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Bakgrund till stadsnätsföreningens 
driftsäkerhetsarbete

En del av stadsnätsföreningens vision och värdegrund 
Robust infrastruktur: Föreningen driver ett aktivt utvecklingsarbete för att stödja medlemmarnas långsiktiga 
förmåga att bygga upp och utveckla en infrastruktur för att vara en del av samhällets digitalisering. 
Medlemmarna arbetar med att utveckla sina egna nät till att vara robusta för att leva upp till kraven på 
samhällskritisk infrastruktur.

Lagar och förordningar
• Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet PTSFS 2015:2.

Samsyn skapar effektivitet 
• Gemensamma standards och rekommendationer
• Gemensamma realiseringsnivåer 
• Gemensamma definitioner



• §1-2 Tillämpningsområde och definitioner

• §3 Övergripande driftsäkerhetsarbete

• §4 Dokumentation av tillgångar och förbindelser

• §5-6 Riskanalys och konsekvensanalys

• §7-8 Planering för hantering av inträffade händelser
som kan orsaka störningar eller avbrott

• § 9-12 Åtgärder efter riskbedömning

• § 13 Åtgärder avseende åtkomst och behörighet

• §14 Åtgärder avseende övervakning och beredskap

• §15 Klassificering av tillgångar

• § 16-21 Åtgärder efter klassificering av tillgångar

• §22 Reservkraftsystem avseende mobila 
kommunikationstjänster och mobila 
kommunikationsnät

• §23 Ansökan om undantag avseende §16-22
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Post- och telestyrelsens föreskrifter om 
krav på driftsäkerhet PTSFS 2015:2

i. åtgärder enligt 16 - 20 §§, avseende den 1 januari 2016 

befintliga tillgångar i klasserna A-D, så länge 

tillhandahållaren inte genomför förändringar av 

tillgången, 

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Gäller 5 år efter den dag då 
författningen beslutades i fråga om

i. ii. åtgärder enligt 21 och 22 §§, avseende den 1 

januari 2016 befintliga reservkraftsystem för 

tillgångar i klasserna A-D respektive i mobila 

kommunikationsnät, så länge tillhandahållaren inte 

genomför förändringar av tillgången eller 

reservkraftsystemet.

Klass Aktiva anslutningar
A ≥ 200 000
B ≥ 30 000
C ≥ 8 000
D ≥ 2000
E > 0



Tillgångar och förbindelser
¨ Dokumentation av samtliga  tillgångar och förbindelser. 

Stadsnätsföreningens Ledningssystem
Driftsäkerhetsarbete för elektroniska kommunikationsnät och 

tjänster
Riktlinjer

Roller och ansvar (Driftsäkerhetsarbetet)                                                                                    

Åtkomst och Behörighet (§13)

Tillgångar och förbindelser
Dokumentation (§4) och klassificering (§15) av samtliga  

tillgångar och förbindelser.  Riskanalys
Årlig

Vid planerade förändringar 

Efter avbrott (§5)

Driftsäkerhetsarbete enligt kraven i PTSFS 2015:2

Kontinuitetsstrategi
Kontinuitetslösningar
Kontinuitetsplan (§8) 

Krishanteringsplaner    
Revidering vid (behov)
Övning (vartannat år) 

Konsekvensanalys 
kritisk verksamhet (§6)

Åtgärdsplan
Hantering efter konsekvensanalys

Åtgärdsplan 
riskanalys

Hantering efter  riskanalys (§9)
Intrång och annan yttre 

påverkan (§10)
Väderrelaterade hot (§11)

Rutin för 
incidenthantering (§7) 
och Beredskap (§14)

Revidering vid (behov)

Övning (vartannat år) 

Underhållsplan Tillgångar och förbindelser

Åtgärdsplan 
klassificering

Hantering efter 

klassificering  (§16-21)

Plan för riskanalys

Rutin för För 
Förändringshantering (§12)

(Change)



Stadsnätsföreningens Ledningssystem
Driftsäkerhetsarbete för elektroniska kommunikationsnät och tjänster

