så utförlig som möjligt  

• bifoga gärna statistiskt underlag 



Tillsyn 2016 

• Tillsynsplan 2016-2017 

• Fokusområden 2016 

• Tillämpning av de nya föreskrifterna 

•  Kartläggning och klassificering av tillgångar  

• Störningar och avbrott som orsakas av fel i konfiguration 

 

• Årlig tillsyn (driftsäkerhetsincidenter) 

• Händelsestyrd tillsyn  
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2015 års RSA 

Varför, hur och vad? 



Varför 
RSA? 

Skyldighet 

Samhälls-
information 

Eget bruk 



Nyhet för 2015 

• Enligt MSBFS 2015:3  5§ 3 punkten ska PTS och andra 
myndigheter identifiera samhällsviktig verksamhet av 
nationell betydelse 

• NS har valt att konsekvent tillämpa denna avgränsning 

• NS har också valt att inte redovisa förhållanden som kopplas till 

Sveriges säkerhet och försvarsplanering 

Fotnot: Nationellt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som 
vid ett bortfall eller störning i verksamheten kan leda till 
allvarliga nationella eller internationella konsekvenser.  



Händelser som värderas 

• Nationella elavbrott  

• Avbrott som orsakas av fel och brister i 

• hantering,  

• i programvara, respektive 

• i hårdvara, 

• Avbrott i särskilda förbindelser 

• Brand i särskilda försörjningstunnlar 

• Tillgänglighetsattacker 

 



Händelser med nationell påverkan 1(3) 

År 2012 2013 2014 2015 

Antalet betydande störningar och avbrott 26 35 44 21 

Antalet händelser med nationell påverkan 11 5 17 4 

Antalet händelser med internationell påverkan 1 - - 1 

Anmärkningar:  

1. En händelse sammanför en eller flera incidentrapporter. 

2. Första halvåret 2015.  



Händelser med nationell påverkan 2(3) 

• 37 händelser med nationella 
störningar och avbrott från 
2012 till det första halvåret 
2015  

• Konfigurationsfel är den 
vanligaste felorsaken, ofta i 
kombination med andra fel 
eller brister 

• Fel i hård- och mjukvara är 

andra vanliga orsaker 

• I knappt hälften av fallen 
drabbas enbart mobilnät 

• 8 händelser påverkade fasta- 
och mobila tjänster samtidigt 

 



Händelser med nationell påverkan 3(3) 

• Fyra av händelserna 
påverkade mer än en 
operatör samtidigt 

• Huvuddelen av störningar 
pågår en kortare tid: från 
några timmar upp till 8 
timmar 

• Mindre än 20 procent av 
händelserna överstiger 12 
timmar 

• Ingen störning eller avbrott 
varade längre än 21 timmar 

• Tillgänglighetsattacker 
svarar för huvuddelen av de 
händelser där flest 
abonnenter har påverkats 
och pågår vanligtvis mellan 
en och två timmar 

 



Bedömningsgrunder 

• Riskbedömningar för händelser med 

allvarliga nationella eller 
internationella konsekvenser 

• Bedömningsgrunder:  

• befolkningens liv och hälsa 

• samhällets funktionalitet 

• grundläggande värden som 
rättssäkerhet och demokrati 

• samt skador på egendom och miljö 



Resultat 
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ENISA:s årliga incidentrapport 

2014 

Rapport till ENISA och kommissionen 



Antalet rapporterande länder 2014  
(28 EU + Schweiz) 

2014 



Antalet rapporterande länder tidigare år 

2013 



Trösklar för rapportering 



Alternativ tröskel 

Ny tröskel baserad på absolut inverkan, för större 
medlemsländer att inkludera större incidenter som inte når upp 
till de vanliga tröskelvärdena.  
Om incidenten överstiger: 

60 miljoner användarminuter (1 miljon användartimmar) 



Antalet incidenter rapporterade till ENISA 

• 2014 – 137 (Sverige 10)  

• 2013 – 90 (Sverige 10)  

• 2012 – 79 (Sverige 13) 



Drabbade tjänster 2014 



Drabbade tjänster tidigare år 



Antalet påverkade anslutningar 2014 



Antalet påverkade anslutningar tidigare år 



Grundorsak till incidenter 2014 



Grundorsak till incidenter tidigare år 



Detaljerade orsaker 2014 



Detaljerade orsaker tidigare år  



Mer information  

• Rapporterna finns att läsa på ENISA:s hemsida: 
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-
CIIP/Incidents-reporting/annual-reports  
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Kommissionens enkät om regelverket 

• “Evaluation and the review of the regulatory framework for 
electronic communications networks and services.” 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TelecomFrameworkReview2015 

• Question 106: Do you consider that the rules on integrity and security of 

networks and services (Articles 13 and 13a of the Framework Directive) 

have been effective in achieving their objectives? 

