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Sammanfattning 

Tillgång till bredband är en viktig fråga för Sverige, där målet för it- politiken är 
att Sverige ska ha bredband i världsklass. Dessutom ska goda förutsättningar 
ges för en väl fungerande konkurrens och främjande av investeringar i 
bredband i mer glesbebyggda områden. PTS roll är här att skapa så tydliga och 
förutsägbara spelregler som möjligt och främja en sund konkurrens på 
marknaden och därigenom stimulera investeringar. 

I juni 2014 presenterade PTS en promemoria för regeringen om planerade 
kortsiktiga åtgärder för att förbättra mobiltäckningen1, som sedan följdes upp 
juli 20152. Då mobiltäcknings- samt kapacitetsbehovsfrågor är ett fortsatt 
prioriterat område för PTS med kopplingar till bredbandsutbyggnad, har PTS 
valt att följa upp arbetet med att beskriva 10 kortsiktiga åtgärder som ska 
genomföras under 2016-2017.  

 Tilldela 700 MHz-bandet för att förbättra utomhustäckningen för tal- 
och datatjänster  

 Tilldela frekvenser i syfte att möta efterfrågan på trådlösa tjänster

 Verifiera mobiloperatörernas täckningskartor genom 
stickprovsmätning 

 Förbättring av konsumentinformationen om möjlighet att själv 
förbättra mobiltäckningen 

 Genomföra pilotstudie av tillgången till it- infrastruktur i förhållande 
till EU:s uppställda mål för 2020 (30 Mbit/s) 

 Bistå i det regionala arbetet med mobiltäcknings- och bredbandsfrågor  

 Underlätta utbyggnad av bredbandsnät genom tillämpning av 
utbyggnadslagen 

 Genomföra dialogmöten rörande betalterminaler anslutna till mobilnät 

 Informera om nationell synkronisering av tid och takt med mål att öka 
robustheten i telekommunikationsnät- och tjänster  

 Genomföra tillsyn enligt PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet.
 

Dessa kortsiktiga åtgärder, vilka är komplement till mer långsiktiga åtgärder 
som PTS tidigare redovisat till regeringen3, är tänkt att öka och förbättra 
tillgången till mobil kommunikation och kapacitet i Sverige.

                                                 
1 PTS åtgärder för ökad mobiltäckning - Dnr: 14-7016 
2 Uppföljning av 2014 års åtgärdslista för ökad mobiltäckning – Dnr: 15-6818 
3 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät - PTS-ER-
2014:11   
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1 PTS åtgärder för ökad mobil- och 
kapacitetstäckning 

1.1 Bakgrund 

Tillgång till bredband är en viktig fråga för Sverige. Målet för it- politiken är att 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter4 
vilket innefattar att Sverige ska ha bredband i världsklass. Dessutom ska goda 
förutsättningar ges för en väl fungerande konkurrens och främjande av 
investeringar i bredband i mer glesbebyggda områden. En förutsättning för en 
utbredd användning av internet och andra tjänster är tillgång till bredband med 
god kapacitet som tillförsäkrar robust och tillförlitlig åtkomst till tjänsterna i 
hela landet. 

PTS arbetar utifrån visionen att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, 
bredband och post. Vi har ett samlat ansvar för postområdet och området 
elektronisk kommunikation, som omfattar telefoni, internet och 
radiospektrum.5  
 
PTS ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. Inom 
ramen för detta uppdrag ska PTS arbeta utifrån den plan som myndigheten har 
tagit fram för det fortsatta arbetet utifrån myndighetens ansvarsområden, vidta 
åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till 
åtgärder6. Det är i första hand kommersiella aktörer, det vill säga operatörerna, 
som ska tillhandahålla ett bra utbud av tjänster till hushåll och företag. PTS roll 
är här att skapa så tydliga och förutsägbara spelregler som möjligt och främja 
en sund konkurrens på marknaden och därigenom stimulera investeringar. 
 
Efterfrågan på kommunikationstjänster ökar och inte bara där man bor och 
arbetar utan också i andra sammanhang som till exempel under resor till och 
från arbetet eller på platser där man vistas. Många hushåll väljer även bort fast 
telefoni och använder numera främst mobiltelefoni7.  
Mobiltäckning och kapacitet är ofta nödvändigt för att exempelvis kunna 
utföra betalningar, ringa i fjällvärlden och genomföra effektiviseringar inom 
privat och offentlig verksamhet. Ofta är det endast de mobila näten som kan 
tillgodose dessa behov utanför tätort.  

