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FÖRESKRIFTENS BAKGRUND OCH RÄTTSGRUND 

Föreskriften har samband med 29 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kom-
munikation (917/2014)1 som innehåller bestämmelser om kvalitetskrav på kommu-
nikationsnät. 

Enligt 1 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är syftet med lagen 
bl.a. att säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är 
tekniskt utvecklade, håller god kvalitet och är driftsäkra och trygga. Lagen syftar 
också till att trygga den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och att 
värna om integritetsskyddet. Syftet med denna föreskrift är att för sin del trygga 
lagens syften. Genom denna föreskrift preciserar Transport- och kommunikations-
verket lagens bestämmelser om störningar i televerksamheten. Föreskriftens rätts-
grund och övriga bestämmelser som har samband med ämnet finns i bilaga 1 till 
denna promemoria. 

                                           
1 Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), uppdaterad version: https://www.fin-
lex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140917 
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Föreskriften ålägger teleföretag skyldigheter som gäller säkerställande av kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster samt synkronisering av kommunikations-
nät. Föreskriften ersätter den tidigare föreskriften Kommunikationsverket 54 
B/2014 M. 

BEREDNING AV FÖRESKRIFTEN 

Föreskriften har beretts som tjänstearbete vid Transport- och kommunikationsver-
ket. Vid beredningen beaktades verkets erfarenheter av tillämpningen av tidigare 
föreskrifter om ämnet samt den respons som verket fått från teleföretagen. Före-
skriftsutkastet var på remiss 7.2.–6.3 och 11.3.–23.3.2020 och sändes till teleföre-
tag, radioaktör dvs. till dem som föreskriften gäller. För aktörerna arrangerades 
också ett diskussionsmöte 10.6.2020. Utlåtanden och Traficoms åsikter till änd-
ringsförslag behandlas närmare i sammanfattningen av utlåtandena.2  

ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK 

I detta kapitel anges de ändringar som gjorts i föreskriften jämfört med de föregå-
ende skyldigheterna och rekommendationerna, bedöms deras konsekvenser och 
ges en kort ändringshistorik över föreskriften. 

1 Ändringar och bedömning av föreskriftens konsekvenser 

I denna föreskrift gjordes följande ändringar:  

 Den tidigare föreskriften om ämnet (54B/2014 M) meddelades av Kommunikat-
ionsverket. Genom ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets för-
valtningsområde upphörde Kommunikationsverket att existera fr.o.m. 1.1.2019, 
och därför är denna föreskrift utfärdad av den nya myndigheten för kommuni-
kationsförvaltningen Transport- och kommunikationsverket Traficom. Alla de 
texter i föreskriften och motiveringspromemorian som tidigare hänvisat till Kom-
munikationsverket har ändrats så att de hänvisar till Transport- och kommuni-
kationsverket. Med anledning av ämbetsverksreformen har föreskriften ett något 
annorlunda utseende än Kommunikationsverkets föreskrifter, men detta påver-
kar i sig inte skyldigheterna. Ämbetsverksreformen medför i sig inte några prak-
tiska ändringsbehov hos teleföretag. 
 

 Den tidigare föreskriften hade meddelats med stöd av informationssamhällsbal-
ken. Lagens rubrik ändrades år 2018 till lag om tjänster inom elektronisk kom-
munikation och därför har också föreskriftens rättsgrund uppdaterats med hän-
visningar till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Rättsgrunden 
har annars inte ändrats, och ändringen av lagens rubrik medför inte några prak-
tiska ändringsbehov hos teleföretag. 
 

 Föreskriftens tillämpningsområde hade tidigare begränsats så att föreskriften 
inte tillämpades på utövare av radioverksamhet då verksamheten enligt kon-
cessionen nådde under 90 procent av befolkningen. Denna föreskrifts tillämp-
ningsområde har ändrats så att föreskriften inte längre tillämpas på privata utö-
vare av radioverksamhet. Ändringen är en resultat av en helhetsbedömning när 
konsekvenser för olika alternativ bedömdes bl.a. med tanke på varningsmed-
delanden, täckningsområden, beredskap, kostnaderna för beredskap och kon-
kurrensläget. Ändringen lättar upp skyldigheterna för radioaktörer.  

                                           
2 Sammanfattning av utlåtanden - föreskrift om säkerställande av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
samt om synkronisering av kommunikationsnät, TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020. 
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 I föreskriften införs nya krav på säkerställandet av tids- och fassynkronisering. 
Föreskriftens tillämpningsområde har begränsats så att föreskriften gäller tids- 
och fassynkronisering i mobilnät som använder tidsdelad duplex (TDD). Skyldig-
heten medför en del ekonomiska kostnader för teleföretagen. De nya kraven är 
dock viktiga för att undvika störningar mellan teleföretag och interna störningar i 
teleföretagets nät. Om tids- och fassynkronisering inte finns tillgänglig, blir det 
störningar mellan teleföretagets egna basstationer och mellan olika teleföretags 
basstationer. 
 

 I föreskriftens punkt 3 klargörs de definitioner som används i föreskriften. I 
punkt 3.5 preciseras gränssnittet mellan programaktör och leverantör av nät-
tjänster. I punkt 3.7 har termen ”bredbandskoncentrator” ändrats till ”accessnä-
tets komponent” som är i linje med de övriga benämningar av kommunikations-
nätets komponenter som används i föreskriften. Avsikten med ändringarna har 
varit att klargöra de definitioner som används i föreskriften, och ändringen har 
inte några praktiska konsekvenser, eftersom de inte medför ändringar i före-
skriftens kraven. 
 

 I föreskriftens punkt 4 tydliggörs grunderna för en komponentspecifik viktighets-
klassificering så att om det i ett och samma utrustningsutrymme finns flera 
komponenter som åstadkommer en och samma kommunikationstjänst för en 
och samma operatör (till exempel fem stycken switchar med 24 port) anges vik-
tighetsklassen på basis av det sammanräknade antalet användare av dessa 
komponenter. Syftet med ändringen har varit att tydliggöra tolkningen av den 
komponentspecifika viktighetsklassificeringen på basis av de observationer äm-
betsverket har gjort vid sin tillsyn. Ändringen har inte några betydande praktiska 
konsekvenser eftersom ändringen inte medför ändringar i föreskriftens krav. 
 

 I föreskriftens punkt 7 ges krav på säkerställande av komponenter av viktighets-
klass 1 och 2 för kylning av utrustningsutrymmen. Det har fogats ytterligare 
krav till denna föreskrift så att om kylningen har säkerställts genom dubblerade 
komponenter eller genom N+1-säkerställande av komponenterna, ska de redun-
danta komponenternas funktionsduglighet testas minst en gång om året och 
testresultaten ska dokumenteras. Syftet med ändringen är att se till att funkt-
ionsduglighet hos de komponenter av viktighetsklass 1 och 2 som säkerställer 
kylningen blir testad och testresultaten dokumenterade minst en gång om året. 
Ändringen ska förbättra kommunikationsnätets driftssäkerhet om det blir stör-
ningar i kylsystemet. Ändringen har konsekvenser för de underhållsprogram som 
gäller teleföretagens kylsystem, men å andra sidan ökar den teleföretagens in-
formation om den faktiska funktionsdugligheten hos de komponenter som ger 
redundans för kylningen och dessutom säkerställer den att Transport- och kom-
munikationsverket får information om dessa.  
 

 Tidigare omfattade föreskriftens punkt 8 ett krav på att tiden som en reservef-
fektkälla ska säkerställa basstationer inom mobilnätets bastäckningsområde som 
förverkligats med LTE är ≥ 15 minuter. Det var fråga om lindrigare skyldigheter 
än för GSM- och UMTS-nät. Orsaken till detta var att byggande av LTE-nät var i 
begynnelsefasen när föreskriften meddelades år 2012. Kravet har ändrats i 
denna föreskrift så att lindringen i fråga om tiden för säkerställande slopas för 
basstationer som byggts med LTE och att tiderna för säkerställande är samma 
som för GSM- eller UMTS-basstationer. Ändringen har konsekvenser för dimens-
ionering av kapaciteten för teleföretagens reserveffektkällor, och det medför 
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ekonomiska kostnader för teleföretagen. Ändringen anses dock vara nödvändig, 
eftersom LTE-näten har en avsevärd betydelse för användning av bredband. I 
LTE-näten tillhandahålls i dag även allmänna telefonitjänster med VoLTE-tekni-
ken (Voice over LTE). Syftet med ändringen är att förbättra de för bredbandsan-
vändningen viktiga LTE-nätens driftssäkerhet vid störningar i elmatningen. 
 

 I punkt 8 i föreskriften ges teleföretag rätt att förkorta tiden som en reservef-
fektkälla ska säkerställa basstationer inom LTE- eller UMTS-nätets bastäcknings-
område till ≥15 minuter samtidigt som tiden för säkerställande av basstationer 
för LTE-nätets bastäckning höjs. Då ska teleföretaget emellertid se till att det 
finns tillräcklig täckning för att garantera att telefonitjänsterna och speciellt nöd-
samtalen inom området fungerar med de tekniker vars tid för säkerställande inte 
har förkortats. Genom ändringen blir teleföretagens skyldigheter och kostnads-
tryck lindrigare för den delen. 
 

 Föreskriftens punkt 8 omfattar nya krav som gäller tiden som en reserveffekt-
källa ska säkerställa basstationer inom mobilnätets bastäckningsområde som 
förverkligats med 5G. Tiden för säkerställande enligt denna föreskrift är 15 mi-
nuter, på samma sätt som för LTE-näten i deras begynnelsefas. Ändringen har 
konsekvenser för dimensionering av teleföretagens reserveffektkällor och det 
medför en del ekonomiska kostnader för teleföretagen. Säkerställande med en 
reserveffektkälla anses dock vara nödvändigt så att korta elavbrott inte ska or-
saka avbrott i användningen av kommunikationstjänster. Tiden för säkerstäl-
lande anses dock vara tillräcklig i begynnelsefasen av byggande av 5G-nät.  
 

 Föreskriftens punkt 10 har tidigare omfattat ett krav på att reserveffektkällans 
funktionsduglighet och kapacitetens tillräcklighet ska kontrolleras minst en gång 
om året. Kravet preciseras i denna föreskrift så att reserveffektkällans funktions-
duglighet och kapacitetens tillräcklighet ska testas minst en gång om året och 
testresultaten ska dokumenteras. Syftet med ändringen är att se till att funkt-
ionsduglighet hos reserveffektkällorna blir testad och testresultaten dokumente-
rade minst en gång om året. Ändringen ska förbättra kommunikationsnätets 
driftssäkerhet om det blir störningar i elmatningen. Ändringen har konsekvenser 
för de underhållsprogram som gäller teleföretagens reserveffektkällor, men å 
andra sidan ökar den teleföretagens information om den faktiska funktionsdug-
ligheten hos reserveffektkällorna och dessutom säkerställer den att Transport- 
och kommunikationsverket får information om dessa.  
 

 I föreskriftens punkt 12 ges krav på säkerställande av UPS-anläggningar. Kravet 
har lindrats i denna föreskrift så att N+1-säkerställandet inte krävs av en UPS-
anläggning som matar en komponent i ett accessnät om antalet abonnemang 
som komponenten betjänar är ≤ 30. Syftet med det lindrigare kravet är att upp-
ställa kravet på säkerställande på samma nivå som för likriktare och växelriktare 
i den tidigare föreskriften. Genom ändringen blir teleföretagens skyldigheter 
lindrigare för den delen. 
  

 I föreskriftens punkt 13 har det tidigare krävts att det urladdade ackumulator-
batteriet ska vid sidan om belastningen kunna laddas till 80 % av den nominella 
kapaciteten under ett dygn med användning av likriktare. Kravet har lindrats så 
att det urladdade ackumulatorbatteriet ska vid sidan om belastningen kunna lad-
das till 80 % av den nominella kapaciteten under två dygn med användning av 
likriktare. Genom ändringen blir teleföretagens skyldigheter lindrigare för den 
delen. 
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 Kravet i punkt 17 i den tidigare föreskriften var att alla dörrar till utrustningsut-
rymmet ska låsas med en mekanisk eller elektromekanisk nyckel. Kravet har 
ändrats i denna föreskrift så att dörrarna till utrustningsutrymmet av viktighets-
klass 3 ska låsas och passagekontroll genomföras minst med en elektronisk 
nyckel. Syftet med ändringen är att förbättra säkerheten och passagekontrollen i 
utrustningsutrymmena av viktighetsklass 3 och på så sätt förbättra det fysiska 
skyddet av kommunikationsnät. Samutnyttjade utrymmen är ofta utrustningsut-
rymmen av viktighetsklass 3 och enligt ämbetsverkets information använder 
flera teleföretag en elektronisk nyckel till utrustningsutrymmen av viktighets-
klass 3 och därför uppfyller de redan det nya kravet. Ändringen har konsekven-
ser för låsanordning till teleföretagens utrustningsutrymmen av viktighetsklass 3 
till den del de ännu inte har genomförts i enlighet med det nya kravet. 
 

 Vad gäller elskåp i utrustningsutrymmen av viktighetsklass 3, 4 och 5 har det till 
föreskriftens punkt 17 fogats krav på att det elskåp som är åtkomligt för obehö-
riga och via vilket det matas el till nätverksutrustningen i utrustningsutrymmet 
ska låsas med en mekanisk eller elektromekanisk nyckel. Syftet med det nya 
kravet är att förhindra obehörig åtkomst av elmatning till nätverksutrustningen 
och på så sätt förbättra kommunikationsnätens och -tjänsternas driftssäkerhet. 
Ändringarna har konsekvenser för låsanordning till teleföretagens elskåp till den 
del de är åtkomliga för obehöriga. Ändringen medför en del ekonomiska kostna-
der för teleföretagen. Skyldigheten gäller dock inte de elskåp som är placerade 
inne i låsta utrustningsutrymmen. 
 

 I motiveringspromemorian öppnas föreskriftens punkt 17 i fråga om krav på om-
givande konstruktion för ett utrymme av viktighetsklass 1 som specificerats i 
Statsrådets förordning 408/2011 ”Statsrådets förordning om skyddsrum”. Syftet 
med ändringen har varit att öppna kraven i förordningen utan att ha några prak-
tiska konsekvenser, eftersom ändringen inte medför ändringar i föreskriftens 
krav. 
 

 I föreskriftens punkt 17 ges krav på utrustningsutrymmenas uppbyggnad. Det 
tidigare kravet var att utrymmets tak, golv och omgivande väggar ska vara av 
stenmaterial. Kravet har ändrats i denna föreskrift så att utrustningsutrymmet 
av viktighetsklass 2 också kan vara av stål under de förutsättningar som ges i 
föreskriften. Ändringen medför lindrigare skyldigheter för teleföretag i fråga om 
utrustningsutrymmenas uppbyggnad, men beräknas inte ha någon avsevärd in-
verkan på utrustningsutrymmenas uppbyggnad och fysiska skydd. 
 

 I föreskriftens punkt 18 uppställs nya krav för att skydda nya sjökablar samt 
landtagning av sjökablar. Ändringarna ska förbättra det fysiska skyddet av sjö-
kablar som används för allmän televerksamhet och på så sättet förbättra kom-
munikationsnätets och -tjänsternas driftssäkerhet. Ändringarna har konsekven-
ser när det gäller att bygga landtagning av nya sjökablar och det medför en del 
ekonomiska kostnader för teleföretagen, men å andra sidan förbättrar det drifts-
säkerheten hos internationella förbindelser i kommunikationsnät och -tjänster. 
De närmare kraven anses vara motiverade med beaktande av den betydelse 
som kommunikationstjänsternas funktion och internationella förbindelser har för 
samhället. Teleföretagens kostnadstryck har lindrats så att kraven endast gäller 
nya sjökablar. 
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 I föreskriftens punkt 21 föreslås nya krav på att tids- och fassynkronisering via 

satellitnavigationssystemet (GNSS) ska säkerställas via det fasta nätet så att 
tids- och fassynkronisering fungerar tillräckligt noggrant minst två veckor, om 
synkronisering inte finns tillgänglig via satellitnavigationssystemet. Föreskriftens 
tillämpningsområde har begränsats så att föreskriften gäller tids- och fassynkro-
nisering i mobilnät som använder tidsdelad duplex (TDD). Syftet med ändringen 
är att säkerställa tids- och fassynkronisering via satellitnavigationssystemet, ef-
tersom den kan vara utsatt för störningar. Säkerställandet av tids- och fassyn-
kronisering är i praktiken nödvändigt för funktionen av 5G-nätets basstationer 
som använder tidsdelad duplex i en situation där tids- och fassynkronisering inte 
finns tillgänglig via satellitnavigationssystemet. De nya kraven i föreskriften har 
konsekvenser för planering och byggande av teleföretagens 5G-nät, vilket med-
för en del ekonomiska kostnader för teleföretagen, men i praktiken är kraven 
nödvändiga för 5G-nätens driftssäkerhet. 

2 Ändringshistorik  

1996–2002: Viktighetsklassificerings- och säkerställandekraven har med tiden 
preciserats i lagen och föreskrifterna. Under åren 1996–2002 gällde Teleförvalt-
ningscentralens föreskrifter som baserade sig på Post- och telegrafstyrelsens gamla 
föreskrifter för byggande av telefonnät (s.k. Grönboken).   Om ärenden som omfat-
tas av nuvarande föreskrift 54 föreskrevs i Teleförvaltningscentralens och seder-
mera Kommunikationsverkets tre olika föreskrifter och deras versioner: föreskrift 
27 om telenätens uppbyggnad krävde att teleföretaget upprätthåller en förteckning 
om sina viktiga och mycket viktiga objekt och föreskrev bland annat om fördubbling 
av telefoncentraler och krav på reservvägar för transmissionsvägar. Föreskriften 
gällde endast telefon- och dataöverföringsnäten. Föreskrift 30 om effektmatning i 
telenät ställde krav på säkerställande av effektmatningen till viktiga och mycket 
viktiga telestationer eller system. År 1999 utfärdades föreskriften 48 om fysiskt 
skyddande av teleföretags utrymmen och telenät som i enlighet med sitt namn in-
nehöll krav om bland annat skydd av konstruktioner, låsningar, passagekontroll och 
övervakning av omständigheterna för viktiga och mycket viktiga objekt som fast-
ställts i enlighet med föreskrift 27.  

2003–2008: År 2003 genomgick föreskrifterna en relativt grundlig revidering på 
grund av att lagstiftningen förnyades. Till följd av grundlagsreformen höjdes de all-
männa kraven till en nivå som motsvarar lagen och föreskrifterna gjordes mer 
kompakta genom att utelämna beskrivande avsnitt som inte innehöll egentliga skyl-
digheter. En väsentlig förändring med tanke på kraven för säkerställande var att 
såväl kommunikationsmarknadslagen som föreskrifterna ändrades i princip till tek-
nologineutrala vilket innebar att även masskommunikationsnäten kom att omfattas 
av föreskrifterna. För masskommunikationsnäten uppgjordes dock inte några preci-
serade krav och i kraven för kabel-tv-nätet hänvisades i regel till standarderna.  
Fördelningen av föreskrifterna förblev oförändrad med tanke på säkerställandet, 
dvs. i föreskrift 27 ingick bestämmelser om viktighetsklassificering och reservvägs-
arrangemang, föreskrift 30 innehöll bestämmelser om säkerställande av effektmat-
ningen och föreskrift 48 om fysiskt skydd. I föreskrift 27 D/2003 uppdelades viktig-
hetsklassificeringen i fyra grupper, dvs. mycket viktiga och viktiga transmissions- 
eller överföringssystem och mycket betydande och betydande koncentratorer, bass-
stationer eller motsvarande. Bedömningen av telefon- och datanätens viktighet pre-
ciserades redan utifrån antalet abonnemang och abonnenter, antalet kanaler för 
röstkommunikation i mobilnätet eller antalet 2 Mbit/s förbindelser. 

54/2008 M: År 2008 samlades innehållet i föreskrifterna 27, 30 och 48 i samma 
föreskrift 54 om säkerställande av kommunikationsnät och kommunikationstjäns-
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ter. I reformen skapades utifrån den gamla basen en femstegs viktighetsklassifice-
ring och preciserades grunderna för viktighetsklassificering i olika nät och tjänster. 
Viktighetsklassificeringen baserade sig entydigare än tidigare på vilken kommuni-
kationstjänst och hur stort antal användare eller geografiskt område komponenten 
betjänar. De olika nätteknikerna togs upp i viktighetsklassificeringen noggrannare 
än tidigare och även säkringskraven preciserades. Säkringskraven höjdes beträf-
fande effektmatningen och reservvägarna men lindringar i kraven gjordes också. 

