
Stadsnäten vid 
höjd beredskap

Den 9 september 2016 var Sverige mycket nära att fatta beslut om höjd 
beredskap. Orsaken till detta var, enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S), 
ryska truppsammandragningar vid gränsen mot Lettland. Vi läser dagligen 
om nya hot från främmande makter i medierna, särskilt cyberhot har fått stort 
utrymme i debatten under det senaste året. Vad innebär då begreppet ”höjd 
beredskap” och vad betyder det för stadsnäten?
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Höjd beredskap påkallas om det är risk för 
krig i Sverige. Det betyder att Sverige förbe-
reder sig på olika sätt för att kunna fungera 
när det är krig. Under dessa förhållanden 

ska det öppna samhället försvaras. Konkret innebär 
det att informationskanaler som tidningar, tv, radio 
och internet ska upprätthållas och dessa ska inte 
heller censureras.

I det moderna samhället kan ett angrepp mot Sverige 
också vara i digital form, exempelvis en cyberattack. 
Jag vill också lyfta frågan om hot mot själva bred-
bandsinfrastrukturen, ett område som sällan lyfts 
fram i IT-säkerhetsdebatten. Ur ett stadsnätsper-
spektiv inkluderar det allt från kanalisation, kablage, 
noder och siter till tjänster.

Föreställ dig ett scenario där främmande makt utö-
var påtryckning mot Sverige. Inledningsvis sker detta 
i form av cyberattacker. Det första som sker är att 
landets mediesajter utsätts för belastningsattacker. 
Ytterligare webbplatser angrips, exempelvis kollek-
tivtrafikens och flygets vilket omöjliggör biljettköp 
online. Också banksystemets betalningssystem 
svajar vilket också påverka bankomaterna. 

Myndigheters hemsidor går inte heller att nå. Mat-
affärernas ordersystem fungerar inte vilket resulterar 
i tomma butikshyllor. Hushåll påverkas genom att 
internetstyrda apparater i hemmen slås ut och tas 
över. Det handlar exempelvis om att digitala dörrlås 
inte går att öppna eller att värmen stängs av.

Givetvis blir också offentligt sektor hårt utsatt. 
Vårdkedjan har problem med kommunikation vilket 
leder till att verksamheter tvingas stänga ner. Som 
grädden på moset initieras ett stort antal cyberstyrda 
strömavbrott så att stora delar av samhällsmaskine-
riet blir utan ström. Hur länge klarar samhället ett 
sådant angrepp? 

Med detta vill jag illustrera hur Sverige kan utsät-
tas för ett allvarligt angrepp utan att en enda soldat 
från främmande makt passerat den svenska gränsen. 
Det moderna samhällets soldater kan lika gärna be-
stå av digitala strömmar och fientliga programvaror 
initierat av statsstyrda antagonister.

Hur påverkas stadsnäten av höjd beredskap? 
En stor del av Sveriges fiberinfrastruktur byggs 

och drivs av stadsnät. Sammantaget ansluter stads-
näten en stor del av landets offentliga verksamheter, 
näringsliv och enskilda hushåll. I en nära framtid 
kommer även maskiner och saker att vara anslutna 
som exempelvis en uppkopplad vård eller smarta 
offentliga miljöer.

Stadsnäten spelar därför en avgörande roll i det 
digitala nervsystem som kan påverkas under en 
cyberattack. Sannolikt är dessa infrastrukturer ett 
potentiellt eller till och med troligt mål för fysiska 
och logiska angrepp. 

Hur kan stadsnäten skydda sig mot detta?
Till att börja med så vill jag säga att flera stadsnät 

redan i dag jobbar på ett förtjänstfullt sätt med dessa 
frågor. De offentligt ägda stadsnätens ägare, kommu-
nerna, har lång tradition av att arbeta med krishante-
ring vilket många gånger präglar också dess bolag.

Hur jobbar de stadsnät som är duktiga på detta?
Jo, till att börja med så är det viktigt att ha gjort 

sin hemläxa när det kommer till driftsäkerhet och 
robusthet. Det handlar med andra ord om att leva 
upp till Post- och telestyrelsens standarder och krav 

" Föreställ dig ett scenario 
där främmande makt 
utövar påtryckning mot 
Sverige. Inledningsvis 
sker detta i form av  
cyberattacker."
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på bredbandsaktörer. Detta är en förutsättning för att 
man ska kunna fungera som organisation vid höjd 
beredskap.

Om vi trattar ner detta i mutter och skruv så behö-
ver varje nät kunna hantera incidenter både proak-
tivt och reaktivt. Förutsägbarhet är ett nyckelord 
där identifiering av sabotage på infrastruktur som 
exempelvis kabel och siter eller på aktiva delat i nätet 
är synnerligen viktigt att kunna hantera och agera på.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Som ett nästa steg tittar föreningen vidare på 

området informationssäkerhet och säkerhetsskydd. 
Vi måste förutom att säkerställa att våra nät är robust 
byggda också säkerställa att dokumentation och 
kunddata hanteras på ett säkert och spårbart sätt. 
Det är också viktigt att ha kontroll på vem och vilka 
som läser och har tillgång till loggar, konfigurerings-
filer, nätdata och kundinformation. Det är viktigt 
att personal som hanterar information som kan an-
vändas för att kartlägga individer och infrastruktur, 
exempelvis anställda vid NOC, har skrivit på sekre-
tessavtal och ibland även säkerhetsklassats. Dessa 
integritets- och dataskyddsfrågor ska vi gemensamt 
arbeta fram riktlinjer genom samarbete kopplat till 
utbildningsinsatser.

