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Beslut om att avsluta tillsyn 

Part

Bahnhof AB, 556519-9493, Sveavägen 51, 111 34 Stockholm

Saken

Tillsyn enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen avslutar ärendet utan vidare åtgärd.

Bakgrund

2015 införde Post- och telestyrelsen (PTS) nya föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på 

driftsäkerhet med bland annat krav på reservkraft för tillhandahållare av elektronisk 

kommunikation. Reglerna trädde i full kraft först i juni 2020. PTS inledde under hösten 2020 

tillsyn för att kontrollera om tillhandahållarna installerat föreskriven reservkraft och att 

driftsäkerhetsarbetet vad gäller reservkraft sköts. Bahnhof AB (Bahnhof) är en av de 

tillhandahållare som har omfattats av tillsynen.

PTS har i sin tillsyn fokuserat på att kontrollera att inga större brister avseende reservkraft 

finns på ett generellt plan, samt vid vissa utpekade tillgångar. Utöver det har tillsynen 

fokuserat på om ett kontinuerligt driftsäkerhetsarbete genomförs vad gäller de i tillsynen 

utpekade tillgångarna. 
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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.

Vilka åtgärder som tillhandahållare är skyldiga att vidta för att nå upp till en lämplig 

driftsäkerhetsnivå förtydligas i PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet, 

nedan ”föreskrifterna”.

Enligt 21 § föreskrifterna ska tillhandahållaren med reservkraftsystem säkerställa att avbrott i 

extern elförsörjning inte orsakar störning eller avbrott i de kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster som denne tillhandahåller. Beroende på tillgångens klassificering 

finns krav på hur länge tillgången ska ha reservkraft. 

Av 15 § föreskrifterna framgår att tillgångar klassificeras utifrån hur många aktiva 

anslutningar som påverkas av störningen eller avbrottet. Tillgångar i klass B ska ha reservkraft 

i åtminstone 24 timmar; tillgångar i klass C ska ha reservkraft i åtminstone 8 timmar i tätort 

med fler än 8000 invånare och 12 timmar på övriga platser; tillgångar i klass D ska ha 

reservkraft i åtminstone 2 timmar i tätort med fler än 8000 invånare och 4 timmar på övriga 

platser.

21 § innehåller även ett krav på tester av reservkraftsystemen. Funktionstester av 

reservkraftsystem ska utföras varje kvartal för tillgångar i klasserna A, B och C samt varje år 

för tillgångar i klass D. Vidare föreskrivs i 21 § att tillhandahållaren är skyldig att årligen utföra 

test av reservkraftsystem genom att bryta den externa elförsörjningen årligen till tillgångar i 

klasserna A, B och C.
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En tillhandahållare är enligt 3 § föreskrifterna skyldig att bedriva ett långsiktigt och 

kontinuerligt övergripande driftsäkerhetsarbete. 3 § ställer även krav på att tillhandahållaren 

dokumenterar de tester som föreskrivs i 21 §.

PTS bedömning

Bahnhof har i tillsynen lämnat PTS en beskrivning av sin arbetsprocess med driftsäkerhet i 

nätet samt avtal vid inplacering hos annan av tillgångar, och testprotokoll av 

reservkraftsystem. 

Bahnhof har i tillsynen visat att bolaget har den reservkraft som krävs enligt föreskrifterna. 

Vidare har bolaget visat att det bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete 

vad gäller tillgång till reservkraft och kontinuerlig kännedom om reservkraftens 

funktionsduglighet. Avtal avseende tillgångar som Bahnhof har inplacerade hos annan, 

testprotokoll av reservkraftsystem och Bahnhofs uttalade avsikt att arbeta för framtida 

säkerhetsarbete visar att Bahnhof bedriver ett systematiskt och övergripande 

säkerhetsarbete avseende insyn i driftsäkerhetsarbetet samt har kontroll över att tillgångarna 

lever upp till de krav PTS ställer i sina föreskrifter. 

Det finns därmed inte längre anledning för PTS att fortsätta tillsynen. Tillsynen avslutas utan 

åtgärd.

Beslutet har fattats av Divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets slutliga handläggning 
har Johanna Eklund och Sofia Wirlée deltagit.
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