


 

Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 
verksamhet.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-
het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 
uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 
De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-
ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 
lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 
anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genom-
föra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-
kenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-
ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 
löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-
sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 
att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-
ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-
na@rev.sll.se 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ska säkerställa att viktig 
information och hur den hanteras omfattas av väl avvägda skyddsåtgärder. 
Revisionen har granskat om trafiknämnden bedriver ett sådant systematiskt 
informationssäkerhetsarbete och om det bedrivs i enlighet med landstingets 
regelverk för informationssäkerhet. Granskningen har omfattat viktiga 
informationstillgångar inom teknisk dokumentation och signalinformation.  
 
Revisionen bedömer att organisation och ansvar på 
informationssäkerhetsområdet i stora delar är tydliga och i enlighet med policy 
och riktlinjer. Trafiknämnden har bl.a. beslutat om lokala styrdokument för 
informationssäkerhet som bygger på landstingets styrdokument. 
Trafiknämndens informationssäkerhetsarbete bör dock stärkas inom ett antal 
områden.  
 
Granskningen visar att det saknas en tydlig definition av vad som är en 
informationstillgång inom trafiknämndens verksamhet. Det finns därför en 
osäkerhet i organisationen om vad som ska betraktas som en 
informationstillgång eller inte, som t.ex. signalsystem.   
 
I enlighet med både landstingets och trafiknämndens riktlinjer ska viktiga 
informationstillgångar tas upp på en förteckning och 
informationssäkerhetsklassas. Så sker inte idag när det gäller vissa viktiga 
informationstillgångar inom teknisk dokumentation och signalinformation som 
ritningar. Idag ingår endast IT-system i förteckningen över 
informationstillgångar. Det som avgör om det är en informationstillgång eller 
inte är dock informationen i sig och de resurser som används för att hantera 
den, inte vilken form informationen har. 
 
Revisionen bedömer att riskanalyser av informationstillgångar inte genomförs 
fullt ut i enlighet vare sig med landstingets eller nämndens riktlinjer för 
informationssäkerhet. Riskanalyser sker endast vid förändringar och 
nyanskaffningar av IT-system. Revisionen bedömer att riskanalyser också bör 
genomföras av äldre befintliga IT-system.  
 
Revisionen bedömer att trafiknämnden vidtar ett antal väsentliga 
skyddsåtgärder kring de viktigaste informationstillgångarna som t.ex. 
intrångstester av IT-system. Revisionen har dock noterat avvikelser kring 
ritningar. Det gäller exempelvis att avbrottsplaner saknas både för det digitala 
ritningsarkivet där originalritningar förvaras och för det digitala arkivsystemet 
som fungerar som ett dokumenthanteringssystem.  
 
Granskningen visar också att det finns svårigheter att få tag på aktuell och 
tillförlitlig teknisk dokumentation eftersom dokumentationen finns lagrad i 
flera olika arkiv inom förvaltningen. Avsaknad och bristande aktualitet när det 
gäller teknisk dokumentation kan, enligt förvaltningen, generera en årlig 
kostnad på minst 20-40 mnkr i omritningar. För att komma till rätta med 
problemen har förvaltningen vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att på sikt 
etablera ett gemensamt arbetssätt för dokumentations- och ärendehantering 
samt att införa ett anpassat IT-stöd när det gäller teknisk dokumentation och 
ritningshantering.  
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Enligt landstingets och nämndens riktlinjer ska det för varje viktig 
informationstillgång utses en informationsägare med uppdrag att hantera alla 
delar av informationssäkerheten. Granskningen visar att det i förteckningen 
saknas både uppgifter om när klassningen av viktiga informationstillgångar 
ägde rum och att informationsägaren inte alltid har beslutat om klassning.  
 
Trafiknämndens uppföljning av informationssäkerhetsarbetet omfattar teknisk 
dokumentation både på förvaltningen och hos anlitade entreprenörer. 
Uppföljningar av leverantörernas åtaganden inom informationssäkerhet utifrån 
UH-avtalen och systemleverantörsavtalen skulle dock kunna underlättas om det 
fanns mer riktade informationssäkerhetskrav i avtalen.  
 
Granskningen visar också att årliga riskanalyser av informationstillgångar inte 
genomförs fullt ut. Detta kan innebära att informationssäkerhetsklassningar inte 
blir föremål för revideringar, vilket i sig kan leda till att det inte vidtas 
tillräckliga skyddsåtgärder.  
 