                                                 
4 Prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer 
5 Strategisk agenda 2014-2016 - PTS-ER 2014:13 
6 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer - N2015/08966/ITP 
7 Ungefär 66 procent av Sveriges hushåll hade ett fast abonnemang i december 2014 vilket är en minsking 
från 70 procent ett år tidigare, Svensk telemarknad 2014 - PTS-ER 2015:19 
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Näten byggs successivt ut för att möta den ökande efterfrågan. Det finns 
emellertid alltjämt platser där täckning och kapacitet efterfrågas men inte fullt 
ut kan erbjudas. Därutöver har Telia sedan 2009 avvecklat delar av det fasta 
telenätet och ersatt det med en telefonilösning via mobilnätet vilket gör att 
många idag är beroende av fungerande mobilnät. 
 
PTS redovisade i mars 2016 att det finns täckning för taltelefoni på cirka 
85 procent av landets yta. När det gäller bredbandstäckning via mobilnäten 
med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) kan denna kapacitet erhållas på 63 
procent av landets yta tack vare de nya 4G-näten medan ännu högre kapacitet  
(30 Mbit/s) endast kan fås på 2,6 procent av landets yta.8  
PTS bredbandskartläggning, som kartlägger tillgången till fast bredband vid 
hushåll och arbetsställen – dvs. vid fasta punkter, visar att 67 procent av alla 
hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i 
oktober 2015. Det är en ökning med drygt 6 procentenheter från samma 
tidpunkt året innan. Ökningen beror främst på en fortsatt utrullning av fiber i 
områden med företrädelsevis enfamiljshus.9 
 

1.2 Kortsiktiga åtgärder för genomförande 2016 - 2017 

Syftet med de 10 kortsiktiga åtgärderna, vilka är komplement till mer 
långsiktiga åtgärder som PTS tidigare redovisat till regeringen10, är att öka och 
förbättra tillgången till mobil kommunikation och kapacitet i Sverige och kan 
sammanfattas enligt nedan:  
 

 Tilldela 700 MHz-bandet för att förbättra utomhustäckningen för tal- 
och datatjänster  

 Tilldela frekvenser i syfte att möta efterfrågan på trådlösa tjänster

 Verifiera mobiloperatörernas täckningskartor genom 
stickprovsmätning 

 Förbättring av konsumentinformationen om möjlighet att själv 
förbättra mobiltäckningen 

 Genomföra pilotstudie av tillgången till it- infrastruktur i förhållande 
till EU:s uppställda mål för 2020 (30 Mbit/s) 

 Bistå i det regionala arbetet med mobiltäcknings- och bredbandsfrågor  

 Underlätta utbyggnad av bredbandsnät genom tillämpning av 
utbyggnadslagen 

                                                 
8 PTS kartläggning av mobiltäckning - PTS-ER-2016:11 
9 PTS bredbandskartläggning 2015 - PTS-ER-2016:10 
10 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät - PTS-ER-
2014:11   
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 Genomföra dialogmöten rörande betalterminaler anslutna till mobilnät 

 Informera om nationell synkronisering av tid och takt med mål att öka 
robustheten i telekommunikationsnät- och tjänster  

 Genomföra tillsyn enligt PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet.
 
Varje åtgärdsområde inleds med en beskrivning av myndighetens pågående och 
planerade aktiviteter för att öka och förbättra tillgången till telekommunikation 
i Sverige (Bakgrund). Därefter följer en presentation av varje åtgärd och en 
beskrivning av de områden där det behöver göras mer (Åtgärder). Varje 
åtgärdsområde avslutas med en beskrivning av förväntade effekter (Förväntad 
effekt) och inom vilken tidsram arbetet ska bedrivas (Tidsram). 
 

1.3 Konkluderande effekter av de kortsiktiga 
åtgärderna 

 
Efterfrågan på täckning och kapacitet ökar ständigt. PTS agerar på olika sätt 
för att stimulera utbyggnad av mobilnäten och därmed förbättra täckningen 
och kapaciteten genom kortsiktiga åtgärder under 2016 – 2017.  Främst genom 
koordinering och tilldelning av olika frekvensband som t.ex. 700 MHz som 
förväntas förbättra situation i områden där konsumenter vistas men även 
genom tillsynsåtgärder som att verifiera riktigheten i mobiloperatörernas 
täckningskartor genom stickprovsmätning och tillsyn av elektroniska 
kommunikationsnät- och tjänster. Förutom faktisk utbyggnad av mobilnäten är 
det viktigt att dessa är robusta, i den meningen att en operatörs nät ska fungera 
inbördes eller mot andra operatörers nät. Detta förutsätter att det finns 
tillgängligt en stabil frekvenssynkronisering, vilket PTS avser att bidra till 
genom sin investering i utvecklandet och driften av en nationell tjänst för 
produktion av tid och frekvens.  
 
