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Behovet av säker och pålitlig kommunikation är aldrig så  
stort som i krissituationer. Tack vare den snabba utvecklingen 
de senaste åren finns idag nya möjligheter att bedriva effektivt 
insatsarbete med hjälp av ny teknik. Den nya tekniken ställer 
dock stora krav på kommunikationsnäten för att kunna garantera 
ständig uppkoppling, välfungerande stödsystem, samt skydd mot 
intrång och sabotage.

Dagens kommunikationslösning som bland annat polisen, 
räddningstjänsten, och kommunerna använder kommer att  
behöva bytas ut eftersom den är omodern och inte möter kraven 
som den senaste tekniken ställer. En utredning har föreslagit 
att ett nytt separat statligt mobilnät ska byggas, men vi på Telia 
tror att det finns bättre sätt och att staten därför bör utvärdera 
alternativa lösningar via en upphandling. 

Att bygga, äga och förvalta ett rikstäckande nät är ett stort 
åtagande. Att dessutom ständigt driva utvecklingen framåt, med 
nya tjänster i takt med teknikutvecklingen, är en stor utmaning. 
I över 160 år har vi på Telia kopplat upp Sverige, först med 
koppar och nu med fiber och den senaste mobiltekniken. Vi vill 
nu bygga nästa generations säkra kommunikationslösning för 
blåljusmyndigheterna. Vårt alternativ bygger vidare på Sveriges 
bästa mobilnät1, och Sveriges största fibernät för att ge  
blåljuspersonalen en säker kommunikationslösning i världsklass. 

Telias lösning är säkrare, mer robust, har bättre kapacitet, innebär 
väsentligt lägre kostnader för användarna och kan komma igång 
fortare än ett nytt separat statligt nät. Dessutom kommer vår 
lösning att utvecklas i takt med att  ny  teknik och nya tjänster 
ser dagens ljus. På så vis kan vi vara säkra på att den svenska 
blåljuspersonalen använder den senaste och bästa tekniken när 
det verkligen gäller. 

SVERIGES BÄSTA MOBILNÄT  
OCH STÖRSTA FIBERNÄT

Telia investerar årligen miljardbelopp för att bygga ut och  
utveckla vårt nät med ny teknik och nya tjänster. Vi har över  
12 000 mobilmaster och ett finmaskigt fibernät som ger  
1,7 miljoner hushåll från norr till söder tillgång till uppkoppling  
i världsklass.

VISSTE DU ATT...
Telia har ett av världens största  
ip-nät, vilket ger oss unikt goda 
möjligheter att tidigt identifiera,  
avleda och hantera överbelastnings- 
eller så kallade DDoS-attacker. 

99.8%

>90%

befolkningstäckning (4G)

yttäckning som kan kompletteras 
efter blåljusmyndigheternas krav.

1 Enligt det internationella undersökningsföretaget P3 (2017)



SÅ HÄR FUNGERAR TELIAS BLÅLJUSNÄT

Vi har valt att kalla vår dedikerade lösning för samhällskritiska 
funktioner Extended Security Services – eller ESS –  för att 
det är precis vad det heter. ESS är nästa generations säkra 
kommunikationslösning som ger täckningen, kapaciteten, och 
robustheten från Sveriges bästa mobilnät och största fibernät. 
På det adderas ett lager av säkerhet genom att motståndskraften 
förstärks, samt att informationen hålls åtskild och skyddad, precis 
som om den gått i ett helt eget nät. 

Mobilmast
Med 12 000 master och 99,8 % 
befolkningstäckning (4G) i Sverige 
har vi från dag ett en oöverträffad 
kapacitet och täckning, som kan 
kompletteras vid behov.

Säker datahantering  
i dedikerat corenät 
Samhällskritisk information lagras i 
separata databaser som hanteras av 
säkerhetsklassad personal i Sverige. 
Informationen skyddas av senaste  
tekniken och krypteras innan den 
transporteras i separata kanaler i 
existerande nät.

Extra robusta nät
Dubblerade förbindelser till 
mobilmaster och i corenät 
skapar en hög redundans 
och tillgänglighet.  
Extra elaggregat gör att 
kommunikationen fungerar 
även vid strömavbrott. 

Garanterad tillgänglighet 
Blåljustrafiken har garanterad 
tillgänglighet och prioriteras i 
nätet vilket gör att man kan vara 
säker på att informationen når 
fram även när de övriga näten 
är hårt belastade – som i en 
krissituation.