Rekommendationer: 

• Trafiknämnden bör fastställa en tydlig definition av vad som är en 
informationstillgång inom nämndens verksamhetsområde 

• Trafiknämnden bör säkerställa att viktiga informationstillgångar 
hanteras enligt landstingets riktlinjer när det gäller krav på förteckning, 
riskanalyser, informationssäkerhetsklassning och avbrottsplaner  
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete1 ska säkerställa att viktiga 
informationstillgångar2 omfattas av väl avvägda skyddsåtgärder. Bristande 
omfattning och systematik i informationssäkerhetsarbetet kan leda till ett flertal 
olika risker inom kollektivtrafiken som t.ex. intrång i digitala styrsystem 
(exempelvis signalsystem och trafikplaneringsverktyg). Det kan även finnas 
risk att den tekniska dokumentationen kring t.ex. anläggningsritningar inte 
hanteras på ett tillfredsställande sätt. Konsekvenserna kan bl.a. leda till 
driftstörningar, att kritisk data inte finns tillgänglig eller hamnar i fel händer 
vid utrymning och ombyggnation. Vidare kan både utrustning och människor 
komma till skada om inte säkerhetsnivån/skyddsåtgärderna avspeglar lagkrav 
och verksamhetens behov. Med rätt avvägda insatser undviks även onödiga 
kostnader förknippade med för höga skyddsåtgärder i förhållande till 
skyddsklassning.  
 
Det finns landstingsövergripande policy och riktlinjer för informationssäkerhet 
som landstingsfullmäktige antog i mars 2013.3 Ett arbete pågår också inom 
landstingsstyrelsens förvaltning med att utarbeta centrala 
tillämpningsanvisningar.   
 
Revisionens förstudie visade att det kunde finnas brister i nämndens 
systematiska arbete med informationssäkerhetsfrågor. Revisionen har därför 
granskat om trafiknämndens informationssäkerhetsarbete med skyddsklassning 
och vidtagna skyddsåtgärder hanterar risken för intrång, störningar och 
driftsavbrott i enlighet med fullmäktiges beslutade styrdokument4.  

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är: 

• Bedriver trafiknämnden ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i 
enlighet med landstingets regelverk för informationssäkerhet? 

 
Den övergripande revisionsfrågan bryts ner i följande delfrågor: 

• Genomförs systematiska riskanalyser och 
informationssäkerhetsklassning av viktiga informationstillgångar? 

• Hur vidtas skyddsåtgärder kring viktiga informationstillgångar för att 
minska risken för intrång, störningar och avbrott? 

• Vilken uppföljning sker av informationssäkerhetsarbetet som bedrivs 
dels i trafikförvaltningen, dels av anlitade entreprenörer kring 
informationstillgångar? 

                                                      
1 Informationssäkerhet innebär bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos 
information. Med information avses ett vitt begrepp som inkluderar allt från kunskap som enskilda 
medarbetare har till information lagrad i IT-system. Se (LS 1112-1733) Riktlinjer för 
informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting. 
2 Med informationstillgångar menas informationen i sig och de resurser som används för att 
hantera den, t.ex. programvaror, tjänster och fysiska tillgångar. Se (LS 1112-1733) Riktlinjer för 
informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting.    
3 Se (LS 1112-1733) Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting och (LS 1112-
1733) Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting. 
4 Se (LS 1112-1733) Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting och (LS 1112-
1733) Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting. 
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2.3 Avgränsningar 
Granskningen avgränsades till att fokusera på informationssäkerhetsarbetet 
kring viktiga informationstillgångar inom teknisk dokumentation och 
signalinformation. Detta för att dessa anses vara kritiska för trafikdriften med 
stor påverkan ifall det inträffar avbrott, störningar och intrång och att det i 
förstudien indikerades avvikelser inom dessa områden ur ett övergripande 
informationssäkerhetsperspektiv.  
 
Det finns ingen vedertagen definition på teknisk dokumentation inom 
trafiknämnden, vilket också framgår i en rapport från trafikförvaltningen från i 
maj 2015.5 I den här rapporten har revisionen valt att använda begreppet 
teknisk dokumentation för information som beskriver egenskaper hos en 
informationstillgång som exempelvis dess konstruktion, funktionalitet och 
underhåll. Detta kan gälla t.ex. ritningar på aktuell status på en anläggning som 
innehåller tekniska specifikationer om installationer och anslutningar eller ett 
dokument som innehåller underhållsinstruktioner. 
 
Begreppet signalinformation används i denna granskning som en typ av 
information som finns i t.ex. signalsystem och dokument som innehåller 
exempelvis signalteknisk information och annan signalrelaterad information. 
 
