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Bakgrund
I samband med terrordådet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm 
uppstod lokala kapacitetsbrister och störningar i mobilnäten vid och omkring 
attentatsplatsen till följd av överbelastning. För Tele2 Sverige AB (Tele2) fick 
händelsen dock även nationell påverkan på bolagets mobilnät. Störningarna 
medförde att Tele2, under viss tid, misslyckades att koppla fram en del av de 
samtal som gjordes till och från bolagets mobilnät i hela landet. Detta 
påverkade även abonnenternas möjlighet att ringa nödnumret 112. Post- och 
telestyrelsen (PTS) har utfört tillsyn mot Tele2 för att vidare utreda skälen till 
störningen. 

PTS har hållit tillsynsmöten med Tele2 den 2 oktober 2017 och den 3 maj 2018. 

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 5 kap. 6 b § lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), LEK, ska 
den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och organisatoris-
ka åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på drift-
säkerhet. 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. 

Skyldigheterna preciseras i PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet 
(PTSFS 2015:2), nedan ”driftsäkerhetsföreskrifterna”, där bl.a. följande 
framgår.

I 5 § andra stycket anges att en tillhandahållare ska genomföra riskanalyser inför 
sådana planerade förändringar som kan påverka driftsäkerheten i de kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster som denne tillhandahåller, samt efter 
att sådana störningar eller avbrott som ska rapporteras enligt LEK har inträffat.

Enligt 9 § första stycket ska tillhandahållaren bl.a. vidta de åtgärder som är 
nödvändiga med hänsyn till den risk för störning eller avbrott som framkommit 
i tillhandahållarens riskbedömning enligt 5 §. Åtgärderna ska vidtas på den nivå 
som är proportionerlig med hänsyn till riskbedömningen, de kostnader som är 
förenade med åtgärden samt verksamhetens art och omfattning.

Av 15 § framgår bl.a. att en tillgång som vid en störning eller ett avbrott till 
följd av att tillgången upphör att fungera normalt kan omfatta 200 000 eller fler 
aktiva anslutningar utgör en tillgång i klass A.

I 16 § anges att tillhandahållaren, med redundanta tillgångar, ska säkerställa att 
tillgångar i klasserna A och B som upphör att fungera inte orsakar störning eller 
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avbrott i en kommunikationstjänst. Sådan störning eller avbrott som består i att 
sessioner avbryts är dock tillåten, om användare omedelbart kan upprätta nya 
sessioner. 

Tele2:s uppgifter
Generellt om skälen till störningen

Tele2 har sammanfattningsvis lämnat följande uppgifter om skälen till störning-
en. I mobilnätet förmedlas taltrafik med två teknologier: kretskoppling 
respektive paketkoppling. För den kretskopplade trafiken utgör media gateway 
(MGW) ett nätelement av central betydelse för bl.a. konvertering mellan de 
olika teknologierna (transcoding). Tele2:s kärnnät för mobiltelefoni har flera 
MGW:er som är sammankopplade och tillsammans utgör de Tele2:s totala 
kapacitet för bl.a. transcoding. 

Efter att terrordådet hade inträffat var efterfrågan på taltrafik (och därmed 
transcoding) högre än vad MGW:erna hade kapacitet att hantera. Till följd av 
detta uppstod störningar som medförde att upp till var tredje samtalsförsök 
misslyckades. Störningen pågick i cirka tre timmar. Nätelementen hade dock 
varken nedsatt funktion eller förmåga, utan hanterade den trafikmängd som de 
var dimensionerade för. Vidare var kopplingarna för förmedling av talsamtal 
mot två andra mobiltelefonioperatörer kraftigt överbelastade vilket därutöver 
bidrog till störningar i taltrafiken till och från dessa.

