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Flera incidenter…



PTS föreskrifter om driftsäkerhet

• Trädde i kraft 

den 1 januari 2016



Föreskrifternas innehåll

Tre kategorier av krav:

• Generella krav för samtliga 

tillhandahållare

• Krav för de tillhandahållare som har 

vetskap om antalet aktiva anslutningar

• Krav för tillhandahållare av mobilnät 

och mobila kommunikationstjänster



Kategori 1 – för alla tillhandahållare

• Krav på övergripande driftsäkerhetsarbete (3 §)

• Dokumentation av tillgångar och förbindelser (4 §)

• Riskanalys och konsekvensanalys (5 §)

• Incidenthantering (7 §) 

• Kontinuitetsplanering (8 §)

• Åtgärder avseende åtkomst och behörighet (13 §)

• Åtgärder avseende övervakning och beredskap (14 §)



Kategori 1 – för alla tillhandahållare

• Åtgärder efter riskbedömning (9-12 §§)
• Intrång och annan yttre påverkan (fysiskt och logiskt) 

• Väderrelaterade hot

• Planerade förändringar, där man inför större förändringar måste 

genomföra tester och ta fram återställelseplan

• + alla ytterligare åtgärder som är nödvändiga

med hänsyn till riskerna



Kategori 2 – tillhandahållare med kännedom 
om antalet aktiva anslutningar

Klassificering av tillgångar (15 §)

A ≥ 200 000

B ≥ 30 000

C ≥ 8 000

D ≥ 2000

E > 0



Kategori 2 – krav på redundans och reservkraft

• Redundans av tillgångar (16-18 §§)

• Redundans av förbindelser (19-20 §§)

• Reservkraft (21§)



Kategori 3 – reservkraft för mobila nät och 
tjänster (22 §)



Vilka incidenter ska rapporteras?

• Störningar och avbrott 

av betydande omfattning



Trappstegsmodell för rapportering

13

Tid som störningen eller 

avbrottet pågått 

Störningens eller avbrottets 

uppskattade omfattning 

≥ 1 timme ≥ 150 000 abonnenter eller 

≥ 15 000 km² 

sammanhängande berört 

område eller 

≥ 50 % kapacitetsbortfall 

≥ 2 timmar ≥ 30 000 abonnenter eller 

≥ 5 000 km² 

sammanhängande berört 

område eller 

≥ 30 % kapacitetsbortfall 

≥ 6 timmar ≥ 5 000 abonnenter eller 

≥ 2 500 km² 

sammanhängande berört 

område eller 

≥ 20 % kapacitetsbortfall 

≥ 24 timmar ≥ 2000 abonnenter eller 

≥ 1 000 km² 

sammanhängande berört 

område eller 

≥ 10 % kapacitetsbortfall 



Hur ser det ut med driftsäkerheten?

• 2016 – färre större störningar
• 33 inrapporterade avbrott och 

störningar av betydande omfattning. 

Tidigare år runt 50 st.

• Få händelsestyrda tillsyner



Vilken tillsyn bedriver PTS?

• Tillsynsplan 2017-18

• Händelsestyrd och planlagd tillsyn

• Årlig tillsyn – större operatörer

• Dokumentation av tillgångar och 

förbindelser

• Konfigurationshantering



Snart kan vi vara hos er

• Driftsäkerhetsarbete hos små och 

medelstora operatörer
• Krav på driftsäkerhet

• Krav på rapportering av störningar

• Kartläggning av driftsäkerhet 

på landsbygden 



Tack!

patrik.bystedt@pts.se
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