
  

  
  

 

  
 

 

 

En sammanställning över PTS lägesrapporter om 
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PTS lägesrapport om telekommunikationerna - måndag 
den 7 mars 
Det sker ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna som en 

följd av stormen den 8-9 januari 2005. Det är cirka 4 800 abonnenter som 

saknar fast telefoni. 

PTS följer utvecklingen för telekommunikationer efter stormen den 8-9 januari 2005 och 

publicerar löpande lägesrapporter. 

PTS har i syfte att ta tillvara erfarenheter från stormen tagit fram en rapport som 

beskriver konsekvenserna av stormen för elektroniska kommunikationer. Rapporten 

beskriver också det omfattande förebyggande arbete som pågår och förslag lämnas på 

ytterligare åtgärder för att skapa robustare kommunikationer. Rapporten, Elektroniska 

kommunikationer och stormen den 8-9 januari 2005 (PTS-ER-2005:9) finns på vår 

webbplats. 

PTS har inlett tillsyn av hur de större operatörerna har agerat efter stormen ställt mot 

reglerna i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (05-1837, 05-1838, 05-1839 

och 05-1840). 

Lägesrapport för telekommunikationer den 7 mars 2005: 

Det sker ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna som en följd av 

stormen den 8-9 januari 2005. Teleoperatörerna har lånat in servicetekniker från övriga 

delar av Sverige och våra grannländer. Arbetet med att reparera telekommunikationerna 

pågår under veckans alla dagar. 

Problemen har begränsats till den fasta telefonin och glesbygden. Det är cirka 4 800 

abonnenter som saknar fast telefoni (felanmälda) vilket kan jämföras med drygt en 

kvarts miljon abonnenter direkt efter stormen. Drygt 1 600 abonnenter saknar telefoni 

som en direkt följd av stormen. Resten, cirka 3 200 abonnenter, saknar telefoni främst 

på grund av följdfel då många reparationer får göras provisoriskt vilket innebär ökad 

sårbarhet. Utöver fel som är en följd av stormen finns även fel som har andra orsaker, 

vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer. 

Problem finns på många platser i södra Sverige men främst i Kronobergs, Västra 

Götalands, Skåne och Jönköpings län. Även i Hallands och Blekinge län finns det 

problem. Det är fortfarande svårt att ta sig fram till vissa platser. Reparationsarbetet har 

prioriterats så att permanentboende tas i första hand vilket innebär att de som nu 
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saknar telefoni främst är fritidsboende. I de fall den fasta telefonin inte fungerar kan 

man genom att mobilnäten fungerar vidarekoppla sin fasta telefon till mobiltelefonen. 

De fasta telenäten har en struktur där man först måste reparera de större trafikvägarna, 

vilket innebär att få igång telestationer och förbindelser ut mot större kopplingspunkter. 

Först därefter kan reparation och felsökning ske i spridningsnäten mot enskilda 

abonnenter vilket nu sker. Bara i TeliaSoneras nät har man åtgärdat mer än 100 000 

sådana fel. Dessa fel tar tid att åtgärda och varje enskilt avhjälpt fel ger inte så många 

abonnenter telefonin tillbaka som var fallet i början av reparationsarbetet. Tiden för 

felavhjälpning kan variera för enskilda abonnenter till och med på samma ort beroende 

på felets art och svårighetsgrad. I en del fall handlar det inte längre om reparation utan 

om nybyggnad. Det är inte ovanligt att en abonnent kan ha drabbats av flera olika fel 

vilket gör tiden för reparation extra lång. 

De bedömningar som görs är att de flesta som är utan telefoni som en direkt följd av 

stormen kommer att få tillbaka sin telefoni denna vecka. För enskilda abonnenter kan 

det ta ytterligare tid. Det kan antas att det över lång tid framöver kommer att uppstå 

följdfel, men ambitionen är att dessa åtgärdas inom en vecka. När den stormfällda 

skogen efterhand tas om hand finns det risk att el- och teleledningar samt annan 

teleutrustning skadas. Det kommer att ta lång tid innan alla provisoriska reparationer är 

åtgärdade med permanenta lösningar. 