Övertagande av verksamhet 

Tele2 förvärvade TDC Sverige AB (TDC) den 31 oktober 2016. Till följd av 
detta genomförde Tele2 en migrering av cirka 200 000 mobilanvändare från 
TDC till de egna näten under perioden december 2016–maj 2017, där major-
iteten av användarna flyttades över under mars 2017. Tele2 hade till följd av 
den planerade migreringen även planerat för resursutökningar i MGW:erna, 
men dessa var ännu inte genomförda vid tidpunkten för incidenten. Till följd av 
migreringen av mobilanvändare från TDC hade utnyttjandet av transcoding-
resurserna ökat kraftigt. 

Rutiner rörande dimensionering av kärnelement

Tele2 tillämpar rutiner för dimensionering av kärnelement vilka i huvudsak 
innebär följande. Bolaget övervakar ständigt trafiken i näten och bevakar 
särskilt förutbestämda nyckelvärden (KPI:er, key performance index/indicators). 
Man genomför även bl.a. veckovisa statistikuppföljningar i syfte att säkerställa 
rätt dimensionering av näten. Beslut om kapacitetsökningar fattas efter att man 
konstaterat att ett kärnelements (t.ex. MGW) tröskelvärde för maximalt 
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kapacitetsutnyttjande har uppnåtts eller förväntas uppnås inom viss tid. 
Tröskelvärdet för när en kapacitetsökning ska ske är definierat som en funktion 
av elementets utnyttjandegrad i relation till dess totala kapacitet (x = z/y). Fram 
till tidpunkten för incidenten hade transcodingresurser inte varit ett sådant 
nyckelvärde som övervakades. Detta övervakas numera.

Tidpunkten då tröskelvärdena uppnåddes

Vid tidpunkten då terrordådet inträffade hade Tele2 överskridit sitt interna 
tröskelvärde för maximalt kapacitetsutnyttjande för transcodingresurserna. 
Anledningen var att bolaget hade tagit in mycket trafik under mars månad (se 
rubriken Övertagande av verksamhet ovan). 

Tele2 har inledningsvis angett att tröskelvärdena för MGW:er uppnåddes den 
5 april 2017 varvid omedelbar utökning av resurserna beslutades. Ett ytterligare 
sådant beslut fattades direkt efter incidenten den 7 april 2017. Bolaget har 
senare korrigerat datumet för när tröskelvärdena först uppnåddes till den 
7 mars 2017. Tele2 har angett att man inte upptäckte att kapacitetsutnyttjandet 
översteg tröskelvärdet förrän den 5 april 2017 på grund av att man inte 
övervakade transcodingresurserna. 

Redundans på kärnelement 

Tele2 har under tillsynsprocessen uppgett att man saknade faktisk redundans 
för MGW:erna mellan den 22 mars och den 28 april 2017, dvs. vid tidpunkten 
för incidenten. 

Vidtagna åtgärder med anledning av incidenten

De åtgärder som Tele2 har vidtagit med anledning av incidenten har i huvudsak 
varit att öka kapaciteten i samtliga MGW:er genom att tillföra ytterligare hård-
vara, genom att trafikoptimera och genomföra vissa organisatoriska förändring-
ar. Vidare har rutinerna vad gäller bevakningen av trafiklasten förstärkts genom 
att fler parametrar bevakas med kortare mellanrum och stäms av med ansvarig 
chef. Arbetet med utökande av kapaciteten påbörjades den 20 april och avsluta-
des den 23 maj 2017. Efter den inträffade incidenten har Tele2 vidare genom-
fört en riskanalys för nätelement som färdigställdes i oktober 2017. Inom ramen 
för riskanalysen hanteras bl.a. extraordinära händelser som kan skapa trafik-
stormar. Därutöver har Tele2 vidtagit åtgärder som har förkortat ledtiderna 
mellan beställning och leverans av hårdvara. 
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PTS bedömning
Driftsäkerhetsföreskrifternas tillämplighet i det aktuella fallet

