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1 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på allmän televerksamhet, dvs. på allmänna kommuni-
kationsnät och -tjänster. 

Föreskriftens tillämpningsområde begränsas så att den inte tillämpas på: 
 tillfälligt utbud eller tillfällig kapacitet av allmänna kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster, 
 öppet WLAN-nät som används för att tillhandahålla tillfälliga användare inter-

netaccesstjänster i offentliga utom- eller inomhusmiljöer inom nätets täck-
ningsområde, 

 privata utövare av radioverksamhet. 

Denna föreskrift innehåller närmare föreskrifter 
 i punkt 4 om viktighetsklassificering av element i kommunikationsnät och -

tjänster,  
 i punkter 5–7 om säkerställande av utrustning i kommunikationsnät, säker-

ställande av rutter och säkerställande av kylning,  
 i punkter 8–16 om effektmatning och säkerställande av effektmatning,  
 i punkter 17–18 om fysiskt skydd, och  
 i punkter 19–22 om synkronisering av kommunikationsnät. 

2 Föreskriftens syfte 

Syftet med denna föreskrift är att trygga att allmänna kommunikationsnät och -
tjänster fungerar vid störningar samt att ställa krav på synkronisering av allmänna 
kommunikationsnät för att säkerställa kommunikationsförbindelsernas och -tjäns-
ternas kvalitet. 

3 Definitioner 

Kommunikationstjänster 

I denna föreskrift avses med 
1) allmän telefonitjänst en kommunikationstjänst enligt 3 § 1 mom. 42 punkten 

i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 
2) textmeddelandetjänst en kommunikationstjänst i mobilnätet som är tillgäng-

lig för sändning och mottagning av korta meddelanden som endast består av 
alfanumeriska tecken och specialtecken, 

3) internetaccesstjänst en kommunikationstjänst enligt 3 § 1 mom. 3 punkten 
ilagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 

4) e-posttjänst en tjänst för sändning, förmedling eller mottagning av e-post-
meddelanden, som använder domännamnssystemet för att förmedla med-
delanden, 

5) masskommunikationstjänst överföring eller tillhandahållande av televisions- 
eller radioprogramutbud och special- och tilläggstjänster som anknyter sig 
till dessa i ett masskommunikationsnät, 

6) annan kommunikationstjänst en kommunikationstjänst enligt 3 § 1 mom. 37 
punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation som inte hör till 
någon av de tjänstegrupper som definieras i denna punkt.  

 

Definitioner som hänför sig till kommunikationsnätets struktur 
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I denna föreskrift avses med 

7) komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten ett nätelement, en utrust-
ning eller ett datasystem som kommunikationsnätet eller -tjänsten består av 
eller utnyttjar, 

8) transmissionsvägar ledare av metall och optiska fibrer som används för över-
föring av data eller de kan bygga på elektromagnetiska vågor som utbreder 
sig fritt. Fysiska konstruktioner för transmissionsvägar är olika kablar, kon-
struktioner som behövs för att installera, skarva och koppla kablarna samt 
master och antenner som behövs för radiotransmissionsvägarna, 

9) komponenter i ett transmissionssystem kommunikationsnätets komponenter 
som med hjälp av transmissionsvägar bildar förbindelser som är avsedda för 
överföring av elektroniska meddelanden. Som komponenter i transmissions-
systemet räknas i denna föreskrift även routrar, switchar och andra motsva-
rande utrustningar för paketförmedlande nät,  

10) accessnät den del av det allmänna kommunikatinsnätet som finns mellan det 
interna kommunikationsnätet i en kundfastighet och teleföretagets region- 
eller stamnät, 

11) koaxialkabelbaserat kabel-tv-nät ett kabel-tv-nät vars transmissionsvägar till 
accessnätet har genomförts med koaxialkabel, 

12) fiberkabelbaserat kabel-tv-nät ett kabel-tv-nät vars transmissionsvägar har 
genomförts med optisk fiber, 

13) basstation inom mobilnätets bastäckningsområde de basstationer som gör 
det möjligt att använda mobiltjänster på ett visst område. Definitionen om-
fattar inte basstationer som ökar mobilnätets servicekapacitet eller basstat-
ioner som förbättrar kvaliteten och används för att avhjälpa problem med 
inomhustäckningen i en byggnad, 

14) basstation inom fastighet basstation inom mobilnätets bastäckningsområde 
vars utrustningsutrymme finns i en byggnad som är avsedd för annan verk-
samhet än allmän televerksamhet och vars antenn i regel finns på yttersidan 
av denna byggnad (på väggen eller taket), 

15) reserveffektkälla en utrustning eller ett system som säkerställer oavbruten 
effektmatning till kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter i fall 
det blir fel i strömförsörjningsutrustning eller avbrott i det allmänna elnätet, 

16) N+1-säkerstälande sådant säkerställande av utrustning där det finns N st. 
behövliga utrustningar och en reservutrustning, 

17) tätort en bebyggelsekoncentration i enlighet med Statistikcentralens definit-
ion. 

4 Viktighetsklassificering 

Komponenterna i allmänna kommunikationsnät eller -tjänster klassificeras enligt 
tjänstens typ, användarantal och det geografiska verkningsområdets areal i klas-
serna 1–5 i sjunkande viktighetsordning i enlighet med tabell 1.  

Tabell 1 tillämpas så att kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent får den 
viktigaste viktighetsklass som komponenten enligt kriterierna i tabell 1 uppnår. 

Utrustningsutrymmet har samma viktighetsklass som kommunikationsnätets eller -
tjänstens viktigaste komponent som placerats i detta utrymme. 

Viktighetsklassen för en komponent i ett transmissionssystem bestäms på basis av 
antalet användare som betjänas eller på basis av verkningsområdets areal. Denna 
viktighetsklass är minst samma som kommunikationsnätets eller -tjänstens viktig-
aste komponent som transmissionssystemet betjänar. 