Operatörerna ger information till sina abonnenter genom kundtjänsterna, flera genom 

sina hemsidor på Internet och annonser i dagspressen. Bland annat ges information om 

när telefonin bedöms fungera igen och vilken ersättning abonnenten har rätt till. 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller återuppbyggnaden av 

telekommunikationerna. Exempel är beroendeförhållandet av el, tillgången på material 

och eventuella framtida oväder. 

 
 
 
PTS lägesrapport om telekommunikationerna - måndag 
den 14 februari 
Ett nytt oväder har drabbat södra Sverige i helgen. Genom att 

telekommunikationer, både fast och mobil, är beroende av el och 

elförsörjningen återigen har påverkats uppstår störningar i 

telekommunikationerna. 

För en utförligare beskrivning över problemen i telekommunikationerna efter stormen 

den 8 och 9 januari 2005 hänvisar PTS till den redovisning som myndigheten lämnade 

till Näringsdepartementet den 17 januari 2005 (dnr 05-000379). 

Lägesrapport för telekommunikationer den 14 februari 2005 

Ett nytt oväder har drabbat södra Sverige i helgen. Genom att telekommunikationer, 

både fast och mobil, är beroende av el och elförsörjningen återigen har påverkats 

uppstår störningar i telekommunikationerna. Teleoperatörerna hanterar situationen 

genom att sätta in egna reservelaggregat. Detta innebär att telekommunikationerna kan 

fungera utan ordinarie elförsörjning men det medför även ökad sårbarhet då aggregaten 
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kräver service m.m. Helgens oväder drabbade till stora delar samma områden som den 

tidigare stormen. I området finns redan resurser på plats efter stormen och dessa har 

snabbt kunnat sättas in. Påverkan på telekommunikationerna efter helgens oväder har 

därför begränsats. 

Det sker ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna. Teleoperatörerna 

har lånat in servicetekniker från övriga delar av Sverige och våra grannländer. Arbetet 

med att reparera telekommunikationerna pågår under veckans alla dagar. 

Problemen har begränsats till den fasta telefonin och glesbygden. Stora områden i södra 

och mellersta Sverige är drabbade. Störst problem är det i Kronobergs län. Även andra 

län har drabbats t.ex. Västra Götalands, Hallands, Jönköpings och Skåne län. 

Det är cirka 14 400 abonnenter som saknar fast telefoni (felanmälda) vilket kan 

jämföras med drygt en kvarts miljon abonnenter direkt efter stormen. Det anmäls 

fortfarande många fel som beror på stormen men man hinner nu reparera fler fel än vad 

som anmäls. 

Det fasta telenäten har en struktur där man först måste reparera de större 

trafikvägarna, vilket innebär att få igång telestationer och förbindelser ut mot större 

kopplingspunkter. Först därefter kan reparation och felsökning ske i spridningsnäten mot 

enskilda abonnenter vilket nu sker. Bara i TeliaSoneras nät har man åtgärdat cirka 77-

78 000 sådana fel. Dessa fel tar tid att åtgärda och varje enskilt avhjälpt fel ger inte så 

många abonnenter telefonin tillbaka som var fallet i början av reparationsarbetet. Tiden 

för felavhjälpning kan variera för enskilda abonnenter till och med på samma ort 

beroende på felets art och svårighetsgrad. I en del fall handlar det inte längre om 

reparation utan om nybyggnad. Det kan komma att ta många veckor innan enskilda 

abonnenter får tillbaka telefonin. 

Mobilnäten fungerar i stort i de drabbade områdena. Det finns stationer som inte är i 

drift men de som fungerar kan betjäna större områden. En konsekvens är att det är 

svårt att komma fram vid många samtidiga telefonsamtal. Genom att mobilnäten 

fungerar finns möjlighet för abonnenter att vidarekoppla sin fasta telefon till 

mobiltelefonen, även om den fasta telefonen inte fungerar. 

De reparationer som sker görs ibland provisoriskt. Det innebär ett behov av att 

återkomma med långsiktiga lösningar. När den stormfällda skogen efterhand tas om 

hand finns det risk att el- och teleledningar samt annan teleutrustning kan skadas. 

