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Post- och telestyrelsen  
Att: Anna Wibom  
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
Insänt via e-post till:  

     pts@pts.se 
 
Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens 
förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006)  
 
Com Hem AB (Com Hem) tackar för möjligheten att inkomma med tillägg till vårt yttrande daterat 
2015-03-02 avseende det justerade förslag på föreskrifter om driftsäkerhet (Justeringsförslaget) som 
Post- och telestyrelsen (PTS) remitterade den 16 mars.  

  
Sammanfattning  
Utifrån de yttranden som inkommit på PTS förslag till föreskrifter om driftsäkerhet som remitterades 
den 26 januari 2015 (Förslaget) som Com Hem tagit del av är det tydligt att majoriteten av Svensk 
telekomindustri står enade i uppfattningen att Förslaget är fel väg att gå. Vidare konstaterar Com Hem 
att PTS i Justeringsförslaget inte implementerat några av de förslag till ändringar eller revideringar 
som Com Hem eller branschen framfört i den tidigare remissen.  
 
Svensk it-politik har över en lång tid präglats av en samsyn där politik och myndigheter skapat 
förutsättningar för marknaden att investera genom att undanröja hinder för utveckling och styra mot 
tydliga krav som gynnat alla; konsumenter, företag och samhället i stort. Detta har också gjort att 
Sverige idag är ett av Europas mest digitaliserade länder.  
 
Med Förslaget riskerar denna positiva utveckling att hämmas. Förslaget reglerar inte nyttor, 
leveranskvalitéer eller nivåer, vilket är det våra kunder efterfrågar. Istället går man ifrån den 
teknikneutrala väg som hittills drivit it-utvecklingen framåt och kravställer hur vi ska bygga våra nät. 
Detta paradigmskifte inom svensk telekomreglering riskerar inte enbart att höja kostnaderna för 
konsumenterna och minska utbyggnad, innovation och tjänsteutveckling – utan rikserar dessutom att 
få motsatt effekt med fler driftstörningar, när branschen tvingas investera i gårdagens teknik för att 
möta framtidens utmaningar. 
 
Av dessa och alla de övriga tekniska, ekonomiska och juridiska skäl vi lyfter fram i vårt 
ursprungsyttrande, välkomnar vi PTS öppning till att justera Förslaget. Dock konstaterar vi att 
Justeringsförslaget inte över huvudtaget speglar de synpunkter som Com Hem eller övriga branschen 
lyft fram till PTS i sina yttranden.  
 
PTS redogör i sin konsekvensanalys för att myndigheten inte ser andra vägar fram än den föreslagna. 
Här vill vi hävda motsatsen. Det finns vägar fram som på ett mer rimligt, mer proportionerligt, mer 
träffsäkert och i enlighet med LEK skulle kunna höja robusthetsnivån och öka tillgängligheten på 
elektroniska kommunikationer i Sverige – till nytta för såväl våra kunder som samhället i stort. 

 
Com Hems synpunkter på Förslaget och Justeringsförslaget 
Av Förslagets 24 paragrafer har Com Hem, liksom våra konkurrenter, varit starkt kritiska till de 
tekniska regleringar som i detalj definierar hur vi som operatörer ska bygga våra nät, det vill säga 15-
24§§.  
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Detta bland annat eftersom:  
  

A. Förslaget i allmänhet och de ovan nämnda paragraferna i synnerhet bygger på en mycket 
otydlig problemformulering. Vare sig PTS, genom sin konsekvensanalys, eller annan 
tillgänglig offentlig statistik underbygger att problemet kring driftstörningar är av den art att de 
föreslagna lösningarna kring redundans och reservkraft skulle vara de rätta.  
 

B. I vårt ursprungliga yttrande konstaterar vi att de lösningar som föreslås av PTS inte löser de 
problem som drabbar våra kunder vilket bekräftas vid en genomgång av våra nätfel under 
2014 där färre än 2,5 procent av avbrotten orsakades av strömavbrott och mindre än 0,1 
procent av fiberavbrott. Risken är istället att förslaget blir kontraproduktivt och ökar antalet 
driftstörningar som en följd av att de investeringar vi idag gör i robusthöjande syfte kommer 
nedprioriteras när vi tvingas ta de felriktade kostnader PTS vill ålägga oss genom 
föreskrifterna.  
 