De nuvarande driftsäkerhetsföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2016 och 
merparten av bestämmelserna däri (1–15 och 23 §§) gällde omedelbart från och 
med ikraftträdandet. Vad gäller bestämmelserna i 16–22 §§ anges att dessa 
träder i kraft i juni 2020 under förutsättning att tillhandahållaren inte genomför 
förändringar av tillgången (eller i förekommande fall reservkraftsystemet). Om 
någon förändring i tillgången sker träder bestämmelserna i kraft omedelbart 
avseende den tillgången. PTS vill i detta sammanhang särskilt påpeka vikten av 
att Tele2 har rutiner som säkerställer att bolaget uppmärksammar huruvida 
dessa bestämmelser gäller för en tillgång eller ett reservkraftssystem efter 
genomförd förändring. Att sådana rutiner finns kan komma att följas upp 
genom tillsyn.

PTS kan konstatera att Tele2:s MGW:er i det aktuella fallet utgör klass A-
tillgångar. Tele2 har inom ramen för tillsynen uppgett att bolaget, efter den 
1 januari 2016 men innan incidenten, genomfört förändringar i dessa tillgångar. 
Driftsäkerhetsföreskrifterna var därför tillämpliga i sin helhet vid tidpunkten för 
incidenten avseende dessa tillgångar. 

Hur kunde incidenten inträffa?

Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i ärendet kan PTS konstatera 
att den aktuella incidenten uppstod till följd av bristande kapacitet i kärn-
elementet MGW i Tele2:s nät. Den bristande kapaciteten uppstod till följd av 
att bolaget hade överfört ett stort antal kunder till sina nät, vilket ökat 
kapacitetsbehovet. Detta hade dock inte uppmärksammats av Tele2. 

Bristande redundans och kapacitet 

Tele2 har vidgått att bolaget saknade redundans avseende MGW:er i samband 
med att incidenten inträffade. PTS konstaterar att en sådan brist kan orsaka 
allvarliga operativa problem för tillhandahållare och användare av de aktuella 
näten och tjänsterna. 

PTS kan vidare konstatera att Tele2 efter incidenten har höjt kapaciteten i 
samtliga MGW:er genom att tillföra ytterligare hårdvara och genom att trafik-
optimera. Numera uppfyller Tele2 de interna tröskelvärden som anges för 
maximalt kapacitetsutnyttjande. Efter genomförda åtgärder har Tele2 sedan den 
28 april 2017 återupprättat redundansen och höjt kapaciteten för MGW:er. PTS 
saknar därför skäl att vidta ytterligare åtgärder avseende dessa tidigare brister.
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Om Tele2:s arbete med riskanalyser

PTS bedömer att Tele2:s planerade migrering av mobiltelefonianvändare från 
TDC utgör en sådan planerad förändring i kommunikationstjänst som avses i 
5 § andra stycket driftsäkerhetsföreskrifterna. Vid denna bedömning har 
myndigheten särskilt beaktat att antalet användare som skulle lyftas in i Tele2:s 
nät varit betydande. Som följd har den planerade migreringen aktualiserat frågor 
om förhållandet mellan belastning och kapacitet i kärnnätet före, under och 
efter migreringen. Den planerade migreringen har därmed riskerat att påverka 
driftsäkerheten i Tele2:s nationella nät. Rekvisiten i den angivna bestämmelsen 
är därmed uppfyllda. Som följd har Tele2 haft en skyldighet att upprätta en 
riskanalys innan migreringen samt att vidta eventuella skyddsåtgärder med 
anledning av riskbedömningen (jfr 9 § driftsäkerhetsföreskrifterna). Tele2 har 
angett att någon sådan, som efterlever kraven i driftsäkerhetsföreskrifterna, inte 
upprättats. PTS bedömer mot denna bakgrund att Tele2 inte har upprättat 
någon riskanalys enligt de krav som ställs i driftsäkerhetsföreskrifterna. Tele2 
förtjänar kritik för denna underlåtelse. 