Operatörerna ger information till sina abonnenter genom kundtjänsterna, flera genom 

sina hemsidor på Internet och annonser i dagspressen. Bland annat ges information om 

när telefonin bedöms fungera igen och vilken ersättning abonnenten har rätt till. 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller återuppbyggnaden av 

telekommunikationerna. Exempel är beroendeförhållandet av el, tillgången på material 

och eventuella framtida oväder. 

Utöver fel som är en följd av stormen finns även fel som har andra orsaker, vilket till en 

viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer. 
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PTS lägesrapport om telekommunikationerna - torsdag 
den 10 februari 
Ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna pågår. 

Teleoperatörerna har lånat in servicetekniker från övriga delar av Sverige och 

våra grannländer. Arbetet med att reparera telekommunikationerna pågår 

under veckans alla dagar. 

För en utförligare beskrivning över problemen i telekommunikationerna efter stormen 

den 8 och 9 januari 2005 hänvisar PTS till den redovisning som myndigheten lämnade 

till Näringsdepartementet den 17 januari 2005 (dnr 05-000379). 

Lägesrapport för telekommunikationer den 10 februari 2005 

Ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna pågår. Teleoperatörerna har 

lånat in servicetekniker från övriga delar av Sverige och våra grannländer. Arbetet med 

att reparera telekommunikationerna pågår under veckans alla dagar. 

Problemen har begränsats till den fasta telefonin och glesbygden. Stora områden i södra 

och mellersta Sverige är drabbade. Störst problem är det i Kronobergs län. Även andra 

län har drabbats t.ex. Västra Götalands, Hallands, Jönköpings och Skåne län. 

Det är cirka 15 600 abonnenter som saknar fast telefoni (felanmälda) vilket kan 

jämföras med drygt en kvarts miljon abonnenter direkt efter stormen. Det anmäls 

fortfarande många fel som beror på stormen men man hinner nu reparera fler fel än vad 

som anmäls. 

Det fasta telenäten har en struktur där man först måste reparera de större 

trafikvägarna, vilket innebär att få igång telestationer och förbindelser ut mot större 

kopplingspunkter. Först därefter kan reparation och felsökning ske i spridningsnäten mot 

enskilda abonnenter vilket nu sker. Bara i TeliaSoneras nät har man åtgärdat cirka 75 

000 sådana fel. Dessa fel tar tid att åtgärda och varje enskilt avhjälpt fel ger inte så 

många abonnenter telefonin tillbaka som var fallet i början av reparationsarbetet. Tiden 

för felavhjälpning kan variera för enskilda abonnenter till och med på samma ort 

beroende på felets art och svårighetsgrad. I en del fall handlar det inte längre om 

reparation utan om nybyggnad. Det kan komma att ta många veckor innan enskilda 

abonnenter får tillbaka telefonin. 

Mobilnäten fungerar i stort i de drabbade områdena. Därmed finns möjlighet att 

vidarekoppla sin fasta telefon, även om den inte fungerar, till sin mobiltelefon. 

Telekommunikationer är beroende av el och elförsörjningen har fortfarande inte kommit 

tillbaka i många områden. I dessa områden försörjs telekommunikationerna med 

operatörernas reservel vilket innebär ökad sårbarhet då denna kräver service m.m. 

De reparationer som sker görs ibland provisoriskt. Det innebär ett behov av att 

återkomma med långsiktiga lösningar. När den stormfällda skogen efterhand tas om 

hand finns det risk att el- och teleledningar samt annan teleutrustning kan skadas. 

Operatörerna ger information till sina abonnenter genom kundtjänsterna och flera 

genom sina hemsidor på Internet. Bland annat ges information om när telefonin bedöms 

fungera igen och vilken ersättning abonnenten har rätt till. 
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Det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller återuppbyggnaden av 

telekommunikationerna. Exempel är beroendeförhållandet av el, tillgången på material 

och eventuella framtida oväder. 

Utöver fel som är en följd av stormen finns även fel som har andra orsaker, vilket till en 

viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer. 

 

 

PTS lägesrapport om telekommunikationerna - onsdag 
den 2 februari 
Ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna pågår. Problemen 

har begränsats till den fasta telefonin och glesbygden. Stora områden i södra 

och mellersta Sverige är drabbade. Störst problem är det i Kronobergs län. 