Senaste teknik till blåljuspersonal  
Ger möjlighet att skicka bild och 
video, kryptering av samtal och 
meddelanden samt skydd mot 
olovlig spårbarhet. Det ger också 
möjlighet att koppla på säkra 
IoT-tjänster med mera,  och kan 
löpande uppgraderas när ny teknik 
blir tillgänglig.

Telias publika nät

Telias blåljusnät (ESS)

Alla frekvensband nyttjas 
Då alla frekvensband används ger  
det upp till 5 gånger så mycket 
bandbreddskapacitet och är 
väsentligt svårare att störa eller slå 
ut jämfört med separata lösningar 
med ett begränsat frekvensutrymme, 
såsom föreslås i den statliga 
utredningen.



SNABBT PÅ PLATS TILL LÄGRE KOSTNAD

Med ett välutbyggt nät som grund ges en god täckning från 
start. Telias blåljuslösning kan börja användas ett drygt år efter 
byggstart och skulle vara fullt ut implementerad inom tre år. Trots 
den snabba byggtakten sker det till en väsentligt lägre kostnad än 
att bygga ett nytt separat nät.2

70 000 ANVÄNDARE
AV DAGENS BLÅLJUSLÖSNING, VARAV

20 000 POLISER
OM VARJE POLIS KAN SPARA

400 HELTIDSPOLISTJÄNSTER/ÅR

10 MINUTER/DAG
TACK VARE NY TEKNIK SÅ FRIGÖR DET TID OCH RESURSER  

MOTSVARANDE MER ÄN

TOTALT FINNS DET CA 

2  Den svenska blåljusnätsutredning (Ds. 2017:7) uppskattar etablerings-
kostnaderna för ett separat nät till ca 4,5 miljarder kronor för den 
första femårsperioden följt av en årlig investeringsnivå på omkring 300 
miljoner kronor. Motsvarande utredning gjord på uppdrag av den norska 

telemyndigheten beräknar en total kostnad under en 35-årsperiod på 
drygt 30 miljarder norska kronor för motsvarande nätstruktur, dvs en 
väsentligt högre kostnad än den svenska utredningen uppskattat.

3  Egen beräkning.

SNABB IMPLEMENTERING  
SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA

ÅR1 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 10
Uppbyggnadsfas ESS

ÅR 9ÅR 2

Separat statligt nät Telias blåljusnät (ESS)

Grundläggande  
ESS-funktionalitet

Tidigaste övergång  
till separat statligt nät 3

Full övergång  
till ESS



FRAMTIDSSÄKER 
BLÅLJUSKOMMUNIKATION

Ny teknik utvecklas i allt snabbare takt. Erfarenheten från dagens 
Rakel-system visar att det är svårt att följa med i utvecklingen 
med separata lösningar. Tack vare vår stora kundbas har vi 
förutsättningar att ständigt bygga ut och uppgradera våra 
nättjänster med den senaste tekniken. Vi planerar även att vara 
bland de första i världen att ta tillvara 5G-teknikens möjligheter. 
Med Telia ESS får blåljusmyndigheterna tillgång till ett nät i ständig 
utveckling utan att staten, myndigheter, kommuner och landsting 
tvingas göra alla stora investeringar själva. 

STATLIG RÅDIGHET OCH  
KONTROLL I BEFINTLIGA NÄT

Ett separat statligt nät, i enlighet med utredarens förslag,  
kommer vare sig att ha den täckning eller den kapacitet som 
krävs för att möta blåljusmyndigheternas behov. I synnerhet inte 
i en krissituation då nätet utsätts för de största påfrestningarna. 
Ett separat statligt nät skulle i dessa kritiska situationer behöva 
bli beroende av de kommersiella näten. En upphandlad 
kommunikationslösning som kan erbjuda tillräcklig kapacitet och 
säkerhet skulle medföra tydlig ansvarsfördelning, långtgående 
insyn och fullgod statlig styrning. På så sätt är det inte bara 
en säkrare lösning utan innebär även en mer omfattande reell 
rådighet och kontroll.



VILL DU VETA MER?
Tveka inte att höra av dig till Patrik Olsson, 

Head of Special Net Security, med ansvar för 
kommunikationslösningar med förhöjd säkerhet. 

  patrik.olsson@teliacompany.com

  070 - 250 00 00


