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Förord 

Elektronisk kommunikation spelar en allt viktigare roll i vårt samhälle som stöd 
för en rad samhällsviktiga funktioner, i vardagen såväl som vid extraordinära 

händelser. Post- och telestyrelsens (PTS) ansvar inom området elektronisk 
kommunikation är att möta samhällets och konsumenternas behov av telefoni- 
och bredbandstjänster, i vardagen, vid allvarliga kriser och vid höjd beredskap. 
PTS anser vidare att det är viktigt att de så kallade skydds- och 
säkerhetsmyndigheterna som exempelvis Polisen, räddningstjänsten, 
akutsjukvården, Tullverket, Kustbevakningen och Kriminalvården, får tillgång 
till lösningar som motsvarar deras behov av funktionalitet, redundans och 
säkerhet på ett för dem kostnadseffektivt sätt. 

I denna rapport redovisas PTS arbete med ett regeringsuppdrag kring vissa 
sakfrågor som utgår från de behov av mobil, ip-baserad kommunikation som 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar identifierat. Som led i 
detta arbete beskriver PTS ett antal tänkbara lösningar och också flera 
alternativ för frekvenstilldelning.  

Med anledning av att PTS avvaktar med att tilldela cirka 30 procent av 700 
MHz-bandet föreslås ytterligare utredning som klargör behoven hos de så 
kallade skydds- och säkerhetsmyndigheterna. Det är viktigt att detta klargörs 
inom en inte allt för lång tid, då frekvenserna inte bör ligga oanvända för länge. 
Vidare pågår ett närliggande arbete inom sektorn elektronisk kommunikation 
med civilt försvar som kan bidra till att totalförsvarets samlade behov av 
elektronisk kommunikation kan tillgodoses på ett samhällsekonomiskt effektivt 
sätt.  

Catarina Wretman 
Stf. Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Regeringen bedömer att behoven av mobil ip-baserad kommunikation för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar är stort och ökande. 
PTS delar denna bedömning. PTS har på uppdrag av regeringen genomfört en 
utredning för att avgöra hur säkra system för mobila bredbandslösningar kan 
etableras.  

Regeringen söker huvudsakligen svar på två frågor: 

 Hur kan mobila ip-baserade kommunikationslösningar utformas för att 
på bästa sätt uppfylla aktörernas behov och krav? 

 Vilka frekvensband kan användas för sådana mobila ip-baserade 
lösningar? 

Utgångspunkten för PTS arbete med den första frågan är en sammanställning 
av behov och krav som har utarbetats av MSB i samråd med Polismyndigheten 
och Försvarsmakten. PTS bedömning är dock att ytterligare konkretiseringar 
behövs för att tydliggöra behov och krav. Detta för att närmare kunna värdera 
olika mobila ip-baserade kommunikationslösningar.  

Som svar på den andra frågan visar PTS utredning att det finns ett flertal 
frekvensband som kan användas för en mobil ip-baserad lösning, både på 
kortare och längre sikt. Bland annat har PTS avvaktat med tilldelning av 26 
MHz av det tillgängliga frekvensutrymmet i den kommande tilldelningen av 
700 MHz-bandet. Efter behovsprövning enligt lagen skulle dessa frekvenser 
kunna användas för mobila ip-baserade kommunikationslösningar för 
aktörerna. Försvarsmaktens särskilda behov av frekvenser tillgodoses enligt 
gällande rutiner genom dialoger mellan PTS och Försvarsmakten. 

PTS fattar beslut vid spektrumförvaltningen i enlighet med de mål och regler 
som EU, riksdag och regering har beslutat. Rätten att använda radiospektrum i 
Sverige regleras i 3 kap. i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK). Om tillstånd för radioanvändning för verksamhet som bedrivs i syfte 
att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa ska beviljas utan ett 
urvalsförfarande som till exempel en auktion, krävs enligt lagen att 
radioanvändningen behövs för detta ändamål och att det utgör en effektiv 
frekvensanvändning. PTS har således att genomföra en behovsprövning och en 
prövning om användningen utgör en effektiv frekvensanvändning.1  

PTS utredning visar på ett flertal tänkbara mobila ip-baserade 
kommunikationslösningar som kan tillgodose delar av de behov och krav som 
aktörerna uttryckt i MSB:s underlag. PTS bedömer dock att det i dagsläget inte 

                                                 
1 3 kap 7 och 8 §§ LEK   
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finns någon enskild mobil ip-baserad lösning som kan uppfylla samtliga behov 
och krav till en rimlig kostnad och med tillgänglig teknik.  

PTS ser i huvudsak att olika mobila ip-baserade kommunikationslösningar 
skiljer sig på två sätt:  

 nivån av statlig kontroll över den mobila ip-baserade lösningens 
utformning, användning och utveckling, och 

 kostnaderna för att etablera och upprätthålla en lämplig täckning, 
kapacitet och tillgänglighet över tiden. 

PTS gör den övergripande bedömningen att mobila ip-baserade lösningar med 
ett ökat inslag av statligt ägande förenklar, snarare än möjliggör, att en rimlig 
nivå av statlig kontroll uppnås men att denna ökade kontroll endast kan uppnås 
till priset av ökade kostnader för staten.  

PTS anser att det inte är möjligt att förorda en enskild mobil ip-baserad lösning 
som på det mest kostnadseffektiva sättet tillgodoser viktiga delar av aktörernas 
mobila bredbandsbehov utgående från det underlag som har utarbetats av 
MSB i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten. De kostnads-
bedömningar som MSB har utarbetat och redovisar i utredningen uppvisar 
exempelvis flera brister. Tillsammans gör dessa brister att 
kostnadsbedömningarna inte behöver vara representativa. MSB delar denna 
bedömning.  

För att nå fram till en rekommendation krävs förutsättningslösa och mer 
systematiska utredningar om aktörernas behov och krav som gör det möjligt att 
balansera krav, kostnader och förväntad samhällsnytta på ett för staten 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. PTS ser här positivt på MSB:s och 
Polismyndighetens planerade deltagande i ett EU-projekt som kan bidra till att 
förtydliga kravbilden. Då PTS avvaktar med tilldelning av frekvenser i 700 
MHz-bandet, frekvenser som det finns kommersiell användning för och som 
skulle kunna bidra till att skapa bättre kapacitet och täckning i mer glest 
befolkade delar av Sverige, är det viktigt att behoven av frekvenser för 
verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller 
hälsa utreds snarast. 

I det fortsatta utredningsarbetet ser PTS att den egna myndigheten (PTS) bör 
ansvara för det tekniska utredningsarbetet och dialoger med operatörerna för 
att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och 
verka för att totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation kan 
tillgodoses.  

För att tillgodose aktörernas omedelbara behov ser PTS möjligheten att 
etablera en lösning som baseras på operatörernas befintliga mobila 
kommunikationsnät. I Belgien finns en mobil bredbandslösning som baseras 
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på de nationella mobiloperatörernas 2G-, 3G- och 4G-nät och som liknar den 
lösning som PTS framför. I huvuddelen av de europeiska länderna förs 
diskussioner kring liknande lösningar utan fastställda planer för ett införande. I 
Storbritannien kommer en lösning att finnas tillgänglig från år 2017 som i stor 
utsträckning använder mobiloperatören EEs 4G-nät. 

Under de senaste decennierna har privata företag blivit allt viktigare för att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner inom en rad samhällssektorer i Sverige, 
i vardagen såväl som vid kriser. MSB, i samråd med Polismyndigheten och 
Försvarsmakten, har i utredningen framfört åsikten att staten ska svara för 
samhällsviktiga funktioners behov av mobila ip-baserade 
kommunikationslösningar, i vardagen, vid allvarliga kriser och i krig. En 
närliggande tolkning är att staten ska svara för samhällsviktiga funktioners 
samtliga behov av elektronisk kommunikation. Ett sådant ställningstagande 
skulle påverka många privata aktörer.  

De privata aktörernas bidrag är avgörande för att samhällets behov av 
elektronisk kommunikation ska kunna mötas. De privata operatörerna hade i 
oktober år 2015 täckning av mobilt bredband med en hastighet på minst 10 
Mbit per sekund på 77 procent av Sveriges yta.2 3  För att uppnå denna 
täckning har privata aktörer investerat mellan 3-5 miljarder i mobil 
infrastruktur per år i Sverige eller ca 25 miljarder mellan 2008-2014.4 PTS anser 
att den centrala frågan, hur privata aktörer kan bidra till skyddet av vårt 
samhälle, behöver besvaras innan någon form av beslut om att etablera en 
statligt ägd och förvaltad lösning för mobil ip-baserad kommunikation fattas. 
Som ansvarig för totalförsvarsplanering inom sektorn elektronisk 
kommunikation avser PTS att, i samråd med berörda aktörer, bidra till att 
besvara denna fråga inom ramen för den civila försvarsplaneringen i enlighet 
med försvarspolitiska beslut. 

 

                                                 
2 Mätt med antagande om en typisk smart telefon som dämpas när terminalen hålls i handen, mot 
huvudet eller nära kroppen.  
3 PTS bredbandskartläggning 2015, PTS-ER-2016:10 
4 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015, PTS-ER-2015:16 
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Abstract 

The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) has, together with the 
Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Swedish Police and the 
Swedish Armed Forces, investigated certain aspects related to PPDR5-actors’ 
mobile broadband communication needs.  

As part of the investigation, PTS has identified several options for mobile 
broadband solutions which can be expected to fulfil a subset of identified 
needs and requirements. No solution can be expected to fulfil all requirements.  

PTS has also identified several possible frequency bands that could be used in a 
future PPDR-network. The spectrum needs of our Armed Forces can be met 
following established procedures.  

Discussions regarding the establishment of PPDR-network are ongoing in 
several European countries. However, few countries have made formal 
decisions with detailed plans and processes for the establishment of a network.  

PTS has performed a basic evaluation of different options to reach a 
conclusion that it is not possible to advocate one specific solution over another 
using the material provided by MSB in cooperation with the Police and Armed 
Forces. Further investigations are required before any decision can be made.  

 

                                                 
5 Eng.: Public Protection and Disaster Relief.  
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1 Bakgrund 

Regeringen ser bättre mobiltäckning och bredbandstillgång som en viktig 
prioritering. PTS delar denna bedömning. Även för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet och hälsa bedöms behoven av tillgång till mobilt bredband 
vara stor och ökande. För att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag 
är säkra system för såväl talkommunikation som mobila ip-baserade 
kommunikationslösningar avgörande. 

PTS främjar tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. I 
detta ansvar ingår att planera och arbeta med krisberedskap och totalförsvar. 

PTS har fått i uppdrag att redovisa tänkbara lösningar för att tillgodose behov 
av mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, 
säkerhet, hälsa och försvar. Myndigheten ska också redovisa vilka frekvens-
band som skulle kunna komma ifråga för en sådan lösning och aspekter kring 
denna frekvenstilldelning.  

 
PTS får sitt uppdrag från riksdagen och regeringen, till exempel genom mål, 
lagar, myndighetens instruktion och i det årliga regleringsbrevet. PTS arbetar 
för att genomföra regeringens politik på området och utformar sin verksamhet 
så att den svarar mot de behov och riktlinjer som regeringen uttrycker. 
Regeringen kan också tilldela PTS särskilda uppdrag.  

1.1 Säker elektronisk kommunikation är viktigt för 

samhället 

Riksdagen formulerar sitt mål för informationssamhället på följande sätt: 

Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose 
användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna ska i första hand 
tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha ett ansvar på 
områden där allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden.6  

Regeringens inriktning är bl.a. att tillgång till mobil kommunikation i dag är en 
förutsättning för att kunna bo, verka och driva företag i hela landet. Staten har 
en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för att den kommersiella 
utbyggnaden kan fortsätta bl.a. genom en väl fungerande marknad och genom 
att främja effektiv frekvensanvändning samt regional och lokal dialog.7 
Regeringen ser bättre mobiltäckning och bredbandstillgång som en viktig 
prioritering och konstaterar att både användningen och behoven av mobila 

                                                 
6 Prop. 2014/15:1, utg. omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86. 
7 Prop. 2015/16:1, utg. omr. 22 
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bredbandstjänster inom flera sektorer ökat kraftigt de senaste åren. Denna 
utveckling medför att efterfrågan på frekvensutrymme ständigt ökar.8 

Elektronisk kommunikation får allt större betydelse för alla slags verksamheter 
i samhället. PTS ser att säker och tillgänglig mobil bredbandskommunikation är 
viktigt för samhället i stort. Det gäller enskilda privatpersoner och företag i alla 
delar av landet, såväl som offentliga aktörer. Även för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet och hälsa, till exempel Polisen, den kommunala 
räddningstjänsten, akutsjukvården, Tullverket, Kustbevakningen och 
Kriminalvården, är behoven av mobil bredbandstillgång stora och ökande. För 
att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag är säkra system för såväl 
talkommunikation som mobila ip-baserade kommunikationslösningar 
avgörande, där det nuvarande Rakelsystemet inte räcker till för att tillgodose 
användarnas krav på datakommunikation.9  

1.2  PTS ansvar för elektronisk kommunikation 

PTS har som central förvaltningsmyndighet ett samlat ansvar, sektorsansvar, 
inom postområdet och området för elektronisk kommunikation enligt 
förordningen (2007:951) med instruktion till PTS. Inom ramen för detta 
sektorsansvar ska PTS bland annat främja tillgången till säkra och effektiva 
elektroniska kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation, LEK. 

PTS har i uppgift att planera och arbeta med krisberedskap och totalförsvar. 
Detta ansvar uttrycks i 4 § förordning (2015:1 053) om totalförsvar och höjd 
beredskap att varje myndighet i sin verksamhet ska beakta totalförsvarets krav. 
Enligt 15 § förordning (2015:1 052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap är PTS en bevakningsansvarig 
myndighet med sektorsansvar för sektorn elektronisk kommunikation. PTS har 
inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur ett ansvar för att planera och 
vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga 
sårbarheter och motstå hot och risker. I detta arbete ska PTS samverka med 
länsstyrelser, statliga myndigheter, kommuner och landsting, sammanslutningar 
och näringsidkare som är berörda  

PTS är också den myndighet som förvaltar radiospektrum i Sverige.10 PTS får 
sitt uppdrag från riksdagen och regeringen genom lag och förordning om 

                                                 
8 Regeringsbeslut II:28 (Ju2015/00044/SSK, Ju2015/09907/SSK), sid. 2.  
9 Ibid.  
10 Sådan radiokommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbildningen regleras i 
radio- och tv-lagen (2010:696) som innehåller bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program 
som är riktade till allmänheten.   
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elektronisk kommunikation11, förordning med instruktion för PTS, 
regeringsuppdrag och i regleringsbrev. Rätten att använda radiospektrum i 
Sverige styrs av 3 kap. i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK). Spektrumförvaltningen ska ske mot bakgrund av tvingande 
bestämmelser eller rekommendationer som Europeiska kommissionen utfärdar 
om harmonisering på området för elektronisk kommunikation, och 
internationellt samarbete som sker inom bland annat ITU12 och CEPT13. 

1.3 Uppdraget till PTS 

PTS har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Försvarsmakten och Polismyndigheten i regeringsbeslut II:28 
(Ju2015/00044/SSK, Ju2015/09907/SSK)14 fått i uppdrag att utreda vissa 
sakfrågor med koppling till behov som aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa samt försvar har av mobil, ip-baserad kommunikation. 

I Uppdraget ges PTS två huvuduppgifter. Den första huvuduppgiften är att 
redovisa tänkbara lösningar för kommunikation för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar. I detta arbete ska PTS beakta information 
om behov, vad som ska uppnås och vilka krav som ställs på dessa lösningar.15 
PTS ska här också inhämta synpunkter från utredningen Försörjningen av statens 
behov av it/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav (Fö2014:A) samt andra relevanta 
intressenter. MSB ges här uppgiften att bistå med relevant sakkunskap. I 
beslutet anges att PTS inte ska lämna förslag som innebär en inskränkning av 
utrymmet för marknäten för radio och tv.  

Den andra huvuduppgiften som PTS ges i Uppdraget är att redovisa:  

 vilka dedikerade frekvensband med beaktande av nuvarande 
frekvensanvändning och placering i frekvensband, som skulle kunna 
utnyttjas av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar 
för säkra och tillgängliga mobila, ip-baserade kommunikations-
lösningar, 

 vilka alternativ som finns till sådana dedikerade frekvensband, 

 vilka tidplaner som skulle kunna gälla för de olika alternativen, 

 hur Försvarsmaktens behov av frekvensutrymme kan tillgodoses,  

                                                 
11 LEK och förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation. 
12 Internationella Teleunionen. 
13 The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations. 
14 Hädanefter Uppdraget. 
15 MSB ges i Uppdraget ansvaret för sammanställningen av behov med mera.  
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 vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika alternativen samt 
vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att begränsa eventuella 
nackdelar,  

 vilka konsekvenserna blir för andra samhällssektorer om de olika 
frekvensbanden reserveras för ovanstående ändamål, samt 

 vilka faktorer som är viktiga i ett internationellt sammanhang.  

PTS ges också uppgiften att genom samråd bistå MSB i bedömningen av 
drifts- och investeringskostnader samt redovisning av en möjlig tidplan för 
skarp drift av de olika alternativen.  

1.4 PTS tolkning av och arbete med Uppdraget 

Uppdragets första huvuduppgift, redovisningen av tänkbara mobila ip-baserade 
kommunikationslösningar för kommunikation för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar, utgår från en bred tolkning av begreppet 
Lösning16  som innefattar de terminaler, applikationer, kommunikationsnät och 
aktörer som tillsammans bidrar att uppfylla relevanta användares behov. På 
samma sätt används konsekvent termen Användare för att beskriva en fysisk 
person eller ett tekniskt system som använder Lösningen. 

                                                 
16 Den breda tolkningen av begreppet lösning motiveras att de behov och krav som förs fram inkluderar 
eller påverkar samtliga delar av den mobila bredbandslösningen. Termer och begrepp i promemorian 
definieras och förklaras i bilaga 1.  
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Figur 1 Översikt av omfattningen av en lösning.  

I arbetet med att identifiera tänkbara mobila ip-baserade lösningar har PTS 
genomfört egna utredningar och genom samråd inhämtat relevant information 
från myndigheter, leverantörer, operatörer och andra intressenter. 

PTS tolkning av den andra huvuduppgiften, beskrivning av olika alternativ för 
frekvenstilldelning, följer direkt av den angivna uppdragstexten. Den tredje 
strecksatsen, för- och nackdelar med alternativen samt åtgärder som kan vidtas 
för att begränsa eventuella åtgärder, tolkar dock PTS som att värderingen ska 
inriktas mot de lösningar som identifierats i den första huvuduppgiften. Även 
här har PTS fått ta del av information som beaktats i PTS utredningsarbete. 

I den tredje delen av uppdraget, att genom samråd bistå MSB i bedömningen 
av kostnader och tidsplaner, har PTS lämnat skriftliga synpunkter17. 

1.5 PTS redovisning av Uppdraget 

Rapporten inleds i kapitel 1 med en beskrivning av bakgrunden till och innehåll 
i Uppdraget tillsammans med PTS tolkningar av och arbete med Uppdraget. 
Kapitel 2 ger en översikt av behov, krav och annan relevant information som 
påverkar utformning, införande och förvaltning av en Lösning.  

I kapitel 3 redovisas den första huvuduppgiften: möjliga lösningar för ip-
baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och 

                                                 
17 Samråd kostnadsbedömning för kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa samt försvar, PTS dnr 15-11722. 
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försvar. Kapitel 4 samlar beskrivningar och värderingar av olika alternativ för 
frekvenstilldelning i enlighet med den andra huvuduppgiften.  

Kapitel 5 innehåller en internationell utblick över andra länders arbete och 
beslut för att tillgodose liknande behov och krav. En mer grundläggande 
värdering av mobila ip-baserade lösningar, som utgår från den information 
som finns tillgänglig, samlas i kapitel 6. PTS huvudsakliga slutsatser framförs i 
kapitel 7. Varje kapitel inleds med en faktaruta som sammanfattar innehållet i 
kapitlet.   

Huvudtexten kompletteras av fyra bilagor. Bilaga 1 innehåller definitioner av 
termer och begrepp. Bilaga 2 samlar beskrivningar av PTS samråd i Uppdraget 
och hanteringen av den information som inhämtats. I bilaga 3 presenteras PTS 
tolkningar av de behov och krav som har förmedlats till PTS samt också andra 
faktorer som påverkar en lösning. Bilaga 4 innehåller beskrivningar av PTS 
förslag. 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 17 
 

2 Behov, krav och annan information 
som påverkar tänkbara mobila ip-
baserade lösningar 

Tänkta framtida användare av en Lösning framför flera olika typer av krav 
som MSB sammanställt. En Lösning som uppfyller dessa krav anges ge 
upphov till verksamhetseffektivisering och kostnadsbesparingar.  

PTS bedömning är att ingen enskild mobil ip-baserad kommunikationslösning 
i dag kan förväntas uppfylla samtliga ställda krav i MSB:s redovisning, i 
beaktande av tillgänglig teknik och till en rimlig kostnad. MSB pekar också på 
flera områden där det krävs vidare arbete för att uppfylla vissa krav. Sådant 
vidare arbete omfattar tekniska utredningar men också, enligt PTS 
bedömning, standardiseringsarbete och utveckling.  

Krav framförs också som starkt begränsar de möjliga mobila ip-baserade 
kommunikationslösningarna till att endast omfatta sådana mobila ip-baserade 
lösningar som ägs och kontrolleras av statliga aktörer.  

PTS bedömning är att sådana särskilt restriktiva krav kan leda till en 
samhällsekonomiskt mindre lämplig lösning. PTS gör också bedömningen att 
dessa krav inte är nödvändiga för att skapa en rimlig balans mellan risker, 
kostnader och samhällsnytta och bortser därmed från denna typ av krav i den 
vidare analysen. 

 
MSB har i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten utarbetat ett 
underlag18 som ska tydliggöra behov av säkra och tillgängliga mobila, ip-
baserade tjänster och vad som ska uppnås med dessa tjänster. Underlaget ska 
också beskriva krav gällande bland annat informationssäkerhet, yttäckning, 
kapacitet och funktion samt internationell operativ samverkan.  

2.1 Vad ska uppnås? 

Som motiv för ett införande av en Lösning anges i Underlaget att Användar-
organisationerna redan i dag har behov av mobil, ip-baserad kommunikation 
och att dessa behov kommer att öka. Behoven kopplas till flera olika typer av 
uppgifter som utgår från Användarorganisationernas uppdrag att säkerställa 
samhällets och medborgarnas trygghet och säkerhet och värna svensk 
demokrati och suveränitet.  

I dag tillgodoses delar av dessa behov av operatörernas befintliga mobila 
bredbandstjänster men dessa tjänster ska, enligt Underlaget, bland annat inte 

                                                 
18 MSB dnr 2015-7213 (daterad 2016-01-18) med kompletteringar med samma diarienummer (daterad 
2016-02-08), hädanefter Underlaget. Trafikverket har också bidragit med information i Underlaget. 
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tillgodose kraven på tillgänglighet, säkerhet, prioritering och möjligheten till 
utökad täckning och kapacitet. Användarna anges också ha behov av en 
långsiktighet och förutsägbarhet, avseende tekniska och ekonomiska 
förutsättningar, som inte operatörerna kan erbjuda. I Underlaget anges också 
att Rakelsystemet kommer att behöva ersättas med ny teknik när systemet 
passerat sin livslängd.19 

I Underlaget anges att införandet av en Lösning ska ge möjlighet till:  

 Verksamhetseffektiviseringar: Användarorganisationerna kan på ett mer 
effektivt sätt bidra till att värna grundläggande samhälleliga 
skyddsvärden i vardagen, vid olika former av allvarliga händelser, vid 
samhällsomfattande kriser och vid väpnat angrepp mot landet. 

 Kostnadsbesparingar: Användarorganisationerna skulle inte som i dag 
behöva flera abonnemang och terminaler för att tillgodose behoven av 
mobil tal- och datakommunikation. 

Av Underlaget framgår ingen direkt information som gör möjligt att bedöma 
hur olika krav påverkar verksamhetens mål och därmed värdera i vilken 
utsträckning en tänkbar Lösning är mer lämplig än en annan. Det är därför 
svårt att närmare precisera lämpliga kravnivåer för mer övergripande krav. PTS 
har också svårt att se att införandet av en Lösning av de angivna skälen 
nödvändigtvis leder till egentliga kostnadsbesparingar.20 

2.2 Användarna har i Underlaget uttryckt vissa krav 

I Underlaget samlas information som på olika sätt påverkar vilka mobila ip-
baserade lösningar som är tänkbara. I allt väsentligt saknas i Underlaget 
egentliga krav som tydligt beskriver efterfrågade och väl definierade funktioner 
eller egenskaper. PTS väljer trots det att använda ordet krav för att efterlikna 
användningen i Underlaget. 

På en övergripande nivå kan de krav som framförts i Underlaget indelas i tre 
kategorier21:  

                                                 
19MSB räknar med att det nuvarande TETRA-baserade Rakelsystemet har en livslängd på minst 15 år till, 
till 2030. Först när det finns ett tillgängligt alternativ som är lika bra eller bättre kan det enligt MSB bli 
aktuellt att ersätta Rakel. Källa: MSB:s webbplats (https://www.msb.se/sv/Produkter--
tjanster/Rakel/Om-Rakel/Utveckling-av-framtidens-kommunikationstjanster/Fragor-och-svar-om-
Programmet, hämtad 2016-03-07). 
20 MSB anger i det kompletterande underlaget att Rakel i ett första skede kommer att kompletteras 
snarare än ersättas av en Lösning. PTS bedömning är antalet abonnemang kan minska först då Lösningen 
helt eller delvis (i delar av landet) ersätter Rakelsystemet.    
21 Vissa krav tillhör mer än en kategori. Exempelvis är flera krav med särskild påverkan också otydliga.  

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/Om-Rakel/Utveckling-av-framtidens-kommunikationstjanster/Fragor-och-svar-om-Programmet
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/Om-Rakel/Utveckling-av-framtidens-kommunikationstjanster/Fragor-och-svar-om-Programmet
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/Om-Rakel/Utveckling-av-framtidens-kommunikationstjanster/Fragor-och-svar-om-Programmet
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 krav med särskild påverkan: krav som i stor utsträckning påverkar de 
möjliga lösningar som kan komma i fråga,   

 krav som kräver tolkning och förtydligande : krav där det inte tydligt framgår 
vilken egenskap hos Lösningen som efterfrågas eller där det angivna 
kravet inte är realiserbart i beaktande av tillgänglig teknik och rimliga 
kostnader och därmed behöver anpassas, och 

 direkt dimensionerande krav: krav som uttrycks på ett sätt som gör det 
möjligt att tolka innebörden och värdera olika lösningars lämplighet.  

Underlaget omfattar inte Försvarsmaktens totala behov avseende 
kommunikation, utan endast de områden som avser samverkan med det civila 
försvaret inom totalförsvaret. 

I de följande avsnitten ges en översikt av kraven med särskild påverkan och 
kraven som kräver vidare tolkning. PTS värdering av dessa krav beskrivs i 
avsnitt 2.3 som i avsnitt 2.4 följs av de sammanlagda dimensionerande krav 
som styr PTS arbete med att identifiera och värdera lämpliga lösningar.   

2.2.1 Krav med särskild påverkan 

I Underlaget framförs flera krav som bör motiveras av väl underbyggda och 
systematiska riskanalyser.22 Exempel på sådana krav är att: 

 kommersiella intressen inte ska, vare sig direkt eller indirekt, via 
utländska ägare och kommersiella villkor kunna påverka den svenska 
krisledningsförmågan, och att 

 lösningen ska möjliggöra kontroll av spridningen av informations-
tillgångar utanför landets gränser.  

I flera fall är kraven med särskild påverkan också svåra att tolka vilket försvårar 
PTS analys av tänkbara mobila ip-baserade lösningar.  En möjlig tolkning av 
det första kravet är att varje tänkbar Lösning måste ägas och förvaltas av 
statliga aktörer, en tolkning som kraftigt begränsar antalet tänkbara lösningar. 
En möjlig tolkning av det andra kravet är att det ska vara möjligt att, vid behov, 
begränsa spridningen av viss eller all information som förmedlas utanför 
landets gränser. Detta krav ser PTS som mindre begränsande i sammanhanget.  

2.2.2 Krav som kräver tolkning och förtydliganden 

I Underlaget framförs ett antal krav som PTS inte ser som realiserbara 
utgående från befintlig teknik och till en rimlig kostnad. I MSB:s underlag till 
PTS angavs exempelvis att en Lösning måste erbjuda nationell yttäckning, 

                                                 
22 PTS har inte tagit del av några sådana riskanalyser.  
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inomhus och utomhus, inräknat underjordiska och otillgängliga områden som 
tunnlar och källare. Kravet mildrades, efter påpekande från PTS, till att omfatta 
den yttäckning som det nuvarande Rakelsystemet upprätthåller.23 Ett annat 
exempel är att Lösningen ska ha 100 procents tillgänglighet och kunna motstå 
extrema väder, brand och krig.  

PTS anser även att flera av de krav som framförs också behöver förtydligas24 
för att närmare avgöra hur de påverkar utformningen av olika mobila ip-
baserade lösningar. I Underlaget har MSB exempelvis framfört vissa krav 
avseende täckning och tillgänglighet. En uppskattning av täckningen för en 
Lösning påverkas av flera faktorer, bland annat terminalegenskaper. På samma 
sätt är det nödvändigt att precisera hur tillgängligheten för Lösningen 
definieras och under vilka omständigheter som denna tillgänglighet ska uppnås. 
Även små skillnader i hur dessa krav definieras och tolkas kan ha avgörande 
påverkan på utformningen av en Lösning, och därmed mycket stor påverkan 
både på investerings- och driftskostnader.25  

PTS ser även svårigheterer att analysera och värdera de övergripande krav på 
skydd av informationstillgångar som framförs utan närmare angivelse av 
dimensionerande egenskaper för dessa skydd. Även här ser PTS att tolkningen 
av kravet i stor utsträckning kan både påverka kostnader och olika tänkbara 
mobila ip-baserade lösningars möjlighet att uppfylla kravet. 

2.3 PTS värdering och hantering av krav 

PTS bedömning är att det i dag inte existerar någon realiserbar Lösning som 
uppfyller samtliga krav som förs fram i Underlaget. MSB anger26 också att ”[…] 
fortsatt arbete behövs kring åtgärder för förbättrad informationssäkerhet samt 
hur störkänsligheten hos LTE ska hanteras för kritiska tillämpningar, särskilt i 
den övre delen av hotskalan. För militärt bruk behöver även konsekvensen av 
att använda en cellbaserad arkitetur utredas.” PTS noterar också att en möjlig 
tolkning av flera av kraven med särskild påverkan påtagligt skiljer sig från de 
krav som ställdes när Rakelsystemet infördes.  

Av denna anledning har PTS i arbetet med att identifiera tänkbara lösningar 
inkluderat mobila ip-baserade lösningar som inte uppfyller samtliga ställda 

                                                 
23 Här valde dock MSB att utgå från den täckning som Rakel uppnår med externt fordonsmonterade 
antenner och överföra det till ett täckningskrav för handburna terminaler.  
24 Sådana utredningar inleds med ett arbete för att tydliggöra behov och krav. Först därefter är det möjligt 
att närmare ange avgöra kravens påverkan på en lösnings utformning.  
25 PTS konstaterar i avsnitt 6.2.1 att de kostnadsbedömningar som MSB redovisat uppvisar flera brister. 
En avgörande brist är att de bedömda kostnaderna inte är jämförbara. Behoven av tolkning och 
förtydliganden är här en bidragande orsak.  
26 MSB dnr 2015-7213 (daterad 2016-01-18), sid. 7.  
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krav. PTS bortser exempelvis från de särskilda krav som entydigt pekar på att 
varje tänkbar lösning måste ägas och förvaltas av en eller flera statliga aktörer. 
Motiveringar till utvidgningen av mängden tänkbara mobila ip-baserade 
lösningar är: 

 Vissa framförda krav bedömer PTS som direkt orealistiska, vilket 
innebär att ingen lösning kan uppfylla kraven utgående från i dag 
tillgänglig teknik och till rimliga kostnader.27  

 Krav förs fram utan tydlig angivelse av vilka behov som motiverar 
enskilda krav. Om exempelvis ett krav med särskild påverkan framförs 
som endast svarar för en mindre del av den samlade behovsbilden, är 
det enligt PTS bedömning möjligt att hantera dessa särskilda behov på 
annat sätt och att Lösningen dimensioneras efter den breda 
behovsbilden.  

 PTS bedömning är att operatörernas mobila bredbandstjänster 
uppfyller för samhället rimliga krav på tillgänglighet och skydd av 
information på ett sätt som balanserar kostnader, risker och tekniska 
möjligheter. Med vissa kompletteringar och investeringar bedömer PTS 
att dessa tjänster även kan uppfylla än högre ställda krav på 
tillgänglighet och skydd av information.  

 Den internationella utvecklingen visar på flera exempel där länder helt 
eller delvis utnyttjar eller kommer att utnyttja operatörernas tjänster 
och kommunikationsnät för att tillgodose en liknande behovsbild som 
den svenska. 

