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1.          Pågående tillsyn från PTS 

 

a) Erfarenheter från årlig tillsyn (PTS) 

PTS genomför varje år tillsyn av de fem största operatörernas samtliga 
störningar.  Vi undersöker om vi kan se trender och ser över rutiner för 
inrapporteringen. Incidenterna i den här tillsynen omfattar år 2015 (ca feb-feb). 
Alla möten är klara och avskrivningarna är på gång. Många hade ett bra driftsår 
med inte så många störningar. Sedan kom stormarna Gorm och Helga vilket 
drog upp antalet.  

Generellt så är rapporteringen bra och rätt information lämnas. Operatörernas 
förberedelser inför tillsynsmötena har blivit bättre. Man är förberedd och 
redogör bra, ofta med hjälp av presentationer och det är rätt deltagare på 
mötena. Allt detta förkortar tillsynstiden.  

En del operatörer har själva tagit fram en mall för rapportering men i några fall 
har den varit felaktig varför en del information missats och det är viktigt att all 
information PTS efterfrågar kommer med.  

PTS har tillsynsansvar för över 500 operatörer som ofta har internspecifika 
termer vilket kan leda till många följdfrågor. Vi ber er därför förklara dessa 
termer så undviks följdfrågor som förlänger tillsynen. Rapporteringen av 
stormar har blivit bättre och det är bra om kartor bifogas.  
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Många av de inträffade incidenterna är konfigurationsfel. PTS kommer ha en 
planlagd tillsyn kring detta senare i år och kommer granska lite bredare och 
djupare. 

I flera år har PTS också sett att man är beroende av underleverantörer som gör 
missar t.ex. avgrävningar och uteblivna leveranser och vi får väldigt ofta 
incidentrapporter som pekar på en leverantör. Det är viktigt att säkerställa krav 
gentemot dessa genom avtal och uppföljning.  

Då incidenterna ibland är återkommande år från år uppmanar PTS er att läsa 
och ta till er den bedömning och de eventuella påpekanden som står i 
avskrivningsbeslutet. Fundera på om och vilka åtgärder som måste vidtas för att 
undvika den typen av incidenter.  

De operatörer som varit med i tillsynen får gärna mejla PTS feedback om 
metodiken som använts under fyra år nu är bra eller inte.    

b) Planlagd tillsyn – dokumentation av tillgångar och 
                     förbindelser (PTS) 

Tillsynen om operatörerna har börjat med dokumentation av tillgångar och 
förbindelser, enligt den nya föreskrift som trädde i kraft vid årsskiftet, har just 
dragit igång och kommer pågå under resten av året. PTS kommer att börja med 
de stora operatörerna och sedan följer övriga. Tillsynen omfattar en eller några 
operatörer i taget. PTS kommer fråga om hur rutinerna för dokumentationen 
ser ut och be att få se exempel på dokumentation. Dt är lättare att följa övriga 
regler om man har koll på detta samt också bra för PTS att veta vad ni har nu 
då vissa delar av föreskriften gäller när man byter ut tillgångar, lägger till nytt.  

PTS påpekade att en motsvarande tillsyn nyligen är startad på integritetssidan 
och den ska inte blandas ihop med denna. 

I bifogad presentation finns specifikation av vad som ska dokumenteras för 
respektive tillgång.   

2.          Svenska Stadsnätsföreningens driftsäkerhetsarbete  
             (SSNf) 

I en förening där mellan 160-180 både små och stora nätägare ingår kan det 
innebära att man gör på lika många olika sätt. En av de viktigaste delarna är 
driftsäkerhet så det blir lite samsyn. Arbetet baseras på robust infrastruktur och 
lagar och förordningar samt kundbehov. SSNf försöker därför skapa samsyn 
och ett gemensamt språk för definitioner så vi förstår vad vi talar om och 
försöker ensa så vi har ett basbibliotek kring t.ex. förkortningar så vi menar 
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samma sak när vi talar med varandra. Fokus i driftsäkerhetsarbetet har legat på 
mjuka delar – dokumentation men även klassificering av aktiva och passiva 
delar.   

