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

bra telefoni, bredband och post.



Post- och telestyrelsen

Vilken roll får stadsnäten i det 

nya totalförsvaret

Anna Wibom



Totalförsvarsplanering – vad kan historien lära oss?
Teleberedning

Uppkopplingsplanen

Krigsabonnentplanen Driftvärn vid Televerket



2015 och framåt….



Totalförsvar

Totalförsvar

Civilt
försvar

Militärt
försvar



Vilken styrning ger regering och riksdag till 
totalförsvarsplaneringen?

• Planeringsanvisningar

• Försvarspolitisk inriktning 

2016-2020

• Försvarsberedningen

• Utredningar på gång
• Näringslivets roll

• Sektorsansvar

• Förbättrat skydd för 

totalförsvarsverksamhet



Samverkan

PTS arbete med totalförsvarsplanering

Regeringens 
proposition: 

Försvarspolitisk 
inriktning 

2016–2020

2015

Planerings-
anvisningar för 

det civila 
försvaret

2016

MSB & FM  
Grundsyn för 

sammanhängande 
planering

2018-2019 
gemensam 

planering för 
civilt försvar

Målbild

2020

TFÖ 2020

Planering inför 
TFÖ2020

Åtgärder för 

ökad robusthet

PTSFS 
1995:1

Telö19



Driftsäkerhetsföreskrifterna –
en stabil grund att stå på

• Långsiktigt, 

kontinuerligt och 

systematiskt arbete

• Riskanalyser

• Kontinuitetsplanering

• Övervakning, tester, 

handlingsplaner

PTSFS2015:2



Krisskalan

”Normalläge”

Störningar/avbrott

Kriser/olyckor 

Extraordinär händelse

Svår påfrestning 

Skärpt beredskap

Högsta beredskap

Kommersiella intressen dominerar

Användaransvar för säkerhet

112 roaming

Konkurrens mellan 

samhällsintressen och kommersiella 

intressen

Krav på ökad samverkan 

NTSG och SISG sammankallas

Ett antal

Beredskaps-

lagar som stärker 

samhällsintressen



Vad gäller för att hantera höjd beredskap?

• PTSFS 1995:1 -

Föreskrifter om 

fredstida planering 

för totalförsvarets 

behov av 

telekommunikation 

m.m.



Vad säger PTSFS 1995:1?

• Fortsätta drift

• Styra och överföra trafik inom 

Sverige

• Personal för samverkan till 

förfogande

• Hålla en organisation för 

verksamheten aktuell

Statliga 

insatser

Grundläggande nivå

Användar-

ansvar



Krigsorganisation och
krigsplacering

• Identifiera roller och personal som 

krävs för att driva verksamheten 

vid höjd beredskap 

• MSB, Försvarsmakten och 

Totalförsvarets rekryterings-

myndighet, TRM driver arbete för 

att räta ut frågetecken

• Information från PTS till sektorn vid 

årsskiftet



Förmåga att kunna fungera oberoende 
av resurser utomlands

• Elektroniska kommunikationer ska 

vara effektiva, säkra och robusta 

samt tillgodose användarnas behov

• Elektronisk kommunikation i Sverige 

ska vara tillgänglig oberoende av 

funktioner utanför landets gränser



Utbildningar

• Kurser i krishantering

• Företagsanpassade 

kurser

• Totalförsvarsutbildning 

– fler tillfällen under 

2019 – information via 

Svenska 

stadsnätsföreningen



Öva, öva, öva…

• Egna övningar

• Telö 19 

• TFÖ 2020

• Telö 21



Vad behöver Du från PTS?



Vad händer nu?

• Dialog med FM och MSB

• Telö 19

• TFÖ 2020

• Målbild för sektorn

• Fortsatta robusthetsåtgärder

• Samverkan med andra sektorer, 

främst el



Stadsnäten viktiga i totalförsvarsarbetet

• Svenska stadsnätsföreningen och SISG viktiga parter i 

planeringen

• Underlag för dialog med FM och MSB om behov



Om ni ska komma ihåg två saker…



Frågor?



Tack!

anna.wibom@pts.se