C. Förslaget återspeglar inte ett modernt sätt att bygga nät och infrastruktur och riskerar att låsa 
fast landets operatörer i gårdagens teknik.   
 

D. PTS egen konsekvensanalys av bland annat finansiella och tekniska effekter av kraven på 
redundans och reservkraft är mycket knapphändiga och står inte i relation till de enorma 
ingrepp kraven innebär i operatörernas nät.  

 
E. Förslaget bygger på en juridisk mycket tvivelaktig grund. PTS vill genom Förslaget föreskriva 

en enhetligt fastställd säkerhetsnivå, vilket ligger utanför LEK:s stadgande om 
tillhandahållarens skyldighet att vidta rimliga och anpassade driftsäkerhetsåtgärder. Förslaget 
kan därför anses stå i strid med LEK, särskilt 1 kap. 1-2 §§ och 5 kap. 6b §. Vi menar att 
förslaget inte kan genomföras, om det alls ska genomföras, genom föreskrifter.  
 

F. Förslaget innebär ett strukturellt åsidosättande av proportionalitetsprincipen i LEK. Av både 1 
kap. 2 § i LEK och lagens förarbeten följer att alla åtgärder som vidtas med stöd av lagen inte 
får vara mer ingripande än som framstår som rimligt och att de ska vara proportionella med 
hänsyn till lagens syfte. Som vi lyfter fram i vårt ursprungliga yttrande står förslagets nytta inte 
i proportion till dess följder i form av ingrepp och kostnader.  

 
De justeringar som PTS föreslår i Justeringsförslaget utgår fortfarande från samma typ av felaktiga 
tekniska lösningar som Förslaget. Justeringarna som föreslås i Justeringsförslagets punkt 1a och 1b 
kommer ha en minimal effekt på de konskevenser vi beskriver i vårt ursprungliga yttrande. Att PTS i 
Justeringsförslagets punkt 1c lämnar en öppning för ett längre ikraftträdande har inte heller det någon 
effekt på Förslagets konskevenser. Lösningarna blir inte bättre eller mer rätta för det att de 
implementeras under en längre period. 
 
Därmed konstaterar Com Hem att de brister som föreligger i PTS utredning kring föreskrifterna, liksom 
de ekonomiska, tekniska, juridiska och inte minst it-politiska konsekvenser som Förslaget skulle få vid 
ett genomförande, allt vilket vi beskriver i vårt ursprungliga yttrande, även gäller Justeringsförslaget.  

 
PTS har i sitt Justeringsförslag också efterfrågat mer fakta från operatörerna. Nedan beskriver vi kort 
de satsningar vi gjort i vårt nät liksom hur de föreslagna lösningarna i Förslagets 15-24§§ slår fel.   

 

Våra investeringar i nätet leder till ökad robusthet 
Till vårt backbone har vi 46 anslutna lokala huvudcentraler och 122 digitala hubbar över hela landet. 
Allt som sker i vårt nät övervakas genom vår NOC som är bemannad 24 timmar om dygnet, 365 dagar 
om året. 
 
För att hantera den ökade bredbandstrafiken liksom ökade krav på tillgänglighet har Com Hem de 
senaste åren investerat hundratals miljoner årligen i att uppgradera vårt backbone till att bli ett av 
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Sveriges starkaste sett till kapacitet och räckvidd. Vi har tredubblat vår kapacitet i nätet som är helt 
redundant med fysiskt skilda vägar till varje ort.  
 
Vidare har vi de senaste åren bytt ut i princip all hårdvara på våra huvudcentraler, som routrar och 
CMTS:er, för att öka tillgänglighet och stabilitet. Detta arbete pågår fortfarande och beräknas vara 
färdigt sommaren 2015.    
 
Andra nätförbättrande åtgärder vi gör är att vi kontinuerligt bygger ut kapacitet liksom att vi förenklar 
nätdesignen, detta eftersom minskad komplexitet ger ökad tillgänglighet. Vidare investerar vi stora 
belopp i nätnära stödsystem (OSS) för att garantera proaktiva åtgärder för att upptäcka problem innan 
de leder till otillgänglighet i tjänsterna.  
 