Viktighetsklassen för mobilnätets kontrollenhet för basstation är alltid minst 2.  
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Viktighetsklassen för basstation inom mobilnätets bastäckningsområde är alltid 
minst 5. Det är inte nödvändigt att klassificera andra basstationer än basstationer 
inom mobilnätets bastäckningsområde. 

Teleföretaget ska definiera, uppdatera och dokumentera uppgifter om alla viktig-
hetsklassificerade komponenter i sina kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster samt om utrymmena där sådana komponenter finns. 

Viktighetsklassificeringen av det allmänna kommunikationsnätet och  
-tjänsten och principerna för den finns i tabell 1. 

Tabell 1: Viktighetsklasser 

Vikti-
ghetskl
ass 

 

Kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent 

 

1 

Komponent som påverkar kommunikationstjänster inom ett område 
vars areal är över 60 000 km² eller 

komponent som påverkar  

 allmän telefonitjänst för ≥ 200 000 användare eller 
 textmeddelandetjänst för ≥ 200 000 användare eller 
 internetaccesstjänst för ≥ 200 000 användare eller 
 e-posttjänst för ≥ 500 000 användare eller 
 masskommunikationstjänst för ≥ 300 000 användare eller 
 annan kommunikationstjänst för ≥ 600 000 användare. 

 

2 

 

Komponent som påverkar kommunikationstjänster inom ett område 
vars areal är över 20 000 km² eller komponent som påverkar  

 allmän telefonitjänst för ≥ 50 000 användare eller 
 textmeddelandetjänst för ≥ 50 000 användare eller 
 internetaccesstjänst för ≥ 50 000 användare eller 
 e-posttjänst för ≥ 200 000 användare eller 
 masskommunikationstjänst för ≥ 100 000 användare eller 
 annan kommunikationstjänst för ≥ 300 000 användare. 

 

3 

Komponent som påverkar 

 allmän telefonitjänst för ≥ 1000 användare eller 
 allmän telefonitjänst för ≥ 20 000 användare då den allmänna 

telefonitjänsten tillhandahålls med hjälp av internetaccesstjänst 
eller 

 textmeddelandetjänst för ≥ 10 000 användare eller 
 internetaccesstjänst för ≥ 1200 användare eller 
 internetaccesstjänst för ≥ 2500 användare då internetaccess-

tjänsten är genomförd med ett koaxialkabelbaserat kabel-tv-nät 
eller 

 e-posttjänst för ≥ 100 000 användare eller 
 masskommunikationstjänst för ≥ 50 000 användare eller 
 annan kommunikationstjänst för ≥ 100 000 användare.  

 

4 

 

Komponent som påverkar 

 allmän telefonitjänst för ≥ 250 användare eller 
 allmän telefonitjänst för ≥ 10 000 användare då den allmänna 

telefonitjänsten tillhandahålls med hjälp av internetaccesstjänst 
eller 

 internetaccesstjänst för ≥ 250 användare eller 
 internetaccesstjänst för ≥ 1500 användare då internetaccess-

tjänsten är genomförd med ett koaxialkabelbaserat kabel-tv-nät 
eller 

 e-posttjänst för ≥ 30 000 användare eller 
 masskommunikationstjänst för ≥ 20 000 användare eller 
 annan kommunikationstjänst för ≥ 50 000 användare. 
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5 

 

 Koncentrator för det fasta telefonnätet eller 
 komponent i ett accessnät för internetaccesstjänsten i det fasta 

nätet som betjänar över 100 användare eller 
 basstation för fast trådlös internetaccesstjänst eller 
 komponent för ett markbundet masskommunikationsnät som 

betjänar över 50 hushåll eller 
 komponent för ett fiberkabelbaserat kabel-tv-nät som betjänar 

över 50 hushåll eller 
 komponent för ett koaxialkabelbaserat kabel-tv-nät som betjä-

nar över 4000 hushåll eller 
 komponent som påverkar e-posttjänsten för över 5 000 använ-

dare. 

 

5 Säkerställande av utrustning 

Utrustningar för de allmänna kommunikationsnätens och -tjänsternas komponenter 
i viktighetsklass 1 och 2 ska säkerställas så att ett fel på någon av komponenterna 
inte stör eller avsevärt påverkar kommunikationsnätets eller -tjänstens funktion. 
Teleföretaget ska primärt söka efter lösningar där komponenterna av klass 1 och 2 
säkerställs automatiskt.  

Om det inte är möjligt att till rimliga kostnader utföra automatiskt säkerställande, 
ska teleföretaget med andra åtgärder minimera den trasiga komponentens effekt. 
Teleföretaget ska planera, testa och dokumentera de åtgärder som ersätter det 
automatiska säkerställandet. Teleföretaget ska också göra upp en plan och tidtabell 
för idrifttagning av det automatiska säkerställandet.  

Kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter av klass 1 och 2 som ger 
varandra redundans ska placeras i utrustningsutrymmen som är belägna i olika 
byggnader. Om komponenterna inte till rimliga kostnader kan placeras i olika bygg-
nader, ska komponenterna, i mån av möjlighet, placeras i samma byggnad men 
minst i olika brandceller.  

Om kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter av klass 1 och 2 som ger 
varandra redundans placeras i samma brandcell i samma byggnad, ska orsaken till 
det motiveras i de dokumenten över viktighetsklassificering. 

Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera uppgifter om säkerställande av ut-
rustning för kommunikationsnätens och -tjänsternas komponenter i viktighetsklass 
1 och 2. 

6 Säkerställande av rutter 

Rutterna för förbindelser mellan allmänna kommunikationsnäts och  
-tjänsters komponenter av klass 1 och 2 ska säkerställas så att det finns så stor fy-
sisk oavhängighet som möjligt mellan de rutter som ger varandra redundans.  

Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera uppgifter om säkerställande av rut-
ter för kommunikationsnätens och -tjänsternas komponenter i viktighetsklass 1 och 
2. 

7 Säkerställande av kylning 

Kylning av allmänna kommunikationsnäts och -tjänsters komponenter av klass 1 
och 2 ska säkerställas så att ett fel på någon av kylsystemets komponenter inte 
stör kommunikationsnätets eller -tjänstens funktion. Om kylningen av komponenter 
av klass 1 och 2 har säkerställts genom dubblerade byggnadsdelar  eller genom 
N+1-säkerställande av byggnadsdelarna, ska de redundanta byggnadsdelarnas 
funktionsduglighet testas minst en gång om året och testresultaten ska dokumente-
ras. 
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Om utrustningsutrymmet för ett transmissionssystems komponent i viktighetsklass 
1 eller 2 uppfyller kraven på fysiskt skydd endast i viktighetsklass 3 i enlighet med 
punkt 17 underpunkt 3  i denna föreskrift, är det inte nödvändigt att säkerställa 
kylning för ett sådant transmissionssystems komponent. 

Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera uppgifter om säkerställande av kyl-
ning för kommunikationsnätens och -tjänsternas komponenter i viktighetsklass 1 
och 2. 

8 Säkerställande av effektmatning 

I händelse av fel i effektmatningsutrustning eller elavbrott i det allmänna elnätet 
ska effektmatning till en komponent i ett allmänt kommunikationsnät eller i en 
kommunikationstjänst säkerställas med en reserveffektkälla minst enligt de krav 
som ges i tabell 2. Effektmatningen ska dessutom säkerställas med hjälp av reserv-
kraftverk i enlighet med kraven i tabell 2. 

Effektmatning till en komponent kan även säkerställas i enlighet med kraven i en 
viktigare viktighetsklass i stället för kraven på komponentens egen klass. Princi-
perna för ett effektmatningssystem som består av effektmatningsutrustningar och 
en anslutning till det allmänna elnätet finns i bild 1. 

 

Bild 1: Principbild av ett effektmatningssystem med ackumulatorbatteri 
och UPS som reserveffektkälla. 
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Kraven för säkerställande av effektmatning till det allmänna kommunikationsnätets 
eller kommunikationstjänstens komponent finns i tabell 2. 

Tabell 2: Säkerställande av effektmatning 

 

 

 

1) För sändare i ett markbundet masskommunikationsnät krävs ingen reserveffektkälla, om sändarens 
effektmatning har säkerställts med ett fast reservkraftverk. 

2) För kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent krävs ingen reserveffektkälla, om komponenten 
är placerad i en kundfastighets utrustningsutrymme och om komponenten endast betjänar fastigheten 
i fråga. 

3) För sändare i ett markbundet masskommunikationsnät krävs inte något säkerställande med ett fast 
reservkraftverk, om säkerställandet inte kan göras till rimliga kostnader. 

 

Vikti-
ghets-
klass 8) 

 

 

Tiden som reserv-
effektkällan ska 
säkerställa1), 2) 

 

Reservkraftverk och andra 
krav 

 

1 

 

≥ 3 timmar 9) 

 

Fast reservkraftverk som säkerställs med: 3), 9) 

- N+1 säkerställande för fast reservkraftverk 
eller  

- förlängning av tiden som reserveffektkällan 
säkerställer till minst 6 timmar eller  

- tillgängligt mobilt reservkraftverk med in-
kopplingsmöjlighet 

 

 

2 

 

 

≥ 6 timmar 4) 

 

Fast reservkraftverk eller tillgängligt mobilt 
reservkraftverk med inkopplingsmöjlighet  

 

 

3 

 

≥ 12 timmar 4), 5) 

 

Inkopplingsmöjlighet för ett mobilt reserv-
kraftverk, om det är möjligt att använda ett 
reservkraftverk på platsen i fråga 

 

 

4 

 

 

≥ 6 timmar 4) 

 

Inkopplingsmöjlighet för ett mobilt reserv-
kraftverk, om det är möjligt att använda ett 
reservkraftverk på platsen i fråga 

 

 

5 

 

 

≥ 3 timmar 6), 7), 10)  

 

Inkopplingsmöjlighet för ett mobilt reserv-
kraftverk, om det är möjligt att använda ett 
reservkraftverk på platsen i fråga  
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4) Minimitiden som reserveffektkällan ska säkerställa är 3 timmar, om kommunikationsnätets eller -

tjänstens komponent har kopplats till ett strömförsörjningssystem där effektmatningen säkerställs av 
ett fast reservkraftverket.  

5) Om kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent är belägen i en tätort, räcker det att minimiti-
den som reserveffektkällan säkerställer är 6 timmar.  

6)  Då reserveffektkällan betjänar en basstation inom mobilnätets bastäckningsområde och en kompo-
nent i ett transmissionssystem ska tiden för säkerställandet vara:  
 ≥ 4 timmar för minst 30 % av basstationerna utanför tätorten, 
 ≥ 2 timmar, om basstationen är en fastighetsbasstation i en tätort, 
 ≥ 15 minuter, om basstationen är 5G-nätets basstation. 

7) Minimitiden som reserveffektkällan säkerställer ska förlängas till 6 timmar, om det inte är möjligt att 
nå utrustningsutrymmet inom ramen för ≥ 2 - 4 timmars minimitid på grund av avlägsen belägenhet, 
besvärliga terräng förhållanden eller utsikter för väder och väglag. 

8) Med viktighetsklass avses den viktighetsklass för kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent 
som definieras i punkt 3.  