Även andra län har drabbats t.ex. Västra Götalands, Hallands och Jönköpings 

län. 

För en utförligare beskrivning över problemen i telekommunikationerna efter stormen 

den 8 och 9 januari 2005 hänvisar PTS till den redovisning som myndigheten lämnade 

till Näringsdepartementet den 17 januari 2005 (dnr 05-000379). 

Lägesrapport för telekommunikationer den 2 februari 2005 

Ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna pågår. Problemen har 

begränsats till den fasta telefonin och glesbygden. Stora områden i södra och mellersta 

Sverige är drabbade. Störst problem är det i Kronobergs län. Även andra län har 

drabbats t.ex. Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län. 

Det är cirka 20 000 abonnenter som saknar fast telefoni (felanmälda) vilket kan 

jämföras med drygt en kvarts miljon abonnenter direkt efter stormen. Reparationerna är 

nu orienterade mot enskilda kundfel. Dessa tar tid att åtgärda och varje enskilt avhjälpt 

fel ger inte så många abonnenter telefonin tillbaka som var fallet i början av 

reparationsarbetet. I en del fall handlar det inte längre om reparation utan om 

nybyggnad. Det kan komma att ta många veckor innan enskilda abonnenter får tillbaka 

telefonin. 

Mobilnäten fungerar i stort i de drabbade områdena. Det finns stationer som inte är i 

drift men de som fungerar kan betjäna större områden. En konsekvens är att det är 

svårt att komma fram vid många samtidiga telefonsamtal. 

Telekommunikationer är beroende av el och elförsörjningen har fortfarande inte kommit 

tillbaka i många områden. I dessa områden försörjs telekommunikationerna med 

operatörernas reservel vilket innebär ökad sårbarhet då denna kräver service m.m. 

De reparationer som sker görs ibland provisoriskt. Det innebär ett behov av att 

återkomma med långsiktiga lösningar. När den stormfällda skogen efterhand tas om 

hand finns det risk att el- och teleledningar samt annan teleutrustning kan skadas. 

Operatörerna ger information till sina abonnenter genom kundtjänsterna och flera 

genom sina hemsidor på Internet. Bland annat ges information om när telefonin bedöms 

fungera igen och vilken ersättning abonnenten har rätt till. 
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Det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller återuppbyggnaden av 

telekommunikationerna. Exempel är beroendeförhållandet av el, tillgången på material 

och eventuella framtida oväder. 

Utöver fel som är en följd av stormen finns även fel som har andra orsaker, vilket till en 

viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer. 

 

 

PTS lägesrapport om telekommunikationerna - onsdag 
den 26 januari 
Ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna pågår. Problemen 

har begränsats till den fasta telefonin och glesbygden där det är cirka 24 600 

abonnenter som saknar telefonin. PTS fortsätter att följa utvecklingen och 

kommer att publicera nästa lägesrapport i vecka fem. 

För en utförligare beskrivning över problemen i telekommunikationerna efter stormen 

den 8 och 9 januari 2005 hänvisar PTS till den redovisning som myndigheten lämnade 

till Näringsdepartementet den 17 januari 2005 (dnr 05-000379). 

Lägesrapport för telekommunikationer den 26 januari 2005 

Ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna pågår. Problemen har 

begränsats till den fasta telefonin och glesbygden där det är cirka 24 600 abonnenter 

som saknar telefonin. Det kan komma att ta många veckor innan enskilda abonnenter 

får tillbaka telefonin. I en del fall handlar det inte längre om reparation utan om 

nybyggnad. Störst problem är det i Kronobergs och Västra Götalands län men flera 

områden i södra och mellersta Sverige är också drabbade. 

Mobilnäten fungerar i stort sett i de drabbade områdena. Det finns stationer som inte är 

i drift men de som fungerar kan betjäna större områden. En konsekvens är att det är 

svårt att komma fram vid många samtidiga telefonsamtal. 

Telekommunikationer är beroende av el och elförsörjningen har fortfarande inte kommit 

tillbaka i många områden. I dessa områden försörjs telekommunikationerna med 

operatörernas reservel vilket innebär ökad sårbarhet då denna kräver service m.m. 

