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Formáli
□  N e yð a r- og ö ryggisfjarskipti -  skilgreining

□  B re ytin g a r á fjarskiptam arkað i -



Skilgreiningar
Hvað er neyðar- og öryggisfjarskipti?
□  Öryggisfjarskipti skiptast í neyðarfjarskipti annars vegar og 

örugg fjarskipti hins vegar.
□  Öryggisfjarskipti eru þau lágmarks fjarskipti sem þurfa að 

vera til staðar til að tryggja öryggi almennings á tímum 
neyðar vegna náttúrunamfara eða hamfara af mannvöldum.

□  Öryggisfjarskipti eru þau lágmarks fjarskipti sem þurfa að 
vera til staðar til að tryggja rekstur og lágmarka tjón 
mannvirkja, umhverfi á timum náttúruhamfara eða hamfara 
á mannvölaum.

□  Öryggisfjarskipti eru þau lágmarks fjarskipti sem þurfa að 
vera til staðar til að tryggja öryggi og virkni samgangna á 
landi, lofti og sjó á tímum náttúruhamfara eða hamfara á 
mannvöldum.

□  Öryggisfjarskipti er þau fjarskipti sem þarf til að tm jgja á 
öllum tímum öruggan flutning upplýsinga á milli aðila og 
staða.



Skilgreiningar
hvað eru öryggisfjarskipti frh.

n  Öruggur rekstur
j Hátt þjónustustig, mikið rekstraröryggi;

□  Reglubundið viðhald, tvöföld kerfi og leiðir, 
varakerfi, varaafl o.s.fv.

□  Viðbragðstími og viðgerðartími stuttur 
a Innbyggðar varnir gegn vá og truflunum

□  Fjarskiptakerfi óháð almennum fjarskiptakerfum
□  Forgangsfjarskipti
□  Tæ knilegir eiginleikar sem ekki eru til staðar í 

almennum fjarskiptakerfum
0  Stjórnun aðgangs og notkunar



Skilgreiningar
hvað eru öryggisfjarskipti frh.

□  Öryggi upplýsinga
■ Áreiðanleiki upplýsinga

□  Vernd upplýsinga; þær séu ekki hleraðar eða sendar 
annað en þær eiga að fara

□  Trúnaður og heilindi; ekki sé átt við upplýsingar og þær 
séu réttar

□  Heimildir og yfirvald; sá sem sendir frá sér upplýsingar 
sé sá sem hann segist vera og hafa vald til þess

□  Ábyrgð; á stjórnun aðgangs og aðgangsstýring
■ Rekjanleiki; að geta sýnt fram á að samskipti hafi átt

sér stað og á milli hverra
■ Vernd einkamála og einkalífs



Skilgreiningar 
hvað eru öryggisfjarskipti frh.
□ Ábyrgð og stjórnun skýr
□ Dæml um óskýra ábyrgð:

■ Grunnlag fjarsklptakerfa á íslandl eru að hluta í eigu 
einkaaðíía sem bera ábyrgð árekstri og stjórnun þeirra.

■ Önnur kerfi sem nýta grunnkerfi í opinberri eigu.
■ Óvissa um meðferð sambanda um grunnkerfi fyrir 

öryggisfjarskipti
■ Fær Tetra forgang fram yfir GSM ef þrengist um sambönd í 

viðgerðum eða þegar skammta þarf aðgang?
■ Eru möguleikar á að vita sérstakan aðgang í geqnum 

sæstrengi ef nauðsyn er til vegna samskipta við önnur lönd 
þegar va ber að höndum

■ Ýmis fjarskipti á vegum ríkisins eru í mörcjum tilfellum í 
höndum unairverktaka s.s. hluti af rekstri Vaktstöðvar 
Siglinga og flugfjarskipta.

