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Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 

stockholmsregionen, RUFS 2050 

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande 
samrådsförslaget ”En regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, (RUFS 
2050)”. 

PTS har ett samlat ansvar inom området för elektronisk kommunikation. Bland 
PTS uppgifter finns att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska 
kommunikationer, främja bredbandsutbyggnaden i alla delar av landet samt 
främja en effektiv konkurrens.1 Yttrandet har utformats i enlighet med detta 
uppdrag. 

Övergripande kommentarer 

PTS välkomnar samrådsförslaget för RUFS 2050, särskilt de delar av förslaget 
som behandlar att samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha 
tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga 
överföringshastigheter till 2030 i Stockholmsregionen2 och ambitionen att 
RUFS 2050 ska bidra till att utveckla Stockholmsregionens 
säkerhetsmedvetande om förväntade och oförväntade händelser samt kriser.3 

PTS efterfrågar dock en specificering angående vad som anses vara en ”hög 
överföringshastighet” i utvecklingsplanen. Definitionen ”hög 
överföringshastighet” är ett begrepp som behöver förändras över tid för att 
vara adekvat men ett sådant förtydligande är ändå önskvärt med tanke på 

                                                 

1 1 och 4 §§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
2 S. 34 
3 S. 78 
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framtida tjänster, som exempelvis e-hälsa, vilka kan innebära högre krav på 
överföringshastigheter. Viktigt är också att det i förslaget tydliggörs att höga 
överföringshastigheter behöver följas åt av ett säkert nät (både ur 
driftsmässighets- och användarperspektiv). 

PTS instämmer i att en robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att 
trygga välfärden. It är en central infrastruktur som ligger till grund för många 
andra områden. En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda 
förutsättningar för bland annat sysselsättning, näringslivsutveckling, forskning 
och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och 
kompetensförsörjning samt social delaktighet. 

Angående det prioriterade delmålet att alla ska ha hög 
överföringshastighet genom bredbandsuppkoppling till år 2030 (s. 42). 

Generellt om hög överföringshastighet genom bredbandsuppkoppling 

PTS arbetar för att uppnå regeringens bredbandsstrategi att år 2020 ska 90 
procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s. Utgångspunkten i bredbandsstrategin är att elektroniska 
kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden. Staten har 
dock en roll i att skapa goda förutsättningar för marknaden och att undanröja 
hinder för utvecklingen. 

Det prioriterade delmålet att samtliga invånare, företagare och offentlig sektor 
ska ha tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga 
överföringshastigheter välkomnas av PTS. Vi anser att målet i RUFS 2050 
bidrar till ett tydligt fokus i arbetet framåt och har en adekvat ambitionsnivå. 
För att realisera detta framtida mål rekommenderar PTS att stort fokus läggs på 
framtagande av en tydlig bredbandsstrategi samt en digital agenda. 

Byggs bredbandsuppkopplingar upp på ett robust och täckande sätt instämmer 
PTS i att den tekniska utvecklingen kommer att kunna påverka resandet om 
människor och verksamheter i högre grad använder digital teknik istället för 
fysiska möten.4 

Hur PTS kan bidra till genomförandet av den kommande planen i RUFS 
2050 

Hög överföringshastighet via mobilt bredband (s. 42) 

För att främja möjligheten till mobilt bredband med hög överföringskapacitet 
för alla invånare, företag och offentlig sektor, såväl i Sverige som i Stockholms 

                                                 

4 S. 86 

TRN 2016-0047



  Sida 

3(5) 

 

  

Post- och telestyrelsen 3 
 

län, arbetar PTS utifrån en strategi5 för hur spektrum ska hanteras. Detta för att 
säkerställa att radiospektrum räcker till för samhällets behov i dag och i 
framtiden då resursen radiospektrum är begränsad och har ett såväl ekonomiskt 
som samhälleligt värde. Några av huvudprinciperna är att PTS ska möjliggöra 
utveckling av radiobaserade elektroniska kommunikationstjänster samt andra 
tjänster baserade på radiokommunikation genom tillräcklig tillgång till lämpligt 
spektrum utifrån en samhällsekonomisk analys av vilken användning som bidrar 
till den största möjliga samhällsnyttan.  Då mobil bredbandsuppkoppling 
generellt har ett stort ekonomiskt värde arbetar PTS långsiktigt med att 
tillgängliggöra spektrum som kan användas för denna tillämpning. Detta sker 
genom internationell harmonisering av spektrum samt tilldelning efter auktion 
som urvalsmetod. Utgångspunkten är att tilldela spektrum med så få 
begränsningar som möjligt och med långa tillståndstider för att inte förhindra 
utveckling och innovation. 

