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Vägledning om skyldigheten att rapportera 
avbrott och störningar 

Rapportering av avbrott och störningar 
Sedan den 1 juli 2011 är alla operatörer skyldiga att rapportera inträffade 
störningar och avbrott till PTS. När och hur rapportering ska ske samt 
vad rapporterna ska innehålla framgår av lagen om elektronisk 
kommunikation och PTS föreskrifter. Den här vägledningen beskriver 
reglerna närmare. 

Vägledningen innehåller förklaringar och exempel som avser att 
illustrera hur reglerna kan tillämpas. Dessa ska däremot inte betraktas 
som förhandsbesked om vilka bedömningar PTS kan komma att göra i 
ett enskilt ärende. 

Varför ska störningar och avbrott rapporteras? 
Ett tillförlitligt och säkert utbyte av information via elektroniska 
kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster blir alltmer 
centralt i samhället. PTS har till uppgift att främja tillgången till säkra och 
effektiva elektroniska kommunikationer och utövar tillsyn över regler om bl.a. 
driftsäkerhet i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.  

Skyldigheten för operatörer att rapportera störningar och avbrott är tänkt att ge 
PTS ett underlag för att kunna göra bedömningar av om det finns anledning att 
misstänka att bestämmelserna om driftsäkerhet inte efterlevs och i sådana fall 
möjliggöra för PTS att vidta lämpliga tillsynsåtgärder. Även i de fall en rapport 
inte ger upphov till direkta tillsynsåtgärder kan den innehålla uppgifter som 
bidrar till myndighetens kunskap om vanliga orsaker till störningar och avbrott 
m.m. Den kan därmed komma att utgöra en viktig grund för myndighetens 



 

 Sida 
 2(9) 

  

Post- och telestyrelsen 2 
 

långsiktiga arbete för att främja driftsäkerheten i de elektroniska 
kommunikationerna. 

Vem är skyldig att rapportera störningar och avbrott? 
Reglerna gäller för alla som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Ett allmänt 
kommunikationsnät är ett elektroniskt kommunikationsnät som helt eller 
huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan 
nätanslutningspunkter. En elektronisk kommunikationstjänst är tjänst som 
vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs 
av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät. För mer 
information om innebörden av dessa begrepp, se anmälningsplikt för 
operatörer. 

Vad är en störning och vad är ett avbrott? 
Med störningar avses att elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster är tillgängliga men med bristande funktion. Med 
avbrott avses att näten eller tjänsterna inte är tillgängliga. Samma regler för 
rapportering gäller dock oavsett om det inträffade kan kategoriseras som en 
störning eller som ett avbrott. I den här vägledningen används huvudsakligen 
begreppet störning som beteckning för såväl störningar som avbrott. 

En störning eller ett avbrott inträffar normalt till följd av bortfall eller bristande 
funktion i ett tekniskt system som används för att tillhandahålla nät eller 
tjänster. Orsaken kan vara allt från avklippta ledningar och strömavbrott till 
konstruktionsfel i hård- eller mjukvara. Det är dock inte alla sådana händelser 
som leder till störningar eller avbrott. Tack vare redundans kan nätets eller 
tjänstens funktion i vissa fall ändå upprätthållas. Om funktionen kan 
upprätthållas men med försämrad kapacitet så räknas dock detta som en 
störning. 

Det kan även förekomma att en störning i en viss tjänst till viss del kan 
kompenseras av att likvärdig funktionalitet tillhandahålls via en annan tjänst. 
T.ex. kan förmedling av mobila röstsamtal på en och samma plats ofta ske via 
såväl UMTS som GSM. Ett avbrott i UMTS-tjänsten behöver därför inte 
medföra avbrott i den mobila rösttelefonin. Däremot kan en störning anses 
föreligga, på grund av att kapaciteten försämras. I samma scenario kan avbrott i 
de mobila internettjänsterna sannolikt anses föreligga, eftersom GSM inte på ett 
likvärdigt sätt kan kompensera för bortfallet av datatrafik. 

För att en tjänst ska kunna anses kompensera för bortfall av en annan tjänst 
förutsätts, något förenklat, att båda tjänsterna tillhandahålls av samma operatör, 

http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt-operatorer/�
http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt-operatorer/�
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att funktionaliteten är likvärdig och att tjänsterna kan nås av samma abonnenter 
via samma terminalutrustning, utan särskilda åtgärder från användarna. 