■ Fjarskipti á vegum orkufyrirtækja eru í að hluta rekin af 
einkaaðilum sem einnig sinna annars konar fjarskiptum.
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Öryggisfjarskipti 
hvaða kerfi?
□  Grunnkerfi, grunnlag eða kerfi sem notað er til að dreifa 

upplýsingum (þar með taiið taii) um landið:
■ Ljósleiðarar innanlands, Síminn/Míla, Nató-þræðirnir, 

orkufyrirtæki
■ Ljósleiðarar til útlanda, Cantat, Farice
■ Örbylgjusambönd
■ Aðstaða og möstur

□  Önnur kerfif sitja ofan á arunnlagi og nýta það til að 
tengjast um iandið og via stjórnstöð
■ Tetra
■ TMD
■ Strandastöðvar, STK, önnur kerfi sjófarenda
■ Ratsjárstöðvar
■ Flugfjarskipti
■ Dreifikerfi RÚV/útvarps
■ Orkufjarskipti



Oryggisfjarskipti 
hvaða kerfi?
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Fyrir hverja

Notendur öryggisfjarskipta eru allir aðilar sem vinna að almannaheill, þióðaröi^ggi 
og tryggja árramhaldandi virkni stofnanna og mannvirkja á tímum hamfarp. Einnig 
fyrir pa sem þurfa sérstök kerfi til að tryggja öryggi sitt. Meðal notenda á Islandi 
eru:

□  Löggæsla, á landi og sjó
□  Tollgæsia
□  Slökkvilið og sjúkraflutningar
□  Heilbrigðiskerfið
□  Björgunarsveitir
□  Aimannavarnir, RÚV/útvarp, Veðurstofan, Orkustofnun o.fl.
□  Sjófarendur
□  Flugið
□  Veitur, vatn, orkuframleiðsla og dreifing
□  Vegagerð
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□  Truflanir
■ Viljandi: Einhver veldur að yfirlögðu ráði skemmdum á kerfi 

eða á við upplýsingar - árás
■ Óviljandi: Bilun, skemmdir vegna ytri atvika, náttúruhamfarir
■ Virkar: Veldur skemmdum á búnaði eða takmarkar þjónustu
■ Óvirkar: Veldur ekki skemmdum á búnaði t.d. Hlerun

□  Veikleikar
■ Öryqgisveikleikar: Gallar eða varnarleysi sem gefur möguleika 

á að misnota kerfi eða upplýsingar
■ Ógnanamódel: Vandkvæði við að sjá fyrir framtíðar ógnanir
■ Hönnun og kerfislýsingar: Villur og yfirsjónir sem valda því að 

Dað verða innbyggðir veikleikar
■ Framkvæmdaveikleiki: Villur eða gallar í byggingu kerfa
■ Rekstur og stillingar: Vegna rangrar eða óviðeigandi notkunar 

eða veikleikar í notkunarreglum
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Áhaettugreining og viðbrögð

□  Þarfagreining
□  Greina ógnanir, innri og ytri áhætta
□  Greina ástand kerfa
□  Fiokka ógnanir eftir mikilvægi
□  Öryggisógnun, hugsanlegt brot á öryggi t.d:

■ Oheimil notkun eða birting upplýsinga
■ Óheimil eyðing eða breytingar á upplýsingum, búnaði eða 

öðrum auðlindum
■ Þjófnaður, fjarlæging eða tap á upplýsingum eða búnaði
■ Truflanir á eða stöðvun þjónustu
■ Villa á sér heimildir, þykjast vera yfirvaid

□  Gagnaðgerðir: Bregðast við ógnun sem hefur verið greind
□  Staðlaðar kerfisbundnar aðferðir, endurskoðun aðferða og 

aðgerða
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Ahættugreining og viðbrögð
□  Skilgreina öryggisstig neyðarfjarskipta og öruggra fjarskipta, t.d:

■ tiltækileiki neyðarfjarskipta þarf að vera ...
■ öryggi öruggra fjarskipta þarf að vera ... og tiltækileiki öruggra fjarskipta 

þarf að vera.
□  Velja aðferðafræði við areiningu kerfis -  risk analysis (risk 

assessment (finna veikíeika kerfis, líkur á að veikleiki kerfis verði 
að veruleika við hamfarir, afleiðinaar hamfara) og risk 
management (aðferðafræði sem skilgreinir hvaða áhættuþætti 
Darf taka tillit til og hvernincj). Einnig parf að skilgreina 
samskiptaleiðir innan kerfisins sem tryggja lágmörkun áhættu.

□  Greina núverandi kerfi út frá þessum skilgreiningum/aðferðum og 
finna veika hlekki.