Vid granskning av viktiga informationstillgångar inom teknisk dokumentation 
och signalinformation, utgick revisionen från trafikförvaltningens bedömning 
av vilka informationstillgångar som betraktas som viktiga. Detta eftersom det 
är verksamheten som avgör vad som är viktiga informationstillgångar i enlighet 
med landstingets riktlinjer för informationssäkerhet. I denna granskning 
fokuserade revisionen på ritningar på anläggningars aktuella status6 (benämns 
i rapporten som ritningar) och SSÄ SÄK (benämns i rapporten som 
säkerhetsbestämmelser inom signal).7  
 
Revisionen har inte granskat säkerhetsarbetet beträffande fysiska tillgångar, 
fysisk säkerhet eller skalskydd som exempelvis skydd av depåer m.m.  

2.4 Bedömningsgrunder 
• Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting8: 

Varje nämnd och styrelse är ansvarig för informationssäkerheten inom 
sitt verksamhetsområde och ska därför, inom ramen för sitt lokala 
ledningssystem och i enlighet med tillämpningsansvar, anta 
verksamhetsnära styrdokument för lokal policy, lokala riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet. Det åligger vidare 
varje nämnd och styrelse att årligen planlägga och löpande följa upp 
informationssäkerheten och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att 
uppnå och upprätthålla tillräcklig intern kontroll.  

• Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns 
landsting9:  

                                                      
5 TN 412439. 2015-05-29. ”Fördjupad Förstudie  - Teknisk dokumentation”.  
6 Enligt förvaltningens rapport från 2008 (SL-2009-115833) Teknisk dokumentation – 
Förstudierapport fanns det ca 160 000 ritningar. Olika uppgifter har figurerat i granskningen om 
antalet ritningar som finns 2015 från uppskattningsvis ca 100 000 upp till drygt en miljon ritningar. 
7 SSÄ SÄK är trafiknämndens styrdokument och säkerhetsbestämmelse och det finns ett åttiotal 
SSÄ SÄK:ar. Inom signalområdet regleras i SSÄ SÄK:arna bl.a. hantering av signalteknisk 
dokumentation, säkerhetsstyrningssystem och teknisk säkerhetsstyrning kring signalanläggningar. 
8 (LS 1112-1733) Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. 
9 (LS 1112-1733) Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting. 
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Det ska finnas en förteckning över viktiga tillgångar inom respektive 
verksamhet. Förteckningen ska bl.a. omfatta all sådan information som 
är nödvändig för återhämtning efter en störning eller allvarlig incident.  
 
Varje informationstillgång ska tilldelas en informationssäkerhetsklass10 
som motsvarar dess betydelse för den aktuella verksamheten. 

2.5 Metod 
Urval, datainsamling och analys genomfördes i huvudsak genom 
dokumentstudier och ett tiotal intervjuer. Exempel på dokument som 
granskades är riktlinjer, rutiner, rapporter och andra väsentliga styrdokument 
inom granskningsområdet men även via utdrag ur befintliga datasystem. 
Revisionen genomförde intervjuer med företrädare från trafikförvaltningen 
utifrån följande funktioner: 

• Säkerhetsdirektör 
• Informationssäkerhets- och IT-säkerhetsansvarig 
• CRO (Chief Risk Officer) 
• Sektionschef för Infrastruktur Bana El Signal (Infrastruktur BES11) 
• Gruppchefer för signalsystemavdelningen och 

tekniksystemavdelningen på Infrastruktur BES 
• Signalsäkerhetsansvarig på Infrastruktur BES 
• Specialist teknisk dokumentation på Infrastruktur BES 
• Tekniska förvaltare på tunnelbanans gröna linje och Roslagsbanan på 

Infrastruktur BES 
 

Dessutom har revisionen granskat ett antal kontroller inom exempelvis 
säkerhetsgenomgångar, avtal inom drift- och underhåll samt anläggning och 
uppföljning av dessa avtal, förteckning på informationssäkerhetsklassade 
informationstillgångar, förvaltningens revisioner av leverantörernas 
informationssäkerhetsarbete samt avbrottsplaner. När det gäller de två 
förstnämnda kontrollerna granskade revisionen dessa på två trafikslag och en 
linje per trafikslag; tunnelbanan på den gröna linjen och lokalbanan 
Roslagsbanan. 
 
I projektgruppen ingick projektledaren Erik Skoog och projektmedarbetaren 
Max Eliasson. Styrgruppen för projektet bestod av Anette Carlstedt (ordf.) och 
Anne Fahl. 

3 Styrdokument och organisation för 
informationssäkerhet i trafiknämnden 

Trafiknämnden antog en lokal policy12 för informationssäkerhet i februari 2014 
och i februari 2015 fastställde trafikförvaltningen lokala riktlinjer13. 
Förvaltningen har dessutom utarbetat lokala tillämpningsanvisningar14 som 
bygger på policyn och riktlinjerna.  
 