 Samtliga nätägande mobiloperatörer uttrycker i samrådet att det 
bedöms möjligt att tillgodose de kommunikationsbehov som 
Användarna har. 

 De begränsningar som följer av kraven med särskild påverkan riskerar, 
enligt PTS bedömning, att leda till en samhällsekonomiskt mindre 
lämplig lösning. Operatörernas befintliga mobila kommunikationsnät 
har exempelvis bättre förutsättningar att uppfylla Användarnas 
nuvarande och framtida kapacitetskrav. Dessa nät kommer också i 
högre utsträckning att utvecklas för att tillgodose framtida behov på ett 
sätt som knappast är möjligt i ett nät som enbart nyttjas av Användare.  

PTS har inom ramen för Uppdraget också tolkat och anpassat de krav där 
sådan tolkning och anpassning bedömts som nödvändig. Vidare utrednings-
arbete för att ytterligare precisera dessa krav ingår inte som del i Utredningen. 
                                                 
27 De fortsatta analyser som PTS ser som nödvändiga kan leda till förändringar i kraven med särskild 
påverkan. I flera fall hänvisas till den pågående Utredningen om försörjning av statens behov av 
it/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav (Fö 2014:A) och överväganden som kan komma att ingå i 
den redovisningen.  
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PTS sammanlagda hantering av kraven i Underlaget framgår av figur 2 samt 
bilaga 3.   

 

Figur 2 PTS behandling av krav i Underlaget.  

2.4 Dimensionerande krav 

De krav som återstår efter PTS inledande analys och värdering av krav som 
förekommer i Underlaget benämns Dimensionerande krav och är de krav som 
styr PTS utformning och värdering av tänkbara mobila ip-baserade lösningar.28 
De Dimensionerande kraven representerar PTS försök att strukturera, tolka 
och förtydliga eller anpassa de krav som framförs i Underlaget, och behöver 
därmed inte i alla avseenden avspegla efterfrågade egenskaper som anges i 
Underlaget. Ett exempel på sådan anpassning är kraven på tillgänglighet, 
täckning och kapacitet där kraven har formulerats som balanskrav29.   

De Dimensionerande kraven indelas i fem kategorier: 

 kostnader och kostnadskontroll: krav som syftar till att Lösningen ska vara 
ekonomiskt effektiv så att kostnaderna för Användarna begränsas, 

 tjänster och funktioner: krav som beskriver de tjänster och funktioner som 
Lösningen måste stödja,  

 täckning och kapacitet: krav som beskriver Lösningens yt- och 
befolkningstäckning samt kapacitet, 

 informationssäkerhet: krav som påverkar skyddet av informations-
tillgångars tillgänglighet, konfidentialitet, riktighet och spårbarhet, och 

 internationell samverkan: krav som kopplas till den internationella 
operativa samverkan som Lösningen ska stödja. 

Flera av de Dimensionerande kraven som anges i tabell 1 nedan är inte 
tillräckligt precisa i MSB:s underlag för att PTS närmare ska kunna beskriva 
tänkbara lösningar. Exempelvis kvarstår en otydlighet i de Dimensionerande 

                                                 
28 Kraven med särskild påverkan berörs i kapitel 6, avsnitt 7.1 och avsnitt 7.4. 
29 Balanskrav är sådana krav där kravinnehåll och kravnivåer ska definieras utgående från samlade 
bedömningar av kostnader, förväntad nytta samt andra påverkansfaktorer. 
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kraven på informationssäkerhet som kopplas till oklarheter i Underlaget. För 
att närmare utarbeta tydliga krav krävs en mer detaljerad beskrivning av de hot 
som Lösningen ska kunna motstå och hantera. 

Tabell 1 Sammanställning av Dimensionerande krav som PTS 

använder för att identifiera tänkbara Lösningar. 

Kategori Dimensionerande krav 

Kostnader och 
kostnadskontroll 

Lösningen ska följa internationella standarder. 

En bred skara leverantörer ska kunna svara för 
försörjningen av terminaler och kommunikationsnät. 

Avtal och andra överenskommelser ska löpa under en 
tid som ger Användarorganisationerna rimliga 
möjligheter till långsiktig planering.   

Tjänster och 
funktioner  

Lösningen ska möjliggöra mobil, ip-baserad 
datakommunikation mellan: 

a) Användare,  
b) informationskällor, och  
c) andra kommunikationsnät.  

Lösningen ska stödja för Användarna relevanta 
kommunikationstjänster i form av: 

a) individ- och gruppsamtal samt push-to-talk-tjänst 
mellan Användare,  

b) individsamtal mellan Användare och andra 
abonnenter, och 

c) meddelandetjänster mellan Användare och från en 
Användare till många Användare. 

Lösningen ska innehålla funktioner för dynamisk 
prioritering mellan sessioner, Användare och tjänster. 

Lösningen ska möjliggöra kommunikation mellan 
terminaler utan beroende till annan del av Lösningen.  

Lösningen ska möjliggöra informationsutbyte med och 
via luftfarkoster. 

Täckning och 
kapacitet 

Lösningen ska erbjuda täckning som skapar en lämplig 
balans mellan kostnader och samhällsnytta.  

Lösningen ska erbjuda kapacitet som skapar en lämplig 
balans mellan kostnader och samhällsnytta. 

Lösningen ska möjliggöra en skyndsam etablering av 
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utökad täckning och kapacitet.  

Lösningen ska möjliggöra skyndsam etablering av 
täckning och kapacitet i områden där det saknas 
förbindelse till övriga delar av Lösningen.  

Informations-
säkerhet 

Lösningen ska uppnå en tillgänglighet som skapar en 
lämplig balans mellan risker, kostnader och 
samhällsnytta.  

Lösningen ska upprätthålla ett skydd av informations-
tillgångars konfidentialitet, riktighet och spårbarhet 
som skapar en lämplig balans mellan risker, kostnader 
och samhällsnytta.  

Internationell 
samverkan 

Det ska vara möjligt att kommunicera med användare i 
andra länder.  

Det ska vara möjligt att ge internationella aktörer 
möjlighet att nyttja Lösningen i Sverige.  

Det ska vara möjligt för nationella (svenska) 
Användare att nyttja Lösningen i andra länder. 
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3 Tänkbara lösningar för aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa samt 
försvar 

Av PTS utredningsarbete framgår att varje tänkbar mobil ip-baserad lösning 
kommer att innehålla flera olika typer av kommunikationsnät, från yttäckande 
kommunikationsnät till transportabla kommunikationsnät för nationella och 
internationella insatser.  

Allmänt finns tre olika kategorier av mobila ip-baserade lösningar: lösningar 
som enbart används för att tillgodose Användarnas behov, lösningar där 
Användare och andra abonnenter båda använder kommunikationsnäten samt 
kombinationer därav. Inom varje typ av mobil ip-baserad lösning ryms ett 
flertal olika alternativ.  

De krav som framförts pekar, enligt PTS bedömning, på LTE som den i dag 
mest lämpliga tekniska plattformen för Lösningar. 

Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att uppfylla högt ställda krav på 
tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet. Sådana åtgärder ska skapa en 
lämplig balans mellan risker, kostnader och samhällsnytta. 

PTS samråd visar dels att operatörerna har ett intresse av och ser möjlighet att 
erbjuda tjänster inom området, dels att de tekniska skillnaderna mellan olika 
typer av Lösningar är begränsade. 

 
De krav som MSB, Försvarsmakten och Polismyndigheten framför påverkar 
alla delar i Lösningen: terminaler, applikationer, kommunikationsnät och 
aktörer men också informationskällor. I detta avsnitt redovisas ett antal olika 
tänkbara lösningar utgående från Dimensionerande krav. 

3.1 Varje Lösning kommer att innehålla flera olika 

typer av kommunikationsnät 

Varje Lösning kommer, för att uppfylla de Dimensionerande kraven avseende 
kapacitet och täckning, att bestå av flera kommunikationsnät: 

 ett eller flera yttäckande nät som tillsammans täcker en lämplig del av 
landets yta och befolkning, 

 ett eller flera nationella insatsnät som kan användas för att hantera 
situationer då nationella, yttäckande nät inte fungerar som avsett eller 
där det saknas täckning, och 
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 ett eller flera internationella insatsnät som ska kunna tillgodose 
Användarnas behov i olika typer av internationella insatser.30 

Till det kommer också förstärkningsresurser för att snabbt utöka täckning och 
kapacitet.  

 

Figur 3 Flera olika typer av kommunikationsnät ingår som del i 

en Lösning. 

För de yttäckande näten ser PTS tre primära alternativ: 

 cellulära kommunikationsnät utgående från stationära basstationer med 
täckning inom ett geografisk avgränsat område, 

 satellitbaserade kommunikationsnät som utnyttjar satellit eller satelliter 
för täckning över stora områden, och 

 transportabla kommunikationsnät med möjlighet att skapa täckning 
från fordonsmonterade, burna eller på annat sätt rörliga eller flyttbara 
enheter.  

Om det finns särskilda krav kring hög täckning, tillgänglighet vid längre 
elavbrott och skydd av positionsinformation bör satellitlösningar övervägas. 
PTS preliminära bedömning utifrån Underlaget är annars att satellitlösningar 
kan användas som komplement till yttäckande, cellulära nät. På samma sätt ser 
PTS i första hand transportabla kommunikationsnät som ett komplement till 
stationära yttäckande nät. För att uppfylla vissa krav med särskild påverkan, ser 
PTS det som närmast nödvändigt att en Lösning på sikt kommer att innehålla 
kommunikationsnät som utvecklats för militära tillämpningar.31 

                                                 
30 Beroende på kraven kan samma infrastruktur användas för nationella och internationella insatsnät men 
också som förstärkningsresurser.  
31 Alternativet, om kraven om kostnadskontroll också beaktas, är att de standarder som underbygger 
moderna kommunikationsnät kompletteras för att också stödja denna typ av förmågor. Efter sådana 
kompletteringar krävs sedan att leverantörerna utvecklar system som stödjer de nya funktionerna. En 
sådan process kommer att behöva pågå i flera år om det ens skulle kunna ske.  
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3.2 Dimensionerande krav pekar mot LTE  

Under de senaste decennierna har TETRA- och TETRAPOL-baserade system 
etablerats i många europeiska länder för att tillgodose de behov av 
talkommunikation, meddelandetjänster och viss datakommunikation som 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet och hälsa har. Även om den tekniska 
livslängden för de befintliga näten inte kommer att nås förrän den första delen 
av 2030-talet32 har Long Term Evolution (LTE) identifierats som den mest 
naturliga ersättaren.  

Standardiseringsarbetet för LTE inleddes redan 2004. Den första utgåvan 
standarder fastställdes i december 2008 (release 8)och den första vågen av 
kommersiell LTE utrustning kom i slutet av nästföljande år.33 LTE har 
utvecklats för kapacitetskrävande och tidskritiska behov av mobil 
kommunikation. En rad olika ip-baserade tjänster kan stödjas utgående från 
tillgängliga standarder. Under de följande åren, efter 2008, har standarder 
utvecklats och fastställts som på olika sätt kommer att uppfylla 
Dimensionerande krav.  

Enligt PTS bedömning är LTE den i dagsläget mest lämpliga utgångspunkten 
för det yttäckande kommunikationsnät som ingår i Lösningen. Det finns flera 
skäl till detta ställningstagande. Ett skäl är att CEPT har identifierat LTE som 
den gemensamma tekniken i Europa för att tillgodose PPDR34-aktörers behov 
av mobila bredbandstjänster. USA och Storbritannien har också valt att basera 
sina respektive lösningar på LTE-teknik.35 Ett sådant val kan förväntas 
tillgodose de Dimensionerande kraven på kostnadskontroll.  Långsiktigt kan 
det förväntas att det samlade internationella intresset för användningen av LTE 
i dessa sammanhang skapar en god grund för fortsatt förmågetillväxt.36   

                                                 
32 Se fotnot 19. 
33 R. Ferrús och O. Sallent, Mobile Broadband Communications for Public Safety, The Road Ahead 
Through LTE Technology, Wiley, 2015. 
34 Public Protection and Disaster Relief 
35 Se kapitel 5. 
36 LTE utesluter inte satellitbaserade kommunikationsnät som del i Lösningen.   
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Figur 4 Översiktlig beskrivning av tidslinje för införande av 

utvecklingen av lösningar (källa: ECC Report 218).37 

I befintliga standarder definieras också funktioner för att möjliggöra 
kommunikation mellan Användare och användare i andra typer av 
kommunikationsnät. PTS bedömning är att den tekniska möjligheten till sådant 
informationsutbyte inte skiljer sig mellan de olika typer av lösningar som 
beskrivs i avsnitt 3.3.  

3.3 Det finns flera tänkbara lösningar för cellulära 

kommunikationsnät 

Ett sätt att erbjuda yttäckning är att utnyttja ett eller flera cellulära LTE-nät. En 
möjlig indelning för att beskriva de sätt som ett införande kan ske utgår från 
vilka aktörer som kan använda den eller de yttäckande kommunikationsnät 
som ingår i Lösningen: 

 dedikerade mobila ip-baserade lösningar: samtliga kommunikationsnät 
används enbart av Användare, 

 integrerade mobila ip-baserade lösningar: samtliga kommunikationsnät 
används både av Användare och av abonnenter, och 

 kombinerade mobila ip-baserade lösningar: viss avskiljbar del används enbart 
av Användare medan andra delar också utnyttjas av abonnenter.  

Inom varje kategori av mobila ip-baserade lösningar, dedikerade, integrerade 
och kombinerade lösningar, finns ytterligare ett antal alternativ som beskrivs i 
de följande avsnitten.38    

                                                 
37 ECC Report 218, figur 4.   
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3.3.1 Tänkbara dedikerade lösningar 

I den första klassen av mobila ip-baserade lösningar, dedikerade lösningar, 
används alla ingående kommunikationsnät enbart av Användare. Även med 
denna begränsning finns det flera möjligheter. 

Frekvenstilldelning 

Det finns huvudsakligen två alternativ. Det ena alternativet är ett en aktör 
direkttilldelas frekvenser inom ett lämpligt frekvensband för verksamhet som 
bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa enligt lag och 
förordning.39 Det andra alternativet är att tilldelningen sker efter ett 
auktionsförfarande med särskilda villkor som begränsar användningen till 
Användare och deras operativa behov. En sådan tilldelning efter 
auktionsförfarande kan ske till en statlig eller privat aktör.40   

Teknisk uppbyggnad 

I en dedikerad mobil ip-baserad lösning ser PTS att tre komponenter kommer 
att ingå:  

 ett LTE-baserat cellulärt nät som enbart nyttjas av Användare, 

 ett eller flera nationella och internationella insatsnät, och  

 förstärkningsresurser för lokalt förbättrad täckning och kapacitet.   

Uppnådd kapacitet och täckning 

Täckning och kapacitet påverkas dels av frekvensbandet men också av 
utformningen av det cellulära nätet. En möjlighet är att det cellulära nätet 
begränsas till vissa områden – exempelvis tätorter och andra, mer tätbefolkade 
områden – och nationella insatsnät eller satellitkommunikation används för att 
hantera kommunikationsbehov utanför dessa områden. En annan möjlighet är 
att det yttäckande LTE-nätet etableras för att ge önskvärd täckning och 
kapacitet inom stora delar av landet så att antalet kompletterande nationella 
insatsnät kan begränsas. 

Ökad kapacitet kan uppnås genom ytterligare frekvenser, effektivare 
radioutrustning eller fler basstationer. Om det uppstår behov av högre 

                                                                                                                            
38 I de exempel på lösningar som förmedlats till MSB (PTS dnr 15-11722, daterad 2016-02-01) 
förekommer en integrerad lösning, två kombinerade lösningar och en dedikerad lösning. Dessa exempel 
har valts för att illustrera huvudsakliga kostnadsmässiga skillnader mellan olika typer av lösningar.  
39 Förutsättningarna för en sådan tilldelning beskrivs i kapitel 4.  
40 En privat aktör kan återvinna investeringen genom överenskomna användaravgifter och kan också 
tillåtas återanvända passiv infrastruktur, som byggnader och master, samt samordna nätövervakning och 
underhåll med annan verksamhet för att uppnå kostnadsbesparingar jämfört med en aktör som inte har 
dessa möjligheter.   
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kapacitet behövs sannolikt ytterligare frekvenstilldelning samt förnyade 
investeringar.   

Aktörer och aktörsförhållanden 

Även om en aktör tilldelas frekvenser, kan denna aktör välja att överlåta 
ansvaret för att driftsätta, övervaka och underhålla lösningen till en annan 
privat eller statlig aktör. En möjlighet här är att detta sker som del i en 
konkurrensutsatt upphandling.  

3.3.2 Tänkbara integrerade mobila ip-baserade lösningar 

I en integrerad mobil ip-baserad lösning används alla ingående 
kommunikationsnät av Användare såväl som av andra abonnenter. Variationer 
mellan olika alternativa integrerade mobila ip-baserade lösningar relateras i 
huvudsak till antalet operatörer som bidrar till att skapa yttäckning.  

Frekvenstilldelning 

Integrerade mobila ip-baserade lösningar kräver ingen frekvenstilldelning annat 
än till nationella insatsnät samt för specifika ändamål, exempelvis för 
datalänkar som överför information från luftfarkoster till markstationer.   

Teknisk uppbyggnad 

I varje integrerad lösning kommer, enligt de Dimensionerande kraven, tre 
komponenter att ingå:  

 ett eller flera LTE-baserade cellulära nät som nyttjas av Användare och 
andra abonnenter, 

 ett eller flera nationella och internationella insatsnät, och  

 förstärkningsresurser för lokalt förbättrad täckning och kapacitet.   

I integrerade mobila ip-baserade lösningar som utnyttjar flera operatörers 
mobila kommunikationsnät kommer behovet av förstärkningsresurser att vara 
mindre än för en dedikerad lösning.41 

Uppnådd täckning och kapacitet 

Den uppnådda täckningen beror av den eller de operatörer som ingår i 
lösningen. I dag uppnås en sammanlagd täckning för talkommunikation i de 
publika mobilnäten som svarar mot över 90 procent av landets yta och cirka 

                                                 
41 Givet att Användarnas kommunikationsbehov prioriteras. Operatörerna har i dag tillgång till 
transportabla förstärkningsresurser (https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Robust-
kommunikation/Atgarder/Mobila-basstationer/, hämtad 2016-03-11). 

https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Robust-kommunikation/Atgarder/Mobila-basstationer/
https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Robust-kommunikation/Atgarder/Mobila-basstationer/


 

 

  

Post- och telestyrelsen 31 
 

99,997 procent av landets befolkning.42 För datakommunikation gör PTS 
bedömningen att operatörerna under 2016 kommer att uppnå en yttäckning på 
omkring 85 procent och en befolkningstäckning som överstiger 99,9 procent med 
en hastighet på 10 Mbit/s eller bättre. 

Den sammanlagda kapaciteten begränsas inte enbart till ett specifikt frekvensband 
då huvuddelen av operatörerna kan använda fler frekvensband för 
datakommunikation. Den kommersiella utvecklingen kan också förväntas leda till 
ytterligare förbättrad kapacitet över tid, något som också framgår av regeringens 
inriktning.  

Aktörer och aktörsförhållanden 

En statlig aktör kan genom upphandling teckna avtal med en eller flera 
operatörer. En möjlighet här är att konkurrensutsätta upphandlingen med en 
uppdelning efter geografiska områden. Särskilda krav avseende täckning och 
andra eventuella åtgärder regleras i avtal.  

En annan möjlighet är en upphandling som riktas mot en operatör men där det 
anges att även andra operatörers nät ska kunna nyttjas (roaming). En tredje 
möjlighet är att upphandla möjligheten från samtliga operatörer även om en 
enskild operatör kan välja att avstå från att delta i upphandlingen.   

3.3.3 Tänkbara kombinerade mobila ip-baserade lösningar 

I en kombinerad mobil ip-baserad lösning reserveras vissa delar av ett eller 
flera kommunikationsnät för Användare medan andra delar utnyttjas både av 
Användare och av andra abonnenter. 

Frekvenstilldelning 

Beroende på den kombinerade lösningens utformning kan det finnas behov av 
frekvenstilldelning43 enligt tidigare beskrivningar.  

Teknisk uppbyggnad 

Den tekniska uppbyggnaden för kombinerade mobila ip-baserade lösningar 
varierar beroende på lösningens sammansättning. En möjlighet är att enbart 
vissa tillgångar i kärnnätet reserveras för hantering av Användare. En annan 
möjlighet är att man bygger ett helt eget kärnnät för Användarna. Andra 
alternativ som delas/kan varieras i en kombinerad lösning är exempelvis att ett 
dedikerat yttäckande kommunikationsnät kombineras med ett operatörsägt 
mobilt kommunikationsnät. 

                                                 
42 Utomhustäckning med antagande om en typisk smart mobiltelefon där signalen inte dämpas av 
kroppen.  
43 Se kapitel 4.  
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En annan sorts kombinerade mobila ip-baserade lösningar uppkommer om 
flera aktörers basstationer används, exempelvis genom etablering av 
basstationer som reserveras för Användarna: 

 i områden där befintliga operatörers nät saknar täckning, eller 

 i tätorter, längs större vägar och i särskilda områden  

men där man i andra områden utnyttjar en eller flera operatörers nät. På 
samma sätt som för de andra typerna av lösningar, ingår också nationella och 
internationella insatsnät samt förstärkningsresurser som del i kombinerade 
mobila ip-baserade lösningar.  

Uppnådd täckning och kapacitet 

Den uppnådda täckningen och kapaciteten för en kombinerad mobil ip-
baserad lösning beror på lösningens tekniska utformning och följer 
beskrivningarna i avsnitt 3.3.1och avsnitt 3.3.2.  

Aktörer och aktörsförhållanden 

Även här ges flera möjligheter som i stor utsträckning bestäms av Lösningens 
tekniska utformning och de överväganden som redovisas i avsnitt 3.3.1 och 
avsnitt 3.3.2. Exempelvis kan en statlig aktör äga och kontrollera de tillgångar i 
kärnnätet som hanterar särskilt känslig information medan samtliga övriga 
delar av Lösningen konkurrensutsätts och upphandlas. Det är också möjligt att 
genom upphandling särskilja den här typen tillgångar från övriga tillgångar och 
tillämpa speciella rutiner för hur denna information hanteras.  

3.4 Åtgärder för ökad tillgänglighet, konfidentialitet 

och riktighet 

Den tänkta användningen av Lösningen och de Dimensionerande kraven 
motiverar åtgärder som på olika sätt bidrar till att bevara informations-
tillgångars tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.44 Sådana åtgärder ska 
skapa en rimlig balans mellan risker, kostnader och förväntad nytta.45 

PTS samlade bedömning är att de krav som förts fram i Underlaget inte har 
underbyggts av mer strukturerade riskbedömningar där krav och kravnivåer har 
balanserats mot kostnader och förväntad nytta. Utgående från Underlaget ser 
PTS inte någon möjlighet att närmare beskriva nödvändiga och lämpliga 

                                                 
44 Hanteringen av spårbarhet bedöms i första hand se i anslutning till informationskällor snarare än som 
del i kommunikationsnätet. Bilaga 3 innehåller en diskussion kring framförda krav avseende spårbarhet.  
45 De åtgärder som redovisas i avsnittet är sådana åtgärder som helt eller till del kan förväntas överstiga 
operatörernas nuvarande skyldigheter enligt PTSFS 2014:1 och PTSFS 2015:2. Föreskrifterna beskrivs 
mer utförligt i bilaga 3.  
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skyddsåtgärder. I de följande avsnitten redovisas på vilket sätt som vidare 
analyser kan genomföras för att förtydliga krav på skyddsåtgärder och också 
exempel på skyddsåtgärder som kan övervägas. 

3.4.1 Riskbedömningar kan användas som underlag för 
skyddsåtgärder 

En riskbedömning syftar till att identifiera hot som kan påverka en verksamhet, 
värdera denna påverkan och fatta beslut om en given risknivå är godtagbar eller 
kräver hantering. Riskbedömningar för en Lösning skiljer sig från mer 
allmänna riskbedömningar46 främst på två sätt: 

 en möjlig ökad förekomst av avsiktliga hot som syftar till att påverka 
tillgängligheten till Lösningen eller informationstillgångars riktighet och 
konfidentialitet, och  

 en mer direkt negativ påverkan på samhälleliga skyddsvärden som 
följer om Lösningen inte fungerar som avsett.  

Riskbedömningar för mobila ip-baserade lösningar påverkas också av andra 
faktorer. Exempelvis är det nödvändigt att skilja mellan verksamhetskritiska 
kommunikationsbehov och behov utan sådan allvarlig påverkan. Risk-
bedömningar för Lösningen kommer också att påverkas av om Rakelsystemet 
avvecklats eller ej så att Lösningen också ska bära verksamhetskritiska 
taltjänster.  

3.4.2 Exempel på tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder 

Det finns en rad olika åtgärder som kan komma i fråga för att reducera vissa 
risker för Lösningen. Varje sådan åtgärd förknippas med ökade kostnader men 
kan också påverka andra delar av Lösningen eller Användare på annat sätt. 

En möjlig risk är att applikationer installeras på en terminal och som på ett 
oönskat sätt bidrar till att sprida informationstillgångar till obehöriga eller där 
skyddet av information som lagras på terminalen inte är tillräckligt. För att 
minska denna risk kan det vara nödvändigt att genomföra särskilda 
granskningar av hård- och mjukvara, eventuellt i kombination med 
begränsningar i de terminaler som tillåts som del i Lösningen. Sådana 
granskningar och beslut påverkar inte bara kostnader utan också möjligheten 
att i önskad takt tillgodose olika typer av behov.  

Ett annat exempel är att minska risken för att mjukvarufel leder till mer 
omfattande avbrott i Lösningen genom att tillämpa en princip där särskilt 

                                                 
46 Underlaget innehåller inte sådan information som gör det möjligt att värdera den förväntade nyttan för 
olika typer av åtgärder.   
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viktiga tillgångar dubbleras med olika leverantörer mellan de redundanta 
tillgångarna.  

Tabell 2 Exempel på åtgärder som kan vidtas för att öka 

informationssäkerheten i Lösningen.  

Nätdel Åtgärd 

Terminal 

Kryptografiska funktioner för skydd av information som lagras 
på terminalen 

Funktioner för autentisering och auktorisation, exempelvis 
flerfaktorsautentisering 

Möjligheten till fjärrhantering, exempelvis för att radera 
information från stulna eller borttappade terminaler 

Säkerhetsgranskning av hård- och mjukvara 

Applikationer 

Kryptografiska funktioner och funktioner för autentisering och 
auktorisation 

Särskild granskning av betrodda applikationer 

Begränsad tillgång till applikationer (utom betrodda 
applikationer) 

Basstation 

Hårdvaruredundans inom enskilda basstationer 

Redundans mellan basstationer 

Redundans mellan operatörer för att minska påverkan av 
mjukvarufel 

Särskilda fysiska och logiska skydd 

Ökad störtålighet 

Säkerhetsgranskningar av hård- och mjukvara 

Reservkraftssystem, personal, transporter och drivmedel för 
hantering av långvariga elavbrott 

Samlingsnät 

Redundans för förbindelser från basstation till kärnnät 

Hårdvaruredundans inom tillgångar 

Begränsningar i användningen av andra aktörers aktiva 
förbindelser 

Redundans mellan tillgångar (olika leverantörer) 

Kryptografiska skydd 
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Särskilda fysiska skydd 

Logiska skydd 

Säkerhetsgranskningar av hård- och mjukvara 

Reservkraftssystem, personal, transporter och drivmedel för 
hantering av långvariga elavbrott 

Kärnnät 

Placering av tillgångar i särskilt skyddade anläggningar 

Olika former av logiska skydd 

Redundans mellan tillgångar (geografisk redundans men också 
mellan leverantörer) 

Begränsningar i användningen av andra aktörers aktiva 
förbindelser 

Säkerhetsgranskningar av hård- och mjukvara 

Processer och 
rutiner  

Möjlighet till externa revisioner av rutiner och processer 

Särskild hantering av nätförändringar 

Särskilda tester 

Avtal 

Möjlighet till insyn i bokföring med mera 

Särskilda krav på ersättning vid olika typer av händelser där 
Lösningen inte fungerar som avsett 

Krav på finansiell stabilitet med särskilda garantier 

Krav på personal, exempelvis särskilda registerkontroller med 
mera 

Krav på rutiner och certifiering 

Ökad möjlighet att bryta ingångna avtal om krav inte uppfylls 

Begränsningar i tillämpningen av force majeure 

  

3.5 Samråd visar på operatörernas intresse för att 

erbjuda lösningar  

Som del i PTS utredningsarbete har PTS efterfrågat information från ett flertal 
operatörer och leverantörer. De huvudsakliga slutsatserna av samråden är dels 
att operatörerna har ett intresse av och ser möjlighet att erbjuda tjänster inom 
området, dels att de tekniska skillnaderna mellan olika typer av mobila ip-
baserade lösningar är begränsade.47 

                                                 
47 Ytterligare detaljer av PTS samråd redovisas i bilaga 2.  
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3.5.1 Operatörerna ser möjlighet att stödja efterfrågade funktioner 

Samtliga nätägande mobiloperatörer uttrycker i samrådet att det bedöms 
möjligt att tillgodose de kommunikationsbehov Användarna har. Exempelvis 
anger Tele2 att man: 

 ser positivt på möjligheterna att på kommersiell grund tillgodose 
efterfrågan på mobila kommunikationstjänster från aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar, och att 

 det finns praktiska och kommersiellt genomförbara lösningar på de 
särskilda krav avseende såväl täckning som hastighet, robusthet och 
funktionalitet som kan antas behöva ställas. 

TeliaSonera anger att andra samhällssektorer och industrier kommer att ställa 
lika långtgående krav som näten måste hantera.  

Hi3G tror sig kunna tillhandahålla de mobila kommunikationstjänster som 
blåljusaktörerna behöver och bör också kunna uppfylla de krav som kan tänkas 
ställas nu och framöver. TeliaSonera och Telenor bjuder i sina samrådssvar in 
till fortsatt dialog och samverkan om hur kommersiella lösningar skall kunna 
uppfylla behoven och Net1 påpekar särskilt att man redan har kunder inom 
den aktuella användargruppen.  

3.5.2 Operatörerna ser fördelar i användningen av kommersiella nät 

Operatörerna pekar på flera fördelar med användningen av kommersiella nät. 
Exempelvis anger TeliaSonera att en större kommersiell aktör har helt andra 
möjligheter att utveckla och uppgradera ett mobilnät jämfört med en offentlig 
operatör som driver ett separat PPDR-nät. De generella förbättringar av 
mobilnäten som drivs fram av konkurrensen och i takt med att olika sektorer 
och industrier digitaliseras kommer även att komma PPDR-applikationerna till 
nytta.  

TeliaSonera anger vidare att användningen av kommersiella mobilnät som 
bärare av PPDR-applikationer i förlängningen bidrar till att aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar inte bara får en lägre kostnad för 
sin kommunikationstjänst utan även bättre förutsättningar att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter för respektive verksamhet. 

3.5.3 Flera aktörer framför synpunkter kring frekvenstilldelning 

Teracom rekommenderar att frekvenser för ett PPDR-nät bör ligga inom 
ramen för den kommersiella delen av 700 MHz-bandet. Här pekar man på att 
synergier med kommersiell nätutrustning och terminaler kan utnyttjas fullt ut 
vilket minimerar utrustningskostnaderna samt att goda förutsättningar för 
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samverkan med andra aktörer också skapas. Teracom anger också att 
användningen av de nationella optionerna i 700 MHz-bandet48 är förknippade 
med flera nackdelar och att 400 MHz-bandet är olämpligt.  

Andra aktörer påpekar att PPDR-nätet i en dedikerad lösning under långa 
stunder i många områden helt eller delvis kommer att stå outnyttjat och att det 
innebär ett ineffektivt frekvensutnyttjande.  

3.5.4 Leverantörer ser få skillnader mellan olika typer av lösningar 

Leverantörer anger att det finns goda tekniska möjligheter att uppfylla 
Användarnas behov av tjänster och funktioner utgående från befintlig teknik 
och teknik under utveckling. De ser ingen direkt teknisk skillnad mellan de 
tjänster och funktioner som kan erbjudas i någon av de tre olika typerna av 
lösningar. Huawei anger exempelvis att det är möjligt att bära PPDR-tjänster 
över kommersiella nät utgående från befintlig frekvenstilldelning, och för fram 
Storbritannien och Australien som länder som stödjer denna bedömning.  

Ericsson förespråkar en kombinerad lösning där kärnnätet reserveras för 
Användare, och framhåller att en fördel med denna uppdelning är att det är 
lättare att införa särskilda krav på personal och rutiner, att det är enklare att 
tillgodose nationella lagkrav samt hantera skillnader i skalskydd jämfört med 
det skalskydd som ofta tillämpas i operatörernas kärnnät. En annan fördel som 
Ericsson framför är att principerna för drift- och underhåll skiljer sig åt, där 
Användare prioriterar stabilititet och tillgänglighet medan operatörerna 
prioriterar funktionstillväxt.  

                                                 
48 Se avsnitt 4.4.3.  
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4 Om möjliga frekvenslösningar för 
aktörernas behov 

PTS är ansvarig för förvaltningen av radiospektrum i Sverige och utformar sin 
verksamhet så att den svarar mot de politiska mål som regeringen uttrycker. 
Rätten att använda radiospektrum i Sverige styrs av 3 kap. i LEK. 