Som stöd för driftsäkerhetsarbetet, som sammanfattas i en 10-punkters lista, 
har allt från dokumentmallar till hjälpverktyg och guidelines hur man gör beslut 
tagits fram. SSNf har 100 % fokus på nät- och tjänstedrift och allt är baserat på 
etablerade standarder som alla känner till.   

Traditionellt har stadsnäten varit dåliga på att leverera in incidentrapporter 
varför SSNf nu också jobbat fram en mall för detta. Den som inte har en mall 
för rapporteringen kan använda vår, där har man hela kontexten och behöver 
inte fundera på om man tappar någon del. Som ett stöd har man också tagit 
fram en del användarfall vilka kompletteras med nya efter hand.  

I bifogade presentation finns mer detaljer kring ramen till ett ledningssystem, 
hur SSNf arbetar med rutin för incidenthantering och beredskap, klassificering 
och dokumentation och hantering av tillgångar och förbindelser, förslag på 
processflöde m.m.  

SSNf jobbar med klassificeringen och har gjort en kategorisering av de 
förbindelser som har samma krav i PTS föreskrift och bakat ihop i paket, F1-
F3, och har alltså 3 delar istället för 9. Förbindelser som inte är beskrivna i 
föreskriften har fått kategori F4. Även slutkundsanslutning har kategoriserats.  
De RSA:er som SSNf gör mappas mot nämnda kategorier.  

Se bifogad presentation för mer detaljer och exempel, upplägg för 
kontinuitetshantering, införandeplan för etablering av ett kontinuerligt 
driftsäkerhetsarbete hos stadsnät och vad som hittills gjorts i 
driftsäkerhetsarbetet och vad som händer framöver. Där finns också en kort 
presentation av Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) som bildades 
sommaren 2015. Läs mer på http://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/SiSG/. 

På frågan hur duktiga stadsnäten är i praktiken på att rapportera t.ex. en 
avgrävd kabel blev SSNf:s svar att det är lite olika då det handlar om vad 
operatören och stadsnäten kravställt och därför jobbar man med kategorierna. 
Om man vet att avgrävningen är till en mast vet man ju att fler kunder berörs 
och om ni operatörer talar om hur många ni ska använda anslutningen till så vet 
ju stadsnäten om att de ska rapportera.  

PTS sa att vad gäller rapporteringsskyldigheten är det svårt för stadsnäten att 
komma upp till tröskelvärdena men man skulle kunna gå på kapacitetsbortfallen 
istället. PTS tillsynar även stadsnäten och har en känsla av att de blir bättre och 
bättre på att rapportera in.  

http://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/SiSG/
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3.    PPDR: statlig eller privat infrastruktur –  
                 erfarenheter från ett regeringsuppdrag1 
                 (PTS) 

 

I november 2015 fick PTS, MSB, Försvarsmakten och Polismyndigheten ett 
regeringsuppdrag som skulle redovisas 18 mars 2016. MSB skulle ange behov 
och krav för mobila bredbandstjänster i samråd med Polismyndigheten och 
Försvarsmakten, PTS skulle titta på lösningar för att tillgodose behov och 
möjlig frekvensband och MSB skulle redovisa kostnadsbedömningar i samråd 
med övriga aktörer. 

De tänkta behoven omfattade en lång rad olika användningsområden, från 
tillgången till databaser, till strömmande video från och till polispatruller, video 
från helikopter och obemannade farkoster, video vid sjukvård i hemmet, 
överföring av larm från smarta uniformer samt säkerhetskommunikation mellan 
fordon och infrastruktur.  

Beskrivningarna av behov och krav som förmedlades till PTS var mycket vaga. 
Vissa krav pekade på en och endast en möjlig lösning: ett statligt ägt och 
förvaltat, landstäckande LTE-nät. Andra krav var orealistiska. PTS valde av 
flera skäl att borste från kraven som entydigt pekade på ett statligt ägt nät.    