54/2008 M -> 54 A/2012 M: Det gjordes betydande ändringar i viktighetsklassi-
ficeringarna. De största ändringarna i kraven enligt föreskriften gjordes i tiderna 
som effektmatningen till mobilnätet säkerställs. Föreskrifter ställde inte längre olika 
skyldigheter på GSM- och UMTS-tekniker i mobilnätet. I praktiken avlägsnades un-
dantaget (15 minuter) i minimitiden för säkerställande av effektmatning till basstat-
ionerna som ingick i föreskriften 54/2008 M och nu tillämpades i princip en minimi-
tid på tre timmar på basstationer i mobilnät som genomförts med olika tekniker. 
Minimitiden för säkerställande för basstationer i LTE- och mobila WiMAX-nät var un-
dantagsvis 15 minuter för att den nya tekniken ska kunnas tas smidigare i bruk. 
Kraven på minimitid för säkerställande av effektimatningen till mobilnätet i tätorter 
lindrades för sådana basstationers del som är placerade på andra ställen än de 
egentliga telefastigheterna. Däremot skärptes kraven på minimisäkringstider för 
mobilnätet delvis utanför tätorterna där basstationsnätet är glesare och det all-
männa elnätet mer sårbart. De koaxialkabelbaserade och de fiberkabelbaserade ka-
bel-tv-näten fick flera egna teknikbaserade viktighetsklasser som passade bättre in 
på näten än de tidigare allmänna kriterierna för masskommunikationstjänster eller 
internetförbindelsetjänster. I praktiken blev kraven på säkerställande av det koaxi-
albaserade nätet lindrigare. Ett krav om säkerställande av kylning i viktighetsklas-
serna 1 och 2 ingick som ett nytt område i föreskriften. I syfte att säkerställa ef-
fektmatningen användes i denna version av föreskriften den teknologineutrala ter-
men reserveffektkälla då de tidigare föreskrifterna ställde skyldigheter bara på ack-
umulatorbatterier. Sättet för koppling av ett reservkraftverk (apparatintag) precise-
rades för att ibruktagningen av reservströmförsörjningssystem ska gå ännu smidi-
gare och enklare när störningar i elnätet inträffar. Till kraven på fysiskt skydd lades 
i viktighetsklass 3 till skyldighet att observera intrång i utrustningsutrymmet. Kra-
vet lades till för att förbättra informationssäkerheten. Gällande grävande och in-
stallation av transmissionsvägar ålades i 16 § skyldighet att iaktta standarden SFS-
EN 50174-3. Föreskriften tillämpades inte längre på öppna WLAN-nät. I definition-
erna ersattes bredbandstjänst med internetförbindelsetjänst som användes även i 
de övriga föreskrifterna. Det handlade endast om en ändring av termen, innehållet i 
och betydelsen av kommunikationstjänsten ändrades inte. 

54A/2012 M  54B/2014 M: Krav på myndighetsnät utgick ur föreskriften, eme-
dan informationssamhällsbalken inte gav Kommunikationsverket bemyndigande att 
uppställa krav på redundans av myndighetsnät. Begränsningen av föreskriftens till-
lämpningsområde omfattade inte längre sändare för ett markbundet digitalt tv-nät 
avsett för mobil mottagning, emedan det inte längre finns en koncession för nätet i 
fråga. Till föreskriften fogades krav på att företagen ska uppdatera och dokumen-
tera uppgifter om säkerställande av utrustning, rutter och kylning samt det fysiska 
skyddet av utrustningsutrymmena och det fysiska skyddet av transmissionsvä-
garna. Klassificeringen av en bredbandskoncentrator för internetaccesstjänsten i 
det fasta nätet ändrades så att då alla dessa koncentratorer var minst av klass 5 i 
den föregående versionen (54 A/2012 M), omfattade klass 5 i föreskrift 54B/2014M 
bredbandskoncentratorer om de har över 100 användare. För växelriktare uppställ-
des ett motsvarande krav på N+1-säkerställande som för t.ex. likriktare. Det foga-
des ett krav på att fasta reservkraftverk ska hållas i funktionsdugligt skick samt att 
funktionsdugligheten för ett fast reservkraftverk som matar kommunikationsnätets 
eller -tjänstens komponent av klass 1 eller 2 ska testas genom provdrift. I föreskrif-
tens 19, 20 och 21 § uppställdes krav på synkronisering av kommunikationsnät och 
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dokumentation av den. Motsvarande ärenden fanns tidigare i föreskrift 26 D/2008 
M och 41 D/2009 M. 

DETALJMOTIVERING 

I denna avdelning beskrivs bakgrunden till och syftet med de ålagda skyldigheterna 
per paragraf. Dessutom ges anvisningar till användarna om iakttagande av förplik-
telserna. 

 

1   Tillämpningsområde 

Denna punkt handlar om föreskriftens tillämpningsområde och begränsningarna i 
det. 

1.1 Allmän televerksamhet 

Föreskriften tillämpas på den allmänna televerksamheten, med andra ord på telefö-
retag med vilket enligt 3 § 1 mom. 27 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation avses en aktör som tillhandahåller nättjänster eller kommunikat-
ionstjänster för en grupp användare som inte har avgränsats på förhand. Föreskrif-
ten tillämpas också på televerksamhet som är av mindre betydelse och som inte 
omfattas av den anmälningsplikt enligt 4 § 2 mom. i lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation som gäller bedrivande av televerksamhet. 

Nättjänsten definieras också i 3 § 1 mom. 34 punkten i lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation, och med den avses en tjänst som tillhandahålls av ett 
teleföretag för att ett kommunikationsnät som det äger eller på någon annan grund 
förfogar över ska kunna användas för överföring och distribution av meddelanden. 
Teleföretag som tillhandahåller nättjänster kallas även nätföretag i informations-
samhällsbalken. 

Kommunikationsnät är enligt 3 § 1 mom. 39 punkten i lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation system som består av sammankopplade ledningar och 
av anordningar, och som är avsedda för överföring eller distribution av meddelan-
den via ledning, med radiovågor, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt 
sätt. Sådana kommunikationsnät som används för att tillhandahålla kommunikat-
ionstjänster till en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand är enligt 
3 § 1 mom. 43 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation all-
männa kommunikationsnät. Sådana kommunikationsnät som huvudsakligen an-
vänds för överföring eller sändning av televisions- och radioprogramutbud eller an-
nat material som förmedlas i samma form till alla mottagare är i sin tur enligt 3 § 1 
mom. 4 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation masskommu-
nikationsnät. 

Kommunikationsnät är med andra ord nät som tillhandahålls för både målgrupps-
kommunikation och masskommunikation. Föreskriften kan därför tillämpas till ex-
empel på fasta och trådlösa telefonnät (både kretskopplade och paketförmedlande), 
kabeltelevisionsnät, markbundna digitala televisionsnät och analog radio. 

Med kommunikationstjänst avses enligt 3 § 1 mom. 37 punkten i lagen om tjänster 
inom elektronisk kommunikation en tjänst som helt eller huvudsakligen utgörs av 
överföring av meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- och sändnings-
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tjänster i masskommunikationsnät. Det väsentliga i definitionen av kommunikat-
ionstjänsten är att teleföretaget i egenskap av tjänsteleverantör i tekniskt hänse-
ende deltar i överföring och sändning av meddelanden. 

Även i masskommunikationsnät kan föreskriften tillämpas på tillhandahållande av 
nättjänst, dvs. en tjänst som möjliggör sändning av televisions- och radioprogram-
utbud. Föreskriften kan dessutom tillämpas på en kommunikationstjänst, med vil-
ken avses överföringstjänst för programutbud. Det finns ingen definierad gräns 
mellan nät- och kommunikationstjänster i masskommunikationsnät. Det är väsent-
ligt att observera att kanalbolagens verksamhet är kommunikationstjänst och tele-
verksamhet i den mån den gäller teknisk överföring och tekniskt tillhandahållande. 
Frågan behandlas närmare i samband med definitionerna, i avsnitt 3.5 i avdelning 
B. 

1.2 Allmänna begränsningar av tillämpningsområdet 

Föreskriften gäller inte nät- eller kommunikationstjänster eller innehållstjänster 
som tillhandahålls en grupp av användare som har avgränsats på förhand. För nya 
tjänster måste man ofta tolka om tjänsten över huvud taget är en kommunikations-
tjänst eller om användargruppen har avgränsats på förhand. Tolkningarna ska be-
dömas som en helhet i varje enskilt fall3. Innehållstjänster, som faller utanför till-
lämpningsområdet, är till exempel webbsidornas innehåll, diskussionsforum och in-
nehållet i televisions- och radioprogram. 

1.3 Tillämpningsområde för tillfälligt utbud eller tillfällig kapacitet 

Föreskriften tillämpas inte på tillfälligt utbud av eller tillfällig kapacitet för kommu-
nikationsnät eller kommunikationstjänster. Sådana är till exempel ett utökat antal 
masskommunikationssändare eller ett utökat antal basstationer för mobilnät som 
installeras på områden för kortvariga evenemang. Med tillfällig avses en samman-
hängande period på maximalt tre månader. 

1.4 Tillämpningsområdet i WLAN-nät 

Föreskriften tillämpas inte på WLAN-nät. Med WLAN-nät avses i typiska fall till ex-
empel stadsnät eller andra WLAN-surfpunkter som inte erbjuder användarna abon-
nemang till deras bostad eller verksamhetsställe. Dessa är till typen komplette-
rande jämfört med internetaccesstjänster i det fasta nätet eller mobilnätet som an-
vändarna beställer till ett fast ställe i hemmet eller verksamhetsstället eller till ett 
mobilabonnemang. Säkerställande av WLAN-surfpunkter är därför inte nödvändigt i 
syfte att säkerställa grundläggande tjänster för användarna. Utbudet i näten utgör 
ofta allmännyttig eller småskalig verksamhet och säkerställandet av den kan vara 
relativt tungt för leverantörerna i förhållande till nätens allmänna betydelse. 

1.5 Tillämpningsområdet i radioverksamhet 

Föreskriften tillämpas inte på privata utövare av radioverksamhet.  

1.6 Tillämpningsområdet för synkronisering 

Krav som gäller frekvenssynkronisering tillämpas på överföringsförbindelser för 
målgruppskommunikationsnät och masskommunikationsnät. 

                                           
3 Traficom har lagt ut tolkningsanvisningar för televerksamhet och teleföretag på sin webb-
plats: https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/kommunikationsnat/vad-ar-televerksamhet  
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Kraven på tids- och fassynkronisering tillämpas på tids- och fassynkronisering i mo-
bilnät som använder tidsdelad duplex (TDD).  

2 Föreskriftens syfte 

Syftet med föreskriften är att trygga att allmänna kommunikationsnät och -tjänster 
fungerar vid störningar samt att ställa krav på synkronisering av allmänna kommu-
nikationsnät.  

Störningar som riktas mot kommunikationsnät och -tjänster kan vara t.ex. fel i 
kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter, kabelavbrott i förbindelserna 
mellan komponenterna, fel i kylningsanordningar för komponenter/utrustningsut-
rymmet, fel i komponenternas strömförsörjningssystem, elavbrott i det allmänna 
elnätet, inbrott i utrustningsutrymmen och avsiktligt sabotage av kommunikations-
nätets eller -tjänstens komponenter i utrustningsutrymmet eller störning/avlyssning 
av kommunikationstrafiken, skadegörelse, eldsvåda, vattenskada, flod, osv. 

Man eftersträvar att säkerställa kommunikationsnätens och -tjänsternas funktion 
vid störningar genom krav som förutsätter att man bygger olika redundansmekan-
ismer i kommunikationsnäten. Det betyder att redundansmekanismerna finns i 
kommunikationsnäten då en störning inträffar. Det är viktigt att på förhand förse 
kommunikationsnäten med redundans, då det vid störning inte finns tid eller möj-
lighet att sörja för redundans så att störningen inte skulle inverka på kommunikat-
ionstrafiken. 

Syftet med föreskriften är också att säkerställa att synkroniseringen i de kommuni-
kationsnät och tillämpningar som kräver den genomförs så att kraven som ställts 
på kommunikationsförbindelsernas felfrihet och kvalitet uppfylls. Kommunikations-
nätens bristfälliga synkronisering orsakar fel i överföringen och därigenom också i 
kommunikationsförbindelserna. 

3  Definitioner 

I denna punkt behandlas de definitioner som används i föreskriften. Föreskriften 
ger inte nya definitioner på de begrepp som fastställs i lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation och definitionerna har även uppgjorts så att de inte stri-
der mot definitionerna enligt lagen. 

3.1 Allmän telefonitjänst 

Definitionen av allmän telefonitjänst som finns i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation har införts i denna föreskrift, emedan termen annan kommunikat-
ionstjänst (se punkt 3.6 i avdelning B) i föreskriften har definierats med hjälp av 
andra tjänster i definitionspunkten. 

Enligt 3 § 1 mom. 42 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 
avses med allmän telefonitjänst en kommunikationstjänst som gör det möjligt att 
ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal med nummer som finns i en nationell 
eller internationell nummerplan. 

I detaljmotiveringen till lagen sägs att definitionen motsvarar den definition av all-
mänt tillgängliga telefonitjänster som ingår i artikel 2 i direktivet om samhällsom-
fattande tjänster. Därmed avses en tjänst som är allmänt tillgänglig för uppringning 
och mottagning av nationella och internationella samtal via ett eller flera nummer 
inom en nationell eller internationell nummerplan. 
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En allmän telefonitjänst kan i tekniskt hänseende vara kretskopplad eller paket-
kopplad. Med avseende på definitionen är det viktigt att man både kan ringa och ta 
emot samtal med telefonnummer som är baserade på den internationella standar-
den E.164. Ordet allmänna hänvisar till att det är fråga om en allmänt tillgänglig 
tjänst, dvs. en tjänst som tillhandahålls en användarkrets som inte är avgränsad på 
förhand. 

Kraven på allmän telefonitjänst gäller oberoende av nätet där tjänsten tillhanda-
hålls (också i andra nät än PSTN/ISDN-nät eller mobilnät). Därför anses även en 
dubbelriktad VoIP-telefonitjänst vara en allmän telefonitjänst. 

På marknaden erbjuds också telefonitjänster som inte är baserade på telefonnum-
mer som antingen endast möjliggör uppringning på så sätt att uppringarens tele-
fonnummer syns eller som endast möjliggör mottagning av samtal på nummer i det 
allmänna telefonnätet. Sådana tjänster är inte allmänna telefonitjänster men de 
kan vara kommunikationstjänster eller tjänster som tillhandahålls i telefonnätet. 

Enligt författningstermer är möjligheten att enbart ta emot samtal eller att enbart 
ringa samtal kommunikationstjänster, inte allmänna telefonitjänster. I denna före-
skrift grupperas enkelriktade rösttjänster till andra kommunikationstjänster. Dessa 
tolkningar av allmän telefonitjänst och kommunikationstjänst används genomgå-
ende i Transport- och kommunikationsverkets tekniska anvisningar och avgöranden 
i enskilda fall. 

3.2 Textmeddelandetjänst 

Med textmeddelandetjänst avses i denna föreskrift en kommunikationstjänst i 
mobilnätet som är tillgänglig för sändning och mottagning av kortmeddelanden 
som endast består av alfanumeriska tecken och specialtecken. 

För textmeddelandetjänst används ofta benämningen SMS-tjänst, Short Message 
Service. Det tekniska genomförandet av tjänsten definieras i 3GPP:s specifikation 
TS 23.040. 

Det är tekniskt möjligt att förmedla textmeddelanden även till abonnemang för 
det fasta telefonnätet. Denna möjlighet har beaktats t.ex. i Transport- och kom-
munikationsverkets föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät4. Textmed-
delanden till abonnemang för det fasta telefonnätet kan dock anses vara margi-
nella med tanke på denna föreskrift och därför gäller föreskriften endast den text-
meddelandetjänst som förmedlas i mobilnätet. 

3.3 Internetaccesstjänst 

Definitionen av internetaccesstjänst som finns i lag har införts i denna föreskrift, 
emedan termen annan kommunikationstjänst (se punkt 3.6) i föreskriften har de-
finierats med hjälp av andra tjänster i definitionspunkten. 

Enligt 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation  
avses med internetaccesstjänst en kommunikationstjänst som möjliggör anslut-
ning till internet för användning av de tjänster som finns tillgängliga där. 

Enligt förarbetet till lagen (RP 221/2013) avses med internetaccesstjänst t.ex. en 
anslutning mellan en abonnents terminalutrustning, exempelvis ett modem, och 

                                           
4 Vid publiceringen av denna promemoria föreskrift Kommunikationsverket 32 S/2016 M om numrering i ett allmänt 
telefonnät, uppdaterad version: https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter 
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internet. Definitionen omfattar dataöverföring till internet och sådana för anslut-
ningen obligatoriska tjänster som hantering av IP-adresser. I fråga om en inter-
netaccesstjänst är det viktigt att tjänsten omfattar den andel av kundens anslut-
ning till internet som det teleföretag som erbjuder tjänsten kan administrera. 
Tjänster utöver internetanslutningen, som t.ex. e-post eller internettelefonitjäns-
ter, hör inte till den utan de är separata kommunikationstjänster oavsett om de 
tillhandahålls av samma eller ett annat teleföretag. 

Enligt Transport- och kommunikationsverkets tolkning är obligatoriska tjänster för 
internetanslutningen, m.a.o. tjänster som ingår i internetaccesstjänsten, åt-
minstone resolvernamntjänst och DHCP-tjänst. 

Definitionen är teknikneutral och omfattar sålunda såväl fasta som trådlösa abon-
nemang. Exempel på fasta internetaccesstjänster är xDSL-, kabelmodem-, op-
tiska fibernät- och fastighetsabonnemang, och exempel på trådlösa internet-
accesstjänster är datatjänster för mobilabonnemang och WLAN-nät. 

3.4 E-posttjänst 

Med e-posttjänst avses i denna föreskrift en tjänst för sändning, förmedling eller 
mottagning av e-postmeddelanden, som använder domännamnssystemet, dvs. 
DNS-tjänsten, för att förmedla meddelanden. Principerna för e-posttjänst, skilda 
funktioner och de protokoll som används mellan funktionerna finns i bild 1. 

Med tjänst för sändning av e-post avses en tjänst, där kunden sänder ett med-
delande via tjänsteleverantörens e-postserver för utgående trafik (MSA, Message 
Submission Agent). Med tjänst för förmedling av e-post avses en tjänst, där e-
postmeddelandet tas emot, (hanteras) och sänds vidare till ett med kunden över-
enskommet mål. Med tjänst för mottagning av e-post avses en tjänst, där kun-
dens e-postmeddelande tas emot av en e-postserver för inkommande trafik 
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(MDA, Message Delivery Agent) och levereras till kundens e-postlåda.

Bild 1. Principen för en e-posttjänst. 

Med utgående e-posttrafik avses e-postmeddelanden som sänds av kunderna, och 
förmedlas via tjänsteleverantörens e-postservrar för utgående trafik (MSA, Mes-
sage Submission Agent) till e-postsystemets proxyservrar (MTA, Message Transfer 
Agent). 

Med inkommande e-posttrafik avses i sin tur e-postmeddelanden som sänds till 
tjänsteleverantörens kunder, och förmedlas via tjänsteleverantörens e-postserv-
rar för inkommande trafik (MDA, Message Delivery Agent) till kundernas e-postlå-
dor (MS, Mail Server). 

3.5 Masskommunikationstjänst 

Definitionen av en masskommunikationstjänst har härletts från definitionen av 
masskommunikationsnät enligt 3 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommu-
nikation (se punkt 2.1 i avdelning B).  

Med masskommunikationstjänst avses i denna föreskrift överföring eller sändning 
av televisions- eller radioprogramutbud och special- och tilläggstjänster som ank-
nyter till dessa i ett masskommunikationsnät. 
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Syftet med definitionen av masskommunikationstjänst i denna föreskrift är att för 
viktighetsklassificeringen fastställa det potentiella antalet mottagare av televis-
ions- och radioprogramutbud eller special- och tilläggstjänster som ansluter sig till 
dessa programutbud som tillhandahålls i masskommunikationsnätet och därför 
har "annat material som förmedlas i samma form till alla mottagare" utelämnats 
för att det inte ska uppstå tolkningsproblem med de innehåll som tillhandahålls på 
offentligt internet. Sådana innehållstjänster är till exempel tv-programtjänster 
som televisionsbolag erbjuder på internet eller VoD-tjänster (video på begäran). 

Vid viktighetsklassificeringen av masskommunikationstjänster är det nödvändigt 
att kunna bedöma det potentiella antalet mottagare av programutbudet, men 
störningar som påverkar förmedlingen av masskommunikation hänför sig i regel 
till nättjänsten som möjliggör förmedlingen av programutbudet.  

Störningarna kan visserligen också ha samband med en kommunikationstjänst, 
med vilken avses överföring eller sändning av program i ett nät som är avsett för 
förmedling av televisions- och radioprogramutbud, dvs. överföringstjänster för 
programutbud. Innehavare av programkoncessioner är leverantörer av kommuni-
kationstjänster i masskommunikationsnät. En teknisk kommunikationstjänst ska 
noggrant urskiljas från programutbudets innehåll, som inte regleras genom denna 
föreskrift. 

I bilaga 1 presenteras ett exempel på den tekniska begränsningen av en mass-
kommunikationstjänst vid överföring av en televisionstjänst med hjälp av DVB-T- 
och/eller DVB-C-nättjänsten från en programleverantör till tittare. Andra exempel 
på nättjänster i masskommunikationsnät är bl.a. DVB-T2-, UKV- och IPTV-sänd-
ningstjänster. Med tanke på den tekniska avgränsningen i en masskommunikat-
ionstjänst är det inte väsentligt vilken masskommunikationsnätteknik som an-
vänds för förmedling av televisions- eller radioprogramutbud från programleve-
rantören till tittare eller hur många olika aktörer som deltar i förmedlingen av 
masskommunikationstjänsten. Det viktigaste är att masskommunikationstjänsten 
sträcker sig från programleverantörens avlämningsgränssnitt till mottagarens 
mottagargränssnitt. Detta illustreras med ett exempel i bilden i bilaga 1. Om en 
programaktör till exempel kodar audio- och videosignal själv och överlåter signa-
len till leverantören av nättjänsten, deltar programaktören i förmedlingen av en 
kommunikationstjänst för den delen. 