□  Mæla með úrbótum á kerfinu út frá ofagreindri greiningu. Þessar 
úrbætur geta falið í sér:
■ Betri eða skilvirkari stjórnsýslu.
■ Umbætur á tæknilegum þáttum kerfa og betri samskipti milli kerfa.
■ Viðbætur við kerfi eða ný kerfi (t.d. fjölgun samskiptaleiða innan kerfis eða 

back-up kerfi eða
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Alþjóðleg samskipti

□  Þarf að uppfylla alþjóðlega skilmála
□  Erlend samskipti
□  Erlendar tengingar og sambönd
□  Upplýsingaskipti
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Takmarkanir 
sérstaða íslands í fjarskiptum
□  Fámenni
□  Dreif byggð
□  Stærð og gerð landsins
□  Herlaust land
□  Tengingar við útlönd
□  S m æ ð  er bæði veikleiki og styrkur.

■ Styrkur -  fjöldi þátta og aðila er lágur og auðveldara 
á ná samvinnu allra aðíía og þátta kerfisins.

■ Veikleiki -  Auðlindir eru takmarkaðar og lausnir 
(kerfi) sem til eru af stærðargráðu sem ekki á við.

■ Veikleiki -  Landið er stórt miðað við mannfjölda og 
áhættuþættir dreifðir um landið.
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Takmarkanir 
umhverfi
□  Markaðsaðstæður og framboð

■ Eru öryggisfjarskipti í boði eða hægt að fá á 
almennum markaði

□  Samkeppnismál
■ Verður þjónusta opinberra öryggisfjarskipta í 

samkeppni við aimenn fjarskipti
□  Samleið

■ Afmarka hverjir þurfa sambæriieg öryggisfjarskipti og 
hvar og hverjir mega fá aðgang

□  Kostnaður
■ Hvað er hagkvæmast að gera
■ Hvar er hægt að hagræða

□  Almenn fjarskipti
■ Hver er skörunin, hvað er ásættanlegt samnýting
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Stjórnsýsla - starfsemi

□  Vöktun upplýsinga
□  Aðgerðastjórn
□  Eftirlit og rekstur kerfa og samninga
□  Viðhalda:

■ stjórnkerfi öryggis
■ öryggisstefnu
■ ábyrgðaskiptingu og skipulagi
■ áhættumati og verklagsreglum
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Stjórnsýsla - rekstraform

□  Allur rekstur öryggisfiarskipta er nú á ábyrgð 
innlendra aðila.

□  Aðlaga þarf yfirstjórn örygqisfjarskipta að 
þessum aðstæ ðum  og sam næ fa alla hæ tti 
kerfisins til að bæ ta og auka virkni kerfisins.

□  Samrekstur hagkvæmastur
□  Eignarhald?
□  Ábyrgð?
□  Úthýsa tilteknum undirþáttum
□  Samtenging og sameining kerfi
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Breytt umhverfi

□  Sala fjarskiptafyrirtæka
■ Áherslur þeirra á almenn fjarskipti
■ Ýmis öryggisfjarskiptakerfi áfram í eigu hins opinbera

□  Endurnýjun fjarskiptakerfa
■ Tetra kerfið leysir af ýmis talstöðvakerfi,
■ Verið að endurnýja strandstöðvakerfið
■ Ljósleiðarahringur um landið um 20 ára gamall
■ Aðrir Ijósleiðarar, orkufyrirtækja
■ Nýr sæstrengur til útlanda

□  Ný og breytt tækni og notkunarmynstur
■ Tetra, IP/netið, gervihnettir, opnara umhverfi
■ Fleiri notendur staðsettir um alian heim tengdir 

almennum fjarskiptakerfum hér
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Breytt umhverfi
□  Nýjar og breyttar þarfir og ógnanir

■ Glæpir, hryðjuverk, umfangsmeira orkukerfi, 
alþjóðavæðing landsins

□  Brottför varnarliðsins
■ Ratsjárkerfi, loftvarnakerfi
■ Eftir að Bandaríkjaher hætti starfsemi hér hefur ýmis 

starfsemi fiuttst tii innlendra aðila.
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Hugsanlegar viðbætur og 
breytlngar