                                                      
10 En informationssäkerhetsklass indikerar vilken skyddsnivå en informationstillgång omfattas av. 
För mer information i denna rapport, se avsnitt 4 Informationssäkerhetsklassning. 
11 Infrastruktur BES är en sektion inom trafikförvaltningen som bl.a. arbetar operativt med teknisk 
dokumentation och signalinformation. 
12 (TN 2013-0341) Informationssäkerhetspolicy för trafikförvaltningen 
13 (SL-S-419760) Riktlinjer informationssäkerhet inom trafikförvaltningen 
14 2014-08-29. Säkert beteende – informationssäkerhet på trafikförvaltningen.  
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Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för informationssäkerheten 
inom trafikförvaltningens verksamhetsområde. Ansvaret för 
informationssäkerheten är kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. Det 
innebär att varje person som är ansvarig för en verksamhet också är ansvarig 
för informationssäkerheten i denna verksamhet.  
 
Trafikförvaltningen har en lokal organisation för informationssäkerhet. 
Förvaltningens informationssäkerhetsansvarig med stöd av 
informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för den praktiska samordningen 
av informationssäkerhetsarbetet i verksamheten på uppdrag av 
säkerhetsdirektören. Informationssäkerhetsansvarig ska årligen ta fram en 
övergripande handlingsplan för arbetet som fastställs av förvaltningschefen. 
Säkerhetsdirektören verkställer samordningen av informationssäkerhetsarbetet 
och förvaltar informationssäkerhetspolicyn, tillhörande riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar samt övergripande handlingsplan. Det finns även en 
resurs för teknisk säkerhet som bl.a. är med och genomför säkerhetsrevisioner 
och sårbarhetstester av förvaltningens IT-miljö. 
 
Trafikförvaltningen har också ett lokalt informationssäkerhetsråd som leds av 
säkerhetsdirektören. Det lokala rådet har till uppgift att främja, stödja, 
samordna och följa upp trafikförvaltningens informationssäkerhet samt 
informationssäkerhetsarbetet på en övergripande nivå. I rådet deltar förutom 
säkerhetsdirektören, informationssäkerhetsansvarig och 
informationssäkerhetssamordnaren bl.a. CRO (Chief Risk Officer) och chefer 
från olika verksamheter. 
 
I enlighet med policyn har trafikförvaltningen utsett ett antal 
informationsägare. Grunden i informationsägarens arbete är klassificeringen av 
informationen och tilldelning av informationsklass som motsvarar kraven på 
säkerhet och skyddsnivå. I en rapport från trafikförvaltningen15 framgår att det 
saknas tydlighet med avseende på ägandet av teknisk dokumentation. Vidare i 
rapporten framkommer att innebörden och ansvaret som följer med 
informationsägarskap och informationsförvaltarskap inte är förankrat eller 
efterlevt. Granskningen visar dock att att det är hanterat vem som är 
informationsägare kring de tillgångar inom teknisk dokumentation som gäller 
just ritningar och säkerhetsbestämmelser inom signal.  

3.1 Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att trafiknämndens lokala styrdokument för 
informationssäkerhet bygger på landstingets styrdokument. Vidare är 
organisation och ansvar för informationssäkerhet tydliga och i enlighet med 
policy och riktlinjer.   

4 Informationssäkerhetsklassning  

I landstingets riktlinjer16 framgår bl.a. att informationstillgångar inom 
landstinget ska klassificeras enligt landstingets klassificeringsmodell. 
Klassificeringen ska ligga till grund för vilka skyddsåtgärder som ska utformas 
och vilka rutiner som ska gälla, dvs. hur informationen får hanteras, lagras, 

                                                      
15 Se trafikförvaltningens rapport. 2015-05-29. Fördjupad Förstudie – teknisk dokumentation.  
16 Se (LS 1112-1733) Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting. 
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distribueras och avvecklas. Klassificering ska ske i tre konsekvensnivåer17  
utifrån:    

• Konfidentialitet (K) – att obehöriga inte kan få tillgång 
• Riktighet (R) – att de är korrekta 
• Tillgänglighet (T) – att de finns tillgängliga när de behövs 

Nivåbestämningen utgår från bedömd skada vid obehörig åtkomst, bristande 
riktighet och bristande tillgänglighet till informationstillgång. Konsekvensnivå 
1 innebär försumbar skada, konsekvensnivå 2 omfattar betydande skada och 
konsekvensnivå 3 medför allvarlig skada. Lägsta sammanvägda 
informationssäkerhetsklass är K1R1T1 medan K3R3T3 är den högsta. 
 
Trafiknämnden har en förteckning över 56 olika informationstillgångar18 där 
samtliga är IT-system och har informationssäkerhetsklassats. Förteckningen 
uppdateras löpande och antalet informationstillgångar utökas successivt. 
Granskningen visar dock att det i förteckningen saknas viktiga 
informationstillgångar, som t.ex. ritningar. 
 
