Direktiv för arbetsgrupp Robusthet II
- lösningar för robustare kommunikation
Bakgrund och syfte
Det övergripande målet i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige är att Sverige ska
ha bredband i världsklass (N2009/8317/ITP). Målet innebär att minst 90 procent av alla
hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020.
Dessutom bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av
elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
En av de prioriterade frågorna i regeringens bredbandsstrategi är bildandet av
Bredbandsforum. Syftet med Bredbandsforum är att skapa en plattform för att kunna
föra en konstruktiv dialog mellan aktörer som på olika sätt berörs av och påverkar
bredbandsutbyggnad.
Tillgången på bredbandsinfrastruktur i form av optisk fiber och kanalisation (tomrör
för optisk fiber) är generellt god. Men för att företag, myndigheter och konsumenter
ska kunna förlita sig på tekniken och tillgodogöra sig de tjänster som bredband
möjliggör är det av stor vikt att infrastrukturen som ska bära tjänsterna är robust och
driftsäker. Nätens robusthet måste också utvecklas i takt med såväl teknik- som
samhällsutvecklingen och det ökande beroendet av elektroniska kommunikationer.
Inom ramen för Lösningsgruppens arbete (arbetsgrupp IV) ansågs det finnas ett behov
av att se över rådande förutsättningar vad gäller såväl nätens robusthet som
marknadsförutsättningar och stärka dem på vissa punkter. Arbetsgruppen bedömde
vidare att samhällsutvecklingen och samhällets ökande beroende av fiberbaserad
kommunikationsinfrastruktur kommer att bli föremål för ytterligare diskussion
framöver, bland annat inom Bredbandsforum. I bredbandsstrategin lyfts även driftsäkra
elektroniska kommunikationer fram som ett särskilt insatsområde.
I september 2012 startade därför Robusthetsgruppen (arbetsgrupp VII) sitt arbete.
Robusthetsgruppens övergripande målsättning är att genomföra en förstudie som kan
ligga till grund för Bredbandsforums fortsatta arbete med robusthet. I förstudien
identifieras utmaningar för att vidmakthålla och vidareutveckla infrastrukturens
robusthetsnivå. Arbetsgruppen ska även ta fram ett förslag på hur det långsiktigt kan
säkerställas att infrastrukturen (i form av optisk fiber och kanalisation för optisk fiber)
håller god kvalitet och dokumenteras i vederbörlig ordning. Gruppens arbete ska
slutredovisas senast den 31 maj 2013.
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Utifrån resultatet av Robusthetsgruppens arbete hittills kan konstateras att det finns ett
antal konkreta utmaningar som bör adresseras för att vidmakthålla och vidareutveckla
robusthetsnivån i den fiberbaserade infrastrukturen. Dessa utmaningar kan grovt delas
in i; kunskap och förståelse för robusthet, ansvar och samordning av robusthetsfrågor
samt tekniska förutsättningar för robusthet.
Det finns därför skäl för Bredbandsforum att med utgångspunkt i Robusthetsgruppens
förstudie tillsätta en ny arbetsgrupp som syftar till att adressera identifierade
utmaningar och skapa bättre förutsättningar för ökad robusthet i de fiberbaserade näten.

Mål med arbetsgruppens arbete och frågor att hantera
Arbetsgruppens arbete ska utgå ifrån de utmaningar och det förslag på inriktning för en
robust infrastruktur som finns beskrivna i Robusthetsgruppen slutrapport. En
övergripande målsättning för arbetsgruppen är att hantera identifierade utmaningar och
skapa bättre förutsättningar för ökad robusthet i de fiberbaserade näten.
Styrgruppen kan komma att ge arbetsgruppen ytterligare uppdrag i tilläggsdirektiv.

Bemanning och ekonomiska resurser
Ordförande är Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör hos IT- och Telekomföretagen.
Ordföranden får i uppdrag att leda arbetet och ansvarar för att utfallet av gruppens
arbete återrapporteras till Bredbandsforums styrgrupp. Ordföranden ansvarar vidare för
arbetsgruppens bemanning och att arbetet organiseras så att berörda parter ges
möjlighet att bidra med synpunkter och förslag. Bredbandsforums kansli bistår
ordföranden och arbetsgruppen med stöd och underlag i det löpande praktiska arbetet.
Deltagande myndigheter eller organisationer svarar själva för sina personella resurser i
arbetsgruppen.

Avstämning
Arbetsgruppen ska på varje styrgruppsmöte avrapportera hur arbetet fortskrider och för
uppnådda resultat. Bredbandsforums styrgrupp kan komma att ge arbetsgruppen
ytterligare uppdrag i tilläggsdirektiv.

Samråd
Arbetet ska i så stor utsträckning som möjligt präglas av öppenhet. Det är därför av
vikt att gruppen strävar efter att ha dialog med intresserade parter. Detta kan
exempelvis ske genom möten, workshops och hearingar.

Starttid
Arbetsgruppen ska starta sitt arbete den 1 september 2013.

Sluttid
Arbetsgruppen ska avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2014 och i samband med detta
skriftligt rapportera de resultat som uppnåtts.
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