PTS ser ett flertal frekvensalternativ som skulle kunna utnyttjas av aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar. Eftersom Lösningar 
innehåller flera olika typer av kommunikationsnät beskrivs frekvensalternativ 
som är tillämpliga både för cellulära, yttäckande nät och insatsnät. Samman-
ställningen visar att det finns tillgängliga frekvenser både på kortare och längre 
sikt.  

Försvarsmakten behov av frekvenser tillgodoses av PTS enligt gällande rutin i 
dialog med Försvarsmakten. 

Tilldelningen av frekvenser för en Lösning påverkar både förhållanden inom 
sektorn elektronisk kommunikation och andra samhällssektorer, men också 
politiska mål. 

Krav på internationell samverkan kan påverka lösningen. I en lösning som 
enbart utnyttjar befintliga och kommande operatörsägda mobila 
kommunikationsnät ser PTS inte någon sådan påverkan.   

 
Beroende på vilken Lösning som ska införas och när den ska införas kan det 
bli aktuellt med prövning om frekvenstilldelning. Detta kapitel beskriver ett 
antal möjliga frekvensband som skulle kunna användas.49 Kapitlet inleds med 
en beskrivning av övergripande egenskaper hos olika frekvensband. Därefter 
redovisar PTS flertalet frekvensband som skulle kunna utnyttjas av Användare 
som del i en Lösning.50  

4.1 PTS frekvensförvaltning 

Rätten att använda radiospektrum i Sverige styrs av 3 kap. i LEK. PTS, som 
ansvarig myndighet för förvaltningen av radiospektrum i Sverige, utformar sin 
verksamhet så att den svarar mot de politiska mål som riksdag och regering 
beslutar. Spektrumförvaltningen ska även ske mot bakgrund av tvingande 
bestämmelser eller rekommendationer som Europeiska kommissionen utfärdar 
om harmonisering på området för elektronisk kommunikation, och annat 
internationellt samarbete som sker inom bland annat ITU och CEPT.  

                                                 
49 I integrerade lösningar och kombinerade lösningar kan ytterligare frekvensband också komma att 
utnyttjas eftersom Användarna då får tillgång till flera av tilldelade frekvenser som utnyttjas av 
kommersiella operatörer. 
50 PTS begränsar här redovisningen av frekvensband som kan utnyttjas av Användare till de tillstånd som 
går ut inom 10 år. Utan denna begränsning finns det ytterligare band som kan utnyttjas. 
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I LEK och i förarbeten till LEK används begreppen effektiv frekvensanvändning 
och effektivt resursutnyttjande för att beskriva statens övergripande ansvar för 
frekvensanvändningen.  

I uppgiften för staten bör ligga att se till att de tillgängliga resurserna används på ett 
från teknisk och ekonomisk synpunkt så effektivt sätt som möjligt.51 

I förarbetena till lagen framgår också att spektrumförvaltningen ska ta hänsyn 
till samhällsekonomiska aspekter och den övergripande samhällsnyttan av en 
viss radioanvändning.52 

I linje med regelverket samt riksdagens, regeringens och EU:s mål har PTS 
tagit fram en övergripande vision för spektrumförvaltningen. Denna vision är 
vägledande vid fördelning och tilldelning av radiofrekvenser: 

Samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige är maximerad över tid 

Detta innebär att radiospektrum ska förvaltas och tilldelas på ett sätt som ska 
främja konkurrens vid tillhandahållandet av elektroniska kommunikations-
tjänster och bland annat säkerställa att användarna, inbegripet användare med 
funktionshinder, får maximalt utbyte när det gäller urval, pris och kvalitet, 
säkerställa att det inte uppstår någon snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen inom sektorn för elektronisk kommunikation, främja effektiva 
investeringar i infrastruktur, främja innovation, samt främja en effektiv 
användning och säkerställa en ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser. 
Visionen överensstämmer med lagens syfte att enskilda och myndigheter ska få 
tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största 
utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras 
pris och kvalitet. Hur PTS arbetar för att uppnå Sveriges och EU:s mål och 
reglering beskrivs i PTS spektrumstrategi.53 

Radiospektrum i Sverige har ett stort ekonomiskt värde som insatsvara till 
trådlös kommunikation och andra radiobaserade tjänster samt för forskning. 
Enligt ett flertal analyser och bedömningar54 är användningen av radio-
spektrum värd minst 2 procent av BNP, dvs. minst 80 miljarder SEK per år. 
Det finns idag knappt några tomma, dvs. outnyttjade eller oplanerade, bredare 
frekvensband i den svenska frekvensplanen, utom i mycket höga frekvens-

                                                 
51 Prop. 1992/93:200 s. 168 f.   
52 Prop. 2009/10:193 s. 67   
53 PTS-ER-2014:16. 
54 Analysys (2004): Study on conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in the European Community. 

Final report for the European Commission. NERA (1998): Use of Radio and its impact on the Swedish economy. Final report 
for Post och telestyrelsen.   
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områden. Det innebär att för varje spektrumanvändning som möjliggörs, så 
omöjliggörs en annan spektrumanvändning. All spektrumanvändning har en 
alternativkostnad eftersom alternativa spektrumanvändningar som också har 
ett värde kan förhindras.  

Radiofrekvenser är en begränsad gemensam resurs med ett betydande värde 
för allmänheten och marknaden. Radiospektrum måste räcka till för samhällets 
behov idag och i framtiden. Brist på radiospektrum kan annars bli ett hinder 
för samhällsutvecklingen. Det ligger därför i det allmännas intresse att 
radiospektrum hanteras så effektivt som möjligt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv.55 I förvaltningen av radiospektrum måste PTS ständigt göra val och 
prioriteringar i hur resursen radiospektrum bäst och mest effektivt ska 
utnyttjas. PTS väger här hela samhällets behov av radiofrekvenser, för att hitta 
en optimal fördelning av frekvenser. PTS inriktning är att samhällets behov 
kan mötas. Däremot kan inte enskilda intressenter i samtliga fall tilldelas exakt 
de radiofrekvenser de önskar, i den mängd och under de villkor de vill ha, 
eftersom det skulle leda till en suboptimering av den totala 
frekvensanvändningen och en lägre samhällsnytta. Ibland är förståelsen för detta 

låg eftersom enskilda intressenter inte ser till hela samhällets nyttor och 
kostnader vid frekvensanvändning, utan endast utgår från sina egna kostnader 
och nyttor. 

4.2 Förutsättningar för frekvenstilldelning 

I LEK anges att tillstånd ska beviljas om en ansökan bland annat leder till en 
”effektiv användning av frekvensutrymmet” och vidare att antalet tillstånd får 
begränsas med hänvisning till effektivt utnyttjande, vilket i förarbetena 
preciseras som samhällsnytta56. När antalet tillstånd har begränsats i enlighet 
med detta, ska tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om 
inte särskilda skäl föranleder annat. Tillståndsprövningen sker då efter 
exempelvis en auktion eller ett jämförande urvalsförfarande. Ett skäl till att 
frångå detta förfarande är om radioanvändning behövs för verksamhet som 
bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa.57 Tillstånd ska 
i detta fall istället beviljas om radioanvändningen behövs och om det utgör en 
effektiv frekvensanvändning. PTS har således att genomföra en 
behovsprövning och en prövning om användningen utgör en effektiv 
frekvensanvändning. 

Om frekvenser ska kunna avsättas för ett nät särskilt för verksamhet som 
bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa, behöver den 

                                                 
55 2009/140/EG, pkt 24.   
56 3 kap 6 och 7 §§ LEK   
57 3 kap 7 och 8 §§ LEK   
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som ansöker om tillstånd visa att frekvenserna behövs, att behoven endast kan 
lösas med sökta frekvenser samt visa vilka kostnader och nyttor som 
användningen innebär. Underlaget ska utformas så att PTS kan utvärdera om 
användningen utgör en effektiv frekvensanvändning. Underlaget ska även 
möjliggöra att PTS kan göra en fullständig bedömning av kostnaden och nyttan 
för hela samhället så att användningen bidrar till att maximera samhällsnyttan 
av radiospektrum över tid.   

Som underlag för en sådan ansökan behöver PTS en realistisk tidplan som 
visar att frekvenserna kommer tas i bruk i närtid. PTS behöver också underlag 
för en samhällsekonomisk analys. Skulle det bli aktuellt med en prövning om 
tillstånd för ändamål som utreds i detta regeringsuppdrag ser PTS att olika 
alternativa lösningar, även avtal med kommersiella aktörer samt blandade 
lösningar, bör ha utretts så att den mest kostnadseffektiva lösningen har valts. 
PTS ser att det i underlaget bör framgå hur marginalnyttan för verksamheterna 
med ett exklusivt nät med egna frekvenser har ställts i relation till kostnaderna. 
Om PTS ska kunna avsätta frekvenser för ett dedikerat bredbandsnät för en 
Lösning krävs antingen ett tydligt beslut om finansiering från regeringen eller, 
om det ryms inom nuvarande finansiering samt lag och uppdrag för 
Användarna, en väl genomarbetad plan med kravspecifikationer, kostnader för 
utbyggnad och drift, och en trovärdig lösning för finansiering. Det måste göras 
troligt att frekvenserna kommer att användas på ett sådant sätt att det resulterar 
i en effektiv frekvensanvändning. 

Ovanstående prövning gäller endast tillståndsansökan utan allmän inbjudan 
och urvalsförfarande. Skulle frekvenserna tilldelas i ett urvalsförfarande, till 
exempel en auktion, ett jämförande urvalsförfarande eller en kombination, så 
sker ingen särskild behovsprövning.  

Om tillstånd skulle tilldelas exempelvis MSB eller annan aktör för verksamhet 
som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa utan 
allmän inbjudan och urvalsförfarande, ska frekvenserna inte användas för 
annan verksamhet än vad som avses i lag och förordning med ”verksamhet 
som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa”. Det går 
således inte att vidaresälja kapacitet eller erbjuda abonnemang till annan 
verksamhet eller användare än vad som avses i lag och förordning eftersom det 
skulle visa att aktuellt radiospektrum inte behövs i sådan utsträckning som det 
ansökts om. 

Utöver frågan om frekvenser behövs, är det viktigt att beakta att konkurrensen 
kan komma att snedvridas om statliga aktörer bedriver näringsverksamhet som 
lika gärna skulle kunna skötas av det privata näringslivet. Inte minst då en 
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statlig aktör dels finansieras via skattemedel och dels får tillgång till statliga 
gemensamma resurser så som frekvenser utan kostnad, vilket privata aktörer 
istället måste investera i med privata medel. Utgångspunkten är att företag ska 
kunna verka på marknader efter principen konkurrens på lika och rättvisa 
villkor. För att motverka konkurrensproblem är det viktigt att noga utreda vilka 
begränsningar som ska ställas avseende vilken sorts tjänster som får erbjudas i 
ett eventuellt statligt bredbandsnät för blåljuskommunikation, och till vilka 
aktörer som försäljning av abonnemang får ske samt vad dessa abonnemang 
ska användas för. 

4.3 Övergripande om frekvensegenskaper 

Generellt sett når låga frekvenser längre än höga frekvenser. Det betyder att 
det blir mer kostsamt att uppnå yttäckning i höga frekvenser eftersom höga 
frekvenser kräver fler basstationer per ytenhet. För ett nationellt yttäckande 
cellulärt nät är det önskvärt att frekvensområdet som används är under 1 GHz 
för att nätet ska kunna realiseras med färre antal basstationer och därmed till 
rimliga kostnader. Detta är också en slutsats som görs i CEPT Rapport 21858.  

Av de frekvenslösningar som PTS presenterat är 380 MHz och 450 MHz de 
frekvensband som har bäst vågutbredningsegenskaper för att skapa yttäckning. 
Därför ger dessa band bäst förutsättningar att realisera en lösning som 
uppfyller täckningskrav med så få basstationer som möjligt. De frekvens-
beroende skillnaderna mellan antalet nödvändiga basstationer beror också på 
andra parametrar.59 

700, 800 och 900 MHz-banden ligger relativt nära varandra i frekvens och har 
därför vågutbredningsegenskaper som i stort sett kan förväntas ge likvärdig 
täckning. För ett geografiskt begränsat yttäckande nät kan även de högre 
frekvensbanden, som 2,3 GHz, vara lämpliga. 

Kapaciteten i ett cellulärt nät är beroende av frekvenslösningen i kombination 
med hur tätt60 nätet byggs, där ett tätare byggt nät ger högre kapacitet. Valet av 
mobil ip-baserad lösning påverkar också behov av frekvensmängd och/eller 
vilken täthet som behövs i ett eventuellt nät för att täcka de uttryckta 
kapacitetsbehoven. För en mobil ip-baserad lösning där ett dedikerat radionät 
används i kombination med ett eller flera kommersiella radionät är behovet av 
kapacitet i det dedikerade nätet lägre jämfört med en mobil ip-baserad lösning 

                                                 
58 ECC Report 218. 
59 Terminalutformningen påverkar antennegenskaper. Storleksbegränsningar kan göra det svårt att 
utnyttja hela den teoretiska täckningsvinst som det lägre frekvensbandet ger. Exempel på frekvensvalets 
påverkan på investerings- och driftkostnader redovisas i avsnitt 6.2.2.  
60 Antalet basstationer per ytenhet. 
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där det dedikerade radionätet dimensioneras för att täcka hela 
kommunikationsbehovet. 

4.4 Frekvensband som skulle kunna utnyttjas i en 
Lösning 

Det finns ett flertal frekvensband som på olika sätt kan användas i en Lösning, 
från frekvenser kring 400 MHz upp till frekvenser över 3 GHz.  

4.4.1 380 MHz-bandet 

Det frekvensband som för närvarande används av Rakelsystemet (380-385 
MHz/ 390-395 MHz) skulle potentiellt kunna användas för en dedikerad LTE-
baserad Lösning. Den tekniska utvecklingen gör detta möjligt genom att 
implementera funktionalitet som redan är standardiserad. 

Inom NATO finns en överenskommelse att inte tillåta bredbandig civil 
användning i 380 MHz-bandet. Givet det faktum att Sverige inte är medlem i 
NATO, samt de diskussioner som förs på europeiskt nivå angående 
restriktioner för bredbandig trafik i 380 MHz-bandet, ser dock PTS inte att 380 
MHz-bandet kan uteslutas för en framtida LTE-baserad Lösning. 

4.4.2 450 MHz-bandet 

450- 470 MHz är redan idag internationellt harmoniserat för mobilt bredband, 
och är även standardiserat för LTE. 450 MHz-bandet är också en av de 
frekvensband som identifierats av CEPT som potentiellt möjligt att använda 
för PPDR bredbandskommunikation.61 

450 MHz-bandet medger en implementering med upp till 2 x 5 MHz 
bandbredd. Nuvarande LTE-standard (LTE Band Class 31) som används t.ex. 
i Net1:s nät använder frekvensbandet 452,5-457,5 MHz (upplänk) respektive 
462,5- 467,5 MHz (nedlänk). Inom CEPT tittar man på en mer flexibel 
harmonisering som är kompatibel med nuvarande LTE450, men som även 
tillåter en viss justering av bandgränserna för att nationellt kunna anpassa 
bandplanen beroende på befintlig användning.  

Eftersom delar av bandet är standardiserat för LTE och används kommersiellt 
finns det kommersiell utrustning som kan användas i bandet. Frankrike har 
officiellt aviserat planer på en framtida 400 MHz-lösning för PPDR-
användning.62 Bandet ingår även som ett tänkbart alternativ i de diskussioner 
som pågår i exempelvis Tyskland. Om Frankrike och eventuellt andra länder 
kommer att realisera planerna för PPDR-användning i 450 MHz-bandet som 

                                                 
61 ECC Report 218. 
62 Se avsnitt 5.1.  
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de aviserat kan även marknaden för PPDR-specifik utrustning förväntas vara 
stor. 

4.4.3 700 MHz-bandet 

700 MHz-bandet används idag i Europa främst för rundradio, men förväntas 
inom de närmaste åren tilldelas för kommersiellt mobilt bredband i hela 
Europa. EU-kommissionen arbetar via Radiospektrumkommittéen (RSC) på 
ett beslut om harmoniserad användning för mobilt bredband inom EU, vilket 
inkluderar tekniska villkor. 

Den harmoniserade bandplanen för Europa består av två delar:  

 2 x 30 MHz FDD 

 20 MHz SDL (Supplementary Downlink) 

 

Figur 5 Harmoniserad Bandplan för 700 MHz (källa: ECC Decision 

(15)01).  

2 x 30 MHz FDD är en bandplan liknande den för 800 MHz-bandet som 
möjliggör upp till två gånger sex stycken 5 MHz-kanaler där hälften av 
spektrumet används för upplänk (terminalen sänder data till basstationen), och 
hälften för nedlänk (basstationen sänder data till terminalen). Det är denna del 
av 700 MHz-bandet som PTS avser tilldela i den kommande 700 MHz-
tilldelningen. Det är även denna del av bandet som i det kommande 
ovannämnda beslutet från EU-kommissionen kommer att vara tvingande för 
medlemsländerna att genomföra. Ett flertal länder har tilldelat eller är på väg 
att tilldela de 2 x 30 MHz FDD i 700 MHz-bandet via auktion, bland andra 
Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Finland. Ett beslut i Europeiska rådet 
och Europaparlamentet är under förhandling och avser i första hand 
tidpunkten för en harmoniserad implementering. 

700 MHz-bandplanen möjliggör upp till fyra stycken 5 MHz-kanaler för SDL, 
det vill säga extra nedlänkskapacitet. Genom att sammankoppla dessa kanaler 
med upplänken från ett annat band (t.ex. 800 MHz) ger SDL befintliga LTE-
operatörer en möjlighet att öka kapaciteten för nedladdning av data. 
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Storbritannien är ett land som hittills aviserat att de planerar att tilldela SDL-
kanalerna i sin 700 MHz-auktion.  

CEPT har även identifierat ett antal nationella PPDR-optioner i 700 MHz-
bandet.63 Dessa optioner möjliggör för ett land att nationellt avsätta upp till 2 x 
5 MHz + 2 x 3 MHz för PPDR. PTS har valt att avvakta med att tilldela SDL-
blocken i 700 MHz-bandet för att inte försvåra en framtida PPDR-lösning med 
de nationella optionerna i kombination med SDL-blocken. 

 

Figur 6 Nationella PPDR-optioner (källa: CEPT Report 218).  

Frankrike har aviserat att man planerar en PPDR-lösning för delar av landet 
baserad på dessa två optioner, eventuellt i kombination med en lösning i 400 
MHz-bandet för nationell yttäckning.   

4.4.4 900 MHz-bandet 

900 MHz-bandet innehåller 2 x 35 MHz harmoniserat för mobilt bredband, 
där hela bandplanen även är standardiserad för LTE. Bandet är idag tilldelat för 
mobilt bredband, och används för både GSM, UMTS och LTE. Nuvarande 
licenser går ut den 31 december år 2025. 

4.4.5 2 GHz-bandet 

2 GHz-bandet (ofta refererat till som 2 GHz Unpaired) täcker frekvensbanden 
1900-1920 MHz och 2010- 2025 MHz. Den nedre delen av bandet är 
harmoniserat för mobilt bredband och tilldelades tillsammans med 3G-
tillstånden för 2,1 GHz. Av dessa 20 MHz saknar 5 MHz tillståndshavare, de 
övriga 15 MHz är tilldelade till de kommersiella mobiloperatörerna men 
används inte på grund av brist på utrustning som stödjer bandet.  Bandet skulle 
potentiellt kunna användas för en framtida LTE-baserad lösning, exempelvis 
för temporära insatsnät eller förstärkning. Tillstånden för den idag tilldelade 
delen av frekvensbandet går ut 2025. 

I den övre delen av 2 GHz-bandet finns idag endast temporär användning,  
PTS tilldelar bland annat temporära lokala tillstånd för videolänk. EU har 
nyligen i ett beslut harmoniserat bandet för videolänkar och trådlösa kameror. 
CEPT Report 52 identifierar PPDR som ett tänkbart användningsområde, 
både för fasta länkar och mobil användning, inklusive videolänk till/från 
                                                 
63 ECC Decision (15)01. 
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helikoptrar och obemannade farkoster. Bandet skulle potentiellt kunna 
användas för framtida PPDR-lösningar för bredbandig kommunikation, 
exempelvis videolänkar på mark eller till och från flygfarkoster. 

4.4.6 2,1 GHz-bandet 

2,1 GHz-bandet är tilldelat för mobilt bredband i form av tre tillstånd på 2 x 20 
MHz vardera. Bandet används idag främst för 3G-teknik i Sverige men LTE 
(4G) har börjat användas i mindre skala. 2,1 GHz-bandet skulle potentiellt 
kunna användas för en framtida LTE-baserad PPDR-lösning. Tillstånden för 
bandet gäller till och med den 31 december år 2025.  

Bandets vågutbredningsegenskaper gör att det krävs fler basstationer för att 
skapa ett nationellt yttäckande bredbandsnät, än vad det gör för lägre band. 
Bandet skulle kunna användas som en del av en lösning för att ge täckning och 
kapacitet i städer eller andra geografiskt begränsade områden. 

4.4.7 2,3 GHz-bandet 

2,3 GHz-bandet har idag en begränsad användning, exempelvis för temporära 
videolänkar. Bandet är dock harmoniserat för mobilt bredband (1 x 100 MHz 
TDD) och PTS planerar att tilldela bandet omkring år 2018.   

Liksom 2,1 GHz-bandet bedöms frekvenserna lämpliga för att bygga täckning 
och kapacitet i städer eller andra geografiskt begränsade områden. 

4.4.8 2,6 GHz-bandet 

2,6 GHz-bandet består av totalt 2 x 70 MHz FDD + 50 MHz TDD spektrum, 
och större delen av bandet används idag huvudsakligen för LTE (4G) i tätorter. 
Då bandet ligger relativt högt i frekvens är det mer lämpat för täckning och 
kapacitet i geografiskt begränsade områden snarare än för att skapa nationell 
yttäckning. Tillstånden för 2,6 GHz-bandet gäller till och med den 31 
december 2023. 

4.4.9 3,5 GHz-bandet och 3,7 GHz-bandet 

Frekvensbandet 3,4-3,8 GHz är genom ett ECC-beslut64 harmoniserat för 
mobilt bredband. I 3,5 GHz-bandet (3,4- 3,6 GHz) finns idag femton 
länsbaserade och två nationella tillståndshavare. Tillstånden används 
huvudsakligen för att tillhandahålla fast trådlöst bredband med WiMAX. En 
majoritet av tillståndshavarna använder dock inte frekvenserna De länsvisa 
tillstånden gäller till och med den 31 mars 2023 medan de nationella tillstånden 
går ut den 31 december 2017. 

                                                 
64 ECC Recommendation 04(05) 
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3,7 GHz-bandet (3,6- 3,8 GHz) är främst tilldelat i form av kommunala 
blocktillstånd. Tillstånden används i huvudsak för fast trådlöst bredband likt 
3,5 GHz-bandet. Liksom för 3,5 GHz-bandet är den nuvarande användningen 
begränsad. De nuvarande tillstånden gäller till och med den 31 december 2022. 

3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ses som potentiella kapacitetsband i framtida 
5G LTE-nät. Bandet är dock på grund av sina vågutbredningsegenskaper 
mindre lämpligt för att ge yttäckning i större geografiska områden. 

4.4.10 Andra frekvensalternativ 

Vid sidan av de frekvensalternativ som redovisas i avsnitten 4.4.1 till 4.4.9 finns 
också ytterligare frekvensband som kan användas som del i en Lösning.  

5 GHz-bandet 

Frekvensbanden 4940-4990 MHz och 5150-5250 MHz är harmoniserade för 
Broad Band Disaster Relief (BBDR) både inom och utanför Europa, och skulle 
potentiellt kunna användas för kompletterande lösningar, t.ex. videolänkar eller 
nationella insatsnät inom geografiskt begränsade områden. 

Militära frekvensband 

Försvarsmakten utnyttjar idag flera olika frekvensband för mobil-
kommunikation och annan radioanvändning. En del av lösningarna för att 
täcka Användarnas mobila kommunikationsbehov skulle potentiellt kunna 
använda delar av detta spektrum. 

Delning med annan användning 

Alla tillstånd för de frekvensband som används för radiotrafik i de 
kommersiella mobilnäten är förenade med villkor som möjliggör att 
frekvenserna delas med annan användning. Ett eventuellt behov att utöka 
täckning eller kapacitet när ett kommersiellt nät har ett driftavbrott skulle 
kunna tillfredsställas genom att temporärt använda den kommersiella 
operatörens frekvenser i det område där det är driftavbrott. Utanför 
tätbefolkade områden kan det tänkas att höga frekvensband som normalt sett 
inte används av mobiloperatörer i dessa områden temporärt nyttjas för att 
lokalt öka täckning och kapacitet för Användarnas kommunikation. 

4.5 Tidplaner för olika frekvensband 

Tillgången till frekvenser i olika band begränsas av existerande tillstånd i 
banden. Enligt LEK 3 kap. 12 b § får tillstånd att använda radiosändare inom 
ett visst frekvensutrymme inte förlängas. Tabellen nedan visar när de olika 
banden blir tillgängliga utifrån när nuvarande tillstånd går ut. Då flera datum 
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nämns betyder det att det finns tillstånd i bandet med olika tillståndstider. Band 
som har tillägget ”Kontinuerligt” visar att det finns frekvenser som idag inte är 
tilldelade och där ingen tidpunkt för tilldelning ännu är satt. 

Tabell 3 Översikt av frekvensband och tillståndens utgångstid.  

Frekvensband Tillgängligt 

380 MHz 2020  

450 MHz 2021  

700 MHz 2017 / Kontinuerligt 

900 MHz 2025  

2 GHz 2025  

2,1 GHz 2025 / Kontinuerligt 

2,3 GHz 2018  

2,6 GHz 2024  

3,5 GHz 2018 / 2023 

3,7 GHz 2023  

 

Tabellen visar att tillstånd går ut löpande. PTS har föreslagit att i dagsläget inte 
tilldela SDL-blocken i 700 MHz-bandet. Det ger fortsatta möjligheter för en 
PPDR-lösning i de nationella optionerna.65För de nationella optionerna i 700 
MHz-bandet gäller att de kan tas i anspråk senare än 2017 då för närvarande 
ingen tilldelning är planerad.  

4.6 Hantering av Försvarsmaktens behov av 
frekvensutrymme 

Försvarsmakten har en särskild ställning i LEK 3 kap. 3 §.66 Krav på tillstånd 
enligt 1 § gäller inte för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, 
Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk, vid verksamhet som verket 
bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt.  

Efter hörande av Försvarsmakten beslutar PTS om tilldelning av 
radiofrekvenser för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets 

                                                 
65 Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet, PTS dnr 15-6916. 
66 Tillsammans med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarets Radioanstalt och Försvarets 
materielverk, vid verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets 
radioanstalt. 
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materielverk samt om de ytterligare villkor som behövs. När det gäller 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, beslutar PTS efter hörande av dessa 
myndigheter.67  

Försvarsmakten är den enskilt största användaren av radiofrekvenser i Sverige. 
PTS inventering av frekvensanvändning mellan 400 MHz till 6 GHz som 
genomfördes år 2013 visar att 18 procent av tillgängligt radiospektrum i det 
frekvensintervallet användes primärt för Försvarsmakten. Ytterligare en stor 
frekvensmängd, upp till 42 procent i frekvensintervallet, kan användas 
sekundärt av Försvarsmakten. Försvarsmakten har i fredstid möjlighet att 
använda ungefär en tredjedel av frekvenserna i området upp till 35 GHz. Drygt 
tio procent av spektrumområdet upp till 35 GHz används primärt eller 
exklusivt av Försvarsmakten. Vid väpnat angrepp, vid krig eller krigsfara inom 
eller utanför Sveriges gränser, träder ett annat regelverk i kraft, som ger helt 
andra förutsättningar för Försvarsmaktens frekvensanvändning med hänsyn till 
landets försvar eller säkerhet i övrigt. 

De två senaste besluten om Försvarsmaktens frekvensanvändning togs 2010 
och 2014. År 2010 minskades Försvarsmaktens primära frekvensanvändning 
med 6 385 MHz då ett av målen var att frigöra frekvenser som inte används 
eller kommer att användas av Försvarsmakten. Beslutet möjliggjorde 140 MHz 
till videolänkar och slog även fast att samtliga band skulle kunna delas med 
hjälp av dynamisk spektrumaccess (DSA)68. 

I Försvarsbeslutet 2014 minskades Försvarsmaktens frekvensanvändning med 
endast ca 60 MHz. Nya militära användningar i ”primärt civila” band lades till, 
och i kombination med andra delar av beslutet ökade delningen av 
frekvensband mellan civil och militär användning. 

Inriktningen för Försvarsmaktens frekvensanvändning är därmed, i likhet med 
resterande användningar, inriktad på att frekvensband på sikt kan delas mellan 
flera användningar. Försvarsmakten behov av frekvenser har tillfullo 
tillgodosetts av PTS efter hörande av Försvarsmakten. 

Nedan i figur 7 syns en översikt över frekvensanvädningen i Sverige år 2013 i 
frekvensbanden 400-6000 MHz. 

                                                 
67 LEK (2003:389). 
68 Nytt beslut om Försvarsmaktens frekvenstilldelning. Spektrumavdelningen. 
https://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2010/forsvarsbeslut-beskrivning-101207.pdf 
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Figur 7 Översikt över frekvensanvändningen i Sverige år 2013 i 

400-6000 MHz 

4.7 Konsekvenser för andra samhällssektorer 

Att reservera frekvenser för en dedikerad Lösning påverkar andra 
samhällssektorer som genom ett sådant beslut skulle undantas möjligheten att 
använda det aktuella frekvensutrymmet. När det gäller frekvensutrymme där 
alternativ användning specifikt är mobilt bredband så är påverkan i första hand 
indirekt i den meningen att den minskade mängden tillgängliga frekvenser 
påverkar operatörer och därefter andra samhällssektorer. I beskrivningen av 
konsekvenser görs en åtskillnad mellan allmän och frekvensspecifik påverkan. 
Redovisningen innefattar till stor del möjliga effekter och för att kunna se 
konsekvenserna mer definitivt anser PTS att detta behöver utredas vidare. 

4.7.1 Allmän påverkan69 

Att reservera frekvenser kan ha olika påverkan på olika samhällssektorer 
beroende på vilka frekvenser det är som reserveras. Om PTS vid en 
behovsprövning av en ansökan om tillstånd gör bedömningen att de positiva 
effekterna överväger eventuella negativa konsekvenser, samt att behovet inte 
kan lösas annat än med dedikerade frekvenser, kan detta motivera en 

                                                 
69 Ytterligare aspekter på samhällspåverkan redovisas i avsnitt 6.3.2.   
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tilldelning, se avsnitt 4.2. Redovisade konsekvenser nedan gäller för de fall där 
tilldelningen sker i frekvensutrymme harmoniserat för mobilt bredband. 

Uteblivna auktionsintäkter 

Vid en direkttilldelning av frekvenser för användning i en Lösning kommer en 
auktionslikvid inte staten tillgodo. PTS auktion av frekvenser i 800 MHz-
bandet år 2011 genererade 2,05 miljarder SEK för 2 x 30 MHz, samt ytterligare 
300 miljoner att bygga täckning för. Frankrikes regleringsmyndighet Arcep 
auktionerade i november 2015 ut frekvenser i 700 MHz-bandet och 
auktionslikviden uppgick då till 2,8 miljarder euro.70 Dessa belopp är förvisso 
inte jämförbara då förutsättningarna för varje auktion skiljer sig åt, men visar 
på att tillgång till frekvenser i dessa frekvensområden har ett betydande värde 
för privata operatörer. 

Reducerad täckning och kapacitet 

Eventuella frekvenser som reserveras för Aktörerna kommer inte att kunna 
användas för att bygga ut täckning eller kapacitet enligt de kommersiella 
operatörernas önskemål. Efterfrågan på mobila bredbandstjänster ökar stadigt71 
och enligt Ericsson förväntas datatrafiken globalt öka 8 gånger fram till år 
202072. Därmed skulle det kunna påverka operatörernas förmåga att tillgodose 
konsumenternas ökade efterfråga om frekvenser reserveras för andra ändamål. 

Politiska mål 

Om frekvenser reserveras skulle detta även kunna påverka politiska mål. I PTS 
”Rapport om uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi” 73 bedömer PTS 
att det finns goda förutsättningar att nå målen med regeringens 
bredbandsstrategi74 och EU kommissionens mål75, där bland annat bredband 
via mobilnäten är en viktig komponent för att nå målen. Av regeringens 
inriktning framgår bl.a. att staten har en viktig roll i att skapa goda 
förutsättningar för att den kommersiella utbyggnaden kan fortsätta bl.a. genom 
en väl fungerande marknad och genom att främja effektiv frekvensanvändning 
samt regional och lokal dialog. Frigörandet av 700 MHz-bandet för mobila 
kommunikationstjänster kommer sannolikt att bidra till att skapa goda 
förutsättningar för fortsatt utbyggnad och tillgång till sådana tjänster. PTS antar 
i rapporten att den frekvensmängd som år 2020 kommer finnas tillgänglig i 

                                                 
70 Pressmeddelande – 700 MHZ BAND: Final results of the allocation procedure. 24 november 2015, 
Paris 
71 Svensk telemarknad första halvåret 2015, PTS-ER-2015:28 
72 Remissvar – PTS förstudierapport 1800 MHz., Ericsson. 2015-03-25 
73 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014. PTS-ER-2014:21 
74 Bredbandsstrategi för Sverige. Diarienummer: N2009/8317/ITP. 
75 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén. Digital agenda för Europa(KOM2010).   
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frekvensband under 1 GHz, och framförallt frekvenserna i 700 MHz-bandet, i 
hög utsträckning kommer att bidra till att nå målen. En tilldelning av 
frekvenser som påverkar kommersiella möjligheter att tillhandahålla bredband 
kan påverka uppfyllnaden av denna inriktning och dessa mål. 

