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Tillsyn om störningar och avbrott i 
elektroniska kommunikationsnät och 
tjänster 

 

Saken 

Händelsestyrd tillsyn efter störningar i mobilnät och tjänster den 23 februari 
2015. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.  

Bakgrund 

Den 23 februari 2015 drabbades Tele2 av en driftstörning som påverkade alla 
tjänster som Tele2 tillhandahåller i hela Sverige, med undantag för kretskopplad 
fast telefoni. Även andra tillhandahållare som har ett nätsamarbete med Tele2 
drabbades av störningen. 
 
PTS tog emot incidentrapporter om den inträffade störningen den 24 februari 
2015 och den 6 mars 2015. PTS höll därefter ett möte med Tele2 där företaget 
redogjorde för den inträffade störningen och orsakerna till störningen. 
Störningen inträffade efter konfigurationsförändringar i routrar där två nät som 
inte ska kopplas ihop ändå gjorde det. Detta ledde till överbelastning i noder i 
nätet, som i sin tur medförde omfattande intermittenta störningar för 
abonnenter och användare. 
 

http://www.pts.se/
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PTS inledde tillsyn den 24 mars 2015 eftersom incidenterna lett till omfattande 
konsekvenser för såväl Tele2 som för andra tillhandahållare som har 
nätsamarbeten med Tele2. Tillsynen syftade främst till att följa upp de 
åtgärder som Tele2 vidtagit eller avser att vidta för att minska sannolikheten för 
att liknande incidenter inträffar igen samt de åtgärder som Tele2 vidtagit eller 
avser att vidta för att lindra konsekvenserna ifall en liknande störning inträffar 
igen. I yttranden och vid möten har Tele2 redogjort för den inträffade 
störningen och de åtgärder Tele2 har genomfört samt de åtgärder Tele2 
planerade att genomföra. 
 
Inträffad incident och vidtagna åtgärder 

Tele2 har i ärendet i huvudsak lämnat följande upplysningar.  

Tele2 genomförde ett planerat arbete på en router i Stockholm. De stötte på ett 
problem i den routern, vilket fick oförutsedda konsekvenser som varken Tele2 
eller leverantören av routern kunnat förklara. Leverantören har heller inte 
kunnat återskapa felet. Routerns uppgift var att övervaka olika nätelement. Det 
som hände var att det blev överlast i IP-nätet, loopar i nätet, vilket gjorde att 
det kastades ett stort antal datapaket så att det uppstod problem med att ta 
emot och skicka. När Tele2 förstod att det var förändringen i routern som 
orsakat felet återställdes konfigurationen i routern så nätet normaliserades igen.  

För att lindra konsekvenserna av felet stängdes ett antal RNC (Radio Network 
Controller) ned för att tvinga över trafik till 2G-nätet. Tele2 såg att det var 3G-
nätet som påverkades mest. Det var dock inte bara mobiltrafik som drabbades 
utan all IP-trafik i Tele2:s corenät, vilket gjorde att det var fler tjänster än 
mobiltelefoni som drabbades och fler länder där Tele2 är aktiva eftersom dessa 
har centrala system placerade i Sverige.  

Efter inträffade incidenter har Tele2 alltid uppföljningsmöte. Under 
uppföljningsmötet klargörs vad som hänt, vilka typer av tjänster som 
omfattades av störningen samt hur många kunder som påverkats. Mötet 
används också för att analysera om Tele2 kan förbättra processerna så att 
samma incident inte inträffar igen, och om det är fråga om den mänskliga 
faktorn, hur arbetet kan förbättras.  

Efter uppföljningsmötet för denna störning skapades en lista med åtgärder som 
Tele2 skulle vidta för att förbättra driftsäkerheten och undvika en upprepning 
av incidenten. De åtgärder som Tele2 identifierade var ett antal åtgärder på kort 
sikt: 

- förbättring av konfigurationshanteringsprocessen genom 
förtydliganden, förenklingar och utbildning av personal, 
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- förbättring av systemet för uppföljning av konfigurationsförändringar så 
att alla förändringar loggas, 

- ökad automatisering av konfigurationshanteringen, 
- kartläggning av varför konsekvenserna av störningen blev så 

omfattande,  
- genomförande av övningar och informationsmöten med tekniker för att 

undvika omfattande fel och  
- tydliggörande av ansvar i processen för underhåll av datanätet.  

Utöver dessa kortsiktiga åtgärder så identifierade Tele2 en mer långsiktig åtgärd 
som bestod i översyn och förändrad design av corenätet för att göra det mer 
finmaskigt. Avsikten med denna tänkta förändring var att minska omfattningen 
av en störning i corenätet.  

