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 Tillämpningsområde 

 Denna föreskrift gäller uppgörande av beredskapsplan och ordnande av beredskaps-

planering inom luftfart, spårtrafik och vägtrafik.  

 Inom vägtrafik tillämpas kapitlen 3–10 i föreskriften på vägtransportföretag med be-

aktande av följande undantag: 

- i stället för punkt 3.2 tillämpas punkt 10.1 

- i stället för punkterna 7.2 och 7.3 tillämpas punkt 10.3 

- i stället för kapitel 8 tillämpas punkt 10.4 

- i stället för kapitel 9 tillämpas punkt 10.6 

 Föreskriften tillämpas inte på leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikled-

ningstjänster eller på museitrafikoperatörer. Föreskriften tillämpas inte heller på mi-

litär eller statlig luftfart. 

 Definitioner 

 I denna föreskrift avses med: 

1. övning en händelse där man testar beredskapsplaner och organisationernas 

verksamhet i eventuella störningssituationer och under undantagsförhållanden, 

2. störningssituation en händelse eller ett hot om en händelse som åtminstone 

tillfälligt eller regionalt äventyrar samhällets säkerhet, funktionsförmåga eller 

befolkningens livsbetingelser; samt en situation där service i transportsystemet 

eller i en del av det har försämrats eller avbrutits; störningssituationer kan fö-

rekomma under både normala förhållanden och undantagsförhållanden, 

3. kontinuitetshantering en sådan process inom en organisation genom vilken man 

identifierar hot mot verksamheten och bedömer dess inverkan inom organisat-

ionen och dess aktörsnätverk samt skapar en verksamhetsmetod för hantering 

av störningssituationer och verksamhetens kontinuitet, 

4. övergripande säkerhet ett tillstånd där man har förberett sig för hot mot och 

risker för samhällets vitala funktioner, 

5. cybermiljö en verksamhetsmiljö som består av ett eller flera informationssystem 

som är avsedda för hantering av data eller information i elektronisk form, 

6. cyberhot ett hot som, om det förverkligas, äventyrar en vital funktion i samhället 

eller någon annan funktion som är beroende av cybermiljön, 

7. transportsystem den helhet som består av person- och godstrafik inom alla tra-

fikformer, av de trafiknät som betjänar dessa, av kommunikationsförbindelser 

och information, samt av i lagen om transportservice (320/2017) avsedda tjäns-

ter, trafikmedel och system som styr trafiken, 

8. normala förhållanden det tillstånd som i regel råder i samhället och där sam-

hällets vitala funktioner kan tryggas utan att man behöver möjliggöra att myn-

digheter kan utöva befogenheter på ett sätt som avviker från det normala,  

9. undantagsförhållanden ett sådant i beredskapslagen (1552/2011) avsett till-

stånd i samhället där det finns så mycket eller så allvarliga störningar eller hot 

som gör att det är nödvändigt att möjliggöra att myndigheter kan utöva befo-

genheter på ett sätt som avviker från det normala, 

10. risk en kombination av sannolikheten för och följderna av en negativ omstän-

dighet eller händelse,  
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11. riskhantering en systematisk verksamhet som innehåller riskanalys samt plane-

ring, genomförande och uppföljning av nödvändiga åtgärder, samt korrigerande 

åtgärder, 

12. aktör en järnvägsoperatör, en bannätsförvaltare, ett bolag eller en sammanslut-

ning som tillhandahåller trafikledningstjänster inom järnvägstrafiken, en opera-

tör som bedriver metro- eller spårvägstrafik inom spårbunden stadstrafik, en 

bannätsförvaltare som förvaltar ett metrobannät eller ett spårvägsnät inom 

spårbunden stadstrafik, en innehavare av landsvägstrafikens persontrafiktill-

stånd som har mer än 15 bussar som används i trafik, eller innehavare av gods-

trafiktillstånd som har mer än 15 fordon eller fordonskombinationer som an-

vänds i trafik och vars största tillåtna totalmassa överstiger 3 500 kilo, Trafik-