Vilka störningar och avbrott ska rapporteras? 
Störningar eller avbrott behöver bara rapporteras till PTS om de är av 
betydande omfattning. Det innebär att mer vardagliga störningar och avbrott, 
som endast påverkar ett fåtal abonnenter eller ett begränsat område normalt 
inte behöver rapporteras. 

När en störning berör många abonnenter eller ett stort geografiskt område så 
kan den medföra konsekvenser för samhället och därför anses vara av 
betydande omfattning. Men en störning kan också anses vara av betydande 
omfattning om den medför en väsentlig minskning av den berörda tjänstens 
eller nätets kapacitet, även om relativt få abonnenter påverkas. 

För att avgöra om en störning är betydande så bör hänsyn tas till hur många 
abonnenter, hur stort geografiskt område och hur stor andel av nätets eller 
tjänstens kapacitet som berörs. Dessutom har det betydelse hur länge 
störningen har pågått. Detta innebär att även mer kortvariga händelser ska 
rapporteras om konsekvenserna är mycket omfattande. Om konsekvenserna 
inte är lika omfattande ska rapportering ändå ske om störningen varar en längre 
tid. 

Den som endast innehar ett kommunikationsnät utan att förmedla elektroniska 
kommunikationstjänster i samma nät (t.ex. genom att tillhandahålla s.k. 
svartfiber) får självständigt, med ledning av ovanstående generella principer, 
bedöma om ett visst avbrott är av en omfattning som kan anses vara betydande. 

För den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster har däremot 
PTS utfärdat föreskrifter som mer i detalj anger hur omfattande en störning 
eller ett avbrott ska vara för att operatören ska vara skyldig att rapportera till 
PTS. 
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Tröskelvärden för rapportering avseende elektroniska 
kommunikationstjänster 
Kriterierna för rapportering av störningar och avbrott som inträffar i 
elektroniska kommunikationstjänster framgår av följande tabell: 

Tid som störningen eller avbrottet 
pågått 

Störningens eller avbrottets uppskattade 
omfattning 
 

≥ 1 timme ≥ 150 000 abonnenter eller 
≥ 15 000 km² sammanhängande berört område 
eller 
≥ 50 % kapacitetsbortfall 
 

≥ 2 timmar   ≥ 30 000 abonnenter eller 
≥ 5 000 km² sammanhängande berört område 
eller 
≥ 30 % kapacitetsbortfall  
 

≥ 6 timmar  ≥ 5 000 abonnenter eller 
≥ 2 500 km² sammanhängande berört område 
eller 
≥ 20 % kapacitetsbortfall  
 

≥ 24 timmar  ≥ 2000 abonnenter eller 
≥ 1 000 km² sammanhängande berört område 
eller 
≥ 10 % kapacitetsbortfall  

 

För varje tidsintervall i tabellen finns tre alternativa kriterier för rapportering. 
Det räcker således att antingen antalet abonnenter, den geografiska ytans storlek 
eller kapacitetsbortfallet når upp till den angivna gränsen för att rapportering 
ska ske. Operatören ska, för varje inträffad störning oavsett vilken den 
drabbade tjänsten är, göra en bedömning av om störningens omfattning når 
upp till vart och ett av de angivna gränsvärdena. Om exakta värden inte finns 
tillgängliga eller kan fastställas så får en uppskattning göras. 

Som framgår av tabellen behöver inte störningar som är kortare än en timme 
rapporteras till PTS. Vid mycket omfattande konsekvenser kan det dock vara 
lämpligt att rapportera även kortare störningar. Detsamma gäller mycket 
långvariga störningar av mindre omfattning än vad som anges i tabellen. 
Oavsett om rapportering av en störning har skett eller inte har PTS alltid rätt att 
på eget initiativ begära information om störningen. 
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Antal berörda abonnenter 
Antalet berörda abonnenter kan vanligen beräknas med hög noggrannhet för 
t.ex. telefoni- eller internettjänster via fasta nätanslutningar. För tjänster över 
mobila nätanslutningar, t.ex. mobiltelefoni, så måste vanligen antalet 
abonnenter uppskattas. 