• Question 107: Do you consider that there is a need to  

improve provisions referred to in the previous question to  

make sure that they are in line with modern technology  

and security threats? 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TelecomFrameworkReview2015
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TelecomFrameworkReview2015
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TelecomFrameworkReview2015


Översynsprocessen 

• Utvärdering av befintliga regler och insamling av förslag till 
förändringar från berörda aktörer: 2015-2016 

• Kommissionens förslag till direktivsändringar: slutet av 2016 

• Diskussioner inom Parlamentet respektive Rådet: under 2017 

• Förhandlingar och beslut om nya direktiv: slutet av 2018 

• Genomförande i nationell rätt,  
förändringar av LEK i kraft:  
mitten av 2020 



Bredbandsforum 
  



Vägledande politiska målsättningar 
- Bredbandsstrategin och Digitala agendan 
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Bredbandsforums angreppssätt 

Problemlösning 

Samverkan 

Kunskap 

Att bidra till stärkt dialog och 

samverkan mellan berörda aktörer.  

 

Att gemensamt arbeta fram 

konstruktiva förslag till åtgärder som 

förbättrar förutsättningar för utbyggnad 

och tillgång till bredband i hela landet. 

 

Att bidra till att öka kunskap och 

medvetenheten om bredbands 

betydelse på lokal, regional och nationell 

nivå. 

” 

” 

1 

2 

3 

Bredbandsforum – en organisation 

för samverkan 
40 



Samverkan för bredband i hela landet 

 

 

Nationellt 
• Regering 

• Myndigheter 

• Nationella operatörer 

• Intresseorganisationer 

Regionalt 
• Länsstyrelser 

• Regioner 

• Marknadsaktörer 

Lokalt 
• Kommuner  

• Byanät 

• Marknadsaktörer 

Styrgruppsmöte #  17  

1 oktober 2015 



Regionala bredbandskoordinatorer och 
nationellt sekretariat 



Koordinatorernas uppdrag 

Skapa 
nätverk 

Samverk
an inom 
länet och 

mellan 
län 

Stödja 
kommun
er och 
lokala 
initiativ 

Kunskap 
om 

behov 
och 

förutsätt-
ningar  



Vad vill vi uppnå? 
Öka samordningen och därmed effektivisera arbetet 
på regional nivå i syfte att bidra till regeringens 
bredbandsmål. 

Detta innebär följande målsättning: 

► Koordinatorerna ska ha ett tydligt mandat som 

regionutvecklare för bredband 

► Länen ska arbeta aktivt med bredbandsfrågor  

► Länen ska ha en väl fungerande modell för samverkan 

► Länen ska dra nytta av varandras erfarenheter 

Koordinatorernas arbete ska genomsyras av samarbetsvilja,  

konkurrensneutralitet och opartiskhet 

 



Byanätsforum 



Byanätens utmaningar 
• Uppfinna hjulet på nytt för varje byanät 

• Utmaningar vid ansökan – information, 
mallar etc. 

• Kontakt med olika aktörer – andra 
byanät, myndigheter, entreprenörer 

• Kompetens inom många olika 
områden – juridik, ekonomi, teknik etc. 
– både på övergripande nivå och i 
specifika frågor 

• Driftsäkerhet allt viktigare och på 
agendan för många nät, f a när frågan 
om försäljning av näten kommer upp 

46 



 

 

 

Byanätens betydelse 
 

• Idag finns över 1 000 byanät 

 

• De har byggt bredband till 

cirka 150 000 hushåll och 

arbetsställen 

 

• De är en allt viktigare kraft för 

bredbandsutbyggnad på 

landsbygden 

 

• De står inför stora utmaningar 
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www.byanatsforum.se 



Kommande bredbandsstöd borgar för 
högre krav än tidigare stöd 
• Tidigare stödperiod – få krav i föreskrift -> ingen enhetlig 

hantering av stöden mellan länen 

• Kommande stödperiod – krav i föreskrift om bl.a. 