Därtill kommer PTS driva olika informationsinsatser för att upplysa om hur 
betalterminaler i mobilnäten kan användas på bästa sätt samt hur konsumenten 
kan agera för att förbättra sin mobiltäckning på egen hand. 
 
Till 2020 ska EU:s mål om internethastighet på 30 Mbit/s uppnås. Fortsatt 
utbyggnad av bredbandsnät om minst 30 Mbit/s till fasta hushåll och 
arbetsställen kan komma att underlättas då lagen om åtgärder för utbyggnad av 
bredbandsnät träder i kraft sommaren 2016. I tillägg till detta avser PTS att 
göra en bedömning om tillgången till it- infrastruktur till 2020. PTS avser 
därför att sätta upp ett pilotfall i ett område med idag otillräcklig infrastruktur 
för att se om det finns tekniska och kostnadseffektiva möjligheter att uppnå 
EU:s mål 2020. 
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Flera av åtgärderna är dock av sådant slag att det är svårt att utvärdera och 
mäta vilka effekter som direkt kan kopplas till den specifika åtgärden. Summan 
av åtgärderna, och även andra åtgärder som inte är inkluderade i denna plan, 
förväntas dock ge positiv effekt på mobiltäckningen och kapaciteten på två till 
fem års sikt.  
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2 Tilldela 700 MHz-bandet för att 
förbättra utomhustäckning för tal- 
och datatjänster  

2.1 Bakgrund 

Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att frigöra det så kallade 700 MHz 
bandet (694–790 MHz) för annan användning än marksänd tv från och med 
den 1 april 2017. PTS fick då regeringens uppdrag att utifrån de politiska målen 
för informationssamhället utreda den fortsatta användningen av 
frekvensbandet. I april 2015 redovisade PTS resultatet av uppdraget11 där 
analysen visar att den användning som i dagsläget bedöms generera högst 
samhällsnytta i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster.  
 

Beslutet att frigöra 700 MHz bandet från tv medförde även att PTS fick i 
uppdrag av regeringen att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd 
tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 och detta regeringsuppdrag 
slutredovisades januari 201612. 

I uppdraget att tilldela 700 MHz bandet ingår även att PTS koordinerar 
planeringslösningen för marksänd tv under 694 MHz mot andra grannländers 
TV- användning. PTS koordinerar även den kommande 
bredbandsanvändningen i 700 MHz-bandet mot andra grannländers 
radioanvändning.  

2.2 Åtgärder 

PTS avser att auktionera ut delar av 700 MHz-bandet och sätta täckningskrav 
på ett av tillstånden13 vilket möjliggör en fortsatt utbyggnad av mobilnäten och 
därmed möjligheten till att förbättra utomhustäckningen för tal- och 
datatjänster (minst 10 Mbit/s) där konsumenter vistas. Det, i enlighet med PTS 

                                                 
11 Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694–790 MHz) - PTS-
ER-2015:15 
12 Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 - PTS-ER-2016 
13 Remiss av allmän inbjudan till auktion i 700 MHz- bandet, Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet 
tillstånd i 700 MHz- bandet – dnr 15-6916, Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda 
radiosändare i 700 MHz- bandet 
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förslag, bindande åtagandet om täckning ska medverka till att bekosta stegvis 
utbyggnad av de prioriterade ytor som PTS kommer att peka ut14. 

PTS arbetar med att nå koordineringsavtal med grannländer avseende 700 
MHz-bandet och det underliggande frekvensbandet. Detta för att undvika 
ömsesidiga störningar.  

2.3 Förväntad effekt  

Att 700 MHz-bandet ska öka möjligheten till att behovet av ökad kapacitet i 
mobilnäten kan tillgodoses. Fler konsumenter ska därmed få tillgång till 
trådlöst bredband med högre kapacitet.  

Att tilldelningen av 700 MHz-bandet förbättrar mobiltäckningen där 
människor ibland vistas men täckningen är bristfällig. 

Att den kompletterande delen av täckningskravet15, geografiska ytor som PTS 
kan peka ut i efterhand under ett antal år, förbättrar täckningen i områden som 

av olika anledningar är viktiga att täcka ur ett samhällsperspektiv eller där olika 
förändringar kan ha skett efter tilldelningen. 

2.4 Tidsram 

Nödvändiga koordineringsavtal ska ha upprättats med grannländer för 700 
MHz-bandet och för det underliggande frekvensbandet i tid före auktion och 
ny användning i bandet. 