I förteckningen framgår att informationsägaren inte har beslutat om 
informationssäkerhetsklassning för informationstillgångar i ungefär hälften av 
fallen. Detta även där informationstillgångar klassas som K3R3T3, dvs. där det 
bedöms innebära allvarlig skada om t.ex. obehöriga får tillgång till 
informationen. Dessutom saknas, för ett tiotal fall, uppgifter om när klassning 
av informationstillgångar ägde rum.  
 
I riktlinjerna finns det inte någon tydlig definition av vad nämnden betraktar 
som en informationstillgång19. I intervjuerna uttrycks också en osäkerhet kring 
detta. Det finns t.ex. olika uppfattningar om signalsystem är att betrakta som en 
informationstillgång eller inte.  
 
Revisionen uppfattar däremot att det finns en samstämmighet kring att ritningar 
inom teknisk dokumentation och säkerhetsbestämmelser inom signal är viktiga 
informationstillgångar. Under intervjuerna framgick dock att det inte var helt 
klart om även andra typer av styrdokument kan betraktas som viktiga 
informationstillgångar som t.ex. tekniska manualer, handböcker, instruktioner, 
utbildningsmanualer m.m. inom signalinformationsområdet. Det skulle således 
kunna ingå andra typer av informationstillgångar än IT-system i förteckningen 
som exempelvis signalsystem, ritningar eller olika typer av styrdokument.  
 
Granskningen visar att ritningar inte är informationssäkerhetsklassade och att 
säkerhetsbestämmelser inom signal endast är delvis klassade. Ritningar 
hanteras som K2:or av förvaltningen, dvs. att informationen i sig skulle vara av 
betydande skada om obehöriga skulle få tillgång till dessa. Någon hantering av 
konsekvensnivå på ritningarna utifrån tillgänglighet och riktighet genomförs 
dock inte. Det pågår diskussioner inom förvaltningen om att eventuellt hantera 
                                                      
17 Här går trafikförvaltningen ett steg längre och tillämpar fyra konsekvensnivåer. För 
konsekvensnivå 1-3 motsvarar dessa landstingets innebörd medan konsekvensnivå 4 innebär 
samhällsskada och bedöms som hemlig information med risk för allvarlig skada på samhällets 
infrastruktur eller andra viktiga skyddsvärden om den röjs.  Se (SL-S-419760) Riktlinjer 
informationssäkerhet inom trafikförvaltningen. I landstinget pågår dock ett långtgående arbete med 
att ändra nuvarande klassificeringsmodell så att den utgår från de fyra konsekvensnivåer som 
trafikförvaltningen redan tillämpar. Enligt uppgift från landstingets informationssäkerhetschef fattas 
ett beslut om detta i slutet av december.   
18 Uppgifter ur förteckningen inhämtades av trafikförvaltningen i september 2015. 
19 Se (SL-S-419760) Riktlinjer informationssäkerhet inom trafikförvaltningen.  
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ritningar med högre konfidentialitet. Detta skulle enligt vissa intervjuade 
innebära att exempelvis behandling och utlämning av ritningar till leverantörer 
för t.ex. projektering skulle bli mycket mer administrativt belastande och 
medföra kostsamma skyddsåtgärder.  
 
Säkerhetsbestämmelser inom signal informationssäkerhetsklassas som K1:or, 
dvs. som att det endast skulle vara av försumbar skada om obehöriga skulle få 
tillgång till informationen. Ingen bedömning av konskevensnivå genomförs 
angående tillgänglighet och riktighet. Trots detta, enligt revisionens intervjuer, 
bedöms ändå säkerhetsbestämmelser inom signal som viktiga 
informationstillgångar och att det är av största vikt att informationen i dessa är 
korrekt. 

4.1 Revisionens bedömning 
Granskningen visar att det saknas en tydlig definition av vad som är en 
informationstillgång. Det är verksamheten själv som ska avgöra vad som är 
viktiga informationstillgångar. Emellertid vill revisionen betona att det som 
avgör om det är en informationstillgång är informationen i sig och de resurser 
som används för att hantera den - inte om det är ett IT-system, ritning, 
styrdokument eller signalsystem.  
 
Revisionen konstaterar att viktiga informationstillgångar inom teknisk 
dokumentation och signalinformation som ritningar inte är 
informationssäkerhetsklassade samt att dessa inte finns med i förteckningen 
över informationstillgångar. Revisionen bedömer att ritningar och 
säkerbestämmelser inom signal ska informationssäkerhetsklassas fullt ut och att 
ritningar bör finnas med i nämndens förteckning över viktiga 
informationstillgångar. Om viktiga informationstillgångar inte klassas finns 
risk för att tillräckliga skyddsåtgärder inte vidtas. 
 