9) Följande undantag kan vid behov tillämpas på transmissionssystem: om det i närheten av ett trans-
missionssystems komponent inte finns ett utrustningsutrymme som uppfyller kraven på effektmat-
ning i viktighetsklass 1, tillämpas kraven för säkerställande av effektmatning enligt viktighetsklass 2.  

10) Teleföretaget har rätt att förkorta tiden som reserveffektkällan säkerställer för GSM- eller UMTS-nä-
tets basstation inom mobilnätets basstäckningsområde till ≥15 minuter när tiden som reserveffekt-
källan säkerställer för LTE-nätets basstation inom mobilnätets basstäckningsområde genomförs i en-
lighet med kraven i tabell 2. I detta fall bör teleföretaget dock se till att nätets täckning förblir åt-
minstone på nuvarande nivå för att garantera telefonitjänstens och speciellt nödsamtalens funktion 
med dessa tekniker vars tid som reserveffektkällan ska säkerställa inte har förkortats. 

     

9 Planering och övervakning av effektmatningssystem 

Kontroll av och larm för effektmatningssystem ska ordnas så att teleföretaget utan 
dröjsmål får veta om fel och störningar i systemen samt om avbrott i det allmänna 
elnätet.  

Om det i utrustningsutrymmena i en och samma byggnad finns kommunikationsnä-
tets eller -tjänstens komponenter av viktighetsklass 1, ska komponenterna uppde-
las i ändamålsenliga funktionella helheter som matas av separata elmatningsutrust-
ningar. Dessa helheter kan dock matas av en gemensam anslutning till det all-
männa elnätet och med hjälp av ett reservkraftverk. 

Teleföretaget ska ha skriftliga uppdaterade dokument över elmatningssystemen och 
ingående säkerställanden av effektmatning och testning av dem. Av dokumenten 
ska framgå genomförandet av kraven på säkerställande som avses i denna före-
skrift, placeringen av utrustningarna, de tekniska egenskaperna och servicear-
rangemangen. 

10 Reserveffektkällor 

En reserveffektkälla kan genomföras med ett ackumulatorbatteri, en UPS-anlägg-
ning eller en annan pålitlig utrustning eller ett pålitligt system som åstadkommer 
oavbruten effektmatning och uppfyller kraven i punkter 8-16.  

Reserveffektkällans funktionsduglighet och kapacitetens tillräcklighet ska testas 
minst en gång om året och testresultaten ska dokumenteras. Kapacitetens tillräck-
lighet ska också kontrolleras alltid när nya utrustningar kopplas till elmatningssy-
stemet eller om effektkonsumtionen av nuvarande utrustningar som kopplats till 
systemet ökar. 

Om tiden som reserveffektkällan ska säkerställa enligt kraven i denna föreskrift är 
över tre timmar, ska reserveffektkällan dimensioneras så att alla utrustningar eller 
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system som behövs för att trygga funktionen av kommunikationsnätets eller -tjäns-
tens komponent kan fungera med hjälp av den. 

11 Ackumulatorbatterier 

Ackumulatorbatteriets kapacitet ska uppdelas på minst två parallellt kopplade sepa-
rata batterier då den totala kapaciteten överstiger 1000 Ah, om inte särskilda skäl 
förhindrar detta. 

Om det inte är möjligt att till rimliga kostnader och med hjälp av ett ackumulator-
batteri som reserveffektkälla säkerställa effektmatning på ≥ 6 timmar till en kom-
ponent i viktighetsklass 4 på grund av utrustningsutrymmets uppbyggnad eller 
egenskaper, ska vederbörande komponent i stället för ≥ 6 timmars säkerställande 
med ett ackumulatorbatteri ha ett ≥ 3 timmars säkerställande med ett ackumula-
torbatteri. Orsaken till undantaget från ≥ 6 timmas säkerställande ska dokumente-
ras, och det är inte tillåtet att ta in nya komponenter i utrustningsutrymmet eller 
att utöka de befintliga komponenternas kapacitet i avsevärd grad. 

Om det inte är möjligt att till rimliga kostnader och med hjälp av ett ackumulator-
batteri som reserveffektkälla säkerställa effektmatning på ≥ 4 timmar enligt tabell 
2 fotnot 6 till en komponent i viktighetsklass 5 på grund av utrustningsutrymmets 
uppbyggnad eller egenskaper, ska vederbörande komponent i stället för ≥ 4 tim-
mars säkerställande med ett ackumulatorbatteri ha ett ≥ 3 timmars säkerställande 
med ett ackumulatorbatteri. Orsaken till undantaget från ≥ 4 timmas säkerstäl-
lande ska dokumenteras, och det är inte tillåtet att ta in nya komponenter i utrust-
ningsutrymmet eller att utöka de befintliga komponenternas kapacitet i avsevärd 
grad. 

12 UPS-anläggningar 

Om UPS-anläggningar utgör den enda effektmatningsutrustning eller reserveffekt-
källa för kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent ska UPS-anläggningarna 
säkerställas minst med N+1-säkerställande och deras ackumulatorbatteri ska upp-
fylla minst de krav för säkerställande av en reserveffektkälla som anges i tabell 2. 
N+1-säkerställandet krävs dock inte av en UPS-anläggning som matar en kompo-
nent i ett accessnät om antalet abonnemang som komponenten betjänar är ≤ 30. 

13 Likriktare 

Likriktare ska dimensioneras så att den effekt som belastningen fordrar kan matas 
parallellt med ett urladdat ackumulatorbatteri utan användning av reservlikriktare. 
Det urladdade ackumulatorbatteriet ska vid sidan om belastningen kunna laddas till 
80 % av den nominella kapaciteten under två dygn med användning av likriktare. 
Reservlikriktare kan också användas för återladdningen. 

Likriktare ska säkerställas minst med N+1-säkerställandet. Det krävs dock inte av 
en likriktare som matar en komponent i ett accessnät om antalet abonnemang som 
komponenten betjänar är ≤ 30. 