ledsverket som väghållare, en närings-, trafik- och miljöcentral som sköter tra-

fikuppgifter, inom lufttrafik en innehavare av ett drifttillstånd eller den som läm-

nat en driftdeklaration, en organisation som svarar för luftvärdighet, en inneha-

vare av ett intyg över godkännande av trafikflygplats samt en leverantör av 

flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst,   

13. funktionssäkerhet pålitlighet och säker funktion samt kontinuitet i verksamheten 

hos ett system eller en del av ett system oavsett ändringar och störningar i 

verksamhetsmiljön; samt transportsystemets förmåga att klara önskade funkt-

ioner inom önskad tid utan att kvaliteten hos service eller verksamheten för-

sämras, 

14. hot en skadlig händelse eller utvecklingsriktning som eventuellt förverkligas,  

15. beredskapsplan en plan som uppstår som ett resultat av beredskapsplanering, 

16. beredskapsplanering planering av beredskapen som sker under normala förhål-

landen, 

17. beredskap sådan verksamhet genom vilken man säkerställer att uppgifterna kan 

skötas så störningsfritt som möjligt samt säkerställer de åtgärder som avviker 

från det normala som eventuellt behövs vid störningar under normala förhållan-

den och under undantagsförhållanden; och i transportsystemet i synnerhet fö-

rebyggande av störningar samt lindring av deras följder, såsom kontinuitets-

hantering, förhandsplanering samt förmåga att återgå till normal verksamhet,    

18. beredskapsskyldighet skyldighet att ta hand om förebyggande av olyckor och 

förberedelser för verksamhet när det finns hot om en olycka eller när en olycka 

inträffar samt skyldighet att genom beredskapsplanering säkerställa att uppgif-

terna sköts på ett så bra sätt som möjligt även vid störningar och under undan-

tagsförhållanden. 

 Uppgörande av beredskapsplan 

 Aktören ska ha en dokumenterad beredskapsplan, och man ska beakta verksamhet-

ens kvalitet och omfattning när man gör upp och bedömer beredskapsplanen. 

 Beredskapsplanen ska innehålla en beskrivning av hur aktören ser till att organisat-

ionens olika delar samt tjänsteleverantörer och underleverantörer är medvetna om 

planen och dess krav och att de för sin del i sina beredskapsplaner följer dem.  

 Beredskapsplanen kan vara en separat handling eller den kan ingå i någon annan 

driftshandbok som aktören har eller i någon annan dokumentation som gäller konti-

nuitetshantering. Om beredskapsplanen ingår i någon annan dokumentation som ak-

tören har, ska aktören göra upp en separat förteckning av vilken det framgår var det 

innehåll som avses i denna föreskrift är dokumenterat. 
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 Av beredskapsplanen ska dessutom framgå företagets typ, bolagsform, verksamhets-

ställe (adressuppgift) samt kontaktuppgifter till den som ansvarar för beredskapsåt-

gärderna. 

 Fastställande av aktörens kritiska funktioner och tjänster 

 Aktören ska i beredskapsplanen identifiera och beskriva de kritiska funktioner och 

tjänster som är nödvändiga för att trygga kontinuiteten i dess egen verksamhet under 

normala förhållanden och under undantagsförhållanden.  

 Aktören ska fastställa beredskapens målnivåer för sina kritiska funktioner och tjäns-

ter. Med målnivåer beskrivs vilka slags funktioner och tjänster aktören är förberedd 

att trygga även i störningssituationer av olika grader och under undantagsförhållan-

den. När målnivåerna fastställs ska man beakta eventuella krav som kommer från 

utanför, till exempel krav som ställs i relaterade författningar och föreskrifter eller 

avtal som ingåtts med till exempel Försvarsmakten eller andra aktörer. 

 Riskhantering 

 Aktören ska i beredskapsplanen definiera hot mot och risker för sin verksamhet samt 

beskriva de åtgärder som riktas till dessa och med vilka man säkerställer att verk-

samheten kan fortgå vid störningar under normala förhållanden och under undan-

tagsförhållanden. I fråga om risker ska man även beskriva deras inverkan på aktörens 

funktionssäkerhet. I beredskapsplanen ska man dessutom fastställa ansvaren och 

processerna för riskhanteringen. 