1. Allmänt

2. Inledning

3. Syfte och tillämpningsområde

3.1 Syfte

3.2 Tillämpningsområde

4. Ledning, organisation roller och ansvar [Bilaga, Ansvariga för driftsäkerhetsarbetet (RACI*)]

5. Medarbetare

6. Processer och rutiner

6.1 Dokumentation, klassificering och hantering av tillgångar och  förbindelser  (4§, 15§, 16-18§, 19-20§, 21§))

6.2 Riskanalys för tillgångar och förbindelser (5§, 6§)

6.3Åtgärder efter riskbedömning och förändringshantering (9-12§)

6.4 Åtgärder avseende åtkomst och behörighet (13§)

6.5 Åtgärder avseende övervakning och beredskap (14§)

7. Verksamhet

7.1 Konsekvensanalys (6§)

7.2 Planering för och hantering av inträffade händelser som kan orsaka störningar eller avbrott (7§)

8. Kontroll, Uppföljning, Utvärdering och förbättringar

9. Övningsverksamhet

10. Förvaltning av dokumentet Ledningssystem för driftsäkerhet



Driftsäkerhetsarbete enligt kraven i PTSFS 2015:2
Verktyg att använda för att definiera ansvar (Roll/Process/Funktion)



Driftsäkerhetsarbete enligt kraven i PTSFS 2015:2
Kritisk verksamhetsdel – Processer och processansvar

Verksamhetsdel - Driftenhet nät

Huvudprocess – Nät och Tjänstedrift    
Servicedesk 

/1st Line

2.  Line och 
Beredskap

3.  Line

Felanmälan och 
supportärenden

Service Continuity 
Manager

Processägare
Person som ansvarar för att en process uppfyller sitt ändamål. Processägarens ansvar omfattar, utformning, förändringshantering och kontinuerliga 
förbättring av processen och dess mätetal. 

Processansvarig
Roll som ansvarar för operationell hantering av en process. En processansvarigs ansvar omfattar planering och samordning av alla aktiviteter som krävs 
för att utföra, övervaka och rapportera om en process. 

Driftenhet nät* 
koordinerar och utför huvudprocessen Nät- och Tjänstedrift (operation), de aktiviteter och processer som behövs för att producera och leverera Tjänster 
(elektroniska kommunikationstjänster) enligt överenskomna nivåer till kunder. Driftenhet nät  förvaltar också den teknik som behövs för att producera, 
leverera och övervaka Tjänster. Driftenhet nät svarar t.ex. för följande processer: händelsehantering, incidenthantering, problemhantering, 
ändringshantering och behörighetshantering. Nät- och Tjänstedrift innehåller funktionerna servicedesk, support och beredskap.

Delprocesser och Processansvar

* kritisk verksamhetsdel: del av verksamheten som är nödvändig för att kunna begränsa omfattande störningar eller avbrott i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster,

Incident Manager Change Manager

Problem Manager



ISO 22301:2014 Ledningssystem för 
kontinuitet    

(Societal security — Business continuity 
management systems)

Driftsäkerhetsarbete enligt kraven i PTSFS 2015:2
Etablerade standarder

Krav på etablerade standarder

Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL v3)

T.ex. 
Konsekvensanalys
Riskbedömning

T.ex. 
Incident Management
Change Management



Servicedesk
1 linjens support

Nätövervakning* 
2 linjens support 

(”NOC- funktion”)

Verksamheten omfattar:
• larmövervakning
• feldiagnostik
• felavhjälpning
• kontroll av mätdata
• eskalering
• rapportgenerering och upprätthållandet av en logg 

över felrapporter
• hantering av fältservice
• schemaläggning av förebyggande och korrigerande i 

förväg planerat underhåll
• Site åtkomsthantering
• kontroll och stöd till fältservicetekniker.
• Hantering av Servicedesk funktion under icke 

kontorstid
• information om nätstatus till Servicedesk.

3 linjens 
support

Får problem eskalerade från Nätövervakning Verksamheten 
ansvarar för:
• feldiagnos
• felsökning
• felavhjälpning, ner till elementnivå
• Verifiering av funktionaliteten hos nya och befintliga 

nätelement. 
• förebyggande underhåll för nätelement
• Genomförande och kontroll av logiska förändringar 

(program och konfiguration)
• Genomförande och kontroll av utökning av 

kapacitetsutökning i nätet 
• Genomförandet av tester / acceptanstester och 

funktionskontroll 
I händelse av att 3 linjens support inte kan diagnostisera, 
korrigera eller analysera problemet, ska händelsen 
eskaleras till leverantören eller annan expertis

Utgör en Single Point of Contact ("SPOC") för 
kommunikation med kunder, personal och leverantörer. 
Äger ärendet från det är mottaget till att det stängs, 
oavsett vad ärendet handlade om. Loggar, prioriterar, 
fördelar och eskalerar ärenden. Svarar för uppdatering, 
statushantering, informationshantering och slutligen 
återkoppling till kund. 