Tilldelningen av 700 MHz-bandet ska vara genomförd och ny användning 
införas fr.o.m. den 1 april 2017. 

                                                 
14 PTS föreslår att en stegvis utbyggnad ska ske enligt följande modell: 25 % av det i auktionen utlovade 
täckningskravsbeloppet för tillhandahållande av täckning i prioriterade ytor (31 december 2020), 50 % av 
det i auktionen utlovade täckningskravsbeloppet för tillhandahållande av täckning i prioriterade ytor (31 
december 2021), 75 % av det i auktionen utlovade täckningskravsbeloppet för tillhandahållande av 
täckning i prioriterade ytor (31 december 2022) och 100 % av det i auktionen utlovade 
täckningskravsbeloppet för tillhandahållande av täckning i prioriterade ytor (31 december 2023).  
– Remiss av allmän inbjudan till auktion i 700 MHz- bandet, Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet 
tillstånd i 700 MHz- bandet – dnr 15-6916, Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda 
radiosändare i 700 MHz- bandet  
15 Remiss av allmän inbjudan till auktion i 700 MHz- bandet, Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet 
tillstånd i 700 MHz- bandet – dnr 15-6916, Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda 
radiosändare i 700 MHz- bandet  
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Den stegvisa utbyggnadsplanen i enlighet med PTS förslag ska vara uppfylld till 
den 31 december 2023 och den kompletterande delen av täckningskravet 
senast den 31 december 2025. 
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3 Tilldela frekvenser i syfte att möta 
efterfrågan på trådlösa tjänster 

3.1 Bakgrund 

PTS viktigaste verktyg för att bidra till en fortsatt mobilnätsutbyggnad är en 
aktiv spektrumförvaltning med fokus på att radiospektrum ska skapa största 
möjliga samhällsnytta. PTS långsiktiga spektrumstrategi beskriver de principer 
som myndigheten ska tillämpa i arbetet med spektrumplanering i form av t.ex. 
förstudier och tillståndsgivning för att säkerställa att radiospektrum ska räcka 
till samhällets behov av trådlösa tjänster, i dag och i framtiden. 
Spektrumstrategin tydliggör inriktningen för spektrumförvaltningen och vilka 
principer som ska ligga till grund för myndighetens prioriteringar för att 
maximera samhällsnyttan av radiospektrum över tid. 
 

3.2 Åtgärder 

PTS avser att genomföra samhällsnyttoanalyser av framtida användning av 
frekvensbanden 1500 MHz, 2,3 GHz och 3,5 GHz samt att påbörja arbetet 
med tilldelningen av 450 MHz-bandet. Tilldelningen av 450 MHz-bandet 
innefattar att se över tillståndsvillkor16, tilldelningsform etc. Frekvensbandet ger 
idag med sin goda vågutbredning i kombination med dagens täckningsvillkor 
god yttäckning utanför tätorter i områden där befolkningsunderlaget ibland ger 
mindre incitament för marknaden att bygga nät.  
  

3.3 Förväntad effekt 

Att en genomtänkt spektrumförvaltning bidrar till att täcka samhällets behov 
av radiospektrum för trådlösa tjänster. 
 

3.4 Tidsram 

Under 2016 ska PTS genomföra samhällsnyttoanalyser av frekvensbanden 
1500 MHz, 2.3 GHz och 3.5 GHz samt påbörja arbetet med frekvensbandet 
450 MHz för tilldelning under 2017. 

                                                 
16 Nuvarande tillståndsvillkor innebär 80 procents täckning av landytan i varje län. 
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4 Verifiera mobiloperatörernas 
täckningskartor genom 
stickprovsmätning 

4.1 Bakgrund 

Konsumenternas förväntningar motsvaras historiskt inte alltid av 
operatörernas marknadsföring och information om täckning. Därför utförde 
PTS 2013 stickprovskontroll av operatörernas utlovade täckning17 och fann då 
att vissa operatörers täckningskartor inte visade korrekt information. Detta 
resulterade i ett regeringsuppdrag där Konsumentverket i samråd med PTS och 
Telekområdgivarna kom överens med branschen om hur täckningskartorna ska 
presenteras på respektive hemsida från och med den 1 januari 201518.   
 
Täckningskartornas överenstämmelse med verkligheten ska genom tillsyn 
kontrolleras för att se att informationen till konsumenterna har förbättrats. 

4.2 Åtgärder 

Genom stickprovsmätning har PTS nu börjat följa upp 
branschöverenskommelsen som nu har varit i bruk över ett år. Detta underlag 
kommer sedan att jämföras med operatörernas underlag som det presenteras 
på deras respektive hemsidor.  
Resultatet av denna jämförelse kommer sedan att översändas till 
Konsumentverket som har ansvaret för tillsynen av 
branschöverenskommelsen. 