 Aktören ska i beredskapsplanen beskriva riskhanteringssystemet eller -förfaranden 

med hjälp av vilka man kan identifiera aktörens kritiska verksamhet och trygga den 

vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Aktören 

ska beskriva hur den genomför regelbunden bedömning av hot mot och relaterade 

risker för dess kritiska funktioner och tjänster för att den ska kunna vidta tillräckliga 

åtgärder i syfte att kontrollera dem under både normala förhållanden och undantags-

förhållanden. 

 Hantering av resurser och övningar 

 I beredskapsplanen ska beskrivas hur personalen som sköter beredskapsuppgifter 

hanteras, hur  övriga resurser hanteras samt hur kunskaper i anslutning till beredskap 

utvecklas. 

 Aktören ska i beredskapsplanen beskriva de personal- och materialresurser med vilka 

den säkerställer upprätthållandet av dess kritiska funktioner och tjänster i enlighet 

med beredskapens målnivåer vid störningar under normala förhållanden och under 

undantagsförhållanden. 

 Aktören ska i beredskapsplanen beskriva hur den ser till att dess ledning och övriga 

personal i anslutning till beredskapen har de kunskaper och den utbildning som krävs 

för upprätthållandet av kritiska funktioner och tjänster och som uppgiften förutsätter. 

Beredskapsplanen ska innehålla en beskrivning av hur aktören följer att personalen 

deltar i utbildningar och övningar enligt beredskapsplanen. 
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 Aktören ska i beredskapsplanen dessutom beskriva hur dess ledning och övriga per-

sonal i anslutning till beredskapen i enlighet med sina arbetsuppgifter deltar i övningar 

som gäller beredskapen. I beredskapsplanen ska också beskrivas hur aktören beaktar 

de utvecklingsbehov som identifieras under övningarna. 

 Kritiska partner, tjänsteleverantörer och underleverantörer  

 Beredskapsplanen ska innehålla en beskrivning av aktörens  ansvar gällande bered-

skapsplanering och beredskap för andra aktörer samt det ansvar som aktörens tjäns-

televerantörer och underleverantörer har vid genomförandet av beredskapen. 

 Aktören ska i beredskapsplanen dessutom identifiera och beskriva de partner, tjäns-

televerantörer och underleverantörer som är kritiska för kontinuiteten i aktörens egen 

verksamhet.  

 Aktören ska i beredskapsplanen beskriva hur den fastställer de beredskapsskyldig-

heter som kritiska partner, tjänsteleverantörer och underleverantörer har mot aktö-

ren samt hur man håller avtalen om beredskapsskyldigheterna som ingåtts med dem 

uppdaterade och hur man följer att avtalen efterföljs. Avtalen om beredskapen som 

ingåtts mellan aktörer ska bifogas till beredskapsplanen. 

 Beredskapsplanens övriga innehåll 

 Aktören ska i beredskapsplanen beskriva förfaranden för samarbetet med myndig-

heter och övriga aktörer, förfaranden som gäller kriskommunikation samt de kommu-

nikationsförbindelser som används för att larma personer och organisationer  vid stör-

ningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. 

 Beredskapsplanen ska innehålla en beskrivning av de sätt och åtgärder som används 

för att effektivisera beredskapen. Beredskapsplanen ska också beskriva sammansätt-

ningen av den ledningsorganisation som ansvarar för beredskapsåtgärder, dess verk-

samhet och var den är belägen.  

 Aktören ska i beredskapsplanen också beskriva de skyddsutrymmen och den skydds-

utrustning som används vid störningar under normala förhållanden och under undan-

tagsförhållanden samt återhämtningsplanen som gäller att återgå till normalläget. 

Aktörens räddningsplan ska bifogas till beredskapsplanen.  

 Aktören ska i beredskapsplanen beskriva hur den sköter sina anmälningsskyldigheter 

som beror på reglering eller avtal. 