(Servicedesk kan hantera flera olika uppgifter som ex. 
hantering av kundförfrågningar, mottagning av 
förändringsbegäran, underhållsfrågor m.m. beroende på 
hur företaget valt att organisera verksamheten. 
Servicedesk/första linjens support är också första nivån i 
en hierarki av support-grupper som är involverade i 
lösningen av en incident). 

Verksamhetsdel- Driftenhet nät-Funktioner och 
aktiviteter för nätdrift (principer)

IT Operations Control  (Nätdrift)

*Åtgärder avseende övervakning och beredskap 

14 § Tillhandahållaren ska ha system som kontinuerligt övervakar kommunikationstjänster och aktiva delar i tillhandahållarens kommunikationsnät. Systemen ska generera larm vid störningar eller avbrott. Tillhandahållaren ska 

ha beredskap dygnet runt för att ta emot larm och initiera relevanta åtgärder. 



Incidenthantering

Process för att säkerställa att normal leverans av Tjänsten återställs så snabbt som möjligt vid en incident och att 
påverkan på verksamheten minimeras [(Incident (PTS) händelse som orsakar eller inom kort kan orsaka störning eller 

avbrott i kommunikationstjänst eller kommunikationsnät]

Liten incident Begränsad  incident Stor incident Allvarlig incident

< 5000 abonnenter eller
< 2 500 km² sammanhängande berört 
område eller
< 20 % kapacitetsbortfall

Rapport till PTS enligt nedan vid > 24 timmar
> 2000 abonnenter eller
> 1 000 km² sammanhängande berört 
område eller
> 10 % kapacitetsbortfall

> 5 000 abonnenter eller
> 2 500 km² sammanhängande berört 
område eller
> 20 % kapacitetsbortfall

Rapport till PTS vid > 6 timmar

> 30 000 abonnenter eller
> 5 000 km² sammanhängande berört

område eller
> 30 % kapacitetsbortfall

Rapport till PTS vid > 2 timmar

> 150 000 abonnenter eller
> 15 000 km² sammanhängande berört 
område eller
> 50 % kapacitetsbortfall

Rapport till PTS vid > 1 timmar

I den fortsatta beskrivningen av incidenthanteringsprocessen används följande kriterier för att ange allvarlighetsgraden 
för en incident. Kriterierna motsvarar nivåerna i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av 

störningar eller avbrott av betydande omfattning PTSFS 2012:2.



Operatör

TLkund

Beredskap Larm

Egen 
personal

Rutin för incidenthantering och beredskap 
Bilaga 1, Incidenthanteringsprocessen

Skapa 
ärende i 

CRM*

Tilldelar

Fördjupad  
analys. 

Kontrollera  
tidigare fel

Verifierar 
lösningen

Stänger 
ärendet

Utarbetar lösning, 
implementerar & 
dokumenterar 
lösning

Rapportera 
till PTS enligt 

gällande 
rutin

Uppföljnings
möte (Endast 

vid stor 
störning)

Funktionell 

eskalering

Klarrapporterar 
till Servicedesk

Skriver 
incidentrapport 

och eventuell 
Problemrapport 

Felsöker 

Kan 
lösa 

Ja

Nej

Eskalering

Felsöker 

Hierarkisk eskalering

Incidentansvarig 
koordinerar samtliga 
incidentaktiviteter.
All  kommunikation 
och information går 
via incidentansvarig 
som säkerställer att 

alla parter fått 
relevant information. 

Informationen till 
användarna 
prioriteras

Pågående 
ärende

Hämta från 
CRM*  

Återmata till 
kund

Nej

Ja

Incident

Stor. Allvarlig

Liten. 
Begränsad

Nej

Ja Åtgärdad 
incident

Problem 
löst

Servicedesk/Första linjens support Andra linjens support

Initial analys. 
Kategoriserar och 

prioriterar 
ärendet     

Andra linjens 
support

Tredje linjens 
support

Tar emot  
incident

Klar-
rapporterar 

ärendet

* Företagsspecifik ärendehantering

Uppdaterar 
CRM* 

Problem 
management

Anmälan om
misstänkt eller 

konstaterat 
problem

Problem
Nej

Ja

Orsak inte 
identifierad. 