Möjlig negativ konkurrenspåverkan 

Om det frekvensutrymme som görs tillgängligt för operatörer reduceras kan 
värdet av de kvarvarande frekvenserna öka kraftigt i värde, särskilt om 
frekvenserna avsätts i ett band med ett stort kommersiellt intresse. 

Ett beslut om att avsätta frekvenser för en dedikerad Lösning påverkar också 
leverantörer av system då en Lösning kommer att kräva betydande 
investeringar i ny utrustning. Mer om konkurrenspåverkan av olika Lösningar 
beskrivs utförligare i avsnitt 6.3.2.  

Minskad spektrumeffektivitet 

PTS eftersträvar att all spektrumanvändning på lång sikt ska finnas i det mest 
lämpade frekvensområdet. PTS eftersträvar också spektrumeffektivitet 
eftersom spektrum är en begränsad resurs som ska tillföra mesta möjliga 
samhällsnytta utifrån användning. Att avsätta frekvenser till en Lösning kan 
vara ett ineffektivt sätt att använda spektrum, eftersom risken är att de 
dedikerade frekvenserna ofta skulle vara outnyttjade då antalet användare i 
nätet är lågt i jämförelse med de kommersiella mobilnäten. Om man i stället 
tillför motsvarande frekvensutrymme till kommersiella aktörer kan den totala 
kapaciteten i näten ökas med motsvarande mängd som annars skulle användas i 
en lösning med ett dedikerat radionät. I ett kommersiellt mobilnät är 
trafiklasten typiskt sett jämnare jämfört med trafiken i ett nät för Användare. 
Detta gör att spektrumet kan användas mer effektivt i en lösning där 
frekvenserna delas med konsumenter i ett kommersiellt mobilt bredbandsnät. 

Negativ påverkan på abonnenter 

Övriga konsumenter av mobila bredbandstjänster skulle kunna påverkas 
negativt genom effekter avseende täckning och kapacitet respektive 
konkurrensaspekter. Frekvenser som skulle kunna ge abonnenter täckning och 
kapacitet vore inte tillgängliga för konsumenter om de reserveras för PPDR. 
Detta relaterar också till spektrumeffektivitet eftersom det kan innebära att 
frekvenser stora delar av tiden är outnyttjade när de skulle kunna användas av 
andra konsumenter av mobila bredbandstjänster. Därmed skulle abonnenter 
kunna vara nåbara med vissa frekvenser och operatörer om de skulle få tillgång 
till frekvenserna istället för att de reserveras för annan användning. 
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Att frekvenserna blir dyrare när utbudet minskar påverkar också abonnenterna, 
eftersom operatörerna då måste täcka sina kostnader och därmed måste ta ut 
högre abonnemangsavgifter. 

4.7.2 Frekvensspecifika konsekvenser 

Av de frekvensbanden som PTS redovisar i avsnitt 4.4 gör PTS bedömningen 
att tre frekvensband har mer uttalad samhällspåverkan; 450 MHz-, 700 MHz- 
samt 900 MHz-bandet. 

450 MHz-bandet 

450 MHz-bandet används i dag i Sverige av den kommersiella operatören Net1 
som erbjuder bredbandstjänster genom ett nationellt LTE-nät. Nätet har en 
hög geografisk täckning och har varit betydelsefullt för att ge konsumenter 
tillgång till bredband där det annars har saknats. I den förstudie som PTS 
gjorde 2014 angående den framtida användningen av 450 MHz-bandet76 var 
slutsatsen och rekommendationen att möjliggöra en fortsatt användning av 
bandet för mobilt bredband genom en nytilldelning i form av ett 2 x 5 MHz 
blocktillstånd. En tilldelning av frekvenserna för PPDR skulle omöjliggöra en 
fortsatt användning av bandet för kommersiellt mobilt bredband. 

700 MHz-bandet 

700 MHz-bandet är ett band med god yttäckning och möjliggör att 
kommersiella aktörer kan bygga ut sina nät med täckning och kapacitet på ett 
kostnadseffektivt sätt. Att avsätta frekvenser i detta band kan påverka de 
kommersiella aktörerna negativt då de får tillgång till ett mindre 
frekvensutrymme som de kan använda för att erbjuda konsumenter bättre 
tjänster. PTS har redan valt att avvakta med att tilldela ett antal block i detta 
band för att inte omöjliggöra en framtida PPDR-lösning, vilket minskar de 
kommersiella operatörernas möjligheter att erbjuda högre hastigheter i hela 
landet. Om utredning och regeringsbeslut om Sverige ska investera i ett 
dedikerat mobilt bredbandsnät för PPDR eller inte dröjer, är risken att dessa 
värdefulla frekvenser i den del av 700 MHz-bandet som är harmoniserad för 
kommersiellt mobilt bredband förblir outnyttjade under en lång tid.    

De nationella PPDR-optionerna i 700 MHz ligger utanför de 80 MHz som 
harmoniserats för mobila och fasta kommunikationsnät (MFCN77). Om dessa 
frekvenser används för PPDR begränsas dock möjligheten att tilldela alla 4 x 5 
MHz SDL-block för kommersiellt mobilt bredband. 2 x 5 MHz-optionen 
använder sig av det översta SDL-blocket, vilket begränsar mängden SDL-

                                                 
76 Förstudierapport 450-470 MHz, PTS-ER-2014:22 
77 MFCN – Mobile/Fixed Communication Network - ett trådlöst bredbandsnätverk för tillhandahållande 
av elektroniska kommunikationstjänster (WBB/ECS).  
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spektrum från 20 MHz till 15 MHz. 2 x 3 MHz-optionen ligger utanför den 
harmoniserade SDL-bandplanen, men ligger så nära SDL i frekvens att det 
understa SDL-blocket inte förväntas kunna användas för kommersiellt mobilt 
bredband utan stora restriktioner, om de 2 x 3 MHz tilldelas för PPDR-
tjänster. 

900 MHz-bandet 

900 MHz-bandet används idag för mobiltelefoni med teknologierna GSM, 
UMTS och LTE. Att avsätta frekvenser för specifik användning av t.ex. 2 x 10 
MHz i 900 MHz-bandet för PPDR skulle efter år 2025 minska mängden 
spektrum för kommersiell användning från 2 x 35 MHz till 2 x 25 MHz. 900 
MHz-bandet ger de kommersiella operatörerna förutsättningar att på ett 
kostnadseffektivt sätt erbjuda täckning och kapacitet framförallt i glesbygd och 
den kommersiella efterfrågan på frekvensbandet vid tidpunkten för 
nytilldelning förväntas vara stor. 

2,1 GHz och 2,6 GHz-banden 

Banden används idag för mobilt bredband, idag både GSM, UMTS (3G) och 
LTE (4G), men förväntas på längre sikt främst användas för LTE. En framtida 
användning av PPDR i något av dessa band skulle minska den totala mängden 
spektrum möjlig att nytilldela för kommersiell användning i de band som idag 
främst används för att tillhandahålla hög kapacitet och prestanda i tätbebyggda 
områden. Den kommersiella efterfrågan i dessa band är hög, men den totalt 
sett stora tillgängliga frekvensmängden i dessa band gör dock att påverkan 
bedöms som mindre jämfört med att avsätta frekvenser i ett kommersiellt lägre 
yttäckande frekvensband.    

2,3 GHz, 3,5 GHz och 3,7 GHz-banden 

Dessa band har idag ingen eller begränsad kommersiell användning. Effekten 
av att i dessa band avsätta frekvenser för PPDR är därför svårare att bedöma. 
Förutom osäkerheter vad gäller framtida tilldelningsformer är även faktorer 
som marknads- och teknikutveckling avgörande för bandens roll och betydelse 
för kommersiellt mobilt bredband. 

4.8 Viktiga faktorer i ett internationellt sammanhang 

För att möjliggöra en operativ samverkan över landsgränserna, där användare 
kan kommunicera i respektive grannlands kommunikationslösning behöver de 
besökande användarnas utrustning stödja något av de frekvensband som 
används i kommunikationslösningen. Baserat på den dialog PTS har haft med 
bland annat representanter för industrin anser PTS att det är rimligt att 
förutsätta att alla PPDR-terminaler för bredbandskommunikation kommer att 
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stödja de i Europa mest vanligt förekommande LTE-banden i de kommersiella 
näten. Bakgrunden till detta är att kostnaden för att implementera de 
kommersiella frekvensbanden i utrustningen bedöms som relativt låg.    

Detta betyder att de frekvenslösningar som baseras på kommersiella radionät 
kommer att göra det möjligt för utländska terminaler att använda den svenska 
kommunikationslösningen. 

För en renodlad dedikerad lösning som använder sig av ett frekvensband som 
typiskt sett inte stöds av kommersiell utrustning krävs för operativ samverkan 
över landsgränserna att de utländska användarna har terminaler som stödjer det 
dedikerade frekvensbandet. Antalet utländska användare vid internationell 
samverkan är normalt sett begränsad, så att låna utrustning är en möjlighet som 
används idag. 
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5 Få europeiska länder har fattat beslut 
om införande 

Ett antal länder diskuterar, planerar eller genomför etableringen av olika 
mobila ip-baserade lösningar för PPDR. I huvuddelen av de europeiska 
länderna förs endast diskussioner utan fastställda planer för ett införande, 
däribland Danmark, Norge och Sverige.  

I Estland planeras införande av en kombinerad mobil bredbandslösning. I 
Belgien finns en integrerad mobil bredbandslösning som baseras på 2G-, 3G- 
och 4G-nät. Frankrike har fattat beslut om att etablera en dedikerad mobil 
bredbandslösning. 

Finland har utarbetat en långsiktig process för att över tiden tillföra förmågor i 
de kommersiella mobilnäten kombinerat med vissa dedikerade delar som 
långsiktig ersättning till det befintliga TETRA-nätet. I Storbritannien kommer 
en mobil bredbandslösning att finnas tillgänglig från år 2017 som i stor 
utsträckning använder en kommersiell operatörs mobila kommunikationsnät. 

I USA pågår en upphandling av ett nationellt, interoperabelt kommunikations-
nät för olika typer av samhällsviktiga användare. Upphandlingen har föregåtts 
av ett omfattande utredningsarbete och samråd med ett stort antal aktörer. 
Tidplanen för färdigställandet är fortfarande osäker.  

 
Huvuddelen av de europeiska länderna har etablerat särskilda kommunika-
tionslösningar för att tillgodose vissa delar av samhällsviktiga78 användares 
behov av elektronisk kommunikation. De huvudsakliga behov som dessa 
lösningar tillgodoser är behoven av tal- och grundläggande data-
kommunikation. Flera länder, inom och utanför Europa, överväger eller 
planerar att etablera kommunikationslösningar som stödjer bredbandig mobil, 
ip-baserad kommunikation.79 

5.1 Internationellt finns flera exempel på lösningar 
som införts, planeras eller övervägs 

Endast ett fåtal europeiska länder har i dag fattat beslut om införande av 
nationella mobila ip-baserade lösningar för PPDR-aktörer. I många länder har 
man dock börjat föra nationella dialoger om hur konstaterade behov bäst kan 

                                                 
78 Det kan finnas nationella variationer mellan de användare som har tillgång till befintliga lösningar och 
som planeras kunna ta del av framtida lösningar för mobil kommunikation. I beskrivningarna redovisas 
inte dessa förhållanden. Den allmänna termen PPDR-aktörer används som allmän benämning av 
nationella samhällsviktiga användare.   
79 Som komplement till PTS egna utredningsarbete har PTS låtit Generic AB genomföra en kartläggning 
av nuläget i europeiska länder och då särskilt i EU-länderna. Innehållet i detta kapitel sammanfattar 
rapporten såväl som myndighetens utredningsarbete.  
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tillgodoses.80 Till de europeiska länder där det ännu inte finns några konkreta 
planer eller där nationella dialoger enbart har inletts räknas: Bosnien och 
Hercegovina81, Bulgarien, Danmark, Irland, Island, Kroatien, Lettland82, 
Luxemburg, Malta, Norge83, Polen, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, 
Turkiet84, Tyskland och Österrike.   

I Danmark löper kontraktet mellan den danska staten och Dansk Beredskabs-
kommunikation A/S85 (DBK) ut 2020 med möjlighet till förlängning till 2021. 
Den danska nationella polismyndigheten har påbörjat arbetet med att hantera 
avtalstidens utgång och har också skapat ett diskussionsforum för mer 
långsiktiga frågor. 

Företrädare för nordiska myndighetsfunktioner med ansvar för befintliga 
TETRA-baserade nät86 har i ett gemensamt uttalande87 angivit att: 

 nationella dedikerade PPDR-lösningar är det bästa alternativet för att 
kunna erbjuda tillräcklig säkerhet,  

 delar av 700 MHz-bandet bör avsättas för PPDR-aktörernas 
omedelbara behov och med samordning mellan nordiska länderna för 
gränsöverskridande interoperabilitet, och att 

                                                 
80 För en mer omfattande genomgång av nationella dialoger hänvisas till Generics rapport. 
Kompletterande information från vissa länder har förmedlats till PTS efter rapportens färdigställande. 
81 Det har förts diskussioner om att avsätta delar av 450 MHz- eller till och med 700 MHz-bandet för att 
tillgodose PPDR-aktörernas behov. Ett eventuellt beslut kräver att en nationell bredbandsstrategi 
färdigställs och antas.  
82 Lettland har för närvarande inga planer för etableringen av bredbandiga PPDR-system. Konsultationer 
kring implementeringen av mobil kommunikation i 700 MHz-bandet har precis inletts och en frekvens-
tilldelning för PPDR kommer att utvärderas. Eftersom bandet 470-790 MHz är allokerat för annan 
användning fram till 2022, kommer det inte vara möjligt att införa ett PPDR-nät före det.  
83 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har rekommenderat att det avsätts frekvenser i 700 MHz-
bandet för PPDR-användning i stället för att hela bandet auktioneras ut till kommersiella aktörer. Bandet 
blir ledigt i Norge senast 2021. Information från DNK:s webbplats 
http://www.dinkom.no/DNK/Nyhetsarkiv/anbefalinger-for-fremtidens-nodkommunikasjon/, besökt 
2016-02-29).  
84 Turkiet har reserverat frekvensbanden mellan 452-457 MHz och 462-467 MHz för PPDR-användaras 
behov av bredbandiga mobila kommunikationstjänster men inget beslut har fattats.  
85 DBK har etablerat och driver SIkkerhedsNEttet (SINE), den danska motsvarigheten till Danmark. 
Företaget bildades 2001 och ägs (till 99,4 procent) av Motorola Solutions Inc. Information från DNK:s 
webbplats (http://dbkas.dk.newsite.dk/om-dbk/, besökt 2016-02-29). 
86 Nodnet (Norge), Direktoratet for nødkommunikasjon (Danmark), Virve (Finland) och MSB/Rakel 
(Sverige). 
87 Access to the 700-MHz frequency band is required for next generation Mission Critical Radio 
Communication systems tillgänglig via DNK:s webbplats 
(http://www.dinkom.no/Global/Dokumenter/Nordic%20white%20paper%20on%20access%20to%20t
he%20700-MHz%20frequency%20band.pdf, hämtad 2016-02-29).   

http://www.dinkom.no/DNK/Nyhetsarkiv/anbefalinger-for-fremtidens-nodkommunikasjon/
http://dbkas.dk.newsite.dk/om-dbk/
http://www.dinkom.no/Global/Dokumenter/Nordic%20white%20paper%20on%20access%20to%20the%20700-MHz%20frequency%20band.pdf
http://www.dinkom.no/Global/Dokumenter/Nordic%20white%20paper%20on%20access%20to%20the%20700-MHz%20frequency%20band.pdf
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 det utan sådan tilldelning blir nödvändigt att utnyttja befintliga 
kommersiella nät för PPDR-aktörernas behov vilket skulle kräva 
betydande regulatoriska88 förändringar.  

Estland planerar för införande av en kombinerad lösning, där operatörers och 
ett statligt ägt kommunikationsnät kombineras. Operatörerna har redan i dag 
infört prioritetsfunktioner som vid behov kan användas över alla frekvensband. 
I den utsträckning som det behöver avsättas dedikerade frekvenser, ser man 
möjligheten att använda frekvenser i 450 MHz- eller i 700 MHz-banden.   

I Belgien erbjuder sedan 2014 TETRA-operatören ASTRID en möjlighet till 
bredbandskommunikation över tre operatörernas 2G- och 3G-nät. Sedan 
augusti 2015 så utnyttjas också en operatörs 4G-nät, där övriga operatörer 
förväntas anslutas under 2016.89 Den erbjudna tjänsten innehåller prioritets-
funktioner90, roaming och en säkerhetslösning som skyddar konfidentialitet och 
riktighet i den överförda informationen.91  

Frankrike har fattat beslut om att bygga en dedikerad lösning. För att uppnå 
kostnadseffektiv yttäckning i hela landet så förväntas radionätet använda två 
olika frekvensband: de nationella optionerna i 700 MHz-bandet92 och 
frekvenser i 400 MHz-bandet.  

Den kanadensiska regeringen har reserverat 2 x 10 MHz dedikerat frekvens-
utrymme i samma del av det nordamerikanska 700 MHz-bandet som USA93 
tilldelat. I budgeten för 2015 avsattes vissa medel men ännu saknas en 
överenskommelse mellan centralregeringen och andra geografiskt 
områdesansvariga om kostnader och ansvarsfördelning.  

I juli 2014 presenterade den sydkoreanska regeringen planerna för ett dedikerat 
LTE-nät för PPDR-aktörerna. I februari 2015 presenterades sedan de specifika 
utbyggnadsplanerna för ett nät som byggs, drivs och övervakas av staten. Nätet 
kommer dock till stor del att återanvända befintlig kommersiell infrastruktur.  

                                                 
88 PTS antar här att nuvarande reglering av sektorn elektronisk kommunikation avses.  
89 Motsvarande möjlighet för de två övriga operatörernas nät förväntas införas under 2016 
(http://bluelightmobile.be/en/blue-light-mobile-switches-4g, hämtad: 2016-01-28). 
90 Av vad som framgår är prioritetsförmågan begränsad till köprioritet där samhällsviktiga användare ges 
företräde till tillgängliga kommunikationsresurser över andra användare.  
91 Källa: http://bluelightmobile.be/en/advantages. (Hämtad: 2016-01-28). 
92 2x5 plus 2x3 MHz. Frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet bir inte allmänt tillgängligt förrän 2019 då det 
fram till dess används för tv. I vissa områden där man inte stör tv-mottagning planeras tidigare drift. 
93 Se avsnitt 5.2.3.  

http://bluelightmobile.be/en/blue-light-mobile-switches-4g
http://bluelightmobile.be/en/advantages
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Kostnaden för beräknas överstiga 16 miljarder kronor. Utbyggnaden beräknas 
vara klar under 2017.94 

I Australien har man sedan 2010 utfört ett antal studier om hur man på bästa 
sätt ska kan tillfredsställa  PPDR-aktörers behov av mobil 
bredbandskommunikation95. Ett antal rapporter har visat på en integrerad 
lösning som det ekonomiskt mest gynnsamma, medan Användar-
organisationerna hela tiden förordat en dedikerad lösning.96 

5.2 Nationella exempel av särskilt intresse 

Flera länder har nått längre än till diskussioner och också påbörjat arbetet med 
att införa olika typer av nationella lösningar. I avsnitten nedan ges tre exempel 
på sådana länder, Finland, Storbritannien och USA, som alla har valt olika 
vägar. Det som är gemensamt för dessa länder är att de har genomfört mer 
omfattande och strukturerade utredningar där olika lösningars egenskaper vägs 
mot kostnader.  

5.2.1 Finland har utarbetat en långsiktig process för att tillföra nya 

förmågor på ett ordnat sätt  
 

Soumen Erillisverkot AB97 har genomfört en studie för att kartlägga olika 
möjligheter att tillgodose myndigheternas behov av mobil bredband-
skommunikation.98  De huvudsakliga slutsatserna från studien är att: 

 VIRVE-nätet inte är i slutet av sin tekniska livslängd utan kan hållas 
uppdaterat99 under de kommande 15-20 åren,  

 flera myndigheter behöver en högre nivå av tillgänglighet än vad som 
normalt erbjuds i allmänna kommunikationsnät,  

 myndigheter behöver en tilldelning av frekvenser för bredbandstjänster 
och tillståndsvillkoren för kommersiella operatörer borde innehålla 
krav att prioritera myndigheternas kommunikation, och 

                                                 
94 Källa: Business Korea (http://bluelightmobile.be/en/blue-light-mobile-switches-4g, hämtad: 2016-02-
29).  
95 Productivity Commission 2015, Public Safety Mobile Broadband, Research Report, Canberra. 
96 Användarorganisationerna har uttryckt farhågor att lösningar som baseras på kommersiella nät inte 
kommer att kunna uppfylla kraven fullt ut. 
97 Suomen Erillisverkot AB ett av finska staten helägt aktiebolag som drivs utan vinstintresse. Statsrådets 
kansli svarar för bolagets ägarstyrning. I företaget ingår flera dotterbolag. Ett av dessa dotterbolag, 
Soumen Virveverkoo AB äger och driver VIRVE-nätet, den finska motsvarigheten till Rakel.  
98 Källa: http://erveuutiset.erillisverkot.fi/palvelut/tiekartta-viranomaisviestinnan-tulevaisuuteen/. 
(Hämtad 2016-01-27). 
99 VIRVE-nätet vidareutvecklas under åren 2014-2018 genom nya investeringar för att fungera 
oklanderligt och ha god prestanda långt in i framtiden. Källa: 
http://www.erillisverkot.fi/erillisverkot/myndighetsnatet_virve_vidareutvecklas_genom_nya_investering
ar/185/. (Hämtad: 2016-01-28).  

http://bluelightmobile.be/en/blue-light-mobile-switches-4g
http://erveuutiset.erillisverkot.fi/palvelut/tiekartta-viranomaisviestinnan-tulevaisuuteen/
http://www.erillisverkot.fi/erillisverkot/myndighetsnatet_virve_vidareutvecklas_genom_nya_investeringar/185/
http://www.erillisverkot.fi/erillisverkot/myndighetsnatet_virve_vidareutvecklas_genom_nya_investeringar/185/
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 även om etableringen av nya mobila bredbandslösningar kommer att ta 
tid, är det möjligt att genomföra stegvisa förbättringar.  

I studien förordas en teknisk lösning där ett myndighetsnät kompletteras av 
kommersiella nät och där de kommersiella näten förses med prioritets-
funktioner som gör det möjligt att ge myndigheterna företräde till 
kommunikationsresurser. Myndighetsnätet skulle här etableras i tätbefolkade 
områden, större transportkorridorer, kärnkraftverk, gränsområden och andra 
särskilt viktiga områden.  

Det övervägande argumentet för kombinerade lösningar för ett nationellt 
yttäckande nät är kostnadseffektivitet. Utredningen anger att det knappast är 
möjligt att med skattemedel finansiera ett landstäckande kommunikationsnät 
med högt ställda säkerhets- och tillgänglighetskrav. En möjlighet som nämns i 
utredningen är att en statlig ägd infrastruktur, som etableras i områden där det 
saknas kommersiella skäl att etablera infrastruktur, skulle kunna delas med 
operatörer för att främja bredbandsutvecklingen. 

Efter utredningen har ett program för att tillgodose myndigheternas behov av 
bredbandskommunikation inletts.100 Programmet utgår från en stegvis process: 

 I ett första steg etableras en virtuell operatör som erbjuder myndigheter 
bredbandskommunikation baserat på kommersiella operatörers nät. 

 I ett andra steg används det befintliga VIRVE-nätet för 
talkommunikation och meddelandetjänster och där operatörernas 
radioaccessnät och ett myndighetsägt kärnnät används för bredbands-
tjänster. 

 Det tredje steget adderar ett myndighetsägt radioaccessnät på vissa 
platser för att tillgodose verksamhetskritiska datakommunikations-
behov.  

 I ett fjärde steg adderas talkommunikationstjänster, som svarar mot 
myndigheternas särskilda behov, till de kommersiella bredbandsnäten. 
Talkommunikation kommer därmed kunna ske inom och mellan 
VIRVE- och bredbandsnäten.  

 Det femte och sista steget är nedmonteringen av det TETRA-baserade 
radioaccessnätet när bredbandsnäten har nått en lämplig nivå av 
driftsäkerhet. I vissa områden, främst i glesbygd, kan nedmonteringen 

                                                 
100 Källa: Jarmo Vinkvist, Tero Pesonen and Matti Peltola, Critical Broadband, RadioResource 
International, särtryck för fjärde kvartalet 2014 tillgänglig via: 
http://www.tandcca.com/Library/Documents/Broadband/RRIBroadband(Q4-14).pdf. (Hämtad: 2016-
01-28). 

http://www.tandcca.com/Library/Documents/Broadband/RRIBroadband(Q4-14).pdf
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komma att ske först då reservdelar i VIRVE-nätet inte längre finns 
tillgängliga.  

Bedömningen är att det femte steget nås någon gång under den första delen av 
2030-talet.  

5.2.2 Storbritannien arbetar med att införa en kombinerad lösning 

Storbritannien har sedan år 2012 utrett och diskuterat hur de på bästa sätt kan 
tillgodose PPDR-aktörer behov av mobil bredbandskommunikation som 
ersättning till det landsomfattande TETRA-nätet101 och för att tillgodose 
framtida, ökade behov av mobil datakommunikation.  

För att hantera dessa frågor startades The Emergency Service Mobile 
Communications Program (ESMCP) under överseende av inrikesministeriet102.  
Under 2012 och 2013 genomförde ESMCP omfattande studier och 
utredningar för att ta fram beslutsunderlag utgående från fyra alternativ:  

 fortsätta med den nuvarande TETRA-operatören och addera nya 
möjligheter att erbjuda datakommunikationstjänster med högre 
överföringskapacitet,   

 bygga ett nytt smalbandigt TETRA-nät,  

 bygga ett nytt LTE-baserat PPDR-nät i dedikerat spektrum, eller 

 upphandla tjänster från de kommersiella mobiloperatörerna med 
särskilda avtal med utökade krav.  

De dokument som tagits fram i detta arbete har inte publicerats offentligt men 
källor indikerar att alternativ fyra, upphandlingsalternativet, var mest 
kostnadseffektivt till en kostnad av cirka 3,7 miljarder GBP och över 3 
miljarder GBP billigare än alternativet att bygga ett dedikerat nät. 103 Under 
2013 och 2014 arbetade ESMCP vidare med att förbereda en upphandling. I 
april 2014 inleddes den formella, fyrdelade upphandlingsprocessen: leverans- 
och upphandlingsstöd, användartjänster, mobil tal- och datakommunikations-
tjänster med hög tillgänglighet och given täckning, och utökad täckning.104 

                                                 
101 Avtalen med den nuvarande operatören som driver nätet, Airwave, går ut under tidsperioden 
september 2016 till 2020.  
102 UK Home Office.  
103 Clemons, P., The end of Airwave and the truth about TETRA and LTE for UK emergency services (Act 2), 
TETRA Applications (http://www.tetra-applications.com/30060/weblog/the-end-of-airwave-and-the-
truth-about-tetra-and-lte-for-uk-emergency-services-act-2, hämtad 2016-02-29).  
104 Del ett tilldelades Kellogg Brown & Root Limited, del två Motorola Solutions och del tre tilldelades 
operatören EE. EE ägs av BT.  Upphandlingen för del fyra avbröts då den täckning som följer av del tre 
var tillräcklig.  

http://www.tetra-applications.com/30060/weblog/the-end-of-airwave-and-the-truth-about-tetra-and-lte-for-uk-emergency-services-act-2
http://www.tetra-applications.com/30060/weblog/the-end-of-airwave-and-the-truth-about-tetra-and-lte-for-uk-emergency-services-act-2
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Efter det att operatören EE i december 2015 tilldelades kontraktet att svara för 
de mobila tjänsterna säger105 sig företaget planera för en rad åtgärder för att 
förbättra tillgänglighet och täckning:  

 bygga ett nytt dedikerat LTE-kärnnät för PPDR-användarna,  

 bygga mer än 500 nya siter för att ytterligare förbättra täckningen i 
glesbygd,  

 uppgradera 3 800 siter så att de stödjer användning i 800 MHz-bandet 
för att uppnå förbättrad täckning i glesbygd och inomhus, 

 införa prioritetsfunktioner för att kunna ge PPDR-användare företräde 
till kommunikationsresurser,  

 införa stöd för talkommunikation samt också stöd för specifika 
taltjänster för PPDR-aktörerna,  

 införskaffa transportabla basstationer för att förbättra tillgängligheten, 
och  

 möjliggöra stöd för utnyttjande av satellitkommunikation från 
basstationer på de mest otillgängliga platserna.  

De första användarna kommer att överföras till det nya nätet under perioden 
juni till september, år 2017. ESMCP arbetar nu med frågor som bland annat 
berör användarutrustning och tillbehör, kommunikation med luftfarkoster och 
ytterligare utökad täckning.  

5.2.3 I USA pågår etableringen av ett nationellt kommunikationsnät 
för blåljusmyndigheter 

Efter händelserna den 11 september uppmärksammades bland annan brister i 
samverkan och samordning orsakade av de olika radiokommunikationsnät som 
användes vid tiden.106 Ett första försök att adressera blåljusmyndigheternas107 
behov skedde 2006 då FCC108 i sin 700 MHz-auktion inkluderade ett nationellt 
frekvenstillstånd om 2 x 5 MHz som innehöll långtgående krav för att 
tillgodose blåljusmyndigheternas behov. Ingen budgivare var dock villig att 
betala det förutbestämda minimipriset.109 

                                                 
105 Källa: EE pressrelease (http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2015/12/10/ee-selected-to-deliver-
critical-new-4g-voice-and-data-network-for-britains-emergency-services, hämtad 2016-02-29).  
106 The 9/11 Commission Report, National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 
tillgänglig via http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf. (Hämtad: 2016-01-29). Sidan 
397 innehåller den relevanta rekommendationen.  
107 First responders. Källa: http://www.firstnet.gov/about/guiding-principles. (Hämtad: 2016-01-29). 
108 Federal Communications Commission.  
109 Enligt utvärderingen efter auktionen berodde detta på tillståndsvillkoren som i praktiken krävde att 
vinnaren byggde ut ett nationellt nät där blåljusmyndigheternas trafik hade absolut prioritet över 
kommersiell trafik vid nödsituationer. Källa: Office of Inspector General, US Federal Communications 

http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2015/12/10/ee-selected-to-deliver-critical-new-4g-voice-and-data-network-for-britains-emergency-services
http://ee.co.uk/our-company/newsroom/2015/12/10/ee-selected-to-deliver-critical-new-4g-voice-and-data-network-for-britains-emergency-services
http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf
http://www.firstnet.gov/about/guiding-principles
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Under åren 2007–2011 följde vidare utredningar och diskussioner. Bland annat 
genomförde FCC 2010 en studie som visade att 2 x 5 MHz var tillräckligt för 
att hantera vardagliga kommunikationsbehov men inte stora incidenter. För 
sådana större incidenter bedömdes inte heller ytterligare 2 x 5 MHz vara 
tillräckligt, och man såg här roaming och prioritet i allmänna kommunikations-
nät som ett mer kostnadseffektivt sätt att hantera mer extrema situationer.110 
En ytterligare studie visade på stora potentiella kostnadsbesparingar, under en 
10 års-period upp till 25 miljarder USD, genom återanvändning av kommersiell 
infrastruktur.111  

I februari 2012 beslutade kongressen att avsätta 7 miljarder USD från framtida 
spektrumauktioner för utbyggnaden av ett dedikerat nationellt nät avsett för 
blåljusmyndigheterna. Vidare avsattes för ändamålet 2 x 10 MHz dedikerat 
frekvensutrymme i den del av det nordamerikanska 700 MHz-bandet som 
förblivit osålt i tidigare spektrumauktion. Beslutet inkluderade även skapandet 
av myndigheten First Responders Network Authority (FirstNet) som är en 
fristående statlig myndighet med ansvar att bygga, driva och underhålla 
kommunikationsnätet. Det landsomfattande nätet ska etableras utgående från 
ett gemensamt kärnnät men där varje delstat och territorium, 56 stycken totalt, 
ska etablera radioaccessnät som ansluts till kärnnätet. Etableringen av 
radioaccessnät kan ske antingen genom att man som delstat eller territorium 
tackar ja till att FirstNet bygger ut nätet, eller så tackar man nej till erbjudandet 
och bygger ut nätet i egen regi. Långsiktigt ska kostnaderna för drift och 
förvaltning av FirstNet täckas av användaravgifter.112  

Under åren 2012 till 2015 sammanställdes kravbilden för nätet. I denna process 
ingick även samråd med såväl användare, potentiella anbudsgivare och berörda 
delstater och territorier. Upphandlingen påbörjades den 15 januari 2016 och 
omfattar ett nationellt, interoperabelt kommunikationsnät.113 Förslag på 
lösningar ska lämnas senast den 13 maj 2016. På grund av upphandlingens 
komplexitet har man valt en speciell upphandlingsmetod.114  

Offerter skall täcka ett helhetsåtagande som uppfyller den omfattande 
kravspecifikationen. Helhetsåtagandet förväntas inkludera all personal, 

                                                                                                                            
Commission, Report: D Block Investigation (https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-
281791A1.pdf, hämtad 2016-02-29).  
110 FCC, The Public Safety Nationwide Interoperable Broadband Network, A New Model for Capacity, 
Performance and Cost: https://transition.fcc.gov/pshs/docs/releases/DOC-298799A1.pdf 
111 A Broadband Network Cost Model: https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-
297709A1.pdf 
112 Källa: http://www.firstnet.gov/about/guiding-principle. (Hämtad: 2016-01-29). 
113 Doing Business with FirstNet: http://www.firstnet.gov/about/doing-business-firstnet (Hämtad: 
2016-02-29). 
114 Eng.: Contracting by Negotiation.  

https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-281791A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-281791A1.pdf
https://transition.fcc.gov/pshs/docs/releases/DOC-298799A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-297709A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-297709A1.pdf
http://www.firstnet.gov/about/guiding-principle
http://www.firstnet.gov/about/doing-business-firstnet
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material, tjänster, projektledning, lokaler och annan infrastruktur som behövs 
för att uppfylla kravspecifikationen. Som resultat förväntas att ett kontrakt 
tilldelas. Detta kontrakt skall innehålla ett erbjudande till varje delstat och 
territorium att mot ett givet fast pris bygga ut nätet. 

