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Avbrott och störningar hittills i år

26 incidentrapporter

5 - vädret

6 - skadad fiber/gräv 

7 - konfiguration 

2 - hårdvarufel

4 - mjukvarufel



Pågående tillsyn 

Dokumentation av tillgångar och förbindelser

Påbörjades i april 2016



Sekventiell tillsyn mot fem operatörer

Hi3G, 

ComHem, 

Telenor, 

Telia, 

Tele2

Möten har hållits och analys av informationen pågår



Tillhandahållaren ska för respektive tillgång 
och förbindelse åtminstone dokumentera: 

1. en unik beteckning, 

2. vilken funktionalitet tillgången eller förbindelsen har, 

3. tillgångens eller förbindelsens geografiska placering, 

4. en hänvisning till den för tillgången eller förbindelsen aktuella     

riskanalysen enligt 5 §, och 

5. tillgångens klass enligt 15 §



Tillsyn konfigurationshantering

• PTS har ett strategiskt mål att antalet störningar till följd av 

misslyckad konfiguration ska minska

• Driftsäkerhetsföreskrifterna gäller sedan 1 januari 2016

• Tillsynen ser främst på 12 § om rutiner för förändringshantering, 

riskanalyser, tester, återställelseplaner

• Tillsynen inledd med en operatör och sedan ytterligare två

• Möten har hållits och analys av informationen pågår

• Tillsyn kan komma att inledas mot fler operatörer under nästa år



Förstudie om översyn av incidentrapporterings-
föreskriften
1. Vilka begrepp och definitioner kan behöva förändras?

2. Vilka tillhandahållare ska omfattas av skyldigheterna (nät/tjänster/svartfiber)?

3. När ska incidentrapporter rapporteras?

4. Utreda PTS bemyndigande avseende vad som avses med avbrott & störningar av 

betydande omfattning och utifrån det bedöma behovet av eventuellt nya 

gränsvärden för rapportering samt motivera behovet av dessa.

Förstudien ska lämna rekommendationer och förslag på revidering av föreskrifterna 

och/eller annan möjlig hantering av identifierade problem.

• Nästa steg kan bli att revidera föreskrifterna som då kommer att ske under 2017



ENISA:s sammanställning över 

rapporterade incidenter i EU



De incidenter som rapporteras till ENISA och 
kommissionen



Antal incidenter som rapporterats under åren



Incidenter per tjänst (antal)



Antal drabbade i snitt per tjänst



Rotorsak till incidenter



Antal drabbade i snitt per orsak



Avbrottstider per orsak



Underliggande orsaker 



Kommentarer och reflektioner

• Rotorsak anges som system failure vilket jag kan förstå men jag misstänker 

att human error i större utsträckning är rotorsak

• Fyrkantigt sätt att analysera siffrorna och svårt att visa konsekvenser, t.ex. 

inte skilja störningar som ger kapacitetbortfall eller händelser under en 

storm

• ENISA drar stora växlar på ett material som inte är statistiskt säkerställt

• De rapporterade incidenterna har bearbetats på flera ledder

• Hela rapporten finns på: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/annual-incident-reports-2015

https://www.enisa.europa.eu/publications/annual-incident-reports-2015


Tillsyn 2017

• Tillsynsplan 2017-2018

• Pågående tillsynsinsatser

• Årlig tillsyn av driftsäkerhetsincidenter

• Störningar och avbrott som orsakas av fel i 

konfiguration

• Driftsäkerhet i landsbygd

• Driftsäkerhet hos små och medelstora operatörer

• Händelsestyrd tillsyn



Direktivsöversynen – DSM

• Kommissionens förslag har lämnats gällande ett nytt direktiv –

European Electronic Communications Code (EECC)

• Breddad definition av tjänster - föreslås omfatta ett antal OTTer

'internet access service' as defined in Article 2(2) of Regulation (EU) 2015/2120; 

and/or 'interpersonal communications service'; and/or services consisting wholly or 

mainly in the conveyance of signals such as transmission services used for the 

provision of machine-to-machine services and for broadcasting, but excludes 

services providing, or exercising editorial control over, content transmitted using 

electronic communications networks and services;





Direktivsöversynen – DSM

• Justering i tidigare artikel 13a (artikel 40) - Säkerhet och integritet

• 40.3 – notify ”without undue delay” 

• Förtydligande av omfattande störning

In order to determine the significance of the impact 

of a security incident, the following parameters shall, 

in particular, be taken into account:

(a) the number of users affected by the breach;

(b) the duration of the breach;

(c) the geographical spread of the area affected by the breach;

(d) the extent to which the functioning of the service is disrupted;

(e) the impact on economic and societal activities.



Direktivsöversynen – DSM

• Definition av “security” 

• 2.22 ‘security’ of networks and services means the ability of 

electronic communications networks and services to resist, at a given 

level of confidence, any action that compromises the availability, 

authenticity, integrity or confidentiality of stored or transmitted or 

processed data or the related services offered by, or accessible 

via, those networks or services.



Direktivsöversynen – DSM

• Har anpassats för att vara i linje med NIS-direktivet och GDPR m.fl.

GDPR

NIS

Framework Directive

ePrivacy Directive



Kopplingar mellan regleringarna

NIS

FwD Art. 13a

GDPR

ePD Art. 4