 

3.6 Annan kommunikationstjänst 

Gruppen annan kommunikationstjänst omfattar alla de tjänster som är kommuni-
kationstjänster så som avses i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 
och som inte hör till någon annan tjänstegrupp som definieras i denna föreskrift. 
Grupperingen baserar sig på att om dessa tjänster drabbas av funktionsstör-
ningar, är det inte lika kritiskt för användarnas kommunikationsmöjligheter som 
om de övriga tjänstegrupperna blir drabbade.  

Exempel på andra kommunikationstjänster är multimediemeddelande-, WAP-, 
PoC- och snabbmeddelandetjänster (IM), push-e-mail-tjänster (som eventuellt 
tillhandahålls av någon annan än den som tillhandahåller e-posttjänsten och som 
alltså inte omfattar alla i avsnitt 3.4 fastställda funktionaliteter i e-posttjänster), 
samt taltjänster som faller utanför definitionen av en allmän telefonitjänst (se av-
snitt 3.1 i avdelning B) men uppfyller definitionen av kommunikationstjänst, t.ex. 
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enkelriktade VoIP-tjänster (från vilka det endast är möjligt att ringa eller motta 
samtal från det allmänna telefonnätet eller från vilka man inte alls har tillgång till 
det allmänna telefonnätet). 

Vid bedömning av om tjänsten över huvud taget är en kommunikationstjänst eller 
en annan tjänst som inte alls omfattas av informationssamhällsbalken, är det vä-
sentliga att tjänsteleverantören överför5 meddelanden i ett kommunikationsnät. 
Det är inte möjligt att ge en utförlig beskrivning av frågan i detta dokument, ef-
tersom tjänstekoncept utvecklas hela tiden och lagstiftningens tillämplighet ska 
avgöras särskilt för varje enskilt fall. Beträffande Transport- och kommunikations-
verkets etablerade tolkningsprinciper6 kan man konstatera åtminstone att rena 
P2P-nättjänster inte har tolkats som kommunikationstjänster eftersom tjänstele-
verantören inte deltar i överföringen av meddelanden (som t.ex. signalering eller 
underhåll av en server). 

3.7 Kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent 

Med komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten avses i denna föreskrift ett 
nätelement, en utrustning eller ett datasystem som kommunikationsnätet eller -
tjänsten består av eller utnyttjar. Komponenter i kommunikationsnätet eller -
tjänsten är till exempel mobiltelefonväxlar, basstationens kontrollenheter, bass-
stationer, textmeddelandecentraler, accessnätets komponent, namnservrar, serv-
rar som svarar för nätets åtkomsthantering, switchar, routrar, SIP-applikations-
servrar, komponenter i intelligenta nät, huvud- eller slavsändare i DVB-T-nät eller 
sändare i DVB-T2-nät.  

 

Med komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten avses inte transmissions-
vägar eller delar av en utrustning eller ett nätelement, såsom mobiltelefonväxelns 
processorenheter. Ifall någon funktion (till exempel ett namnserverprogram) har 
distribuerats till flera olika utrustningar betraktas varje utrustning som en egen 
komponent. 

3.8 Transmissionsväg 

Med transmissionsvägar avses i denna föreskrift ledare av metall, optiska fibrer 
och elektromagnetiska vågor som används för överföring av data. Fysiska kon-
struktioner för transmissionsvägar är olika kablar, konstruktioner som behövs för 
att installera, skarva och koppla kablarna samt master och antenner som behövs 
för radiotransmissionsvägarna. 

3.9 Komponent i transmissionssystemet 

Med komponenter i transmissionssystemet avses i denna föreskrift kommunikat-
ionsnätets komponenter som med hjälp av transmissionsvägar bildar förbindelser 
som är avsedda för överföring av elektroniska meddelanden. Sådana komponen-
ter är till exempel SDH- och ATM-noder, WDM-utrustningar, förstärkare och re-
peatrar. I komponenter i transmissionssystemet ingår också förstärkare i kabel-

                                           
5 Det är skäl att notera att till exempel i snabbmeddelandetjänster är det nödvändigt att utifrån genomförandet i re-
spektive fall avgöra om det överhuvudtaget handlar om en i lagen avsedd kommunikationstjänst eller till exempel en 
renodlad P2P-tjänst som saknar centraliserade servrar med vilka tjänsteleverantören kan delta i förmedlingen av med-
delanden.  
6 Transport- och kommunikationsverket har lagt ut tolkningsanvisningar för televerksamhet och teleföretag på sin 
webbplats: https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/kommunikationsnat/vad-ar-televerksamhet  
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tv-nätet. Definitionen av komponenter i transmissionssystemet täcker även ut-
rustningar för paketförmedlande nät, såsom routrar, switchar och motsvarande. 

Definitionen används i föreskriften för precisering av skyldigheter som berör sä-
kerställande av effektmatning och fysiskt skydd i fråga om transmissionssyste-
men. 

3.10 Accessnät 

Med accessnät avses i denna föreskrift den del av det allmänna kommunikations-
nätet som finns mellan det interna kommunikationsnätet i en kundfastighet och 
teleföretagets region- eller stamnät. Definitionen tillämpas bl.a. i punkt 18 i före-
skriften i specificeringen av installationskraven för transmissionsvägarna. Access-
nätet för en fast internetaccesstjänst består t.ex. av en huskabel mellan kundfas-
tighet och gatufördelare eller motsvarande, av en gatufördelare och anslutning 
mellan den och accessnätets komponent samt av accessnätets komponent och 
anslutning mellan den och regionnätets nod. Accessnätet för ett UMTS-nät består 
t.ex. av en radioförbindelse mellan mobilstation och basstation samt av basstation 
och en fast anslutning (med tråd eller trådlös) mellan den och kontrollenheten för 
basstationen. 

3.11 Koaxialkabelbaserat kabel-tv-nät 

Med koaxialkabelbaserat kabel-tv-nät avses i denna föreskrift ett kabel-tv-nät 
vars transmissionsvägar till accessnätet åtminstone till en del har genomförts med 
koaxialkabel.  

Definitionen tillämpas i viktighetsklassificering av kabel-tv-nätet för att fastställa 
andra kriterier för användarantalet enligt viktighetsklassificeringen för accessnät 
som förverkligats med koaxialtekniken än till exempel för accessnät som förverkli-
gats med fiberteknik. 

3.12 Fiberkabelbaserat kabel-tv-nät 

Med fiberkabelbaserat kabel-tv-nät avses i denna föreskrift ett kabel-tv-nät vars 
transmissionsvägar enbart har genomförts med optisk fiber. I praktiken utgörs 
dylika nät av kabel-tv-nät i vilka den optiska fibern har dragits ända till teleutrym-
met i fastigheten eller lägenheterna. 

3.13 Basstation inom mobilnätets bastäckningsområde 

Med mobilnät avses i denna föreskrift ett kommunikationsnät som i huvudsak an-
vänds för målgruppskommunikation och där förbindelsen mellan terminalen och 
kommunikationsnätet har upprättats med hjälp av radiovågor som utbreder sig 
fritt.  

Basstationer inom mobilnätets bastäckningsområde enligt denna föreskrift är 
basstationer i de mobilnät som enligt 6 § i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation kräver nätkoncession. Till denna grupp hör sålunda bland annat 
basstationerna i mobilnäten som förverkligats med GSM-, UMTS- och LTE-tekniker 
(eller utvidgningar av dem) samt med den femte generationens (5G) tekniker. 

Mobilnätsteknikerna klassificeras ofta enligt generationer utifrån deras dataöver-
föringskapacitet. Etablerade tekniker inom den andra generationens (2G) mobil-
nätstekniker är till exempel GSM-, GPRS- och EDGE-teknikerna. Tekniker inom 
den tredje generationens (dvs. 3G) mobilnätstekniker är till exempel UMTS och 
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HSPA. Tekniker inom den fjärde generationens (4G) mobilnätstekniker omfattar 
till exempel LTE. Tekniker inom den femte generationens (5G) mobilnätstekniker 
är ännu inte helt etablerade, emedan de utvecklas fortfarande.  

Med basstation inom mobilnätets bastäckningsområde avses de med olika mobil-
tekniker förverkligade basstationer i mobilnätet som gör det möjligt att använda 
nätets tjänster på ett visst område. Defekter i basstationer inom bastäckningsom-
rådet orsakar med andra ord luckor i mobilnätets täckningsområde.   

Med basstationer inom mobilnätets bastäckningsområde avses emellertid inte föl-
jande basstationslösningar: 

• basstationslösningar vilka man separat avtalat om med kundföretag 
• kvalitetsförbättrande lösningar för mobilnätet inom bastäckningsområdet, till 

exempel lösningar som förbättrar byggnadens inomhustäckning eller service-
kapacitet. 

3.14 Basstation inom fastighet 

Med basstation inom fastighet avses i denna föreskrift en basstation vars utrust-
ningsutrymme finns i en byggnad som är avsedd för annan verksamhet än allmän 
televerksamhet och vars antenn i regel finns på yttersidan av denna byggnad (på 
väggen eller taket). Till dylika byggnader hör till exempel bostads-, kontors- eller 
affärsbyggnader i vilka utrustningsutrymme har hyrts ut till teleföretaget. Anten-
nen till basstationen inom en fastighet kan också vara belägen på utsidan av en 
annan byggnad än var basstationsutrustningen och/eller dess effektmatning är 
belägen eller till exempel i en stolpmast eller motsvarande. Dylika placeringar av 
antenner är dock undantagsfall enligt definitionen av basstationen inom fastighet. 

Definitionen har tillämpats i punkt 8 i föreskriften i samband med specificeringen 
av kraven på säkerställande av effektmatningen till basstationerna inom mobilnä-
tets bastäckningsområde (tabell 2, fotnot 6). 

3.15 Reserveffektkälla 

Med reserveffektkälla avses i denna föreskrift 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 all-
männa elnätet. 

Definitionen är teknologineutral och reserveffektkällan kan förverkligas till exem-
pel med hjälp av ackumulatorbatterier, Ups-anläggningar, bränslecellsystem eller 
andra tekniklösningar. Det valda systemet måste dock vara oberoende av stör-
ningssituationer i de egentliga effektmatningsanordningarna och elavbrott i det 
allmänna elnätet och effektmatningen ska vara oavbruten. 

3.16 N+1-säkerställande 

Med N+1-säkerställande avses i denna föreskrift sådant säkerställande av utrust-
ning där det finns N st. behövliga utrustningar och en reservutrustning. 

Definitionen har tillämpats i punkt 12 i föreskriften i samband med specificeringen 
av kraven på säkerställande av UPS-anläggningar, i punkt 13 i samband med spe-
cificeringen av kraven på säkerställande av likriktare och i punkt 14 i specifice-
ringen av kraven på säkerställande av växelriktare. 
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3.17 Tätort 

Med tätort avses i denna föreskrift en koncentration av bebyggelse i enlighet med 
Statistikcentralens definition7. Som statistisk tätort definieras enligt Statistikcen-
tralen alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan bygg-
naderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter be-
aktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- 
eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende 
av administrativa regionindelningar.   

Definitionen har tillämpats i punkt 8 i samband med specificeringen av kraven på 
säkerställande av effektmatningen till basstationerna inom mobilnätets bastäck-
ningsområde (tabell 2, fotnot 6). 

4  Viktighetsklassificering 

I punkt 4 i föreskriften finns föreskrifter om viktighetsklassificeringen av kompo-
nenterna i kommunikationsnätet eller -tjänsten. 

Komponenterna i kommunikationsnätet eller -tjänsten har klassificerats enligt deras 
betydelse i följande fem viktighetsklasser i sjunkande viktighetsordning: 1, 2, 3, 4 
och 5. Med hjälp av viktighetsklassificeringen specificeras de minimikrav på säker-
ställande och fysiskt skydd för komponenterna i kommunikationsnätet eller -tjäns-
ten som återspeglar komponentens betydelse för helheten. 

Ett av målen för föreskriften är att säkerställa en god funktionssäkerhet hos kom-
munikationsnäten och kommunikationstjänsterna i hela landet, även i glesbebyggda 
områden. En viktighetsklassificering som enbart baserar sig på användarantalet 
fungerar inte ändamålsenligt i glesbebyggda områden. Därför har kommunikations-
nätets geografiska verknings-/täckningsområde beaktats separat i viktighetsklas-
serna 1 och 2.  Viktighetsklassificeringen som baserar på ett geografiskt område 
påverkar framför allt viktighetsklassificeringen av sändare i masskommunikations-
nät och centraliserade element i andra kommunikationsnät (t.ex. kontrollenheter 
för basstationen eller telefoncentraler) och de komponenter i transmissionssyste-
met som betjänar dem. 

Vid behov kan Transport- och kommunikationsverket ge tolkningsanvisningar om 
teleföretagens viktighetsklassificering av komponenter i kommunikationsnätet eller 
-tjänsten. Om verket anser att teleföretagets viktighetsklassificering inte uppfyller 
kraven i föreskriften kan verket genom företagsspecifika riktade beslut förplikta te-
leföretaget att rätta till sin verksamhet (på samma sätt som vid övrig övervakning 
av att författningar följs). 

4.1 Allmän tillämpning av kriterierna för viktighetsklassificering 

Som grund för viktighetsklassificeringen av komponenter i kommunikationsnätet 
eller -tjänsten används det geografiska område som komponenten i kommunikat-
ionsnätet eller -tjänsten betjänar eller det användarantal som komponenten betjä-
nar (viktighetsklassen fastställs utifrån den högsta grunden som tillämpas). Grun-
derna för användarantalet fastställs i föreskriften separat för varje kommunikat-
ionstjänst. Utöver dessa tillämpas teknikspecifika specifikationer (till exempel med 
koaxialkabel förverkligad kabel-tv-tjänst) och komponentspecifika viktighetsklassifi-
ceringsgrunder för kommunikationsnätet eller -tjänsten (till exempel mobilnätets 

                                           
7 http://www.stat.fi/meta/kas/tilastoll_taaj_sv.html 
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kontrollenhet för basstation eller basstation inom mobilnätets bastäckningsom-
råde). 

Viktighetsklassen för en komponent i transmissionssystemet bestäms på basis av 
det användarantal som den betjänar eller verkningsområdets areal vilka fastställs 
utifrån användarnas riktning (accessnätets riktning) mot stamnätet. Viktighetsklas-
sen för till exempel en komponent i transmissionssystemet som endast kopplar 
basstationen i mobilnätet till kontrollenheten är den samma som viktighetsklassen 
för basstationen och inte samma som viktighetsklassen för kontrollenheten för 
basstationen. Viktighetsklassen för till exempel en komponent i transmissionssyste-
met som endast kopplar kontrollenheten för basstationen till mobiltelefoncentralen 
är den samma som viktighetsklassen för kontrollenheten för basstationen och inte 
samma som för mobiltelefoncentralen. 

Viktighetsklassen för en komponent i transmissionssystemet som är en del av ett 
mer omfattande dataöverföringsnät och ger andra förbindelser redundans bestäms 
på basis av användarantalet i hela det nät som den betjänar eller på basis av dess 
geografiska verkningsområde. Viktighetsklassen för till exempel komponenter i 
transmissionssystemet som ger varandra redundans i mobilnätoperatörens stamnät 
bestäms på basis av mobilnätets användarantal eller dess geografiska verknings-
område. 

Ifall komponenten i kommunikationsnätet eller -tjänsten används för genomförande 
av flera olika kommunikationstjänster bestäms komponentens viktighetsklass på 
basis av den högsta viktighetsklassen som fastställts utifrån de olika kommunikat-
ionstjänsterna. En komponent i transmissionssystemet som till exempel betjänar 
både en basstation i mobilnätet av viktighetsklass 5 och en komponent i internet-
accesstjänsten av viktighetsklass 4 har viktighetsklass 4. 

4.2 Komponentspecifika grunder för viktighetsklassificering av kommu-
nikationsnät eller -tjänst 

Viktighetsklassificering på komponentnivå har gjorts bland annat för följande kom-
ponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten: 

• Viktighetsklassen för mobilnätets kontrollenhet för basstation är minst 2. Med 
kontrollenhet för basstation avses det centraliserade nätelement (t.ex. GSM-
nätets BSC eller UMTS-nätets RNC) via vilket basstationernas datatrafik styrs 
centraliserat från radionätet till stamnätet.  

• Viktighetsklassen för basstation inom mobilnätets bastäckningsområde är 5. 
Se också definitionen i 3.13. 

• Viktighetsklassen för koncentrator i det fasta telefonnätet är 5. 

• Viktighetsklassen för accessnätets komponent för internetaccesstjänsten i det 
fasta nätet (t.ex. DSLAM, OLT, fiberswitch eller CMTS) är 5, om komponenten 
betjänar mer än 100 men under 250 användare. Om det i ett och samma ut-
rustningsutrymme finns flera komponenter som åstadkommer en och samma 
kommunikationstjänst för en och samma operatör (till exempel fem stycken 
switchar med 24 port) anges viktighetsklassen på basis av det sammanräk-
nade antalet användare av dessa komponenter. 

• Viktighetsklassen för basstation för fast trådlös internetaccesstjänst är 5. Såd-
ana basstationer är till exempel anslutningar i internetaccesstjänst som för-
verkligats med WiMAX-teknik eller WLAN-teknik (öppna WLAN-nät inte med-
räknade). 

• Med komponent i det markbundna radio- eller tv-nätet i viktighetsklass 5 av-
ses komponenter i masskommunikationsnät avsedda för antennmottagning. 
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Dessa är i praktiken slavsändare för markbundna tv-nät (t.ex. DVB-T eller 
DVB-T2) eller radioverksamhet. Anordningar i kabel-tv-nätet ingår inte i 
denna kategori. 

• Med komponent i fiberbaserat kabel-tv-nät i viktighetsklass 5 avses förstär-
kare och andra anordningar i accessnätet som är nödvändiga för förmedling 
av fiberbaserad masskommunikations- eller internetaccesstjänst till hem och 
andra fastigheter. Kategorin omfattar accessnät som i sin helhet är förverkli-
gade med fiberkabel. 

• Med komponent i koaxialbaserat kabel-tv-nät i viktighetsklass 5 avses förstär-
kare och andra anordningar i accessnätet som är nödvändiga för förmedling 
av masskommunikationstjänst till hem och andra fastigheter. Kategorin om-
fattar accessnät som i sin helhet eller delvis är förverkligade med koaxialka-
bel. 

4.3 Kriterier för det geografiska verkningsområdet 

Storleken på det geografiska område som komponenten betjänar tillämpas som 
grund för viktighetsklassificeringen i viktighetsklasserna 1 och 2. I viktighetsklass 1 
är området 60 000 km²och i viktighetsklass 2 är det 20 000 km². 

Grunden geografiskt verkningsområde lämpar sig speciellt väl för klassificering av 
komponenterna i mobilnätet och i de markbundna radio- och televisionsnäten. 

Geografiskt verkningsområde tillämpas inte som grund för viktighetsklassificering 
på komponenter i kommunikationsnätet vars defekter inte hindrar användningen av 
motsvarande kommunikationstjänster som andra tjänsteleverantörer erbjuder i 
samma accessnät. Sådana kommunikationstjänster är bland annat tjänster byggda 
på internetuppkoppling (t.ex. e-posttjänst, snabbmeddelandetjänst eller IPTV-
tjänst).  

Med geografiskt verkningsområde avses inte heller en spridd täckning av enskilda 
abonnemang som kan bestå bland annat av bredbandsabonnemang genomförda 
med bitstream-produkter och sålda i andra operatörers områden. För att grunden 
geografiskt verkningsområde ska gälla en tjänsteoperatör verksam i ett främmande 
nät när det gäller bredbandsabonnemang ska tjänsteoperatörens marknadsandel i 
området utgöra över 30 %. 

Geografiska verkningsområden har inte begränsats enligt administrativa områden, 
såsom kommuner. Storleken på det enhetliga geografiska område vars tjänster 
komponenten i kommunikationsnätet eller -tjänsten inverkar på är avgörande för 
definitionen. 

4.4 Användning av användarantalet som grund för viktighetsklassifice-
ring 

En allmän grund för klassificeringen av komponenter i kommunikationsnätet eller -
tjänsten är i alla viktighetsklasser storleken på användarantalet som komponenten 
betjänar. Med användare avses enligt 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om tjänster 
inom elektronisk kommunikation en fysisk person som i egenskap av abonnent eller 
annars använder kommunikationstjänster eller mervärdestjänster.  

I samband med beräkning av användarantalet beaktas alla användare av kommuni-
kationstjänster oberoende av om de är konsument- eller företagskunder för telefö-
retaget. I det följande presenteras tillämpningsanvisningar för tolkning av använ-
darantalet i olika kommunikationstjänster. 



 
Motiveringspromemoria 

23 (57) 
TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020 

 
4.4.1 Antalet användare av allmänna telefonitjänster och internetaccessjänster 

Användarantalet, som används som grund för viktighetsklassificeringen, beräknas 
när det gäller konsumentabonnemang i första hand så att ett telefon- eller bred-
bandsabonnemang motsvarar en användare av tjänsten. Om det verkliga använ-
darantalet i praktiken inte är möjligt att beräkna, fastställs komponentens viktig-
hetsklass i den allmänna telefonitjänsten och internetaccesstjänsten utifrån den 
byggda kapaciteten eller den geografiska areal som komponenten betjänar.  