14 Växelriktare 

Växelriktare ska säkerställas minst med N+1-säkerställandet. Det krävs dock inte 
av en växelriktare som matar en komponent i ett accessnät om antalet abonne-
mang som komponenten betjänar är ≤ 30. 
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15 Resevkraftverk 

Reservkraftverk ska dimensioneras så att alla utrustningar eller system som behövs 
för att trygga funktionen av kommunikationsnätets eller  
-tjänstens komponent kan fungera med hjälp av dem.  

Ett fast reservkraftverk ska startas automatiskt vid elavbrott. Bränslet och reserv-
tanken för bränslet för ett fast reservkraftverk ska dimensioneras för minst en 
veckas förbrukning. Om bränslet och reservtanken för bränslet inte av grundad an-
ledning kan dimensioneras för en veckas behov, ska teleföretaget genom andra ar-
rangemang se till att ett fast reservkraftverk har tillgång på bränsle för minst en 
veckas tid. Detta arrangemang ska dokumenteras. 

Ett fast reservkraftverk ska hållas i funktionsdugligt skick. Funktionsdugligheten för 
ett fast reservkraftverk som matar kommunikationsnätets eller 
-tjänstens komponent av klass 1 eller 2 ska testas minst en gång per månad ge-
nom provdrift av reservkraftverket. Minst en gång per år ska provdriften av ett fast 
reservkraftverk som matar kommunikationsnätets eller  
-tjänstens komponent av klass 1 eller 2 utföras så att effektmatningen från det all-
männa elnätet avbryts för en belastning som säkerställts i kraftverket och det fasta 
reservkraftverket matar den effekt belastningen behöver. Provdriften ska fortsätta 
tills alla byggnadsdelar i det fasta reservkraftverket har konstaterats fungera och 
motorn som driver generatorn har nått den normala driftstemperaturen. 

Teleföretaget ska till sitt förfogande ha ett tillräckligt antal funktionsdugliga mobila 
reservkraftverk och tillräckligt med personal och transportmateriel och som kan an-
vända och flytta dem.  

Med tillgängligt mobilt reservkraftverk som nämns i viktighetsklass 1 och 2 i tabell 
2 avses ett sådant arrangemang där teleföretaget ser till att det mobila reservkraft-
verket oavbrutet matar effekt till kommunikationsnätets eller -tjänstens kompo-
nent.  

Ett tillgängligt mobilt reservkraftverk ska alltid finnas till hands och det ska kunna 
kopplas in för att säkerställa effektmatningen innan tiden som reserveffektkällan 
ska säkerställa har löpt ut och dessutom ska bränsletankning ordnas så att reserv-
kraftverket kan fungera hela den tiden det behövs. 

Om det inte är möjligt att använda ett reservkraftverk för att säkerställa effektmat-
ning till ett transmissionssystems komponent i viktighetsklass 1 eller 2 i enlighet 
med kraven i tabell 2, kan Kommunikationsverket ge teleföretaget tillstånd att av-
vika från kraven. 

Inkopplingsmöjlighet för ett mobilt reservkraftverk som krävs i tabell 2 ska göras 
med ett rött 3P+N+E 6 h -apparatintag som uppfyller kraven på effektbehovet i ut-
rustningsutrymmet och standard IEC 60309, om strömstyrkan som matas till ut-
rustningsutrymmet inte överstiger 63 A.  

Teleföretaget ska föra en skriftlig plan för hur det förbereder sig för elavbrott i det 
allmänna elnätet med hjälp av mobila reservkraftverk. I planen ska specificeras åt-
minstone följande saker: 
 antalet reservkraftverk (grunderna för att antalet är tillräckligt) och effektmat-

ningskapacitet, 
 geografisk lagerhållning, 
 service och underhåll under lagerhållningen, 
 distribution till användningsplatser, samt 
 skötsel och funktion i användningsplatser. 
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16 Effektmatning i teleterminalutrustningar 

Telefontrafiken i ett abonnemang till det allmänna fasta telefonnätet ska kunna fun-
gera med en teleterminalutrustning även vid elavbrott i det allmänna elnätet. 

Det krävs inte några arrangemang för effektmatning från en central eller kon-
centrator för att säkerställa driften under elavbrott då en repeater måste användas 
för en ISDN-abonnentledning eller då det erbjuds en telefonitjänst som genomförts 
med IP -teknik fram till kunden.  

Då teleföretaget erbjuder en sådan ISDN-abonnemang eller IP-baserad telefoni-
tjänst ska det på ett tydligt sätt informera kunden om de begränsningar som kan 
förekomma i telefonitjänsten under elavbrott. 

17 Skydd av utrustningsutrymmen 

Ett teleföretag ska se till att de utrustningsutrymmen som det använder för allmän 
telekommunikation uppfyller kraven på fysiskt skydd minst så som ges i tabell 3, 4, 
och 5 och på något annat ställe i denna punkten. 

Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera det fysiska skyddet av utrustningsut-
rymmena. 

Om det i närheten av ett transmissionssystems komponent av viktighetsklass 1 el-
ler 2 inte finns ett tillgängligt utrustningsutrymme som uppfyller kraven på fysiskt 
skydd i viktighetsklassen i fråga, ska utrustningsutrymmet för komponenten i ett 
sådant transmissionssystem minst uppfylla kraven för fysiskt skydd i viktighetsklass 
3. 

Teleföretaget ska se till att också de kommunikationsnätets eller -tjänstens kompo-
nenter som inte omfattas av viktighetsklassificeringen har skyddats fysiskt så att 
obehöriga inte lätt kommer åt dem. 

