
Post- och telestyrelsen arbetar för
att alla i Sverige ska ha tillgång till

bra telefoni, bredband och post.



Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen 
Driftsäkerhet, 

säkerhetsskydd, robusthet 
och totalförsvar

Björn Scharin

Nätsäkerhetsavdelningen



Samhällets beroende och behov av framtidssäker 
it-infrastruktur

Bild med tillstånd av SKL



• Drygt 500 operatörer

• Ca 1000 byanät och fler kommer

• Stor spännvidd mellan aktörer

• Flera parallella nätstrukturer

• Beroende mellan operatörer

• Samarbetspartners och 
konkurrenter

Ytterligare utmaningar… 



Driftsäkerhet, robusthet och beredskap

Vi arbetar med:

• Civilt försvar

• Krisberedskap

• Robusthetsåtgärder

• Säkerhetsskydd

• Driftsäkerhet
Säkerhetsskydd



Krisskalan

”Normalläge”
Störningar/avbrott
Kriser/olyckor 

Extraordinär händelse
Svår påfrestning 

Skärpt beredskap

Högsta beredskap

Kommersiella intressen dominerar
Användaransvar för säkerhet

Konkurrens mellan 
samhällsintressen och kommersiella 
intressen
Krav på ökad samverkan 

Ett antal
Beredskaps-
lagar som stärker 
samhällsintressen



Totalförsvar
Totalförsvaret är benämningen på den samhällsverksamhet som ska bedrivas i Sverige, i 
händelse av krig.  De myndigheter som har ansvar för att organisera totalförsvaret är 

Försvarsmakten för det militära försvaret och MSB för det civila försvaret.



Pågående arbete med totalförsvarsplanering

Regeringens 
prop: 

Försvarspolitisk 
inriktning 

2016-2020

2016
MSB & FM  

Grundsyn för 
sammanhängande 

planering

2015
Planerings-

anvisningar för 
det civila 
försvaret

• Internt arbete på myndigheten

• Översyn av befintliga lagar & föreskrifter samt ev. behov av nya 

• Åtgärder ex krigsorganisation, krigsplacering, skyddsåtgärder

• Dialogmöten sektorn, FM, andra myndigheter

• Övningar

Målbild
2020

Aktiviteter 
2016

Aktiviteter 
2017

Aktiviteter 
2018

Aktiviteter 
2019



Försvarsplanering prioriterade områden 2018-20

• Fördjupad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer

• Fördjupade tekniska analyser och dialoger med sektorn

• Krigsplacering av personal

• Alternativ ledningsplats

• Sektorns säkerhetsskyddsarbete

• Föreskriftsarbete och tillsyn utgående från totalförsvarsplaneringen 
och säkerhetsskyddslagen



Totalförsvarsplanering och 
säkerhetsskydd

• Totalförsvarsplanering –
förberedelser av viss verksamhet 
för kris och krig 

• Säkerhetsskydd – säkerhetskrav 
för att skydda planeringen och den 
tänkta verksamheten från 
antagonistiska skador och angrepp



Säkerhetsskydd



Legala grunder



Säkerhetsskydd avser

• skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets 
säkerhet, 

• skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets 
säkerhet, och 

• skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för 
terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.



Säkerhetsskydd ska förebygga

1. uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet 
obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet), 

2. obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till hemliga 
uppgifter eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet 
bedrivs (tillträdesbegränsning)

3. personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet 
som har betydelser för rikets säkerhet (säkerhetsprövning)

4. terrorhändelser inträffar



• Tillsyn

• Normgivning, 
t.ex. föreskrifter



• Placering i 
säkerhetsklass 

• Registerkontroll 



• Rådgivning

• Utbildning



Driftsäkerhet



Grundläggande nivå – driftsäkerhet
nya föreskrifter från 1 januari 2016



Vanliga orsaker till störningar och avbrott

• Konfigurationsarbete och förändringar

• Elavbrott

• Kabelbrott – avgrävningar 



Skriv underrubrik här

Driftsäkerhetsföreskrifter – för alla tillhandahållare

• Krav på övergripande driftsäkerhetsarbete (3 §)
• Dokumentation av tillgångar och förbindelser (4 §)
• Riskanalys och konsekvensanalys (5 §)
• Incidenthantering (7 §) 
• Kontinuitetsplanering (8 §)
• Åtgärder avsende åtkomst och behörighet (13 §)
• Åtgärder avseende övervakning och beredskap (14 §)