Tvärt emot den väg som PTS vill leda oss in på genom Förslaget, jobbar vi aktivt för att göra oss 
mindre beroende av hårdvara. Istället driver vi utvecklingen, likt alla moderna operatörer, mot 
proaktiva ”varningssystem” vilket ger oss möjlighet att i förväg hantera de driftavbrott som verkligen 
drabbar våra kunder. Vi arbetar även aktivt med SDN (Software Defined Networks) för att göra oss 
mindre beroende av hårdvara generellt liksom med automation för att undvika de mänskliga 
misstagen som är en betydande orsak till avbrott. 
 

Förslagets konsekvenser i vårt nät  
I vårt backbone är Förslagets krav på redundans och strömförsörjning rimliga. I den här typen av 
centrala distributionsnät där fel och avbrott eskalerar ner till alla delar av nätet över hela landet har 
den här typen av lösningar en reell och faktiskt nytta. Nivån är självklar.  
 
Det är när vi kommer längre ner i nätstrukturen som kraven blir orimliga, främst i de klasser som PTS 
definierat som C och D, och i stora delar helt onödiga. Detta eftersom den stora andelen fel är av en 
helt annan karaktär än de PTS lösningar vill hantera. De driftstörningar som våra kunder råkar ut för 
består oftast av:  
 

 Förstärkare eller liknande utrustning som går sönder i våra fastighetsnät. Här är redundans 

inte ens teoretsikt möjligt att implementera – utrustningen måste bytas ut. Detta är tillexempel 

det allra vanligaste felet vid åsknedslag 

 Handhavandefel så som felaktigheter i konfigurationer och liknande. Vi skärper och förbättrar 

ständigt våra rutiner – men den mänskliga faktorn är svår att reglera bort. Något som inte 

minst visade sig vid det stora avbrott i mobiltelefonin som drabbade landet den 23 februari där 

orsaken var just ett handhavandefel 

 Mjukvarubuggar 

 Logiska nätfel eller komplikationer 

 Provisionering av tjänster 

 Fel på kundutrustning 

 Fel som uppstår vid installationer  

 Lokala kabelproblem i fastigheten 

 Kapacitetsproblem  

Tittar man på våra samtliga nätfel (inkluderande även de som drabbar <2 000 hushåll) under 2014 
hade 2,4 % att göra med strömavbrott och mindre än 0,1 % med fiberavbrott.  
 
I våra huvudcentraler och i en del hubbar innebär Förslagets uppsatta krav på redundans och 
reservkraft enorma ingrepp. I vissa fall är de vare sig teoretiskt eller praktiskt genomförbara. 
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Exempelvis: 
 

- Förslagets höga krav på reservkraft innebär att de UPSer som våra huvudcentraler idag är 
utrustade med inte kommer att vara tillräckliga. För att klara strömförsörjning i enighet med 
Förslaget krävs dieselaggregat. Dessa tar så pass mycket mer utrymme i anspråk att vi utöver 
att behöva bekosta själva aggregaten, kommer behöva bygga ut ett stort antal huvudcentraler 
samt ett antal noder. I många fall är denna utbyggnad inte ens praktiskt genomförbar. Det är 
viktigt att observera att våra tjänster kräver att det finns ström hos slutkunden för att t.ex. 
modemet skall fungera. Eftersom det vanligtvis är samma leverantör av ström är ofta 
reservkraftåtgärder helt verkningslösa.  
 

- Vårt nät bygger i stora delar på fiber som vi hyr från underleverantörer. Därmed är vi beroende 
av i vilken utsträckning dessa aktörer kan erbjuda redundanta anslutningar. För våra lokala 
huvudcentraler hyr vi i ungefär 50 % av fallen svartfiber från lokala Stadsnät där den 
redundans PTS vill kravställa på i många fall inte kommer kunna gå att uppnå. Vi kommer 
därmed behöva säga upp dessa avtal och hitta andra lösningar för att nå upp till PTS krav. 
Detta kommer gå ut över lokala Stadsnät och aktörer som redan innan kommer drabbas hårt 
av de nya föreskrifterna. Vidare vill vi vara tydliga med att det på vissa platser inte kommer 
finnas redundant fiber att tillgå.  

