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Remiss avseende slutrapport Kommunikation 
för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) 
Svenska kraftnät äger som slutrapporten redogör för, ett rikstäckande fibernät som 
är byggt i elstamnätets luftledningar. Fibernätets huvudsakliga syfte är att möjlig-
göra kommunikation för styrning och övervakning av elstamnätets ledningar och 
stationer. Tillgänglig överkapacitet hyrs dock ut till aktörer inom telekom- och el-
sektorn. 

Den eventuellt tillgängliga överkapacitet som finns i Svenska kraftnäts fiberinfra-
struktur kan med fördel användas i ett tilltänkt stamnät för den nya kommunikat-
ionslösningen. Svenska kraftnät hyr idag i enlighet med gällande regleringsbrev på 
marknadsmässiga och konkurrensneutrala grunder ut svartfiber till aktörer som 
tillhandahåller elektronisk kommunikation. Skulle den föreslagna kommunikation-
en för gemensam säkerhet ha behov av att nyttja Svenska kraftnäts fiberinfrastruk-
tur på andra grunder eller med särskild prioritet behöver detta anvisas i reglerings-
brev eller instruktion.  

Svenska kraftnäts främsta uppgift och högsta prioritet är att på ett affärsmässigt 
och driftsäkert sätt driva och förvalta det svenska kraftöverföringssystemet. För att 
skapa god redundans för kommunikationslösningen anser därför Svenska kraftnät 
att det planerade kommunikationsstamnätet bör baseras på fiber från flera olika 
infrastrukturägare. 

Svenska kraftnät ser positivt på den föreslagna hybridlösningen där både kommer-
siella och offentliga strukturer och resurser används för att skapa en håll- och skal-
bar kommunikationslösning med fokus på hög säkerhet och tillgänglighet. Svenska 
kraftnät anser att lösningen bör utformas på ett sådant sätt att den med relativ 
enkelhet kan uppgraderas i takt med att nya tjänster lanseras på den kommersiella 
marknaden som också kan vara av betydande intresse för berörda användargrup-
per. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter föredrag-
ning av Julia Möhlnhoff.  

Sundbyberg, dag som ovan 
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