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Tio år efter stormen Gudrun – erfarenheter, 
utveckling och framtid 

Sammanfattning 
Stormen Gudrun ledde till omfattande och långvariga störningar och avbrott i 
elektronisk kommunikation. Exempelvis kunde inte en kvarts miljon 
abonnenter använda telefon omedelbart efter stormen. Tillgången till mobil 
telefoni och Internet påverkades också. De störningar och avbrott som följde 
efter stormen Gudrun kan betecknas som de mest omfattande och långvariga 
som förekommit under det senaste decenniet.”. Det främsta skälet till att de 
elektroniska kommunikationerna slutade fungera var de elavbrott som stormen 
orsakade. 

Efter stormen Gudrun identifierade PTS ett flertal utvecklingsbehov som på 
olika sätt skulle kunna bidra till att mildra konsekvenserna av framtida stormar 
och andra allvarliga händelser.  Under åren efter stormen Gudrun har 
utvecklingen och PTS åtgärder lett till en förbättrad krisberedskap och 
samverkan, ökad motståndskraft och förbättrad informationsförmedling.  

Sammantaget ser PTS att sektorns förmåga att motstå och hantera allvarliga 
händelser har blivit bättre under de gångna åren, men att det fortfarande finns 
utrymme för förbättringar. Samhällets beroende av elektronisk kommunikation 
ökar också hela tiden. För att möta denna utveckling har PTS identifierat behov 
av och planerar också för genomförande av ytterligare åtgärder, som kommer 
att bidra till ytterligare förbättringar under de närmaste åren.  
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Stormen Gudrun orsakade omfattande och långvariga 
störningar och avbrott i elektronisk kommunikation 

Den storm som drabbade södra och mellersta Sverige den 8 och 9 januari 2005 
förde med sig vindar med orkanstyrka i kustområden i södra Sverige med 
vindbyar upp till 42 m/s. Ännu mer anmärkningsvärda var dock de kraftiga 
västliga vindbyarna inne i det skogrika Småland, där både Ljungby och Växjö 
noterade 33 m/s. Vindbyar på 25-30 m/s förekom i stora delar av Götaland 
och även i sydöstra Svealand.1 

Stormen gjorde att över en kvarts miljon abonnenter omedelbart efter stormen 
inte kunde använda telefon. Tillgången till mobil telefoni och Internet 
påverkades också. Drygt en månad efter stormen finns fortfarande abonnenter 
som saknade telefoni. De störningar och avbrott som följde efter stormen 
Gudrun kan betecknas som de mest omfattande och långvariga som 
förekommit under det senaste decenniet..  

Det främsta skälet till att de elektroniska kommunikationerna slutade fungera 
var de elavbrott som stormen orsakade. Därutöver förstörde stormen 
teleutrustning och luftledningar i infrastrukturen för elektronisk 
kommunikation. 

Erfarenheterna efter stormen pekade på flera 

utvecklingsområden 

Efter stormen Gudrun identifierade PTS ett flertal utvecklingsbehov, i och 
utanför sektorn elektronisk kommunikation, som på olika sätt skulle kunna 
bidra till att mildra konsekvenserna av framtida stormar.2 Dessa behov kan 
indelas i fyra utvecklingsområden: 

 krisberedskap: där operatörer enskilt och genom samarbetet och 
samverkan arbetar för att minimera konsekvenserna av störningar och 
avbrott; 

 ökad motståndskraft: åtgärder för att förbättra operatörernas förmåga att 
minska förekomsten och längden av störningar och avbrott efter en 
storm; 

 reglering: skyldigheter som riktas mot operatörer och elnätsägare och som 
påverkar förmågan att motstå stormar:; 

 informationsspridning: om pågående störningar och avbrott till användare 
av elektroniska kommunikationsnät och –tjänster.  

                                                 

1 Källa: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gudrun-januaristormen-2005-1.5300.  
2 I PTS rapport efter stormen beskrivs också mer allmänna utvecklingsmöjligheter men som inte har 
direkt koppling till stormar.  

