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         Singapore 15 02 11 
 
 

Post- och Telestyrelsen 
pts@pts.se 
 
 

Svar med synpunkter på remiss avseende 
Föreskrifter om Krav på driftsäkerhet för 
telekommunikationer. Dnr 14 -13006 
 
Tack för möjligheten att få ge synpunkter på detta förslag till föreskrifter om driftsäkethet i 
allmänna telekommunikationssystem 
 
Kulturomställning i svensk teknisk förvaltning 
 
I Sverige pågår en omställning  av sättet att driva infrastrukturella system och tjänster. 
Inom postsystem, utbildning, vård, järnvägar har vi sett en ökad privatisering där 
samhällsägda institutioner omorganiserats till bolag och privatägda aktörer fått komma in 
och agera. Liknande trender finns inom mer tekniska infrastrukturer som elkraft, fjärrvärme 
och telekommunikationer. Tidigare har fokus inom infrastrukturella system främst varit att 
deras tjänster skulle erbjudas hela allmänheten om möjligt likvärdigt och till låga priser 
nära självkostnad. iden mån som ekonomiska avkastningskrav funnits har dessa varit 
måttliga med en definierad koppling till statens låneränta. En sådan modell för att 
organisera viktiga funktioner i samhället kan fungera bra men det beror på kulturella 
förhållanden - inte minst de organisationsinterna kulturerna - och mycket god offentlig 
insyn i verksamheterna. Det finns dock risker för att långvarig ekonomisk ineffektivitet så 
småningom utvecklas i de utförande organisationerna.  
 
Den nu pågående trenden är att själva de praktiska delarna av infrastrukturella tjänster 
skall vara ekonomiskt effektiva och detta skall drivas av konkurrens och högre avkastning 
på det investerade kapitalet. Fokus blir mer överflyttat på utförarorganisationernas egen 
lönsamhet som ett mått på effektivitet. Det finns klara fördelar med det men en risk när 
man går över från fokusering på tjänstekvalitet till fokusering på hög lönsamhet är att 
långsiktighet, tjänstekvalitet, teknisk tillförlitlighet och beredskap för störningar minskar. 
Den funktionstillförlitlighet eller kvalitet som samhället kräver av ett utförande företeg kan 
för företaget kännas för hög för att dess eget ekonomiska avkastningsmål skall nås utan 
prishöjning och affärsförlust till konkurrenter. Det blir då nödvändigt att man har 
myndigheter som övervakar verksamheterna och ställer generella kvalitets- och 
tillförlitlighets krav på alla företag i samma utförarbransch. När man inom näringslivet skall 
upphandla en anläggning eller större tjänst specificerar man genomtänkta krav som skall 
gälla och den som inte uppfyller kraven på exempelvis kvalitet och tillförlitlighet får inte 
uppdraget eller blir skild från pågående uppdrag och kan dessutom drabbas av 
ekonomiska sanktioner som böter och skadestånd. Att sälja licenser för infrastrukturell 
verksamhet är likvärdigt med att upphandla. Man ger ett företag möjligheter att tjäna 
pengar på att utföra en tjänst eller leverera en anläggning under förutsättning av att det 
utför ett arbete som uppfyller olika normer och de specificerade kraven. 
 
När man ser på utförande av tjänster från samhällets sida är det mycket viktigt att man ser 
samhället som ett antal individer och man måste i formulerande av krav beakta att man 
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som myndighet agerar för den enskilda individens räkning och inte bara för kollektivet. Det 
är viktigt när man ställer krav på tillförlitlighet och tillgänglighet  för system som riktar sina 
tjänster till enskilda individer. Därför är det också tacksamt att den nya kraven är s k “Vad-
krav”, men man måste också formulera dem sett från den enskilda slut kundens behov. 
Hög tillförlitlighet och tillgänglighet hos majoriteten av kurder uppväger inte alltför låga 
systemprestanda hos en minoritet även om den är liten. Det är också viktigt att se 
systemtjänster från den anslutna individens synpunkt och inte bara kollektivets när man 
bedömer rimligheter. 
 
För marknadsmässigt fungerande infrastrukturer krävs marknadsmässiga 
styrmedel. 
 