Det logiska hotet
För stadsnät som erbjuder grossistprodukter 

behövs även här ett system för monitorering och 
blockering av digitala cyberhotbilder. Dessa system 
är både komplexa och kostnadsdrivande. Därför kan 
arbetet med fördel göras tillsammans med samar-
betspartners som är specialister på området. Ett ex-
empel på detta kan vara att arbeta in kundintegritet 
i nätet genom att säkerställa att anslutna slutkunder 
inte kan nå varandra inom nätet. På så sätt försvåras 
möjligheten till cyberattacker, exempelvis ddos eller 
spoofing.

Vad gör Stadsnätsföreningen för att hjälpa sina 
medlemmar med detta?

Stadsnätsföreningen har inom ramen för verk-
samhetsgrenen ”Nät i världsklass” påbörjat ett arbete 
för att ta fram ett koncept, med arbetsnamnet ”Sä-
kerhet i en helhet”. Konceptet ska säkerställa robusta 
och säkra nät till alla som vill leverera digitaliserade 
produkter och tjänster till slutkunder och samhälle. 
Detta är som sagt viktigt i vardagen och framförallt 
vid höjd beredskap. 

Stadsnätsföreningens risk- och säkerhetsarbete
Stadsnätsföreningen har i ett första steg samman-

ställt de verktyg som finns att tillgå redan i dag. Är 
det något som saknas så gör vi en ansats att finna 
ytterligare verktyg eller samarbetspartners för att 
stödja innehållet och vårt mål. Detta innefattar saker 
som gemensamma krisövningar, branschprojekt 
inom driftsäkerhet och robusthet, standardisering, 

ramavtal med leverantörer, deltagande i branschråd 
som exempelvis Datarådet. Givetvis är det också 
viktigt att använda sig av Post- och telestyrelsens 
tillhandahållna verktyg exempelvis NAVET, Lednings-
kollen, GLU och DIO. 

NTSG och SiSG
Stadsnätsföreningen är medlem i Nationella tele-

samverkansgruppen, NTSG. NTSG är ett frivilligt sam-
arbetsforum med syfte att stödja återställandet av 
den nationella infrastrukturen för elektroniska kom-
munikationer vid extraordinära händelser i samhäl-
let. För att Stadsnätsföreningen ska kunna agera rätt i 
denna grupp så behöver föreningen information och 
samarbete med så många stadsnätsmedlemmar som 
möjligt. För att åstadkomma detta så finns gruppen 
SiSG, Stadsnätens infrastruktur samverkansgrupp.

Driftsäkerhet
Stadsnätsföreningens ledningssystem för drift-

säkerhet är ett koncept som beskriver och erbjuder 
en struktur för roller, funktioner och verktyg för att 
säkerställa att stadsnäten bedriver ett långsiktigt och 
kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät 
och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av 
driftsäkerhet. Som en leverantör av samhällsviktiga 
tjänster är kravet på att säkerställa denna driftsäker-
het synnerligen viktigt. Det är dessutom ett krav från 
den ansvariga myndigheten, Post- och telestyrelsen. 
Detta arbete är både komplext och tidskrävande, 
men genom att använda vårt gemensamt framtagna 
driftsäkerhetsarbete så blir det både enklare och 
mindre kostnadsdrivande. 

Robust fiber
För att knyta ihop säcken kring vår möjlighet att 

påverka arbetet kring samhällets krav på leverans av 
digitala tjänster i fred och vid höjd beredskap så är 
det viktigt att våra nät byggs robust för att minimera 
störningar vid påfrestningar såsom exempelvis stor-
mar, vandalism eller bränder. 

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt 
utifrån de minimikrav som branschen gemen-
samt tagit fram blir mer hållbart över tid och tål de 
nämnda påfrestningarna bättre. Robusthet har blivit 
ett modeord på senare tid. Jag vill därför slå ett slag 
för Post- och telestyrelsens definition av begreppet 
”förmågan att motstå störningar och avbrott samt 
förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå 
inträffar” (källa PTS). 

Det har innan etableringen av konceptet Robust 
fiber inte funnits någon etablerat standard för hur 
ett nät ska förläggas. Det har lett till en stor variation 
kring hur nät anläggs. Ett enhetligt sätt att bygga 
infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.  
Läs mer på robustfiber.se n

JIMMY PERSSON

Svenska Stadsnätsföreningen

Vill du veta mer?
De saker som jag här 
beskrivit skapar tillsammans 
ett gott skydd i vardagen 
men också en beredskap 
vid större krissituationer 
och vid höjd beredskap. Jag 
hoppas att alla som arbetar 
med att bygga vår viktiga 
fiberinfrastruktur vill jobba 
ambitiöst med detta. Vill ni 
bidra i arbetet eller har några 
frågor, kontakta mig så för vi 
en diskussion.

Jimmy Persson
Stadsnätsföreningen
08-214 640
jimmy.persson@ssnf.org

Vill ditt stadsnät förbättra 
sitt säkerhetsarbete och 
samarbeta med stadsnät 
över hela Sverige?  
Gå med i SiSG.

 Läs mer på  
ssnf.org/sisg
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