Tillfällig lösning

Problem 
Management



Tar emot

Rutin för Förändringshantering
Bilaga 1, Förändringsprocessen (Bilaga 2, Förändringsprocessen akut RFC)

Registrerar

Lämna 
kvittens på 
mottagning

Prioriterar

Utreder 
önskemål

Analysera 
möjligheten 
till att kunna 

återställa

Genomför 
CAB* 

Meddelar 
beslut med 

ev. förbehåll

Återrapport 
till Change 

manager av 
ansvarig

Godkänner 
införandet av 

förändring

Stänger 
ärendet

Åter-
rapporterar 
till ansvarig

Införd eller 
avslagen 

förändring

Verifierar
förändring

Ja

Nej

RSA

Omvärlds-
analys. Andra 

kända 
förändringar

Analys 
kopplingar till 

andra 
resurser

Planerar CAB

Bestämmer 
form på råd 

som 
sammankallar

Utse 
deltagare

Beslut om 
ändringens 
införande

Motivera 
avslag

Ja

Nej

Införande-
process

Kontrollera att 
RFC innehåller 
allt som 
behövs

Ändrings-
begäran 
(RFC)

Standard 
RFC?

* (CAB) Change advisory board  

Ok?

Ja

Nej

Akut RFC

Till 
Förändrings-

processen 
akut RFC



SITE
Ett fysiskt utrymme som 

innehåller en nod. 
Utöver nod kan en Site 
även innehålla andra 
funktioner som kyla, 

batteribackup och 
skalskydd.

ACCESSNOD
Den nod som på ena sidan 
är ansluten till nät nivå 1-3 

och på andra sidan är 
ansluten till Accessnät. 

Accessnod benämns även 
som Anslutningsnod. 

ANVÄNDARNOD
Den nod som finns hos 

slutanvändaren. Den kan 
vara ett enkelt fiberuttag 

eller en komplett aktiv 
utrustning. Kan även 

benämnas som 
fastighetsnod.

SW

NOD
En kopplingspunkt där trafikflöden 
blandas, koncentreras och fördelas. 

Noden kan omfatta aktiva 
komponenter som routers, switchar, 
m.m. eller passiva komponenter som  

korskoppling för fiber eller som 
kopplingspunkt där fiber kopplas mot 

koaxialnät

MEET ME ROOM
Separat utrymme i Site där 

korskoppling mellan externa 
nätägare/operatörer kan ske.

Aktiv  komponent 
Tillgång som används för 

att sända, motta, 
bearbeta eller lagra 

information.

Fiberkabel

Aktiv  komponent 
Tillgång t.ex. CPE)

Meet 
Me 

Room

Klassificering, dokumentation och hantering av 
tillgångar och förbindelser (begrepp och definitioner)

Terminering

(Nod) Förbindelser
Del av kommunikationsnät mellan två 

tillgångar (Noder) 

(Access) Förbindelse 
Del av kommunikationsnät mellan en  
tillgång (accessnod) och en anslutning 

(användarnod) till ett 
kommunikationsnät

(Aktiv) Förbindelse 
Del av kommunikationsnät 
mellan två aktiva tillgångar 



1) Vad ska vara minimikravet på Stadsnätets stamnät?

2) Vilket innehåll kan stadsnätets siter och noder behöva hantera?
1) Möjlighet till inplacering
2) Egen redundans

3) Vilka kundkrav kan stamnätet behöva stödja?
1) Redundanta lösningar

4) Hur stödjer stamnätets siter och noder den redundanta lösningen?
1) Behov för en enskild site att stödja samtliga aktiva anslutningar vid redundant aktiverad koppling.

5) Vi antar att en uthyrdförbindelse är lika med en (1) aktiv anslutning. 
1) Behövs det ta höjd för detta resonemang i dimensionering och klassificering av stamnätsnoder?