Stölder av reservelaggregat förekommer. Dessa polisanmäls 

De reparationer som sker görs ibland provisoriskt. Det innebär ett behov av att 

återkomma med långsiktiga lösningar. När den stormfällda skogen efterhand tas om 

hand finns det risk att el- och teleledningar samt annan teleutrustning kan skadas. 

Operatörerna ger information till sina abonnenter genom kundtjänsterna och flera 

genom sina hemsidor på Internet. 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller återuppbyggnaden av 

telekommunikationerna. Exempel är beroendeförhållandet av el, tillgången på material 

och eventuella framtida oväder. 

Utöver fel som är en följd av stormen finns även fel som beror på annat vilket till en viss 

nivå är normalt vid drift av telekommunikationer. 
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PTS lägesrapport om telekommunikationerna - fredag 
den 21 januari 
Läget för telekommunikationerna har förbättrats genom ett intensivt 

reparationsarbete sedan början av veckan men problem finns. PTS fortsätter 

att följa utvecklingen och kommer att publicera nästa lägesrapport i mitten av 

vecka fyra. 

För en utförligare beskrivning över problemen i telekommunikationerna efter stormen 

den 8 och 9 januari 2005 hänvisar PTS till den redovisning som myndigheten lämnade 

till Näringsdepartementet den 17 januari 2005 (dnr 05-000379). 

Lägesrapport för telekommunikationer den 21 januari 2005 

Läget för telekommunikationerna har förbättrats genom ett intensivt reparationsarbete 

sedan början av veckan men problem finns. 

Problemen har i stort begränsats till den fasta telefonin och glesbygden. Där kan det 

komma att ta många veckor innan enskilda abonnenter får tillbaka telefonin. I en del fall 

handlar det inte längre om reparation utan om nybyggnad. Störst problem är det i 

Kronobergs län men flera områden i södra och mellersta Sverige är också drabbade. 

Det är drygt 30 000 abonnenter som saknar fast telefoni. Det beror främst på att det 

successivt upptäcks fel i stationerna och ut mot abonnenterna. Därför har antalet 

abonnenter som saknar telefoni ökat. 

Mobilnäten fungerar i stort sett i de drabbade områdena. Det finns stationer som inte är 

i drift men de som fungerar kan betjäna större områden. En konsekvens är att det är 

svårt att komma fram vid många samtidiga telefonsamtal. 

Telekommunikationer är beroende av el och elförsörjningen har fortfarande inte kommit 

tillbaka i många områden. I dessa områden försörjs telekommunikationerna med 

operatörernas reservel vilket innebär ökad sårbarhet då det krävs service m.m. Det 

rapporteras också om stölder av reservelaggregat vilka polisanmäls. 

De reparationer som sker görs ibland provisoriskt. Det innebär ett behov av att 

återkomma med långsiktiga lösningar. När den stormfällda skogen efterhand tas om 

hand finns det risk att el- och teleledningar kan skadas. 

Operatörerna ger information till sina abonnenter genom kundtjänsterna och flera 

genom sina hemsidor på Internet. 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller återuppbyggnaden av 

telekommunikationerna. Exempel är beroendeförhållandet av el, tillgången på material 

och eventuella framtida oväder. 

Utöver fel som är en följd av stormen finns även fel som beror på annat vilket till en viss 

nivå är normalt vid drift av telekommunikationer. 
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PTS lägesrapport om telekommunikationerna - tisdag 
den 18 januari 
Läget förändras allt mindre mellan dagarna då många av de kvarvarande 

problemen är långt ut i näten vilket innebär att varje enskilt problem ofta bara 

påverkar ett fåtal kunder. Dessutom kräver många av dem stor arbetsinsats. 

PTS fortsätter att följa utvecklingen och kommer att publicera nästa 

lägesrapport på fredag. 

För en samlad bild över läget med telekommunikationerna efter stormen den 8 och 9 

januari 2005 hänvisar PTS till den redovisning som myndigheten lämnade till 

Näringsdepartementet igår (dnr 05-000379). 