Mot den ovannämnda bakgrunden är det utmärkt att man nu inom 
telekommunikationsområdet väljer att istället för att framställa önskningar genom Allmänna 
Råd införa krav genom Föreskrifter som i princip räknas som författning/lag. Regler/krav 
som inte innebär ekonomiskt utvärderingsbara sanktioner när man bryter mot dem eller 
inte uppfyller dem kan dock inte värderas i organisationer som främst är inriktade mot att 
producera egen ekonomisk avkastning. Populärt uttryckt: En entreprenör gör bara det som 
står i avtalet - för den som främst styrs av möjligheten att fylla plånboken skall det också 
kännas i plånboken när avtalets krav på service och funktion inte uppfylls. Föreskrifter är 
en form av avtal med samhället. Ekonomiska sanktioner och ersättningskrav från kunder 
gör det lättare att jämföra kostnader för brister med kostnader för att undvika dem. Ganska 
ofta kan man säga att hållande av mycket hög tillförlitlighet i leveransförmåga i sig inte är 
lika lönsamt för en utförare som måttlig tillförlitlighet om det inte innebär att 
avtalsbrott/regelbrott och avvikelse från uppställda krav leder till sanktioner/skadestånd. 
En ekonomiavdelning har lättare att förstå pengar än tillförlitlighet.  
 
Om avbrott och andra störningar i telekomverksamhet leder till ekonomiska sanktioner och 
skadestånd för en operatör och om orsaken ligger utanför operatörens ansvarsområde är 
det viktigt att de ekonomiska konsekvenserna kan föras vidare genom regress till det 
företag eller den underleverantör som egentligen orsakat avbrottet/störningen. Typiskt är 
långa elavbrott som slår ut delar av ett telekomsystem, men det kan röra sig om andra 
saker som t ex yttre påverkan på utrustningar.  
 
Det kan vara svårt att på kort tid införa kravkopplade sanktioner i nya föreskrifter för 
telekombranschen men man bör redan från början införa klausuler som gör det möjligt att 
sådana lätt kan införas något senare av den branschövervakande myndigheten eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. Krav kan behöva utformas i samarbeten. Förutom 
leverantörsbranschens samarbetsorganisationer är konsumentverk och 
konsumentorganisationer viktiga, liksom organisationer för fastighetsägare och 
småhusägare. 
 
Inom elkraftområdet har man direkt ellagen infört generella ekonomiska sanktioner för 
brister i elnättjänst. En schablonersättning skall utan ifrågasättande utbetalas till kunder 
om elavbrott blir för långa. Dessutom kan skadestånd tillkomma. Det här har säkert haft 
betydelse för den upprustning och kablifiering och byte av landsbygdsnät och byte av 
ledningstyper som nu pågår i landet.  
 
 
Infrastrukturer beror av varandra 
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Undertecknad har främst sysslat med frågor om tillförlitlighet inom elkraft och 
fjärrvärmeförsörjning. Telekommunikation handlar liksom elkraft- och fjärrvärmeförsörjning 
både om infrastrukturella tekniska system och om infrastrukturella tjänster som 
distribueras genom de tekniska systemen. Infrastrukturella system och tjänster är 
företeelser, hårdvara och mjukvara, utan vilka det moderna samhället inte kan fungera väl.  
Mellan infrastrukturerna  finns ömsesidiga beroenden. Brister i tillförlitligheten i en 
infrastruktur ger konsekvenser för tillförlitligheten i andra. Det här gör att man inte enbart 
kan separatbetrakta en struktur eller en tjänst taget när man formulerar krav på 
tillförlitlighet och tillgänglighet. Det faktum att systemen är beroende av varandra blev 
mycket tydligt vid en sådan händelse som stormen Gudrun där  elavbrotten orsakade att 
basstationer för mobiltelefoni inte fick elkraft och “slocknade” vilket gjorde att 
återställningsarbetet inom kraftförsörjningen blev mer komplicerat, eftersom  elbranschen 
hade gjort sig beroende av den bekväma mobiltelefonin för sitt normala drift- och 
underhållsarbete. Mobiltelefoni är för normalt arbete mycket mer praktiskt än den tidigare 
mer vanliga kommuikationsradion.  Samtidigt fanns bristen i själva mobiltelefonitjänsten, 
att bortfall av en basstation inte automatiskt gjorde att dess funktion ersatte av lokal 
roamingmöjlighet. Det senare löste kraftföretagen genom att snabbt införskaffa utländska 
mobiltelefonkort eftersom det för dessa fanns roaming. Problemet löstes men det tog 
längre tid. I krislägen är tillförlitlighet extra viktig. Tidsutdräkt kan - även om den är mycket 
kort - orsaka förlust av liv och egendom.  
 