Enligt detaljmotiveringen till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation av-
ses med konsument en fysisk person som använder tjänster huvudsakligen för nå-
got annat ändamål än näringsverksamhet. Begreppet konsument motsvarar det be-
grepp som används i konsumentskyddslagens (38/1978) 1 kap 4 §. 

Med konsumentabonnemang avses i den här föreskriften ett abonnemang till kom-
munikationsnätet som i huvudsak är avsett för konsumentkunder. Även i sådana 
fall där teleföretaget har avsett abonnemangstypen i huvudsak för konsumentkun-
der men där abonnemanget används av småföretag eller föreningar handlar det om 
ett konsumentabonnemang.  

Bredbandsabonnemang som en nätoperatör säljer till ett annat teleföretag anses i 
föreskriften vara kalkylmässigt konsumentabonnemang för nätoperatören. 

Grunden telefonitjänstens och internetaccesstjänstens användarantal som används 
vid viktighetsklassificeringen tillämpas så att ett konsumentabonnemang motsvarar 
en användare. Detta trots att till exempel en familjs bredbandsabonnemang kan 
användas av flera familjemedlemmar. 

Företag ingår i sin tur vanligtvis ett separat specificerat serviceavtal med teleföreta-
get om kommunikationstjänster. Användarantalet som används vid viktighetsklassi-
ficeringen av användarspecifika tjänster (till exempel mobilabonnemang anskaffade 
av företaget) beräknas direkt enligt abonnemangsantalet. Företagets eller verksam-
hetsställets personal kan emellertid även samanvända kommunikationstjänster (till 
exempel telefonväxel eller internetförbindelse) vars verkliga användarantal kan 
vara svårt att beräkna. För att undvika det här problemet används följande två reg-
ler för beräkning av samanvända kommunikationstjänsters användarantal vid före-
tagsabonnemang:  

1. När det gäller ett traditionellt växelabonnemang (ISDN/R2-signalering) är an-
vändarantalet samma som antalet centralledningar (talkanaler). Denna prin-
cip kan även tillämpas på IP-baserade växlar då anslutning från växeln till te-
leföretagets kommunikationsnät sker med den traditionella växelsignaleringen 
(ISDN/R2).  

2. Den första regeln kan emellertid inte tillämpas som sådan vid helt IP-base-
rade växelabonnemang eller internetabonnemang. För dessa företagsabonne-
mang är det tjänstespecifika användarantal som används vid viktighetsklassi-
ficeringen 30 oberoende av företagets eller verksamhetsställets personalantal. 
Samma regel tillämpas på både allmänna telefonitjänster och bredbandstjäns-
ter. 

4.4.2 Antalet användare av e-posttjänster: 

Användarantalet som tillämpas som grund i viktighetsklassificeringen av e-post-
tjänsten beräknas utifrån antalet provisionerade e-postkonton. 
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4.4.3 Antalet användare av masskommunikationstjänst i antennmottagning 

Användarantalet som tillämpas som grund i viktighetsklassificeringen av sändare i 
det markbundna televisions- (t.ex. DVB-T och DVB-T2) och radionätet beräknas uti-
från den kalkylmässiga befolkningstäckningen i sändarens täckningsområde. Be-
folkningstäckningen beräknas genom att radiotäckningen modelleras utifrån den 
modell för framskridande som teleföretaget tillämpar med beaktande av de stan-
dardenliga minimifältstyrkorna och genom att utnyttja befolkningsdatamaterial. 

Beräkningen av användarantalet baserar sig i allmänhet på antalet stadigvarande 
invånare i radio- eller tv-nätets täckningsområde. I de fall då det potentiella använ-
darantalet kan beräknas på ett tillförlitligt, objektivt och relativt bestående sätt uti-
från någon annan grund kan användarantalet som tillämpas som grund för viktig-
hetsklassificeringen också beräknas utifrån det verkliga användarantalet. En sådan 
tolkning kan användas till exempel på en televisionstjänst i vilken program som för-
medlas i det markbundna masskommunikationsnätet endast kan ses med ett betal-
kort. 

DVB-T-näten innehåller både så kallade huvudsändare och slavsändare. Med hu-
vudsändare i DVB-T-nätet avses sändare som bildar det egentliga täckningsområ-
det i ett digitalt tv-nät. Med slavsändare i DVB-T-nät avses i sin tur sändare i DVB-
T-nätet med betydligt lägre effekt än huvudsändarna och med vilka den lokala mot-
tagningen av det markbundna digitala tv-nätets sändning säkerställs i områden 
med svag signal från huvudsändaren. Slavsändarnas primära uppgift är således att 
täcka luckor i huvudsändarnas bastäckning, men de producerar en sändningssignal 
som i praktiken kan mottas också i det egentliga bastäckningsområdet. I viktighets-
klassificeringen av slavsändare beaktas endast det användarantal i den kalkylmäss-
iga befolkningstäckningen för luckan som ingår i bastäckningsområdet för vilken 
sändaren har lagts till för att komplettera bastäckningsområdet. Om slavsändaren 
till exempel täcker en lucka i bastäckningsområdet i vars område den kalkylmässiga 
befolkningstäckningen är 25 000 användare, men slavsändarens signal kan i prakti-
ken mottas på ett befolkningstäckningsområde med kalkylmässiga 60 000 använ-
dare (60 000–25 000=35 000 användare befinner sig alltså inom bastäckningsom-
rådet som i första hand betjänas av någon annan sändare som tillhandahåller bas-
täckning), är slavsändarens viktighetsklass 4 (viktighetsklassen fastställs alltså uti-
från 25 000 användare). 

Klassificeringsgrunden för en komponent i det markbundna televisions- och radion-
ätet som nämns i viktighetsklass 5 i tabell 1 i föreskriften är antalet hushåll i sän-
darens område och inte användarantalet. 

4.4.4 Antalet användare av masskommunikationstjänst i det fasta nätet 

Användarantalet som tillämpas som grund i viktighetsklassificeringen av masskom-
munikationstjänster (t.ex. DVB-C) som tillhandahålls i de fasta näten beräknas uti-
från antalet hushåll som är verkliga användare. I avtal som ingåtts till exempel med 
höghus- eller radhusfastigheter beräknas användarantalet utifrån antalet lägen-
heter i fastigheten. 

4.5 Allmän telefonitjänst som erbjuds på internetförbindelse 

I viktighetsklassificeringsgrunderna i tabell 1 i föreskriften har i viktighetsklasserna 
3 och 4 från den allmänna telefonitjänsten åtskiljts en sådan allmän telefonitjänst 
som erbjuds på internetförbindelse. Med definitionen avses förverkligande av en te-
lefonitjänst i vilken den som tillhandahåller telefonitjänsten administrerar de cent-
raliserade komponenter som är nödvändiga i telefonitjänsten och datakommunikat-
ionsförbindelsen mellan användarens terminalutrustning och telefonitjänstens cent-
raliserade komponenter förverkligas med en internetaccesstjänst. Internetaccess-
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tjänsten kan tillhandahållas antingen av samma teleföretag som tillhandahåller te-
lefonitjänsten eller av ett annat teleföretag. VoIP-telefonitjänsten är ett typiskt ex-
empel på en specialform av allmän telefonitjänst. 

Grunderna för viktighetsklassificering av en allmän telefonitjänst som tillhandahålls 
på en internetförbindelse i viktighetsklasserna 3 och 4 har fastställts på ett sådant 
sätt att kraven hänför sig endast till de centraliserade komponenterna i tjänsten. 
Redundanskraven på accessnätet som är nödvändigt för att förverkliga tjänsten 
fastställs utifrån viktighetsklassificeringen av internetaccesstjänsten. I viktighets-
klasserna 1 och 2 är det inte nödvändigt att separera detta specialfall av allmän te-
lefonitjänst från allmänna telefonitjänster eftersom antalet användare av den all-
männa telefonitjänstens viktighetsklassificeringsgrunder är så stora att kraven ändå 
riktar sig till de centraliserade komponenterna i tjänsten. 

4.6 Underhåll och dokumentation av viktighetsklassificering 

Teleföretagen ska enligt föreskriften specificera, uppdatera och dokumentera upp-
gifterna om komponenterna i sina egna kommunikationsnät och -tjänster med vik-
tighetsklass 1-5. Teleföretagen ska också specificera, uppdatera och dokumentera 
uppgifterna om utrymmen med ovan nämnda viktighetsklassificerade komponenter. 
Med uppdatering avses att viktighetsklassificeringen av kommunikationsnätens och 
-tjänsternas komponenter och utrustningsutrymmen kontrolleras och vid behov 
uppdateras alltid i samband med ändringarna i kommunikationsnäten och -tjäns-
terna. 

5 Säkerställande av utrustning 

I denna punkt fastställs skyldigheterna gällande säkerställande av utrustning. 

5.1 Förverkligande av säkringar 

Teleföretag ska säkerställa komponenterna i sina kommunikationsnät och -tjäns-
ter i viktighetsklasserna 1 och 2 så att fel i någon av komponenterna inte stör el-
ler väsentligt påverkar nätets eller tjänstens funktion. Med detta avses att tjäns-
ten som komponenten levererar i första hand bör säkerställas så att komponen-
tens användare automatiskt övergår till att använda en säkerställande kompo-
nent. Målet är att ett fel i komponenten inte ska medföra att tjänsten fungerar 
sämre. Detta innebär bland annat att tillgången på tillräckliga person-, utrust-
nings- och transmissionsförbindelseresurser säkerställs i förväg.  

Nedan finns två exempel på hur automatiskt säkerställande kan genomföras: 

Resolvernamnserver:  

Resolvernamnservrar i viktighetsklasserna 1 och 2 kan säkerställas 
till exempel med hjälp av en frontserver och anycast-adresser så att 
namnserverförfrågningar som tidigare kommit till den defekta ser-
vern utdelas till andra namnservrar i frontservern. I detta fall ska sy-
stemets kapacitet emellertid dimensioneras så att alla namnserver-
förfrågningar kan skötas trots fel i en server utan någon större effekt 
på prestanda.   

IP-stamnät: 

Standardviktighetsklassen av komponenter i nationella IP-stamnät är 
1 eller 2 beroende på nätets storlek och dess användarantal. Detta 
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innebär att rutterna för ett stamnät som uppfyller grunderna för 
klass 1 eller 2 säkras så att fel i en komponent i stamnätet eller fel i 
förbindelsen (transmissionsväg) mellan komponenter inte hindrar 
kommunikationen mellan två andra punkter i stamnätet. I praktiken 
betyder detta att rutterna i stamnätet i klass 1 eller 2 ska byggas i 
form av en ring. I bild 2 visas ett exempel på säkerställande av kom-
ponenter, anslutningar och rutter i ett stamnät där ringen ger redun-
dans för stamnätskomponenten. 

 

Bild 2: Ett exempel på säkerställande av komponenter, anslutningar och 
rutter i stamnätet 

Stamnätet kan säkerställas på många olika nivåer (t.ex. redundans med MPLS). 
Teleföretaget kan välja säkringsmetod inom de gränser som nätets teknik för ge-
nomförandet tillåter.  

Teleföretaget ska emellertid se till att: 

• trafiken automatiskt kopplas, dvs. dirigeras om till en ny rutt och 

• ett fel i en av komponenterna inte hindrar trafiken mellan andra komponenter 
i stamnätet. 

En helt felfri funktion av tjänsterna är inte alltid möjlig till exempel på grund av de 
statusuppgifter om förbindelsen som komponenterna innehåller och uppgifternas 
synkroniseringssvårigheter. I dessa fall kan ibruktagande av säkerställningen 
även kräva manuella åtgärder, såsom en inspektion av en sakkunnig och ett be-
slut om ibruktagning av mekanismen. Exempel på komponenter som innehåller 
statusuppgifter är SIP-servrar och DHCP-servrar. Även i dessa fall ska teleföreta-
get minimera eventuella störningar. 

Exempel på manuell ibruktagning av säkerställande: 

DHCP-server: 

Jämfört med till exempel resolvernamnservrar är det något svårare 
att säkerställa DHCP-servrar på grund av de statusuppgifter som 
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servrarna innehåller. Det är emellertid möjligt att säkerställa tjänsten 
felfritt till exempel enligt beskrivningen i IETF:s dokument DHCP Fai-
lover Protocol8. Teleföretag ska se till synkroniseringen av uppgif-
terna så att samma IP-adress inte ges till flera olika användare. 

Automatisk säkerställning av vissa komponenter i kommunikationsnät och -tjäns-
ter är först nu möjlig eller på gång, i och med att utrustningslösningar utvecklas. 
Ett sådant delområde är bland annat mobilcentralerna och andra centraliserade 
komponenter i nätet. 

Mobilcentraler och andra centraliserade komponenter i nätet: 

De centraliserade komponenterna i mobilnätets stamnät ska säker-
ställas inom ramen för de möjligheter som tekniken erbjuder och 
inom en rimlig tidtabell så att störningar som orsakas av fel i kompo-
nenterna kan minimeras. Med detta avses säkerställandet av till ex-
empel hemregister (HLR/HSS), mobiltelefoncentraler eller andra 
komponenter i stamnätet i viktighetsklass 1 eller 2 (t.ex. MGW, 
GGSN eller SGSN). Målbilden är att abonnenten i störningssituationer 
automatiskt kan övergå till att använda en säkerställande kompo-
nent. En helt felfri funktion krävs inte vid felsituationer och det kan 
förekomma kortvariga avbrott i användarens kommunikationstjänst 
och det är möjligt att abonnenten måste omregistrera sig på nätet.  

Vissa komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten är det nödvändigtvis 
inte möjligt att säkerställa till rimliga kostnader. Sådana komponenter kan vara 
till exempel telefoncentraler i kretskopplade nät. Kostnadernas rimlighet bedöms 
bland annat i förhållande till komponentens kvarstående livslängd. När det gäller 
den teknik som under de närmaste åren kommer att försvinna kan det vara moti-
verat att säkerställa först i samband med ersättande investeringar.  

Som mål bör teleföretagen ha en automatiskt säkerställande utgående från ut-
rustningstillverkarnas tidtabell för produktlanseringar och tidtabellen för det egna 
nätets uppdateringar. Ifall automatisk redundans inte ännu är möjlig till rimliga 
kostnader bör teleföretaget göra upp en plan och en tidtabell för genomförandet 
för att utveckla säkerställandet mot automatisk redundans.  

Ifall det inte är möjligt att förverkliga ett automatiskt säkerställande till rimliga 
kostnader bör teleföretaget vara förberett och ha en färdig plan för hur en defekt 
komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten kan ersättas med andra åtgär-
der eller komponenter inom rimlig tid. I detta fall ska teleföretaget planera, i mån 
av möjlighet testa i ett testnät och dokumentera de åtgärder som ska ersätta 
automatiskt säkerställande.  

Teleföretaget ska i förväg säkerställa att kapaciteten av de utrustningar och för-
bindelser som används för säkerställandet räcker för att betjäna hela kundantalet 
trots fel i en komponent. Med säkerställande avses inte nödvändigtvis en dubble-
ring av komponenterna i kommunikationsnätet eller –tjänsten, och även andra 
sätt att säkerställa som ger samma slutresultat vid ovan nämnda felsituationer är 
möjliga. 

                                           
8 IETF, DHCP Failover Protocol: https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-dhc-failover-12 
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5.2 Placering av komponenter som säkerställer varandra 

Enligt föreskriften bör teleföretaget placera komponenterna i kommunikationsnät 
och -tjänster som ger varandra redundans i viktighetsklasserna 1 och 2 i utrust-
ningsutrymmen som ligger i olika byggnader. Syftet med kravet är att komponen-
terna som säkerställer varandra ska placeras tillräckligt långt ifrån varandra så att 
risken för ett samtidigt fysiskt hot (till exempel eldsvåda, för hög temperatur i ut-
rymmet och skadegörelse) som skulle påverka komponenterna som säkerställer 
varandra ska vara så liten som möjligt.  

Kravet gäller inte komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten som inte 
kan placeras i utrustningsutrymmen i olika byggnader till rimliga kostnader.  Då 
ska komponenterna, i mån av möjlighet, placeras i samma byggnad men minst i 
olika brännkammare. Det är inte alltid möjligt till rimliga kostnader, till exempel 
på grund av gemensamma högfrekvenskomponenter. Sådana komponenter kan 
vara till exempel sändare i markbundna masskommunikationsnät. Kostnadernas 
rimlighet bedöms bland annat i förhållande till komponentens kvarstående livs-
längd.  

Om kommunikationsnätets eller tjänstens komponenter i klass 1 och 2 som ger 
varandra redundans placeras i samma brännkammare i samma byggnad, ska or-
saken till det motiveras i dokumenten över viktighetsklassificering. Syftet med 
detta dokumentationskrav är att alla alternativ för placeringen av en komponent 
undersöks och att man åstadkommer en så bra lösning som möjligt vars grunder 
kan visas senare även senare. 

5.3 Underhåll och dokumentation av säkerställande av utrustning 

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

Vid Transport- och kommunikationsverkets inspektioner i teleföretag har det 
framgått att säkerställande av utrustning inte alltid varit uppdaterade (i överens-
stämmelse med krav) i takt med ändringarna i och utvecklingen av kommunikat-
ionsnäten och -tjänsterna. Lösningarna för säkerställande av utrustning har inte 
heller alltid framgått av den dokumentationen. Genom kravet ovan vill man rätta 
till bristerna. 

6 Säkerställande av rutter 

Rutterna för förbindelser mellan komponenter i viktighetsklass 1 och 2 ska säker-
ställas så att det finns så stor fysisk oavhängighet som möjligt mellan de rutter 
som säkerställer varandra. 

Med så stor fysisk oavhängighet som möjligt mellan rutter som säkerställer 
varandra avses att förbindelserna av den komponent som säkerställs och den sä-
kerställande komponenten inte går via gemensamma punkter. Man bör undvika 
att låta rutter som säkerställer varandra löpa genom till exempel samma utrust-
ningsutrymme eller att placera dem längs samma väg. Om kommunikationsnätets 
eller -tjänstens komponenter i viktighetsklass 1 eller 2 som säkerställer varandra 
placeras i samma byggnad (i olika brännkammare i samma byggnad) bör man 
sträva efter att förbindelserna som betjänar dem löper tillräckligt långt ifrån 
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varandra in i byggnaden. Vid bedömning av tillräckliga avstånd mellan förbindel-
serna bör eventuella fysiska hot som förbindelserna kan utsättas för beaktas, 
såsom uppgrävning av gator. 

6.1 Underhåll och dokumentation av säkerställande av rutter 

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

Vid Transport- och kommunikationsverkets inspektioner i teleföretag har det 
framgått att säkerställande av rutter inte alltid varit uppdaterade (i överensstäm-
melse med krav) i takt med ändringarna i och utvecklingen av kommunikations-
näten och -tjänsterna. Lösningarna för säkerställande av rutter har inte heller all-
tid framgått av den dokumentationen. Genom kravet ovan vill man rätta till bris-
terna. 

7 Säkerställande av kylning 

Kravet på säkerställande av kylning grundar sig på verkets observationer i prakti-
ken i samband med felsituationer och inspektionsbesök. Säkerställande av kylning 
har till största delen redan förverkligats för de nämnda komponenternas del och 
genom föreskriften vill man förverkliga säkerställandet på ett heltäckande sätt. 

Med säkerställande avses i detta sammanhang till exempel att underhålls- och re-
parationsåtgärder av kylningsanordningar ordnas så att eventuella fel och stör-
ningar i anordningarna repareras så snabbt att de inte hinner väsentligt inverka 
på komponenterna i kommunikationsnätet eller -tjänsten i utrustningsutrymmet 
som kyls. Detta förutsätter även att reservdelarna till kylningsanordningarna eller 
reservanordningar alltid finns tillgängliga tillräckligt snabbt. 

Säkerställande kräver alltså inte nödvändigtvis att det finns en dubbel uppsätt-
ning kylningsanordningar om det utifrån de i serviceavtalen antecknade villkoren 
är möjligt att lita på att nödvändiga reparationer vid störningar kan skötas så 
snabbt att det inte hinner uppstå störningar i funktionen hos kommunikationsnä-
tens komponenter i viktighetsklasserna 1 och 2. 

 Om kylningen av komponenterna i viktighetsklass 1 och 2 har säkerställts genom 
dubblerade komponenter i kylsystemet eller genom N+1-säkerställande, ska de 
redundanta komponenternas funktionsduglighet testas minst en gång om året. 
Testningen kan utföras till exempel i samband med den årliga servicen. 

7.1 Krav på säkerställande av kylning i transmissionssystem 

Transmissionssystemens komponenter i ringformade stam- och regionnät säker-
ställer i praktiken varandra och därför bestäms viktighetsklassen av transmiss-
ionssystemens komponenter som säkerställer varandra i stam- och regionnät i 
praktiken på basis av nätets storlek och användarantal. Viktighetsklassen för 
komponenter i det här nätet är således ofta 1 eller 2. 

Viktighetsklassen och de krav på utrustningsutrymmet och dess egenskaper som 
den medför är motiverade, men på mindre orter har man inte alltid tillgång till ut-
rymmen i enlighet med viktighetsklass 1 eller 2. Det är inte ändamålsenligt att 
skaffa sådana utrymmen endast för en komponent i transmissionssystemet i 
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fråga. Därför ges det i den här punkten undantag för dylika komponenter i trans-
missionssystem vad gäller kraven på säkerställande av kylning: om utrustningsut-
rymmet för ett transmissionssystems komponent i viktighetsklass 1 eller 2 upp-
fyller 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. 