En sådan uppskattning kan ske på olika sätt. Det är t.ex. möjligt att utgå från 
befolkningsmängden i det berörda geografiska området (uppgifter som finns att 
tillgå från t.ex. Statistiska centralbyrån, se www.scb.se), justerad med hänsyn till 
operatörens uppskattade marknadsandel i området. 

En annan metod är att utgå från dimensioneringen av tjänsten inom det 
berörda området, t.ex. kapaciteten i form av antalet trafikkanaler eller liknande i 
de berörda cellerna i ett mobilnät. Observera att en uppskattning alltid ska 
göras av det totala antalet abonnenter som befinner sig inom det berörda 
området och potentiellt kan behöva nyttja tjänsten, oavsett om 
uppkopplingsförsök faktiskt görs eller inte. Uppskattningen ska dock inte avse 
det totala antalet abonnenter som under den tid störningen pågår passerar 
genom det berörda området utan antalet som finns i området vid en given 
tidpunkt. 

Sammanhängande berört område 
Den geografiska ytan som berörs av en störning kan sällan beräknas exakt utan 
måste uppskattas av operatören. För tjänster som tillhandahålls över mobila 
nätanslutningar bör normalt det sammanlagda täckningsområdet för berörda 
celler eller motsvarande i mobilnätet anses utgöra det berörda området. 

Observera att om ett visst geografiskt område täcks av flera basstationer för 
samma tjänst, varav endast vissa berörs av en störning kan en störning ändå 
anses föreligga i tjänsten till följd av att den totala kapaciteten reduceras. En 
sådan störning ska rapporteras om tröskelvärdet för kapacitetsbortfall 
överskrids. 

För tjänster som tillhandahålls över fasta nätanslutningar bör normalt den 
uppskattade sammanlagda ytan för berörda fastigheter eller motsvarande 
enheter som anslutits till tjänsten anses utgöra det berörda området. Många 
rapporteringspliktiga störningar som uppkommer i fasta nät kan antas bero på 
fel eller avbrott i lokalstationer eller utbrutna abonnentsteg, eller avbrott i 
transmissionen till stationer. I sådana fall bör normalt hela det geografiska 
område som betjänas av berörd station eller motsvarande kunna anses berört av 
störningen, även om det finns fastigheter inom området som inte är anslutna till 
den aktuella tjänsten. 

http://www.scb.se/�
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Observera att om en störning berör flera geografiskt åtskilda områden behöver 
inte ytan för samtliga dessa läggas ihop vid en bedömning av om störningen ska 
rapporteras. Eftersom tröskelvärdet för rapportering avser sammanhängande 
område så behöver sammanräkning bara ske av ytan för de områden som är 
närliggande. 

Kapacitetsbortfall 
Med bortfall av kapacitet menas reducerad förmåga att tillhandahålla den 
berörda kommunikationstjänsten. Kapacitetsbortfallet kan beräknas på olika 
sätt beroende på vilket slags tjänst som berörs och vad som är orsaken till den 
inträffade störningen. 

När fel eller avbrott uppstår i ett visst nätelement eller motsvarande, t.ex. en 
lokalstation, kopplingsnod eller gateway, kan detta medföra störningar för hela 
eller delar av de berörda tjänsterna. Beroende på tjänsternas arkitektur, 
förekomsten av redundans etc. kan störningarna vara begränsade till vissa 
funktioner, vissa geografiska områden eller vissa abonnenter. Störningarna kan 
också medföra en generell reduktion av kapaciteten, t.ex. genom att det 
maximala antalet samtidiga samtal i en telefonitjänst minskar. 

Det är upp till operatören att för respektive tjänst göra en bedömning av 
lämpliga kapacitetsparametrar och därefter avgöra graden av reduktion till följd 
av störningen. En parameter som dock alltid ska beaktas är andelen berörda 
abonnenter i förhållande till det totala antalet abonnenter för tjänsten. 

Kapacitetsbortfallet ska alltid beräknas för tjänsten som helhet. Om en störning 
t.ex. drabbar mobil rösttelefoni ska beräkningen avse den berörda operatörens 
kapacitet för mobil rösttelefoni i hela landet. I likhet med vad beskrivits ovan 
avseende geografisk yta bör det under vissa förutsättningar vara möjligt att 
betrakta olika tjänster som likvärdiga substitut för varandra, vilket kan påverka 
beräkningen av kapacitetsbortfall. 