4.3 Förväntad effekt 

Att informationen från stickprovsmätningarna ska kunna bidra till att 
Konsumentverket kan slutföra tillsynen av mobiloperatörernas täckningskartor. 
Syftet är att säkerställa att konsumenterna har tillgång till tillförlitlig 
information. 

4.4 Tidsram 

Stickprovsmätning kommer att utföras, bearbetas och därefter sänds resultatet 
vidare till Konsumentverket under första halvåret 2016. 

                                                 
17 Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP) – Dnr: 13-6141 
18 Hur kan konsumenterna få bättre information om täckning? Gemensam avrapportering av 
regeringsuppdrag till PTS och Konsumentverket – PTS-ER-2014:15 
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5 Förbättra konsumentinformationen 
om möjlighet att själv förbättra 
mobiltäckningen 

5.1 Bakgrund 

Användare av mobiltelefoni och bredband har under de senaste åren uttryckt 
missnöje med bristande täckning både till regionala medier och PTS. Detta 
uttryck av missnöje har resulterat i rapporter som regionala medier har 
sammanställt och publicerat. Samtidigt har PTS under de senaste åren arbetat 
mycket med konsumentinformation, till exempel genom faktablad19 med 11 
goda råd om hur man kan förbättra sin täckning, faktablad om lösningar för 
bättre inomhustäckning och en informationsfilm om alternativa sätt att få 
bredband. Under 2014-2015 har problemen tyckts minska, men fortfarande tar 
PTS emot klagomål om bristande täckning och det finns därför ett fortsatt 
behov av att informera användare om vad de själva kan göra för att på bästa 
sätt dra nytta av den täckning som finns. 

5.2 Åtgärder 

PTS avser att komplettera befintlig konsumentinformation med en 
informationsfilm om hur användare kan agera för att förbättra sin täckning. 
Rörlig bild ger möjligheter att tydligare visualisera de aktuella lösningarna. 
Utgångspunkten är bl.a. de goda råd som PTS samlat i ett faktablad.  

5.3 Förväntad effekt 

Att målgrupper nås som kanske inte är lika benägna att söka upp skriftlig 
information vilket i sin tur förväntas innebära att fler blir medvetna om och 
tillämpar praktiska tips för att utnyttja mobilnäten på bästa sätt.  

5.4 Tidsram 

En informationsfilm med praktiska råd för bättre mobiltäckning bör kunna 
vara färdig kvartal 3 eller 4 2016.  

 

                                                 
19 Elva goda råd för bättre mobiltäckning - https://www.pts.se/upload/Faktablad/SE/2013/faktablad-
goda-rad-om-mobiltackning-pts-f-2013_5.pdf 
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6 Genomföra pilotstudie av tillgången 
till it-infrastruktur i förhållande till 
EU:s uppställda mål för 2020 (30 
Mbit/s)  

6.1 Bakgrund 

PTS har i uppdrag att löpande följa upp och analysera utvecklingen på 
bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder.20 
Inom ramen för uppdraget ska PTS särskilt följa upp bl.a. EU-kommissionens 
mål om att alla senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 
Mbit/s och ge en indikation på utvecklingen av tillgången till it-infrastruktur i 
förhållande till Sveriges och EU:s uppställda mål för 2020. 
 
PTS bedömer i sina rapporter från 201421, 201522 och 201623 att det finns goda 
förutsättningar för att nå EU-kommissionens gällande mål. Bedömningen 
baseras på antagandet om fiberutbyggnad i accessnätet och förutsättningarna 
för bredband via mobilnäten, vilka sammantaget är avgörande för utvecklingen 
mot målen. 
  
Utöver dessa rapporter får PTS emellertid information från bl.a. kommuner att 
det föreligger problem när det gäller försöken att förbättra uppkoppling av fast 
bredband till hushåll.  
 

6.2 Åtgärder 

PTS avser att genomföra en pilotstudie på en avgränsad yta i form av ett län 
eller en kommun där infrastrukturen för 30 Mbit/s inte skulle vara tillräcklig 
idag. Inom ramen för denna pilotstudie ska en workshop hållas för att samla 
intressenter med teknisk kunskap om infrastruktur, med målet att belysa 
kostnadseffektiva tekniska lösningar för att nå ut till hushåll med 
internethastigheter på 30 Mbit/s.  
 