Hälsa och sjukvård (s. 63) 

Utifrån regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken, 
verkar PTS för att personer med funktionsnedsättning ges ökade 
förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter i det dagliga livet. PTS 
säkerställer att viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation och 
post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Fokus ligger 
särskilt på innovationsfrämjande aktiviteter i syfte att skapa kommunikations-
möjligheter för alla oavsett funktionsförmåga där nuvarande lösningar inte 
räcker till. 
  
Landsbygd och skärgård (s. 64) 

PTS stödjer och bidrar med vägledning till andra myndigheter som arbetar med 
bredbandsstöd i frågor som rör öppenhet, priskontroller, marknadsanalys, icke-
diskriminering, robusthet samt driftsäkerhet. De myndigheter som främst är 
berörda och har behov av PTS expertkunskap är Jordbruksverket, 
Tillväxtverket samt länsstyrelser och andra regionala aktörer. Detta sker 
fortlöpande och som mest intensivt under landsbygdsprogrammet och det 
regionala strukturfondsprogrammet 2014–2020. Inom ramen för dessa 
stödordningar finns möjligheter att söka stöd för bredbandsutbyggnad utanför 
tätort dit landsbygd och skärgård normalt hör. 

  

                                                 

5 PTS spektrumstrategi PTS-ER-2014:16 
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Samordning vid planering av bredband (s. 66) 

Vid planering av bredband tillhandahåller PTS tjänsten Bredbandskartan som 
ska underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma i 
kontakt med bredbandsutbyggnad. I bredbandskartan visas bland annat 
tillgången av bredband där folk bor och arbetar. Här kan man också hitta 
bredbandsstrategier och bredbandsprojekt i län samt kommuner. 
Bredbandskartan tillhandahåller även två kartor som visar nätägare och 
internetleverantörer vilket är relevant underlag vid planering av bredband. 

PTS tillhandahåller även E-tjänsten Ledningskollen6 som underlättar vid 
planering av bredbandsutbyggnad. I dag används tjänsten främst för så kallad 
ledningsanvisning, det vill säga att den som ska gräva kan få information om var 
det finns ledningar inom ett område. Syftet med detta är att undvika avgrävning 
vid grävarbeten. Tjänsten också även användas för samordning av grävarbeten 
eller planering och projektering av markarbeten. 

Säkerhet och beredskap (s. 78) 

De flesta som bor och arbetar i Sverige är beroende av att telefoni, internet och 
andra elektroniska kommunikationer fungerar. PTS har till uppgift att arbeta för 
säkra elektroniska kommunikationer i fred, kris och höjd beredskap. 

Om samhället ställer krav på en robusthetsnivå som inte anses omfattas av 
operatörers skyldigheter enligt LEK7 eller i övrigt täcks av marknaden kan PTS 
i särskilda fall bidra med medel. De ekonomiska satsningarna görs för att stärka 
infrastrukturen så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras. 
Där så är möjligt genomförs åtgärder som samhället har nytta av i vardagen, vid 
allvarliga händelser eller höjd beredskap. PTS kan också finansiera 
robusthetsåtgärder där syftet är att minska påverkan av klimatförändringar, till 
exempel borrning under vattendrag för att minska konsekvenserna vid höga 
flöden och/eller dammbrott. Andra åtgärder kan vara finansiering för att 
möjliggöra ökad tillgång av reservel, redundans, it-system med syfte att minska 
antalet avgrävningar av förbindelser och förenkla projektering av nya 
förbindelser8 samt utfärdande av föreskrifter9.   

Hotbilden mot Sverige har förändrats. Därför har också statens satsningar 
ändrat karaktär. PTS har finansierat byggandet av ett antal bergrum, främst för 
att skydda viktiga knutpunkter. Översyn och modernisering sker kontinuerligt 

                                                 

6 Ledningskollen.se 
7 Lag (2003:388) om elektronisk kommunikation  
8 Ledningskollen 
9 Driftsäkerhetsföreskrift PTSFS 2015:2 
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av dessa. Nu har fokus emellertid flyttats till att få andra delar i befintliga nät 
robusta. Det gäller också nät som håller på att byggas upp. De insatser som är 
aktuella berör kraftförsörjning, reservel, redundans och kvalitet. 

Detta remissvar har beslutats av tf. generaldirektör Catarina Wretman. Vid den 
slutliga handläggningen har enhetschefen Kerstin Karlsson och juristen 
(föredragande) Emma Hagman Rang deltagit. 
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