Det visade sig dock senare att en sådan förändring inte skulle medföra 
förbättringar för den svenska delen av nätet och för svenska abonnenter utan 
snarare skulle minska konsekvenserna för andra länder där Tele2 bedriver 
verksamhet och som är beroende av centralt placerade tjänster för sin 
produktion. Tele2:s verksamheter i andra länder har efter genomförd riskanalys 
kommit fram till att kostnaden för ett mer finmaskigt nät inte står i proportion 
till den riskreducering ett införande av en förändring i corenätet skulle medföra, 
varför denna åtgärd inte har vidtagits. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska 
den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga 
krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en 
säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att 
genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott.  
 
När PTS inledde tillsynen förtydligades bestämmelsen i 5 kap. 6 b § LEK av 
PTS allmänna råd.1 De allmänna råden har under tillsynens gång ersatts med 

PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS 2015:2) som trädde i kraft 
den 1 januari 2016. 12 § i föreskrifterna förtydligar att innan tillhandahållaren 
genomför förändringar i sina kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
som kan orsaka sådana störningar eller avbrott som ska rapporteras enligt 5 
kap. 6 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska 

                                                 

1 PTSFS 2007:2 - PTS allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet. 

https://www.pts.se/upload/F%c3%b6reskrifter/Tele/PTSFS%202015-2%20-%20Drifts%c3%a4kerhet.pdf
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tillhandahållaren säkerställa att tester utförs. Tillhandahållaren ska planera för 
att återställa kommunikationsnätet och kommunikationstjänsten i händelse av 
att störning eller avbrott inträffar. Tester och planer för återställande ska vara 
anpassade till den planerade förändringens art och omfattning.  

Tillhandahållaren ska tillämpa en process vid genomförande av planerade 
förändringar (förändringshantering) som utgår från etablerad standard på 
området. 

Härutöver finns även bestämmelser i föreskrifterna om att tillhandahållaren ska:  

- bedriva ett övergripande driftsäkerhetsarbete (3 §),  
- genomföra riskanalyser inför sådana planerade förändringar som kan 

påverka driftsäkerheten i de kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster som denne tillhandahåller samt efter att sådana 
störningar eller avbrott som ska rapporteras enligt 5 kap. 6 c § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation har inträffat (5 §),  

- vidta åtgärder för att undvika att liknande incidenter inträffar och 
beakta erfarenheter från inträffade incidenter vid genomförande av 
riskanalyser (7 §), samt vidta ytterligare nödvändiga åtgärder efter 
riskbedömning (9 §). 

 
PTS bedömning 

PTS kan inledningsvis konstatera att Tele2 drabbats av en omfattande störning 
som även drabbade andra tillhandahållare av mobila elektroniska 
kommunikationstjänster genom nätsamarbeten. 
 
PTS konstaterar att Tele2 vidtog åtgärder för att begränsa konsekvenser av 
störningen under tiden då störningen pågick. PTS konstaterar vidare att Tele2 
vidtagit åtgärder för att förhindra att en liknande störning uppstår igen, t.ex. 
genom förbättringar av konfigurationshanteringsprocessen, förbättring av 
systemet för uppföljning av konfigurationsförändringar så att alla förändringar 
loggas och en ökad automatisering av konfigurationshanteringen. 
 
PTS har även följt upp Tele2:s planerade långsiktiga åtgärd som innebar en 
översyn och förändrad design av corenätet. Det har dock framkommit att en 
sådan förändring inte skulle medföra förbättringar för den svenska delen av 
nätet och för svenska abonnenter utan Tele2 har visat att den planerade 
förändringen i stället var tänkt att minska konsekvenserna i andra länder där 
Tele2 är verksamma. PTS har i tillsynen avvaktat genomförandet av 
förändringen av corenätet men har efter att ha fått en redogörelse för att en 
sådan förändring inte skulle medföra förbättringar av driftsäkerheten för 
svenska abonnenter, valt att inte gå vidare med denna del av tillsynen. 
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Sammanfattningsvis konstaterar PTS att Tele2 förändrat processer för bl.a. 
konfigurationshantering som en del av de åtgärder som vidtagits. PTS bedömer 
att de åtgärder Tele2 har vidtagit har varit relevanta för att hantera den 
inträffade störningen och för att undvika att en liknande störning inträffar igen. 

PTS har inom ramen för denna tillsyn inte granskat förändrings- och 
konfigurationshanteringsprocesser i detalj, men myndigheten avser att granska 
dessa processer i kommande tillsyn om konfigurationshantering. Med detta 
konstaterande avskrivs ärendet från vidare handläggning. 

   

 ____________________  

Beslutet har fattats av enhetschef Patrik Bystedt. I ärendets slutliga 
handläggning har även handläggaren Björn Scharin (föredragande) deltagit. 

 