En annan mycket viktig infrastrukturell tjänst är all räddnings- och polisiärverksamhet. 
Ingenstans i det erhållna underlaget har nämnts räddning av liv och egendom. 
Blåljusverksamheterna har sitt telekommunikationssystem men allmänhetens kontakt med 
dessa tjänster i kritiska situationer sker genom de vanliga telefonisystemen. Den vanliga 
mobiltelefonin kan också vara back-up om blåljussystemet drabbas av fel. Behovet av 
kontakt med blåljusverksamheter är inte så stort för individen eller ett företeg. För individen 
kan det handla om några få gånger under hela livstiden men dessa gånger är mycket 
viktiga. Skulle man sätta en samhällsekonomisk kostnad på ett tillfälle då det inte går att få 
kontakt med polis eller räddningstjänst så blir den mycket hög. 
 
 
Glöm inte kopparnätet och klassen E 
 
Förslaget till utförande av föreskrifter om tillförlitlighet i telekommunikationer synes mest 
vara inspirerat och formulerat med inriktning mot trådlösa telekommunikationssystem - dvs 
mobiltelefoni och mobilt Internet men enligt gällande lag omfattar begreppet “elektronisk 
kommunikation” även trådbunden kommunikation  dvs det vanliga s.k.kopparnätet. Det 
finns en trend att börja avveckla kopparnätet och speciellt i glesare bebyggelse. 
Avveckling av en telekommunikationsmöjlighet är liktydigt med den mest extrema formen 
av sammanbrott i telekommunikation.  Avveckling av kopparnät eller annan trådbunden 
kommunikation (optofiber är också en form av tråd) bör inte få ske utan myndighetsbeslut, 
inte utan kommunalt samråd och inte utan att något annat kvalitetsmässigt och 
tillförlitlighetsmässigt minst likvärdigt alternativ erbjuds till påverkade slutanvändare. 
Kopparnätet byggdes upp under en tid då telekommunikationer såväl som elförsörjning av 
princip skulle erbjudas befolkningen nästan oberoende av var de bodde eller hade sin 
verksamhet. Kopparnätet kom alltså att nå långt ut i glesbygden och till platser dit dagens 
mobiltelefoni inte når eller bara ger bristfällig kommunikation. Till saken hör att kopparnätet 
och mobiltelefoni har olika tillförlitlighetsegenskaper. Kopparnätet i glesbygd är baserat på 
luftledningar och är känsligt för trädfall. Mobiltelefonins basstationer i glesbebodda 
områden kan vara elförsörjda via luftledning och drabbas då, förutom av andra elavbrott 
också av sådana som orsakas av trädfall över distributionsledningar. I de fall då elavbrott 
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inte beror på oväder och fallande träd kan kopparnätet vara mindre känsligt eftersom 
stationsbatterier i kopparnätets telefonväxlar av tradition ofta har mycket stor kapacitet i 
förhållande till det normala energibehovet och telefonabonnenternas  samtalsapparater 
inte behöver vara beroende av annan extern elförsörjning än den som kommer från 
telefonväxelstationen. 
 
Vid formulering av tillförlitlighetskraven måste man beakta att de även gäller för 
kopparnätet och att själva telefonlinjerna är komponenter i det systemet. Den aktiva 
anslutna komponenten är kundens telefonapparat. Klassen E synes bokstavligt omfatta 
alla ledningar ut från en typisk telefonväxelstation på landsbygden och sådana fall där 
man bytt kopparledningar mot s k fast mobiltelefoni till avlägset belägna kunder. Någon 
maximal avbrottstid eller något krav på reservkraft finns inte formulerat för dessa typer av 
aktiva anslutningar. Faktiskt synes även kopparnät i tätort falla inom klass E eftersom varje 
par av ledningstråd är en systemkomponent och det till varje par för det mesta är anslutet 
bara en kund. Jag utgår från att det här är ett förbiseende. 
 