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gudrun-januaristormen-2005-1.5300
http://www.pts.se/upload/Documents/SE/Rapport_stormen_8_9_jan05_2005_9%20doc.pdf
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Tabell 1 Översikt av utvecklingsbehov som identifierades efter stormen Gudrun och 
som syftar till att minska konsekvenserna av framtida stormar.  

Område Utvecklingsbehov 

Krisberedskap 

 Förbättrad krisberedskapsförmåga hos enskilda 
operatörer och för sektorn som helhet 

 Förbättrat samarbete mellan elnätsägare och 
operatörer för att effektivisera återställningsarbete 

Ökad motståndskraft 

 Förbättrad tillgång till reservkraftsystem 
 Utredning kring alternativa källor i 

reservkraftsystem 
 Utredning av ömsesidiga beroenden mellan 

elsektorn och sektorn elektronisk kommunikation 
 Roaming3 i katastrofsituationer 

Reglering 

 Utvidgade krav på operatörer för att omfatta andra 
tjänster än fast telefoni 

 Anpassning av ellagen utgående från behov av 
reservkraft inom sektorn elektronisk 
kommunikation 

Informationsspridning 
 Förbättrad information till allmänheten, företag 

och samhället om pågående störningar och avbrott 

Bred utveckling efter stormen Gudrun4 

Under åren efter stormen Gudrun har utveckling skett inom samtliga dessa 
områden. Denna utveckling bidrar på olika sätt till att förbättra krisberedskap 
och samverkan, öka motståndskraften och också för att på ett bättre sätt sprida 
information så att de som påverkas av en störning eller ett avbrott kan agera för 
att hantera situationen. Regleringen inom både kommunikations- och 
elsektorerna har också förändrats.  

                                                 

3 Med roaming menas här möjligheten för en abonnent att, utan särskilda avtal, kunna utnyttja en annan 
operatörs nät i områden där egna operatörens nät saknar täckning eller inte fungerar. Inom Sverige 
tillämpas roaming vid nödsamtal, så att nödsamtal kan kopplas fram via en annan operatör i situationer där 
den egna operatören av något skäl inte har täckning. 
4 I avsnittet presenteras i första hand utveckling som kan påverka hanteringen av stormar. Bilaga 1 
innehåller en kort beskrivning av ansvarsförhållanden inom sektorn elektronisk kommunikation.  
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Åtgärder för förbättrad krisberedskap 

I efterdyningarna efter stormen Gudrun bildades Nationella 
Telesamverkansgruppen (NTSG). NTSG är ett frivilligt samarbetsforum vars 
verksamhet syftar till att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen 
för elektronisk kommunikation vid extraordinära händelser i samhället. NTSG 
består av aktörer som har egen teknisk utrustning, kunskaper eller resurser som 
påverkar Sveriges kritiska infrastruktur för elektronisk kommunikation. De 
bedöms genom sin storlek och roll ha stor påverkan på den kritiska nationella 
infrastrukturen för elektronisk kommunikation.5 

Gruppens medlemmar deltar också i olika samarbetsprojekt och samverkar med 
elsektorn och länsstyrelser. Under en kris sammankallas NTSG på begäran av 
en gruppmedlem. En sådan samling sker normalt virtuellt, genom speciellt 
utvecklade IT-stödsystem, men kan även ske fysiskt, på en förutbestämd plats. 
Efter en aktivering följer arbetet en fastställd struktur. Gruppen genomför 
också övningar regelbundet.  

Genom åren har PTS bland annat genomfört utbildningsinsatser avseende 
krishantering tillsammans med Svenska Kraftnät och Svensk Energi. Dessa 
utbildningsinsatser omfattar bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och 
kontinuitetsplanering för stadsnät runt om i landet. 

PTS har efter stormen Gudrun genomfört ett flertal övningar för att förbättra 
sektorns förmåga att hantera större kriser och extraordinära händelser.6 
Målgruppen för utbildningarna och övningarna är individer och företag eller 
organisationer inom sektorn som innehar egen teknisk utrustning, kunskap eller 
resurser som påverkar Sveriges kritiska infrastruktur för elektronisk 
kommunikation. Förberedelserna inför 2015 års sektorsövergripande övning, 
Telö15, har inletts.  