För att kunna besvara ovanstående frågor och funderingar i ett resonemang som baseras på robusthet, 
ner- och återställningstider, krav från PTS driftsäkerhetsföreskrift samt de kundkrav som finns kan 
en uppklassning av stamnätsnoder vara relevant: Det bidrar till ett högt kundvärde och en bra driftsäkerhets- och  
driftsäkerhetsstrategi

Slutsats:
• Att inga stamnätsnoder ska vara av E-typ i klassificering. Minsta klass är D för att stödja (2), (3) och (4)
• Att en stamnätsnod ska på grund av (5) överdimensioneras så att en buffert skapas mellan beräknat och faktiskt antal aktiva 

anslutningar som en stamnätsnod ska kunna ta hand om.

Användarfall klassificering och dokumentation
Robusthet- och driftsäkerhetsresonemang kring stamnät och klassificering av tillgångar



Internet

TV

Telefoni

KO - Avtal tjänsteleverantörer
Avlämning portar i 

villa/lägenhet med en CPE

Slutkund

Internet

Stadsnät

Välfärd

Core
site 

(5500)

C

Site1 
(1500)

D

Site2
(2500)

D

Site3
(1500)

D

Klassificering och dokumentation av tillgångar
Aktiv anslutning där slutkundsswitch/CPE enligt allmänna villkor 

ägs av Stadsnätet

Illustreras med exempel och 
användarfall



Klassificering och dokumentation av tillgångar 

Tillgång Beteckning Funktion Geografisk
placering

Riskanalys Tillgång
Klass

Reservkraft Redundant Handlingsplan

SITE S1 Distribution A: 6584384, 663345 RSA-S1.xlsx C Ja
S1-UPS.docx

Ja
S1-red.docx

Hand-Site1.docx

NOD N1-S1 Accessnod SITE S1 RSA-N1-S1.xlsx Hand-N1-S1.docx

KOMPONENT N1-S1-SW Switch NOD N1-S1

För respektive tillgång ska minst följande vara dokumenterat:

Tillgång 

Klass

Antal aktiva 

anslutningar*

Redundans Reservkraftsystem**

A
≥ 200 000 Tillgångar ska vara redundanta, placerade i geografiskt 

lämpligt separerade områden. Funktionsavbrott får inte  
orsaka annan störning eller avbrott i en 
kommunikationstjänst än att en avbruten uppkoppling 
omedelbart kan återuppkopplas.

Fel i extern elförsörjning får inte orsaka störning eller avbrott i  
kommunikationsnät och kommunikationstjänster under åtminstone 24 
timmar. 
Funktionstest ska  utföras varje kvartal samt årligen genom att bryta den 
externa elförsörjningen.***

B
≥ 30 000 xx

o.s.v.



Hantering av förbindelser PTS – Kategorisering SSNf

Kategori
(SSNf)

Förbindelse 
mellan 
tillgång 

(PTS-klass)

Karakteristik på förbindelsen mellan tillgång

F1
A – A
A – B
B – B

Redundanta förbindelser mellan samtliga tillgångar inom och mellan klasserna A och B 
ska vara geografiskt lämpligt separerade. Detta gäller inte förbindelser mellan tillgångar 
inom samma anläggning.

Redundanta förbindelser mellan samtliga tillgångar inom och mellan klasserna A, B och C 
ska säkerställa att förbindelser som upphör att fungera inte orsakar störning eller avbrott 
i en kommunikationstjänst. Sådan störning eller avbrott som består i att sessioner avbryts 
är dock tillåten, om användare omedelbart kan upprätta nya sessioner.

F2
C – A
C – B
C – C

Redundanta förbindelser mellan samtliga tillgångar inom och mellan klasserna A, B och C 
ska säkerställa att förbindelser som upphör att fungera inte orsakar störning eller avbrott 
i en kommunikationstjänst. Sådan störning eller avbrott som består i att sessioner avbryts 
är dock tillåten, om användare omedelbart kan upprätta nya sessioner.

F3
D – A
D – B
D – C

Förbindelser mellan en tillgång i klass D och en tillgång i klasserna A, B eller C som upphör 
att fungera ska inte orsakar störning eller avbrott i en kommunikationstjänst som 
överstiger 12 timmar om störningen eller avbrottet inträffar en vardag och 18 timmar om 
störningen eller avbrottet inträffar under övrig tid.



