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Remiss av departementspromemorian Kommunikation 
för vår gemensamma säkerhet (ds. 2017:7) 
Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, 
säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i 
samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla. 

Sammanfattning 
Energiföretagen Sverige ställer sig positiva till den i promemorian föreslagna övergången till ny 
teknik för säkra kommunikationer. 

Energiföretagen Sverige betonar vikten av att en säkerhetsnivå motsvarande den som finns i 
dagens Rakelsystem bibehålles samt att täckningen i glesbebyggda områden förbättras. 

Allmänna synpunkter 
Energiföretagen Sverige  

Man måste i detta skede se till vilken funktionalitet vill man uppnå, inte måla in sig till en teknisk 
lösning. 

Det noteras att en inriktning är att satsa på en teknik där mer allmänt tillgänglig hårdvara (lägre 
pris och högre utvecklingstakt). Detta är säkert bra men de säkerhetsrisker som kan finnas med att 
använda sig av allmänt tillgänglig teknik måste då beaktas. 

Det är bra att man pekar på MSB som sammanhållande för teknikskiftet med tanke på 
helhetssynen och den erfarenhet organisationen byggt upp kring förvaltningen av Rakel. 

Att täckningen i glesbygd lyfts fram som en viktig fråga i förslaget är bra särskilt med tanke på de 
många reglerings- och kraftverksdammar varav några är klassade som LSO 2:4-anläggningar (och 
skulle orsaka förödande konsekvenser för samhället i händelse av haveri) som av förklarliga skäl 
ofta ligger i dalgångar i skogsområden, fjällområden och glesbebyggda områden. 

Vid valet av frekvensnivå för ett framtida system måste det beaktas hur lätt eller svårt det är att 
störa ut kommunikationen. Finns det exempelvis effektiv störutrustning lätt tillgänglig på 
marknaden. 

Möjligheten till kommunikation mellan främst grannländer bör finnas med i planeringen från 
början så att detta inte behöver lösas i efterhand. 
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