Granskningen visar att det i förteckningen saknas både uppgifter om när 
klassningen av viktiga informationstillgångar ägde rum och att 
informationsägaren inte alltid har beslutat om klassning.  
 
Revisionen anser att informationsägare ska besluta om 
informationssäkerhetsklassning för informationstillgångar och att det ska 
framgå klassningsdatum.  

5 Riskanalyser  

En väsentlig del i landstingets ledningssystem för informationssäkerhet utgörs 
av ett så kallat complianceverktyg, Compliance Portal. Verktyget är ett system 
för uppföljning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet, centralt på 
landstinget såväl som lokalt på förvaltningar och bolag. Systemet innehåller 
information om handlingsplan, avvikelseanalys och uppföljning samt även för 
riskbedömning och informationsklassificering.  
 
Trafikförvaltningen använder aktivt Compliance Portal. Vid nyanskaffningar 
av IT-system sker dokumenterade riskanalyser och riskbedömningar. Efter 
genomförd informationssäkerhetsklassning och kravställande i samband med 
upphandling av nya IT-system och i nystartade större projekt, förs uppgifterna 
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in i Compliance Portal. Systematiska riskanalyser sker av administrativa IT-
system vid förändringar av dessa men inte om systemen är intakta.  
 
Riskbedömningar av ritningar sker vid om- och nybyggnationer vid 
anläggningar där det förväntas ske påverkan som t.ex. förändringar av 
signalställverk. Det finns ett omfattande regelverk för hur detta ska hanteras. 
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet kring ban- och spåranläggningar i 
landet. Skriftliga underlag för riskanalyser och riskbedömningar ska inlämnas 
till Transportstyrelsen som förutsättningar för att myndigheten ska godkänna 
förändringar kring exempelvis signalställverk.  
 
Revisionen har tagit del av dokumenterad riskanalys, riskbedömning och 
informationssäkerhetsklassning av ett system som överför fordonsinformation, 
vilket berör teknisk dokumentation. Inga väsentliga avvikelser har noterats av 
revisionen.  
 
Vid förfrågningar från t.ex. leverantörer om att få ta del av gällande ritningar på 
en anläggning för t.ex. projektering, genomförs stickprov inom förvaltningen 
genom avstämning med tekniska förvaltare om det är säkert att lämna ut 
ritningar. Kontrollen sker framför allt då det är någon person hos leverantören 
som inte är känd av förvaltningen sedan tidigare. 
Dessförinnan har förvaltningen genomfört riskanalyser och riskbedömningar i 
samband med upphandlingar av drifts- och underhållsavtal samt projekt. 
 
Det finns en rutin för ritningshanteringsprocessen vid in- och utcheckning (en 
form av kvittens) av ritningar i en säkerhetsbestämmelse inom signal.20 Rutinen 
fungerar som en beskrivande och detaljerad process från det att en förfrågan 
från leverantör uppstår om att tillhandahålla en ritning på en anläggning till att 
en slutlig uppdaterad ritning inlämnas till förvaltningen för arkivering.  
 
Enligt de intervjuade sker ritningshanteringen i vissa delar manuellt. För att 
minska den administrativa tiden kommer förvaltningen på sikt att införa ett 
stödjande IT-system som kan automatisera förfrågningsprocessen. 
Uppdragsspecifikation inför kommande upphandling kring ett sådant IT-system 
håller på att tas fram. 
 
Angående riskanalyser av viktiga informationstillgångar som 
säkerhetsbestämmelser inom signal sker revideringar av dessa kontinuerligt. 
Dessa genomgångar genomförs av förvaltningen och omfattar bl.a. analyser av 
lagändringar, förordningar, föreskrifter och nya krav från tillsynsmyndigheten 
Transportstyrelsen.  

5.1 Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att riskanalyser avseende informationssäkerhet genomförs 
systematiskt vid förändringar och nyanskaffningar av IT-system. På så sätt 
fångas informationssäkerhetskrav upp och kan hanteras i samband med 
upphandlingar. Likaså görs riskanalyser av ritningar vid om- och 
nybyggnationer vid anläggningar. Revisionen bedömer emellertid att 
förvaltningen även bör genomföra riskanalyser av äldre befintliga IT-system 
för att erhålla en så komplett riskbedömning som möjligt.  

                                                      
20 (SL-2012-03989.) 2014-08-25. SSÄ SÄK 0476. Hantering av signalteknisk dokumentation. 
Bilaga 3 Instruktioner för ritningshantering.  
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6 Skyddsåtgärder 

6.1 Allmänt om skyddsåtgärder 
Trafikförvaltningen vidtar ett antal väsentliga skyddsåtgärder kring de 
viktigaste informationstillgångarna/systemen inom teknisk information och 
signalinformation.  
 
