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5 viktiga säkerhetsaspekter
inom mobilnät med 5G
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Säkerhet i mobilnät – 4G/5G
Utökad användarautentisering

Autentisering av användare som vill ha åtkomst till nätverket är
det främsta skyddet i ett cyberförsvar. 

I ett 4G-nät autentiserar telekommunikationsoperatörer
användare med ett SIM-kort placerat i smartphones och andra
enheter. 

Eftersom Internet of Things-anslutningar varierar i formfaktor och
strömförbrukning, liksom i vilken typ och mängd data de kan
skicka och ta emot, kan ett SIM-kort inte klara av IoT: s olika
enheter och krav. 

5G löser detta problem genom att tilldela unika identiteter till 
varje enskild enhet*, eliminerar behovet av ett SIM-kort och
lägger ansvar för autentisering från operatören till enskilda
tjänsteleverantörer.

*Subscriber Permanent Identifier (SUPI) och Permanent Equipment Identifier (PEI). 

4G: SIM-kort

SIM-kort för IoT
Begränsar funktionen

5G: SUPI & PEI
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Allmänt om säkerhet i 5G
Utökad och förbättrad kryptering

5G ger 256-bitars kryptering* vid roaming och anslutning 
till en basstation

När en 4G-enhet ansluts till en basstation verifierar den 
användarens identitet, men gör det utan att kryptera 
informationen, vilket gör att den är sårbar för attacker. 
Så även om efterföljande samtal eller texter är krypterade 
med 128-bitars kryptering i 4G, är användarens identitet och 
plats inte det.

Med 5G krypteras användarens identitet och plats*, vilket gör 
det mycket svårt att identifiera och lokalisera från det ögonblick 
uppkoppling skett till nätverket. Eliminerar ex. IMSI catchers**

*Subscription Concealed Identifier (SUCI) 
**Rogue base Station (RBS) 

4G: inte krypterat vid 
anslutning till BBU

4G: session krypterad

5G: SUCI. Krypterad 
anslutning
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Allmänt om säkerhet i 5G – Core vs RAN
Core och RAN växer ihop?

Ett mobilnät består av Core och RAN. Dessa är separerade på olika 
nivåer. Vid införande av Edge computing så sker bearbetning av data 
som i 3G och 4G skett i core nära RAN-nätet, i edge/accessnätet som ett 
mellansteg för att få exempelvis låg fördröjning och hög tillgänglighet.

Frågan är om separering mellan Core och RAN kommer att försvinna 
när förbättrad datorkraft flyttas närmare nätverkets användare i 
accessnätet (edge computing)?

Som namnet antyder är Core i princip nätverkets hjärna. 
Den styr autentisering, kryptering och andra element som är avgörande 
för säkerhet och integritet, till exempel känslig kundinformation. 

RAN är nätverkets armar och ben. Det sitter vid nätverkets accessnät 
och tar signaler från smartphones och andra enheter och överför dem 
tillbaka till Core med hjälp av basstationer.

Som 4G, och i motsats till vad vissa hävdar, upprätthåller 5G en tydlig 
åtskillnad mellan RAN och Core.

RAN
Radio Accessnät 

Hanterar enheter 
och basstationer

Core
Autentisering, kryptering, 

kritiska element
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Allmänt om säkerhet i 5G – Edge computing

5G kommer att leverera många tjänster som kräver 
extremt höga hastigheter, stabil nätverksprestanda. 
Virtual reality och andra applikationer kräver alla 
kraftig processorkraft och minimal fördröjning och 
hög tillgänglighet.

För att uppnå dessa prestandakrav kommer 5G att 
driva datorresurser närmare RAN/accessnät(edge) 
och användare genom Edge computing.

Trots detta förblir coreresurser tydligt åtskilda från 
RAN och omfattas av Cores robusta säkerhets-
protokoll. 

Denna flytt av lagring, minne och datorkraft närmare 
användare gör inget för att göra mobilnätet mindre 
säkert.