När en störning rapporteras till PTS bör operatören redovisa de metoder som 
tillämpats för att beräkna kapacitetsreduktionen. Observera att PTS alltid har 
möjlighet att i efterhand granska de bedömningar som operatören har lagt till 
grund för sitt beslut att rapportera en störning eller att avstå från det. 

När och hur ska rapportering ske och vad ska rapporterna innehålla? 
Rapporterna om avbrott och störningar ska i första hand utgöra ett underlag för 
PTS att bedöma om operatören bedriver sin verksamhet i enlighet med 
bestämmelserna om driftsäkerhet i lagen om elektronisk kommunikation och 
om det finns anledning att vidta tillsynsåtgärder till följd av den inträffade 
händelsen. För att kunna göra en sådan bedömning behöver PTS information 



 

 Sida 
 7(9) 

  

Post- och telestyrelsen 7 
 

om vad som har skett, omfattningen och konsekvenserna av störningen, vilka 
åtgärder som vidtagits för att minska konsekvenserna av störningen samt vilka 
åtgärder som vidtagits för att förhindra liknande störningar i framtiden. 

I rapporteringsskyldigheten ingår inte något krav på att operatörer självmant 
ska lämna information till PTS redan under tiden en störning pågår. Vid mycket 
omfattande störningar kan det dock vara lämpligt att ändå lämna grundläggande 
information om störningen till PTS. Vid sidan om PTS roll som 
tillsynsmyndighet har myndigheten också ett särskilt ansvar för att planera och 
vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris och för att 
förebygga sårbarheter och motstå hot och risker inom området elektronisk 
kommunikation. Sammantaget gör detta att information om pågående 
störningar är till nytta i PTS verksamhet. 

Den obligatoriska rapporteringsskyldigheten innebär att operatören självmant, 
senast den första vardagen efter det att en störning avhjälpts ska lämna 
följande uppgifter till PTS: 

När störningen inträffade och hur länge den varade 
Med stöd av uppgifter från system för övervakning eller loggning bör en 
operatör i normalfallet kunna fastställa relativt exakt när en störning 
inträffade. När så inte är fallet får istället en uppskattning göras med 
utgångspunkt från kända fakta om störningen. Utöver tidsangivelsen bör 
operatören redogöra i rapporten hur uppgifterna har fastställts. 

Det är inte ovanligt att händelseförloppet för en störning kan delas in i 
flera steg. T.ex. kan störningen inledningsvis förvärras genom en serie av 
händelser för att därefter successivt avhjälpas genom en serie av åtgärder. 
I dessa fall bör operatören ange tidpunkten för varje sådan relevant 
händelse under störningens förlopp i rapporten till PTS. 

Vilka kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster som berördes 
Redogörelsen för vilka nät och tjänster som störningen har omfattat bör 
innehålla såväl uppgifter om de berörda nätteknologierna, såsom t.ex. 
PSTN eller UMTS, som uppgift om berörda slutanvändartjänster, t.ex. 
rösttelefoni eller internetaccess. 

Störningens omfattning 
Vid en störning som berör elektroniska kommunikationstjänster bör den 
operatör som tillhandahåller dessa redogöra för störningens omfattning 
med utgångspunkt från de parametrar som gäller för bedömning av när 
en störning ska rapporteras (se ovan), dvs. antalet berörda abonnenter, 
berört geografiskt område samt kapacitetsbortfall. Utöver dessa uppgifter 
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kan operatören komplettera med andra uppgifter som beskriver 
störningens omfattning. 

Hur störningen påverkade berörda abonnenter 
Redogörelsen för hur störningen påverkade berörda abonnenter bör 
beskriva på vilket sätt och i vilken utsträckning tjänstens eller nätets 
funktionalitet försämrades. Om endast vissa av tjänstens funktioner 
påverkades av störningen bör detta framgå liksom uppgift om vilka 
funktioner som inte påverkades. 

Begränsningar i abonnenters möjlighet att ringa nödsamtal 
När det gäller störningar som berör telefonitjänster ska påverkan på 
förmedlingen av samtal till samhällets alarmeringstjänst via nödnumret 
112 redovisas särskilt. Det bör anges i vilka områden och i vilken 
utsträckning möjligheten att ringa nödsamtal påverkades. 