Dokumentation av förbindelser - EXEMPEL

Kabel Nod A Nod B Förbindelse Kategori Funktion Geografisk
placering

Riskanalys Redundant Handlings-plan 

K2:1 NA NB ID12003 F3 Distribution A: 6584384, 663345 
B: 6585140, 661614 

RSA12003.xlsx Nej HANDF3.docx

K4 NA Anv.nod ID3302-1 A5 Access villa A: 6584384, 663345 
Anv.nod: 
Gräsklippavägen 13, 
16243 Vällingby

RSA-Villa.xlsx Nej HAND-
villa.docx

Kategori Förbindelse
mellan tillgångar

F1 A-A
A-B
B-B

F2 C-A
C-B
C-C

F3 D-A
D-B
D-C

F4 E (aktiv & passiv)

Kategori Förbindelse 
mellan tillgång och 
en anslutning

A1 A- Användarnod

A2 B- Användarnod

A3 C- Användarnod

A4 D- Användarnod

A5 (passiv) E- Användarnod
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1. Omvärldsanalys (ev. hotbilder)

2. Dokumentation och klassificering av samtliga tillgångar, 

förbindelser och kritiska komponenter

3. Sammanställning Incidentrapporter

RSA genomförs på Materiella Tillgångar

Tre saker att göra innan RSA!

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)



Risk- och 
sårbarhetsanalys 
(Tillgångar och Förbindelser)

Metoder för incidenthantering

Varning och kommunikation

Kontinuitetsplaner

Återställning

Kontinuitetsstrategi

Bestämning och val av strategi ska 
grundas på resultaten från 
konsekvensanalys och risk-
bedömning.
Organisationens ska bestämma en 
lämplig kontinuitetsstrategi för att
a) skydda prioriterad verksamhet,
b) stabilisera, fortsätta, återuppta 
och återställa prioriterad verk-
samhet och deras beroenden och 
stödjande resurser,
c) mildra, agera på och hantera 
inverkan.

Bestämningen av strategi ska 
innefatta att godkänna prioriterade 
tidsspann för att återuppta 
verksamhet.
Organisationen ska utföra 
värderingar av leverantörers 
kontinuitetsförmåga.

Kontinuitetslösningar

Organisationen ska fastställa 
vilka resurser som krävs för 
att genomföra den valda 
strategin.                                                                                                                   
För de identifierade risker 
som kräver hantering ska 
organisationen överväga 
åtgärder som  (se Åtgärdsplan)
a) minskar sannolikheten för 
avbrott,
b) kortar avbrottstiden,
c) begränsar inverkan av 
avbrott på organisationens 
viktigaste tjänster.
Organisationen ska välja och 
införa lämpliga metoder för 
riskhantering i överens-
stämmelse med sin 
riskvillighet.

Kontinuitetshantering Krishanteringsplan

Konsekvensanalys
och Riskvärdering       

Analys för att identifiera 
verksamhetskritiska 

processer, aktiviteter som 
stödjer dessa processer, 

och händelser som skulle 
kunna störa kontinuiteten i 

processerna och 
konsekvenserna av dessa 

störningar.  

Åtgärdsplan
Åtgärder för att begränsa de 

konsekvenser som kan uppstå.

Kontinuitetshantering
Ledningssystem för kontinuitet

Ledningens åtagande (Kontinuitetspolicy, Kontinuitetsmål och plan för att uppnå målen, Befattningar, ansvar och befogenheter 
inom organisationen) Planering, Utvärdering, Förbättringar

Övning och testning

Organisationen ska öva och testa 
sina rutiner i fråga om 
kontinuitetshantering för att 
säkerställa att de är förenliga med 
organisationens kontinuitetsmål.



Affärskritiska processer Tjänsteprocessen

Kontinuitetshantering
Konsekvensanalys kritisk verksamhetsdel Driftenhet nät, princip 

Affärskritisk process, Nät- och Tjänstedrift

Incident-
hanterings-
processen

Förändrings-
processen

Kontinuitets-
processen

Personalresurser Systemresurser Lokalresurser
Ekonomiska 

resurser
X- resurser

Support-
processen

Mottagning av 
incident och skapande 

av ärende (S-desk)

Analys, kategorisering 
och prioritering av 

ärende (S-desk/1-line)
xxxxx

Servicedesk
1:a linjens 

support

Huvud-
Process, stödjer 
organisationens 
verksamhets mål

Delprocesser

Aktiviteter i 
processflödet

Resurser som 
stödjer resp. 