Lägesrapport för telekommunikationer den 18 januari 2005 

PTS bedömning är att det kommer ta flera dagar till innan telekommunikationerna 

fungerar på stationsnivå och många veckor innan enskilda abonnenter i glesbygd får 

tillbaka telefonin. 

Det är många som är utan telekommunikationer trots ett intensivt reparationsarbete. 

Störst problem är det i Kronobergs län men flera områden i södra och mellersta Sverige 

är drabbade. 

Hos TeliaSonera AB är det ca 21 800 abonnenter som saknar fast telefoni. Det beror på 

att telestationerna inte fungerar, på fel i stationen och ut mot abonnenten vilket 

upptäcks successivt och på att fel kan finns i abonnenternas egen utrustning. 

Mobilnäten börjar fungera men det finns områden, främst i Kronoberg och Blekinge, som 

är utan täckning. Många stationer är inte i drift men de som fungerar kan betjäna större 

områden. En konsekvens är att näten blir hårt ansträngda. 

Eftersom telekommunikationer är beroende av el försörjs dessa, i stor utsträckning, med 

operatörernas reservel vilket innebär ökad sårbarhet då det krävs service m.m. Det 

rapporteras också om stölder vilka polisanmäls. 

Operatörerna ger information till sina kunder genom kundtjänsterna och flera genom 

sina hemsidor på Internet. 

 

 

PTS rapporterar läget för telekommunikationerna den 
17 januari till regeringen 
Med anledning av den senaste tidens stormar har PTS sammanställt en 

statusrapport till regeringen. 

Rapport (121 kB)

 
 
 
PTS lägesrapport om telekommunikationerna - söndag 
den 16 januari 
Antalet abonnenter som är utan telekommunikationer, både det fasta nätet och 

mobilnäten, fortsätter att minska men i långsammare takt. Det beror på att 
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reparationsarbetet har gått in i en ny fas. Reparationerna, särskilt för det fasta 

nätet, är nu allt mer orienterade mot enskilda kundfel. 

Det är fortfarande många som är utan telekommunikationer. I princip är det hela Syd- 

och Mellansverige som är drabbat i olika omfattning. Störst problem är det i Kronobergs 

län. Problem finns i Västra Götalands, Jönköpings, Blekinge, Hallands och Skåne län men 

även i Kalmar och Östergötlands län. Hos TeliaSonera AB är det cirka 17 000 abonnenter 

som saknar fungerande fast telefoni därför att telestationerna inte fungerar. Därutöver 

är det ytterligare abonnenter som saknar telefon på grund av enskilda kundfel. För att 

kunna ta emot anmälningar om enskilda kundfel har Telia satt in extra personal i sina 

kundtjänster. 

Ett intensivt reparationsarbete av telekommunikationerna pågår. I det arbetet 

samarbetar operatörerna med länsstyrelser, samhällets funktioner för räddningstjänst, 

militären, hemvärnet, elbolag, väghållare, markägare, leverantörer m.fl. Ett exempel är 

att PTS har haft kontakter med länsstyrelsen i Kronobergs län och operatörerna som 

tillsammans har utvecklat ett gott samarbete så att samtal från och till 

reparationspersonalen kan förmedlas mellan de olika operatörernas nät för att uppnå 

god täckning. I Kronobergs län har också en mobil satellitbasstation anskaffats och 

radiolänk byggs med hjälp av militären för att förbättra telefonitäckningen. Operatörerna 

har fortfarande problem att nå till sina telestationer i flera områden, främst i Kronobergs 

län, eftersom vägarna är blockerade av nedfallna träd. 

Telekommunikationer, både fast telefoni och mobilnäten, är beroende av el för att 

fungera. I områden där elförsörjningen inte fungerar prioriterar operatörerna att säkra 

elförsörjningen genom att få igång reservelaggregat. När telekommunikationer försörjs 

med reservel innebär det ökade underhållsinsatser i form av regelbunden service med 

påfyllning av bränsle, byte av olja m.m. Flera operatörer har brist på reservelaggregat. 