För att minimera kostnader är ett mål att så långt som det är tekniskt 
försvarbart återanvända offentlig och kommersiell infrastruktur som redan 
finns på plats. Bland annat inventerar man statlig och delstatlig infrastruktur, 
master, hustak och serverhallar som skulle kunna användas för att minska 
hyreskostnader. Omfattningen av denna återanvändning kommer dock till viss 
del bero på hur det vinnande anbudet ser ut.  

Tidplanen för etableringen av FirstNet är fortfarande osäker. Innan slutet av 
2022 måste vissa villkor i spektrumtilldelningen vara uppfyllda. Innan denna tid 
kommer FirstNet att genomgå en revision av Government Accountability 
Office och FCC har också att besluta om att förnya spektrumlicenser.115   

 

                                                 
115 The First Responder Network (FirstNet) and Next-Generation Communications for 
Public Safety: Issues for Congress, L. K. Moore, maj 2015. Tillgänglig via 
https://www.fas.org/sgp/crs/homesec/R42543.pdf. (Hämtad: 2016-01-29). 

https://www.fas.org/sgp/crs/homesec/R42543.pdf
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6 Grundläggande värdering av mobila 
ip-baserade lösningar och möjliga 
åtgärder 

PTS har genomfört en grundläggande värdering av olika lösningar utgående 
från övergripande bedömningar av kostnader och förväntad samhällsnytta.  

Internationella studier visar att investerings- och driftkostnader i stor 
utsträckning påverkas av frekvensbandet som används i en lösning.  

PTS gör bedömningen att det i dagsläget inte möjligt föra fram en specifik 
lösning som mer lämplig än någon annan. Vidare utredningar krävs för att 
tydliggöra behov, utarbeta balanserade krav och genomföra mer systematiska 
kostnadsbedömningar.  

 
I de följande avsnitten redovisar PTS en mer övergripande värdering av för- 
och nackdelar med olika lösningar samt en beskrivning av de åtgärder som 
skulle kunna vidtas för att begränsa eventuella nackdelar.  

6.1 Metodik för den grundläggande värderingen 

PTS har identifierat tre kategorier av cellulära lösningar som kan tillgose delar 
av de behov och krav som MSB har uttryckt: dedikerade och integrerade 
lösningar samt kombinerade lösningar. Inom varje kategori finns flera olika 
tänkbara lösningar. Valet mellan tänkbara lösningar bör sträva efter att skapa 
bästa möjliga balans mellan kostnader och samhällsnytta. I dagsläget saknas 
dock ett underlag som gör det möjligt att genomföra en sådan mer systematisk 
värdering.116  

PTS delar in den grundläggande värderingen i två delar: kostnader och 
samhällsnytta. Den grundläggande värderingen tillämpas på de tre klasserna av 
lösningar. Variationer som kan förekomma mellan tänkbara lösningar inom 
varje klass berörs också. Värderingen av kostnader beaktar kvalitativa 
överväganden avseende täckning, kapacitet och andra, relevanta 
kostnadspåverkande aspekter.117 Värderingen av samhällsnytta beaktar två 
faktorer: 

                                                 
116 I Underlaget saknas exempelvis en lämplig beskrivning av hur verksamhetskritiska behoven eller 
kraven är. Den huvudsakliga bristen är att det inte alls är möjligt att värdera den faktiska påverkan som 
kravuppfyllnaden har i förhållande till verksamhetens mål, som i huvudsak relateras till skyddet av liv, 
hälsa och andra samhälleliga skyddsvärden. Denna typ av värdering är, som PTS ser det, en förutsättning 
för att genomföra mer systematiska värderingar av verksamhetsnytta. På samma sätt saknas en mer 
systematisk beskrivning av hot och skyddsvärdet på olika typer av information för att närmare beskriva 
kostnader annat än på en övergripande nivå.  
117 I avsnitt 6.2.1 redovisas motiv för att PTS metodval vad gäller kostnadsbedömningar.   
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 verksamhetsnytta: övergripande bedömning av verksamhetsnytta 
utgående från allmänna överväganden om kapacitet, täckning, 
informationssäkerhet och tidplaner för ett införande, och 

 annan samhällspåverkan: övergripande bedömningar av hur införande av 
en lösning kan påverka operatörer, medborgare och andra 
samhällssektorer men som inte direkt kan relateras till användningen av 
Lösningen.  

Bedömningarna sammanfattas genom angivelse av för- och nackdelar avseende 
kostnader och samhällsnytta.   

6.2 Grundläggande värdering av kostnader 

Kostnaderna för en lösning beror av flera faktorer. De faktorer som har störst 
påverkan är fördelningen av basstationer över landets yta och utformningen av 
olika skydd för basstationer och samlingsnät men andra faktorer är också 
viktiga att beakta.   

6.2.1 De kostnadsberäkningar som MSB delgivit PTS i samråd 
uppvisar ett flertal brister 

MSB har som del i Uppdraget gjort en bedömning av drift- och investerings-
kostnaderna samt tidplaner för införande av fyra lösningar: en dedikerad 
lösning, en integrerad lösning och två kombinerade lösningar. MSB har genom 
samråd efterfrågat PTS synpunkter.118 

PTS har granskat MSB:s underlag och bedömningar och identifierat flera 
grundläggande brister.119  Bristerna får två allvarliga konsekvenser: 

 de bedömda kostnaderna för en given lösning behöver inte likna 
kostnaderna för en lösning som specificerats i en tydlig krav-
specifikation, och  

 en lägre bedömd kostnad för en lösning behöver inte innebära att 
lösningen på ett mer kostnadseffektivt sätt uppfyller likvärdiga krav 
som en mer kostsam lösning. 

MSB delar denna bedömning: ”Beloppen för lösningarna är inte direkt 
jämförbara då kravuppfyllnaden varierar.”120 Av denna anledning menar PTS 

                                                 
118 MSB dnr 2015-7213, daterad 2016-02-29.  
119 Samråd kostnadsbedömning för kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa samt försvar, PTS dnr 15-11722.  
120 MSB dnr 2015-7213, sid. 11. 
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att det är vilseledande att bedömda investerings- och driftkostnader redovisas i 
någon form av jämförande tabell.121 

PTS ser också flera grundläggande metodmässiga brister hur kostnads-
bedömningarna har uppskattats. Exempelvis har MSB inte genomfört en 
känslighetsanalys för de kritiska parametrar som har mycket stor påverkan på 
utfallet.122 Parameterval för kritiska parametrar kan också ifrågasättas.  

MSB har valt att betona säkringen av Lösningen mot långvariga elavbrott på ett 
sätt som gör att kostnaderna för samtliga fyra lösningar ökar och de relativa 
skillnaderna minskar.123 PTS ser det som lämpligt att denna typ av antagande 
analyseras som del i en mer systematisk riskbedömning där risker balanseras 
mot kostnader och förväntad nytta. MSB har också valt att enbart redovisa 
kostnaderna för mobila ip-baserade lösningar som använder ett frekvensband, 
700 MHz-bandet, och därmed utelämnat flera andra möjliga alternativ som 
PTS presenterat. 

Av dessa skäl anger PTS inte specifika investerings- och driftkostnader för 
enskilda lösningar utan betonar mer övergripande bedömningar av relativa 
skillnader mellan olika typer av lösningar.  

6.2.2 Internationella exempel visar på betydande skillnader 
avseende kostnader för olika lösningar   

Det förekommer flera exempel på mer systematiska kostnadsberäkningar för 
olika lösningar. I Australien har en oberoende kommission124 under 9 månader 
genomfört en analys för att hitta det mest effektiva, lämpliga och kostnads-
mässigt fördelaktiga125 sättet att ge aktörer inom allmän ordning, säkerhet och 
hälsa126 tillgång till mobila bredbandstjänster till år 2020.  

I arbetet127 har fyra huvudsakliga alternativ analyserats och värderats, samtliga 
baserade på LTE-teknik under antaganden om att LTE-täckningen på sikt 

                                                 
121 PTS dnr 15-11722, daterad 2016-03-04, sid. 2.  
122 Det är väl känt att kostnadsbedömningar av investerings- och driftkostnader för denna typ av 
tillämpning är känsliga för parametervariationer. Se exempelvis Ferrús och Sallent (2015), sid. 89. 
123 MSB har antagit att kring 4 400 av 5 500 basstationer (cirka 80 procent) ska utrustas med 
bränsledrivna reservkraftsystem. PTS bedömning är att hundratals basstationer, som täcker områden utan 
eller med liten bofast befolkning och få vägar, under normala betingelser kommer att arbeta långt under 
sin maximala kapacitet. På samma sätt kommer det att vara utmanande att etablera bränsledrivna 
reservkraftsystem i stadsbebyggelse utan stora kostnader.  
124 The Productivity Commission är den australiska regeringens oberoende organ för forskning och 
rådgivning inom en rad områden som beskrivs närmare på http://www.pc.gov.au/about.  
125 Eng.: Efficient, effective and economical.  
126 Eng.: Police, fire, ambulance and emergency services.  
127 Productivity Commission 2015, Public Safety Mobile Broadband, Research Report, Canberra. 

http://www.pc.gov.au/about
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kommer att vara efterlikna den befintliga 3G-täckningen i landet och att LTE 
också kommer att användas för talkommunikation.  

Tabell 4 Översikt av de alternativ som har analyserats och 

värderats i Australien.128  

 Alternativ 1 - 

Dedikerad 

Alternativ 2 – 

Kombinerad 

med full 

täckning 

Alternativ 3 – 

Kombinerad 

med riktad 

täckning 

Alternativ 4 – 

Integrerad 

Dedikerade frekvenser Ja (nationellt) Ja (nationellt) Ja (i innerstad) Nej 

Nät som används i 

innerstada 

Dedikerade Dedikerade 

och 

kommersiella 

Dedikerade 

och 

kommersiella 

Kommersiella 

Nät som används i 

andra områdenb 

Dedikerade Dedikerade 

och 

kommersiella 

Kommersiella Kommersiella 

Uppskattad 

befolkningstäckningc 

99 % 99 % 50 % 0 % 

Kärnnät Dedikerat 

kärnnät 

Kärnnät från 

operatör 

Kärnnät från 

operatör 

Kärnnät från 

operatör 

Antalet kommersiella 

nät 

– 1 1 1 

a Innerstadsområden är områden med mer än 1 250 invånare per kvadratkilometer.  

b Andra områden är sådana områden som inte är innerstadsområden.  

c Befolkningstäckningen anger den del av befolkningen som täcks av dedikerade nätelement.  

 

I utvärderingen av alternativen ingår kostnadsberäkningar för en 20-årsperiod 
med start från 2018, fördelar och risker. Resultaten från 
kostnadsberäkningarna129 visar bland annat att: 

 det integrerade alternativet (alternativ 4) är det mest kostnadseffektiva 
sättet att möjliggöra mobil datakommunikation för aktörerna,  

 ett dedikerat nät (alternativ 1) är mellan 2,5 till 3,5 gånger dyrare än det 
kommersiella alternativet (alternativ 4), och 

 kostnadsskillnaderna mellan någon av de kombinerade lösningarna 
(alternativ 2 och 3) och den integrerade lösningen är mindre men även 

                                                 
128 Ibid. Tabell 6.1, sidan 180.  
129 Ibid. Sid. 175.  
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den billigaste lösningen (alternativ 3) bedöms vara 32 procent dyrare än 
den integrerade lösningen (alternativ 4).  

Studien redovisar också ett antal slutsatser, exempelvis: 

 dimensioneringen av kommunikationslösningen för att hantera relativt 
ovanliga perioder med hög efterfrågan skulle bli orimligt130 dyrt,131  

 det blir mycket kostsamt att etablera permanent täckning för mobil 
datakommunikation i områden där inte de kommersiella operatörerna 
har täckning,132 och 

 de risker och osäkerheter som kan associeras med de olika alternativen 
är gemensamma för samtliga alternativ och inget av alternativen kan 
förordas enbart utgående från riskfaktorer.133   

Internationellt har det också utförts en rad andra analyser av kostnadsskillnader 
för olika typer av lösningar. Exempelvis har analyser134 genomförts för att 
värdera frekvensberoendet för investerings- och driftkostnader för etableringen 
av ett nationellt yttäckande PPDR-nät i USA, där analyserna visar betydande 
kostnadsskillnader mellan olika frekvensband.  

6.2.3 Investerings- och driftkostnaderna för att upprätta täckning 
och kapacitet varierar mellan lösningar 

Kostnaderna för att upprätta täckning och kapacitet varierar mellan olika delar 
av landet. I den utsträckning en lösning kräver etablering av nya basstationer är 
det vanligtvis kostnadseffektivt att göra det på platser med tidigare tillgång till 
infrastruktur i form av byggnader, master och elförsörjning. I områden utan 
sådan befintlig infrastuktur stiger investeringskostnaderna för varje enskild 
basstation. 

För integrerade lösningar krävs inga investeringar för att uppnå den täckning 
och kapacitet som operatörerna upprätthåller för att uppfylla licensvillkor och 
marknadens efterfrågan. PTS bedömning är att operatörerna under de 
närmaste åren kommer att uppnå en yttäckning för datakommunikation135 
kring 85 procent och en befolkningstäckning som överstiger 99,9 procent. Den 
nuvarande täckningen för talkommunikation är högre. Den kommersiella 
utvecklingen gör också att operatörerna över tiden kommer att tillföra 
ytterligare kapacitet som kan komma Användare till nytta. Allmänt delas 

                                                 
130 Ibid. Sidan 33. Eng.: prohibitively. 
131 Ibid. Finding 4.1, sidan 33.  
132 Ibid. Finding 5.2, sidan 34.  
133 Ibid. Finding 6.2, sidan 35.  
134 Ferrús och Sallent, sid. 89.  
135 Med en hastighet på för 10 Mbit/s eller bättre. 
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fortsatta investeringskostnader för en integrerad lösning mellan ett större antal 
användare vilket också skapar utrymme för långsiktiga kostnadsbesparingar 
jämfört med en dedikerad lösning.  

En dedikerad lösning kräver mycket höga investeringar för att etablera en 
grundläggande nivå av täckning och kapacitet. Det är troligt att den maximala 
kapacitet som kommer att vara möjlig att uppnå i en dedikerad lösning är klart 
lägre än för en integrerad lösning.136 Ett sätt att begränsa investerings-
kostnaderna är att enbart etablera täckning i vissa områden och använda 
nationella insatsnät för att hantera händelser på andra platser. Om insatstiderna 
för de nationella insatsnäten bedöms vara för långa, kan en kombinerad 
lösning övervägas där det dedikerade nätet kompletteras av de kommersiella 
operatörernas mobilnät.   

Allmänt kan driftkostnaderna för en lösning förväntas vara högre för en 
lösning som utnyttjar ett större antal basstationer. För integrerade lösningar 
delas driftkostnaderna också mellan ett större antal användare. Både 
investerings- och driftkostnader kan också förväntas vara starkt 
frekvensberoende eftersom frekvensbandet påverkar fördelningen av 
basstationer på olika platser i landet, särskilt om hänsyn tas till behov av 
skyddsåtgärder. I integrerade lösningar och i kombinerade lösningar kommer 
kommersiella överväganden, exempelvis avseende abonnemangsavgifter, 
påverka kostnaderna för Användare på ett sätt som inte sker i en dedikerad 
lösning. 

Figur 8 nedan visar på en relation mellan de olika volymerna av 
investeringskostnader för de tre olika alternativen av lösningar. Notera att 
skalorna inte har några värden och skalorna figurerna emellan inte är 
jämförbara eftersom detta inte är utrett. Figurerna är endast en illustration av 
att investeringskostnaderna för täckning och kapacitet är stora från början i en 
dedikerad lösning, medan investeringskostnader för täckning och kapacitet i en 
integrerad lösning först blir aktuella när täckning och kapacitet ska vara högre 
än den kommersiellt motiverade nivån tillgänglig idag. 

                                                 
136 I en integrerad lösning kan operatörerna nyttja flera frekvensband för att tillgodose efterfrågan på 
kommunikationsresurser. Den kapacitet som är tillgänglig för Användare beror då av policybeslut kring 
den kapacitet som ska kunna nyttjas av andra abonnenter. Kapacitetsbehoven för talsamtal, exempelvis 
för nödsamtal, är dock begränsade jämfört med flera andra tjänster.  
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Figur 8 Schematisk beskrivning av skillnader i investerings-

kostnader för olika klasser av lösningar.137                   

6.2.4 Åtgärder för ökad tillgänglighet kommer att ha stor påverkan 
på kostnader 

Riskbedömningar genomförs för att värdera hur en verksamhet påverkas av 
olika typer av händelser och vidta åtgärder om denna påverkan bedöms vara 
alltför stor. De åtgärder som behöver vidtas kan ha stor påverkan på 
kostnaderna för en lösning och bör vara en viktig del av det fortsatta 
utredningsarbete som PTS ser som nödvändigt.   

                                                 
137 Kostnaderna hänförs till investeringskostnader för att uppnå täckning. Ytterligare investeringar kan, 
beroende på den samlande kravbilden, behöva genomföras för att olika typer av åtgärder. Exempel på 
sådana möjliga investeringar är reservkraft och förbättrad redundans i samlingsnät.  
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Exempel 1: Kostnadspåverkan av krav på redundans mellan basstationer 

Om det bedöms vara nödvändigt att upprätthålla full yttäckning även vid ett 
bortfall av enskilda basstationer kommer det totala antalet basstationer i en 
dedikerad lösning att öka. Om sådan redundans krävs på nationell nivå kan 
kostnadsökningarna räknas i hundratals miljoner eller miljarder kronor. 
Kostnaden är också starkt beroende av den eller de frekvensband som 
används. En lösning i lägre frekvensband påverkar mindre än en lösning i 
högre frekvensband.  

För en integrerad lösning beror behovet av ytterligare basstationer på hur 
många operatörer som ingår i lösningen. Om samtliga operatörer ingår finns 
generellt mindre anledning att öka antalet basstationer utom i områden där 
samlokalisering förekommer. Om endast en operatör ingår i lösningen ökar 
investeringsbehoven och närmar sig de kostnader som krävs för en dedikerad 
lösning.138 Allmänt ser PTS det som nödvändigt att noga utvärdera rimligheten 
av täckningskrav som överstiger den täckning som de kommersiella 
operatörernas nät kommer att ge för mobila bredbandslösningar.   

Exempel 2: Kostnadspåverkan av krav på reservkraft 

Eftersom tillgångar är beroende av elförsörjning krävs någon form av alternativ 
för att inte tillgängligheten ska påverkas vid fel i extern elförsörjning. Normalt 
används batterier i kombination med bränsledrivna reservkraftsystem. Batterier 
är den vanligast förekommanden lösningen för operatörsägda basstationer 
vilket ger en begränsad uthållighet.139  

Kostnaderna för att öka uthålligheten längre än den säkringstid som kan 
uppnås med batterier kan beräknas till hundratals miljoner kronor.140 Särskilt i 
större tätorter kan ett sådant krav få stora konsekvenser med höga kostnader 
för anpassning av utrymmen: I stadsmiljö är det allmänt mer utmanande att 
etablera bränsledrivna reservkraftsystem.141 Även här finns ett 
frekvensberoende för kostnaderna, där högre frekvenser leder till ökade 
kostnader då antalet basstationer ökar.  

                                                 
138 Operatörer har normalt en viss redundans mellan basstationer av kommersiella skäl, särskilt i tätorter 
och andra områden där efterfrågan är stor.  
139 Det finns krav som anger att uthålligheten måste vara minst en timme i tätort och fyra timmar på 
andra platser. I bilaga 3 beskrivs dessa krav närmare.   
140 I en integrerad lösning eller en kombinerad lösning som omfattar flera operatörers nät och innehåller 
möjligheten till roaming är det tillräckligt att etablera bränsledrivna reservkraftsystem på utvalda platser 
som tillsammans ger efterfrågad täckning och kapacitet snarare än att investeringarna måste genomföras i 
samtliga ingående operatörers nät. Kostnaderna för att etablera reservkraft för en dedikerad lösning skulle 
därmed inte bli lägre än motsvarande åtgärd för en integrerad eller en kombinerad lösning.   
141 Avgaserna från bränsledrivna reservkraftsystem måste kunna ventileras bort vilket är svårt i 
källarutrymmen och andra platser med begränsat utrymme där reservkraftssystem kan behöva placeras. 
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Utan tydliga krav är det mycket svårt att ens nå fram till generella uttalanden 
om kostnaderna för olika typer av skyddsåtgärder, särskilt sådana åtgärder som 
kopplas till upprätthållande av lösningen vid höjd beredskap eller krig. PTS 
samlade bedömning är därför att det i detta skede inte är meningsfullt att 
närmare värdera kostnadsskillnader mellan olika lösningar annat än på en mer 
övergripande nivå. 

6.3 Grundläggande värdering av samhällsnytta och 
alternativkostnader 

Samhällsnytta innefattar flera olika aspekter och ingår som del i den samhälls-
ekonomiska analys som PTS genomför i värderingen av olika alternativ vid 
spektrumtilldelning. Samhällsnyttan påverkas bland annat av en lösnings 
påverkan på konsumenter, företag och offentlig sektor och väger också in 
alternativkostnader.  

Med den information som finns tillgänglig, redovisar PTS endast några 
aspekter som påverkar värderingen av lösningar.  

6.3.1 Det är svårt att värdera verksamhetsnyttan utgående från 
befintligt underlag 

PTS utredningsarbete och samråd visar att det finns få tekniska skillnader142 
mellan och inom de tre olika typerna av lösningar. Skillnaderna i 
verksamhetsnytta kommer därför i första hand att bestämmas av hur 
kostnader, täckning, kapacitet samt informationssäkerhet påverkar de berörda 
verksamheternas mål.143 

I avsaknad av närmare information som kan användas för att värdera påverkan 
på verksamheternas mål144, ser PTS informationssäkerhetsaspekter som en 
möjlig differentierande faktor: En lösning ska i största möjliga utsträckning 
bevara informationstillgångars tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.  

PTS bedömning är att samtliga lösningar kan anses ha egenskaper som kan 
bidra positivt respektive negativt till den sammanlagda informationssäkerheten. 
Samråden belyser några av dessa aspekter. I en statligt ägd och förvaltad 
dedikerad lösning uppstår exempelvis inga målkonflikter mellan kommersiella 
och samhälleliga intressen, vilket exempelvis gör att förändringshantering 
anpassas efter tillgänglighet snarare än funktionstillväxt.145 Målkonflikter kan 

                                                 
142 Med tekniska skillnader avses skillnader i de kommunikationstjänster som möjliggörs av Lösningen. 
143 Överväganden kring kostnader, täckning och kapacitet redovisas i avsnitt 6.2.  
144 PTS har efterfrågat mer specifik information som kan användas för att värdera hur olika verksamheter 
påverkas av att krav helt eller delvis uppfylls.  
145 Brister i och fel vid förändringshantering är en vanligt bidragande felorsak till betydande störningar 
och avbrott. 
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också långsiktigt påverka hur kommunikationsnätens utformning utvecklas 
över tiden, där kommersiella och samhälleliga hänsyn inte nödvändigtvis 
behöver leda till samma beslut.  

I en sådan statligt ägd och förvaltad lösning kommer det vara kostsamt att 
uppnå samma nivå av redundans som operatörerna tillsammans kan erbjuda 
med mer begränsade investeringar. Dagens operatörer har också lång 
erfarenhet av drift- och incidenthantering för mobila kommunikationstjänster 
och också erfarenheter från LTE-baserade cellulära nät som kan bidra till färre 
och mindre allvarliga händelser.  

 

Figur 9 Exempel på egenskaper hos olika typer av lösningar som 

kan påverka informationssäkerheten.  

PTS ser här i första hand en146 övergripande skillnad mellan statligt ägda och 
förvaltade dedikerade lösningar å ena sidan, och andra typer av lösningar å den 
andra: direkt respektive indirekt kontroll.  

 I det första fallet kan den eller de statliga aktörerna utöva direkt kontroll 
över faktorer som påverkar tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet 
samt spårbarhet och göra lämpliga val.  

 I det andra fallet är kontrollen indirekt och regleras i avtal med särskilda 
krav på skyddsåtgärder, granskningar och hantering av möjliga 
målkonflikter147.   

PTS bedömning är att det krävs mer omfattande utredningar för att närmare 
värdera hur informationssäkerheten påverkas av skillnader mellan direkt och 

                                                 
146 Möjliga skillnader som kan kopplas till inställelse av personal vid höjd beredskap och lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt behandlas inte här. Avsnitt 7.4 beskriver relaterade överväganden.   
147 Exempelvis mellan kommersiella intressen och samhälleliga intressen.  
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indirekt kontroll samt också möjliga åtgärder148. Utan en sådan analys bedömer 
PTS att det är olämpligt att entydigt peka ut en lösning som mer ändamålsenlig 
och effektiv än någon annan.   

6.3.2 Ytterligare frågor och möjlig samhällspåverkan149 

PTS ser behov av att betona ett antal ytterligare aspekter kring samhälls-
påverkan: 

 en möjlig påverkan på säkerheten i allmänna kommunikationsnät,  

 en möjlig minskad mobiltäckning i glesbygd, och 

 konkurrensaspekter. 

Möjlig negativ påverkan på säkerheten i allmänna kommunikationsnät 

PTS har efterfrågat tydliga beskrivningar av den tänkta Användargruppens 
storlek och sammansättning. Den information som förmedlats till PTS ger 
ingen direkt vägledning men inledningsvis ser MSB att en Lösning ska 
dimensioneras efter 100 000 användare och att detta antal också ska kunna öka 
över tiden. Det innebär att antalet Användare i Lösningen redan inledningsvis 
bedöms vara klart större än den nuvarande användarkretsen för Rakel då det i 
dag finns kring 62 000 abonnemang.150 

En möjlig tolkning här är att MSB ser att Lösningen ska tillgodose en mycket 
stor del av eller till och med samtliga samhälleliga behov av mobil, ip-baserad 
kommunikation med högt ställa krav avseende tillgänglighet, konfidentialitet 
och riktighet. Konsekvensen kan därmed bli att inga krav bör ställas på de 
allmänna kommunikationsnäten för dessa egenskaper. PTS anser att en sådan 
tolkning vore mycket olycklig, och att konsekvenserna av en sådan tolkning 
allvarligt kan minska samhällets sammanlagda förmåga att hantera olika former 
av allvarliga händelser.  

Påverkan på mobiltäckning i glesbygd 

De grundläggande målen för PTS verksamhet inom området elektronisk 
kommunikation är att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och 

                                                 
148 En möjlig åtgärd är att genom särskilda avtal reglera spridningen av information över landsgränser och 
inom en operatörs organisation. 
149 Framställningen här kompletterar den tidigare redovisningen av samhällspåverkan som redovisas i 
avsnitt. Här beskrivs sådan påverkan som beror av hur en Lösning etableras och inte bara en specifik 
frekvenstilldelning.  
150 Antalet abonnemang i Rakel uppgick den sista december 2015 uppgick till 61 717 enligt MSB:s 
årsredovisning för 2015. Användarkretsens storlek och sammansättning behöver definieras innan det är 
möjligt att närmare värdera denna möjliga, negativa påverkan och också konkurrensaspekter.  
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effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller 
urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.151 

Om ett betydande antal Användare kommer att utnyttja en statligt finansierad 
eller subventionerad Lösning, kan mobiltäckningen i glesbygd påverkas. 
Operatörerna är beroende av intäkter från tätbebyggda områden för att 
balansera förväntade förluster i glesbygd. Om dessa intäkter minskar på grund 
av att en del av abonnenterna i stället använder Lösningen kan det bli 
ekonomiskt omotiverat för bolagen att bygga nya basstationer samt underhålla 
befintliga basstationer i glesbygd. Detta minskar möjligheten för enskilda och 
myndigheter att få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster. PTS 
riskerar därmed få svårt att uppfylla de av riksdag och regering uppställda 
målen. En analys bör därför ske av de ekonomiska effekter ett införande av en 
statligt finansierad eller subventionerad Lösning kan få.  

Konkurrensaspekter med koppling till aktörer och aktörsförhållanden 

Det finns två väsentliga alternativ när det gäller frekvenstilldelning för 
dedikerade lösningar, vilket beskrivits i avsnitt 3.3. Det ena alternativet är att en 
aktör direkttilldelas frekvenser inom ett lämpligt frekvensband. Det andra är att 
tilldelningen sker efter ett auktionsförfarande med särskilda villkor. 

Det finns ett antal frågeställningar kring detta som bör utredas för att kunna 
bedöma effekterna av alternativen. 

När det gäller direkttilldelning är en viktig fråga vem PTS skulle kunna tilldela 
frekvenser. Detta är en central fråga som borde utredas vidare innan det går att 
ta ställning till möjlig frekvenstilldelning. PTS har inte haft möjlighet att utreda 
detta i Uppdraget på grund av tidsbegränsningen. 

En annan fråga är vilka eventuella begränsningar som bör göras i 
frekvenstillståndet om detta tilldelas direkt, exempelvis om frekvenser ska få 
användas för annat ändamål. Om frekvenserna tilldelas direkt utan kostnad för 
den som får tillståndet och får användas för att tillhandahålla tjänster på andra 
konkurrensutsatta marknader kan detta snedvrida konkurrensen. Även hur 
kravställningen för nätet ska formaliseras om frekvenser avsätts för 
kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar är 
en viktig fråga. Krav kan ställas bland annat i frekvenstillstånd, genom avtal 
eller på andra sätt. 

                                                 
151 Se 1 kap. 1 § LEK 
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De olika alternativen kan medföra konsekvenser för konkurrensen och olika 
regler kan bli tillämpliga beroende på vem som skulle tilldelas frekvenser och 
hur tilldelning skulle ske. Detta bör utredas närmare. 

Genom att utforma en konkurrensutsatt och öppen upphandling skulle man 
kunna hantera regler om statsstöd och tillgodose att flera operatörer har 
samma förutsättningar att bjuda i upphandlingen. Staten kan då ställa krav på 
täckning, kapacitet etc., och kommersiella aktörer skulle då kunna inkomma 
med ett bud om vad staten får betala för tjänsten, delvis för eventuell 
utbyggnad av de kommersiella aktörernas nät, och delvis för det antal 
abonnemang som staten är i behov av. Flertalet kommersiella operatörer har 
uttryckt sitt intresse för denna lösning. 

6.4 Alla lösningar har både fördelar och nackdelar 

PTS utredningsarbete och samråd visar att de tekniska funktioner som ingår i 
de olika lösningarna är lika om inte identiska. För- och nackdelar kommer i 
stället att följa av andra egenskaper.  

Ingen lösning saknar för- och nackdelar. För en statligt ägd och kontrollerad 
dedikerad Lösning kan den direkta kontrollen exempelvis göra det enklare att 
på kort tid tillgodose särskilda behov av skyddsåtgärder. Behovet av revisioner 
och andra åtgärder för att verifiera att Lösningen uppfyller ställda krav kan 
också förväntas minska något. I en Lösning som involverar kommersiella 
aktörer finns också risken för målkonflikter mellan samhälleliga och 
kommersiella intressen.  

Allmänt kan det förväntas att införandetiden också kommer att variera mellan 
olika typer av lösningar. Allmänt kommer införandetiden för integrerade 
lösningar normalt vara kortare än för dedikerade eller kombinerade lösningar. 
På samma sätt kan införandetiden för kombinerade lösningar allmänt förväntas 
vara kortare än för dedikerade lösningar.  

