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Agenda

• Bakgrund 
• Behov av information – Samhällsviktiga aktörer (vad säger 

driftsäkerhetsföreskrifterna?)

• Vad är Navet?
• Konceptet
• Systemet
• Driftdata – Driftinformation
• ”Meddelanden”
• Navet-webb

• Bli med i Navet
• Ansökan
• Förvaltningsråd/Användarforum
• Anslutna organisationer





Navet - Intressenter 



Navet - Syfte

Syftar till att:

 Fler operatörer rapporterar –
heltäckande störningsbild

 Funktioner som gör det möjligt att 
bearbeta information

 Ökad samhällsnytta för krishanterande 
myndigheter - bättre beslutsunderlag.

 Fler intressenter nyttjar störnings-
informationen

 Förenkla drift och förvaltning



Operatörer med driftsystem 
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Navet - Rapportflöde
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Vad ger Navet min organisation
• Genom att använda Navet-webb kan man

• Felrapportering: 
• skicka felrapporter till andra operatörer om fel i de egna näten som påverkar mottagande operatör
• ta emot felrapporter från andra operatörer

• Driftstörningar
• skicka driftstörningar som påverkar slutkunder till krishanterande myndigheter 

• Planerade arbeten
• skicka information om planerade arbeten till andra operatörer om arbeten i de egna näten som påverkar 

mottagande operatör
• ta emot planerade arbeten från andra operatörer
• informera krishanterande myndigheter om planerade arbeten som påverkar slutkunder

• Fritext
• informera krishanterande myndigheter om större händelser som inte går att skicka som driftstörningar. Ex. fel 

som påverkar stort antal kunder över en stor geografisk yta



Vad ger Navet min organisation
• Genom att använda Navet webb kan man

• Informera på egen webbplats/Intranet
• Det är möjlig att integrera sin webbplats med Navet för att presentera den information som man skapar i Navet-webb 

• Informera slutkunder
• genom att ange att en felrapport ska vara publik så blir den tillgänglig för era slutkunder vi appen Navet

• Informera organisationer med samhällsviktig verksamhet
• genom att ansluta ”Externa organisationer” till Er organisation möjliggör ni att skicka information till dessa 

organisationer via Navet-webb, meddelanden kan tas emot via en funktionsbrevlåda hos mottagare eller 
genom att de använder ”Expertappen” NavetX



Navet-webb för att rapportera driftdata

• Felrapporter
• Förbindelse
• Site
• Area
• Probleminformation

• Ange publik information för 
att göre informationen 
tillgänglig för användare av 
slutkundsappen ”Navet”

• Ange mottagare
• Operatörer (Navet-webb 

användare)
• Externa organisationer 

(organisationer kopplade som 
prenumeranter till användarens 
information)



Driftdata - Störningsinformation

skicka driftstörningar som påverkar slutkunder till krishanterande myndigheter 

Driftstörningar till krishanterande myndigheter informationen 

visas i SOS.nu, NTSG-Portalen, SISG-portalen och Susie  



Driftinformation - Störningsinformation 

Följande kriterier ska operatören använda vid 
rapportering av röd störning:

• Fast telefoni och Bredband-slutkundstjänst:
• Avser avbrott som drabbar mer än 75% av antalet slutkunder i aktuellt 

geografiskt område.

• Bredband-access: 
• Avser avbrott som inom aktuellt geografiska område drabbar mer än:

• > 200 bredbandsaccesser eller som orsakar
• > 10 % kapacitetsbortfall.

• Mobil telekommunikation: Avser avbrott som överstiger 75 % av 
tjänstens täckning i aktuellt område



Driftinformation - Störningsinformation 

Följande kriterier ska operatören använda vid 
rapportering av gul störning:

• Fast telefoni och Bredband-slutkundstjänst:
• Avser avbrott som drabbar mer än 3% av antalet slutkunder i aktuellt 

geografiskt område.

• Bredband-access: 
• Avser frekventa störningar som påverkar tjänsteleveransen inom aktuellt 

geografiska område och som drabbar mer än:
• >      200 bredbandsaccesser 

• Mobil telekommunikation: Avser störningar eller avbrott som 
överstiger 3 % av tjänstens täckning i aktuellt geografiskt område. 



Driftinformation – Bearbetad information

• Svarta hål

• Område där alla mobiloperatörer som 
har täckning i området har en störning 
med allvarlighetsgrad röd

• Vita hål

• Områden där det inte finns någon 
täckning 



Driftdata – Fritext



Driftdata – Planerade arbeten



Driftinformation – Externa organisationer

• Externa organisationer kan få 
rapporter från en operatör som 
e-post och/eller få tillgång till 
rapporterna via Navet-X 



Gå med i Navet

• Anslutningsprocess

• Tekniska frågor



Anslutna organisationer

AB Enköpings Hyresbostäder, Ansluten Hosting i Sverige AB, Bahnhof AB, Bearcom AB, Bitcom, Bollnäs Energi AB, 
Boxer TV Access AB, Bredband Östra Skaraborg, Bredbandstjänster i Dalarna AB, Britt Västerås AB, Com Hem, 
Daladatorer i Mora AB, Dorotea Kommun, Exalt Network AB, Fastbit AB, Fiberdata AB, Fiberstaden AB, Fibra AB, 
Forss Webservice AB, Gällivare Stadsnät, Gävle Energi AB, Götalandsnätet AB, Griffel AB, Halmstads stadsnät AB, 
Härjeåns Nät AB, Herrljunga stadsnät, Hyresbostäder i Norrköping AB, IP-Only, IT Mästaren Mitt AB, IT Norrbotten 
AB, iTux, Jokknet, Junet AB, Kalejdo Bredband AB, Karlstad El och Stadsnät, Karlstads bostads AB, Karlstads El- & 
Stadsnät, Kungälv Energi Stadsnät, Landskrona Energi, Lidero Network AB, Ljungby Energi AB, Lunet, Maintrac, 
Malungs Elnät AB, Mittnät AB, Mora kommun, Netsam AB, Njudung Energi, Nordmaling Stadsnät, Norrsken, Norsjö 
Stadsnät, Nossebro Energi, Ownit Brodband AB, Oxelö Energi AB, Region Östergötland, ServaNet, Serverado AB, 
Skanova, Skellefteå Kraft Fibernät AB, Skövde Stadsnät, Solid Park AB, Sollentuna Energi & Miljö AB, Tele2, 
Telenor, Telia Sverige AB, Teracom, Tidanet, Tre, Trosa Fibernät AB, Trosa Kommun, ume.net, Uppsalahem AB, 
Utsikt Bredband AB, VänerEnergi AB, Vännäs Stadsnät, Viasat AB, Vökby Bredband AB, Wantech, Wexnet, Ystad 
Energi AB, Åsele Stadsnät, Öppna Stadsnät, Öresundskraft AB, Övik Energi