Sårbarhet 
 
Det är främst stormarna Gudrun och Per som visat på sårbarhet och tillförlitlighetsbrist i 
både elförsörjning och telekommunikationer. Det är viktigt att man vid utformning av 
tillförlitlighetskrav beaktar både sårbarhet och tillförlitlighet. Det är olika begrepp. 
Tillförlitlighet kan definieras, mätas och behandlas matematiskt till för verksamheten eller 
systemet lämpligt definierade jämförelsetal. Sårbarhet är något helt annat. Sårbarhet 
handlar om påverkan utifrån medan tillförlitlighet handlar mycket om brister inuti ett 
system. Ett system kan vara mycket tillförlitligt men sårbart. Ett system kan också vara 
praktiskt taget osårbart men ha låg tillförlitlighet. Basstationer i mobiltelefonsystem är i 
glesbygd ofta stagade master och därmed tämligen sårbara för den som vill sabotera. De 
kan vara väl dimensionerade vad gäller påverkan av väder och kan vara försedda med 
god reservkraft, men kan slås ut med tämligen lätta handburna verktyg för den som 
verkligen vill skada.  
 
Samhällsekonomisk kostnad 
 
Bland underlagen till förslaget finns en beräkning av samhällsekonomisk kostnad för 
avbrott i telekommunikationer. Den behandlar det fallet att en stor del av 
kommunikationssystemet slås ut samtidigt. Sådana här fall finns studerade även inom 
kraftförsörjning och och det finns händelser som man kan gå tillbaka på och försöka räkna 
fram. Det är mycket svårt att göra detta eftersom hela samhället drabbas på ett så 
omfattande sätt att det inte finns beredskap för att klara situationen och de 
samhällsekonomiska skadorna i bred mening som ju skall omfatta människors värderingar 
vid händelsetillfället blir omöjliga att beräkna. Samhällsekonomisk kostnad uppstår dock 
inte bara vid sällsynta men stora omfattande avbrott och andra  störningshändelser. Det 
stora antalet små och måttliga störningar som vardera har liten geografisk och tidsmässigt 
omfattning kan integrerat över tiden också leda till mycket höga samhällsekonomiska 
kostnader. 
 
Något man också kan behöva kommentera i en analys av samhällsekonomiska kostnader 
är att människor kan förmodas att ha andra värderingar då det handlar om brister som 
drabbar alla och är orsakade av katastrofliknande händelser,, än om det handlar om 
återkommande irriterande händelser i vardagen. Efterfrågeelasticitet blir olika för 
kortvariga brister och för sådana långvariga där man med tiden kan komma att anpassa 
sig med egna planerade åtgärder. Vidare är  efterfrågeelasticitet över hela området från 
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koordinatsystemets origo till och med den rådande punkten för skärning mellan prisnivå 
och efterfrågan med säkerhet inte linjär. 
 
Trots svårigheterna är det värdefullt och nödvändigt att göra betraktelser som i det med 
remissmissivet bifogade dokumentet när man arbetar med infrastrukturella system och 
tjänster som betjänar hela samhället. Till de mer direkta kostnaderna för att åtgärda 
störningar och värderingen av konsumentöverskott måste man också lägga kostnader för 
all negativ följdpåverkan som kan uppstå. Följdskador brukar inte vara försäkringsbara 
men de uppstår ändå och ger upphov till samhällsekonomiska kostnader. 
 
Något som är speciellt viktigt för infrastrukturer med hög kvalitet är att medborgarna väljer 
bort att ha egen redundans. Man gör sig beroende av tjänstens höga kvalitet. Det är en 
stark trend att man av kostnadsskäl väljer bort fast telefoni och bara satsar på 
mobiltelefon. Tillförlitligheten hos den egna mobiltelefonförbindelsen kan vara låg jämfört 
med fast telefoni eftersom den sannolikt vanligaste orsaken till avbrott är att man glömt att 
ladda. Å andra sidan kan man då tillfälligt låna en telefon av någon annan. Det är alltså 
ingen anledning till att det inte skall vara höga krav på operatörer. 
 
Kvalitet är inte bara avbrott 
 
Något som också bör räknas in i tillförlitlighetsbegreppet för elektronisk telekommunikation 
är systemens anpassning till efterfrågan på kapacitet och variationerna i belastning.  Det 
är egentligen en fråga om tillgänglighet när kapacitetsbrist i basstationer och nätet i övrigt 
gör att bredbandsabonnemang inte kan utnyttjas i tillräcklig grad i förhållande till vad en 
kund betalar för att få. Det här skapar irritation i kundkretsen. Att efterfrågan på 
telekommunikationer varierar under dygn och veckor är inget nytt i telekombranschen. Det 
har alltid krävts trafikstudier och matematiska beräkningar för att dimensionera 
telekommunikationssystem så att kunderna alltid kan räkna med att få kontakt. Den 
bristande kapaciteten i förhållande till antalet abonnemang förfaller särskilt besvärande när 
det gäller mobilt bredband.  
 