Åtgärder för ökad motståndskraft 

PTS har genomfört satsningar på fasta, installerade reservkraftsystem i 
Kronoberg, Halland, Västra Götaland och Småland samt satsningar på 
transportabla reservkraftsystem. Syftet med dessa satsningar är att minska de 
störningar och avbrott som kan förekomma vid längre elavbrott och 
kompletterar de reservkraftsystem som etablerats av operatörerna. PTS har 

                                                 

5 PTS faktablad om Nationella telesamverkansgruppen. För närvarande ingår följande parter i NTSG: 
Trafikverket, Stokab, Svenska Kraftnät, TDC, Tele2 Sverige AB, TeliaSonera, Telenor AB Sverige, 
Teracom, Hi3G, Stadsnätsföreningen, Skanova, IP-Only, ComHem, Netnod, Försvarsmakten, MSB Rakel 
samt Post- och telestyrelsen. 
6 Övningsverksamheten beskrivs mer ingående i PTS övnings- och utbildningsstrategi för sektorn 
elektronisk kommunikation.  

http://www.pts.se/upload/Faktablad/SE/2011/Faktablad_NTSG_2011-3.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/utbildnings-och-ovningsstrategi-2013-2015-pts-er-2013_4.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/utbildnings-och-ovningsstrategi-2013-2015-pts-er-2013_4.pdf
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också tillsammans med operatörer genomfört försöksverksamhet avseende 
alternativa reservkraftsystem med bränsleceller.  

PTS har även investerat i transportabla mobila basstationer som kan användas 
för att stärka mobilnät och ersätta utslagna noder, som kan förväntas efter 
stormar. Investeringar har också gjorts för att skapa redundans i 
ortssammanbindande fibernät, på flera platser i landet. 

För att hjälpa mindre och medelstora operatörer samt byalag, som anlägger it-
infrastruktur har PTS tillsammans med Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) 
tagit fram vägledningar för hur man bygger robusta nät och noder och 
genomfört seminarieserier för byanätsföreningar som överväger att bygga 
fibernät. 

PTS har tillsammans med mobiloperatörerna Telenor, Tele2, Telia Sonera och 
Hi3G ingått en överenskommelse som möjliggör användningen av roaming-
funktioner i samband med extraordinära situationer. Denna användning 
benämns krisroaming och överenskommelsen innebär bland annat att det finns 
4 000 SIM-kort som är förberedda för roaming inom Sverige. SIM-korten är 
avsedda för användning av samhällsviktiga funktioner eller där användandet kan 
minska belastningen på samhället och kan också användas av dem som deltar i 
ett återställningsarbete.7  

En verksamhet som uppfyller dessa krav kontaktar sin länsstyrelse som i sin tur 
kontaktar PTS. PTS ansvarar för administrationen av SIM-kort med tillhörande 
abonnemang och för tilldelning av korten. Korten förvaras av SOS Alarm AB 
som distribuerar dem till aktuell länsstyrelse efter beslut från PTS. 

Utveckling inom reglering 

När stormen Gudrun inträffade innehöll inte LEK tydliga krav om 
driftsäkerhet som operatörerna var skyldiga att uppfylla.  Speciellt saknades krav 
på mobila kommunikationsnät.  

2005 infördes krav på god funktion och teknisk säkerhet i LEK, begreppet 
byttes 2010 mot driftsäkerhet. Under 2007 infördes också de allmänna råd som 
syftar till att beskriva de åtgärder som PTS anser vara viktiga att vidta för att 
uppnå kraven enligt LEK. 

                                                 

7 Tillgången till och användningen av krisroamingförmågan ersätter inte samhällsviktiga aktörers ansvar att 
analysera den egna verksamhetens behov och upphandla sådana tjänster som motsvarar dessa behov. 
Krisroamingkorten är endast tänkta att användas vid extraordinära händelser. 
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År 2012 tog PTS fram föreskrifter som innebär att operatörerna måste 
rapportera betydande avbrott och störningar som drabbar många till PTS. 
Denna förändring gör det möjligt för PTS att över tiden följa utvecklingen av 
driftsäkerheten inom sektorn.  