Beträffande exempelvis intrångstester genomför funktionen för IT-säkerhet 
löpande tester av IT-system och datamiljö.  
 
Utifrån landstingets riktlinjer för informationssäkerhet ska det finnas rutiner för 
rapportering, eskalering och uppföljning av informationssäkerhetsincidenter. 
Trafikförvaltningen har incidentrapporteringar via driftledningscentralen, 
trafikledningscentralen och till IT-leverantören när det gäller IT-drift. 
Dessutom sker, enligt lag, incidentrapportering också till Transportstyrelsen.  
 
Förvaltningen centralt genomför fem olika typer av utbildningar för 
informationsägare. Dessutom tillkommer en obligatorisk webbaserad 
informationssäkerhetsutbildning för alla medarbetare. De intervjuade uppgav 
att de hade genomgått utbildningarna i varierande utsträckning. 

6.2 Skyddsåtgärder för ritningar 
Det framkommer i en rapport från förvaltningen21 att det finns svårigheter att 
hitta aktuell och tillförlitlig teknisk dokumentation. Dessa svårigheter gäller 
dock inte specifikt för signalteknisk dokumentation. Dokumentationen finns 
lagrad i flera olika arkiv; officiella, inofficiella (projektplatsen) och också 
personligt skapade arkiv. Enligt en rapport från 2008 orsakar avsaknad och 
bristande aktualitet i teknisk dokumentation en årlig kostnad på minst 20-40 
mnkr i omritningar.22 Enligt uppgift skulle det kunna handla om en merkostnad 
på upp till 80 mnkr per år. Förvaltningen har också fått anmärkningar av 
Transportstyrelsen när det gäller hantering av teknisk dokumentation, framför 
allt signalritningar. Efter Transportstyrelsens synpunkter har förvaltningen 
vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att på sikt införa ett gemensamt 
arbetssätt för dokumentations- och ärendehantering och att införa ett anpassat 
IT-stöd för detta när det gäller teknisk dokumentation och ritningshantering. 
Arbete pågår just nu med uppdragsspecifikation inför kommande upphandling. 
 
Under intervjuerna framkom att det fanns en osäkerhet om det fortfarande går 
att använda alla originalritningar som finns i det fysiska arkivet. Många 
originalritningar har sparats i äldre format som t.ex. plastfilm, vars kvalitet 
försämras med åren. Granskningen visar att originalritningar i äldre 
lagringsformat inte alltid uppdateras till modernare. Det har också framgått att 
det kan vara svårt att få tag på vissa originalritningar i arkivet p.g.a. att 
sökbarheten inte är optimal.  
 
Förutom att originalritningar förvaras i det fysiska arkivet, förvaras många 
originalritningar i det digitala ritningsarkivet. Serverplatsen driftas och 
underhålls av en IT-leverantör. Det finns i nuläget inte någon teknisk lösning 
för att kontrollera om obehöriga personer har kunnat se och tagit del av filerna 
på serverplatsen. Däremot är det endast en handfull personer inom 
förvaltningen som har tillgång till serverplatsen. Förvaltningen får också 

                                                      
21 Se trafikförvaltningens rapport. 2015-05-29. Fördjupad Förstudie – teknisk dokumentation. 
22 (SL-2009-115833) Teknisk dokumentation – Förstudierapport. 
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årligen en lista från IT-leverantören på vilka som har tillgång till servern i syfte 
att säkerställa att obehöriga inte kan få eller har fått tillgång till 
originalritningar. Avbrottsplan vid intrång och störningar (dvs. reviderade och 
testade) för digitala ritningsarkivet saknas.  
 
Det digitala arkivsystemet SLADDagon fungerar som ett 
dokumenthanteringssystem för teknisk information och innehåller tekniska 
beskrivningar, inmätningsdata, beräkningar och kopior på ritningar i PDF-
format. I SLADDagon finns enligt uppgift fri åtkomst för både anställd 
personal och konsulter. Det saknas en loggningsfunktion för att kontrollera om 
obehöriga personer har kunnat ta del av ritningarna. Det är dock inte möjligt att 
ändra eller redigera ritningarna i SLADDagon eftersom det är PDF-kopior på 
ritningarna som finns inlagda i systemet. Det pågår för närvarande ett arbete 
med att införskaffa ett nytt dokumentationssystem, där bl.a. loggning ska vara 
möjlig att genomföra. I en rapport från förvaltningen23 går det också att utläsa 
att det är oklart om det går att få fram lagrat material i SLADDagon p.g.a. 
bristande sökbarhet. Avbrottsplan vid intrång och störningar (dvs. reviderade 
och testade) för SLADDagon saknas.  
 