 Aktören ska i beredskapsplanen dessutom beskriva hur den  upprätthåller bered-

skapsplanen och hur den utövar egenkontroll. 

 Bedömning av egen verksamhet (egenkontroll) 

 Aktören ska i beredskapsplanen beskriva hur den genomför regelbunden bedömning 

av sin verksamhet som gäller dess egen beredskap. 

 Aktören ska beskriva hur den dokumenterar bedömningens resultat och hur den ut-

nyttjar resultaten i utvecklingen av verksamheten.  
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 Specialföreskrifter för vägtrafiken 

 Ett vägtransportföretag ska i beredskapsplanen beskriva hur det ser till att företagets 

ledning och övriga personal i anslutning till beredskapen känner till beredskapspla-

nens innehåll och företagets ansvar och skyldigheter som gäller den.  

 Vägtransportföretaget ska i beredskapsplanen beskriva hur det upprätthåller och ut-

vecklar sina beredskapskunskaper som en del av sin kontinuerliga utveckling. 

 Vägtransportföretaget ska i beredskapsplanen beskriva hur det identifierar de part-

ner, tjänsteleverantörer och underleverantörer som är kritiska för kontinuiteten i dess 

egen verksamhet. Företaget ska i beredskapsplanen anteckna sin största kunds andel 

av sin omsättning enligt följande storleksklasser: 

1. under 5 % 

2. 6–10 % 

3. 11–20 % 

4. 21–30 % 

5. över 30 % 

 Vägtransportföretaget ska i beredskapsplanen nämna den som ansvarar för bered-

skapsåtgärderna. 

 Vägtransportföretaget ska i beredskapsplanen beskriva hur det har förberett sig för 

följande hot: 

1. En stor del (över 30 %) av förarna är förhindrade att arbeta (beredskap ge-

nom till exempel underleverans, personaluthyrning eller genom att avbryta 

verksamheten) 

 

2. Ett massivt elavbrott/en massiv störning i datakommunikationerna (beredskap 

genom till exempel reservkraftkälla, att övergå till manuell styrning och pro-

cess eller genom att avbryta verksamheten) 

 Vägtransportföretaget ska i beredskapsplanen dessutom beskriva sina förfaranden för 

upprätthållandet av beredskapsplanen och egenkontroll.  

 Vägtransportföretagets beredskapsplan kan göras upp med en blankett som publice-

rats på Transport- och kommunikationsverkets webbplats. 

 Specialföreskrifter för spårtrafiken 

Allmänna krav 

 Bannätsförvaltaren och den som tillhandahåller trafikledningstjänster ska i bered-

skapsplanen beskriva hur och till vilka den anmäler tillbud och störningar i spårtrafi-

ken. 

Krav på bannätsförvaltare   

 Bannätsförvaltaren ska i beredskapsplanen beskriva det bannät, den cybermiljö och 

de förfaranden som behövs för att säkerställa järnvägstrafiken samt hur man säker-
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ställer personalens (inklusive tjänsteleverantörernas och underleverantörernas per-

sonal) förmåga och kunskaper vid störningar under normala förhållanden och under 

undantagsförhållanden i den omfattning som de kritiska tjänsterna förutsätter. 

 Bannätsförvaltaren ska i beredskapsplanen beskriva hur den deltar i och vid behov 

organiserar övningar som gäller beredskapen i samarbete med övriga järnvägsope-

ratörer och behöriga myndigheter.    

 Bannätsförvaltaren ska i beredskapsplanen dessutom beskriva hur den ser till att be-

redskapsplanen samordnas med den järnvägsoperatör som bedriver trafik på det ban-

nät som den förvaltar och vid behov med övriga bannätsförvaltare så att planerna för 

bannätets tillgänglighet är realistiska i olika störningssituationer med beaktande av 

den tillgängliga kapaciteten.  