Efter stormen Gudrun 2005 infördes nya regler i ellagen (1997:857) för att 
förbättra leveranssäkerheten i de svenska elnäten. En del i dessa nya regler är 
elnätsföretagens skyldighet att betala avbrottsersättning till kunder som drabbas 
av avbrott längre än 12 timmar. Sedan den 1 januari 2011 gäller också ett 
funktionskrav där en nätkoncessionshavare, enligt 3 kap. 9 a § ellagen, med 
vissa förbehåll, ska se till att avbrott i elöverföringen till en elanvändare aldrig 
överstiger 24 timmar.  

Informationsspridning 

Under stormen Gudrun tydliggjordes samhällets samlade informationsbehov, 
från samhällsviktiga funktioner till enskilda företag och privatpersoner, om 
störningar och avbrott inom elektronisk kommunikation. PTS utarbetade 
tillsammans med ett antal operatörer en branschstandard för hur driftstörningar 
ska presenteras på ett likartat sätt på respektive operatörs hemsida.  

Inom sektorn har flera verktyg utvecklats för att sprida lägesinformation från 
operatörer till andra operatörer, till SOS Alarm AB, inom NTSG, till 
operatörernas kunder och till flera olika typer av samhällsviktiga funktioner: 

 Driftinformation mellan operatörer (DIO), 

 Gemensam lägesuppfattning (GLU), och 

 Samverkanswebben.8 

En översikt av verktygen och den lägesinformation som förmedlas ges i figur 1. 

                                                 

8 Genom Samverkanswebben, som SOS Alarm driver, kan berörda aktörer inom samhället få en aktuell 
lägesbild över såväl olyckor och trafikhinder som planerade evenemang och andra störningar. Mer 
information kring respektive verktyg ges i faktabladen för DIO, GLU respektive Samverkanswebben.  

http://www.pts.se/upload/Faktablad/SE/2013/faktablad-driftinformation-mellan-operatorer-dio-pts-f-2013_3-%202014.pdf
http://www.pts.se/upload/Faktablad/SE/2011/Faktablad_GLU_2011-4.pdf
http://www.pts.se/upload/Produktblad_samverkanswebben_telestorningar_final.pdf
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Figur 1 GLU, DIO och Samverkanswebben sammanför lägesinformation kring 
störningar och avbrott som förmedlas till olika aktörer inom och utanför sektorn. 

Stormen Dagmar och andra stormar9 

I slutet av 2011 drabbade stormen Dagmar Sverige. Stormen resulterade i 
störningar i både elförsörjning och elektronisk kommunikation. Områden i 
Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län samt delar av Dalarna 
drabbades särskilt svårt ur ett kommunikationshänseende där ett stort antal 
abonnenter inte hade möjlighet att nå samhällets alarmeringstjänst. 

I fasta kommunikationsnät drabbades uppskattningsvis 48 000 abonnenter av 
avbrott som pågick längre än 24 timmar, i huvudsak orsakade av störningar i 
elförsörjningen. På samma sätt drabbades över 200 000 abonnenter av avbrott i 
mobila kommunikationsnät. Även här var elavbrott den vanligaste felorsaken. 
De mest allvarliga samhällskonsekvenser som störningar och avbrott inom 
elektronisk kommunikation orsakade under stormen Dagmar var avbrottens 
påverkan på möjligheten att nå 112 och trygghetslarm. 

Under 2013 inträffade också ett flertal stormar, däribland stormen Simone. I 
samband med denna storm kunde inte kring 35 000 abonnenter använda sina 
fasta telefoner, varav över 20 000 abonnenter i Skåne. Även i detta fall berodde 
en majoritet av avbrotten på elevbrott.  

                                                 

9 PTS sammanställde erfarenheter från stormen Dagmar  i en rapport.  

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2012/Stormen-Dagmar-PTS-ER-2012-21.pdf
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Var står vi i dag? 