6.3 Förväntad effekt 

Att utifrån resultatet av pilotstudien utvärdera och ge återkoppling in i 
verksamheten om tillgången till befintlig infrastruktur, som PTS idag bedömer 

                                                 
20 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer - N2015/08966/ITP 
21 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 - PTS-ER-2014:21 
22 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 - PTS-ER-2015:16 
23 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 - PTS-ER-2016:17 
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vara tillräcklig24 samt att uppmärksamma nya kostnadseffektiva och tekniska 
lösningar. 
 

6.4 Tidsram 

Pilotstudien kommer att påbörjas under första halvan av 2016.  

                                                 
24 Utifrån operatörernas uppgifter i Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 - PTS-ER-2014:21 
samt Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi - PTS-ER-2015:16. 
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7 Bistå i det regionala arbetet med 
mobiltäcknings- och bredbandsfrågor  

7.1 Bakgrund 

Ett aktivt arbete på regional nivå (i första hand länsstyrelser och regioner) är en 
förutsättning för att Sverige ska komma vidare i bredbandsutbyggnaden och nå 
regeringens bredbandsmål. Regionala aktörer har stora möjligheter att bidra till 
förbättrad tillgång till såväl taltelefoni som bredbandstjänster, inte minst genom 
att vara en samordnande part som sammanför olika intressen och ökar 
kunskapen om hur efterfrågan och behov ser ut på regional eller lokal nivå. 

PTS har tidigare delat ut statligt stöd avsett för bredbandsutbyggnad. Sedan 
2014 har Tillväxtverket och Statens jordbruksverk ansvar för stödmedlen. Idag 
är PTS roll dels att bistå dessa myndigheter med expertkunskap vid hantering 
av stöd, samt att stödja det lokala arbetet för bredbandsutbyggnad och ökad 
mobiltäckning.  

För att underlätta för offentliga aktörer att bidra till utbyggnaden av bredband 
har PTS fått ett regeringsuppdrag25 som innefattar att PTS ska kartlägga behov 
och önskemål samt utarbeta och organisera genomförandet av en utbildning 
som bidrar till att sprida relevant kunskap om bredbandsutbyggnad till 
offentliga aktörer i hela landet.  

7.2 Åtgärder 

Utifrån regeringsuppdraget avser PTS att under 2016 arrangera 
Bredbandsskolan, i ett första skede riktad mot de regionala 
bredbandskoordinatorerna, där PTS kommer att bidra med kunskap om 
främjandearbete, regelverk, tekniker, marknaden, konkurrensfrågor, robusthet 
och nätsäkerhetsfrågor.  

PTS har även fått i uppdrag av regeringen att upprätta och administrera ett 
nationellt sekretariat inom ramen för Bredbandsforums kansli. Det nationella 
sekretariatet ska vara en stödfunktion för de regionala 
bredbandskoordinatorerna och ska bl.a. jobba med kunskapsstöd, att 
underlätta samverkan och att tillvarata det nationella perspektivet 

                                                 
25 Uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram inom bredbandsområdet – 
N2015/06816/ITP 
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PTS kommer vidare att fortsätta med sitt engagemang på regional nivå genom 
forumet för samverkan mellan länsstyrelser för bredbandsutbyggnad genom 
Länssamverkan bredband (LSB2).  

7.3 Förväntad effekt 

Att insatserna ska underlätta regionala aktörernas arbete med bredbands- och 
mobilfrågor och att de genom denna ökade kunskap och sina förstärkta 
nätverk, i sin tur, ska kunna bidra till utbyggnaden av bredband med hög 
överföringshastighet. 

7.4 Tidsram 

Regeringsuppdraget om att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram 
inom bredbandsområdet ska redovisas senast den 28 februari 2017 till 
Regeringskansliet. Första utbildningstillfällena i PTS Bredbandsskola blir 6-7 
april, 10-11 maj och 21-22 september 2016.  

Bredbandsforums kansli har fått i uppgift av regeringen att stödja de regionala 
bredbandskoordinatorerna under perioden 2015 – 2020 i deras arbete för 
bredbandsutbyggnad i det egna länet.  
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8 Underlätta utbyggnad av 
bredbandsnät genom tillämpning av 
utbyggnadslagen 

8.1 Bakgrund 

Den 1 juli 2016 träder lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft. Enligt 
den nya lagen ska den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller 
viss infrastruktur vara skyldig att under vissa förutsättningar låta den som 
bygger ut bredbandsnät få tillträde till sin infrastruktur. Möjligheten att få 
tillträde omfattar de som bygger såväl fasta nät som mobilnät under 
förutsättning att näten kan leverera tjänster för bredbandstillgång med en 
hastighet av minst 30 Mbit/s.  