aktivitet

Nätövervakning 
2:a linjens 

support

3:e linjens 
support

YYYY-
processen

Fördjupad analys 
och kontroll (2- line)

Incident
Manager

Funktioner 
(ansvar för aktivitet)



Kontinuitetshantering
Innehåll kontinuitetsplan (exempel) 

Kontinuitetsplanen är avsedd att användas i sådana situationer som av verksamhetsledningen definierats som allvarliga störningar eller avbrott i 
verksamheten. Syftet är att upprätthålla en kritisk aktivitet och att kunna göra en snabb återgång till normal verksamhet .

Resurser
(mål för återställningstid) Kontinuitetslösningar

Resurs A (X timmar) Reservrutin:
(Hur arbetar vi på alternativa sätt under ett avbrott?Detaljerad beskrivning av 
reservrutin inklusive roller och ansvar)

Återställningsrutin:

(Hur återställer vi den kritiska resursen efter ett avbrott? Detaljerad beskrivning av 
återställningsrutin inklusive roller och ansvar)

Återgångsrutin:

(Hur återställer vi den kritiska resursen efter ett avbrott?Detaljerad beskrivning av 
återgångsrutin inklusive roller och ansvar)

Nödvändiga kontaktuppgifter:

(Vilka kontaktuppgifter behövs för att kunna utföra kontinuitetslösningarna?)

Resurs B (X timmar) Reservrutin:

(Hur arbetar vi på alternativa sätt under ett avbrott? Detaljerad beskrivningav 
reservrutin inklusive roller och ansvar)

Återställningsrutin:

(Hur återställer vi den kritiska resursen efter ett avbrott? Detaljerad beskrivning av 
återställningsrutin inklusive roller och ansvar)

Återgångsrutin:

(Hur återställer vi den kritiska resursen efter ett avbrott?Detaljerad beskrivning av 
återgångsrutin inklusive roller och ansvar)

Nödvändiga kontaktuppgifter:

(Vilka kontaktuppgifter behövs för att kunna utförakontinuitetslösningarna?)

Förutsättningar

Roller, ansvar, 
befogenheter.

Krisledningsgrupp

Kriterier för 
aktivering

Förvaltning och 
övning



Införande
1. Ledningssystem för driftsäkerhet, starta med en nulägesinventering, ta fram ett ramverk med fokus på roller och 

ansvar, därefter successiv komplettering
2. Ta fram en utbildningsstrategi, planera för generell utbildning (workshopform för all personal), specifika för olika 

moment och roller 
3. Dokumentera och klassificera tillgångar och förbindelser
4. Genomför risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
5. Ta fram åtgärdsplan(er) efter RSA och klassificering
6. Ta fram rutin för incidenthantering och beredskap
7. Ta fram rutin för förändringshantering
8. Genomför konsekvensanalyser
9. Ta fram kontinuitetsplan
10. Ta fram åtgärdsplan efter kontinuitetsplanering.

Årliga planer för upprätthållande av ledningssystemet för driftsäkerhet
1. Ta fram plan för revidering och uppdatering av risk- och sårbarhetsanalyser
2. Ta fram plan för revidering och uppdatering av konsekvensanalyser
3. Ta fram en plan för utbildning och kompetensutveckling samt övning
4. Ta fram en plan för översyn av framtagna åtgärdsplaner (RSA, Klassificering och Kontinuitetsplanering)

Införandeplan för etablering av ett kontinuerligt 
driftsäkerhetsarbete hos stadsnät



Utbildning och stöd för stadsnätens arbete med 
driftsäkerhet

För utbildning och stöd i stadsnätens arbete med driftsäkerhet har Stadsnätsföreningen träffat partneravtal med: 

Kontaktperson
Sabine Zimmerl-Berg
sabine.zimmerl-berg
@we-consulting.se

+46 76 610 21 12

Maintrac AB
Kontaktperson 

Patrick Simonson
patrick.simonson@maintrac.se

Tel: 013-13 13 00
Direkt: 070-3333643

Grundmaterialet som våra partner använder är framtaget material från Stadsnätsföreningen om driftsäkerhet.

Stadsnätsföreningens 
ledningssystem för 

driftsäkerhet