I kapitel 3 och i avsnitten 4.7, 6.2 och 6.3 har andra tekniska, kommersiella och 
samhälleliga aspekter av ett införande berörts. Tillsammans kan dessa över-
väganden sammanfattas som ett antal för- och nackdelar på det sätt som 
framgår i tabell 5.152  

                                                 
152 Fördelarna som kan följa av den direkta kontrollen är fler än en. Det sammanlagda antalet för- och 
nackdelar för en klass av lösningar ska därför inte ses som ett ställningstagande att klassen är mer lämplig 
än en annan. Vidare utredningar krävs för att närmare identifiera och värdera samtliga möjliga fördelar.  
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Tabell 5 Översiktlig beskrivning av förväntade för- och nackdelar 

för lösningar inom de tre klasserna.  

Dedikerade lösningar 

Fördelar 
 Fördelar som kan följa av direkt kontroll, som exempelvis 

en minskad risk för målkonflikter mellan samhälleliga och 
kommersiella intressen 

Nackdelar 

 Högre investeringskostnader 
 Kräver troligtvis stor bandbredd för att tillgodose 

tillräcklig kapacitet vid kris 
 Investeringar gagnar endast Användare 
 Ökad risk för annan negativ samhällspåverkan 
 Längst införandetid 
 Kräver frekvenstilldelning 

Integrerade lösningar 

Fördelar 

 Investeringar gagnar samhället som helhet 
 Lägre investeringskostnader 
 Kortast införandetid 
 Kräver inte frekvenstilldelning 
 Minskad risk för annan negativ samhällspåverkan  

Nackdelar 
 Nackdelar som kan följa av indirekt kontroll, exempelvis 

genom en ökad risk för målkonflikter 

Kombinerade lösningar 

Fördelar 

 Vissa investeringar gagnar samhället som helhet 
 Till del direkt snarare än indirekt kontroll 
 Begränsade investeringskostnader 
 Behöver inte kräva frekvenstilldelning 
 Möjliggör stegvist införande av en dedikerad lösning 

Nackdelar 

 Kan kräva frekvenstilldelning 
 Nackdelar som kan följa av indirekt kontroll, exempelvis 

genom en ökad risk för målkonflikter  
 Viss risk för annan negativ samhällspåverkan 

  

6.5 PTS ser flera möjliga åtgärder för att minska vissa 
nackdelar 

PTS utredningsarbete och samråd leder fram till ett specifikt ställningstagande: 
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PTS anser att det inte är möjligt att framhålla en specifik lösning som på det 
samhällsekonomiskt mest effektiva sättet uppfyller Användarnas behov av och krav på 
mobil, ip-baserad kommunikation. 

Av denna anledning är det inte möjligt att närmare beskriva möjliga och 
lämpliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenser som skulle kunna 
följa av ett införande av en specifik lösning.  

PTS väljer i stället att peka på huvudsakliga områden där vidare arbete krävs 
för att skapa ett lämpligt underlag för eventuella framtida beslut.  

Tabell 6 Beskrivningar av områden där vidare arbete är 

nödvändigt.   

1. Utvecklad karaktärisering av behov och krav 

De behov och krav som framförs är inte tillräckliga tydliga för att närmare 
definiera hur en Lösning bör utformas för att kunna möta uttalande behov 
och krav. I vissa fall krävs också kompletterande utredningar för att värdera 
på vilket sätt vissa särskilda krav ska kunna tillgodoses, i första hand sådana 
behov som kopplas till lösningens användning vid allvarliga samhälleliga kriser 
och i krig.  

2. Underlag för värdering av verksamhetsnytta 

För att kunna värdera skillnader mellan olika lösningar och också samhälls-
nytta för en lösning är det nödvändigt att kunna koppla efterfrågade 
egenskaper till ökad verksamhetsnytta. I dag saknas ett underlag som gör det 
möjligt att genomföra sådana analyser.   

3. Riskbedömningar för att balansera krav, åtgärder och nytta 

Varje Lösning kommer att innebära en betydande investering. Det är mycket 
viktigt att en möjlig, framtida Lösning utformas på ett sätt som skapar bästa 
möjliga balans mellan risker, kostnader och förväntad nytta. PTS ser risk-
bedömningar som ett lämpligt sätt att värdera denna typ av balanser. 

4. Kostnadsuppskattning och tidplaner utgående från tydliga krav 

De aktiviteter som beskrivs under punkterna 1, 2 och 3 kan tillsammans 
förväntas ge en tydlig beskrivning av de krav som bör ställas på en Lösning. 
Sådana krav kan underbygga analyser av de kostnader som kan förknippas 
med en Lösning och tidsaspekter kring införandet.  

5. En vidare syn på totalförsvarets behov  

De behov som diskuteras i Uppdraget omfattar både vardagens behov och 
sådana behov som kopplas till Aktörernas kommunikations- och samverkans-
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behov vid allvarliga kriser och också i krig. Det innebär att behoven, enligt 
PTS, bör ses som del i ett vidare perspektiv där totalförsvarets behov av 
elektronisk kommunikation analyseras och värderas. 

 

Behovet av ytterligare utredningar leder till förslag på två åtgärder. Den första 
åtgärden är att en förutsättningslös153 och bred utredning genomförs för att 
värdera behov, krav och möjliga lösningar på det sätt som beskrivs under 
punkterna 1, 2, 3 och 4. I avsnitt 7.3 utvecklas detta förslag.  

Den andra åtgärden är att samordna det fortsatta arbetet med Användarnas 
behov av mobil, ip-baserad kommunikation som del i det pågående arbetet 
med civilt försvar. En möjlighet är att det fortsatta arbete bedrivs inom ramen 
för detta arbete snarare än som en enskild aktivitet. Avsnitt 7.4 utvecklar detta 
förslag.  

För att tillgodose viktiga delar av Användarnas omedelbara behov ser PTS 
möjligheten att: 

 införa prioritetsfunktioner för Användarnas ip-baserade, mobila 
kommunikation i enlighet med PTS tidigare förslag, 

 komplettera prioritetsfunktionerna med möjligheten att utnyttja flera 
operatörers nät (roaming) för utökad tillgänglighet, kapacitet och 
täckning, och vid behov också 

 tillföra operatörerna ytterligare transportabla basstationer eller system 
som kan användas för utökad täckning och kapacitet. 

PTS kan föra tekniska dialoger med operatörerna medan MSB utarbetar 
kriterier för tillgången till och användningen av prioritets- och 
roamingfunktionerna.154 Över tiden kan också de åtgärder som kommer att 
följa av PTS pågående arbete med säkerhetsskydd och civilt försvar förväntas 
leda till ytterligare förbättringar utöver de som följer av möjligheterna ovan. 
Bilaga 4 innehåller ytterligare information kring förslaget.   

                                                 
153 Med förutsättningslös menas här att Lösningen inte nödvändigtvis behöver ägas och förvaltas av 
statliga aktörer. Utredningen kan dock visa att det är lämpligast med en sådan ordning.  
154 Finansieringsfrågan behöver dock lösas innan ett införande. 
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7 PTS huvudsakliga slutsatser 

PTS har i utredningsarbetet identifierat ett flertal olika lösningar som på olika 
sätt kan balansera risker, kostnader och förväntad samhällsnytta. Myndigheten 
anser dock att det i dagsläget inte är möjligt att framhåll en specifik lösning 
som en lämplig kandidat för ett införande.  

PTS förordar att en utredning genomförs för att tydliggöra och värdera behov, 
krav och möjliga lösningar. En viktig del i sådan framtida utredning är att 
utvärdera införandet av Rakelsystemet.  

I det fortsatta utredningsarbetet ser PTS att den egna myndigheten (PTS) bör 
ansvara för det tekniska utredningsarbetet och dialoger med operatörerna i 
enlighet med myndighetens uppdrag.  

PTS ser också att det krävs vidare utredningsarbete kring privata aktörers 
möjlighet att bidra till skyddet av samhällsviktiga funktioner vid mer allvarliga 
samhälleliga påfrestningar. Ett sådant arbete bör bedrivas som del i det 
pågående arbetet med civilt försvar för att totalförsvarets samlade behov av 
elektronisk kommunikation ska kunna tillgodoses på det mest effektiva sättet.  

 
PTS utredningsarbete och samråd gör det möjligt att dra vissa slutsatser för de 
två huvuduppgifter som ingår i Uppdraget: redovisningen av tänkbara 
lösningar och alternativ för frekvenstilldelning. Dessa slutsatser kompletteras 
av mer allmänna slutsatser kring det vidare utredningsarbete som PTS ser bör 
följa av Uppdraget.  

7.1 PTS ser flera möjliga tänkbara lösningar 

I arbetet med att identifiera möjliga mobila ip-baserade 
kommunikationslösningar har PTS utgått från behov och krav som uttryckts av 
MSB, Försvarsmakten och Polismyndigheten. En analys visar att det i dag inte 
existerar någon enskild realiserbar lösning som uppfyller samtliga behov och 
krav som myndigheterna framför. Vissa krav pekar också entydigt på att en 
lösning som ägs och förvaltas av en eller flera statliga aktörer. En sådan 
begränsning utesluter, enligt PTS bedömning, flera möjliga lösningar som 
skulle kunna skapa en bättre balans mellan kostnader och förväntad 
samhällsnytta. 

PTS identifierar tre kategorier av mobila ip-baserade lösningar där de ingående 
kommunikationsnäten i olika utsträckning reserveras för Användarnas behov. 
Från lösningar där Användare och abonnenter båda använder ingående 
kommunikationsnät till lösningar där enbart Användare har möjlighet att 
kommunicera. Inom varje lösning finns ett flertal alternativ som i olika 
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utsträckning uppfyller ställda krav. Införande- och driftkostnaderna för de 
olika alternativen kan förväntas uppvisa stora skillnader.  

PTS anser att det i dagsläget inte är möjligt att framhålla en specifik lösning 
som en lämplig kandidat för ett införande.  

7.2 PTS ser flera alternativa dedikerade frekvensband 

som kan användas för en mobil ip-baserad lösning 

Försvarsmakten behov av frekvenser kan tillgodoses enligt gällande rutiner 
med dialoger med Försvarsmakten. 

För de lösningar som använder kommersiella mobila kommunikationsnät 
behöver det inte avsättas några frekvensband specifikt för aktörer inom allmän 
ordning, hälsa, säkerhet samt försvar.  

För de lösningar som kräver etableringen av ett yttäckande kommunikationsnät 
som helt eller delvis reserveras för Användare, har PTS identifierat flertalet 
frekvensband som kan utnyttjas. Vilken frekvenslösning som är mest lämplig 
beror bland annat på när i tiden ett nät skulle tas i drift. Lämpliga frekvenser 
kommer att finnas tillgängliga kontinuerligt under den kommande 
tioårsperioden.  PTS har valt att avvakta med att tilldela vissa frekvenser i 700 
MHz-bandet. Det möjliggör fortsatt ett införande av en Lösning inom detta 
frekvensband. PTS hanterar ansökan om tillstånd i enlighet med lagen. En 
ansökan om frekvenser för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän 
ordning, säkerhet och hälsa kommer prövas utifrån behov och effektiv 
frekvensanvändning. Det är emellertid viktigt att behoven tydliggörs så snart 
som möjligt då frekvenser inte bör förbli outnyttjade. 

Om frekvenser reserveras för en Lösning kan detta medföra reducerad 
täckning och kapacitet i de kommersiella näten, vilket kan påverka abonnenter, 
operatörer och uppsatta politiska mål. 

7.3 PTS förordar att en bred utredning genomförs för 

att värdera behov, krav och möjliga lösningar 

PTS förordar att det genomförs en bred, förutsättningslös och systematisk 
utredning för att utarbeta en process som beskriver hur Rakel kan kompletteras 
med nya förmågor och på sikt också ersättas, med hänsyn tagen både till 
samhällsekonomiska och säkerhetspolitiska bedömningar. Som del i en sådan 
process ingår att utarbeta krav, utveckla metoder för att analysera 
verksamhetsnytta samt genom riskbedömningar klarlägga en lämplig balans 
mellan risker, kostnader och förväntad samhällsnytta.  
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Den finska strategin155 för den stegvisa kompletteringen och ersättningen av det 
befintliga Virve-nätet är ett exempel på en sådan process. Här vill PTS peka på 
att beslut om införande av Rakel grundlades som del i en offentlig utredning.156 
PTS ser det också som lämpligt att utvärdera erfarenheter från införandet och 
användningen av Rakel som del i en sådan framtida utredning.157 

PTS ser här positivt på MSB:s och Polismyndighetens deltagande i EU-
projektet BROADMAP som kan bidra till att förtydliga kravbilden inför en 
eventuell framtida upphandling.158  

I det fortsatta utredningsarbetet ser PTS att den egna myndigheten (PTS) bör 
ansvara för det tekniska utredningsarbetet och dialoger med operatörerna för 
att därigenom: 

 främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, 

 skapa en förmåga att hantera kriser och för att förebygga sårbarheter 
och motstå hot och risker, samt 

 verka för att totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation kan 
tillgodoses.  

Detta fortsatta utredningsarbete bygger vidare på PTS tidigare utredningar 
kring prioritetsfunktioner och myndighetens pågående arbete med planering 
för totalförsvaret. PTS har här informerat aktörerna inom sektorn att arbetet 
har startat och att de är skyldiga att delta i arbetet enligt lag. Olika former av 
samverkan med aktörer inom sektorn, samt med andra relevanta offentliga 
aktörer, har inletts. Analyser och bedömningar har också genomförts. 

Som en del i myndighetens arbete deltar PTS i den verksamhet som leds av 
MSB och Försvarsmakten i form av informationsmöten, samverkansforum, 
analyser och utvecklingsprojekt. Under 2016 kommer PTS fortsätta att 
utveckla organisation och rutiner för en effektiv samverkan med relevanta 
aktörer. Arbetet med analyser och bedömningar fortsätter. 

                                                 
155 Jämför avsnitt 5.2.1.  
156 SOU 2003:10, Trygga medborgare – säker kommunikation. Utredningen föregicks av flera andra 
utredningar, exempelvis betänkandet Ett tryggare Sverige (SOU 1998:143).  
157 I en sådan utvärdering kan erfarenheter från Rakelsystems finansiering behandlas.  
158 Projektet syftar bland annat till att samla in och validera PPDR-aktörernas nuvarande krav på en 
lösning för att utarbeta en samling grundläggande specifikationer och en roadmap för framtida 
upphandlingar. Källa: BROADMAP DOA, daterad 2016-02-01.  
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7.4 Överväganden som berör totalförsvarets behov av 

elektronisk kommunikation behöver utredas vidare 

Det svenska samhället har under de senaste decennierna blivit beroende av 
privata företag som äger och förvaltar delar av flera kritiska infrastrukturer, 
exempelvis inom transportsektorn, energisektorn, hälsa- och sjukvård samt 
också elektronisk kommunikation.159 En central fråga är: 

I vilken utsträckning kan och bör privata aktörer bidra till skyddet av samhällsviktiga 
funktioner och stödja Försvarsmaktens operativa förmåga vid allvarliga kriser och i 
krig? 

Den åsikt som MSB för fram i Underlaget är entydig: Staten ska svara för 
samhällsviktiga funktioners och Försvarsmaktens behov av mobil, ip-baserad 
kommunikation vid allvarliga kriser och i krig.160 En närliggande tolkning är att 
staten också ska svara för samhällsviktiga funktioners behov av elektronisk 
kommunikation och inte bara av mobil, ip-baserad kommunikation. Ett sådant 
ställningstagande påverkar många aktörer.161  

PTS anser att den centrala frågan, den roll som privata aktörer kan och bör ges, 
behöver besvaras innan någon form av långsiktigt beslut om att etablera en 
statligt ägd och förvaltad lösning fattas.  

PTS förordar att dessa överväganden hanteras inom ramen för det pågående 
arbetet med civilt försvar. En sådan ordning skulle möjliggöra att total-
försvarets samlade behov av elektronisk kommunikation värderades, inte 
enbart Användarnas behov av mobil, ip-baserad kommunikation, och att den 
samhällsekonomiskt bästa fördelningen mellan statligt ägd samt privat ägd 
kommunikationsinfrastruktur valdes.  

                                                 
159 Detta förhållande framgår bland annat av MSB:s handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet 
(MSB597, publicerad 2013).  
160 System som ska användas vid allvarliga kriser och i krig behöver vara väl bekanta och testade i 
vardagen vilket innebär att statens ansvar också kan komma att omfatta vardagens behov. 
161 Det framgår heller inte om MSB också mer allmänt förordar att statens ansvar för andra kritiska 
infrastrukturer, inom transportsektorn, energisektorn, hälsa- och sjukvård och andra samhällssektorer 
med ett betydande inslag av privat verksamhet, också ska öka i motsvarande omfattning. En sådan 
ordning skulle få långtgående konsekvenser. 
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Bilaga 1: Definitioner och förklaringar av 
termer och begrepp 

Ett flertal termer och begrepp förekommer i promemorian. I den följande 
texten definieras och förklaras dessa termer. I de fall som förklaringen har 
hämtats direkt från en källa anges källan.  

Abonnent Den som har ingått avtal med en leverantör av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster om tillhandahållande av sådana tjänster. 

Källa: LEK.  

Användarorganisation En myndighet, företag eller annan organisation inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar med 
användare som (i framtiden) ges tillgång till säker och 
tillgänglig mobil, ip-baserade kommunikationslösning 
enligt Uppdraget. 

Anmärkning: De kriterier som reglerar tillgången har inte 
definierats.   

Användare En enskild användare, i form av en fysisk person från 
eller tekniskt system som tillhör eller etableras av en 
Användarorganisation, som utnyttjar en Lösning. 

Förbindelser Del av kommunikationsnät mellan två tillgångar eller 
mellan en tillgång och en anslutning till ett 
kommunikationsnät. 

Källa: PTSFS 2015:2. 

Hot Möjlig, oönskad händelse med negativa konsekvenser 
för verksamheten. 

Källa: SIS-TR 50:2015. 

Icke-realiserbart krav Ett krav på en Lösning som inte är realiserbart.  

Anmärkning: Den tekniska utvecklingen kan göra att 
vissa icke-realiserbara krav vid ett senare tillfälle blir 
realiserbara.  

Informationssäkerhet Bevarande av konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet hos informationstillgångar 

Källa: Anpassad från SIS-TR 50:2015. 

Informationstillgång Information som överförs i och genereras vid 
elektronisk kommunikation och har ett värde. 
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Intressent Organisationer som kan komma att utföra uppgifter, 
tillhandahålla system eller tjänster i samband med 
införande, förvaltning och långsiktig utveckling av en 
Lösning.    

Kommunikationsnät System för överföring och i tillämpliga fall utrustning 
för koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och 
andra resurser som medger överföring av signaler, via 
tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra 
elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av 
vilken typ av information som överförs. 

Källa: LEK (elektroniskt kommunikationsnät).  

Kommunikationstjänst Tjänst som helt eller huvudsakligen utgörs av 
överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät. 

Källa: LEK (anpassad efter definitionen av 
elektronisk kommunikationstjänst). 

Konfidentialitet Egenskapen att information inte tillgängliggörs eller 
avslöjas till obehöriga individer, enheter, eller 
processer. 

Källa: SS-ISO/IEC 27001:2006. 

Kärnnät Del av fast eller mobilt kommunikationsnät som 
innehåller transmissionsnät och tillhörande logiska 
funktioner som används för att förmedla information 
över långa avstånd, hantera abonnent- och 
samtalsuppgifter och utbyta information mellan 
operatörer. 

LEK Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

LTE Long Term Evolution, en samling standarder som 
beskriver uppbyggnaden av och funktioner för ett 
radioaccessnät som bland annat stödjer mobil, ip-
baserad kommunikation.   

Lösning De terminaler, applikationer, kommunikationsnät och 
aktörer som tillsammans tillgodoser behov och 
uppfyller krav avseende säker och tillgänglig mobil, 
ip-baserad kommunikation enligt Uppdraget. 

Händelse Förekomst av omständighet som påverkar 
tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet i 
informationstillgångar.  
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PPDR Public Protection and Disaster Relief. PPDR-
organisationer utför uppdrag med koppling till skydd 
och krishantering men likställs här i stort med 
Användarorganisationerna. 

Realiserbart krav Ett krav på en Lösning som är möjligt att uppfylla i 
beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för 
att uppfylla kravet. 

Risk Osäkerhetens effekt på mål. 

Anmärkning: Risker uttrycks ofta i termer av en kombination 
av en händelses konsekvenser och därtill relaterad sannolikhet 
för förekomst. 

Källa: SS-ISO/IEC 31000:2009. 

Riktighet Skydd mot oönskad förändring.  

Källa: SIS-TR 50:2015. 

Samlingsnät Transmissionsnät i vilket tal-, data- och bildinformation 
transporteras med en viss förmedlingsteknik till kärnnät. 

Session Pågående informationsöverföring mellan minst två 
parter genom en kommunikationstjänst. 

Källa: PTSFS 2015:2.  

Spårbarhet Entydig härledning av utförda aktiviteter till en 
identifierad användare. 

Källa: SIS-TR 50:2015. 

Sårbarhet Brist i skyddet av en tillgång eller av en 
säkerhetsåtgärd som kan utnyttjas av ett eller flera 
hot.  

Källa: SIS-TR 50:2015.  

TETRA En samling standarder som specificerar tjänster och 
underliggande infrastruktur och funktioner för att 
tillgodose särskilda behov. Nationella TETRA-nät har 
i stor utsträckning etablerats för att tillgodose behov 
för aktörer inom allmän ordning, säkerhet och hälsa.  

TETRAPOL Se TETRA. TETRAPOL har vissa tekniska skillnader 
jämfört med TETRA.  

Tillgänglighet Egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid 
begäran av en behörig enhet. 

Källa: SS-ISO/IEC 27001:2006.  

Tillgång Funktion som utgörs av en avgränsad del av ett 
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kommunikationsnät eller kommunikationstjänst och 
som är nödvändig för att tillhandahålla ett sådant nät 
eller en sådan tjänst, samt som används för att sända, 
motta, bearbeta eller lagra information. 

Källa: PTSFS 2015:2.  

Tillhandahållare Aktör som tillhandahåller kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster. 

Källa: PTSFS 2015:2. 

Anmärkning: I promemorian används konsekvent 
operatör för att beteckna en tillhandahållare av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät 
och –tjänster.  

Transmissionsnät Trådbundet eller trådlöst elektroniskt 
kommunikationsnät. 

Underlaget MSB dnr 2015-7213 (daterad 2016-01-18) med 
kompletteringar med samma diarienummer (daterad 
2016-02-08). 

Uppdraget Regeringsbeslut II:28 (Ju2015/00044/SSK, 
Ju2015/09907/SSK). 
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Bilaga 2: Sammanställning av PTS samråd 

PTS har inom ramen för uppdraget samrått med operatörer och leverantörer 
för att inhämta information som påverkar införande och förvaltningen av en 
Lösning. Dessa samråd visar att det finns få eller inga tekniska skillnader 
mellan dedikerade, integrerade och kombinerade lösningar.  

Utredaren i utredningen Fö 2014:A anger att 2x10 MHz i den kommersiella 
delen av 700 MHz-bandet bör avsättas för PPDR-aktörernas behov. 
Utredaren anger också att Lösningen bör bedrivas i ett eget nät, precis som 
Rakel och att PTS inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i myndighetens beslut om frekvenstilldelning.  

Samtliga fem nätägande operatörer ser positivt på möjligheten att, på kortare 
eller längre sikt, tillgodose de kommunikationsbehov som aktörerna inom 
allmän ordning, säkerhet, häls och försvar har 

 
PTS har som del i uppdraget genom samråd tagit del av information från olika 
aktörer. I avsnittet beskrivs den information som PTS har mottagit samt 
myndighetens (PTS) hantering. 

Samråd har skett med flera aktörer 

För att få en tydlig bild av möjligheter och alternativ för hur en Lösning kan 
utformas, har PTS inom ramen för Uppdraget efterfrågat synpunkter för ett 
antal aktörer.162  

MSB ges i Uppdraget i uppgift att i samråd med Polismyndigheten och 
Försvarsmakten, att kartlägga behov och krav med mera. PTS har via ett riktat 
samrådsförfarande. Den 22 december 2015 översände PTS en samråds-
förfrågan till MSB innehållande frågor kring behovsbild och krav.163 Då PTS 
såg ett behov av komplettering och förtydliganden av det erhållna 
samrådssvaret164, så skickades en förfrågan om komplettering165 till MSB den 27 

                                                 
162 Då tiden för genomförandet av Uppdraget är begränsat, har samråden genomförts på kort tid vilket 
påverkat respondenternas möjlighet att förmedla mer omfattande information negativt.  
163 Samråd för utredning av mobila kommunikationstjänster för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa samt försvar, PTS dnr 15-11722, daterad 2015-12-18.  Svarsdatum sattes, i dialog med MSB, till den 
18 januari, 2016.  
164 MSB dnr 2015-7213. MSB har utarbetat informationen i samråd med Polismyndigheten och 
Försvarsmakten. Krav har också inkommit från Trafikverket. 
165 Begäran om komplettering för utredning av mobila kommunikationstjänster för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa samt försvar, PTS dnr 15-11722, daterad 2016-01-27.  
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januari. MSB svarade166 därefter med kompletterande information den 8 
februari.  

Inhämtande av information från utredningen Försörjningen av statens behov av 
it/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav (Fö2014:A), hanterades genom över-
sändandet av en riktad samrådsförfrågan.167 PTS erhöll utredarens svar den 22 
januari 2016.  

För att inhämta synpunkter från andra relevanta intressenter har ett riktat 
samråd ställts till ett antal aktörer som bedömts ha för Uppdraget relevant 
sakkunskap i form av större operatörer och utrustningstillverkare inom 
området: DGC, Ericsson, Hi3G, Huawei, IP-Only, Net1, TDC Sverige, Tele2, 
Telenor och TeliaSonera.  

I det riktade samrådet skickades under perioden 22–29 december en 
samrådsförfrågan till respektive aktör med svarsdatum satt till den 18 januari, 
2016. PTS har mottagit svar från Ericsson, HI3G (3), Huawei, Net1, Tele2, 
Telenor och TeliaSonera.  

PTS har också som del i ett allmänt samråd via myndighetens hemsida inbjudit 
andra intressenter att utgående från samma underlag lämna synpunkter. Nokia, 
Region Skåne och Teracom Boxer Group har här inkommit med 
information.168  

PTS har också genomfört uppföljningsmöten med Ericsson, Huawei och 
TeliaSonera. 

Information från MSB inom regeringsuppdraget 

De behov och krav som återges i MSB:s samrådssvar baseras på myndighetens 
kontinuerliga kravfångst från Rakelsystemets användarorganisationer, underlag 
från Försvarsmakten, Polisen och Trafikverket. MSB, Polisen och Försvars-
makten har också genomfört workshop inom ramen för uppdraget. Krav har 
hämtats från internationella arbetet genomförda av bland andra CEPT och 
ITU. Vidare har scenarier använts.  

PTS hantering 

De behov och krav som framförs i Underlaget kräver tolkning och bearbetning 
för att nå fram till beskrivningar av efterfrågade egenskaper som påverkar 

                                                 
166 Svar på PTS begäran om komplettering för utredning av mobila kommunikationstjänster för aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar, MSB dnr 2015-7213, daterad 2016-02-08.  
167 PTS dnr 15-11722, daterad 2015-12-18.  
168 Samtliga erhållna samrådssvar finns tillgängliga på PTS webbplats.      
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utformningen och värderingen av olika tänkbara lösningar. Denna hantering 
beskrivs i mer detalj i bilaga 3.   

Information från utredningen Fö 2014:A 

Svaret från utredningen Försörjningen av statens behov av it/teletjänster med synnerliga 
säkerhetskrav (Fö 2014:A) innehåller synpunkter om frekvenstilldelning, särskilt i 
relation till den planerade tilldelningen i 700 MHz-bandet, ägadeförhållanden 
och behov av ytterligare bedömningar utifrån en säkerhets- och försvarspolitisk 
dimension. 

Om frekvenstilldelning och frekvensbehov 

Utredaren anger att PPDR-aktörernas behov är 2x10 MHz i den kommersiella 
delen av 700 MHz-bandet. På så sätt skapas, enligt utredaren, bra förutsätt-
ningar för staten att lösa även framtida mobila kommunikationsbehov med 
synnerliga säkerhetskrav även om ytterligare frekvensutrymme för dessa 
kommunikationer kommer att behövas. Utredaren anger dock att en mer 
preciserad behovsbeskrivning kommer att kunna först i slutredovisningen av 
utredningen (1 december, 2016). Vidare anges att det är önskvärt att avvakta 
med beslut om frekvenstilldelning innan utredningen är klar. 

Utredaren framför här flera skäl till ställningstagandena. Exempelvis anges att 
700 MHz-bandet har bra egenskaper för mobilt bredband och att det kommer 
att dröja för länge innan det frigörs andra frekvensområden med motsvarande 
goda egenskaper. Utredaren anger också att det inte föreligger något behov av 
ytterligare frekvenser för marknaden.  

PTS hantering 

PTS noterar utredarens synpunkter.  

Om aktörer och aktörsförhållanden 

Utredaren anger att verksamheten precis som Rakel ska bedrivas i ett eget nät. 
Med hänvisning till de senaste årens försämrade säkerhetspolitiska utveckling 
och därigenom högre ställda kraven på Sveriges totalförsvar, anges att väl 
fungerande kommunikation som aktörerna har kontroll över är nödvändiga.  

PTS hantering 

Det framgår inte precis vad som menas med att verksamheten ska bedrivas i 
eget nät och att utöva kontroll. PTS behandling av denna typ av krav framgår 
av avsnitten 2.2.1, 2.3, 6.5 och 7.3 samt bilaga 3.   
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PTS tidigare arbete beaktar inte den säkerhetspolitiska utvecklingen i 

tillräcklig utsträckning 

Utredaren anger att det saknas en säkerhets- och försvarspolitisk dimension i 
PTS utredning kring den framtida användningen av 700 MHz-bandet.169 
Utredaren anger att PTS bör avbryta tilldelningsförfarandet i 700 MHz-bandet 
och göra en ny analys avseende samhällsnytta i beaktande av den säkerhets-
politiska utvecklingen samt avvakta resultatet av utredningen (Fö 2014:A).  

Om PTS saknar underlag för att beakta den säkerhetspolitiska dimensionen 
eller sig förhindrade att beakta den typen av samhällsutveckling bör PTS, enligt 
utredaren, hemställa om regeringens vägledning i frågan.  

PTS hantering 

PTS noterar utredarens synpunkter.  

Om tillämpningen av LEK 

Utredaren pekar på regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om den 
fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunika-
tioner och anger att lagstiftaren därigenom har tagit höjd för att samhället ska 
kunna skydda sig på detta område även vid säkerhetspolitiska hot. Dock anges 
att lagen i denna del inte är anpassad till den tekniska utvecklingen.  

PTS hantering 

Enligt 8 § 1 st. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) får 
regeringen under särskilda omständigheter meddela föreskrifter inom området 
elektronisk kommunikation med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i 
övrigt. Enligt 2 st. kan regeringen delegera föreskriftsrätten avseende den 
fredstida planeringen till en annan myndighet. Regeringen har delegerat denna 
föreskriftsrätt till PTS enligt 5 § förordning (2003:396) om elektronisk 
kommunikation. 

PTS har utfärdat föreskrifter.170 Under 2016 planerar PTS att arbeta med att 
revidera föreskrifterna. I samband med denna uppgift samt PTS arbete med 
planering för totalförsvar, planerar PTS att analysera LEK i syfte att utreda hur 
väl lagens utformning tillgodoser de behov som dagens digitaliserade samhälle 
har av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap och krig. 

Utredarens kommentar lämnas i övrigt utan åtgärd. 

                                                 
169 PTS-ER-2015:10.  
170 Post- och telestyrelsens föreskrifter om fredstida planering för totalförsvarets behov av 
telekommunikation m.m., PTSFS 1995:1 
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Information från Användare 

Region Skåne har svarat på samrådet i egenskap av användarorganisation och 
beskriver framtida användningsområden och nämner då flera tillämpningar 
som kräver högre dataöverföringskapacitet än vad dagens system erbjuder. 
Region Skåne för här bland annat fram överföring av kartbilder, fjärruppdat-
eringar av olika system, reservväg för överföring av information mellan 
sjukhus, videoöverföring från ambulans till sjukhus och patientövervakning i 
hemmet som exempel på behov.  

PTS hantering 

PTS gör bedömningen att de användningsområden som beskrivs av Region 
Skåne täcks av de behov och krav som förs fram i Underlaget och därmed inte 
kräver särskild hantering.  

Information från operatörer 

Samtliga fem nätägande mobiloperatörer på den svenska marknaden svarade på 
samrådet. Aktörerna har i sina svar i olika omfattning beskrivit förhållanden 
som påverkar operatörernas möjligheter att tillgodose de kommunikations-
behov som aktörerna inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan ha. 
Vidare erhölls ett svar från tjänsteleverantören Teracom Boxer Group 
(Teracom), som inkluderas bland information från operatörer. Kommentarerna 
från Teracom fokuserar främst på lämpligheten av att använda olika 
frekvensresurser, samt möjligheten att utveckla tillståndsvillkor för att 
tillfredsställa PPDR-behoven. 