Det är emellertid viktigt att beakta att om det i närheten av ett transmissions-
systems komponent av viktighetsklass 1 eller 2 (ca 500 km² område, komponen-
tens förläggningsplats i centrum) finns ett utrustningsutrymme som uppfyller kra-
ven i viktighetsklass 1 eller 2 ska komponenterna i transmissionssystemet i första 
hand alltid placeras i utrymmet som motsvarar deras viktighetsklass. Detta inne-
bär ändå inte att teleföretaget behöver genomföra ändringar i ett existerande nät 
på grund av att ett utrustningsutrymme blir ledigt eller av att ett nytt utrustnings-
utrymme byggs i området. Med platsen för kommunikationsnätets eller -tjänstens 
komponent avses en planerad eller existerande plats för komponenten. 

7.2 Underhåll och dokumentation av säkerställande av kylning 

Teleföretaget ska uppdatera och dokumentera uppgifter om säkerställande av kyl-
ning för kommunikationsnätens och -tjänsternas komponenter i viktighetsklass 1 
och 2 samt testresultaten av de redundanta komponenternas funktionsduglighet.  

Vid Transport- och kommunikationsverkets inspektioner i teleföretag har det 
framgått att säkerställande av kylning inte alltid varit uppdaterat (i överensstäm-
melse med krav) i takt med ändringarna i och utvecklingen av kommunikations-
näten och -tjänsterna. Lösningarna för säkerställande av kylning har inte heller 
alltid framgått av den dokumentationen. Genom kravet ovan vill man rätta till 
bristerna. 

8  Säkerställande av effektmatning 

Eftersom alla kommunikationsnät och de tjänster som tillhandahålls i dem kräver 
elektricitet för att fungera, är det motiverat att säkerställa effektmatningen till 
komponenterna i syfte att säkerställa en så störningsfri funktion som möjligt. 

Enligt föreskriften ska effektmatning till det allmänna kommunikationsnätets eller 
-tjänstens komponenter säkerställas med en reserveffektkälla i fall det blir fel i 
strömförsörjningsutrustning eller avbrott i det allmänna elnätet. Föreskriften fast-
ställer minimikrav för detta. Vidare fastställer föreskriften minimikrav för säker-
ställande av effektmaning med hjälp av reservkraftverk. 

Kraven på säkerställande av effektmatningen till allmänna kommunikationsnät el-
ler -tjänster framförs i tabell 2 i föreskriften. Kravet på säkerställande fastställs 
utifrån vilken säkerhetsklass komponenten tillhör. För säkerställande av effekt-
matningen är det naturligtvis möjligt att i stället för kraven för komponentens 
egen viktighetsklass också iaktta kraven för en högre viktighetsklass. I föreskrif-
ten krävs att effektmatning till komponenter ska säkerställas i enlighet med kra-
ven i tabell 2 i punkt 8. Det betyder i praktiken att tiden som reserveffektkällan 
ska säkerställa ska uppnås i alla situationer av effektbehov. 

8.1 Förlängning av tiden för säkerställande av reserveffektkälla 

Allmänna elnät som är belägna utanför tätorter är betydligt mer sårbara än de all-
männa elnäten i tätorterna. Under de senaste åren har sårbarheten kommit fram 
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särskilt under oväder, stormar och förhållande med upplegor och den framhävs på 
grund av att elnäten repareras långsammare till följd av olika orsaker (se till ex-
empel Finsk Energiindustri rf:s statistik över elavbrott 20139). Detta beror bland 
annat på att strömförsörjningen utanför tätorter huvudsakligen sker med friled-
ningar eller hängkablar som åtminstone delvis är belägna i områden där till exem-
pel stormar kan fälla träd på friledningar eller hängkablar som kan orsaka elav-
brott och försvårar reparationer. Träd som faller på vägar skär av förbindelser och 
försvårar på så sätt reparationerna av allmänna elnät. Dessutom kan det vara 
svårt att komma åt teleföretags utrustningsutrymmen utanför tätorter bland an-
nat på grund av terrängförhållanden, väder, träd som fallit på vägar eller långa 
avstånd, vilket gör att det tar längre tid att forsla reservkraftverket dit än i tätor-
ter.  

Man har försökt ta elnätets sårbarhet utanför tätorter i beaktande i föreskriftens 
krav på tiden som reserveffektkällan ska säkerställa på följande sätt: 

• I viktighetsklass 3 är minimikravet på tid för säkerställande 12 timmar om ef-
fektmatningen inte säkerställs av en fast reservkraftutrustning. 

• För minst 30 procent av basstationer inom mobilnätets bastäckningsområde 
krävs en 4 timmars tid för säkerställande. 

• I viktighetsklass 5 framförs krav på att tiden för säkerställande ska förlängas 
från 2–4 timmar till 6 timmar, om tillgång till utrustningsutrymmet inte är 
möjligt inom 2–4 timmar året runt och utrustningsutrymmet saknar en fast 
reservkraftutrustning. Det här ska göras till exempel då det är svårt att 
komma till utrustningsutrymmet på grund av terräng- eller väderförhållanden 
(till exempel fjällområden, skärgårdsområden, områden med tjällossning). 

8.2 Inkopplingsmöjlighet för mobila reservkraftverk 

En möjlighet att genomföra effektmatningen med hjälp av ett mobilt reservkraft-
verk som hämtas till platsen ska arrangeras för komponenter i kommunikations-
nätet eller -tjänsten, om det allmänna elnätet inte säkerställer komponenterna 
med hjälp av ett fast reservkraftverk. Med inkopplingsmöjlighet för mobilt reserv-
kraftverk avses i tabell 2 i föreskriften att i strömförsörjningssystemet har byggts 
ett apparatintag för inkoppling av mobilt reservkraftverk. Apparatintagets egen-
skaper fastställs i föreskriften för sådana objekt där strömstyrkan som matas med 
hjälp av ett reservkraftverk inte överstiger 63 A. Genom exakt och allmängiltig 
definition av apparatintaget eftersträvar man att säkerställa att mobila reserv-
kraftverk har en så god anslutbarhet som möjligt till användningsmålet till exem-
pel då lånade reservkraftverk används. Om reservkraftverket ska mata ström som 
överstiger 63 A, kan anslutningen till utrustningsutrymmet göras fall för fall. Ap-
paratintaget och installeringen av det måste dock i alla omständigheter uppfylla 
kraven enligt elsäkerhetsbestämmelserna. 

8.3 Problem som hänför sig till användning av ett reservkraftverk på 
grund av utrustningsutrymmets placering och egenskaper 

Användningen av ett reservkraftverk kan vara omöjligt eller innebära betydande 
risker till exempel i följande fall som förekommer främst i tätorts- och stadsför-
hållanden: 

                                           
9 Finsk Energiindustri rf, Statistik över elavbrott (på finska): https://energia.fi/uutishuone/materiaali-
pankki/sahkon_keskeytystilastot_2010-2019.html 
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• Det är inte möjligt att placera ett mobilt reservkraftverk tillräckligt nära ob-

jektet utan att samtidigt riskera fastighetens brandsäkerhet på grund av 
bränslehantering eller reservkraftverkets värmealstring (till exempel varuhus, 
affärsbyggnader, skolor och daghem).    

• Ett mobilt reservkraftverk kan inte placeras i objektet så att utomstående inte 
kommer åt det, eller så kan reservkraftverkets funktion inte övervakas till-
räckligt effektivt (lokaler där personer rör sig, särskilt barn, är en riskfaktor).  

• Det är omöjligt att flytta ett mobilt reservkraftverk tillräckligt nära platsen för 
användning (till exempel på grund av vindsrum i höga byggnader och i vissa 
fall källarlokaler).  

• Buller- och avgasproblem från det mobila reservkraftverket förhindrar an-
vändningen. 

• Det är inte möjligt att ordna lämpligt utrymme för ett fast reservkraftverk och 
den bränsletank som det behöver till exempel på grund av trångt utrustnings-
utrymme, golvets otillräckliga bärkraft eller någon annan orsak. 

I ovan nämnda specialfall kan det för viktighetsklasserna 3–5 i tabell 2 i föreskrif-
ten tolkas att användningen av ett mobilt reservkraftverk inte är möjligt i utrym-
met.  

För transmissionssystemens komponenter i viktighetsklass 1 och 2 kan teleföreta-
get begära att Transport- och kommunikationsverket ger tillstånd att avvika från 
kravet på säkerställande av effektmatning enligt tabell 2 i föreskriften med ett re-
servkraftverk i ovan nämnda specialfall. 

8.4 Undantag som gäller för markbundna masskommunikationsnät 

Av sändare i markbundna masskommunikationsnät (till exempel DVB-T, DVB-T2 
och UKV) krävs inte något säkerställande med en reserveffektkälla alls, om ef-
fektmatningen av sändaren har säkerställts med ett fast reservkraftverk (tabell 2 i 
föreskriften, fotnot 1). Detta undantag har gjorts eftersom huvudsändarnas ef-
fektförbrukning särskilt i DVB-T-nätet är så stor att det inte är möjligt att säker-
ställa dem med en reserveffektkälla till en rimlig kostnad.  

Av sändare i markbundna masskommunikationsnät krävs inte heller absolut sä-
kerställande av ett fast reservkraftverk (tabell 2 i föreskriften, fotnot 3). Orsaken 
är att kostnaderna för reservkraftverket skulle bli orimliga på grund av verkens 
storlek och nuvarande lösningar i fråga om utrustningsutrymmena. 

Om reservkraftverk för komponent i det markbundna masskommunikationsnätet 
inte har säkerställts finns det anledning för teleföretaget att fästa särskild upp-
märksamhet på underhåll, service och provdrift av reservkraftverket. 

8.5 Säkerställande av effektmatning till basstationer inom mobilnätets 
bastäckningsområde och de transmissionssystemets komponenter 
som betjänar dem 

Enligt denna föreskrift är viktighetsklassen för basstationer inom mobilnätets 
bastäckningsområde och transmissionssystemets komponenter som betjänar dem 
alltid 5, det vill säga den allmänna tiden för säkerställande av en reserveffektkälla 
är 3 timmar. Följande undantag till kravet har fastställts:  
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Tabell 2, fotnot 6: 

Då reserveffektkällan betjänar en basstation inom mobilnätets 
bastäckningsområde och en komponent 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. 

Om andra basstationer än basstationer i bastäckningsområdet i 5G- 
nätet är belägna utanför tätorter ska alltså minst 30 procent av 
dessa basstationer säkerställas med en reserveffektkälla vars tid för 
säkerställande är ≥ 4 timmar. 

Transport- och kommunikationsverket rekommenderar att teleföre-
tag med ≥ 4 timmars tid för säkerställande av reserveffektkälla sä-
kerställer i första hand de basstationer utanför tätorterna som finns i 
samma utrustningsutrymme (eget eller hyrt) som motsvarande bass-
stationer tillhörande de två andra riksomfattande mobilnätsoperatö-
rerna (dvs. basstationer för tre mobilnätsoperatörer). Suomen Yhte-
isverkko Oy:s en basstation anses här motsvara basstationer för två 
operatörer. Om nämnda 30 procent av basstationerna utanför tätor-
terna inte nås genom detta, rekommenderar Transport- och 
kommmunikationsverket att teleföretaget med ≥ 4 timmars tid för 
säkerställande av reserveffektkälla säkerställer också de basstationer 
utanför tätorter som finns i samma utrustningsutrymme som mot-
svarande basstationer tillhörande en annan riksomfattande mobil-
nätsoperatörer (dvs. basstationer för två mobilnätsoperatörer) i syfte 
att uppnå minst 30 procent. 

"I samma utrustningsutrymme" innebär i praktiken att ifrågavarande 
basstationer tillhörande tre eller två mobilnätsoperatörer använder 
en gemensam anslutning i det allmänna elnätet och ett gemensamt 
säkerställande av effektmatning.  

Om effektmatningen till alla basstationer som åstadkommer alla tre 
riksomfattande mobilnätoperatörers överlappande täckningsområde 
avbryts, är det inte möjligt att ringa nödsamtal eller skicka nödtext-
meddelanden inom detta område. Rekommendationen i föregående 
stycke grundar sig alltså på säkerställande av nödtrafiken i ett så-
dant område genom en långvarigare reserveffektkälla. Samtidigt sä-
kerställs funktionen hos mobilkommunikationstjänsterna för teleföre-
tagens kunder som bor i området.  

Tabell 2, fotnot 7: 

Om utrustningsutrymmet saknar ett fast reservströmförsörjningssy-
stem ska minimitiden som reserveffektkällan säkerställer 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 terrängförhållanden eller utsikter för väder och väglag.  
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OBS! Om villkoren enligt tabell 2, fotnot 7 uppfylls, ska kravet på 6 
timmars tid för säkerställande av reserveffektkälla tillämpas i mobil-
nätet och dess transmissionssystem (med undantag av 5G-nätet) 
oberoende av fotnot 6. 

Målet har varit att rikta skyldigheterna gällande tid för säkerställande 
så att tiden för säkerställande av reserveffektkällan förlängs på om-
råden där avbrott i det allmänna elnätet i allmänhet är längre (på 
grund av att en mindre andel av elnäten har förverkligats med jord-
kabel istället för med friledningar). Målet är alltså att främja en jäm-
likt fungerande nivå för säkerställande av funktionen i kommunikat-
ionstjänster.  

Av mobilnäten har endast 5G-näten getts litet lättare krav på säkerställande av 
effektmatningen. Tiden som en reserveffektkälla ska säkerställa basstationer inom 
mobilnätets bastäckningsområde som förverkligats med 5G är 15 minuter, dvs. 
samma tid som för LTE-näten då byggandet av dem inleddes. Om betydelsen eller 
användningen av dessa nät eller deras nättäckning väsentligt förändras i framti-
den, kommer tiden för säkerställande att förlängas. LTE-nätens betydelse, an-
vändning och nättäckning har ökat avsevärt från år 2012. Mängden data som 
överförts i mobilnät har ökat tiofalt på fem år. Största delen av dessa data över-
förs i LTE-nät som har en avsevärd betydelse för användning av bredband. I LTE-
näten tillhandahålls i dag även allmänna telefonitjänster med VoLTE-tekniken (Vo-
ice over LTE). Därför slopas lindringen i fråga om tidskravet för säkerställande av 
effektmatning till LTE-nätets basstationer och tiden för säkerställande blir samma 
som för GSM- och UMTS-nätens basstationer. Teleföretaget har rätt att förkorta 
tiden som en reserveffektkälla ska säkerställa basstationer inom LTE- eller UMTS-
nätets bastäckningsområde till ≥15 minuter samtidigt som tiden för säkerstäl-
lande av basstationer för LTE-nätets bastäckning höjs. Då ska teleföretaget emel-
lertid se till att det finns tillräcklig täckning för att garantera att telefonitjänsterna 
och speciellt nödsamtalen inom området fungerar med de tekniker vars tid för sä-
kerställande inte har förkortats. (Till exempel om ett teleföretag förkortar tiden 
som en reserveffektkälla ska säkerställa basstationer inom UMTS-nätets bastäck-
ningsområde ska teleföretaget se till att telefonitjänsterna och speciellt nödsamta-
len inom området fungerar med hjälp av GSM- och LTE-nät.) 

8.6 Säkerställande av effektmatning till transmissionssystemets kompo-
nenter 

Transmissionssystemens komponenter i ringformade stam- och regionnät säker-
ställer i praktiken varandra och därför bestäms viktighetsklassen av transmiss-
ionssystemens komponenter som säkerställer varandra i stam- och regionnät i 
praktiken på basis av nätets storlek och användarantal. Viktighetsklassen för 
komponenter i det här nätet kan vara 1. 

Kraven enligt viktighetsklass 1 på säkerställande av effektmatningen är motive-
rade, men på mindre orter har man inte alltid tillgång till utrustningsutrymmen 
som uppfyller kraven på säkerställande av effektmatning enligt viktighetsklass 1. 
Det är inte ändamålsenligt att skaffa sådana utrymmen och fasta reservkraftverk 
endast för en komponent i transmissionssystemet i fråga. Därför ges det i den här 
punkten i fotnot 9 till tabell 2 ett undantag för komponenter i transmissionssy-
stem vad gäller kraven på säkerställande av effektmatning: om det i närheten av 
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en komponent inte finns ett utrustningsutrymme som uppfyller kraven på effekt-
matning i viktighetsklass 1, räcker det att man tillämpar kraven för säkerställande 
av effektmatning enligt viktighetsklass 2.   

Det är viktigt att beakta att om det i närheten av ett transmissionssystems kom-
ponent av viktighetsklass 1 (ca 500 km2 område, komponentens förläggningsplats 
i centrum) finns ett utrustningsutrymme som uppfyller kraven i viktighetsklass 1 
ska komponenterna i transmissionssystemet alltid placeras i utrymmet som mots-
varar deras viktighetsklass. Detta innebär ändå inte att teleföretaget behöver ge-
nomföra ändringar i ett existerande nät på grund av att ett utrustningsutrymme 
blir ledigt eller av att ett nytt utrustningsutrymme byggs i området. 

8.7 Reserveffektkällor i kundfastigheter 

I punkt 8, tabell 2, fotnot 2 i föreskriften fastställs ett undantag enligt vilket ingen 
reserveffektkälla krävs, om kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent är 
placerad i en kundfastighets utrustningsutrymme och om komponenten endast 
betjänar fastigheten i fråga. 

Med kundfastighet avses i den här föreskriften till exempel byggnader som ägs av 
ett radhusbolag eller flervåningshusbolag inom samma område som fastigheten.  

Undantaget från kraven på reserveffektkälla enligt tabell 2, fotnot 2 har fastställts 
därför att komponenterna i kommunikationsnätet eller -tjänsten som placerats i 
utrustningsutrymmet och användningsplatserna av kommunikationstjänsten i 
kundfastigheten vanligtvis har en gemensam elmatning. En reserveffektkälla som 
säkerställare av elmatningen skulle då inte vara till nytta, eftersom användningen 
av kommunikationstjänster i kundfastigheten vanligtvis förutsätter en utrustning 
(till exempel bredbandsmodem) som behöver extern elmatning. Om bredbands-
modemet inte får ström kan användaren inte använda den fasta internetaccess-
tjänsten även om accessnätets komponent i kundfastigheten fick ström från re-
serveffektkällan. 

I enlighet med undantaget i föreskriften gäller kravet på säkerställande av reserv-
effektkällan inte till exempel utrustningar i bredbandsnätet placerade i husförde-
lare i flervåningshus (till exempel mini-DSLAM). Det är emellertid viktigt att 
komma ihåg att om utrustningen som installerats i kundfastigheten också betjä-
nar andra än användare i kundfastigheten kan detta undantag inte tillämpas. Ett 
sådant fall är till exempel en basstation för mobilnätet som installerats i ett flervå-
ningshus och vars täckningsområde huvudsakligen är inställt på ett område utan-
för flervåningshuset. 

8.8 Transport- och kommunikationsverkets rekommendationer om säker-
ställande av effektmatningen 

Transport- och kommunikationsverket rekommenderar att utrustningsutrymmen 
inte byggs på ställen där de i avsnitt 8.3 beskrivna problemen hindrar använd-
ningen av ett reservkraftverk. 

I avsnitt 8.1 behandlas förlängning av tiden för säkerställande av reserveffekt-
källa. Transport- och kommunikationsverket rekommenderar att i de objekt där 
tiden för säkerställande av komponent i viktighetsklass 5 i kommunikationsnätet 
eller -tjänsten enligt tabell 2, fotnot 7 i föreskriften är sex timmar, ska minimiti-
den för säkerställande av reserveffektkällan förlängas till 12 timmar om det är 
möjligt. 
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Transport- och kommunikationsverket rekommenderar att tiden för säkerställande 
av reserveffektkälla för komponenter i viktighetsklass 3 i tätorter också genom-
förs enligt anvisningen om en 12 timmars minimitid för säkerställande till exempel 
då den effektmatning från det allmänna elnätet som komponenten behöver leds 
via en sådan friledning eller hängkabel som kan slås av till följd av fallande träd. 

I utrustningsutrymmen, där flera teleföretag är verksamma, ska särskild upp-
märksamhet ägnas säkerställandet av effektmatningen. Transport- och kommuni-
kationsverket rekommenderar att ägaren till utrustningsutrymmet och de telefö-
retag som hyr in sig tillsammans utreder det totala behovet av effektmatning hos 
de utrustningar som placerats i utrustningsutrymmet och dimensioneringen av re-
serveffektkällan som behövs för säkerställandet och nödvändiga reservkraftsar-
rangemang. 

Transport- och kommunikationsverket rekommenderar att om tiden för säkerstäl-
lande av en reserveffektkälla i viktighetsklass 4 eller 5 enligt punkt 8 tabell 2 i fö-
reskriften inte kan förverkligas eller förlängas med ackumulatorbatterier (se punkt 
11 undantag i förverkligandet av ackumulatorbatterier), ska teleföretagen för-
verkliga säkerställandet av reserveffektkällan genom andra lösningar (t.ex. en 
lösning som baserar sig på en bränslecell). 