Driftsäkerhetsföreskrifter (PTSFS 2015:2)

• Klassificering av tillgångar – A,B,C,D,E

• Krav på redundans efter klassificering
• Tillgångar
• Förbindelser

• Krav på reservkraft för tillgångar efter klassificering

• Särskilda reservkraftskrav för mobila nät och tjänster



Robusthetsåtgärder



Vår inriktning när vi gör robusthetsåtgärder är 
att:

• Åtgärder ska genomföras i nära samverkan med berörda 
aktörer. 

• Åtgärder ska öka generell krisledningsförmåga och robusthet 
i sektorn elektronisk kommunikation. 

• Prioriterar ett nära samarbete med andra sektorer. 

• Åtgärderna så långt som möjligt ska ge resultat som ska 
kunna användas både i fredstid och i händelse av höjd 
beredskap eller krig. 



Robusthetsåtgärder



Post- och telestyrelsen

1. Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät

2. Vägledning för metodval och förläggningsteknik

3. Etablera fiberanläggningscertifiering

4. Etablera förvaltningsorganisation

Projekt Robust Fiberanläggning – Robustfiber.se

AG1

AG2
AG3
AG4

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV



- En bra branschöverenskommelse…

! …med Anvisningar 
- beprövade metoder och förläggningsteknik

! …med Minimikrav 
- ok att ställa högre krav än miniminivån!

! …med Certifieringar och utbildningsinsatser 
- för företag och personal som bygger fibernät

! …med Kvalitetssäkring av besiktningsmän 
- borgar för rätt byggda nät

! …med Nytta för alla
- vid projektering, förläggning, besiktning tillståndsgivning och vid upphandlingar



DIO – GLU 



Navet- systemet

Navet-webb

Operatörens 
driftsystem

Operatörssystem

Publik funktion

Navet- systemet

Samverkans-
webben

NTSG- portalen

SISG- Portalen

SUSIE

Intressentsystem

Operatörens 
driftsystem

Navet- webb

Operatörsmiljö Central miljö Intressentmiljö

Gränssnitt 
komplementära tjänster



NTSG - Nationella TeleSamverkansGruppen

• Internationella erfarenheter

• Elsamverkan i Sverige

• Stormen Gudrun

• Övning SAMVETE05…Telö17

• Hi3G Access (3)
• Tele2
• Telenor
• Telia Company
• Skanova
• IP-Only
• ComHem
• Netnod

• Trafikverket ICT
• Teracom
• Svenska Kraftnät
• Försvarsmakten
• PTS
• MSB – RAKEL
• SSNF
• Stokab



Vad gör PTS för att bidra till nätsäkerhet?
• Analyser, utredningar, rekommendationer
• Utbildningar; Driftsäkerhet för stadsnät, Bredbandsskolan
• Seminarieserie ”Byanät för bredband i världsklass” 
• Vägledning för anskaffning av robust kommunikation
• Försvarsplanering och säkerhetsskydd
• Krisberedskap, RSA, övningar och utbildningar
• Tillsyner – driftsäkerhet, toppdomäner, integritet (kakor)
• Internationella Forum (Internet styrning ICANN, etc)
• Spårbar tid och takt
• Skyddsobjekt, Riksintressen och Styrel
• Ledningskollen.se, DIO och GLU (NAVET)
• Nödnummer 112, nummer och adressering (IPv6)
• Reservelförsörjning @reservkraft
• Transportabla mobilbasstationer + fasta reservstationer
• Anvisningar robusta nät (Robust fiberanläggning)
• Redundanta regionala förbindelser
• Fysiska skyddsåtgärder teleanläggningar
• Bergrum och försörjningstunnlar 



Transportabla mobilbasstationer

• Ett 30-tal anskaffade

• Fördelade mellan mobiloperatörerna

• Får nyttjas efter operatörens bedömning

• Operatörer ansvarar själva för 
uppdatering i takt med teknikutvecklingen



Tack för visat intresse!