Kraven på passagekontroll till utrustningsutrymmena för allmänna kommunikat-
ionsnät och -tjänster finns i tabell 3. 
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Tabell 3: Passagekontroll till utrustningsutrymmena 

 

Utrustningsut-
rymmets vikti-
ghetsklass1) 

 

Krav 

 

1 

 
Utrymmet ska vara försett med ett passagekontrollsystem som kan användas 
för att ge rättigheter med exaktheten hos ett individuellt elektroniskt öppnings-
medel och som registrerar varje passagehändelse.  
 
Personalen och underleverantörerna ska kunna identifieras med hjälp av ett 
personkort med foto eller med ett passagetillstånd och en officiell legitimation. 
Besökarna ska registreras och deras vistelse i utrymmet ska vara kontrollerad. 

 
Utrymmet ska vara försett med ett inspelande kameraövervakningssystem. 
 
Utrymmet ska vara försett med ett automatiskt brottslarmsystem som överva-
kar inträngande i utrymmet utifrån. 

 

2 

 
Utrymmet ska vara försett med ett passagekontrollsystem som kan användas 
för att ge rättigheter med exaktheten hos ett individuellt elektroniskt öppnings-
medel och som registrerar varje passagehändelse.  
 
Personalen och underleverantörerna ska kunna identifieras med hjälp av ett 
personkort med foto eller med ett passagetillstånd och en officiell legitimation. 
Besökarna ska registreras och deras vistelse i utrymmet ska vara kontrollerad. 

 

Utrymmet ska vara försett med ett automatiskt brottslarmsystem som överva-
kar inträngande i utrymmet utifrån. 

 

3 

 

Dörrarna till utrustningsutrymmet ska låsas och passagekontroll genomföras 
minst med en elektronisk nyckel. 

Personalen och underleverantörerna ska kunna identifieras med hjälp av ett 
personkort med foto eller med ett passagetillstånd och en officiell legitimation. 
Besökarnas vistelse i utrymmet ska vara kontrollerad. 

 

Larm ska gå till bevakningspersonalen om någon tränger sig in. 

Det elskåp som hör till utrustningsutrymmet som är åtkomligt för obehöriga och 
via vilket det matas el till nätverksutrustningen i utrustningsutrymmet ska låsas 
med en mekanisk eller elektromekanisk nyckel. 

 

4 eller 5 

 

Alla dörrar till utrymmet ska låsas med en mekanisk eller elektromekanisk 
nyckel.  

De skåp eller kåpor som är åtkomliga för obehöriga utan hinder eller hjälpme-
del ska låsas med en mekanisk eller elektromekanisk nyckel.  

Det elskåp som hör till utrustningsutrymmet som är åtkomligt för obehöriga och 
via vilket det matas el till nätverksutrustningen i utrustningsutrymmet ska låsas 
med en mekanisk eller elektromekanisk nyckel. 

1) Utrustningsutrymmets viktighetsklass anges i punkt 4. 
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Krav på fysisk uppbyggnad av utrustningsutrymmena för allmänna kommunikat-
ionsnät och -tjänster finns i tabell 4. 

Tabell 4: Utrustningsutrymmenas uppbyggnad 

Utrustningsut-
rymmets vikti-
ghetsklass1) 

Krav 

 

1 

 
Utrustningsutrymmet ska vara underjordiskt eller till sin omgivande kon-
struktion i överensstämmelse med skydd av armerad betong åtminstone av 
klass S1. Det underjordiska utrymmets tak och omgivande väggar ska vara 
av armerad betong eller annat motsvarande material och de ska hålla ifall 
byggnaden rasar. Alla konstruktionsmaterial ska till största delen bestå av 
obrännbart material. 
 
Konstruktionen och monteringen av samt låsanordningen till de dörrar som 
leder till utrymmet ska hålla mot inbrott med grova verktyg.  
 
I utrustningsutrymmet får inte finnas utefönster.  
 
Förebyggande av vattenskador ska tas i beaktande när utrymmena planeras 
och byggs. Om utrymmets golv ligger lägre än grundvattennivån eller om 
det annars finns möjlighet till vattenskador ska utrymmet förses med ett 
läckavvattningssystem som inte är beroende av utomstående strömmat-
ning. 

 

2 

 
Utrymmets tak, golv och omgivande väggar ska vara av stenmaterial eller 
stål. De ska vara byggda så att hela väggelement inte kan tas bort från ut-
rymmets utsida. Utrymmets tak, golv och väggar ska hålla mot inbrott med 
vanliga handverktyg. Alla konstruktionsmaterial ska till största delen bestå 
av obrännbart material. 
 
Konstruktionen och monteringen av samt låsanordningen till de dörrar som 
leder till utrymmet ska hålla mot inbrott med vanliga handverktyg. 
 
Om utrymmet har utefönster, får man inte se in genom fönstren. Fönster- 
och andra öppningar ska vara fysiskt skyddade. Byggnader som är belägna 
utanför tätorter och där det inte arbetas regelbundet får inte ha utefönster 
som leder till utrustningsutrymmena. 
 
Förebyggande av vattenskador ska tas i beaktande när utrymmena planeras 
och byggs. 

 

3 

 
Väggarna, golvet och taket i utrymmet ska vara av betong, tegel, stabilt trä 
eller annat motsvarande material och byggda så att hela väggelement inte 
kan tas bort från utrymmets utsida. 
 
Konstruktionen och monteringen av samt låsanordningen till de dörrar som 
leder till utrymmet ska hålla mot inbrott med vanliga handverktyg.  
 
De fönster till utrustningsutrymmen som finns lägre än 4 m ovan jordytan 
ska förses med fysiskt skydd. Dessutom ska fönster till utrymmen som finns 
lägre än 4 m ovan jordytan och genom vilka det finns tillträde till utrust-
ningsutrymmet förses med fysiskt skydd. Byggnader som är belägna utanför 
tätorter och där det inte arbetas regelbundet får inte ha utefönster som le-
der till utrustningsutrymmena. 
 