I avsnitt 15.2 behandlas skyldigheten enligt föreskriften att dimensionera antalet 
tillgängliga reservkraftverk och effektmatningskapaciteten så att reservkraftver-
ken vid behov kan upprätthålla effektmatningen samtidigt till alla de komponenter 
i kommunikationsnätet eller -tjänsten i viktighetsklasserna 1 och 2 som enligt fö-
reskriften förutsätter tillgängligt mobilt reservkraftverk för säkerställandet av ef-
fektmatningen. Eftersom det är mycket sannolikt att alla dylika mobila reserv-
kraftverk inte behövs samtidigt för att säkerställa effektmatningen till komponen-
ter i kommunikationsnätet eller -tjänsten i viktighetsklasserna 1 och 2, rekom-
menderar Transport- och kommunikationsverket att de mobila reservkraftverken 
också används för att säkerställa effektmatningen av komponenterna i kommuni-
kationsnätet eller -tjänsten i viktighetsklasserna 3-5 i samband med elavbrott i 
det allmänna elnätet. Transport- och kommunikationsverket rekommenderar att 
detta ska beaktas när den beredskapsplan för elavbrott i det allmänna elnätet 
med hjälp av mobila reservkraftverk som förutsätts i föreskriften görs upp. 

I avsnitt 15.2 ges vidare en tillämpningsanvisning för beräkning av ett tillräckligt 
antal reservkraftverk när teleföretaget saknar komponenter i viktighetsklass 1 el-
ler 2. Ifall antalet mobila reservkraftverk vid beräkning enligt denna tillämpnings-
anvisning underskrider ett, rekommenderar Transport- och kommunikationsverket 
att ett sådant teleföretag alltid ändå har minst ett mobilt reservkraftverk med en 
tillräcklig effektmatningskapacitet. 

9  Planering och övervakning av effektmatningssystem 

Effektmatningen av komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten och un-
derhållsarrangemangen ska genomföras så att teleföretaget så snabbt som möj-
ligt underrättas om fel och störningar i effektmatningen. Kravet enligt föreskriften 
hänför sig också till 4 § i föreskrift 6610, som bland annat kräver att effektmatning 
ska övervakas. 

                                           
10 Vid publiceringen av denna promemoria föreskrift Traficom 66 A/2019 om störningar i televerksamheten, uppdate-
rad version: https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter 
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Vid planeringen och verkställandet av effektmatningen för komponenter i viktig-
hetsklass 1 ska det tas i beaktande att om det i utrustningsutrymmena i en och 
samma byggnad finns kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter av 
viktighetsklass 1, ska komponenterna uppdelas i ändamålsenliga funktionella hel-
heter som matas av separata effektmatningsutrustningar. Dessa helheter kan 
dock matas av en gemensam anslutning till det allmänna elnätet och med hjälp 
av reservkraftverk. 

Teleföretaget ska ha skriftliga uppdaterade dokument över effektmatningssyste-
men och ingående säkerställanden av effektmatning jämte testning. Uppdate-
ringen betyder bl.a. att man ser till att reserveffektkällorna har tillräckligt med 
kapacitet (tid för säkerställande) eller att likriktare har N+1-säkerställanden i si-
tuationer där belastningen av effektmatningen ökar. Av dokumenten ska framgå 
genomförandet av kraven på säkerställande som avses i denna föreskrift, place-
ringen av utrustningarna, de tekniska egenskaperna och servicearrangemangen.   

10 Reserveffektkällor 

Funktionstiden för komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten kan med 
hjälp av en reserveffektkälla förlängas såväl i samband med avbrott i det all-
männa elnätet som när fel uppstår i effektmatningssystemen. Tack vare reservef-
fektkällorna syns korta elavbrott inte alls i kommunikationstjänstens funktion. 
Inom ramen för tiden för säkerställande av reserveffektkällan har teleföretaget 
även en möjlighet att reparera ett fel i elmatningssystemet innan felet försvårar 
kommunikationstjänstens funktion. Tiden för säkerställande av reserveffektkällan 
ger teleföretaget tid att transportera en mobil reservkraftutrustning till platsen 
under långvariga elavbrott. Reserveffektkällan kan förverkligas med hjälp av ack-
umulatorbatterier och till exempel med en UPS-anläggning. 

10.1 Kontroll av reserveffektkällans funktionsduglighet och kapacitetens 
tillräcklighet 

Reserveffektkällans funktionsduglighet och kapacitetens tillräcklighet ska testas 
minst en gång om året och testresultaten ska dokumenteras. Kapacitetens till-
räcklighet ska också kontrolleras alltid när nya utrustningar kopplas till elmat-
ningssystemet eller om effektkonsumtionen av nuvarande utrustningar som kopp-
lats till systemet ökar. 

Speciellt i s.k. slutna ackumulatorbatterier har det förekommit kvalitetsavvikelser 
så att en ackumulatorbatteri som är bara några år kan i praktiken vara oanvänd-
bar. Därför ska reserveffektkällans (i detta fall ackumulatorbatteriets) funktions-
duglighet kontrolleras minst en gång om året så att reserveffektkällan skulle vara 
funktionsduglig då den behövs t.ex. vid avbrott i det allmänna elnätet. Ett elav-
brott är inte kontroll av reserveffektkällans funktionsduglighet, även om elavbrot-
tet hade dröjt nästan lika länge som tiden för säkerställande av reserveffektkällan 
kräver. 

Tillräcklighet av reserveffektkällans kapacitet (att reserveffektkällan kan mata den 
effekt belastningen behöver minst under den tid som krävts för säkerställandet) 
ska också kontrolleras när nya effektkonsumerande utrustningar kopplas till det 
effektmatningssystem som reserveffektkällan hör till eller om effektkonsumtionen 
av nuvarande utrustningar som kopplats till systemet ökar. Ovan nämnda utrust-
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ningar kan också vara andra än kommunikationsnätets och -tjänstens komponen-
ter som kopplats/koppas till systemet, t.ex. ventilations-/kylningsfläkt i utrust-
ningsutrymmet. 

10.2 Principer för dimensionering av reserveffektkällorna samt utrustning 
eller system som behövs för att trygga av kommunikationsnätets el-
ler -tjänstens funktion 

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

Med ovan nämnda utrustningar eller system avses t.ex. 

• Utrustningar som säkerställer att utrustningsutrymmets temperatur håller sig 
inom det temperaturområde som förutsätts för en normal funktion av de kom-
ponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten som placerats i utrymmet. Så-
dana utrustningar är till exempel fläktar med relativt litet effektbehov som an-
vänds för ventilation/kylning i utrustningsutrymmet.  

• Om utrustningsutrymmet är elektroniskt låst ska låset också fungera med re-
serveffektkälla. 

• Brottslarm, branddetektor eller utrustningar i ett annat larmsystem som finns 
i utrustningsutrymmet. 

Med ovan nämnda utrustningar eller system avses inte t.ex. 

• egentliga kylningsanordningar eller 

• utrustningsutrymmets grundläggande belysning. 

10.3 Prioritering av användningen av reserveffektkällan 

Den allmänna principen går ut på att om komponenterna i kommunikationsnätet 
eller -tjänsten tillämpar en gemensam reserveffektkälla så kan säkerställandet av 
effektmatningen för komponenter i en mindre viktig viktighetsklass avbrytas efter 
att den minimitid för säkerställande av reserveffektkällan som krävs gått ut för att 
man ska kunna få en längre effektmatning med hjälp av reserveffektkällan för 
komponenterna i en viktigare viktighetsklass. 

Effektmatningen av en basstation kopplad till nätets nodpunkt kan vid behov av-
brytas efter den tid för säkerställande som krävs för att nodpunktens komponent i 
transmissionssystemet ska fungera och andra delar av nätet kopplade till nod-
punkten inte ska kopplas ur från kommunikationsnätet. En möjlighet för att man 
ska kunna få en längre effektmatning med hjälp av reserveffektkällan för kompo-
nenterna i en viktigare viktighetsklass är att koppla ur LTE- eller de mobila 
WiMAX-basstationerna från reserveffektkällan efter att tiden för säkerställande 
har gått ut. 

Vid uthyrning går man till väga enligt avtalet, det vill säga den hyrande parten er-
bjuds en tid för säkerställande av reserveffektkällan för effektmatning i enlighet 
med avtalet, varefter uthyraren kan använda den eventuella kvarstående reserv-
effektkapaciteten. I samband med att avtal uppgörs ska den hyrande parten be-
akta att kraven enligt denna föreskrift uppfylls. 
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11  Ackumulatorbatterier 

Ackumulatorbatterier är för närvarande det vanligaste sättet att förverkliga säker-
ställande med hjälp av en reserveffektkälla. När säkringstiden blir längre ökar an-
talet ackumulatorbatterier, deras behov av utrymme och vikt avsevärt. När skyl-
digheterna gällande tid för säkerställande av reserveffektkälla förändras kan det 
hända att det inte är möjligt att uppfylla de nya förändrade skyldigheterna med 
ackumulatorbatteritekniken t.ex. på grund av utrustningsutrymmets uppbyggnad. 
Denna punkt innehåller de möjligheter till avvikelse som Transport- och kommu-
nikationsverket har gett och därmed anknutna tilläggsvillkor om tiden för säker-
ställande av reserveffektkällan när den utgörs av ackumulatorbatterier. 

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 dokument-
eras, 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 säkerstäl-
lande med ett ackumulatorbatteri. Orsaken till undantaget från ≥ 4 timmas säker-
ställande ska dokumenteras, och det är inte tillåtet att ta in nya komponenter i 
utrustningsutrymmet eller att utöka de befintliga komponenternas kapacitet i av-
sevärd grad. 

Som orsaker till undantag nämns i föreskriften utrustningsutrymmets uppbyggnad 
eller egenskaper. Sådan uppbyggnad eller egenskaper som utgör godtagbara or-
saker till undantag är golvets konstruktion (bärkraft) i utrustningsutrymmet, svå-
righet att förverkliga avlägsnande av gas eller utrymmesbrist i utrustningsutrym-
met. Undantaget kan användas endast i det fallet att det inte är möjligt att pla-
cera ett ackumulatorbatteri i utrustningsutrymmet och teleföretaget inte kan 
bygga om utrymmet till rimlig kostnad så att det skulle vara möjligt att placera 
ackumulatorbatteriet där. Teleföretaget kan inte använda undantaget vid plane-
ring eller byggande av nya utrustningsutrymmen. 

12  UPS-anläggningar 

Med UPS-anläggningar (Uninterruptable Power Supply) avses effektmatningsut-
rustning för komponenter i kommunikationsnät eller -tjänster i vilka i allmänhet i 
en anordning har integrerats ackumulatorbatterier, nödvändiga lik- och växelrik-
tare, omkopplare eller statisk förbikopplare (eventuellt mekanisk service-förbi-
kopplare) samt styr- och övervakningssystem för UPS-anläggningen. 

På UPS-anläggningar tillämpas samma krav på säkerställande av effektmatning 
som på effektmatningssystem som utgörs av olika ackumulatorbatterier, lik- och 
växelriktare i de fall då UPS-anläggningarna utgör den enda utrustning som matar 
effekt till kommunikationsnätets eller -tjänstens komponent eller säkerställer ef-
fekt till komponenten som reserveffektkälla. 
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Det krävs också att alla UPS-anläggningar ska säkerställas minst med N+1-säker-
ställandet. Det krävs dock inte av ett system i ett accessnät där antalet anslut-
ningar är ≤ 30. 

Kraven på säkerställande av UPS-anläggningar gäller inte sådana UPS-anlägg-
ningar som utgör en effektmatningsutrustning eller reserveffektkälla enbart för en 
utrustning eller tjänst som inte hör till den allmänna televerksamheten, såsom 
www-server. Om UPS-anläggningen utöver det ovan nämnda också utgör den 
enda effektmatningsutrustning eller reserveffektkälla för en utrustning eller tjänst 
som hör till den allmänna televerksamheten, ska anläggningen säkerställas i en-
lighet med kraven i denna föreskrift. 

13  Likriktare 

Med hjälp av likriktare omvandlas växelström i det allmänna elnätet till likström 
som komponenterna i kommunikationsnätet och -tjänsten behöver. I punkten 
ställs krav på teleföretagen gällande dimensionering av likriktare och sättet på vil-
ket säkerställandet av utrustningar för likriktare förverkligas. 

Enligt föreskriften ska alla likriktare dimensioneras så att den effekt som belast-
ningen fordrar kan matas parallellt med ett urladdat ackumulatorbatteri utan an-
vändning av reservlikriktare. Det urladdade ackumulatorbatteriet ska vid sidan 
om belastningen kunna laddas till 80 procent 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 
ett system i ett accessnät där antalet anslutningar är ≤ 30. 

Med accessnät avses den del av det allmänna kommunikationsnätet som finns 
mellan det interna kommunikationsnätet i en kundfastighet och teleföretagets 
region- eller stamnät. 

14 Växelriktare 

Med hjälp av växelriktare omvandlas likspänning från t.ex. likriktare/ackumulator-
batteri till växelspänning. Med en kombination av likriktare/ackumulatorbatteri 
och växelriktare är det möjligt att mata el till en växelspänningsfläkt som sköter 
luftkonditioneringen/kylningen i utrustningsutrymmet och på så sättet omfattas 
fläkten också av säkerställandet av ackumulatorbatteri (reserveffektkälla). 

Även växelriktare ska säkerställas minst med N+1-säkerställandet. Det krävs 
dock inte av ett system i ett accessnät där antalet anslutningar är ≤ 30. Om väx-
elriktare enbart används för exempel i avsnittet ovan (inte matar kommunikat-
ionsnätets eller -tjänstens komponenter), behöver den inte säkerställas med N+1.  

15 Reservkraftverk 

Ett reservkraftverks huvudsakliga uppgift är att vid elavbrott ersätta effektmat-
ning från det allmänna elnätet. Sådana behov uppstår vid felsituationer i det all-
männa eldistributionsnätet men också i samband med underhåll eller reparationer 
av effektmatningssystemet. 
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Användning av ett sk. cirkulerande reservkraftverk som ett tillgängligt mobilt re-
servkraftverk är inte längre acceptabelt. Orsaken till detta är att man i praktiken 
har lärt sig att cirkulering av samma reservkraft i flera utrustningsutrymmen 
(ackumulatorbatterierna i utrustningsutrymmet laddas och sedan förflyttar man 
sig till följande utrustningsutrymme där ackumulatorbatterierna igen laddas och 
så vidare) inte är en lösning som fungerar i verkligheten vid utdragna elavbrott. 

15.1 Dimensionering av reservkraftverk 

Reservkraftverk (både mobila och fasta) ska dimensioneras så att alla komponen-
ter i kommunikationsnätet eller -tjänsten som placerats i utrustningsutrymmet 
och hjälpsystem till komponenterna (såsom kylanordningar) fungerar normalt 
med hjälp av dem. På samma sätt ska olika system som används för fysiskt skydd 
av utrustningsutrymmet (t.ex. systemen för passerkontroll, låsning, brandlarm 
och fuktighetsdetektering) även fungera med hjälp av reservkraftverket. 

Fasta reservkraftverk 

Ett fast reservkraftverk ska startas automatiskt vid elavbrott. Det tar då ett tag 
att sätta i gång verket och att få spänningen som verket producerar och spän-
ningsfrekvensen på de krävda värdena. Automatiken kopplar verket till att mata 
belastningen först efter det att spänningen som det producerar och spänningsfre-
kvensen har nått de krävda värdena. Till dess kan den effekt som belastningen 
fordrar matas med en reserveffektkälla, t.ex. med ett ackumulatorbatteri. 

Bränslet och reservtanken för bränslet för ett fast reservkraftverk ska dimension-
eras för minst en veckas förbrukning. Om bränslet och reservtanken för bränslet 
inte av grundad anledning kan dimensioneras för en veckas behov, ska teleföreta-
get genom andra arrangemang se till att ett fast reservkraftverk har tillgång på 
bränsle för minst en veckas tid. Detta arrangemang ska dokumenteras. Arrange-
manget kan t.ex. vara ett avtal med en bränsleleverantör om leverans av bränsle 
som baserar sig på tillräckligt snabba leveranstider för bränslen och på sankt-
ioner. Förrådstankar för bränslen i fasta reservkraftverk som eventuellt används 
för att säkerställa effektmatning till kommunikationsnätets komponenter i andra 
viktighetsklasser än 1 och 2 kan vara mindre dimensionerad än vad som krävs. 
Då rekommenderas att man använder t.ex. arrangemanget ovan. 

Ett fast reservkraftverk ska ständigt hållas i funktionsdugligt skick. Funktionsdug-
ligheten för ett fast reservkraftverk i viktighetsklass 1 eller 2 ska testas minst en 
gång per månad genom provdrift av reservkraftverket. Minst en gång per år ska 
provdriften av ett fast reservkraftverk som matar kommunikationsnätets eller -
tjänstens komponent utföras så att effektmatningen från det allmänna elnätet av-
bryts för en belastning som säkerställts i kraftverket och det fasta reservkraftver-
ket 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. Att ett fast re-
servkraftverk ständigt ska hållas i funktionsdugligt skick avser bl.a. olika kontrol-
ler, tester och provdrifter, men de behöver inte göras regelbundet med vissa mel-
lanrum. För fasta reservkraftverk som matar kommunikationsnätets eller -tjäns-
tens komponenter i viktighetsklass 1 eller 2 ska de däremot göras regelbundet 
minst en gång om året. Att ett reservkraftverk hålls i funktionsdugligt skick bety-
der också bl.a. regelbundna underhåll med olje- och filterbyte. I samband med 
provdrift av ett fast reservkraftverk är det också möjligt att betrakta ett faktiskt 
och tillräckligt långt avbrott i elnätet, orsakat t.ex. av en storm, som ett avbrott i 
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effektmatningen från det allmänna elnätet. Med denna tolkning kan man undvika 
de minst årliga provdrifter av fasta reservkraftverk som krävs i föreskriften och 
som skulle orsaka onödiga avbrott i funktionen av sändare för markbundna mass-
kommunikationsnät för vilka det varken finns eller krävs en reserveffektkälla. Med 
byggnadsdelar i det fasta reservkraftverket avses: motor som roterar en genera-
tor, generator, automatik, reglerings- och startbatterier jämte ackumulatorer 
samt bränsle- och kylutrustning. 

15.2 Mobila reservkraftverk 

Med tillgängligt mobilt reservkraftverk avses sådant mobilt reservkraftverk som är 
reserverat för en viss komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten och som 
således alltid är tillgängligt vid störningssituationer i effektmatning av komponen-
ten i fråga. När det gäller lagerhållning och underhåll av reservkraftverket samt 
transport av det till användningsplatsen ska man se till att man alltid hinner 
koppla reservkraftverket för att säkerställa effektmatning till komponenten i fråga 
innan tiden för säkerställandet av komponentens reserveffektkälla har löpt ut. 
Med påfyllning av bränsle tryggar man att effektmatningen till komponenten som 
säkerställs sker utan avbrott under hela den tid som reservkraftverket behöver 
användas. 

Antalet tillgängliga mobila reservkraftverk och effektmatningskapaciteten dimens-
ioneras enligt kravet i föreskriften så att effektmatningen till alla de komponenter 
i kommunikationsnätet eller -tjänsten i viktighetsklasserna 1 och 2 som säker-
ställs enligt föreskriften med ett mobilt reservkraftverk vid behov kan underhållas 
samtidigt. 

Det tillgängliga mobila reservkraftverket kan även användas för att säkerställa ef-
fektmatning till andra komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten än vad 
det är avsett för, om man är säker på att reservkraftverket vid behov i rätt tid 
kan kopplas för att säkerställa effektmatningen till den komponent som reserv-
kraftverket är reserverat för. 

Antalet tillgängliga mobila reservkraftverk är minimiantalet mobila reservkraftverk 
som teleföretaget minst ska ha. Ifall teleföretaget har under tio komponenter i 
kommunikationsnätet eller -tjänsten i viktighetsklass 1 eller 2 som enligt före-
skriften använder ett mobilt reservkraftverk för att säkerställa effektmatningen, 
ska företaget vid bedömning av det tillräckliga antalet mobila reservkraftverk 
också beakta antalet komponenter i den lägre viktighetsklassen samt deras läge 
och betydelse för teleföretagets kunder så att man reserverar mobila reservkraft-
verk med en tillräcklig effektmatningskapacitet också för komponenterna i den 
lägre viktighetsklassen. Teleföretag som inte har komponenter i viktighetsklass 1 
eller 2 kan dimensionera antalet mobila reservkraftverk så att antalet är 0,2 
gånger antalet komponenter i kommunikationsnätet eller - tjänsten i viktighets-
klass 3. 

15.3 Plan för säkerställande av effektmatningen med mobila reservkraft-
verk 

Målet för planen som förutsätts i föreskriften är att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för teleföretaget att klara av långvariga (> 3 h) elavbrott i det all-
männa elnätet med hjälp av mobila reservkraftverk. Planen behövs framför allt i 
dagens läge, då teleföretag har utlokaliserat felreparations- och underhållsfunkt-
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ionerna av sina kommunikationsnät. När det finns en uppdaterad plan så som för-
utsätts möjliggörs en effektivare övervakningsverksamhet från både myndighet-
erna och teleföretaget. 

16 Effektmatning i teleterminalutrustningar 

I en grundanslutning till det allmänna fasta telefonnätet får teleterminalutrust-
ningar sin effektmatning antingen direkt från elnätet eller vid ISDN-anslutningar 
via användaranslutningen från nätterminalen eller vid analoga anslutningar från 
centralen eller koncentratorn.  

För att garantera att telefonitjänsten och framför allt nödsamtalen fungerar ska 
telefontrafiken i en basanslutning till det allmänna fasta telefonnätet fungera med 
en teleterminalutrustning även vid elavbrott. Effektmatningen som behövs för 
detta ska i första hand arrangeras från en central eller en koncentrator. Effekt-
matningen till terminalutrustningen måste fungera åtminstone under minimitiden 
för säkerställande i enlighet med den matande utrustningens viktighetsklass. 