 
- Förslagets krav på redundans av tillgångar i brandceller innebär att utrustningen i våra 

huvudcentraler och till viss del i noder i princip ska dubbleras och sättas upp i angränsande, 
brandsäkert, utrymme. På de siter vi hyr från exempelvis Skanova är detta inte möjligt. Vi 
kommer helt enkelt behöva flytta och bygga nya huvudcentraler på dessa platser (där det ens 
är möjligt), något som kommer försvåras av såväl utrymmes- som bygglovstekniska skäl. Vi 
kommer behöva större och i många fall, nya, lokaler, ny hårdvara, utökad support och dubbla 
anslutningar. Allt det här innebär enorma ingrepp, och som vi redan beskrivit kommer dessa 
lösningar hantera en försvinnande liten del av våra kundfel – till oproportionerligt höga 
kostnader.  
 

- Det kommer också att öka den komplexitet i våra nät som vi så hårt fokuserar på att arbeta 
bort. Mer hårdvara och komplexare strukturer kommer leda till fler potentiella felkällor, vilket är 
kontraproduktivt. Ett modernt sätt att arbeta med nät är att arbeta bort komplexitet, göra sig 
MINDRE inte MER beroende av hårdvara och addera intelligenta mjukvarubaserade sätt att 
proaktivt arbeta med driftstörningar.  

 
- I vissa delar av vårt nät är inte kraven så som de formuleras av PTS inom klass C och D ens 

teoretiskt och således heller inte praktiskt genomförbara. Detta är helt oberoende av om det 
rör sig om utrustning inom eller utanför tätort. En del noder i vårt nät består av ett vägskåp 
eller andra ytor med kraftiga begräsningar kring vilken utrustning som kan inrymmas. Vidare 
omöjliggör kabelteknologin redundanta placeringar av CMTS:er eftersom DOCSIS som ett 
radiobaserat medium inte fungerar som en point-to-point access. Med andra ord kommer 
Förslaget som det är formulerat aldrig kunna implementeras fullt ut i klass C och D.  

 
Sammanfattningsvis måste Com Hem konstatera att de lösningar som PTS vill kravställa på genom 
Förslagets 15-24§§ är faktamässigt dåligt underbyggda och tekniskt felaktiga utifrån hur moderna nät 
byggs. I vissa fall är de vare sig teoretiskt eller praktiskt genomförbara. De kostnader och ingrepp som 
lösningarna innebär i våra nät står otvivelaktigen inte i proportion till nytta. Snarare kommer vi åter öka 
den komplexitet som vi arbetar för att få bort. Vi kommer behöva prioritera om från att investera i 
sådant som de senaste fem åren gett allt stabilare tjänster för våra kunder, till att kunna finansiera 
dieselaggregat, större lokaler, dubbel hårdvara, omförhandlade avtal etc. Lättnaderna som PTS 
presenterar i Justeringsförslaget kommer ha mycket liten, om ens någon, effekt. 
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Vi agerar på en fungerande marknad 
Vårt nät är idag ett av världens modernaste kabelnätverk. Vi agerar på en extremt konkurrensutsatt 
marknad där kundernas krav på tillgänglighet och stabilitet blir allt högre. Som på vilken väl 
fungerande marknad som helst, leder den kommersiella efterfrågan på i det här fallet robusthet till att 
marknadens aktörer anpassar sina tjänsters tillgänglighet efter kundernas krav.  
 