Förebyggande av vattenskador ska tas i beaktande när utrymmena planeras 
och byggs. 
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4 eller 5 

 
 
 
Konstruktionen och monteringen av samt låsanordningen till de dörrar som 
leder till utrymmet ska hålla mot inbrott som begås utan speciella verktyg.  
 
De skåp eller kåpor som är åtkomliga för obehöriga utan hinder ska hålla 
mot inbrott som begås utan speciella verktyg. 

 

1) Utrustningsutrymmets viktighetsklass anges i punkt 4. 
 

Ett undantag från kraven på utrustningsutrymmenas uppbyggnad som ges i tabell 4 
är att teleföretaget får placera en komponent, som säkerställer kommunikationsnä-
tets eller -tjänstens komponent av klass 1, i ett utrustningsutrymme som till sin 
omgivande konstruktion uppfyller kraven på klass 2. 

Krav på övervakning av förhållandena i utrustningsutrymmet för allmänna kommu-
nikationsnät och -tjänster finns i tabell 5. 

 

Tabell 5: Larm som beror på förhållandena 

 

Utrustning-
sutrymmets 
vikti-
ghetsklass 1) 

 

Krav 

 

1 eller 2 

 
Utrymmet ska vara försett med ett automatiskt brandlarmsystem som slår 
larm till bevakningspersonalen. 
  
Larmet ska gå till bevakningspersonalen om temperaturgränserna i utrymmet 
underskrids eller överskrids. 
 
Om utrymmets golv ligger lägre än grundvattennivån eller om det annars 
finns möjlighet till vattenskador ska utrymmet förses med ett fuktlarm som 
slår larm till bevakningspersonalen. 

 

 

3 eller 4  

 

 

Larmet ska gå till bevakningspersonalen om temperaturgränserna i utrymmet 
underskrids eller överskrids.  

 

1) Utrustningsutrymmets viktighetsklass anges i punkt 4. 
 

18 Skydd av transmissionsvägar 

 

Transmissionsvägar ska minst uppfylla kraven på fysiskt skydd som ges i tabell 6. 
Vid installation och grävning av transmissionsvägar ska kraven i standard SFS-EN 
50174-3 iakttas. För accessnätet är det möjligt att avvika från standardens krav på 
minimum installationsdjup med beaktande av installationsförhållanden, kabelns 
konstruktion och tillräckligt skydd av kabeln. 
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Vid skyddet av sjökablar som har kopplats till kommunikationsnätets komponent av 
klass 1 eller 2 ska kraven i ITU-T:s rekommendation L.28 iakttas så som anges ne-
dan. 

Sjökablar som har byggts efter 1.7.2021 ska skyddas med kapsling och grävas på 
minst 2 meters djup mellan vattenbrynet och närmaste landtagning eller utrust-
ningsstation. Om strandens jordmån inte tillåter begravning, ska kablarna i mån av 
möjlighet skyddas på något annat sätt, t.ex. med kapsling. I närheten av kusten 
ska nya sjökablar mellan vattenbrynet och 5 meters vattendjup skyddas med kaps-
ling och begravas på 1 meters djup under havsbottnen. Om havsbottnen inte tillå-
ter detta, ska kablarna i mån av möjlighet skyddas på något annat sätt, t.ex. med 
sandsäckar. 

Sjökablar som har byggts efter 1.7.2021 mellan 5 och 30 meters vattendjup ska 
också begravas på 1 meters djup under havsbottnen, om det är möjligt, dock minst 
500 meter från landtagningen. Om havsbottnen inte tillåter detta, ska kablarna i 
mån av möjlighet skyddas på något annat sätt, t.ex. med sandsäckar. 

Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera det fysiska skyddet av transmiss-
ionsvägarna. 

Kraven på fysiskt skydd av transmissionsvägar finns i tabell 6. 

Tabell 6: Fysiskt skydd av transmissionsvägar 

 

Transmissions-
väg/utrustning-
sutrymme 

 

Krav 

 

Kopplingspunkter, 
kabelplintar och ka-
belskarvar 

 
En kopplingspunkt, kabelplint eller kabelskarv som är åtkomlig för obehö-
riga utan hinder eller hjälpmedel ska skyddas med en kåpa. Kåpan ska 
hålla mot inbrott som begås utan speciella verktyg och den ska kunna lå-
sas mekaniskt eller elektromekaniskt.  
 

Kabelbrunnar En kabelbrunn som möjliggör tillträde till utrustningsutrymmet ska låsas. 
En kabelbrunn med kopplingsställen eller utrustningar ska låsas eller al-
ternativt ska kopplingsställena och utrustningarna låsas. Av kabelbrun-
nens utsida ska inte framgå hur viktiga förbindelser det finns i brunnen. 
Nya landtagningar för sjökablar ska låsas. Befintliga otäckta eller olåsta 
landtagningar för sjökablar ska låsas eller skyddas med täckning eller 
genom att fylla dem med makadam. 

 

Antennmaster 

 

Antennmasterna ska med beaktande av miljöförhållandena skyddas fy-
siskt mot inbrott, klättring och skadegörelse. 

 

 

Kablar 

 

 

Kablar som finns utanför utrustningsutrymmena och som är synliga och 
lätta att komma åt ska skyddas; detta gäller dock inte kablar till antenn-
master. 
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19 Utförande av frekvenssynkronisering 

Ett kommunikationsnät ska synkroniseras på ett sådant sätt, att kvaliteten på för-
bindelserna och tjänsterna uppfyller de gränsvärden som finns i ITU-T:s rekom-
mendation G.822 för wander och slip. 

Kommunikationsnätet ska synkroniseras med den primära referensklockan (Primary 
Reference Clock, PRC) genom ett synkroniseringsnät.  