Frågan är därefter om Tele2 borde ha upprättat en riskanalys och vidtagit 
skyddsåtgärder med anledning av den inträffade incidenten. PTS kan konstatera 
att incidenten var rapporteringsskyldig enligt LEK och därmed har en skyldig-
het att upprätta en riskanalys förelegat (jfr 5 § andra stycket driftsäkerhetsföre-
skrifterna). Rapporteringsskyldigheten har uppfyllts av Tele2, men någon risk-
analys i enlighet med driftsäkerhetsföreskrifternas krav har inte upprättats i 
anslutning till incidenten. Tele2 förtjänar därför kritik även i denna del. Inom 
ramen för tillsynen har PTS konstaterat att en sådan riskanalys numera har 
upprättats. PTS förutsätter att Tele2 kommer att tillse, genom ändrade rutiner, 
att riskanalyser upprättas vid framtida incidenter. PTS kan komma att följa upp 
att så också skett vid framtida tillsyn.

Tele2:s rutiner och hur de tillämpats 

PTS har närmare granskat Tele2:s rutiner för vidtagande av skyddsåtgärder, bl.a. 
hur identifiering av behov av att utöka kapaciteten i MGW:er sker och besluts-
fattande för sådana åtgärder. 

Inför TDC-migreringen genomförde Tele2 en analys av kapacitetsbehovet i 
bolagets MGW:er. Tele2 fann att kapacitetsutnyttjandet – efter migreringen – 
skulle komma att vara högre, men skulle hålla sig på gränsen mot det egna fast-
ställda tröskelvärdet. Samtidigt skulle bolaget byta ut äldre tekniska lösningar, 
vilket bedömdes medföra ökad kapacitet och därmed minska behovet av 
ytterligare tillförd kapacitet. Något behov av att tillföra kapacitet till MGW:erna 
med anledning av TDC-migreringen bedömdes därför inte föreligga. Tele2 har 
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därutöver vidgått att en avvikelse från gällande rutiner för beslut om kapacitets-
utökning skett i det här fallet. Om bolaget hade följt gängse rutiner hade en 
kapacitetsökning beslutats tidigare. 

Som en lärdom av det inträffade har Tele2 skärpt rutinerna vad gäller bevak-
ningen av trafiklasten genom att fler parametrar bevakas och stäms av med 
ansvarig chef. PTS bedömer mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna att det 
saknas skäl att vidta ytterligare åtgärder i denna del.

Samlad bedömning 

PTS konstaterar att Tele2 identifierar behov av skyddsåtgärder rörande 
kapacitetsökning i sina MGW:er på två sätt: genom riskanalyser och därav 
följande riskreducerande åtgärder (proaktivt) samt genom nätövervakning med 
tillhörande statistikuppföljning (reaktivt). I förevarande fall kan myndigheten 
konstatera att Tele2 inte har identifierat behov av kapacitetsökning i tid, varken 
genom proaktivt eller reaktivt arbete. Detta har fått till följd att bolagets 
MGW:er har haft för låg kapacitet vilket lett till incidenten.

Tele2 var vid tidpunkten för incidenten skyldigt att vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyllde rimliga 
krav på driftsäkerhet. Genom de brister som har uppmärksammats under till-
synen kan PTS konstatera att Tele2 vid tidpunkten för incidenten inte uppfyllt 
dessa krav. PTS anser därtill att incidenten sannolikt hade kunnat undvikas, eller 
åtminstone att omfattningen av densamma hade begränsats, om Tele2 hade 
uppfyllt de aktuella kraven. 

Som redovisats ovan har Tele2 efter incidenten vidtagit ett antal åtgärder som 
medför att bolaget numera uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet i dessa delar. 
Det saknas därför skäl att fortsätta tillsynen mot bolaget. Ärendet ska därför 
skrivas av från vidare handläggning. 

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Patrik Bystedt. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristerna Peder Cristvall och Love de Besche 
(föredragande) deltagit.
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