Det krävs inte några arrangemang för effektmatning för terminalutrustningar av 
telefonitjänster genomförda med IP-teknik eller då en repeater måste användas 
för en ISDN-abonnentledning, eftersom arrangemang för effektmatning tekniskt 
inte är möjliga. När ett teleföretag tillhandahåller sina kunder ovan nämnda abon-
nemang ska teleföretaget ge sina kunder tydlig information om eventuella be-
gränsningar i effektmatningen till terminalutrustningen under elavbrott i det all-
männa elnätet. 

Teleföretagen tillhandahåller allmänt en så kallad "bords-GSM"-abonnemangstyp 
som använder en terminalutrustning som till utseendet och funktionen påminner 
om terminalutrustningen i det fasta telefonnätet. Bords-GSM-abonnemanget är i 
praktiken ett vanligt mobilnätsabonnemang vars terminalutrustning påminner om 
terminalutrustningen i det fasta telefonnätet. Kommunikationsverket rekommen-
derar att teleföretaget informerar kunderna om begränsningarna av effektmat-
ningen för terminalutrustningen i ett abonnemang av denna typ under elavbrott i 
det allmänna elnätet och eventuellt batterisäkerställande av terminalutrustningen. 

17 Skydd av utrustningsutrymmen 

Kraven på fysiskt skydd fastställs i föreskriften allmänt för alla viktighetsklassifi-
cerade komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten. Utrustningsutrym-
mets viktighetsklass är enligt punkt 4 i föreskriften den samma som viktighets-
klassen av den komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten placerad i ut-
rustningsutrymmet som har den högsta viktighetsklassen. 

Varje teleföretag svarar för att utrustningsutrymmet uppfyller de krav på fysiskt 
skydd som ställts för dess egna komponenter i kommunikationsnätet eller -tjäns-
ten i punkter 17-18 i föreskriften. Även om det i samma utrustningsutrymme 
finns komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten av flera olika teleföre-
tag, påverkar endast teleföretagets egna komponenter i kommunikationsnätet el-
ler -tjänsten den viktighetsklassificering som är bindande för teleföretaget. 

Det fysiska skyddet av komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten som 
inte omfattas av viktighetsklassificeringen ska genomföras så att obehöriga inte 
kan komma åt dem enkelt. Detta kan innebära till exempel att komponenten pla-
ceras tillräckligt högt eller i ett bevakat utrymme. 
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17.1 Kraven på fysiskt skydd av transmissionssystem 

Transmissionssystemens komponenter i ringformade stam- och regionnät säker-
ställer i praktiken varandra och därför bestäms viktighetsklassen av transmiss-
ionssystemens komponenter som säkerställer varandra i stam- och regionnät i 
praktiken på basis av nätets storlek och användarantal. Viktighetsklassen för 
komponenter i det här nätet är således ofta 1 eller 2. 

Viktighetsklassen och de krav på fysiskt skydd som den medför är motiverade, 
men på mindre orter har man inte alltid tillgång till utrymmen i enlighet med vik-
tighetsklass 1 eller 2. Det är inte ändamålsenligt att skaffa sådana utrymmen 
endast för en komponent i transmissionssystemet i fråga. Därför beviljas det i den 
här punkten undantag för dylika komponenter i transmissionssystem vad gäller 
kraven på fysiskt skydd: Om det i närheten av ett transmissionssystems kompo-
nent av viktighetsklass 1 eller 2 inte finns ett tillgängligt utrustningsutrymme som 
uppfyller kraven på fysiskt skydd i viktighetsklassen i fråga, ska utrustningsut-
rymmet för komponenten i ett sådant transmissionssystem minst uppfylla kraven 
för fysiskt skydd i viktighetsklass 3.  

Det är emellertid viktigt att beakta att om det i närheten av ett transmissions-
systems komponent av viktighetsklass 1 eller 2 (ca 500 km2 område, komponen-
tens förläggningsplats i centrum) finns ett utrustningsutrymme som uppfyller kra-
ven på kylning i viktighetsklass 1 eller 2 ska komponenterna i transmissionssyste-
met i första hand placeras i utrymmet som motsvarar deras viktighetsklass. Detta 
innebär ändå inte att teleföretaget behöver genomföra ändringar i ett existerande 
nät på grund av att ett utrustningsutrymme blir ledigt eller av att ett nytt utrust-
ningsutrymme byggs i området.  

17.2 Passagekontroll 

I tabell 3 i föreskriften fastställs kraven om ordnande av passagekontroll för ut-
rustningsutrymmet utifrån utrymmets viktighetsklass. 

Med personal och underleverantörer avses teleföretagets egen personal, dess un-
derleverantörers personal samt den egna personalen eller personalen hos under-
leverantören till det teleföretag som hyr teleföretagets utrymmen.  

Med besökare avses i sin tur alla andra som rör sig i teleföretagets utrymmen än 
den personal som nämnts i stycket ovan, till exempel studerande på studiebesök. 

Med en elektronisk nyckel avses ett elektroniskt öppninsgmedel med tillträdesrätt 
som kan anges individuellt för varje elektroniskt öppningsmedel och som kan re-
gistrera varje inpassering (t.ex. iLOQ och CLIQ). Med låsning med mekanisk 
nyckel avses vanlig låsning med mekanisk nyckel, såsom låsning med EXEC- eller 
SENTO-nyckel. Med låsning med elektromekanisk nyckel avses låsning som kan 
genomföras fjärrstyrt med hjälp av klockstyrning, tryckknapp och så vidare. Ett 
elektromekaniskt lås kan till exempel styras med en klocka så att låset alltid kan 
öppnas med nyckel utifrån, men inifrån öppnas låset under dagarna genom att 
man trycker på en knapp. Under natten öppnas låset med nyckel eller genom att 
man använder en vridknapp avsedd för nödutgång.  

Med mekanisk nyckel avses här inte en trekantsnyckel eller annan motsvarande 
nyckel som finns allmänt tillgänglig i stora serier. 
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Teleföretagen åläggs att genomföra låsning av dörrarna till utrustningsutrymmet av 
viktighetsklass 3 samt passerkontroll till utrymmet minst med en elektronisk 
nyckel. Syftet med detta är att förbättra säkerhet och passerkontroll till utrust-
ningsutrymmen av viktighetsklass 3. Samutnyttjade utrymmen är ofta utrustnings-
utrymmen av viktighetsklass 3. Kravet anses inte vara oskäligt för teleföretagen, då 
flera teleföretag enligt ämbetsverkets information redan använder en elektronisk 
nyckel till utrustningsutrymmen av viktighetsklass 3 och därför uppfyller de redan 
det nya kravet. 

Teleföretagen åläggs att låsa de elskåp av viktighetsklass 3, 4 eller 5 som är åt-
komliga för obehöriga och via vilket det matas el till nätverksutrustningen med en 
mekanisk eller elektromekanisk nyckel. Syftet med denna skyldighet är att för-
hindra obehörig åtkomst av elmatning till nätverksutrustningen. Skyldigheten gäller 
inte de elskåp som finns inom låsta utrustningsutrymmen. 

Åtkomlig betyder här till exempel att skåp, kåpor eller elskåp inte är försedda 
med dörr, dörren är olåst eller dörren är försedd med lås som går att öppna med 
en s.k. trekantsnyckel. Åtkomlig betyder till exempel också en situation där olåsta 
skåp, kåpor eller elskåp som öppnas med en trekantsnyckel är placerade högre än 
normalt, men man kan komma åt dem till exempel genom att använda trapp-
stege. Transport- och kommunikationsverket rekommenderar också att passage-
kontrollen av det teleföretags personal och underleverantörer som hyr teleföreta-
gets utrymmen ska genomföras av det uthyrande teleföretaget på det sätt som 
förutsätts i punkt 17 i föreskriften av teleföretagets egna utrustningsutrymmen. 
Alternativt rekommenderas att det hyrande företagets utrustningsutrymmen åt-
minstone ska vara avskiljda från uthyrarens utrustningsutrymmen så att det hy-
rande företagets personal inte behöver röra sig i uthyrarens egentliga utrust-
ningsutrymmen (med undantag av entréer, hallar, korridorer och så vidare). 

17.3 Utrustningsutrymmenas uppbyggnad 

I tabell 4 i föreskriften klarläggs de olika kraven som gäller utrustningsutrymme-
nas uppbyggnad enligt viktighetsklass. 

Som ett undantag till kraven på utrustningsutrymmenas uppbyggnad enligt tabell 
4 får teleföretag föra komponenter som säkerställer komponenter i kommunikat-
ionsnätet eller -tjänsten i viktighetsklass 1 till ett utrustningsutrymme som till sin 
omgivande konstruktion endast uppfyller kraven för viktighetsklass 2. Det ska be-
aktas att här ges inte något undantag beträffande utrustningsutrymmets dörrar 
och fönster utan de ska genomföras i enlighet med viktighetsklass 1. Med omgi-
vande konstruktion avses byggnadens väggar, tak och golv. 

Utrustningsutrymmet i viktighetsklass 1 ska vara underjordiskt eller till sin omgi-
vande konstruktion i överensstämmelse med skydd av armerad betong åt-
minstone i klass S1. Kraven på omgivande konstruktion av armerad betong i klass 
S1 fastställs i Statsrådets förordning 408/2011 "Statsrådets förordning om 
skyddsrum"11 och Inrikesministeriets förordning 506/2011 "Inrikesministeriets 
förordning om tekniska krav på skyddsrum och om underhåll av anordningar i 

                                           
11 Statsrådets förordning om skyddsrum (408/2011), uppdaterad version: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajan-
tasa/2011/20110408 



 
Motiveringspromemoria 

46 (57) 
TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020 

 
skyddsrum 10.5.2011/506"12. Enligt förordningen ska den omgivande konstrukt-
ionen av skyddsklass S1, dvs. väggarna, och taket bestå minst av 300 mm tjock 
armerad betong. 

Utrustningsutrymmet av viktighetsklass 2 ska vara av stenmaterial eller stål. De 
ska vara byggda så att hela väggelement inte kan tas bort från utrymmets utsida. 
Utrustningsutrymmet av stål kan också byggas till exempel i en container av stål. 
Utrymmets tak, golv och väggar ska hålla mot inbrott med vanliga handverktyg. 

I föreskriften anges följande kriterier för motstånd mot angrepp i fråga om kon-
struktionen och monteringen samt låsanordningen av de dörrar som leder till ut-
rustningsutrymmet: 

• motstånd mot angrepp med grova verktyg, 

• motstånd mot angrepp med vanliga handverktyg, och 

• motstånd mot angrepp som begås utan speciella verktyg. 

Med angrepp som begås utan speciella verktyg avses inbrott, där någon bryter sig 
in i utrustningsutrymmet till exempel genom att sparka, riva, lyfta eller skjuta 
dörren med axeln. Detta motsvarar grovt motståndsklassen mot angrepp (re-
sistance class) 1 i standarden SFS-EN 162713. 

Med angrepp med vanliga verktyg avses till exempel inbrott där någon bryter sig 
in i utrustningsutrymmet med hjälp av till exempel en skruvmejsel, en hammare 
eller en kofot. Detta motsvarar grovt motståndsklassen (resistance class) 2-3 i 
standarden SFS-ENV 1627. 

Med angrepp med grova verktyg avses till exempel inbrott där någon bryter sig in 
i utrustningsutrymmet med hjälp av yxa, motorsåg, elverktyg (borr, hörnslipma-
skin, sticksåg osv.) Detta motsvarar grovt motståndsklassen (resistance class) 4-
6 i standarden SFS-ENV 1627. 

Allmänna anvisningar om hur utrustningsrum ska skyddas byggnadstekniskt mot 
inbrott finns i Finans Finlands14 skyddsanvisningar.  

17.4 Larm som beror på förhållandena 

I tabell 5 i föreskriften fastställs kraven om ordnande av larm som beror på för-
hållandena utifrån utrymmets viktighetsklass. Kraven enligt föreskriften hänför sig 
också till 4 § i föreskrift 6615, som bland annat kräver att förhållandena ska över-
vakas. 

Med bevakningspersonal avses teleföretagets egen eller dess underleverantörers 
personal som bevakar funktionen av teleföretagets kommunikationsnät och -
tjänster 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan året runt. Bevakningsperso-
nalen kan bestå av personal som arbetar i teleföretagets eget bevakningsrum, 
med hjälp av distansförbindelse utanför den normala arbetstiden, till exempel en 

                                           
12 Inrikesministeriets förordning om tekniska krav på skyddsrum och om underhåll av anordningar i skyddsrum 
10.5.2011/506: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110506 
13 Finlands Standardiseringsförbund SFS rf: https://www.sfs.fi/sv 
14 https://www.finanssiala.fi/en/about-us/Pages/svenska.aspx 
15 Vid publiceringen av denna promemoria föreskrift Traficom 66 A/2019 om störningar i televerksamheten, uppdate-
rad version: https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter 
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jourhavande bevakare som arbetar hemifrån eller motsvarande aktörer av telefö-
retagets underleverantör. 

För ett hanteringsnäts bevakningsterminaler som ligger i kontorsutrymmen eller 
allmänt någon annanstans än i egentliga utrustningsutrymmen ställs inga krav i 
denna föreskrift. Om skyddet av trafiken mellan hanteringsnät och hanteringsför-
bindelser finns föreskrifter i 8 § i föreskrift 6716.  

När bevakningsterminalerna ligger i utrustningsutrymmet ska utrymmet uppfylla 
kraven på de komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten som styrs med 
bevakningsterminalen i enlighet med viktighetsklassificeringen. Dessutom ska det 
beaktas att kraven på viktighetsklassificering av själva hanteringsnätet är de 
samma som kraven på de komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten 
som styrs/administreras med hjälp av dem. 

I kraven på utrustningsutrymmen i viktighetsklasserna 1 och 2 i tabell 5 i före-
skriften ingår ett automatiskt brandlarmsystem. Med detta avses sådant brand-
larmsystem som är avsett att upptäcka begynnande brand. Syftet med systemet 
är med andra ord att larma så tidigt att branden ännu kan släckas. Brandlarmsy-
stemet kan vara till exempel provtagande eller försett med en laserdetektor. 

18 Transmissionsvägar 

Vid installation och grävning av transmissionsvägar ska teleföretaget iaktta kra-
ven i gällande standard SFS-EN 50174-3, 2:a upplagan17 (fastställd 28.4.2014). 
Om kraven t.ex. på installationsdjupen för jordkablar eller installationshöjden för 
hängkablar är strängare i andra författningar än i standarden ovan, ska man 
iaktta de strängare kraven. Utöver standarden ovan ska teleföretagen iaktta kra-
ven på fysiskt skydd som ges i tabell 6 i föreskriften och som är oförändrade jäm-
fört med den föregående föreskriften. 

I denna standard finns t.ex. ett krav på ett markeringsband eller ledare för mar-
kering av jordkabeln som gör det möjligt att lokalisera kabeln med en behörig ka-
belsökare. Alternativt ska uppgifterna om jordkabelns placering dokumenteras i 
installationsobjektet (punkt 5.3.7.4.1 i standarden). 

Föreskriften ger en möjlighet att göra ett undantag från kraven på minimum in-
stallationsdjup för accessnät som definieras i standard SFS-EN 50174-3, då man 
beaktar installationsförhållanden, kabelns konstruktion och tillräckligt skydd av 
kabeln. Om man gör ett undantag från standardens krav ska man iaktta de re-
kommendationer som tillverkare av kabel, kabelrör och övriga skyddsredskap har 
gett om installationssättet och skyddet av kabeln.  

Kraven enligt punkten tillämpas inte på grävande av huskabel på privat tomtom-
råde.  Vid byggande av till exempel en anslutning till en optisk accessnät till ett 
egnahemshus tillämpas kraven på grävande på gatuområdet men inte på grä-
vande av en huskabel på ett privatområde som tillhör en egnahemshustomt. In-
stallationsdjupen för kablar enligt standarden rekommenderas dock att tillämpas 
också i dessa fall. 

                                           
16 Vid publiceringen av denna promemoria föreskrift Kommunikationsverket 67 A/2015 om televerksamhetens inform-
ationssäkerhet, uppdaterad version: https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter 
17 Finlands Standardiseringsförbund SFS rf: https://www.sfs.fi/sv 
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Sjökablar som används för allmän televerksamhet är en mycket viktig del av kom-
munikationsnätens infrastruktur i Finland. Transport- och kommunikationsverket 
har genom sina tekniska inspektioner observerat att det finns brister när det gäller 
att skydda landtagning av sjökablar och genom denna föreskrift åläggs teleföretag 
att skydda sjökablar. Oskyddade sjökablar vid kusten och i lågt strandvatten är ut-
satta för skador som orsakas av väder, sjögång samt oavsiktliga och avsiktliga ska-
degörelser. 

För skyddet av sjökablar som kopplats till ett kommunikationsnäts komponent i vik-
tighetsklass 1 eller 2 ska kraven i ITU-T:s rekommendation L.28 iakttas så att  sjö-
kablar som byggts efter 1.7.2021 ska skyddas med kapsling och grävas på minst 2 
meters djup mellan vattenbrynet och närmaste landtagning eller utrustningsstation. 
Om strandens jordmån inte tillåter begravning till exempel på grund av ett urberg 
som reser sig upp till närheten av ytan, ska kablarna i mån av möjlighet skyddas på 
något annat sätt, t.ex. med kapsling. I närheten av kusten ska nya och befintliga 
sjökablar mellan vattenbrynet och 5 meters vattendjup skyddas med kapsling och 
begravas på 1 meters djup under havsbottnen. Om havsbottnen inte tillåter detta 
till exempel på grund av stenig havsbotten, ska kablarna i mån av möjlighet skyd-
das på något annat sätt, t.ex. med sandsäckar. 

Med kapsling avses här till exempel en kabels skyddskonstruktion som består av 
element av gjutjärn. Med dessa element är det möjligt att skydda kabeln bland an-
nat mot mekanisk friktion och isbelastning. Kabeln kan skyddas med kapsling när 
kabeln förläggs eller i efterhand. Kapslingen kan göras även på andra sätt, till ex-
empel genom betongering, om det ger en motsvarande skyddsnivå. Med landtag-
ning avses här den första kabelbrunnen från sjöss där sjökabeln skarvas eller dess 
kabeltyp ändras till jordkabel. 

Sjökablar som byggts efter 1.7.2021 mellan 5 och 30 meters vattendjup ska också 
begravas på 1 meters djup under havsbottnen, om det är möjligt. Detta ska dock 
göras 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.  

Landtagningar för nya sjökablar ska alltid låsas. Befintliga otäckta eller olåsta land-
tagningar för sjökablar ska låsas eller skyddas med täckning eller genom att fylla 
dem med makadam.  

Landtagningar ska låsas så att sjökabelskarvar eller övriga element är bättre skyd-
dade bland annat mot skadegörelse. Att täcka en landtagning betyder att landtag-
ningen skyddas genom landscaping så att man inte direkt kan se var den finns. 

Teleföretaget ska kontrollera och dokumentera alla landtagningar för sjökablar som 
kopplats ihop med en komponent i viktighetsklass 1 eller 2 minst var femte år. 
Dokumentationen ska omfatta foton på landtagningar för sjökablar jämte koordina-
terna.  

19 Utförande av frekvenssynkronisering 

En bristfällig synkronisering skulle orsaka fel i överföringen och därigenom också i 
kommunikationsförbindelserna och -tjänsterna. Minimikraven för överföringen och 
tjänsterna specificeras i ITU-T:s rekommendation G.82218. Vid genomförandet av 
synkroniseringen ska säkerställas att dessa krav uppfylls.  

                                           
18 ITU-T rekommendation G.822 Controlled slip rate objectives on an international digital connection: 
https://www.itu.int/rec/T-REC-G/en 
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Transport- och kommunikationsverkets rekommendation Synchronization in digital 
telecommunications networks ger detaljerade uppgifter om principer och uppbygg-
nad av synkroniseringen samt tillgängliga alternativ och relaterade standarder. 

Ett hierarkiskt bildat och säkerställt synkroniseringsnät säkerställer att kommuni-
kationsnäten och -tjänsterna kan fortsätta fungera så störningsfritt som möjligt 
även vid olika fel i nätet. 

Den högsta nivån av synkroniseringshierarki ska uppfylla de i punkt 20 uppställda 
kraven på systemet för primär referensklocka både i den synkroniska och i den 
pseudosynkroniska metoden. 

Det krävs dessutom att det primära referensklocksystemet ska finnas i Finland. 
Kravet motiveras bl.a. av följande orsaker:  

• om den högsta nivån av systemet för primär referensklocka inte fanns i Fin-
land och teleföretagen förlorar förbindelserna till sina utländska referensklock-
system (t.ex. om internationella datakommunikationsförbindelser avbryts), så 
skulle det uppstå störningar i förbindelserna mellan teleföretagen och bl.a. i 
GSM- och 3G-nätens funktion inom några dagar (teleföretagets interna förbin-
delser är inte lika utsatta för sådana störningar)  

• om ett teleföretag som använder en utländsk synkroniseringskälla skulle för-
lora förbindelsen med källan, skulle detta teleföretag använda något av sina 
gränssnitt till ett annat teleföretag för synkroniseringen tills den utländska käl-
lan återställs och 

• användning av en gemensam synkroniseringskälla skulle säkerställa att källan 
av denna nivå stannar i Finland.  