□  Efling grunnkerfa: Annar Ijósleiðarahringur 
um landið

□  Sameining vaktstöðva
□  Sameiginleg stjórnstöð

■ Vöktun og eftirlit
■ Aðgerðastjórn

□  Rekstur ratsjárstöðva og stjórnstöðvar
□  Loftvarnakerflð
□  Stjórnstöð sjófarenda
□  Staðsetning
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Sameiginlegt kerfi öryggisfjarskipta 
ávinningur

□ Aðgangur að öruggum fjarskiptakerfum
□ Aðgangur að sjálfstæðum fjarskiptakerfum
□ Samræming, samþætting og samtenging 

öryggisfjarskipta
□ Sameiginleg vöktun og aðgerðastjórn

□ Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri
□  Hægt að úthýsa undirþáttum
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Nágrannalöndin 
- þarf að skoða betur
□  Finnland: State security networks
□  Noregur: DNK, Direktoratet for n0dkommunikasjon
□  Danmörk: SINE (SlkkerhedsNEttet)
□  Svíþjóð: Rakel
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EINH EIWN TVEIR

Samband ísienskra sveitarfélaga,

Halldór Halldórsson, formaður,

Pósthólf 8100 

128 Reykjavík

Reykjavík, 11. janúar 2008.

Varðar: Aðgangur útkallsslökkviliða að þjónustu Tetra fjarskiptakerfisins.

Á liðnum mánuðum hafa ýmsir aðilar sem eru í forsvari fyrir sveitarfélögin hafl samband við 
Neyðarlínuna hf. og lýst áJiyggjum af því, að hin ahnenna gjaldskrá fyrir notkun á TETRA 
öryggisfjarskiptakerfinu, falli mjög illa að þörfum slökkviliða í hinum fámennari byggðum. Visað 
er til þess að gjaldskráin taki mið af daglegri og ofl verulegri notkun. Þetta eigi m.a. við um 
slökkvilið sem skipuð eru atvinnumönnum í fullu starfi sem og aðra viðbragðsaðila sem sama 
gildir um en gildi ekki slökkvilið í minni sveitarfélögum. Þar sé starfið oftast aukastarf, sem sinnt 
er af samfélagslegri skyldu.
Fjöldi aðila, m.a. sveitarstjómarmenn og samtök slökkviliðs- og sjúkraflutningsmanna hafa bent á, 
að afhotagjaldið fyrir Tetra farstöðvar sé veruleg hindrun í vegi þess að minni sveitarfélög fái 
hagnýtt sér öryggisfjarskiptakerfið og lagt slökkviliðsmönnum sínum til Tetra farstöðvar. Bent er 
á að notkun þessara aðila á farstöðvunvim sé mjög lítil þar sem um hlutastörf og fá útköll sé að 
ræða. Þá teppist flutningsgeta kerfisins lítt af slíkri notkun. Loks hefur verið bent á, að frá 
sjónarmiði almannavama sé afar æskilegt að slökkviliðsmenn um allt land nýti sama 
fjarskiptakerfið til að auðvelda boðskipti þeirra og við þá þegar vá ber að höndum.
Neyðarlínan hefur gaumgæft ofangreind sjónarmið og hefur, að höfðu samráði við slökkviliðin í 
stærstu sveitarfélögunum, fallist á að rök standi til þess að bjóða slökkviliðum, sem að mestu eru 
skipuð mönnum í hlutastörfum eða útkallshópum, sérstök kjör sem taki mið af takmarkaðri notkun 
þessara aðila og burðargetu kerfisins. Hefur verið ákveðið að bjóða framangreindum aðilum 
þjónustu fyrir 1/3 af almennu gjaldi, en það svarar nú til kr. 1500 pr. mánuð.
Það er von okkar að þetta tilboð geti greitt fyrir því að minni slökkviliðin fái nýtt sér kosti 
öryggisfj arskipakerfisins og er óskað staðfestingar, fyrir 21. janúar n.k., á að þessi viðbrögð séu í 
samræmi við óskir Sambands íslenskra sveitarfélaga um sérstaka gjaldskrá fyrir umrædda 
þjónustu. Jafhframt fer Neyðarlínan þess á leit við sambandið að það kynni sveitarfélögum sem 
reka slökkvilið manna í hlutastarfi framangreinda tilhögun.“

Virðingarfyllst,

Þórhallur Ólafsson, 
framkvæmdastjóri
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