Det kräver dock möjlighet till bra inplacering 
och robust fiberinfrastruktur i accessnätet

Edge Computing
Beräkningsresurser 

nära enheter 
(RAN/edge/accesnät)



WWW.SSNF.ORG | SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN

Allmänt om säkerhet i 5G
Att mixa hårdvara från olika leverantörer

Ett annat övervägande är att mobil- och tele-
kommunikationsoperatörer rekommenderas att 
använda utrustning från flera leverantörer. 

Att använda mer än en leverantör i både core och 
RAN ökar nätverkets motståndskraft genom att 
eliminera risken för ex. leverantörsrelaterad bugg, 
brist på reservdelar eller sanktioner/konkurser. 

Det skapar också konkurrens som kan uppmuntra 
leverantörer att hålla priserna låga och ge mer 
innovativa former av robusthet av säkerhet och 
mer innovation av alla slag.

Sprida risker genom
Flera leverantörer av HW
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Om logiken har denna höga 
robusthet och säkerhetsnivå så är 

det lika viktigt att underliggande nät 
har korrelerad nivå!
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Skarvboxar för fiber får inte se ut såhär!



WWW.SSNF.ORG | SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN

Brunnar för fiber får inte se ut såhär!
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ODF/patchar för fiber får inte se ut såhär!
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Noder för fiber får inte se ut såhär!
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Noder för fiber får inte se ut såhär!
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Infrastrukturellt stöd för
mobilutveckling/IoT måste 

finnas i fiberportföljen!
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Fiber till xG/IoT – Strategiska stadsnätslösningar

5G Backhaul
(fiber för transportnät)

WDM och högeffektlaser
I accessförbindelser

Fiber till datacenters för 
BBU-hotell (Edge) och 
SDN/NFV logik (Core)

400Gbps och mer

Högkvalitativ inplacering
för operatörer

Edge computing möjligheter
Distributerad 48DCV till FTTA

Site och Nod
10 dagas drift
utan extern el

5G Fronthaul
(Förlängd access)

max 20km
Nå så mycket som möjligt från

ett par strategiska noder

Fiber till
Små celler

(FTTA)

Fiber till
Carrier WiFi

Fiber till
samhället

Fiber till
inomhustäckning
(Femto/atto-antenner)

Fiber till
villa

Fiber till
Macrocell

på tak
(FTTA)

Fiber till
Små celler
(FTTA)

RAN Edge Core
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Fiber till samhället – Multi-Operatörtjänster
Varje operatör äger egen aktiv utrustning. Varje operatör hyr inplacering, antenn och/eller fiber från stadsnätet  

Stamnät DWDM/CWDM
och/eller svartfiber för Multi-operatörtjänster från stadsnät

Site och Nod
10 dagars drift
Utan extern el

Operatör 1

Operatör 2

Operatör Xn

Antenn ägd av stadsnät för
Multi-operatör småceller

Antenn ägd av stadsnät för
Multi-operatör makroceller

Inplacering ägd av stadsnät 
för accesser av multi-operatörstjänster

Aktiv antenn ägd av stadsnät för
Multi-operatör för inomhus-
täckning femto/atto

Svartfiber/våglängd till 
operatörer för antennplats på 
taket från stadsnät

Aktiv antenn ägd
av stadsnät för 

multi-operatör för 
Småceller

*CBRS: Citiziens Broadband Radio Service (150MHz, 3550-3700MHz i USA) RAN EdgeRAN
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Fiber till samhället – Multi-Operatörtjänster
Varje operatör äger egen aktiv utrustning. Varje operatör hyr inplacering, antenn och/eller fiber från nätägare
Support för nytt spektrum och bandbredd. mMIMO och beaming,  Network slicing, CUPS, Multi-access edge Computing

Stamnät DWDM
och/eller svartfiber för Multi-operatörtjänster

N x 100GBE+ L2/L3 N x 400GBE+ L3 SDN/NFV Cloud
Serverpark

Site&nod
”datacenter”-likt

Site&nod
”datacenter”-småskaligt

Site&nod
”datacenter”-småskaligt

Landsbygd/ yttre landsbygd Landsbygd med jordbruk
närmare staden

Stad / tätort Cloud 
Operatör, kommun
systemleverantörer

N x 100GBE+ L2/L3
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Backhaul 40-200kmMid/fronthaul 20-50 km”ruralhaul” 20-150km
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FTTA - Hybrid fiber/power till antenner (48V DC) 

PFC - 302L12

Innovation – El som en del av tjänsten!
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Förutom detta …..