Senast två veckor efter det att störningen avhjälptes ska ovanstående 
uppgifter kompletteras med nedanstående uppgifter. Avsikten med den 
förlängda tidsfristen för dessa uppgifter är att operatören ska få tid att analysera 
det inträffade och kunna sammanställa ett fullständigt underlag. 

Orsakerna till störningen 
En störning orsakas inte sällan av en kombination av flera händelser. Det 
kan t.ex. röra sig om strömavbrott i kombination med fel i en anläggning 
för reservkraft eller att en kabel grävs av samtidigt som planerat underhåll 
pågår på en redundant förbindelse. Operatörens redogörelse för 
orsakerna till störningen bör beskriva samtliga omständigheter som 
bidrog till att störningen uppkom. 

Vilken information som har lämnats till allmänheten och berörda 
abonnenter  
Operatören ska redogöra för vilken information som lämnats till 
allmänheten respektive till berörda abonnenter. Redogörelsen ska även 
innehålla uppgifter om vilka kanaler som användes för att informera och 
vid vilka tidpunkter informationen lämnades. 

Åtgärder för att minimera effekterna av störningen  
Under en pågående störning kan operatören i många fall vidta åtgärder 
för att lindra effekterna av eller eliminera störningen i avvaktan på att den 
slutligen ska avhjälpas. Det kan t.ex. röra sig om inkoppling av 
reservsystem eller omledning av trafik via alternativa förbindelsevägar. 
Operatören ska redogöra för om sådana åtgärder vidtogs i samband med 
den aktuella störningen och i sådana fall beskriva dessa. 
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Åtgärder för att avhjälpa de fel och brister som orsakade störningen 
Operatören ska redogöra för de permanenta åtgärder som vidtagits för att 
åtgärda grundorsaken eller de bidragande orsakerna till störningen. Det 
kan t.ex. röra sig om att byta trasig hårdvara eller reparera avklippta 
kablar. Redogörelsen ska även innehålla uppgifter om när åtgärderna 
vidtogs. 

Åtgärder för att undvika att liknande störningar inträffar igen 

Efter att en störning har inträffat och avhjälpts är det väsentligt att 
händelsen analyseras i syfte att finna eventuella förbättringsåtgärder som 
kan minska risken för att störningar ska kunna uppkomma på grund av 
liknande orsaker i framtiden. I vissa fall kan åtgärder vidtas relativt 
omgående i samband med störningen medan det i vissa fall krävs en 
långsiktig åtgärdsplan. I operatörens redogörelse ska det framgå dels vilka 
åtgärder som redan vidtagits och när så skedde, dels vilka åtgärder som 
planeras framöver och när de enligt planen kommer att vidtas. 

Vid all rapportering som rör en och samma störning ska operatören ange ett 
referensnummer för störningen. Vid den första rapport som lämnas om en 
störning ska operatören dessutom lämna uppgift om en kontaktperson, som 
kan vara PTS behjälplig med ytterligare information om störningen. 

All rapportering av störningar till PTS bör ske elektroniskt. För ändamålet har 
PTS upprättat en särskild e-postadress, incidentrapport@pts.se. Rapporter som 
skickas till denna adress tas emot direkt av de handläggare på myndigheten som 
arbetar med tillsyn inom driftsäkerhetsområdet. PTS har för avsikt att göra det 
möjligt att även skicka krypterad e-post till denna adress.  

PTS arbetar även med utveckling av en e-tjänst genom vilken operatörer ska 
kunna upprätta och skicka in rapporter men även se tidigare lämnade rapporter. 
E-tjänsten kommer att tillhandahållas via PTS e-tjänstportal. Myndigheten ser 
därutöver på möjligheterna att göra tjänsten tillgänglig för integration med 
andra system som hanterar störningsinformation från operatörer, såsom 
systemet för gemensam lägesuppfattning (GLU). 

I avvaktan på att PTS tillhandahåller möjligheter till krypterad överföring av 
upplysningar till myndigheten så får operatören, i de enskilda fall där det 
bedöms nödvändigt, istället välja andra sätt att lämna rapporter på ett 
betryggande sätt (till exempel genom att lämna informationen i pappersform).  

mailto:incidentrapport@pts.se�
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