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Driftsäkerhetsincidenter 

2012-2020

Cirka 50 rapporterade incidenter om 
året 

Antal rapporterande operatörer har gått 
från 5 till 26 

Fler stadsnät som rapporterar



Varför? Hur länge?

Huvuddelen av störningar och avbrott beror på 
konfigurations- och andra handhavandefel men också fel i 
hård- och mjukvara

Huvuddelen av alla störningar och avbrott pågår en 
kortare tid, från några timmar upp till 8 timmar men drygt 
25 procent överstiger 12 timmar och ingen störning eller 
avbrott varade längre än 21 timmar.



Tillsyn små och medelstora 

operatörers arbete med driftsäkerhet

500 operatörer svarade på enkäten och resultatet 
kan sammanfattas i 

• Brister i riskanalyser

• Brister i dokumentation

• Ej rapporterade driftsincidenter

• Rapporten

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/internet/rapport-sma-och-medelstora-operatorers-sakerhetsarbete-dec-2019/rapport-191217_t.pdf


Pågående initiativ och aktiviteter med 

syfte att stärka (drift)säkerheten)

• Auktion av frekvenser för 5G

• Lagen om elektronisk kommunikation

• 5G verktygslåda

• Regeringsuppdrag

• Nationellt cybersäkerhetscenter



Ny lagstiftning sedan 1 januari 2020 som 

innebär att

PTS ska beakta Sveriges säkerhet vid tilldelning av tillstånd 
att använda radiosändare. PTS ska samråda med 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Det pågår förhandsprövning i form av samråd med 
Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inom ramen för 
auktioner i 3,5 GHz och 2,3 GHz-banden









Riskområden

PTS ska i arbetet fördjupa och vidareutveckla den nationella 5G-
riskanalys som togs fram inom RU 2019

De riskområden som nu ska fördjupas är
1. Problem med obehörig åtkomst till system
2. Problem med utrustningens kvalitet
3. Problem med leverantörsberoenden
4. Problem med upprätthållande av relevanta hemliga tvångsmedel
5. Problem med interoperabilitet och diversifiering



Ett nationellt cybersäkerhetscenter?

SvD 26 sep 2019. Vad fanns med i 
budgetpropositionen 2020?



Avslutningsvis

Inte bara väderrelaterade hot…

Med 5G kommer ännu högre krav på driftsäkerhet

Många initiativ för att ”stärka säkerheten”

Elektroniska kommunikationer fungerar bra vi ska 
tillsammans se till att det fortsätter så