Sedan stormen Gudrun har samverkan inom sektorn elektronisk 
kommunikation och mellan olika sektorer, främst el och elektronisk 
kommunikation, markant förbättrats, vilket har skapat en god grund för att 
återställningsarbete vid mer allvarliga händelser ska kunna bedrivas på ett 
effektivt sätt. PTS ser också att enskilda operatörer förmåga att hantera mer 
allvarliga händelser har förbättrats.  

En annan påtaglig utveckling är att den lägesinformation som förmedlats 
mellan operatörer och också görs tillgängliga för samhällsviktiga verksamheter 
har förbättrats väsentligt. På samma sätt har den information som förmedlas till 
allmänheten om störningar och avbrott utvecklats.  

Elbranschen har också genomfört ett flertal åtgärder för att vädersäkra 
elnäten10, exempelvis genom att gräva ned eller isolera ledningar, vilket även 
givit positiva effekter på elektronisk kommunikation. I samband med att 
elnäten har grävts ner har viss samförläggning med operatörer inom sektorn 
elektronisk kommunikation. Detta har också bidragit till att 
förbättrastormsäkerhet för tillgången till 112 i vissa områden. 

Sammantaget ser PTS att sektorns förmåga att motstå och hantera allvarliga 
händelser har blivit bättre under de gångna åren, men att det fortfarande finns 
utrymme för förbättringar.  

Hur går vi vidare? 

Samhällets beroende av elektronisk kommunikation ökar hela tiden. Flera 
samhällsviktiga funktioner som hälso- och sjukvård, skydd och säkerhet, 
offentlig förvaltning och ett flertal andra samhällsviktiga verksamheter är på 
olika sätt beroende av elektronisk kommunikation. Mobila kommunikationsnät 
spelar här en allt viktigare roll i samhället och är ett viktigt kommunikations-
medel i vardagen såväl som vid olika typer av extraordinära händelser då både 
privatpersoner och samhällsviktiga användare har ett behov av att kunna 
kommunicera. Denna utveckling driver vårt arbete vidare.  

PTS arbetar just nu med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd som ska 
ersätta de allmänna råden från 2007. Dessa reviderade krav kommer troligen att 
beslutas i mitten av 2015. Erfarenheter efter stormarna Gudrun och Dagmar 
samt andra händelser, exempelvis förekomsten av elavbrott och deras möjliga 
påverkan på elektronisk kommunikation, ingår som del i detta arbete för uppnå 
en rimlig balans mellan kostnader (för operatörerna) och uppnådd driftsäkerhet. 

                                                 

10 Elåret 2011, Svensk Energi (länk).  

http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/El%C3%A5ret/Elaret-2011.pdf
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Utifrån kraven i LEK kommer PTS genom aktiv tillsyn arbeta för att säkerställa 
att operatörerna lever upp till kraven. 

PTS planerar och har också identifierat behov av ytterligare åtgärder som 
kommer att bidra till ytterligare förbättringar under de närmaste åren, bland 
annat:11  

 fortsatta investeringar i ökad robusthet där regulatoriska och 
marknadens robusthetskrav är lägre än vad som är önskvärt ur ett 
samhällsperspektiv; 

 utredningen av ordning och resurser för transportabla reservelverk; 

 utredning kring tillförandet av robust elektronisk kommunikation 
till samhälleliga trygghetspunkter i särskilt utsatta områden; 

 fortsatt samverkan mellan el- och telesektorn, bland annat genom 
att verka för ökad dialog mellan sektorerna; 

 fortsatta utbildningsinsatser och övningsverksamhet.   

                                                 

11 PTS planerade åtgärder beskrivs mer utförligt i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys för sektorn 
elektronisk kommunikation, kapitel 8.   

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/PTS-RSA-PTS-ER-2014-28-Elektronisk-kommunikation.pdf
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Bilaga: Utveckling av robustheten i elektronisk 
kommunikation påverkas av flera aktörer 

Under tiden från stormen Gudrun har den snabba utvecklingen inom 
elektronisk kommunikation fortsatt. I dag finns kring 500 operatörer som 
erbjuder nät och tjänster, från multinationella företag till mindre stadsnät som 
är verksamma inom ett mindre geografiskt område.  