– NGA-nät 

– Utanför tätort 

– Undersökt möjlighet till samförläggning m h a ledningskollen.se 

– Kabelrör som möjliggör ytterligare kabelnät 

– Krav på funktionskontroller 

– Krav på förvaltningsplan 

– Krav på registrering av bredbandsnätet i ledningskollen.se 

• Troligt beslut den 7 december 



Behovet av hjälp är stort om vi ska få ett 
robust och driftsäkert nät 
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• Kravställning varierar från byanäten – viktigt att 
specificera i kravställningen 

• Stor spridning på kvalitet och byggsätt  

• Viktigt att ha kontroll på hela processen från projektering 
till dokumentation  

• Intresset för att sälja näten till befintliga operatörer finns 

• Robust fiberanläggning – stora förhoppningar på 
projektet! 



Arbetsgrupper 
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Robust fiberanläggning 



Bakgrund 

• Baseras på Bredbandsforums arbetsgrupp ”Robusthet II” 

• Utmaningar: Vidmakthålla och utveckla robustheten i 
fiberinfrastrukturen 

– Brist på gemensam syn och förståelse för begreppet robusthet 

– Ofullständig eller felaktig dokumentation av nät samt brist på 
nätinformation  

– Bristande kunskap kring behov  

– Avsaknad av tydliga krav för driftsäkerhet och robusthet  

 



Syfte 

• Öka kunskapen om fiberanläggning 

• Standardisera en godtagbar lägstanivå kring 
fiberanläggning 

• Säkerställa robusthetsnivån 

• Säkerställa att branschens aktörer använder resultatet 



Mål 

• Paraplydokument med vägledningar för hur ett robust fiberoptiskt 

bredbandsnät ska anläggas.  

• Underlätta val av metod och förläggningsteknik  

• Sprida kunskap och erfarenheter om alternativa förläggningsmetoder. 

• Teoretisk fiberanläggningscertifiering för företag  

• Teoretisk och praktisk personlig certifiering för anläggningspersonal.  

• Organisationsstruktur för fiberanläggningsutbildning 

 

 



 

Projektets styrgrupp 



Projekt: Robust Fiberanläggning 

1. Vägledning för anläggning av fibernät 
  

2. Vägledning för metodval och förläggningsteknik 
 

3. Fiberanläggningscertifiering 
 

4. Förvaltningsorganisation 



1. Vägledning för anläggning av 
fiberoptiska bredbandsnät 

Här handlar det om att sammanställa de rekommendationer 
som redan finns i dag till en tydlig vägledning för byggnation 
av noder och fibernät. Vikten av en gemensam samsyn kring 
detta är vital.  

• Befintliga dokument från SSNf 

• IT&Telekomföretagen 



2. Vägledning för metodval och 
förläggningsteknik 

Denna del handlar om själva förläggningen och schaktarbetet 
där projektet kommer att sammanställa en rekommendation för 
olika förläggningstekniker beroende på markförhållanden och 
möjligheter.  

• Borrning 

• Grävfritt 

• Schakt 

• Särskild fokus på alternativa förläggningsmetoder 

 



3. Etablera fiberanläggningscertifiering 

Teoretiskt och praktiskt prov per metod 

för individer 

Teoretiskt prov och minst en anställd 

med personlig certifiering för företag 

Den tredje delen ska säkerställa att framtaget material 
används och att kompetens finns hos företag och medarbetare 
genom ett certifieringsförfarande.  



4. Etablera 
förvaltningsorganisation  

• Branschen förvaltar med PTS som kontrollfunktion 

• Organisations- och finansieringsmodell ska fastläggas  

• Uppdatering bör ske halvårsvis för att följa upp 
förändringar med t.ex. nya förläggningsmetoder 



Tidplan för arbetet 

1. Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät 
  

2. Vägledning för metodval och förläggningsteknik  
3. Etablera fiberanläggningscertifiering  
4. Etablera förvaltningsorganisation 

 

AG1 

AG2 

AG3 

AG4 

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 



Kontakt 

robustfiber@pts.se 

http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Robust-

kommunikation/Atgarder/Robust-fiberanlaggning/ 

 

Lars Tegnemyr, Projektledare 

Lars.Tegnemyr@we-consulting.se 

0767-71 71 50 
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FRÅGOR? 



Anteckningar och bilder publiceras på 

http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-
forum/Driftsakerhetsforum/ 