Behovsbilden i samrådet var oklar 
De flesta operatörerna påpekade att det vid samrådstillfället saknades en 
ordentlig kravspecifikation på de behov och den funktionalitet som skulle 
tillfredställas, varför man i stället fått utgå från de publikt kända kraven som 
uttalats på PPDR-användning nationellt och internationellt. 

PTS hantering 

PTS delar operatörernas syn att det krävs en mer detaljerad kravspecifikation 
för att närmare beskriva möjligheter och eventuella begränsningar. Detta 
förhållande avspeglas i PTS förslag om vidare utredningsarbete på det sätt som 
framgår av avsnitten 6.5 och 7.3.  

Kommersiella nät kan tillgodose behoven  

Samtliga fem operatörer såg positivt på möjligheten att, på kortare eller längre 
sikt, tillgodose de kommunikationsbehov aktörerna inom allmän ordning, 
säkerhet, häls och försvar har. Hi3G framför att de tror sig kunna tillhandahålla 
de mobila kommunikationstjänster som blåljusaktörerna behöver och också 
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kunna uppfylla de krav som myndigheterna kan tänkas ställa, nu och framöver. 
Tjänsteleverantören Teracom hade invändningar mot att PPDR inryms i de 
kommersiella näten.  

Net1 gör bedömningen att de krav som är rimliga att ställa från PPDR-
användarna kan tillhandahållas i de befintliga kommersiella mobilnäten.  
Tele2 ställer sig generellt sett positiv till möjligheterna att på kommersiell grund 
tillgodose efterfrågan på mobila kommunikationstjänster från aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar. Utifrån ett övergripande 
perspektiv är det Tele2:s uppfattning att det finns praktiska och kommersiellt 
genomförbara lösningar på de särskilda krav avseende såväl täckning som 
hastighet, robusthet och funktionalitet som kan antas ställas av aktörer inom 
nämnda sektorer. 

Telenor framför att man ser möjligheten att använda operatörens kommersiella 
nät för att tillgodose Användarnas behov.  TeliaSonera ser inga hinder för att 
mobilnät byggda av kommersiella aktörer även kan vara bärare för så kallade 
PPDR-applikationer. Operatören anger också att många andra sektorer och 
industrier kommer ställa lika långtgående krav som näten måste hantera. 

Teracom framhåller å sin sida att kommersiella nät idag inte uppfyller de krav 
som förväntas ställas på ett Bredbands-PPDR nät. Teracom anser att nät för 
huvudsakligen kommersiella tjänster inte är lämpliga för verksamhetskritisk 
PPDR. Kommersiella nät är inte byggda för att möta de krav på dedikerad 
kapacitet, garanterad tillgänglighet och erforderlig robusthet som ställs på ett 
samhällsviktigt nät. Det finns inte heller tillräcklig kontroll över ägande, 
leverantörsval eller service. 

PTS hantering 

PTS har noterat att samtliga nätägande mobiloperatörer uttrycker att det 
bedöms möjligt att adressera de kommunikationsbehov aktörerna inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar har. PTS har i avsnitt 2.3 angivit detta som 
ett av skälen att bortse från de särskilda krav som entydigt pekar på att varje 
möjlig lösning måste ägas och förvaltas av en eller flera statliga aktörer. 
Teracom motiverar inte sitt ställningstagande ytterligare om varför ett statligt 
ägt och kontrollerat nät behövs. 
 
Teknisk realisering och behov av anpassningar 

Hi3G, Net1, Tele2 och TeliaSonera framhåller samtliga att PPDR-aktörernas 
förväntade behov lämpligast bör tillfredställas via de kommersiella mobil-
operatörernas radionät. Hi3G och Net1 kommenterar även tekniska aspekter 
av en sådan användning. 
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Hi3G anger att 3GPP-standarder innehåller tekniska lösningar som utformats 
baserat på krav som blåljusmyndigheter i USA ställer på den amerikanska 
marknaden. Alla kommersiella mobilnät byggs idag enligt LTE-standarden. 
Detta innebär att även särskilda förhöjda krav som blåljusmyndigheterna kan 
komma att ställa avseende prioritering, kryptering, redundans, reservkraft-
system, garanterad kapacitet etcetera kan tillhandahållas med kommersiella nät. 
Det är således huvudsakligen en fråga om att kravställa blåljusmyndigheternas 
krav mot de kommersiella näten. 

Net1 framför att ett statligt ägt och kontrollerat kärnnät bör implementeras för 
att säkerställa att PPDR-aktörernas krav på sekretess kan tillgodoses. 

Teracom rekommenderar att frekvenser för att lösa PPDR användning bör 
ligga inom den kommersiella delen av 700 MHz-bandet. Man rekommenderar 
vidare att 2x10 MHz av de 2x30 MHz som är tillgängligt i 700 MHz-bandet 
avsätts till denna användning. Teracom lyfter vidare fram flera nackdelar med 
att, för PPDR användning, använda de optioner för 2*5 MHz och 2*3 MHz 
som ligger utanför den kommersiella bandplanen i 700 MHz-bandet: tillgänglig 
kapacitet uppfyller inte kraven, det krävs specialanpassad utrustning vilket 
innebär högre kostnader, och detta omöjliggör samverkan med allmänhet och 
frivilligorganisationer liksom kommersiella tillämpningar. Kostnaderna blir 
därmed höga för detta alternativ. Ytterligare en nackdel som Teracom tar upp 
är ökad störningsrisk mot tv under 694 MHz. 

Teracom framhåller också varför man inte anser att en användning av det 
frekvensutrymme i 430 och 450 MHz banden anses vara lämplig för PPDR-
användning, då kapaciteten är otillräcklig, tillgången på utrustning är begränsad 
vilket innebär höga kostnader, förutsättningarna för samverkan är dåliga och 
befintlig användning i bandet gör att det tar lång tid innan frekvenserna skulle 
kunna bli tillgängliga för PPDR. 

PTS hantering 
Enligt tidigare ser PTS det som möjligt att operatörernas befintliga och 
framtida kommunikationsnät kan uppfylla delar av de behov och krav som kan 
förväntas ställas. Enligt PTS bedömning krävs vidare utredningar för att 
analysera om vissa behov och krav endast kan tillgodoses av en statligt ägd eller 
kontrollerad infrastruktur. Diskussionerna kring frekvenser och nationella 
optioner som Teracom tar upp anser PTS behöver utredas ytterligare. 

Möjlighet till tillgång till flera operatörers infrastruktur 

Hi3G, Net1 och Tele2 lyfter samtliga fram möjligheten att uppnå bättre 
täckning och robusthet genom att använda mer än en nätägares infrastruktur. 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 99 
 

Man framför att det genom upphandling eller andra avtal finns möjlighet att få 
tillgång till två eller flera redundanta infrastrukturer och därigenom uppnå både 
förbättrad driftsäkerhet och täckning. 
 
PTS hantering 
PTS noterar att mobiloperatörerna pekar på en möjlighet att genom 
kommersiella avtal skapa möjligheten till nationell roaming för utvalda 
Användare. PTS ser denna möjlighet som en del av flera blandade lösningar 
och olika kombinerade lösningar.    
 

Möjlighet att ställa krav via upphandling och genom avtal 
Hi3G lyftersärskilt fram möjligheten att genom avtal mellan en eller flera 
kommersiella aktörer och staten genom upphandling tillfredsställa de behov av 
kommunikation som aktörerna har. I avtal kan det göras åtaganden som 
motsvarar de krav på säkerhet, robusthet och kapacitet med mera som 
blåljusmyndigheterna behöver ställa och då även olika typer av förhöjda krav. 

Operatören anger också att det inte krävs att staten äger infrastruktur för att 
kunna utöva kontroll. När de behov som föreligger och de krav som behöver 
ställas identifierats och preciserats, kan motsvarande åtaganden göras av 
mobiloperatörerna i ett avtal mellan staten eller blåljusmyndigheterna och 
mobiloperatörerna. 

PTS hantering 

PTS noterar Hi3Gs åsikt gällande möjlighet att genom upphandling och genom 
avtal uppfylla även särskilt högt ställda krav. PTS anser att vidare utredningar 
krävs för att avgöra om det finns specifika krav som inte kan tillgodoses på 
detta sätt.  

Införande av en Lösning via tillståndsvillkor 

Net1 framhåller särskilt möjligheten att via tillståndsvillkor i den kommande 
frekvenstilldelningen av 700 MHz-bandet säkerställa samhälsviktiga aktörers 
behov. En möjlighet är att införa särskilda villkor där ett av de aktuella 
frekvensblocken kan villkoras att det ska finnas utrymme för samhällsviktiga 
användares kommunikation enligt fastställda villkor. Sådana villkor kan 
exempelvis omfatta prioritet, kapacitet, kostnader, täckning et cetera.  

Teracom framhåller också möjligheten att via tillståndsvillkor i den kommande 
frekvenstilldelningen av 700 MHz-bandet säkerställa att behov av bredbands-
PPDR kan tillfredställas. På så sätt, anger Teracom, kan ett nät anpassas efter 
samhällsviktig verksamhet samtidigt som överskottkapacitet kan säljas till 
kommersiella aktörer vilket skapar intäkter som bidrar till finansieringen av 
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nätet. 
 
PTS hantering 

PTS noterar Net1:s och Teracoms synpunkter angående möjligheten att 
tillfredsställa Användarnas behov via ställandet av specifika tillståndsvillkor.   

Om kostnader för olika alternativ 

Både Net1 och TeliaSonera uttalar sig om kostnaderna för att använda 
kommersiella nät i relation till att bygga ett nytt dedikerat nät för PPDR-
användning. 

Net1 framför att kostnaden blir betydligt lägre att använda tjänster i 
kommersiella nät än att bygga ett eget. Net1 uppskattar att staten skulle 
bespara miljarder i investeringskostnad, och att samutnyttjande även minskar 
driftskostnaderna, vilket kan uppgå till flera hundra miljoner per år. 

TeliaSonera framför att ett separat PPDR-nät som man bygger ny infrastruktur 
för skulle innebära väsentligt ökade kostnader för samhället, jämfört med att 
anpassa kommersiella mobilnät utifrån utökade krav på exempelvis reservkraft 
och redundans. 

Teracom anser att den harmoniserade kommersiella delen av 700 MHz-bandet 
(2x30 MHz) ger önskad kontroll över utbyggnad, kapacitet, drift och 
egenskaper i nätet. Synergier med kommersiell nätutrustning och terminaler 
kan utnyttjas fullt ut vilket minimerar utrustningskostnaderna. Bra 
förutsättningar skapas också för samverkan med andra aktörer. Samtidigt finns 
inga intäktsmöjligheter från kommersiella tjänster och samhället måste 
finansiera såväl nät som verksamhet fullt ut. 

PTS hantering 
PTS noterar åsikterna från Net1 och TeliaSonera, som är både operatörer och 
konstruerar kommunikationsnät, om att det är mer kostnadseffektivt att 
utnyttja kommersiella nät istället för att bygga en egen infrastruktur. Teracom 
pekar på kostnadsbesparingar för viss del av 700 MHz-bandet, och konstaterar 
att kostnaden för ett dedikerat nät måste finansieras av samhället fullt ut. 

Om effektivt utnyttjande av spektrumresurser 

Net1 och TeliaSonera ifrågasätter om utbyggnad av ett dedikerat separat nät 
för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan anses vara 
effektiv användning. 
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Net1 framför att erfarenheten av särskilda nät för samhällsviktig 
kommunikation visar på mycket låg utnyttjandegrad; då endast en bråkdel av 
befintlig kapacitet utnyttjas. Genom samutnyttjande av kommersiella nät är 
större frekvensutrymme tillgängligt vilket bidrar till bättre kapacitet och högre 
prestanda, samtidigt som det innebär att frekvensutrymmet utnyttjas mer 
effektivt, vilket är i enlighet med existerande mål.  

Även TeliaSonera är av åsikten att ett separat PPDR-nät under långa stunder, i 
många områden, skulle stå helt eller delvis outnyttjat. Detta skulle vara en 
ineffektiv användning av frekvenser eftersom detta utrymme annars skulle 
kunna användas för att leverera datakapacitet till andra applikationer. Om 
PPDR-applikationerna istället levereras via ett kommersiellt mobilnät kan 
kapacitet för PPDR-applikationer prioriteras när det verkligen behövs, 
exempelvis vid en brand eller trafikolycka. 

PTS hantering 
PTS noterar mobiloperatörernas åsikter om att en tilldelning av frekvenser till 
ett separat PPDR-nät skulle vara en ineffektiv användning av frekvenser. PTS 
har i uppdrag att tillse att frekvenser används effektivt och att låta frekvenser 
vara outnyttjade är ett ineffektivt utnyttjande an spektrumresursen. 

Om långsiktiga uppgraderingar av näten 

TeliaSonera lyfter specifikt fram att deras bedömning är att en kommersiell 
aktör har större möjligheter att löpande utveckla och uppgradera sitt nät. 

TeliaSonera framför: 
Slutligen är det TeliaSoneras bedömning att en större kommersiell aktör har 
helt andra möjligheter att utveckla och uppgradera ett mobilnät jämfört med en 
offentlig operatör som driver ett separat PPDR-nät. De generella förbättringar 
av mobilnäten som drivs fram av konkurrensen och i takt med att olika 
sektorer och industrier digitaliseras kommer även att komma PPDR-
applikationerna till nytta. Utvecklingsmöjligheten för PPDR-applikationer som 
levereras över ett kommersiellt nät kommer därför vara väsentligt bättre 
jämfört med om de levereras över ett separat PPDR-nät som kommer att ha 
svårt att följa med den snabba utvecklingen. Att använda kommersiella 
mobilnät som bärare av PPDR-applikationer bidrar därför i förlängningen till 
att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar inte bara får en 
lägre kostnad för sin kommunikationstjänst utan även bättre förutsättningar att 
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för respektive verksamhet. 
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PTS hantering 
PTS har noterat Telia Soneras åsikt och konstaterar att detta även kan vara en 
viktig aspekt för konkurrensen på marknaden. 

Vilja att adressera denna marknad 

Samtliga operatörer säger sig vara intresserade av att erbjuda kommunikations-
tjänster som uppfyller en utökad kravbild till PPDR/blåljusmyndigheter. 
TeliaSonera och Telenor bjuder i sina samrådssvar in till fortsatt dialog om hur 
kommersiella lösningar skulle kunna uppfylla PPDR-aktörernas behov. Net1 
påpekar i detta sammanhang att de redan har kunder inom den aktuella 
användargruppen. 

Net1 framför att de idag har ett inte obetydligt antal samhällsviktiga aktörer 
som kunder, exempelvis räddningstjänst och polis, och därmed erfarenhet av 
att tillhandahålla tjänster för aktörer inom PPDR-området. Net1 har kunder 
med prioriterad trafik och kunder som ställer extra höga krav på redundans. 

Net1 framhåller att de även är intresserade av att utveckla denna verksamhet 
och erbjuda totallösningar för mobil kommunikation som uppfyller de krav 
som är rimliga inom PPDR-området. 

PTS hantering 

PTS noterar att det finns ett intresse från de kommersiella mobiloperatörernas 
sida att långsiktigt adressera marknaden för PPDR-kommunikation. 
Operatörerna framhåller också de är villiga att diskutera hur man på 
kommersiell grund bäst tillfredsställer de behov som är rimliga för PPDR-
kommunikation. 

Information från leverantörer  

I samrådsprocessen erhöll PTS svar från tre utrustningstillverkare inom 
området mobila bredbandssystem, Ericsson, Huawei och Nokia. Svaren från 
utrustningstillverkarna fokuserade främst på teknikens implementering och de 
möjligheter som finns att tillfredsställa PPDR-användarnas särskilda krav i 
LTE-standarden. Nedan återges delar av dessa svar under ett antal relevanta 
rubriker. Samrådssvaren finns i sin helhet tillgängliga på PTS hemsida. 

Användning av LTE som teknisk standard 

Samtliga utrustningstillverkare anser att ett framtida nät för PPDR användning 
bör baseras på LTE-standarden. 
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PTS hantering 
PTS noterar att det finns en utbredd enighet nationellt och internationellt om 
att LTE är den teknikstandard som bör användas för bredbandiga PPDR-nät. 

Möjlighet att implementera specifik PPDR funktionalitet 

I möten med Ericsson och Huawei ställdes specifikt frågan om de såg någon 
skillnad mellan de tekniska lösningar som kommer vara tillgängliga för 
kommersiella aktörer och aktörer som vill bygga egna dedikerade nät. 
Båda tillverkarna svarade att de inte ser någon skillnad mellan de tekniska 
lösningarna och de möjligheter som finns för kommersiella operatörer och 
aktörer som bygger egna dedikerade nät. 

PTS hantering 
PTS noterar att det inte anses finnas någon teknisk skillnad mellan den 
funktionalitet som kan implementeras i ett kommersiellt nät och den som kan 
implementeras i ett dedikerat nät. 

Dedikerat- eller delat radionät?  

Ingen av tillverkarna utrycker att det är nödvändigt att använda ett dedikerat 
radionät för att hantera PPDR-trafiken. 

Ericsson har en neutral hållning i frågan om användning av dedikerat eller 
kommersiellt radionät, medan Huawei och Nokia uttrycker preferenser för en 
lösning baserad på kommersiella nät. Både Ericsson och Nokia tar även upp 
möjligheten att använda en kombination av dedikerat och kommersiellt 
radionät för att lösa PPDR-aktörernas behov av bredband. 

Nokias svar innehåller en längre beskrivning om hur en PPDR-lösning kan 
implementeras och vilka frekvensresurser som kan tas i bruk. 

Ericsson framför att radioaccessen kan hanteras över antingen dedikerat 
spektrum i ett eget nät, över ett kommersiellt EPC/LTE nät med delat 
spektrum eller i en kombination av dessa. 

Huawei anger att det tekniskt sett är möjligt för kommersiella nätverk och 
frekvenser att fullt ut bära all PPDR-trafik. Inget eget spektrum är nödvändigt, 
vilket är en slutsats som kan ses i rapporter från både Storbritanniens och 
Australien. 

Nokia rekommenderar att man delar frekvenser, basstationer, antenner, 
utrustning i basstationerna och backhaul. Nokia noterar att PPDR-aktörerna 
inte vill ha delade frekvenser, men att kombinerade lösningar bestående av 
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exklusiva frekvenser plus möjlighet till utökad kapacitet i delade frekvenser kan 
tillgodose PPDR-aktörernas behov samtidigt som man bara reserverar en liten 
mängd exklusivt spektrum. Dessutom kan de dedikerade frekvenserna förvaltas 
av en kommersiell operatör på ett delat radionätverk, för att få ut mesta möjliga 
synergieffekt. 

Nokia framhåller att de nationella optionerna om 2x3 och 2x5 MHz kan bära 
all signalering, verksamhetskritisk talkommunikation, och låg till mellanstor 
datatrafik för PPDR-aktörerna. Delade resurser kan läggas till efter 
användarnas behov från kommersiella operatörers resurser med prioritet för 
exempelvis högupplöst video. Tillgång till kommersiella operatörers nätverk 
ger tillgång till fullskaliga LTE-tjänster, exempelvis 450 MBps som 
maxhastighet. Följaktligen kan PPDR-aktörernas behov tillgodoses utan att 
skapa en ineffektiv blockering av de 2x30 MHz i 700 MHz-bandet som krävs 
för att ge Europeiska medborgare tillgång till bredband enligt EU:s digitala 
agenda. 

PTS hantering 
PTS noterar Nokias, Ericsson och Huawei:s åsikter om frekvensanvändningen 
och konstaterar att PTS har med de nationella optionerna i beskrivningen av 
frekvenser. 
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Bilaga 3: Underlag som motiverar samt 
påverkar val och införande 

För att identifiera och också värdera olika tänkbara lösningar för kommunika-
tion för aktörer inom allmän ordning, säkerhets, hälsa samt försvar har PTS 
sammanställt och analyserat behov och krav. Av sammanställningen och 
analysen framgår att vissa krav i stor utsträckning påverkar de lösningar som 
kan komma i fråga. I andra fall krävs viss anpassning av krav.  

PTS bedömning är att en Lösning, som är beroende av privata aktörer, kan 
uppfylla rimliga krav på tillgänglighet, säkerhet, prioritering, mobil utökad 
täckning och utökad kapacitet samt avtalsmässig stabilitet. I vissa fall kan det 
dock förväntas krävas ytterligare investeringar för att tillföra ytterligare 
önskvärda skydd. 

Operatörerna är enligt LEK skyldiga att uppfylla flera krav som påverkar 
tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. 

 
Underlaget171 från MSB ska beskriva: 

 vad som ska uppnås med kommunikationslösningarna,  

 behov av säkra och tillgängliga mobila, ip-baserade tjänster, samt  

 krav gällande bland annat informationssäkerhet, yttäckning, kapacitet 
och funktion samt internationella operativ samverkan.  

I denna bilaga redogör PTS för de delar av underlaget som påverkar 
utformningen och värderingen av olika lösningar. Häri ingår också en 
beskrivning av operatörernas skyldigheter utgående från befintlig lagstiftning.     

Översikt av underlaget och PTS hantering 

Det urspungliga underlaget172 och det kompletterade underlaget173 innehåller, på 
en övergripande nivå, information som kan tolkas som beskrivningar av vad 
som ska uppnås, behov och krav samt också mer allmän information.  

Det ursprungliga underlaget består av två kapitel och tre bilagor. I det första 
kapitlet samlas i huvudsak allmänna överväganden om Uppdraget och också 
viss information som kan uppfattas som beskrivningar av behov och krav. I 
det andra kapitlet sker hänvisningar till olika rapporter som innehåller 

                                                 
171 MSB dnr 2015-7213 (daterad 2016-01-18) med kompletteringar med samma diarienummer (daterad 
2016-02-08). MSB har samrått med Polismyndigheten och Försvarsmakten i utarbetande av Underlaget. 
Trafikverket har också bidragit med information.  
172 MSB dnr 2015-7213 (daterad 2016-01-18).  
173 MSB dnr 2015-7213 (daterad 2016-02-08). 
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information som beskriver eller påverkar nationella behov och krav, 
tillsammans med kortfattade introduktioner till de scenarier som presenteras 
som del i en bilaga (bilaga 2). I de återstående delarna av kapitlet (kapitel 2) 
redovisas behov, vad som ska uppnås och krav både för nationella behov och 
de som följer av utvecklingen avseende operativ samverkan.  

Bilaga 1 ska innehålla exempel på krav och behov av datakommunikation. I 
huvudsak beskrivs olika typer av information som Användare i olika situationer 
vill kunna utbyta i Lösningen. Varje sådant önskar önskat informationsutbyte 
associeras till kapacitetsbehov utgående från en internationell kartläggning. I 
bilaga 2 redovisas nio scenarier för att tydliggöra den önskade användningen av 
Lösningen: 

 två exempel på vardagshändelser i form av en mindre trafikolycka och 
en lägenhetsbrand,  

 två exempel på större planerade eller oplanerade händelser i form av 
stor trafikolycka och stadsbesök, samt 

 fem krishändelser i form av ett terrorattentat och fyra olika former av 
väpnade angrepp.  

I det kompletterande underlaget innehåller i huvudsak information som ska 
förtydliga det ursprungliga underlaget samt ge svar på två specifika frågor dels 
avseende användargruppens förväntade storlek och sammansättning, dels 
information om den förväntade tekniska livslängden för det befintliga 
Rakelsystemet. 

PTS hantering 
PTS bedömning är att det samlade Underlaget endast i begränsad utsträckning 
beskriver behov och krav på ett sätt kan användas för att utforma och värdera 
olika lösningar. Det innebär att PTS har behövt strukturera och till viss del 
också tolka informationen. För att tydliggöra hanteringen av kraven och 
kopplingen mellan de behov och krav som förekommer i Underlaget, redovisas 
i de följande de överväganden som leder fram till de Dimensionerande 
kraven.174  

PTS noterar att MSB väljer att inte närmare beskriva användargruppens 
förväntade storlek och sammansättning samt hänvisar till utredningen Fö 
2014:A där definitionen av användare av it-/teletjänster med synnerliga 
säkerhetskrav kommer att förtydligas. PTS ser inte någon möjlighet att som del 
i Uppdraget ta hänsyn till utredningen Fö 2014:A utöver den information som 

                                                 
174 De Dimensionerande kraven redovisas i avsnitt 2.4. 
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delgivits myndigheten via samråd. Avsaknaden om information om användar-
gruppens förväntade storlek och sammansättning gör det också svårt för PTS 
att värdera eventuell konkurrenspåverkan för olika möjliga lösningar.  

I avsaknad av närmare beskrivningar av Rakelsystemets förväntade livslängd 
använder PTS den information som återges på MSB:s webbplats: ”MSB räknar 
med att Rakelsystemet på nuvarande tekniska plattform byggt på Tetrateknik 
har en livslängd på minst 15 år till, till 2030. Först när det finns ett tillgängligt 
alternativ som är lika bra eller bättre än nuvarande Tetranät kan det bli aktuellt 
att ersätta Rakel.” 

Behandling av behov och krav i Underlaget  

I Underlaget förekommer ett antal mer övergripande beskrivningar av 
efterfrågade egenskaper för Lösningen och ett mindre antal mer tydliga 
beskrivningar av nödvändiga specifika funktioner eller förmågor för en Lösning 
utgående från ett eller flera identifierade behov.175 I vad som följer används 
enbart ordet krav för att beskriva sådana önskvärda eller nödvändiga 
egenskaper för Lösningen och som framförs i Underlaget.  

PTS har delat, som framgår i avsnitt 2.4, valt att dela in kraven i fem kategorier: 
kostnader och kostnadskontroll, tjänster och funktioner, täckning och 
kapacitet, informationssäkerhet och internationell samverkan.  

Tabell 7 Sammanställning av PTS tolkning av krav.176 I de fall 

alternativ återges förekommer variationer inom 

Underlaget samt den RFI177 som MSB har publicerat.  

Kategori ID Krav 

Kostnadskontroll 

1.  Lösningen ska följa internationella standarder. 

2.  En bred skara leverantörer ska kunna svara för 
försörjningen av terminaler och kommunikationsnät. 

3.  Avtal och andra överenskommelser ska löpa under en 
tid som ger Användarna rimliga möjligheter till 
långsiktig planering.   

Aktörer och 
aktörsförhållanden 

4.  Kommersiella intressen i Lösningen ska inte direkt eller 
indirekt via utländska ägare och kommersiella villkor 
kunna påverka den svenska krisledningsförmågan. 

                                                 
175 Exempelvis ser PTS att Lösningen ska innehålla skydd av informationstillgångars tillgänglighet, 
konfidentialitet och riktighet är att betrakta som ett behov snarare än ett krav.  
176 Vissa krav sammanfattar flera behov och krav som uttryckts i Underlaget.  
177 Inbjudan till RFI – Request for Information, MSB dnr 2016-667.  
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5.  Lösningen ska stå under svensk parlamentarisk kontroll 
och lyda under svensk lagstiftning. 

6.  Alternativ 1: Alla delar av Lösningen ska kunna 
särskiljas från infrastruktur med kommersiella 
ägarförhållanden. 

Alternativ 2: De delar av Lösningen som är tekniskt och 
ekonomiska möjliga att särskilja från infrastruktur med 
kommersiella ägarförhållanden ska vara åtskilda. 

7.  Organisationen för övervakning, drift och underhåll ska 
vara dedikerad för att säkerställa tillgängligheten. 

Tjänster och 
funktioner  

8.  Lösningen ska möjliggöra mobil, ip-baserad 
datakommunikation mellan: 

a. Användare,  
b. informationskällor, och  
c. andra kommunikationsnät.  

9.  Lösningen ska stödja för Användarna relevanta 
kommunikationstjänster i form av: 

a. individ- och gruppsamtal samt push-to-talk-tjänst 
mellan Användare,  

b. individsamtal mellan Användare och andra 
abonnenter, och 

c. meddelandetjänster mellan enheter och från en 
enhet till många enheter. 

10.  Lösningen ska innehålla funktioner för dynamisk 
prioritering mellan sessioner, Användare och tjänster. 

11.  Lösningen ska möjliggöra kommunikation mellan 
terminaler utan beroende till annan del av Lösningen.  

12.  Lösningen ska möjliggöra informationsutbyte med och 
via luftfarkoster. 

13.  Abonnenter ska kunna använda Lösningen för att ringa 
nödsamtal i områden där allmänna kommunikationsnät 
inte har täckning eller fungerar som avsett. 

14.  Lösningen ska inte påverka abonnenters möjlighet att 
kommunicera. 

Täckning och 
kapacitet 

15.  Alternativ 1: Lösningen ska erbjuda täckning över hela 
landet, inomhus och utomhus, inräknat underjordiska 
och otillgängliga områden som tunnlar och källare. 

Alternativ 2: Lösningen ska erbjuda täckning från en 
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handburen terminal i de områden där Rakel i dag har 
fordonstäckning. 

Alternativ 3: Lösningen ska erbjuda: 

a. yttäckning motsvarande 95 procent av landets yta 
eller bättre, inräknat de större tunnlarna i landet, 
och 

b. befolkningstäckning på 99,9 procent eller bättre. 

16.  Lösningen ska ha en kapacitet som är dimensionerad 
för händelser som uppstår sällan men som kräver stora 
resurser.  

17.  Lösningen ska möjliggöra en skyndsam etablering av 
utökad täckning och kapacitet.  

18.  Lösningen ska möjliggöra skyndsam etablering av 
täckning och kapacitet i områden där det saknas 
förbindelse till övriga delar av Lösningen.  

Informations-
säkerhet 

19.  Alternativ 1: Lösningen ska ha 100 procents 
tillgänglighet och kunna motstå extrema väder, brand 
och krig.  

Alternativ 2: Lösningen ska ha en så hög tillgänglighet 
som möjligt. I händelse av störningar och avbrott ska 
det finnas planer och reservlösningar för att minimera 
de negativa konsekvenserna.  

Alternativ 3: Lösningen ska ha en tillgänglighet på 99,98 
procent eller bättre i hela nätet.  

20.  Lösningen ska innehålla skydd av informations-
tillgångars tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet. 

21.  Lösningen ska kunna motstå logiska och fysiska 
antagonistiska hot. Skydden ska vara tillräckliga för att 
Lösningen ska kunna upprätthålla en tillräcklig förmåga 
under väpnade angrepp. Lösningen ska innehålla 
funktioner som skyddar mot elektromagnetisk 
krigföring. 

22.  Lösningen ska möjliggöra spårbarhet som gör det 
möjligt att: 

a. ange vilka vägar den förmedlade informationen tagit 
i Lösningen,  

b. visar vem eller vilka som tagit del av informationen, 
och  

c. vem eller vilka som har haft möjlighet att ta del av 
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information om hur överföringen genomförts eller 
genomförs. 

23.  Lösningen ska möjliggöra kontroll av spridningen av 
informationstillgångar utanför landets gränser.  

Internationell 
samverkan 

24.  Det ska vara möjligt att kommunicera med användare i 
andra länder.  

25.  Det ska vara möjligt att ge internationella aktörer 
möjlighet att nyttja Lösningen i Sverige.  

26.  Det ska vara möjligt för nationella (svenska) Användare 
att nyttja Lösningen i andra länder. 

   

Om tolkning och hantering av krav med särskild påverkan 

PTS ser att kraven 4–7, 13, 14, 22 och 23 i stor utsträckning påverkar de 
möjliga lösningar som kan komma i fråga. Flera av dessa krav berör aktörer 
och aktörsförhållanden snarare än den eller de kommunikationsnät som ingår i 
Lösningen, och pekar entydigt på en Lösning som utvecklas, ägs och förvaltas 
av statliga aktörer. PTS allmänna hantering av dessa krav framgår i avsnitt 2.3. I 
detta avsnitt berörs i huvudsak kompletterande tolkningsfrågor.  

Exempelvis är tolkningen av kravet 4 oklar. Om det skulle uppstå en 
resursbrist inom ett område så är det möjligt att svenska intressen kan få ge 
vika i civilrättsliga avtal, som regelmässigt innehåller force majeure-klausuler. 
PTS känner heller inte till någon icke-kommersiell aktör som utvecklar den 
eller de typer av kommunikationsnät som kan vara en del av Lösningen. Om 
krav 4 kan sägas vara uppfyllt om en leverantör låter en nationell (svensk) 
instans granska den hård- och mjukvara som används, kommer granskningen 
att kräva betydande resurser och också påverka tidplanen för ett eventuellt 
framtida införande. I annat fall ser PTS krav 4 som icke-realiserbart.178 

På samma sätt är tolkningen av kravet 5 oklar. En möjlighet är att det inrättas 
någon typ av parlamentarisk sammansatt organ som agerar rådgivande eller ger 
riktlinjer. Sådana riktlinjer torde kunna gälla såväl privata som offentliga 
aktörer. Om kommunikationsnät i Lösningen anses vara ett allmänt tillgängligt 
kommunikationsnät torde detta stå under PTS tillsyn. Hur och på vilket sätt 
PTS självständiga tillsynsroll ska kombineras med ett rådgivande organ torde 
behövas utredas vidare. 