Utvecklingen av driftsäkerheten inom sektorn och den samhälleliga påverkan av 
störningar och avbrott påverkas av flera faktorer.  

Operatörerna har ansvar för sina nät och tjänster 

Huvudregeln är att det är operatörerna som har ansvar för sina nät och tjänster. 
Inom ramen för vad som är kommersiellt möjligt på en konkurrens-utsatt 
marknad, vidtar operatörerna åtgärder för att skydda sina respektive delar av 
infrastrukturen mot störande eller hindrande incidenter.  

Konkurrensen är en drivkraft för att operatörerna ska bygga nät med tillfreds-
ställande driftsäkerhet och upprätthålla god beredskap för att kunna åtgärda 
störningar och fel som uppstår. Därigenom skapas en grundläggande förmåga 
att tillgodose behovet av säkerhet och beredskap. Samtidigt kan konkurrensen 
leda till besparingar som gör att förebyggande åtgärder för att öka robustheten 
inte prioriteras eller påverka utbyggnaden av kommunikationsinfrastruktur. 

PTS roll inom sektorn elektronisk kommunikation 

PTS har ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation. Inom 
ramen för det har vi två roller: reglerande och främjande. 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ligger till grund för 
den reglerande delen av myndighetens arbete. Av PTS regleringsbrev12 och 
instruktion13 samt av krisberedskapsförordningen14 framgår myndighetens 
ansvar för krishanteringsförmåga inom sektorn samt att myndigheten skall 
verka för robust elektronisk kommunikation. Detta främjande arbete sker ofta 
genom privat-offentlig samverkan där PTS tillsammans med operatörer 
genomför olika typer av åtgärder för att stärka krishanteringsförmågan och 
verka för ökad robusthet i nät och tjänster som stödjer samhällsviktiga 
verksamheter. 

                                                 

12 PTS regleringsbrev för budgetåret 2014, N2013/5885/ITP, N2013/1002/ITP (delvis), 
N2013/5853/ITP (delvis), regeringsbeslut 2013-12-19.  
13 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
14 PTS har som sektorsmyndighet vissa uppgifter enligt förordningen (2006:942) om åtgärder för 
krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten ska i enlighet med 11 § förordningen bland annat planera 
och vidta åtgärder för att skapa förmåga att hantera en kris och för att förebygga sårbarheter och motstå 
hot och risker. 
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PTS genomför även analyser efter större inträffade händelser i syfte att lära oss 
och att ha som underlag för åtgärder som kan minska konsekvenserna om det 
skulle inträffa igen. 

Användare av elektronisk kommunikation har ett eget ansvar och 
påverkar också utvecklingen 

Samhällsviktiga verksamheter har ett ansvar att analysera den egna verksamhetens 
beroende av elektronisk kommunikation och genom upphandling sträva efter att 
tillgodose dessa behov på bästa sätt. Om så inte sker, är den resulterande 
sårbarheten mot flera olika typer av hot större och de negativa samhälleliga 
konsekvenserna kan öka. Exempelvis blir en verksamhet som är kritiskt beroende 
av fasta datakommunikationstjänster mer sårbar mot avbrott i förbindelser om 
upphandlingen inte har reglerat tillgången till redundanta förbindelser i alla 
nätdelar. 

En ytterligare möjlig konsekvens av att samhällsviktiga verksamheter inte på 
lämpligt sätt värderar behoven av robust kommunikation är genom en mer 
långsiktig marknadspåverkan. Varje operatör dimensionerar tekniska system och 
övriga verksamhet för att på bästa sätt möta marknadens krav och uppnår därmed 
en högre nivå av driftsäkerhet än den lagstadgade nivån. En möjlig konsekvens av 
detta är att operatörernas kommersiella krav minskar men där de samhälleliga 
behoven bibehålls eller ökar som följd av det allt starkare beroendet av elektronisk 
kommunikation. 