De satsningar vi beskriver ovan har lett till att våra kunder är nöjdare med sina tjänster och att fler 
väljer att stanna kvar hos Com Hem. Vi ser hur andelen fel i våra nät sjunker liksom samtalen till vår 
kundservice. Sedan 2011 har vi minskat antalet samtal till vår kundservice med 30 % - trots att vi idag 
har fler kunder liksom ökat trafiken i våra nät med en ansenlig mängd. Under det första kvartalet 2015 
konstaterar vi en extremt bra situation i vår kundservice med snittkötider som många dagar ligger 
under en minut. Våra satsningar har också lett till att vi idag är den operatör i Sverige som kan erbjuda 
snabbast bredband till flest – 500 Mbit/s till 1,6 miljoner hushåll. Med andra ord är Com Hem en stark 
bidragare till regeringens mål om 100 Mbit/s bredband till 90 % av Sveriges hushåll 2020. Vi vill 
fortsätta utveckla våra nät och våra tjänster efter vad kunderna och marknaden efterfrågar.  

 

PTS vill förändra förutsättningarna för svensk telekomindustri – med dåligt 
underbyggd fakta 
Com Hem har konstaterat att Förslaget, liksom Justeringsförslaget, är rent kontraproduktivt för vår 
verksamhet och för våra kunder. Vid en implementering kommer det leda till att antalet driftstörningar 
riskerar att öka till följd av ökad komplexitet och felriktade investeringar. Förslaget tyder på en 
okunskap om hur moderna nät fungerar och vad som genererar driftstörningar. Som Sveriges tredje 
största bredbandsleverantör borde den fakta vi presenterade för PTS i vårt ursprungliga yttrande ha 
viss giltighet. Detta förstärks inte minst av att flertalet stora operatörer på marknaden inkommit med 
liknande kritik.   
 
Vi kan inte i Justeringsförslaget se att PTS valt att ta hänsyn till någon av den fakta som Com Hem, 
eller någon av landets övriga operatörer, presenterat i sina ursprungliga yttranden. PTS väljer istället 
att svara med att i Justeringsförslaget ge öppningar kring vad som får anses vara detaljer. 
Myndigheten sitter fortfarande fast i krav på tekniska lösningar som vi menar är obsoleta redan idag 
och som kommer låsa fast landets operatörer i gårdagens teknik. Moderna och effektiva lösningar är 
precis som vi beskriver ovan, enklare och mer robust nättopologi, effektivare mjukvarulösningar och 
avancerade nätnära stödsystem för att säkra proaktiva åtgärder. 
 
PTS anser sig sakna fakta från operatörerna. Vi tycker vi tydligt har presenterat varför lösningarna 
PTS föreslår är fel liksom dess tekniska, finansiella, juridiska och it-politiska konskevenser. Däremot 
anser vi oss fortfarande sakna fakta från myndigheten som underbygger varför man i grunden vill 
förändra reglerna för hur svensk telekommarknad idag fungerar. Vi har inte presenterats någon 
statistik som visar att de problem man säger sig vilja åtgärda blir större. PTS redovisar heller inte 
något underlag som visar att tillhandahållarna inte hörsammat eller i tillfredsställande utsträckning levt 
upp till de nu gällande allmänna råden. 
 

Förslaget behöver dras tillbaka alternativt arbetas om 
Då Justeringsförslaget inte innebär några större förändringar av Förslaget, vidhåller Com Hem precis 
som i vårt ursprungliga yttrande att det finns robusta ekonomiska, tekniska och juridiska skäl för att 
avvisa Förslaget. Vår uppfattning är också att Förslaget går utanför PTS bemyndigande och att det 
inte kan genomföras med mindre än en lagändring.  
 
Vi konstaterar att de föreslagna lösningarna inte går i linje med våra kunders behov. De driftstörningar 
vi har i vårt nät har andra orsaker och andra lösningar än vad PTS föreslår. Lösningar vi redan idag 
hela tiden söker implementera genom att investera i och utveckla vårt nät.  
 
Därför anser vi att Förslaget i första hand bör dras tillbaka och inga föreskrifter meddelas.  
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I andra hand föreslår Com Hem att Förslaget revideras genom att 15-24§§, det vill säga de paragrafer 
vilka omfattar detaljerade krav på redundans och reservkraft, stryks. Det finns vägar fram som på ett 
effektivare, rimligare och mer proportionerligt sätt skulle öka tillgänglighet och robusthet i elektronisk 
kommunikation. 