Om ni tillhandahåller
en plattform för IoT. 
Vad göra då?
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Vägledning för Robust och Säker IoT

Det finns “snart” en vägledning som
fokuserar specifikt på säkerhet för IoT 
ekosystem
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IoT-säkerhet: Innehåll

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Enisa Guidlines

RSA Ekosystemet

Minikrav  aktör

Referensmodell
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IoT-säkerhet – Eko-systemet
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IoT-säkerhet - aktörer
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o IoT-hårdvaruproducenter och IoT-programvaruutvecklare
o Leverantörer av IoT enheter
o Leverantörer av övriga IoT-enheter
o Leverantörer av plattformar och backend
o Leverantörer av applikationer och tjänster
o Leverantörer av kommunikationstjänster
o Leverantörer av IoT Ekosystem 

IoT-säkerhet – Aktörer , minimikrav

Minimikrav för säkerhet inom 
11 områden för dessa aktörer
1. Information System Security Governance & Risk Management
2. Ecosystem Management 
3. IT Security Architecture
4. IT Security Administration
5. Identity and access management
6. IT security maintenance
7. Physical and environmental security
8. Detection
9. Computer security incident management 
10. Continuity of Operations 
11. Crisis Management
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Hotkategori Bashot (- Systemdel ) Beskrivning
Outages Loss of support services                                                                                                                                                                                                    

- All Assets
Unavailability of support services required for proper operation of the information 
system.

Damage /                                                                                                                                                                                                                                      
Loss (IT Assets) 

Software vulnerabilities                                                                                                                                                                                          
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices                        
- Platform & Backend 
- Infrastructure 
- Applications & Services 

The most common IoT devices are often vulnerable due to weak/default 
passwords, software bugs, and configuration errors, posing a risk to the network. 
This threat is usually connected to others, like exploit kits, and it is considered 
crucial. 

Failures /                                                                                                                                                                                                             
Malfunctions

Third parties failures                                                                                                                                                                                               
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices                                                                 
- Platform & Backend 
- Infrastructure 
- Applications & Services 

Errors on an active element of the network caused by the misconfiguration of 
another element that has direct relation with it. 

Nefarious activity / 
Abuse 

IoT communication protocol 
hijacking                                                                                                                                                                   
- Information 
- Communications 
- IoT devices 

Taking control of an existing communication session between two elements of the 
network. The intruder is able to sniff sensible information, including passwords. 
The hijacking can use aggressive techniques like forcing disconnection or denial of 
service. 

Damage /                                                                                                                                                                                                                
Loss (IT Assets) 

Data / Sensitive information 
leakage                                                                 
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices                        
- Platform & Backend 
- Information 

Sensitive data is revealed, intentionally or not, to unauthorised parties. The 
importance of this threat can vary greatly, depending on the kind of data leaked. 

Disaster Natural Disaster                                                                                                                                                                                                       
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices 
- Platform & Backend 
- Infrastructure 

These include events such as, floods, heavy winds, heavy snows, landslides, among 
others natural disaster, which could physically damage the devices. 

Nefarious activity / 
Abuse 

DDoS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices                                                                                                                        
- Platform & Backend 
- Infrastructure 

Multiple systems attack a single target in order to saturate it and make it crash. 
This can be done by making many connections, flooding a communication channel 
or replaying the same communications over and over. 

Nefarious activity / 
Abuse 

Attacks on privacy                                                        
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices                                                       
- Platform & Backend 
- Information 

This threat affects both the privacy of the user and the exposure of network 
elements to unauthorised personnel. 

Nefarious activity / 
Abuse 

Modification of information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- IoT Devices 
- Other IoT Ecosystem devices              
- Platform & Backend 
- Information 

In this case, the objective is not to damage the devices, but to manipulate the 
information in order to cause chaos, or acquire monetary gains. 