Förutom att det kräver resurser att underhålla reservelaggregat ger det också sårbarhet 

för nya störningar av telefonin. Den ordinarie elförsörjningen kommer successivt tillbaka 

i många områden och då får operatörerna förflytta reservelaggregaten till områden som 

saknar el. 

Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatören kan lokalisera 

skador på utrustningen i telenäten. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med 

följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna, enskilda kundfel och 

avbrott på teleledningar m.m. I bland visar det sig att ledningar och master är helt 

förstörda så att det inte längre handlar om reparation utan om nybyggnation. På grund 

av omfattningen av reparationer och nybyggnationer har läget blivit ansträngt när det 

gäller material och reservdelar. 

 

 

PTS lägesrapport om telekommunikationerna - lördag 
den 15 januari 
Med anledning av den senaste tidens stormar, som drabbat bland annat 

telekommunikationerna, har PTS sammanställt en lägesrapport: Antalet kunder 
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som är utan telekommunikationer fortsätter att minska. Det gäller både det 

fasta nätet och mobilnäten. Operatörerna och olika funktioner i samhället 

arbetar för att få telekommunikationerna för servicepersonalen att fungera 

bättre, vilket skulle underlätta reparationsarbetet. 

Det är fortfarande många som är utan telekommunikationer. Störst problem är det i 

Kronobergs län men även andra delar av Sydsverige är drabbade t.ex. Västra Götalands, 

Jönköpings, Hallands, Skåne, Kalmar och Östergötlands län. Hos TeliaSonera AB är det 

nu cirka 24 600 abonnenter som saknar fungerande fast telefoni. PTS har haft kontakt 

med länsstyrelsen i Kronobergs län och operatörerna som tillsammans utvecklar ett gott 

samarbete bl.a. för att uppnå ökad täckning för den personal som arbetar med att 

reparera telekommunikationerna. 

Telekommunikationer, både fast telefoni och mobilnäten, är beroende av el för att 

fungera. Den ordinarie elförsörjningen kommer successivt tillbaka i många områden och 

därmed börjar telekommunikationerna i stort att fungera. 

I områden där elförsörjningen inte fungerar prioriterar operatörerna att säkra 

elförsörjningen genom att få igång reservelaggregat. När telekommunikationer försörjs 

med reservel innebär det ökade underhållsinsatser i form av service och påfyllning av 

bränsle. Detta ger sårbarhet för nya störningar. 

En förutsättning för att kunna placera ut reservelaggregat är att operatören kan nå sina 

stationer men det är fortfarande inte alltid möjligt, främst i Kronobergs län, på grund av 

nedfallna träd. Samarbete sker med länsstyrelser, samhällets funktioner för 

räddningstjänst, militären m.fl. 

Utrustning i näten för telekommunikationer har skadats som en följd av stormen. Ofta är 

det först när stationerna fått el och fungerar igen som operatören kan lokalisera 

skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som 

kortslutningar i kretskort i stationerna, enskilda kundfel och avbrott på teleledningar 

m.m. Därför har Telia satt in extra med personal i sina kundtjänster för att kunna ta 

emot felanmälningar. 

 

 

 

PTS lägesrapport om telenäten - fredag den 14 januari 
På grund av den gångna helgens stormar och dess följder för 

telekommunikationerna skickar PTS nu dagliga lägesrapporter till 

Krisberedskapsmyndigheten. Informationen samlar PTS in från Telia Sonera, 

Vodafone, Tele2 och Hi3G (3). Rapporten för fredagen den 14 januari följer 

nedan. 

En tydlig utveckling är att antalet kunder som är utan telekommunikationer minskar. 

Telekommunikationerna börjar fungera i större utsträckning. Det är dock fortfarande 

många som är utan telekommunikationer. 

Telekommunikationer, både fast telefoni och mobilnäten, är beroende av el för att 

fungera. Därför prioriterar operatörerna att säkra elförsörjningen genom att få igång 

reservelaggregat. I det arbetet efterlyses av en del teleoperatörer prognoser från 
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elbolagen så att man kan prioritera reservelen. Konsekvenser av att 

telekommunikationer nu på många ställen drivs med reservel är att det innebär ökade 

underhållsinsatser i form av bränsle och service vilket ökar sårbarheten för störningar. 