Infrastruktur som omfattas av skyldigheten är passiva nätdelar som t.ex. 
kanalisation, master, torn och stolpar. De som omfattas av skyldigheten att 
upplåta tillträde är nätinnehavare av allmänna kommunikationsnät eller en 
infrastruktur som är avsedd att tillhandahålla en transporttjänst eller en tjänst 
för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten. 

Utöver detta innebär lagen att ett offentligt organ som utför ett bygg- eller 
anläggningsprojekt i vissa fall är skyldigt att samordna projektet med utbyggnad 
av bredbandsnät.  Detsamma gäller den som annars utför ett sådant projekt om 
det helt eller delvis är finansierat av offentliga medel. 

Vidare ska det finnas en informationstjänst genom vilken den som bygger ut 
bredbandsnät ska få kännedom om befintlig fysisk infrastruktur och om 
planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt. 

8.2 Åtgärder 

PTS förväntas bli tvist- och tillsynsmyndighet vad gäller de nya reglerna. PTS 
föreslås även få ansvar för den informationstjänst som ska finnas enligt lagen. 
Denna ska till viss del bygga på att Ledningskollen kan användas för 
ändamålet. 

Beslut kring ovan nämnda kan först fattas efter riksdagsbehandling, 
förmodligen under maj 2016. 

8.3 Förväntad effekt 

Att öka möjligheten till samförläggning vilket i sin tur kan leda till billigare och 
snabbare utbyggnad av bredbandsnät. 
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8.4 Tidsram 

Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2016.  
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9 Genomförande av dialogmöten 
rörande betalterminaler anslutna till 
mobilnät 

9.1 Bakgrund 

PTS genomförde under 2015 en studie kring problem och lösningar gällande 
kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler i glesbygd under 
turistsäsong och vid evenemang med många besökare.  

Studien visade bland annat att det saknas kunskap om befintliga alternativ, 
varvid en informationsbroschyr med vägledning till allmänheten och de aktörer 
som möter allmänheten kring olika alternativ togs fram.  

Studien följdes även upp med ett dialogmöte med branschaktörer där det 
framkom att det även fanns behov av ökad dialog mellan aktörer i branschen 
och det efterfrågades ett nytt dialogmöte för att fortsätta och fördjupa 
diskussionen.  

9.2 Åtgärder 

PTS avser att i samverkan med branschens aktörer, initiera ett nytt dialogmöte 
kring betalterminaler som kan komma att utgöra starten på ett återkommande 
forum för dialog. PTS bedömer att dialogen framöver bör drivas av branschen.  

Utöver det ska PTS fortsätta sprida information kring olika alternativ när det 
gäller uppkoppling av betalterminaler med fasta och trådlösa nät.  

9.3 Förväntad effekt 

Genom ökad dialog och samverkan kan branschen gemensamt verka för att 
minska problemen med uppkoppling. Ökad kunskap om alternativ förväntas 
också bidra till att de som har problem med uppkoppling ska hitta alternativa 
lösningar. 

9.4 Tidsram 

Dialogmötet planeras för Q2 2016 medan resterande arbete med 
informationsspridning kommer pågå under hela året. 
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10 Informera om nationell 
synkronisering av tid och takt med 
mål att öka robustheten i 
telekommunikationsnät- och tjänster  

10.1 Bakgrund 

Dagens informationssamhälle är väldigt beroende av tid t.ex. vid 
synkronisering av kommunikationsnät, spårbarhet i finansiella transaktioner 
m.m. De flesta av dagens mobiltelefoner innehåller kartprogram eller appar 
som kräver tillgång till positioneringsinformation och konsumenten är därför 
beroende av att dessa tjänster hålls synkroniserade. Mobiloperatörernas nät 
måste kunna fungera såväl i vardag som vid svåra påfrestningar. Det är därför 
en fördel om Sverige kan minska sitt beroende av satellitbaserade navigations- 
och positionsbestämningssystem eller andra radiobaserade system som dels är 
känsliga för störningar, dels kontrolleras av myndigheter eller organisationer 
med säten utanför Sveriges gränser.  

PTS har därför investerat i utveckling och drift av en robust tjänst för 
produktion och distribution av svensk tid och takt. Tjänsten tillhandahålls i 
dagsläget från fyra skyddade anläggningar (noder) fördelade på Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Sundsvall. Ytterligare en nod är planerad att etableras i 
Luleå. Tjänsten levererar både tid över Internet via NTP 26och tid och takt via 
de platser där tjänsten finns etablerad. Båda funktionerna är spårbara mot den 
officiella Svenska tiden UTC(SP)27. 