Krav på den som tillhandahåller trafikledningstjänster  

 Den som tillhandahåller trafikledningstjänster ska i beredskapsplanen beskriva hur 

den säkerställer att den kan tillhandahålla trafikledningstjänster vid störningar under 

normala förhållanden och under undantagsförhållanden i den omfattning som de kri-

tiska tjänsterna förutsätter samt att dess personal som ansvarar för trafikledningen 

har förmågan och kunskaper i att agera i olika störningssituationer.  

 Den som tillhandahåller trafikledningstjänster ska i beredskapsplanen dessutom be-

skriva hur den deltar i och vid behov organiserar övningar som gäller beredskapen i 

samarbete med övriga järnvägsoperatörer och behöriga myndigheter.   

Gemensamma krav på förvaltaren av statens bannät och den som tillhandahåller 

dess trafikledningstjänster  

 Förvaltaren av statens bannät och den som tillhandahåller dess trafikledningstjänster 

ska i beredskapsplanen beskriva de förfaranden med hjälp av vilka man säkerställer 

att järnvägstrafiken sköts i enlighet med beredskapens målnivåer 1, 2 och 3 som 

beskrivs i bilaga 1. Förvaltaren av statens bannät och den som tillhandahåller dess 

trafikledningstjänster ska i beredskapsplanen dessutom beskriva de samarbetssätt på 

vilka de tillsammans med varandra och med de järnvägsföretag som bedriver verk-

samhet på statens bannät fastställer de situationer i vilka dessa målnivåer ska tas i 

bruk samt som bilaga till beredskapsplanen göra upp en förteckning av vilken de 

fastställda situationerna jämte målnivåer framgår. 

 I förfaranden ska man beakta säkerställandet av nödvändigt bannät, personal och 

personalens kunskaper för att man ska kunna agera på varje målnivå och övergå från 

en målnivå till en annan. 

 På målnivå 1 (Grön) ska man för verksamheten i beredskapsplanen beskriva prin-

ciper för hur kortvariga lokala störningar i järnvägstrafiken sköts med hjälp av vilka 

man säkerställer återhämtning efter störningen och förhindrar att störningen blir mer 

omfattande samt kan identifiera och förebygga allvarliga händelser som hotar sam-

hällets övergripande säkerhet och cybermiljö i enlighet med beskrivningen av målnivå 

1 i bilaga 1. 

 På målnivå 2 (Gul) ska man för verksamheten i beredskapsplanen dessutom besk-

riva centrala tekniska reservsystem och säkerhetsanordningar i anslutning till trafik-

ledningen inom järnvägstrafiken vilka ska kunna användas lokalt utan externa kom-
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munikationsförbindelser så att säkerhetsvillkoren för säkerhetsanordningen och över-

vakningen av dem är tillgängliga och man kan sköta järnvägstrafiken på rutten i en-

lighet med beskrivningen av målnivå 2 i bilaga 1. 

 På målnivå 3 (Röd) ska man för verksamheten i beredskapsplanen beskriva de cen-

trala trafikledningsplatser som fastställts på förhand och där man kan utföra lokal 

trafikledning för järnvägstrafiken. Beredskapsplanen ska innehålla en beskrivning av 

den utrustning och de anordningar som dessa trafikledningsplatser förutsätter samt 

genomförandet av reservkommunikationsförbindelser mellan trafikledningsplatser 

som finns på samma rutt i en situation där de övriga kommunikationsnäten inte är 

funktionsdugliga. Beredskapsplanen ska dessutom innehålla en beskrivning av hur 

aktören säkerställer att dess personal som ansvarar för trafikledningen har de kun-

skaper och den funktionsförmåga som krävs för att den ska kunna tillhandahålla tra-

fikledningstjänster i enlighet med beskrivningen av målnivå 3 i bilaga 1. 

Reservering av kritiskt material inom järnvägstrafiken  

 Järnvägsoperatören, bannätsförvaltaren och den som tillhandahåller trafiklednings-

tjänster ska i beredskapsplanen beskriva hur den säkerställer tillräcklig tillgänglighet 

på det kritiska material som behövs för upprätthållande av dess egen verksamhet för 

att den ska kunna fortsätta sin verksamhet vid störningar under normala förhållanden 

och under undantagsförhållanden.  

