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Datum Vår referens Aktbilaga
2020-05-22 Dnr: 20-1301 19

 Avdelningen för säker kommunikation
Telenor Sverige AB

 

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Beslut – avskrivning av tillsyn med 
anledning av driftstörning som gjorde det 
omöjligt att nå 112,1177 och 90 000 via ip-
telefonitjänster den 17-22 december 2019 

Saken
Tillsyn enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) över driftstörning samt skyldigheten att genomföra 
riskanalyser och vidta skyddsåtgärder kring planerade förändringar, övervakning 
och beredskap.

_____________________

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

Bakgrund
Telenor AB (Telenor) har rapporterat en driftstörningsincident till Post- och 
telestyrelsen (PTS) den 23 december 2019.

Incidenten innebar att Telenors kunder i hela landet under perioden 17-22 
december 2019 drabbades av störningar avseende ip-baserad telefoni. 
Abonnenter påverkades av störningarna på så sätt att de inte gick att nå 112, 
1177 och 90 000 med ip-baserad telefoni. När kunden ringde dessa nummer 
gavs en upptagetton.

Mot bakgrund av den inträffade incidenten beslutade PTS den 13 februari 2020 
att inleda ett tillsynsärende för att granska om de tekniska och organisatoriska 
åtgärder som Telenor har vidtagit säkerställer att verksamheten uppfyller rimliga 
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krav på driftsäkerhet enligt LEK och tillhörande föreskrifter. PTS granskning 
har begränsats till att undersöka om Telenor har vidtagit lämpliga åtgärder för 
att förhindra att liknande incidenter inträffar igen.

PTS har begärt skriftliga upplysningar av Telenor och svar har inkommit till 
PTS den 5 mars 2020 och den 1 april 2020. PTS har genomfört ett tillsynsmöte 
hos Telenor den 11 mars 2020. 

Uppgifter lämnade av Telenor
Telenor har sammanfattningsvis lämnat följande uppgifter.

Vid ett planerat arbete för ip-tjänsten, har ett konfigureringsfel skett. Vid 
kundfelanmälan kunde konfigureringsfelet snabbt identifieras och rättas.

Planerade förändringar

Telenor har angett ett antal uppdateringar i sin förändringsprocess som utförts 
för att förhindra att incidenten inträffar igen. 

Övervakning och beredskap

Telenor uppger vidare att bolaget har övervaknings och beredskap på plats 
samt att ytterligare övervakning har implementerats för att säkra ip-tjänstens 
kontinuitet och tillgänglighet. 

Telenor har den 15 maj 2020 uppgett att de utfört åtgärder i enlighet med den 
utvecklingsplan som presenterats för PTS i mars 2020. Telenor har vidare 
uppgett att bolaget, under åtgärdernas införandetid, haft särskild 
uppmärksamhet vid alla förändringsjobb som direkt eller indirekt har berört 
funktionen VoIP, för att alltid säkerställa 112-funtionalitet.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 5 kap. 6 b § LEK ska den som tillhandahåller allmänna kommunikation-
snät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksam-
heten 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.
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Vilka åtgärder som tillhandahållare är skyldiga att vidta för att nå upp till en 
rimlig driftsäkerhetsnivå förtydligas i PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet 
(PTSFS 2015:2, nedan ”driftsäkerhetsföreskrifterna”).

Systematiskt driftsäkerhetsarbete

Av 3 § i driftsäkerhetsföreskrifterna framgår bl.a. att tillhandahållaren ska 
bedriva driftsäkerhetsarbetet långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt och att 
arbetet ska omfatta såväl normala driftsförhållanden som extraordinära 
händelser. Vidare framgår att tillhandahållaren ska ta fram och dokumentera de 
processer, planer och tester som föreskrivs i 5, 7, 8, 12, 13, 21 och 22 §§ samt 
säkerställa att anställda och uppdragstagare har kunskap om de processer och 
planer som de är berörda av. Tillhandahållaren ska dokumentera de åtgärder 
som vidtas enligt 10-12 §§ och 16-22 §§ samt följa upp dessa åtgärder årligen 
och vid behov.

Riskanalyser

En tillhandahållare ska enligt 5 § 2 st. driftsäkerhetsföreskrifterna genomföra 
riskanalyser inför sådana planerade förändringar som kan påverka 
driftsäkerheten i de kommunikationstjänster som denne tillhandahåller, samt 
efter att sådana störningar eller avbrott som ska rapporteras enligt 5 kap. 
6 c § LEK har inträffat.