Det mobila bredbandets problem är att kunderna inte bara har en dygns- och 
veckovariation i sitt beteende utan även en regelbundenhet i att flytta mellan områden. Bra 
exempel är “sommarstugekommuer” runt storstäder där sommarbefolkning kan vara 
nästan dubbelt så hög som vinterbefokning. Det är givetvis svårt att anpassa kapacitet till 
sådana förhållanden men det är ändå inte acceptabelt att kapaciteten under delar av av ett 
dygn går ned så lågt att mobil bredbandskontakt inte alltid kan upprättas. Det är kanske 
främst ett fredagskvällsproblem, men bredband och Internet används inte bara till 
nöjeskommunikation utan även till nyheter och bankkontakter. I samband med elavbrott 
lägger nätbolagen ut avbrottsinformation till kunderna på sina hemsidor och hänvisar till 
dessa. Mobiltelefoner och basstationer kan fungera men det kan bli högbelastning i 
telenätet. 
 
Tillgänglighet i telefonisystem brukar utgå från avbrottsstatistik. Tillgänglighet för en 
förbindelse innebär att den. Otillgänglighet innebär att den inte fungerar och inte 
användas. Ett binärt synsätt - 1 eller 0. För bredband kan man behöva övergå till andra 
definitioner liknande dem som används för produktionsanläggningar. Om en anläggning är 
funktionsduglig men inte kan drivas med full kapacitet har den begränsad tillgänglighet. 
Om kapacitetsreduktionerna varierar över tiden får man beräkna ett medelvärde för 
tillgängligheten. Om bredbandskapaciteten ibland eller ofta ligger under den abonnerade 
p.g.a. t ex hög belastning blir bredbandet inte fullt tillgängligt. Det gäller alltså för 
operatörer att inte teckna avtal med kunder för högre kapacitet än vad som alltid kan 
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lovas. Det är rimligt att tillåta en del kapacitetsreduktion vid hög belastning men man kan t 
ex definiera att det inte är förrän kapacitetsreduktionen gått under en visst procenttal av 
den abonnerade kapaciteten, som man kan börja anse att den med kunden avtalade 
tillgängligheten sjunkit. Troligen behövs en del utvecklingsarbete för att formulera/definiera 
lämpliga tillgänglighetsmått för bredbandskapacitet sett från kundsynpunkt och 
procenttalet behöver definieras. Samtidigt behöver man utveckla mätmetoder. 
Enkätbaserade metoder kan vara användbara men tekniska direktmätande metoder är att 
föredra. Kan bredbandskollen automatiseras och resultatet sändas till en 
nätkvalitetsövervakning? Samhället är ännu bara i början av Internet- och 
bredbandsutnyttjande. Det kan behövas föreskrifter inom området bredbandskapacitet. 
 
När man inom eldistribution inte hinner med att bygga ut nätkapacitet i förhållande till 
belastning använder man varierande tariffer för att påverka kundbeteende. Det torde vara 
möjligt att sådant kan komma även inom brebandsutnyttjande. Bredbandskollen är ett 
utmärkt testinstrument för nätkapaciteten men vad skall kunderna göra när kapaciteten 
sjunkit så pass att bredbandskollen inte kan kontaktas? För kapacitetsproblemen är det 
svårare att styra med skarpa föreskrifter men man kan ändå kräva att minsta kapacitet för 
en kund normalt inte får understiga en viss nivå i förhållandet till abonnemang utan att 
kunden ges viss ekonomisk kompensation. Vidare kan man föreskriva om att 
belastningsstudier regelbundet skall redovisas till myndigheten. Konkurrens löser inte alla 
problem. Därför finns det Inom energiområdet en speciell marknadsövervakande 
myndighet som som godkänner elnättariffer och tariffstrukturer. För elnät finns inte 
konkurrens men även inom mobiltelefoni och mobilt bredband förekommer samarbeten om 
basstationer och samtrafik Någon liknande funktion synes därför behövas även för 
telekommunikationer men den kan ha en annan inriktning. Syftet måste var att goda 
telekommunikationer skall kunna erbjudas i hela landet. Pris och kostnad är inte samma 
sak utan olika sidor på samma mynt. En relation mellan pris och kvalitet är viktig. Det är att 
uppnå god eller åtminstone rimlig service på landsbygden och i glesbygd .som är 
utmaningen för all telekommunikation. 
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