Krav inom spårbunden stadstrafik 

 Inom spårbunden stadstrafik ska man med beaktande av karaktären hos och verk-

samhetsområdet för spårbunden stadstrafik i tillämpliga delar efterfölja vad som i 

punkterna 11.1.–11.12 och i bilaga 1 föreskrivs om kraven på aktörerna inom järn-

vägstrafiken. 

 Övergångsbestämmelser 

 Aktören ska ha en beredskapsplan som uppfyller kraven i föreskriften i bruk senast 

den 1 juni 2021. 

   

 

 
Kirsi Karlamaa 

generaldirektör 

 

 

Jarkko Saarimäki 

överdirektör 
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Bilaga 1   Beredskapens målnivåer inom järnvägstrafiken 
 

Målnivå 1 (Grön) 

Järnvägstrafiken kan ledas och förvaltas på bannätet på det sätt som planerats på förhand 

och man kan utnyttja den normala eller nästan normala bankapaciteten samt den planerade 

nivån för personalresurser och kunskapskrav. 

Det kan förekomma kortvariga lokala störningar i järnvägstrafiken på bannätet vilka också 

kan stoppa järnvägstrafiken eller på ett avsevärt sätt störa järnvägstrafiken. Återhämtning 

efter störningen förutsätter dock inte betydande exceptionella specialarrangemang i fråga 

om personalresurser och förfaringssätt. Järnvägstrafiken och störningar kan skötas vid cent-

raliserade trafikledningscentraler. 

Målnivå 2 (Gul) 

Järnvägstrafiken kan ledas och förvaltas på bannätet när bankapaciteten är något lägre jäm-

fört med normalläget, även om störningen som påverkar järnvägstrafiken skulle vara bety-

dande och omfattande, till exempel ett cyberhot som stänger fjärrstyrningsförbindelser eller 

någon annan störning i styrningsförbindelser. 

Styrnings- och säkerhetsanordningar för järnvägstrafiken kan användas för att leda järn-

vägstrafiken och säkerställa rutter med hjälp av olika reservsystem och lokala ledningsplat-

ser för säkerhetsanordningar som finns vid centrala trafikplatser. Därför uppstår det i hu-

vudsak inte några betydande hastighets-, vikt- och kapacitetsbegränsningar för järnvägstra-

fiken. I järnvägstrafiken kan dessutom användas automatiskt tågskydd för att säkerställa 

tågtrafiken.  

Ledningen och förvaltningen av järnvägstrafiken kan dock förutsätta användning av större 

personalresurser än normalt och man kan behöva rikta personalresurser annanstans än till 

järnvägstrafikens centraliserade ledningsplatser.   

Målnivå 3 (Röd) 

Järnvägstrafiken kan ledas och förvaltas när bankapaciteten är betydligt lägre så att man 

strävar efter att i första hand sköta transporter som de kritiska tjänsterna förutsätter. Stör-

ningen som påverkar järnvägstrafiken är betydande, till exempel en omfattande störning i 

rikets eldistributions- och kommunikationsnät.   

Fjärrstyrd och lokal användning av styrnings- och säkerhetsanordningar för järnvägstrafiken 

är inte möjlig för trafikledning och säkerställande av rutter. När tekniska säkerhetsanord-

ningar är ur bruk är tågtrafikens säkerhetsförfaranden baserade på minnet, det uppstår be-

tydande hastighets-, vikt- och kapacitetsbegränsningar för järnvägstrafiken och automatiskt 

tågskydd är inte tillgängligt. 

Enstaka personer leder järnvägstrafiken manuellt i terrängen enligt till exempel följande: 

1. Bruk av växlar och låsning av dem säkerställs manuellt och signaler ges till tågen i re-

gel med hjälp av handsignaler och muntligen. De personer som ger tågen tillstånd till 

rörelse skapar tillsammans reservkommunikationsförbindelser eller motsvarande förfa-

randen för att säkerställa säker tågtrafik. 

 

2. Verksamheten förutsätter betydande personalresurser och undantagsförfaranden. 