Synkroniseringsnätets uppbyggnad ska överensstämma med standarder och dess 
prestanda ska uppfylla de värden som fastställs i standarder. 

En hierarkisk master-slave-metod ska användas som synkroniseringsmetod i syn-
kroniseringsnätet.  

Mellan kommunikationsnäten ska användas antingen en synkronisk eller en 
pseudosynkronisk metod.  

Kommunikationsnätet ska synkroniseras med systemet för primär referensklocka 
som finns i Finland och som ska uppfylla de i punkt 20 uppställda kraven. 

Synkroniseringsförbindelserna mellan synkroniseringsnätets noder ska säkerställas. 
De primära och sekundära synkroniseringsförbindelserna ska väljas så, att synkro-
niseringen inte under några omständigheter kan bilda en slinga.  

Teleföretaget som utför synkroniseringen ska visa relevant dokumentation av över-
föringskedjan från den primära källan till det mottagande teleföretaget. 

20 Krav på synkroniseringsklockorna vid frekvenssynkronisering 

Systemet för primär referensklocka med vilket kommunikationsnätet har synkroni-
serats ska överensstämma med de krav som fastställts i standarder för PRC (Pri-
mary Reference Clock).  

Övriga synkroniseringsklockor ska uppfylla de krav som uppställts i standarder för 
synkroniseringsklockor på hierarkinivån i fråga.  

Klockorna i synkroniseringsnätets noder ska vara dubblerade. 

21 Säkerställandet av tids- och fasskynkronisering 

Tids- och fassynkronisering via satellitnavigeringssystemet (GNSS) ska säkerställas 
via det fasta nätet så att tids- och fassynkronisering fungerar tillräckligt noggrant 
minst två veckor, om synkronisering inte finns tillgänglig via satellitnavigeringssy-
stemet. 

Teleföretaget kan för enstaka basstationer avvika från skyldigheten att genomföra 
två veckors säkerställande av tids- och fassynkronisering om säkerställandet inte 
kan genomföras med rimliga kostnader. Före utgången av övergångsperioden ska 
teleföretaget dokumentera uppgifter om basstationerna i fråga som har tagits i 
bruk innan dess och om deras uppställningsplats samt detaljerad information om 
varför säkerställandet inte är möjligt med rimliga kostnader inom ramen för över-
gångsperioden. Efter utgången av övergångsperioden ska teleföretaget i slutet av 
varje år dokumentera ovanstående uppgifter om basstationer som möjligen har ta-
gits i bruk. I samma sammanhang ska teleföretaget dokumentera uppgifter om de 
basstationer på vilka ovannämnda undantag eventuellt har tillämpats men som un-
der året i fråga har tagits in i säkerställandet. 
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22 Underhåll och dokumentation av synkronisering 

Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera synkroniseringsåtgärderna i sina 
kommunikationsnät. 

23 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller tills vidare. 

Basstationer för mobilnätens bastäckningsområde och reserveffektkällor och likrik-
tare för deras transmissionssystem som har blivit färdigbyggda eller som var under 
byggnad innan denna föreskrift har trätt i kraft ska uppfylla kraven för säkerstäl-
lande av effektmatning i punkt 8 på följande sätt: 

 LTE-nätets basstationer: senast den 31 december 2023 då tiden som en 
reserveffektkälla i klass 5 ska säkerställa är ≥ 3 timmar enligt tabell 2 och 
då tiden som en reserveffektkälla ska säkerställa är ≥ 4 timmar enligt ta-
bell 2 fotnot 6, och 

 5G-nätets basstationer: senast den 31 december 2021 då tiden som en re-
serveffektkälla ska säkerställa är ≥ 15 minuter enligt tabell 2 fotnot 6. 

Fram till den tidpunkten ska basstationerna och reserveffektkällorna och likriktare 
för deras transmissionssystem minst uppfylla de krav för säkerställande som finns i 
Kommunikationsverkets föreskrift 54 B/2014 M. 

Testning av reserveffektkällor som har blivit färdigbyggda eller som var under 
byggnad innan denna föreskrift har trätt i kraft samt dokumentering av deras resul-
tat ska utföras enligt punkt 10 i denna föreskrift senast 31.12.2022. Fram till dess 
ska kontroll av reserveffektkällornas funktionsduglighet och kapacitet minst upp-
fylla de krav som finns i Kommunikationsverkets föreskrift 54B/2014 M. 

Landtagningar som har blivit färdigbyggda eller som var under byggnad innan 
denna föreskrift har trätt i kraft ska uppfylla kraven för skydd av transmissionsvä-
gar i 18 § enligt följande: 

 Befintliga otäckta eller olåsta landtagningar för sjökablar ska låsas eller 
skyddas genom täckning senast den 31 december 2022. 

Utrustningsutrymmen som har blivit färdigbyggda eller som var under byggnad in-
nan denna föreskrift har trätt i kraft ska uppfylla kraven på skyddet av utrustnings-
utrymmen i punkt 17 i denna föreskrift enligt följande: 

 Dörrarna till utrustningsutrymmet av viktighetsklass 3 ska låsas och 
passagekontroll genomföras minst med en elektronisk nyckel senast den 
31 december 2022. 

 De elskåp av viktighetsklass 3, 4 eller 5 som är åtkomliga för obehö-
riga utan hinder eller hjälpmedel och via vilket det matas el till nätverksut-
rustningen ska låsas med en mekanisk eller elektromekanisk nyckel senast 
den 31 december 2022. 

Fram till den tidpunkten ska utrustningsutrymmena i fråga minst uppfylla de 
skyddskrav som anges i föreskriften Kommunikationsverket 54B/2014 M. 
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Tids- och fassynkronisering via satellitnavigeringssystemet (GNSS) ska säkerställas 
via det fasta nätet enligt kraven i 21 § i denna föreskrift senast den 31 december 
2022. 
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