 
Com Hems förslag  
Som Com Hem konstaterade i vårt ursprungliga yttrande, välkomnar vi PTS ambition att skapa högre 
driftsäkerhet i våra elektroniska kommunikationslösningar. Det är inte viljan att bygga ett robust digitalt 
samhälle vi ställer oss emot, utan hur kraven formulerats 
 
För att uppnå ambitionen om att reellt öka tillgängligheten föreslår vi att PTS lägger fram ett 
teknikneutralt förslag med tydligt definierade mål och krav som möjliggör för tillhandahållarna att vid 
varje tillfälle kunna utnyttja och följa de tekniska innovationer som sker på marknaden. 
 
Utgångspunkten i förslaget skulle med fördel kunna vara den modell som återfinns i PTS:s befintliga 
föreskrifter om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning, i kombination med 
Förslagets krav kring planering för och hantering av avbrott samt åtgärder kopplade till riskbedömning 
(§7 och §9 i Förslaget).  
 
PTS skulle kunna kravställa på tillgänglighet utifrån parametrarar som återfinns i de befintliga 
föreskrifterna, det vill säga utifrån hur många abonnenter som berörs, hur stort geografiskt område 
som berörs, hur stor andel av nätets eller tjänstens kapacitet som berörs liksom hur länge störningen 
har pågått.  
 
PTS skulle även kunna kravställa på operatörerna att loggfiler sparas. Dessa skall kunna uppvisas av 
operatörerna som bevis för att man levererar enligt de tillgänglighetskrav myndigheten ställer.  
 
Operatörerna ska vidare kunna avkrävas såväl en grundlig proaktiv riskanalys som en adekvat reaktiv 
uppföljning och hantering när kraven på tillgänglighet inte uppfylls. Detta skulle även kunna innefatta 
krav på att implementera lösningar för att felet inte ska uppstå igen. Genom en förstärkt 
tillsynsverksamhet på dessa områden har PTS tillgång till ett effektivt verktyg för kontroll och 
uppföljning med syfte att öka driftsäkerheten.  
 
Föreskrifter formulerade enligt dessa principer skulle innebära en kontinuerlig höjning av 
tillgängligheten. PTS och marknaden kommer på detta sätt agera där robusthetsrisker i realiteten finns 
och uppstår. Lösningarna kommer att baseras på den effektivaste teknik som står tillbuds vid det 
givna tillfället. På så sätt kommer lösningarna följa med den tekniska utvecklingen och marknaden 
riskerar inte att låsas fast i omodern teknik.  
 
Genom denna typ av föreskrifter ges tillhandahållarna friheten att faktiskt lägga pengar där de gör 
nytta – samtidigt som kraven på operatörerna skärps och tillgängligheten inom elektronisk 
kommunikation ökar. För Com Hems del skulle det innebära att vi fokuserar åtgärderna på de 99 % av 
fallen där våra driftstörningar de facto sker, inte på den enstaka procent som vi adresserar genom de 
lösningar som nu ligger på bordet genom Förslaget.   
 
Alla de tekniker och ingenjörer som arbetar på Com Hem och som varit inblandade i arbetet med detta 
och vårt ursprungliga yttrande, liksom de experter vi har varit i kontakt med hos våra konkurrenter 
under processens gång är helt eniga: Den riktning som internet och mjukvarubaserade lösningar 
utvecklas genom SDN (Software Defined Network) och generell virtualisering gör PTS förslag kring 
redundans och reservkraft helt felaktiga.  
 
Sammanfattningsvis välkomnar Com Hem en konstruktiv dialog med PTS – som fokuserar på reella 
risker, förebyggande riskhantering, förbättrad incidentrapportering samt en aktiv tillsyn vilket kan 
skapa en ökad redundans och nytta för våra kunder och samhällets behov av driftsäkra elektroniska 
kommunikationer som därtill är förenliga med LEK:s krav på proportionalitet och rimlighet. 
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För frågor och vidare kontakt  
 
Henri Caddeo, Teknisk direktör 
henri.cadeo@comhem.com  
+46 73 439 0730 
 
Jessica Sjöberg, Kommunikationschef  
jessica.sjoberg@comhem.com   
+46 73 439 0898 
 
Christina Källenfors, Chefsjurist 
christina.kallenfors@comhem.com  
+46 73 439 0789 
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