Utgående från de återstående kraven identifierade PTS tre klasser av lösningar 
som kunde uppfylla ställda krav: dedikerade, integrerade och kombinerande 
lösningar. PTS har pekat på generella för- och nackdelar med de olika 
lösningarna. Vad gäller möjliga frekvensband anser PTS att det finns flera 
frekvensband som kan användas för att tillgodose PPDR-aktörernas behov.   

Den fortsatta hanteringen av PPDR-frågan är något oklar. PTS anser att den 
egna myndigheten (PTS) bör bedriva det vidare tekniska arbetet och dialoger 
med operatörer. MSB ska tydliggöra behov och krav. MSB har för avsikt att 
förmedla en RFI till er om en MVNO-lösning i närtid.  

Om man bortser från kostnadseffektivitet tror PTS att kärnfrågan är den mellan 

direkt- och indirekt kontroll:  

                                                 

1 PPDR står för Public Protection and Disaster Relief och PPDR-aktörer kan närmast översättas med 
blåljusmyndigheter. 
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 direkt kontroll: statliga aktörer kan utöva direkt kontroll över faktorer 

som påverkar tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet samt spårbarhet 

och göra lämpliga val, eller  

 indirekt kontroll: kontrollen är indirekt och regleras i avtal med särskilda 

krav på skyddsåtgärder, granskningar och hantering av möjliga 

målkonflikter. 

PTS beskrev också ett flertal utredningar och uttalanden som på olika beskriver 
ett ökat offentligt åtagande för samhällsviktiga verksamheters behov av olika 
typer av elektronisk kommunikation men också andra IT-tjänster, exempelvis i 
PPDR-uppdraget men också: 

 SOU 2015:23 - Informations- och cybersäkerhet i Sverige, Strategi och 
åtgärder för säker information i staten) och  

 SOU 2016:1 - Statens bredbandsinfrastruktur som resurs.  

PTS anser att den centrala frågan, den roll som privata aktörer kan och bör ges 
för att hantera samhälleliga behov, behöver besvaras innan någon form av 
långsiktigt beslut om att etablera en statligt ägd och förvaltad PPDR-lösning 
fattas. PTS förordar att dessa överväganden hanteras inom ramen för det 
pågående arbetet med civilt försvar.  

        

4.              Internationellt, kort uppdatering  
                 (PTS) 
     
Vad gäller direktivsöversynen, som var uppe på förra driftsäkerhetsforum, finns 
inte så mycket mer att säga. Vad gäller driftsidan har kommissionen tagit till sig 
synpunkter från oss som de för tillfället bearbetar men som det ser ut just nu 
kommer det kanske inte ske så mycket förändringar. Kanske ser man över en 
del begrepp och möjligtvis överväger de att ta in fler aktörer och 
sanktionsmöjligheter för myndigheter.  

5. Övrigt 

Tidigare har det framförts att operatörerna önskar skicka incidentrapporter till 
PTS med krypterad e-post. PTS har nu ett certifikat för krypterad e-post 
(S/MIME) som är kopplad till e-postlådan, incidentrapport@pts.se. Certifikatet 
kommer att publiceras på PTS webbplats inom kort. PTS kommer även att 
signera de kvittenser vi skickar på era lämnade rapporter med certifikatet. Om 
ni sparar certifikatet tillsammans med e-postadressen, t.ex. som en kontakt i 
Outlook då certifikatet lagras med e-postadressen. Sedan kan ni kryptera e-

mailto:incidentrapport@pts.se
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posten till PTS. Ni kan behöva göra andra inställningar i er e-postklient så prata 
med ert IT-stöd för mer handledning hur ni gör. 

Som alternativ till detta kan man alltid använda e-tjänsten som är säker.   

6. Nästa möte 

Förmiddag onsdag 23 november är på förslag. 

 

 