I en rapport från PWC24 framgår att förvaltningen bör utreda varför 
anläggningarna på tunnelbanans röda linje och Lidingöbanan är dåligt 
dokumenterade exempelvis angående teknikrummens utformning och 
utrustning, banans konstruktion samt systemarkitektur för det befintliga 
signalsystemet. 

6.3 Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att avbrottsplaner bör upprättas för det digitala 
ritningsarkivet eftersom det förvaras originalritningar i systemet. Likaså bör 
avbrottsplaner upprättas för SLADDagon eftersom systemet används av 
samtliga anställda och konsulter i det dagliga arbetet.  
 
Revisionen menar att det är positivt att loggningsfunktion i SLADDagon 
kommer att etableras. Revisionen anser också att loggningsfunktion i det 
digitala ritningsarkivet bör utvecklas i syfte att möjliggöra spårning om 
obehöriga får tillträde till ritningarna. 
 
Revisionen bedömer att det är angeläget för förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att säkerställa dokumentations- och ärendehanteringen av ritningar 
eftersom det framgår att det finns svårigheter att finna aktuell och tillförlitlig 
teknisk dokumentation och att det också kan vara svårt att få tag på 
originalritningar. Den tekniska dokumentationen finns också lagrad på många 
olika ställen inom förvaltningen.  

7 Uppföljning 

Nämndens uppföljningar av informationssäkerhet kring informationstillgångar 
gällande teknisk dokumentation och signalinformation, sker bl.a. via de 
revisioner som förvaltningen genomför gentemot de externa leverantörerna. 
Förvaltningens revisioner omfattar också kontroller av leverantörernas 
åtaganden inom många andra ansvarsområden som t.ex. arbetsmiljö, 

                                                      
23 Se trafikförvaltningens rapport. 2015-05-29. Fördjupad Förstudie – teknisk dokumentation.  
24 PWC. 2014-06-16. Granskning av Trafikförvaltningens projekt- och programstyrning – med 
utgångspunkt i signalsystemsprojekt. 
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bemanning, miljöledning, behörighet att utföra arbeten på anläggningar m.m.  
 
Revisionen har översiktligt granskat förvaltningens avtal gällande drift- och 
underhåll (UH-avtalen) samt systemleverantör på tunnelbanans gröna linje och 
Roslagsbanan vad gäller informationssäkerhet. Revisionen kan konstatera att 
det i dessa avtal saknas riktade informationssäkerhetskrav.  
 
I UH-avtalen finns bl.a. skrivningar om att leverantörerna ska utföra uppdrag 
som är i enlighet med de författningar och styrande dokument och på ett sätt 
som harmoniserar och stödjer rådande policyer. Dock framgår inte vad detta 
innebär mer konkret. I systemleverantörsavtalen framkommer inte någon sådan 
avtalstext. Revisionen har under granskningen inte uppfattat att förvaltningen 
följer upp specifikt att leverantörernas arbete sker i enlighet med nämndens 
policy och riktlinjer för informationssäkerhet. Vidare framkommer i UH-
avtalen att leverantörerna ska förvalta och uppdatera den tekniska 
dokumentationen kring bl.a. anläggningsritningar. Detta följer också 
förvaltningen upp.   
 
Under granskningen har revisionen efterfrågat hur ofta förvaltningen följer upp 
genomförda informationssäkerhetsklassningar av viktiga informationstillgångar 
i syfte att få veta om det är ett prioriterat och aktivt arbete som bedrivs. 
Revisionen kan konstatera att det inte sker regelbundna uppföljningar av 
genomförda klassningar av informationstillgångar.  
 
Enligt uppgift genomför förvaltningen säkerhetsgranskningar av 
informationstillgångar/system som är upp till och med sju år gamla. Revisionen 
har tagit del av en säkerhetsgranskning av Roslagsbanan och konstaterar att det 
även finns en åtgärdslista. Däremot saknas ansvarig för att säkerställa att 
respektive åtgärd genomförs och när den ska genomföras. 

7.1 Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att trafiknämnden följer upp leverantörernas 
informationssäkerhetsarbete när det gäller teknisk dokumentation och 
signalinformation, både det som bedrivs på förvaltningen och det som utförs av 
anlitade entreprenörer. Däremot skulle uppföljningar av leverantörernas 
åtaganden inom informationssäkerhet utifrån UH-avtalen och 
systemleverantörsavtalen kunna underlättas om det fanns mer riktade 
informationssäkerhetskrav i avtalen.  
 
Revisionen menar att det är viktigt att framtagna åtgärdslistor i 
säkerhetsgenomgångar även innehåller information om ansvariga för 
åtgärderna och när i tiden de ska vara åtgärdade. Regelbundna uppföljningar av 
genomförda informationssäkerhetsklassningar av viktiga informationstillgångar 
bör också genomföras.
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