Åtgärder efter riskbedömning

Av 9 § i driftsäkerhetsföreskrifterna framgår att tillhandahållaren ska vidta de 
åtgärder som föreskrivs i 10-12 §§, samt de ytterligare åtgärder som är 
nödvändiga med hänsyn till den risk för störning eller avbrott som framkommit 
i tillhandahållarens riskbedömning enligt 5 §. Samtliga åtgärder ska vidtas på 
den nivå som är proportionerlig med hänsyn till riskbedömningen, de kostnader 
som är förenade med åtgärden samt verksamhetens art och omfattning. 
Tillhandahållarens bedömning av nivå enligt första stycket ska dokumenteras 
och följas upp årligen och vid behov.

Planerade förändringar

Enligt 12 § driftsäkerhetsföreskrifterna ska en tillhandahållare, innan genom-
förande av förändringar i sina kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster som kan orsaka en rapporteringspliktig incident, 
säkerställa att tester genomförs och planera för att återställa 
kommunikationsnätet och kommunikationstjänsten för det fall att en störning 
eller ett avbrott inträffar. Dessa åtgärder ska enligt 3 § 
driftsäkerhetsföreskrifterna dokumenteras.
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Övervakning och beredskap

Av 14 § framgår att tillhandahållaren ska ha system som kontinuerligt övervaka 
kommunikationstjänster och aktiva delar i tillhandahållarens 
kommunikationsnät. Systemen ska generera larm vid störningar eller avbrott 
och tillhandahållaren ska ha beredskap dygnet runt för att ta emot larm och 
initiera relevanta åtgärder.

PTS bedömning
Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster har ett ansvar att vidta åtgärder som 
säkerställer att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Samhället, 
företag och enskilda individer är beroende av att näten och tjänsterna fungerar. 
Störningar och avbrott i nät och tjänster kan vidare få allvarliga konsekvenser, 
t.ex. om störningen eller avbrottet berör många abonnenter eller pågår under en 
längre tid.

Driftstörningen som ligger till grund för denna tillsyn har omfattat Telenors 
kunder för fast ip-telefoni i hela landet och har påverkat möjligheten för dessa 
kunder att nå samhällsviktiga nummer, såsom 112, 1177 och 90 000. Störningen 
har varit omfattande i tid och har inneburit att abonnenter t.ex. inte har kunnat 
nå 112 via fast ip-telefoni. Denna typ av störning utgör därmed även en 
händelse som kan leda till fara för liv och hälsa. 

I det följande kommer PTS att bedöma om Telenor har vidtagit lämpliga 
åtgärder för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen.

PTS kan konstatera att Telenor, vid tidpunkten för den ovan beskrivna 
driftstörningen, inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Mot bakgrund av de 
uppgifter som framkommit i ärendet står det klart att avgörande för att 
driftstörningen inträffade var att Telenor inte hade utfört tillräckliga testfall 
innan den planerade förändringen men inte heller efter. 

Som redogjorts för ovan har Telenor, efter upptäckten av driftstörningen, 
vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för att liknande störningar 
inträffar igen i sin förändringsprocess och vidtagit åtgärder för övervakningen 
av ip-tjänsten

Telenor har bl a säkrat rutiner för förändringsprojekt och testarbete som kan ha 
påverkan på samhällsviktiga nummer samt utökat övervakningen av de 
samhällsviktiga numren. . 
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Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anser PTS att de åtgärder 
Telenor har vidtagit avseende planerade förändringar, övervakning och 
beredskap bidrar till att stärka driftsäkerheten. Åtgärderna ökar möjligheten för 
bolaget att upprätthålla funktion och tillgänglighet av de samhällsviktiga 
numren 112, 1177 och 90 000 och minskar risken för att liknande incidenter 
inträffar. PTS bedömer att åtgärderna är lämpliga för att säkerställa att bolaget 
uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet vid planerade förändringar som kan 
påverka de samhällsnyttiga numren 112, 1177 och 90 000 och som är föremål 
för denna tillsyn. Det saknas därmed skäl att fortsätta tillsynen mot Telenor och 
ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.

Beslutet har fattats av enhetschefen Anna Montelius. I ärendets slutliga 
handläggning har även Åsa Gihl (föredragande), Ulf Wahllöf och Anders 
Franzén deltagit.

Page 5 of 5


	__platina03_PlatinaFiles$_Active_55_55b59673-4a30-4892-b2dc-286527f3c4e1.docx
	Beslut – avskrivning av tillsyn med anledning av driftstörning som gjorde det omöjligt att nå 112,1177 och 90 000 via ip-telefonitjänster den 17-22 december 2019
	Saken
	Post- och telestyrelsens avgörande
	Bakgrund
	Uppgifter lämnade av Telenor

	Skäl
	Tillämpliga bestämmelser
	PTS bedömning