281 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation gäller skyldighet att ha 
beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantags-
förhållanden. Enligt paragrafen ska teleföretag se till att verksamheten fortgår så 
störningsfritt som möjligt också i störningssituationer under normala förhållanden 
samt under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. 

283 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation gäller kritiska kommuni-
kationssystems läge. Enligt paragrafen ska teleföretag se till att kommunikationssy-
stem som är kritiska för tryggande av kommunikationstjänsternas funktion, samt 
styrningen, underhållet och administreringen av systemen, när befogenheter enligt 
60 § 1 mom. 8 punkten i beredskapslagen utövas, kan återbördas till Finland utan 
dröjsmål och att de tjänster eller system som teleföretaget tillhandahåller kan upp-
rätthållas på en viss plats som utses i enlighet med 1 mom. in den nämnda para-
grafen. Denna skyldighet gäller inte kommunikationstjänster som är av mindre be-
tydelse.  

De nationella kommunikationsnäten är beroende av funktionen av systemet för pri-
mär referensklocka. Därför är det motiverat att betrakta systemet för primär refe-
rensklocka som ett kritiskt kommunikationssystem som avses i lagen om tjänster 
inom elektronisk kommunikation. 

Byte av systemet för primär referensklocka till ett system i Finland kan bli utma-
nande eller omöjligt vid störningar eller undantagsförhållanden. Ett sådant byte tar 
uppskattningsvis minst 6 månader. I praktiken kunde kravet på att återbörda sy-
stemet till Finland utan dröjsmål betyda att i Finland bör hela tiden finnas ett alter-
nativt synkroniseringsnät och system för primär referensklocka som helt skulle ba-
sera sig på nationella system.  
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På basis av dokumenten från det teleföretag som levererar synkroniseringen kan 
teleföretagen i överföringskedjan försäkra sig om att maximivärden på antalet no-
der i kedjan inte överskrids. 

20 Krav på synkroniseringsklockorna vid frekvenssynkronisering 

Att kvalitetskrav för frekvenssynkroniseringen uppfylls för hela överföringskedjan 
förutsätter att varje nod i synkroniseringsnätet uppfyller de krav som deras hie-
rarkinivå avser.  

I Transport- och kommunikationsverkets rekommendation Synchronization in com-
munications networks beskrivs synkroniseringsnätets struktur i olika teknologier för 
transmissionssystem samt ges en hänvisning till de ITU-T-rekommendationer som 
specificerar kraven för klockan på relevant hierarkinivå.  

I samband med synkroniseringen av paketnät (synkroniskt Ethernet) kan det upp-
stå situationer där en del av synkroniseringskedjan ersätts med en Ethernet-base-
rad utrustning. Också i sådana fall ska säkerställas att denna synkroniska Ethernet-
nod är sådan som uppfyller kraven som ställs på synkroniseringsnoden i vederbö-
rande nivå. 

21 Säkerställandet av tids- och fassynkronisering 

De 5G-teknologier som kommer att användas i Finland har tidsdelad duplex (TDD, 
Time Division Duplex). Tidsdelad duplex använder samma radiokanal för att för-
medla såväl upplänks- som nedlänkssändningar, medan frekvensdelad duplex har 
olika kanaler för olika riktningar. 

Vid användning av tidsdelad duplex ska sändnings- och mottagningstidpunkterna i 
radiosändarna vara tidsmässigt synkroniserade så att det inte förekommer samti-
diga upplänks- och nedlänkssändningar mellan basstationer eller terminalutrust-
ning. Samtidiga sändningar skulle föranleda störningar i basstationer och terminal-
utrustning, vilket skulle betyda störningar i mobilnätet eller till och med att mobil-
nätets funktion förhindras. Störningarna skulle inte gälla endast ett mobilnät och 
det frekvensblock som används i nätet, utan störningar kan vara möjliga också i 
andra mobilnät som arbetar inom samma geografiska område och på intilliggande 
frekvensblock. 

För att garantera störningsfri funktion i Finland ska man vid byggande av 5G-nät 
som baserar sig på tidsdelad duplex börja använda tids- och fassynkronisering utö-
ver den befintliga frekvenssynkroniseringen. Operatörer som använder fassynkroni-
sering på intilliggande TDD-frekvenser ska sinsemellan avtala om den gemen-
samma referenstid som används för frekvensbandet i fråga. 

Det strängaste kravet på synkronisering i syfte att undvika störningar gäller, på ba-
sis av 3GPP:s specifikationer, nätets celler som har överlappande täckningsområ-
den. I dessa fall får skillnaden i ramens starttid mellan olika celler vara högst 3 µs 
(3GPP TS 38.133 punkt 7.4). 

I praktiken blir det nödvändigt att köra tids- och fasskynkronisering åtminstone i 
begynnelsefasen av driften av 5G-nät på basis av tids- och fasinformation från sa-
tellitnavigationssystemet (GNSS). Satellitnavigationssystemet kan dock vara utsatt 
för störningar och störande.  



 
Motiveringspromemoria 

51 (57) 
TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020 

 
Enligt 281 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska teleföretag se 
till att verksamheten fortgår så störningsfritt som möjligt också i störningssituat-
ioner under normala förhållanden samt under sådana undantagsförhållanden som 
avses i beredskapslagen. 

Tids- och fassynkronisering via satellitnavigationssystemet ska säkerställas via det 
fasta nätet så att tids- och fassynkronisering som baserar sig på tidsdelad duplex 
fungerar tillräckligt noggrant minst två veckor, om synkronisering inte finns till-
gänglig via satellitnavigationssystemet. 

Via det fasta nätet är det möjligt att överföra tids- och fassynkronisering med hjälp 
av PTP-protokollet (Precision Time Protocol). Teleföretaget kan för enstaka basstat-
ioner avvika från skyldigheten att genomföra två veckors säkerställande av tids- 
och fassynkronisering om säkerställandet inte kan genomföras med rimliga kostna-
der. Före utgången av övergångsperioden ska teleföretaget dokumentera uppgifter 
om basstationerna i fråga och om deras uppställningsplats samt detaljerad inform-
ation om varför säkerställandet inte är möjligt med rimliga kostnader inom ramen 
för övergångsperioden. För motsvarande basstationer som eventuellt tas i bruk ef-
ter övergångsperioden ska ovan nämnda uppgifter dokumenteras före slutet av re-
spektive år. Samtidigt ska man också dokumentera uppgifter om de eventuella 
basstationer på vilka ovan nämnda undantag har tillämpats men som under året i 
fråga ändå har tagits in i säkerställandet. 

283 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation gäller kritiska kommuni-
kationssystems läge. Enligt paragrafen ska teleföretag se till att kommunikationssy-
stem som är kritiska för tryggande av kommunikationstjänsternas funktion, samt 
styrningen, underhållet och administreringen av systemen, när befogenheter enligt 
60 § 1 mom. 8 punkten i beredskapslagen utövas, kan återbördas till Finland utan 
dröjsmål och att de tjänster eller system som teleföretaget tillhandahåller kan upp-
rätthållas på en viss plats som utses i enlighet med 1 mom. in den nämnda para-
grafen. Denna skyldighet gäller inte kommunikationstjänster som är av mindre be-
tydelse. 

Tidssynkronisering kan anses vara ett kritiskt system för funktionen senast när kri-
tisk trafik överförs via ett nät som beror av dess funktion eller när en betydande del 
av trafiken går via nätet som är beroende av dess funktion. Att återbörda synkroni-
sering till Finland är i praktiken inte möjligt åtminstone i början, eftersom överfö-
ring av synkronisering via det fasta nätet inte är möjligt så att synkroniseringen 
skulle vara tillräckligt noggrann för en lång tid. 

Transport- och kommunikationsverket kan i och med den ökade betydelsen och an-
vändningen av 5G-näten samt utvecklingen av tekniken och standarderna på nytt 
dryfta den uppställda minimitiden på två veckor för säkerställandet och förlänga 
den vid behov. 

Transport- och kommunikationsverket rekommenderar att teleföretagen undersöker 
möjligheten att utveckla sina nät så att tids- och fassynkronisering via det fasta nä-
tet blir möjlig inom en tidsram på fem år. 

 
22 Underhåll och dokumentation av synkronisering 

Synkroniseringsarrangemangen i kommunikationsnät ska beaktas och uppdateras 
om det sker ändringar i kommunikationsnätens uppbyggnad. 

Synkroniseringsdokumenten ska åtminstone innehålla uppgifter om antalet 
klockor på de olika nivåerna och om deras läge i överföringskedjan. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

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

I föreskriften ges en övergångsbestämmelse som gäller säkerställande av effekt-
matning vars syfte är att ge teleföretag tid och möjlighet att genomföra de nöd-
vändiga ändringarna på ett kostnadseffektivt sätt:  

Basstationer för mobilnätens bastäckningsområde och reserveffekt-
källor och likriktare för deras transmissionssystem som har blivit fär-
digbyggda eller som var under byggnad innan denna föreskrift har 
trätt i kraft ska uppfylla kraven för säkerställande av effektmatning i 
8 § på följande sätt: för LTE-nätets basstationer senast den 31 de-
cember 2023 då tiden som en reserveffektkälla i klass 5 ska säker-
ställa är ≥ 3 timmar enligt tabell 2 samt då tiden som en reservef-
fektkälla ska säkerställa är ≥ 4 timmar och ≥ 2 timmar enligt tabell 2 
fotnot 6; för 5G-nätets basstationer senast den 31 december 2021 
då tiden som en reserveffektkälla 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 Kommunikationsverket föreskrift 54 
B/2014 M. 

Det är motiverat att fristen för säkerställande av basstationer för LTE-nätets bas-
täckning och reserveffektkällor för deras transmissionssystem är den 31 december 
2023, eftersom många basstationer uppfyller detta krav på säkerställande redan i 
dag. I motiveringspromemorian till föreskrift 54A/2012 konstateras även att tiden 
för LTE-nätens säkerställande kommer att förlängas om ”...betydelsen eller använd-
ningen av dessa nät eller deras nättäckning väsentligt förändras i framtiden”. Det 
betyder att teleföretagen har sedan 2012 haft information och möjlighet att förbe-
reda sig för att tiden för LTE-nätens säkerställande kommer att förlängas. LTE-nä-
tens betydelse, användning och nättäckning har ökat avsevärt från år 2012. 

Det är motiverat att fristen för säkerställande av basstationer för 5G-nätets bas-
täckning och reserveffektkällor för deras transmissionssystem är den 31 december 
2021, eftersom man inte hunnit bygga särskilt många 5G-basstationer och de bass-
stationer som redan byggts finns främst på befintliga basstationsutrymmen.  

Föreskriften innehåller en övergångsbestämmelse som gäller testning av reservef-
fektkällor och dokumentering av testresultat, vars syfte är att ge teleföretagen tid 
att utföra ändringsarbetet främst i samband med servicearbeten. 

Testning av reserveffektkällor som har blivit färdigbyggda eller som 
var under byggnad innan denna föreskrift har trätt i kraft samt doku-
mentering av deras resultat ska utföras enligt punkt 10 i denna före-
skrift senast 31.12.2022. Fram till dess ska kontroll av reserveffekt-
källornas funktionsduglighet och kapacitet minst uppfylla de krav 
som finns i Kommunikationsverkets föreskrift 54B/2014 M. 
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Denna övergångsperiod anses vara motiverad så att teleföretagen ska få tid för att 
utföra de ändringsarbeten som krävs.I föreskriften anges en övergångsbestäm-
melse som gäller skyddet av landtagning av sjökablar och vars syfte är att ge tele-
företag tid och möjlighet att genomföra de nödvändiga ändringarna på ett kost-
nadseffektivt sätt: 

Landtagningar som har blivit färdigbyggda eller som var under bygg-
nad innan denna föreskrift har trätt i kraft ska uppfylla kraven för 
skydd av transmissionsvägar i punkt 18 i fråga om otäckta eller 
olåsta landtagningar senast den 31 december 2022. 

I föreskriften anges en övergångsbestämmelse som gäller krav på skyddet av ut-
rustningsutrymmen vars syfte är att ge teleföretag tid och möjlighet att genomföra 
de nödvändiga ändringarna på ett kostnadseffektivt sätt: 

Utrustningsutrymmen som har blivit färdigbyggda eller som var un-
der byggnad innan denna föreskrift har trätt i kraft ska uppfylla kra-
ven om skydd av utrustningsutrymmen i punkt 17 enligt följande: för 
låsanordning till utrustningsutrymmet av viktighetsklass 3 samt pas-
serkontroll till utrymmet med en elektronisk nyckel senast den 31 
december 2022 samt för låsanordning som hänför sig till elskåp av 
viktighetsklass 3, 4 eller 5 som finns i utrustningsutrymmet 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.  

Det är motiverat att fristen för låsning av utrustningsutrymmen av viktighetsklass 3 
med en elektronisk nyckel och passerkontroll till utrymmet är den 31 december 
2022, eftersom enligt ämbetsverkets information använder flera teleföretag en 
elektronisk nyckel till sina utrustningsutrymmen av viktighetsklass 3 och därför 
uppfyller de redan det nya kravet. Det är motiverat att fristen för låsning av elskåp 
i utrustningsutrymmet av viktighetsklass 3, 4 eller 5 är den 31 december 2022, ef-
tersom syftet med bestämmelsen är endast att tydliggöra att skyldigheten att låsa 
skåp har redan från början gällt dessa elskåp. Skyldigheten gäller inte de elskåp 
som finns inom låsta utrustningsutrymmen. 

Övergångsbestämmelserna som fastställs i denna föreskrift gäller inte komponenter 
i kommunikationsnätet eller -tjänsten eller utrustningsutrymmen som genomförs 
efter att föreskriften har trätt i kraft utan de ska redan från början planeras i enlig-
het med kraven i denna föreskrift. 

 

UPPFÖLJNING 

Ämbetsverket följer upp hur föreskriften iakttas och hur den fungerar på basis av 
bland annat inspektioner, vid behov utredningar i särskilda fall samt respons från 
teleföretagen. 
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BILAGA 1 

Föreskriftens rättsgrund och övriga bestämmelser som har samband med 
ämnet 

I denna bilaga anges föreskriftens rättsgrund, som inbegriper Transport- och kom-
munikationsverkets bemyndigande att utfärda föreskrifter, samt andra centrala be-
stämmelser. 

Rättsgrund 

Denna föreskrift baserar sig på 243, 244 och 247 § i lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation.  

Kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster  

Föreskriften har samband med de krav som ställs i 243 § 1 mom. 1, 2, 5, 7, 9 och 
14 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation där det bestäms 
att allmänna kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt kommunikat-
ionsnät och kommunikationstjänster som ansluts till dem skall planeras, byggas och 
underhållas så att 

 1) den elektroniska kommunikationens tekniska standard är god och informations-
säker, 

2) de tål sådana normala klimatrelaterade, mekaniska, elektromagnetiska och 
andra yttre störningar samt hot mot informationssäkerheten som kan förväntas, 

5) tillgången till nödtjänster är tryggad på ett så tillförlitligt sätt som möjligt även 
vid nätstörningar, 

7) inte någons dataskydd, informationssäkerhet eller andra rättigheter äventyras, 

9) de inte orsakar oskäliga elektromagnetiska eller andra störningar eller hot mot 
informationssäkerheten, 

14) de fungerar så tillförlitligt som möjligt också under sådana undantagsförhållan-
den som avses i beredskapslagen (1552/2011) och i störningssituationer under 
normala förhållanden. 

De kvalitetskrav som avses ovan i 1 mom. 1, 2 och 14 punkten ska anpassas till 
antalet användare av kommunikationsnäten och -kommunikationstjänsterna, till det 
geografiska område som de betjänar samt till deras betydelse för användarna. 

Åtgärderna för att sörja för informationssäkerheten enligt 1 mom. 1, 2, 7 och 9 
punkten avser åtgärder för att trygga säkerheten i fråga om verksamheten, data-
trafiken, utrustningen, programmen och datamaterialet. Åtgärderna ska anpassas 
till hur allvarliga hot som föreligger, till kostnaderna för åtgärderna och till de tek-
niska möjligheter att avvärja hoten som står till buds. 
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Föreskrifter om kommunikationsnät och kommunikationstjänster  

 

I denna föreskrift preciseras de ovan nämnda tekniska kraven i 243 § med stöd av 
följande punkter i 244 § i lagen, enligt vilka Transport- och kommunikationsverkets 
föreskrifter kan gälla: 

1) klassificering i viktighetsordning, effektmatning, säkrande och reservvägsar-
rangemang, 

2) elektroniskt och fysiskt skydd av kommunikationsnät och tillhörande utrustnings-
utrymmen, 

3) prestanda, informationssäkerhet och störningsfrihet, underhåll och uppföljning 
av dessa samt nätverksadministration, 

5) kommunikationsnätets konstruktion samt tekniska egenskaper hos anslutnings-
punkter i kommunikationsnätet, 

6) teknisk styrning och säkring av nödkommunikation, 

8) samtrafik, kompatibilitet, signalering och synkronisering, 

12) teknisk dokumentation och statistik samt utformning av tillhörande dokument 
och lagring av uppgifter, 

13) standarder som ska iakttas,  

14) andra jämförbara tekniska krav på kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster. 

 

Skyldighet att sörja för informationssäkerheten vid kommunikationsförmedling och tillhanda-
hållande av mervärdestjänster  

Föreskriften har samband med 247 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation enligt vilken den som förmedlar kommunikation ska vid för-
medlingen sörja för informationssäkerheten när det gäller tjänsterna, meddelan-
dena, förmedlingsuppgifterna och lokaliseringsuppgifterna.  

Enligt paragrafens 3 mom. ska de åtgärder som vidtas för informationssäkerheten 
anpassas till hotets allvarlighet, till kostnaderna för åtgärderna samt till de tekniska 
möjligheter att avvärja hotet som står till buds. 

Enligt paragrafens 4 mom. får Transport- och kommunikationsverket meddela när-
mare föreskrifter om informationssäkerheten enligt 1 och 2 mom. 

Transport- och kommunikationsverkets tekniska föreskrifter 

I detta kapitel beskrivs andra föreskrifter som Transport- och kommunikationsver-
ket har meddelat för ämnesområdet. Syftet med kapitlet är att ge den som tilläm-
par föreskriften bättre möjligheter att få en helhetsbild av de skyldigheter som gäl-
ler för kommunikationsnät och -tjänster.  
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Föreskrift om routning och säkerställande av nödtrafik innehåller krav med vilka det 
säkerställs att nödsamtal och nödtextmeddelanden samt därtill relaterad, för nöd-
tjänsten väsentlig information överförs från de allmänna kommunikationsnäten till 
nödcentralerna.  Föreskriften innehåller krav som säkerställer att nödsamtalen får 
bättre möjligheter att lyckas än normala samtal om nätet blir belastat.  

Genom föreskrift om elektroniskt skydd av kommunikationsnät blir vissa skyddsåt-
gärder normativa. Åtgärderna, som hänför sig till skyddet av det allmänna kommu-
nikationsnätet och ett kommunikationsnät som anslutits till det allmänna kommuni-
kationsnätet, möjliggör att nätet har tålighet mot överspänningar av atmosfäriskt 
ursprung och orsakade av andra nät. Syftet med kraven är att förhindra att kom-
munikationsnätet orsakar fara och att förbättra kommunikationsnätets driftsäker-
het. 

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhälls-
omfattande tjänster gäller mätning och kontroll av kommunikationsnätens och -
tjänsternas driftsäkerhet, prestanda, tillförlitlighet och kvalitet. Föreskriften omfat-
tar allmänna skyldigheter som tillämpas på alla allmänna kommunikationsnät och -
tjänster samt speciella krav som gäller telefonitjänster, internetaccesstjänster och 
televisionstjänster. Dessutom definieras i föreskriften de mätare som används för 
bedömning av kundservicens kvalitet. I föreskriften definieras också kraven på 
mätning och verifiering av en internetförbindelse som ingår i samhällsomfattande 
tjänster samt krav på tekniska egenskaper för abonnemang inom samhällsomfat-
tande tjänster som tillhandahålls hörsel- och talskadade.  

Föreskrift om störningar i televerksamheten. I föreskriftens 2 kap. finns föreskrifter 
om allmänna skyldigheter för kommunikationsnät och -tjänster att förebygga, upp-
täcka och hantera fel och störningar genom nät- och tjänstehantering, hantering av 
ändringar medräknad. Föreskriftens 4 § omfattar föreskrifter om att ett teleföretag 
ska följa upp och reagera ändamålsenligt på den i föreskriften fastställda övervak-
ningen av effektmatning och förhållanden. 

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet. Föreskriften tillämpas på 
teleföretagens verksamhet i anslutning till genomförande av allmänna kommunikat-
ionstjänster samt system, kommunikationsnät och -tjänster som teleföretagen an-
vänder för allmän televerksamhet. I föreskriften bestäms främst om hantering av 
frågor kring informationssäkerhet hos teleföretag. Strävan är att teleföretagen ska 
beakta informationssäkerheten som en del av den dagliga verksamheten. Med 
andra ord syftar föreskriften till att säkerställa att informationssäkerhetsfrågor be-
aktas rutinmässigt och i effektiva processer som en del av genomförandet av kom-
munikationsnät och -tjänster. 

Förteckningen motsvarar det läge som rådde vid tidpunkten för publiceringen av 
denna motiveringspromemoria. Alla Transport- och kommunikationsverkets före-
skrifter har publicerats på verkets webbplats under adressen www.traficom.fi och 
Finlex. 
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