                                                 
178 Även efter etableringen av en Lösning kommer den ingående systemleverantören normalt ha ett 
ansvar för uppgraderingar och också bistå vid felrättning och mer avancerad felsökning utgående från 
kommersiella avtal.  
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Krav 22 anges som ett absolut krav i den offentlighetsprincip och transparens 
som ska råda i Sveriges offentliga verksamhet. När det gäller spårbarhet ställs i 
PTSFS 2014:1 flera krav på de som omfattas av föreskrifterna.179 Föreskrifterna 
torde täcka de krav som förs fram under punkten b och möjligtvis180 också c. 
Kravet a torde inte täckas av PTS föreskrifter. PTS ser det inte som självklart 
att offentlighetsprincipen och transparensregler innebär att varje enskilt 
kommunikationsflöde måste kunna rekonstrueras.  Det angivna kravet skulle 
också göra det nödvändigt att lagra mycket stora mängder information och i en 
omfattning som klart överstiger vad som är brukligt. Normalt uppfylls krav på 
spårbarhet i eller i nära anslutning till informationskällor, exempelvis genom att 
lagra information om vem sökt har sökt och fått tillträde till viss information. 
En sådan ordning påverkar inte Lösningen.  

Kravet 23 är till viss del svårtolkat. En möjlighet är att Lösningen inte ska vara 
kritiskt beroende av tillgångar eller förbindelser utanför landets gränser. En 
annan är att det ska vara möjligt att vid behov välja att begränsa spridningen av 
information utanför landets gränser. En tredje möjlighet är att vissa informa-
tionstillgångar aldrig ska kunna förflyttas över landets gränser.  

Exempel på krav som innebär en viss nationell autonomi finns I PTSFS 1995:1 
som handlar om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av 
telekommunikation. Där anges att operatörerna i fredstid ska planera för att vid 
höjd beredskap och i krig kunna bland annat ”styra och överföra nationell 
trafik inom Sverige”.  Det pågår ett arbete med översyn av dessa föreskrifter.181   

Med tanke på de skillnader som råder mellan det sätt som Rakel har etablerats 
och en möjlig tolkning av de särskilda kraven 4 till 7, har PTS svårt att se att 
dessa krav och också kraven 22 och 23 har formulerats utgående från mer 
ingående riskanalyser, där hot och risker balanseras mot tekniska möjligheter 
och grundläggande värderingar av kostnader.  

MSB pekar i Underlaget också på den pågående Utredningen om försörjning 
av statens behov av it/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav (Fö 2014:A). I 
den utsträckning som denna utredning klargör behov och krav som påverkar 
aktörer och aktörsförhållanden ser PTS att det vidare utredningsarbetet182 kan 
hantera sådan påverkan.  

                                                 
179 Föreskrifterna redovisas i mer detalj i bilaga 3.  
180 Under förutsättning att denna information endast är tillgänglig efter inloggning i tekniska system vars 
åtkomst loggas.  
181 Se bilaga 3. 
182 I enlighet med PTS förslag i avsnitt 7.1.  
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Värdering av krav om abonnenters användning och påverkan av 

Lösningen 

Krav 13 anger att abonnenter ska använda Lösningen för att kunna ringa 
nödsamtal i områden där allmänna kommunikationsnät inte har täckning eller 
fungerar som avsett. En utmaning här om antalet abonnenter som använder 
Lösningen vid en viss tidpunkt den för Användarna tillgängliga kapaciteten att 
minska även om prioritetsfunktioner kan användas för att fördela resurser på 
lämpligt sätt. En möjlig risk är dock att kravet kan innebära att operatörernas 
vilja att ta samhälleliga hänsyn vid utbyggnad av mobila kommunikationsnät 
påverkas negativt.183 

PTS ser krav 14 som en angivelse av att en Lösning ska hållas åtskild från 
allmänna kommunikationsnät där det kan råda någon som helst möjlighet att 
abonnenter, direkt eller indirekt, påverkas negativt. Det innebär i allt väsentligt 
att Lösningens alla delar måste avskiljas från all annan användning och också 
att det inte får uppstå någon form av målkonflikt vid återställningsarbete. 
Kravet är också svårt att förena med kravet 13.   

I PTS utredningsarbete kring prioritetsfunktioner i allmänna kommunikations-
nät konstaterade MSB184 att alla samhällsviktiga verksamheter påverkas om de 
elektroniska kommunikationerna störs. MSB pekade också på hur viktigt man 
ansåg det var att fortsätta det arbete som PTS redovisade i rapporten185 trots 
att användningen av prioritetsfunktionerna skulle kunna påverka abonnenter 
negativt. 

PTS bortser därför från kraven 13 och 14 men att kraven kan hanteras som del 
i det fortsatta utredningsarbetet.  

Krav som kräver anpassning 

Få av de angivna kraven är funktionella krav som beskriver hur Användare ska 
kunna nyttja Lösningen. Allmänt framförs också få krav som gör det möjligt 
att värdera olika lösningars möjlighet att uppfylla de underliggande behoven. 

I Underlaget specificeras inte de efterfrågade samtalstjänsterna (krav 9) 
närmare än genom angivelse av en maximal, acceptabel uppkopplingstid. Det 
är svårt att värdera om en given standardiserad lösning uppfyller samtliga krav 
som ställs på tjänsten utan mer precisa beskrivningar av den efterfrågade 
funktionaliteten. 

                                                 
183 Se avsnitt 6.3.2 
184 Faller en faller alla? tillgänglig via MSB.s webbplats 
(https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/24573.pdf, besökt 2016-02-19).  
185 Samhällsviktiga användares behov av prioritetsfunktioner i elektroniska kommunikationer, Förslag om 
införande i mobila nät, PTS-ER-2008:7.  

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/24573.pdf
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I krav 19 (alternativ 1 och 3) framförs målorienterade krav på tillgänglighet 
utan angivelse av hur tillgängligheten mäts och utvärderas. En möjlighet att 
kravet anses vara uppfyllt om Lösningen baseras på en systemarkitektur som 
kan förväntas uppnå den angivna tillgänglighetsnivån under vissa, givna 
omständigheter. En annan är att Lösningen ska uppfylla kravet för alla typer av 
händelser utan inskränkningar, inbegripet krigshandlingar. En tredje möjlighet 
är att tillgänglighetskravet enbart är gränssättande: Om tillgängligheten under 
en viss tidsperiod, säg en månad, är lägre än den angivna nivån, ges Användar-
organisationerna viss ersättning. PTS bedömning är att tolkningen av kravet 
kan ha högst avsevärd påverkan på kostnaderna för en Lösning. Det 
Dimensionerande kravet har formulerats för att tydliggöra att den uppnådda 
täckningen är en balans mellan kostnader och förväntad nytta.  

I anslutning till krav 20, det övergripande kravet om skydd av informations-
tillgångar, nämns i Underlaget exempel på skyddsåtgärder som fysiska skydd 
och skalskydd men också olika former av logiska skydd (krav 21). För att 
kunna föreslå åtgärder är det nödvändigt att skyddsvärdet för olika 
informationstillgångar tydligt anges. Kostnaderna för att tillföra säkerhets-
höjande funktioner i den eller de kommunikationsnät som ingår i Lösningen 
kan vara avsevärt högre än om funktionerna kan införas som applikationer i 
terminaler. Även detta krav har överförts till ett balanskrav.  

I anslutning till krav 21 nämns i Underlaget skydd mot avbrott i extern 
elförsörjning som en möjlig skyddsåtgärd. För att ett sådant krav ska vara 
meningsfullt krävs att det anges hur länge Lösningen ska vara opåverkad efter 
avbrottet. Variationer i säkringstiden kan leda till att hundratals miljoner 
kronor adderas till kostnaden för en Lösning. 

Värdering av tidigare erfarenheter av operatörernas 
kommunikationstjänster 

MSB pekar186  på erfarenheter där operatörernas tjänster inte motsvarar 
behoven av tillgänglighet, säkerhet, prioritering, mobil utökad täckning och 
utökad kapacitet. Av Underlaget framgår också att det inte är möjligt att avtala 
servicenivåer samt att avtal ensidigt kan sägas upp från operatörernas sida 
under pågående avtalsperiod. 

Tabell 8 Översiktlig beskrivning av skillnader mellan olika 

aktörers möjlighet att uppfylla vissa allmänna behov.187  

Behov Jämförelse mellan operatör och statlig aktör 

                                                 
186 MSB dnr 2015-7213 (daterad 2016-01-18)., sid. 4.  
187 PTS har efterfrågat mer detaljerad information om dessa erfarenheter.  
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Tillgänglighet Det finns ingen offentlig statistik som innehåller mått på 
den tillgänglighet som landets mobiloperatörer uppnår. 
Norska undersökningar188  visar att samtidig användning av 
två oberoende operatörers nät kan ge en tillgänglighet på 
99,999 procent eller bättre.189  

Utgående från det statliga ramavtalet190 avseende fasta och 
mobila operatörstjänster (FMOT) är det möjligt att avropa 
en av sex servicenivåer där den högsta nivån (nivå 1) svarar 
mot en månatlig tillgänglighet på 99,9 procent.   

Av avtalsvillkoren för Rakel191 framgår ingen garanterad 
tillgänglighetsnivå. Av avtalsvillkoren framgår också att 
mobilisering, terrorhandling, krig, allmän mobilisering eller 
militärinkallelse av större omfattning, myndighets-
bestämmelse, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän 
knapphet på transporter, varor eller energi är att betrakta 
som force majeure.  

PTS slutsats: PTS ser det inte orimligt att en eller flera 
operatörer tillsammans kan erbjuda en tillgänglighet som är 
godtagbar för Användarna. Vissa investeringar kan dock 
vara nödvändiga för att uppfylla krav under speciella 
omständigheter.  

Säkerhet De tekniska säkerhetsfunktioner som ingår i en Lösning är i 
allt väsentligt desamma som de funktioner som ingår i 
operatörernas kommunikationsnät. Operatörerna har också 
stor vana att övervaka både fasta och mobila kommunika-
tionsnät än någon statlig aktör. Operatörerna är också 
skyldiga att vidta åtgärder för att skydda informations-
tillgångar.192  

FMOT innehåller också krav att ramavtalsleverantörens 
styrning och rutiner avseende informationssäkerhet ska vara 
uppbyggda i enlighet med och motsvara den senast utkomna 
versionen av SS-ISO/IEC 27002 samt ha rutiner för 

                                                 
188 Robusthet i norske mobilnett, Tilstandsrapport 2013, CRNA, och Robusthet i norske mobilnett, 
Tilstandsrapport 2014, CRNA tillgängliga via 
https://www.simula.no/publications?f%5b0%5d=field_research_area%3A27&f%5b1%5d=field_publica
tion_state%3A18&f%5b2%5d=biblio_type%3ATechnical%20reports, (besökt 2016-02-18). 
189 Undersökningen baseras på över 300 mätnoder. Mätnoderna är dock inte likformigt placerade över 
hela landet. I över 50 procent av fallen rapporterades den höga tillgängligheten.  
190 Kammarkollegiet, dnr 96-66-2012. Ramavtalet är giltigt från och med 2014-04-07 till och med 2016-
04-30 med möjlig förlängning på initiativ av Statens inköpscentral i upp till 24 månader. Källa: 
Vägledning för avrop från Fast och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster, 
Kammarkollegiet, dnr 96-66-2012.   
191 Allmänna villkor för Rakelsystemet, dnr 2014-1049.  
192 Se bilaga 3.  

https://www.simula.no/publications?f%5b0%5d=field_research_area%3A27&f%5b1%5d=field_publication_state%3A18&f%5b2%5d=biblio_type%3ATechnical%20reports
https://www.simula.no/publications?f%5b0%5d=field_research_area%3A27&f%5b1%5d=field_publication_state%3A18&f%5b2%5d=biblio_type%3ATechnical%20reports
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genomförande av säkerhets- och sårbarhetsanalyser.  

De skillnader som kan förekomma kopplas därmed i första 
hand till andra aspekter än tekniska system och formella 
rutiner även om det kan finnas skillnader i hur de tillämpas.   

PTS slutsats: PTS ser det inte som orimligt att operatörer kan 
erbjuda en säkerhetsnivå som är godtagbar för Användarna. 

Prioritering De tekniska funktioner som efterfrågas är kopplade till 
stödet av vissa standardiserade funktioner.  

PTS slutsats: Det finns ingen skillnad i de tekniska funktioner 
som kan användas för att tillgodose behov av prioritering. 
PTS ser därför det som möjligt att operatörer kan tillgodose 
behovet vid en ökad efterfrågan.  

Utökad täckning 
och kapacitet 

PTS har genomfört investeringar som gör att flertalet av 
landets mobiloperatörer har tillgång till flera transportabla 
basstationer som kan användas för utökad kapacitet och 
täckning. Tiden från det att ett behov konstateras till att en 
transportabel basstation har driftsatts är platsberoende.  

PTS slutsats: Operatörerna har redan i dag möjlighet att 
tillgodose delar av behovet.193  

Servicenivåer I FMOT ges möjlighet att välja en av sex servicenivåer som 
reglerar den maximala åtgärdstiden i timmar per fel under 
servicetid, det maximala antalet fel under servicetid per 
kvartal och den maximala avbrottstiden per kvartal under 
servicetid. För de tre högsta servicenivåerna definieras 
service- och drifttid som dygnet runt, årets alla dagar. 

Operatören Telenor194 erbjuder service- och prestandanivåer 
inom så kallade servicezoner för att ge ökad kvalitet på 
mobiltelefoni inom avgränsade områden. För den högsta 
servicenivån ges en tillförlitlighetsgaranti195 med servicetid 
dygnet runt, året runt och en åtgärdstid på 4 respektive 8 
timmar196. Realiseringen på den högsta servicenivån kan 
kräva redundans. Om den utlovade tillförlitligheten inte 
uppnås ger operatören en återbetalningsgaranti.  

PTS slutsats: PTS ser det inte som orimligt att operatörer kan 

                                                 
193 Det är oklart i vilken utsträckning som det skulle behöva tillföras ytterligare transportabla basstationer 
då kraven inte är tillräckligt tydliga.    
194 Produktblad Telenor SLA – Kvalitetszon (mobilt tal) förmedlat till PTS  
195 Mätt som andelen lyckade samtal per månad. Andelen lyckade samtal beräknas genom produkten av 
andelen lyckade, uppkopplade samtal och andelen bibehållna samtal.   
196 4 timmar inom länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Östergötland, Västra Götaland, Örebro, 
Västmanland, Stockholm och Uppsala. 8 timmar gäller för övriga län.  
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uppfylla krav på servicenivåer.  

Uppsägning I FMOT anges inga förhållanden som ger operatören rätt att 
säga upp avtalet annat än motparten i väsentlig mån brister i 
förpliktelse enligt kontraktet och inte vidtar rättelse inom 30 
kalenderdagar efter skriftlig anmodan därom.  

Vid en upphandling kan krav på finansiell stabilitet användas 
för att minska risken för konkurs. 

PTS slutsats: PTS ser det inte som orimligt att operatörer kan 
erbjuda långsiktigt stabila avtal som uppfyller Användarnas 
behov.  

  

PTS bedömning är att en Lösning, som är beroende av privata aktörer, kan 
uppfylla rimliga krav på tillgänglighet, säkerhet, prioritering, mobil utökad 
täckning och utökad kapacitet samt avtalsmässig stabilitet. I vissa fall kan det 
dock förväntas krävas ytterligare investeringar för att tillföra ytterligare 
önskvärda skydd, exempelvis skydd mot långvariga elavbrott som drabbar stora 
geografiska områden.  

Krav på driftsäkerhet (tillgänglighet) och skydd av 
behandlade uppgifter (integritet, konfidentialitet och 

spårbarhet) 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) innehåller bland 
annat krav på att de som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller 
allmänt tillgängliga kommunikationstjänster ska uppfylla rimliga krav på 
driftsäkerhet (5 kap 6b §). Vidare ska säkerställas att uppgifter som behandlas i 
samband med tillhandahållande av nät och tjänster skyddas (6 kap. 3§). 

Driftsäkerhet enligt 5 kap. 6b § LEK och PTSFS 2015:2 

Av 5 kap 6b § framgår att den som tillhandahåller allmänna kommunikations-
nät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster (operatörer) 
ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 
verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Åtgärderna som vidtas 
ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig 
teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för 
störningar och avbrott. 

Den driftsäkerhet som ska upprätthållas är således inte absolut. Lagstiftarens 
ambition är inte att samtliga nät- och tjänster ska ha en tillgänglighet på 100 
procent. Som framgår av författningstexten ska en avvägning ske när det gäller 
den nivå av driftsäkerhet som ska upprätthållas, varvid bland tillgänglig teknik 
och kostnader ska ställas i relation till risken för olika typer av avbrott och 
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störningar. Kraven på driftsäkerhet ska vara rimliga och anpassas till risken för 
störningar. En bedömning ska ske av risken för störningar och avbrott, vilket 
innebär att operatörer som omfattas av skyldigheterna bör ha ett riskorienterat 
arbetssätt, där risk- och sårbarhetsanalyser utgör en viktig grund för 
bedömning av de åtgärder som vidtas.   

PTS har förtydligat innebörden av 5 kap. 6b § i föreskrifterna PTSFS 2015:2 
som trädde i kraft den 1 januari 2016197. Ett viktigt mål med föreskrifterna är att 
minimera antalet och omfattningen av de störningar och avbrott i nät och 
tjänster och deras konsekvenser. Ett viktigt underlag i arbetet med 
föreskrifterna har varit analyser baserade på operatörernas inrapportering av 
avbrott och störningar av betydande omfattning198.  

Föreskrifterna innehåller krav inom följande områden: 

1. övergripande driftsäkerhetsarbete,  
2. dokumentation av tillgångar och förbindelser,  
3. riskanalys och konsekvensanalys,  
4. incidenthantering,  
5. kontinuitetsplanering,  
6. intrång och annan yttre påverkan,  
7. väderrelaterade hot,  
8. planerade förändringar,  
9. åtkomst och behörighet,  
10. övervakning och beredskap,  
11. redundans av tillgångar,  
12. redundans av förbindelser,  
13. reservkraftssystem för klassificerade tillgångar,  
14. reservkraftssystem för mobila kommunikationstjänster, och  
15. processer för reservkraft  

Föreskrifternas krav kan delas upp i tre olika kategorier beroende på vilka 
tillhandahållare som omfattas av kraven. En tillhandhållare kan falla inom flera 
kategorier. 

Den första kategorin avser generella krav som omfattar samtliga tillhanda-
hållare av nät och tjänster. Till dessa krav hör regler om övergripande drift-

                                                 
197 Det finns övergångsregler för krav på redundans och reservkraft som innebär att dessa krav kommer 
att gälla från den 1 januari 2021. 
198 Operatörerna har sedan den 1 juli 2011 haft en skyldighet att rapportera in avbrott och störningar av 
betydande omfattning. När och hur rapportering ska ske och vad rapporterna ska innehålla framgår av 
PTS föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning 
PTSFS 2012:2.   
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säkerhetsarbete (3 §), dokumentation av tillgångar och förbindelser (4 §), 
riskanalys och konsekvensanalys (5-6 §§), incidenthantering (7 §), kontinuitets-
planering (8 §), åtgärder efter riskbedömning (9-12 §§), åtgärder avseende 
åtkomst och behörighet (13 §) och åtgärder avseende övervakning och 
beredskap (14 §).  

Den andra kategorin avser krav för tillhandahållare med kännedom om hur 
många aktiva anslutningar som deras tillgångar betjänar.  De tillhandahållare 
som omfattas av kraven ska klassificera sina tillgångar efter hur många aktiva 
anslutningar som kan omfattas av en störning eller avbrott till följd av att 
tillgången upphör att fungera normalt. 

Föreskrifterna innehåller en tabell för klassificering, där tillgångar klassas högre 
ju fler aktiva anslutningar som skulle påverkas om tillgången slutade fungera. 
Med utgångspunkt i tillgångarnas klassificering ska tillhandahållaren efterleva 
krav på redundans och reservkraft (16-21 §§).  

Den tredje kategorin avser tillhandahållare av mobila kommunikationsnät 
och mobila kommunikationstjänster. Dessa ska, utöver de generella kraven på 
reservkraft enligt kategori två, även efterleva ett särskilt krav på reservkraft och 
yttäckning (22 §). 

Skydd av behandlade uppgifter enligt 6 kap. 3 § och PTSFS 2014:1 

Av 6 kap. 3 § framgår att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig 
elektronisk kommunikationstjänst ska vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna som behandlas i 
samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. Den som tillhandahåller 
ett allmänt kommunikationsnät ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
upprätthålla detta skydd i nätet. Åtgärderna ska vara ägnade att säkerställa en 
säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att 
genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för integritetsincidenter199. 

Säkerhetsnivån som ska uppnås vid skyddet av behandlade uppgifter är som 
framgår ovan avhängig tillgänglig teknik och kostnader för genomförandet av 
de åtgärder som kan komma i fråga. Om det finns en särskild risk för bristande 
skydd av behandlade uppgifter, skall den som tillhandahåller kommunikations-
tjänsten i enlighet med 6 kap. 4 § LEK informera abonnenten om risken. Om 
den som tillhandahåller tjänsten inte är skyldig att enligt 6 kap. 3 § avhjälpa 

                                                 
199 Av 6 kap. 1 § LEK framgår att en integritetsincident är en händelse som leder till oavsiktlig eller 
otillåten utplåning, förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åtkomst till uppgifter 
som behandlas i samband med tillhandahållandet av en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst. 
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risken ska abonnenten informeras om hur och till vilken ungefärlig kostnad 
risken kan avhjälpas. 

PTS har genom PTSFS 2014:1 utfärdat föreskrifter och allmänna råd som 
innehåller mer detaljerade krav på säkerhetsåtgärder som ska vidtas enligt 6 kap 
3 §. Föreskrifterna gäller för alla allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster. 

Föreskrifterna innehåller bland annat krav avseende: 

1. övergripande säkerhetsarbete,  
2. identifikation och förteckning av informationsbehandlingstillgångar,  
3. riskanalys vad gäller risker för integritetsincidenter avseende 

identifierade informationsbehandlingstillgångar,  
4. vidtagande och dokumentation av nödvändiga skyddsåtgärder som är 

lämpliga för att hantera identifierade risker,  
5. åtkomst- och behörighetshantering, 
6. loggning av läsning, kopiering, ändring och utplåning av behandlade 

uppgifter samt åtkomst till de system som används för behandling av 
sådana uppgifter 

7. systematisk kontroll av loggar, 
8. skydd mot oavsiktlig utplåning eller förlust av behandlade uppgifter 

som varaktigt lagras, 
9. kryptering av behandlade uppgifter som överförs via internet200, 
10. rutiner för hantering av integritetsincidenter som säkerställer att 

samtliga uppgifter förtecknas, att inträffade integritetsincidenter och 
dess orsaker beaktas vid genomgång av riskanalyser samt att 
skyddsåtgärder vidtas för undvikande av liknande integritetsincidenter, 
och 

11. innehållet i en förteckning över integritetsincidenter.  

Bestämmelserna i 6 kap 3 § LEK och PTSFS 2014:1 kompletteras med en 
skyldighet enligt 6 kap 4a § för den som tillhandhåller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster att underrätta PTS om integritets-
incidenter201. Om en incident kan antas inverka negativt på de abonnenter eller 
användare som de behandlade uppgifterna berör, eller om PTS begär det, ska 
även dessa underrättas. Vidare ska den som tillhandahåller allmänt tillgängliga 

                                                 
200 Detta gäller inte vid överföring till berörd abonnent eller användare om denne vid det enskilda tillfället 
har samtyckt till att överföringen sker utan kryptering. 
201 När och hur rapportering ska ske och vad rapporterna ska innehålla framgår av Kommissionens 
förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av 
personuppgiftsbrott. 

http://pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20141---Post--och-telestyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-skyddsatgarder-for-behandlade-uppgifter-/
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elektroniska kommunikationstjänster löpande föra en förteckning över 
integritetsincidenter enligt 6 kap 4b § LEK.  
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Bilaga 4: Alternativ för att tillgodose 
omedelbara behov 

PTS utredningsarbete som del i Uppdraget visar att det är möjligt att införa en 
integrerad Lösning som baseras på befintliga mobila kommunikationsnät. En 
sådan Lösning bedöms kunna uppfylla huvuddelen av de Dimensionerande 
kraven som är möjliga att uppfylla med befintlig teknik.  

I PTS förslag ges den egna myndigheten (PTS) i uppgift att svara för 
införande, förvaltning och fortsatt tekniskt utredningsarbete av Lösningen. På 
samma sätt ges MSB i uppgift att utarbeta och tillämpa ett regelverk för 
bedömningen av vilka som ska kunna nyttja Lösningen. 

PTS förslag liknar den lösning som har etablerats och används i Belgien.  

 
PTS ser det som nödvändigt att genomföra vidare utredningar för att tydlig-
göra behov, utarbeta balanserade krav och genomföra mer systematiska 
kostnadsbedömningar. I den utsträckning som det föreligger omedelbara 
behov, som inte kan avvakta vidare utredningsarbete, ser PTS möjligheten att 
införa en Lösning som baseras på operatörernas befintliga kommunikationsnät.  

PTS har tidigare lämnat förslag med koppling till 
Uppdraget 

PTS har under en följd av år genomfört utredningar, samrått med operatörer 
och leverantörer, och samverkat med länsstyrelser, statliga myndigheter, 
kommuner och landsting kring behov av prioritetsfunktioner i mobila 
kommunikationsnät. Sådana prioritetsfunktioner ger samhällsviktiga användare 
möjligheten att kommunicera även i situationer då den totala kapaciteten i 
näten har reducerats på grund av skador, överbelastningar eller andra orsaker. 

PTS har vid två tillfällen202, 2008 och 2012, rekommenderat ett införande av 
prioritetsfunktioner i mobila kommunikationsnät utgående från kartläggningar 
av behov, förväntad nytta och funktionella krav samt kostnadsbedömningar. 
Av en redovisning från 2013203 framgick också att prioritetsfunktioner i mobila 
kommunikationsnät infördes i Danmark 2010. På samma sätt har Norge204 
infört prioritetsfunktioner.   

                                                 
202 2008 (PTS-ER-2008:7) och 2012 (PTS-ER-2011:28). 
203 PTS dnr 10-6372-3.  
204 Information om det norska införandet finns tillgänglig via Nasjonal komunikasjonsmyndighets 
(Nkom) hemsida (http://www.nkom.no/forbruker/sikkerhet/prioritet-i-mobilnett/prioritet-i-mobilnett, 
besökt 2016-02-15).  

http://www.nkom.no/forbruker/sikkerhet/prioritet-i-mobilnett/prioritet-i-mobilnett
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I PTS utredningsarbete har flera samhällsviktiga verksamheter, bland annat 
Polismyndigheten, betonat att det också finns behov av att prioritera mobil 
datakommunikation. De tekniska möjligheter som beskrivs som del i 
Uppdraget ger, tillsammans med tidigare utredningar, ett samlat underlag för 
ställningstaganden kring införandet av prioritetsfunktioner i mobila 
kommunikationsnät för samhällsviktiga användare. 

En Lösning som baseras på befintliga mobila kommunika-
tionsnät uppfyller flertalet Dimensionerande krav 

PTS utredningsarbete visar att operatörerna har tekniska möjligheter205 att 
införa prioritetsfunktioner som gör det möjligt att ge utvalda användare 
företräde till kommunikationsresurser. På samma sätt visar utredningen att det 
är möjligt att genom kommersiella avtal skapa en möjlighet för Användare att 
använda flera operatörers nät för sin kommunikation.  

För att tillgodose viktiga delar av de behov som Användarorganisationer 
uttrycker ser PTS därmed möjligheten att införa en Lösning där: 

 Användarnas ip-baserade, mobila kommunikation prioriteras före 
annan kommunikation i enlighet med PTS tidigare förslag, och 

 prioritetsfunktionerna kompletteras av möjligheten att utnyttja flera 
operatörers nät (roaming) för utökad tillgänglighet, kapacitet och 
täckning. 

PTS kan vid behov också tillföra operatörerna ytterligare transportabla bas-
stationer eller system som kan användas för utökad täckning och kapacitet. 
Den föreslaga Lösningen liknar den lösning som införts och används i 
Belgien.206 

Denna Lösning uppfyller huvuddelen av de Dimensionerande som är möjliga 
att uppfylla med befintlig teknik och gör det också på ett kostnadseffektivt sätt. 
Exempelvis ges möjligheten att utnyttja den samlade kapaciteten i befintliga 
och framtida mobila kommunikationsnät i en utsträckning som inte skulle vara 
möjlig i en dedikerad lösning.  

                                                 
205 3GPP har standardiserat flera funktioner för prioritering av sessioner, användare och tjänster, 
exempelvis genom Service Accessibility enligt 3GPP TS 22.011 och TS 36.331 samt Multimedia Priority 
Service 3GPP 22.153 (alternativt TR 23.854). 
206 Se avsnitt 5.1.  
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PTS ser i första hand två krav207 där den angivna integrerade lösningen inte 
uppfyller de Dimensionerande kraven: 

 täckning: Lösningen kan förväntas ge en yttäckning på omkring 85 
procent och en befolkningstäckning som överstiger 99,9 procent208 
vilket kan vara lägre än vad som är önskvärt, och 

 tillgänglighet: tillgängligheten vid långvariga och omfattande elavbrott 
kan vara lägre än önskvärt.  

Denna Lösnings egenskaper vid mer allvarliga situationer, särskilt sådana 
situationer som associeras till höjd beredskap och antagonistiska hot, behöver 
utredas vidare.209  

Föreslagna aktörer och ansvarsförhållanden vid införande 

av Lösningen 

I införandet av den föreslagna Lösningen krävs att en huvudman, i form av en 
myndighet, som genom privat-offentlig samverkan svarar för införande, 
förvaltning och fortsatt tekniskt utredningsarbete. PTS föreslår att den egna 
myndigheten ges uppgiften som huvudman. På samma sätt krävs att en 
myndighetsfunktion ges ansvar för att utarbeta regler som styr tillgången till 
Lösningen. I enligt med PTS tidigare utredningsarbete kring 
prioritetsfunktioner, föreslås att MSB ges denna roll.  

Tabell 9 Aktörs- och ansvarsförhållanden vid införande av en 

integrerad Lösning.  

Aktör Ansvar 

Huvudman (PTS) Huvudmannen ansvarar för att på lämpligt sätt hantera 
samspelet med operatörerna när det gäller förvaltningen 
av Lösningen utgående från den upphandling som 
gjorts. Tillgänglighet, kvalitet och andra tjänste-
parametrar för den upphandlade Lösningen regleras i 
det avtal som upprättas vid upphandlingen. 

Huvudmannen kan också ta på sig1 den operativa 
uppgiften att kontinuerligt övervaka (delar av)2 
Lösningens verkan. Huvudmannen kan då initiera 
felärenden då Användare inte kan utnyttja Lösningen 
på avsett sätt. 

                                                 
207 Med avgränsningen till sådana krav som i dag är möjliga att uppfylla med befintlig teknik.  
208 Med en hastighet på för 10 Mbit/s eller bättre. 
209 Utredningar av denna typ pågår som del i myndighetens arbete med civilt försvar.  
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Tillståndsmyndighet  

(MSB) 

Tillståndsmyndigheten ansvarar för att utarbeta och 
tillämpa ett regelverk för bedömningen av vilka som ska 
kunna nyttja Lösningen. Tillståndsmyndigheten kan 
också frånta användare från rätten att utnyttja 
Lösningen efter missbruk. 

Operatör Operatören svarar för att kontinuerligt styra och 
övervaka kommunikationsnät på ett sådant sätt att den 
mellan myndigheten (huvudmannen) och operatören 
överenskomna tjänstekvaliteten upprätthålls. 
Operatören har också att samla in statistik som 
beskriver tjänstekvaliteten för den utvärdering som 
kontinuerligt görs, antingen hos operatörerna själva 
eller hos myndigheten (huvudmannen). 

1Huvudmannen kan utföra denna uppföljning eller upphandla uppföljningen 
som tjänst. 
2Den information som är intressant för huvudmannen är endast en begränsad 
delmängd av den stora mängd information som operatörerna samlar in som 
del i den kontinuerliga förvaltningen av sina nät. 

  
En process för införande av Lösningen 

PTS förslag om införande kan ses som en stegvis process. I det första steget 
ges MSB i uppgift att förtydliga Användarnas behov och krav samt den 
förväntade användargruppens storlek och sammansättning. I detta steg bör 
MSB också ges till uppgift att utarbeta en långsiktig finansieringslösning som 
beaktar betalningsviljan bland användarna och erfarenheter från Rakel-
systemets finansiering.  

I ett andra steg ansvarar huvudmannen (PTS) för att, utgående från preciserade 
behov och krav, i dialoger med operatörer fastställa ett upphandlingsunderlag 
som närmare beskriver de tekniska funktioner och det sätt som Lösningen ska 
införas, testas och förvaltas. Samtidigt ansvarar tillståndsmyndigheten (MSB) 
för att utarbeta regler som beskriver vilka Användare som ska kunna söka 
tillgång till Lösningen och hur denna tillståndsgivning ska ske. 

Upphandlingsunderlaget och utkastet till regler ger tillsammans med offerter 
från operatörer det underlag som i det tredje steget gör det möjligt att värdera 
kostnaderna för ett införande mot förväntad nytta. I denna utvärdering kan 
representanter från Användare och MSB delta. En konsekvens av denna 
utvärdering kan vara att inget beslut om införande fattas. Efter upphandling 
följer som ett eventuellt fjärde steg tjänsteutveckling, tester och förberedelser 
inom användargruppen som följs av efterföljande förvaltning.  