Nefarious activity / 
Abuse 

Network reconnaissance                               
- Information 
- Communications 
- IoT devices 
- Infrastructure 

Passively obtain internal information about the network: devices connected, 
protocol used, open ports, services in use, etc 

Nefarious activity / 
Abuse 

Replay of messages                                                                                                                                                                                                 
- Information 
- IoT devices 
- Decision making 

This attack uses a valid data transmission maliciously by repeatedly sending it or 
delaying it, in order to manipulate or crash the targeted device. 

Physical attacks Device destruction (sabotage )                                                                                                                                                                               
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices 
- Platform & Backend 
- Infrastructure 

Incidents such devices theft, bomb attacks, vandalism or sabotage could damage 
devices 

Översikt av IoT- hot 

Hotkategori Bashot (- Systemdel ) Beskrivning
Disaster Environmental Disaster                                                                                                                                                                                                                    

- Other IoT Ecosystem devices 
- Platform & Backend 
- Infrastructure 

Disasters in the deployment environments of IoT equipment and causing their 
inoperability.

Nefarious activity / 
Abuse 

Malware                                                                                                                          
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices 
- Platform & Backend

Software programs designed to carry out unwanted and unauthorised actions 
on a system without the consent of the user, resulting in damage, corruption or 
information theft. Its impact can be high. 

Nefarious activity / 
Abuse 

Exploit Kits                                                                                                                             
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices 
- Infrastructure 

Code designed to take advantage of a vulnerability in order to gain access to a 
system. This threat is difficult to detect and in IoT environments its impact 
ranges from high to crucial, depending on the assets affected. 

Nefarious activity / 
Abuse 

Targeted attacks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Infrastructure
- Platform & Backend 
- Information 

Attacks designed for a specific target, launched over a long period of time, and 
carried out in multiple stages. The main objective is to remain hidden and to 
obtain as much sensitive data/information or control as possible. While the 
impact of this threat is medium, detecting them is usually very difficult and 
takes a long time. 

Nefarious activity / 
Abuse 

Counterfeit by malicious devices                                                                                                                           
- IoT devices 
- Other IoT Ecosystem devices 
- Infrastructure  

This threat is difficult to discover, since a counterfeit device cannot be easily 
distinguished from the original. These devices usually have backdoors and can 
be used to conduct attacks on other ICT systems in the environment. 

Nefarious activity / 
Abuse 

Man, in the middle                                                                                                                                                                                
- Information 
- Communications 
- IoT devices

Active eavesdropping attack, in which the attacker relays messages from one 
victim to another, in order to make them believe that they are talking directly 
to each other

Nefarious activity / 
Abuse 

Interception of information                                                         
- Information 
- Communications 
- IoT devices 

Unauthorised interception (and sometimes modification) of a private 
communication, such as phone calls, instant messages, e-mail communications 

Nefarious activity / 
Abuse 

Session hijacking                                                                                                                                                                                                      
- Information 
- Communications 
- IoT devices 

Stealing the data connection by acting as a legitimate host in order to steal, 
modify or delete transmitted data.

Nefarious activity / 
Abuse 

Information gathering                                                                                                                                                                                              
- Information 
- Communications 
- IoT devices 

Passively obtain internal information about the network: devices connected, 
protocol used, etc.

Outages Failure of system                                                                                                                                                                                                     
- IoT devices 
- Platform & Backend 
- Other IoT Ecosystem devices 

Threat of failure of software services or applications 

Outages Network Outage                                                                                                                                                                                                      
- Infrastructure 
- Communications 

Interruption or failure in the network supply, either intentional or accidental. 
Depending on the network segment affected, and on the time required to 
recover, the importance of this threat ranges from high to critical. 

Physical attacks Device modification                                                                                                                                                                                                
- Communications 
- IoT devices 

Tampering a device by for example taking advantage of bad configuration of 
ports, exploiting those left open. 

Outages Failures of devices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- IoT devices 

Threat of failure or malfunction of hardware devices

Översikt av IoT- hot (fortsättning)

IoT-säkerhet – Riskanalys på hela IoT-ekosystemet. Bashoten
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IoT-säkerhet – RSA på hela IoT-ekosystemet
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Vägledning för Robust och Säker IoT

Arbetet pågår … klart vid årets slut.
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Frågor?
Jimmy Persson
Utveckling- och säkerhetschef
Jimmy.persson@ssnf.org
08-214 640
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