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Betänkandet SOU 2016:01 statens 
bredbandsinfrastruktur som resurs 

Sammanfattning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillstyrker merparten av 
utredningens förslag. Förslagen i denna utredning bidrar till att öka 
tillgänglighet och robusthet för de behov som föreligger av samhällsviktig 
kommunikation och bidrar till en effektivare användning av statligt ägd 
infrastruktur. 

statens kontroll 
I utredningen föreslås bland annat att staten ska förlägga kabelbrunnar och 
teknikbodar på ett sådant sätt att kommersiella aktörer lättare kan få tillgång 
till dessa utrymmen för att underlätta bredbandsutbyggnaden. MSB stödjer 
inte detta förslag då det skulle innebära att de kommersiella aktörer som får 
fritt tillträde till dessa utrymmen även får fysisk tillgång till den fiber som 
staten förfogar över. Detta medför ökade risker för statens infrastruktur så som 
sabotage och avlyssning men även ökade risker för otillåten 
åtkomstjanslutning till statliga aktörers tjänster. 

För att säkerställa att staten kan ha tillgång och framförallt kontroll över den 
infrastruktur som finns i statens ägo bör förläggning och installation av 
infrastruktur, kanalisation och kanalisationsutrymme för framtida behov ske 
utifrån krav ställda av i det här fallet Trafikverket och Affärsverket svenska 
kraftnät. Aktörer som vill nyttja kanalisationen, kopplingsbrunnar och 
teknikbodar bör endast få göra det under kontroll av Trafikverket och 
Affärsverket svenska kraftnät. 

Behov av ett fortsatt samordnat arbete 
MSB lämnade den 18 mars 2016 redovisningen av regeringsuppdraget 
Uppdrag om säker och tillgänglig mobil, !P-baserad kommunikationför 
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aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samtförsvar1• MSB förordar i 
redovisningen en gemensam kommunikationslösning för samhället med ett 
dedilcerat rikstäckande radionät Samtidigt konstaterar MSB att för att uppnå 
leraven på tillgänglighet, informationssäkerhet och offentlig kontroll behövs ett 
geografiskt redundant transmissionsnät som består av offentligt ägda fibernät. 

MSB:s ser att ett samordnat genomförande av utredningens förslag 
tillsammans med förslagen i MSB:s redovisning av regeringsuppdraget bidrar 
till att realisera regeringens mål om tillgång till bredband i hela landet. 
Förslagen skapar också goda förutsättningar för likvärdiga samhällsomfattande 
tjänster i hela Sverige. 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Ronny J anse har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen 
Cecilia Nyström, verksamhetschefen Richard Oehme och enhetschef Åke 
Holmgren deltagit. 

Kopia till: Justitiedepartementet/SSK 

1 Regeringsbeslut II:28, 2015-12-17. 
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