Den ordinarie elförsörjningen kommer också successivt tillbaka. Det är på många håll, 

främst i Kronoberg, svårt att nå stationerna då det krävs omfattande röjning. 

Teleoperatörerna har redovisat en plan över prioriterade vägar till krisledningen i 

Kronoberg och det finns ett samarbete med samhällets funktioner för räddningstjänst. 

De nedfallna träden har skadat utrustning och ofta är det först när stationerna fått el 

och fungerar igen man kan lokalisera skadorna som t.ex. trasiga ledningar. 

Hos TeliaSonera AB minskar antalet kunder som saknar fungerande fast telefon och det 

är nu 39 000 abonnenter. 

 

 

 

PTS lägesrapport om telenäten - torsdag den 13 januari 
På grund av den gångna helgens stormar och dess följder för 

telekommunikationerna skickar PTS nu dagliga lägesrapporter till 

Krisberedskapsmyndigheten. Informationen samlar PTS in från Telia Sonera, 

Vodafone, Tele2 och Hi3G (3). Rapporten för torsdagen den 13 januari följer 

nedan. 

Reparationsarbeten pågår och alltfler kunder får tillbaka sina telekommunikationer. 

Telekommunikationer, både fast telefon och mobilnäten, är beroende av el för att 

fungera. Därför prioriteras i första hand att säkra elförsörjningen och i andra hand att 

laga trasig utrustning. I takt med att röjning sker av vägar kan teleoperatörerna komma 

fram till sina stationer och få igång reservelaggregat. Flera operatörer anger ett gott 

samarbete med räddningstjänsten för röjning och att de har ordnat reservel att sätta in 

när de kommer fram till stationerna medan andra har viss brist på reservel. Den 

ordinarie strömförsörjningen kommer också successivt tillbaks men det efterlyses 

prognoser från elbolagen när de kan leverera el så man kan prioritera reservelen. De 

nedfallna träden har skadat utrustning och ofta är det först när stationerna fått el och 

fungerar igen man kan lokalisera den skadade utrustningen som t.ex. trasiga ledningar. 

Nattens oväder har i vissa områden förvärrat situationen. 

Hos TeliaSonera AB minskar antalet kunder som saknar fungerande fast telefon och det 

är nu 75 000 abonnenter. Telia upptäcker nya fel allt eftersom elen kommer tillbaka 

vilket innebär att en del kunder får vänta ytterligare många dagar på sin telefon. Därför 

sätter man nu in extra personal i sina kundtjänster för att kunna ta emot 

felanmälningar. Dessutom har kontaktpersoner utsetts till krisledningarna vid 

länsstyrelserna. 
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PTS rapporterar läget för telekommunikationerna till 
regeringen den 13 januari 
Med anledning av den senaste tidens stormar har PTS sammanställt en 

statusrapport till regeringen. 

Rapport (pdf 98 kB)

 

 

 

PTS skickar lägesrapport om telenäten till 
Krisberedskapsmyndigheten den 12 januari 
På grund av den gångna helgens stormar och dess följder för 

telekommunikationerna skickar PTS nu dagliga lägesrapporter till 

Krisberedskapsmyndigheten. Informationen samlar PTS in från Telia Sonera, 

Vodafone, Tele2 och Hi3G (3). Rapporten för onsdagen den 12 januari följer 

nedan. 

Det grundläggande problemet för telekommunikationerna är att de inte får elkraft. Även 

teleledningar för det fasta nätet har rasat. Detta beror på nedfallna träd. 

Teleoperatörerna har även problem med att nå ut till sina stationer pga. nedfallna träd. I 

takt med att man når stationerna kopplas reservel in. Man behöver också ut dit för att 

fylla på bränsle i dessa. 

Flera operatörer trycker på vikten av att få information från elbolagen när de bedömer 

att ordinarie el kommer tillbaks för att veta hur man ska prioritera reservelen. 

TeliaSonera AB har aviserat att fortfarande saknar 105 000 abonnenter telefon och att 

man börja få materialbrist. 

Oro uttrycks för den aviserade stormen som kan innebära en förvärrad situation. För 

information hänvisar operatörerna till sina hemsidor och kundtjänst. 
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