De flesta funktioner i noden är byggda redundant för att klara både bortfall av 
utrustning eller externa tidskällor och ändå leverera korrekt tid och takt. NTP-
tjänsten består av två mot varandra redundanta NTP-servrar i varje nod. Varje 
NTP-server klarar att svara på både signerade och osignerade frågor över 
IPv428 och IPv629 i upp till 10Gb/s.  

10.2 Åtgärder 

PTS avser att löpande anordna informationsinsatser för att väcka intresse för 
samt sprida kunskap om tjänsten. Mobilnätsägarna ses som den främsta 
målgruppen, men också andra operatörer, myndigheter och organisationer kan 
dra nytta av systemet. Av SOU 2015:23 framgår exempelvis att statliga 

                                                 
26 Standardiserade Internet-protokollet 
27 UTC (Coordinated Universal Time) är referenstid över hela världen. UTC realiseras och sänds ut från 
nationella laboratorier som t.ex SP  
28 Internetprotokoll version 4  
29 Internetprotokoll version 6  
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myndigheter ska använda samma synkroniserade tidsskala för de tidsangivelser 
de använder i sina it-system. Om utredningens förslag antas kan 
implementerad lösning för distribution av tid och takt generera ett ökat intresse 
även hos offentliga aktörer runt om i Sverige. 

10.3 Förväntad effekt 

Att genom information om införandet av frekvenssynkronisering på nationell 
nivå erhålla en ökad nationell robusthet i telekommunikationsnät och tjänster.  
 

10.4 Tidsram 

Informationskampanj sker under våren 2016. 
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11 Genomföra tillsyn enligt PTS 
föreskrifter om krav på driftsäkerhet 

11.1 Bakgrund 

Att främja tillgången till säker elektronisk kommunikation via mobilnäten 
innebär, förutom att tilldela radiofrekvenser i enlighet med spektrumstrategin, 
att säkerställa att de elektroniska kommunikationsnäten och -tjänsterna är 
driftsäkra. Målet är att nät och tjänster ska ha en nivå av driftsäkerhet som 
motsvarar användarnas behov av fungerande nät och tjänster där de vistas. 
Tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och -tjänster ska enligt 
lagen vidta åtgärder som säkerställer att verksamheten uppfyller rimliga krav på 
driftsäkerhet.  

I juni 2015 fattade PTS styrelse beslut om nya förskrifter om driftsäkerhet30 
som har ersatt PTS allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet31. 
Föreskrifterna förtydligar vilka åtgärder som tillhandahållare av nät och tjänster 
ska vidta för att leva upp till lagens krav på en grundläggande driftsäkerhet. 
Reglerna i den första32 av de tre kategorierna av krav trädde i kraft den 1 januari 
2016. Övriga krav, vilka samtliga rör reservkraft och redundans, träder i kraft 
så fort tillhandahållaren vidtar någon förändring av tillgångarna eller 
reservkraftssystemen, dock senast den 10 juni 2020.  

11.2 Åtgärder 

PTS avser att i tillsynsarbetet fokusera på kraven i föreskrifterna, i synnerhet de 
krav som är nya i jämförelse med de allmänna råden.  

11.3 Förväntad effekt 

Att säkerställa att tillhandahållare har anpassat sin verksamhet för att efterleva 
de nya reglerna.  

Att användare i förlängningen har tillgång till fungerande nät och tjänster. 

11.4 Tidsram 

PTS tillsynsarbete under 2016-2017 kommer att ha fokus på kraven i 
föreskrifterna, bland annat genom tillsyn av att samtliga tillgångar och förbindelser 
har dokumenterats enligt reglerna för detta, samt tillsyn av störningar och avbrott 

                                                 
30 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet - PTSFS 2015:2 
31 PTS allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet - PTSFS 2007:2 
32 Regler om övergripande driftsäkerhetsarbete (3 §), dokumentation av tillgångar och förbindelser (4 §), 
riskanalys och konsekvensanalys (5-6 §§), incidenthantering (7 §), kontinuitetsplanering (8 §), åtgärder 
efter riskbedömning (9-12 §§), åtgärder avseende åtkomst och behörighet (13 §) och åtgärder avseende 
övervakning och beredskap (14 §) – PTSFS 2015:2 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20072---PTS-allmanna-rad-om-god-funktion-och-teknisk-sakerhet/
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till följd av fel i konfigurationer. Mer information finns i PTS tillsynsplan för 
driftsäkerhetsområdet33. 

 

 

                                                 
33Plan för PTS driftsäkerhetstillsyn 2016-2017- Dnr: 15-11630 


