
Post- och telestyrelsen 

Telö 15 webbinarium – välkomna! 

17 februari 2016 



Agenda 

• Bakgrund 

• Genomgång av övningsmål 

• Erfarenheter 

• Tänkta aktiviteter 

• Övriga erfarenheter 

 

 



Telö 15 – Syfte 

Ett lärande projekt för att vidmakthålla och öka 
sektorns förmåga att i samverkan hantera större kriser 
och extraordinära händelser, så att konsekvenserna för 
hela samhället minimeras.  



Telö 15– mer än en enskild övning 



Erfarenhetsrapport Telö 15 



Övningsmål 

Dragna erfarenheter och fortsatt arbete 



Mål 1 – förmåga att kommunicera och 
utbyta lägesinformation med elsektorn 

Erfarenheter från Telö 15:  

• Kontaktvägar och rutiner bör säkerställas i operatörernas 
avtal med elnätsägarna för att vid behov kunna få tillgång 
till bra och relevanta prognoser för återställning av elnäten  

• Teleoperatörerna bör vara förberedda att kunna delge 
elnätsägare sin prioritering av anläggningar utifrån en 
elabonnentnummerförteckning 

 



Mål 1 – förmåga att kommunicera och utbyta 
lägesinformation med elsektorn 

Tänkta åtgärder:  

• Tillgång till Susie för NOC:ar i NTSG 

• Underlag för prioritering av anläggningar utifrån en 
elabonnentnummerförteckning 

• Mall för avtal elnätsägare-operatör 

• Fortsatta dialogmöten 

 

 

 

 

 

 



Mål 2 – förmåga att hantera tillgängliga 
verktyg 

Erfarenheter från Telö 15: 

Förberedande utbildningar tillsammans med praktisk användning = lyckad 

kombination  

• NTSG-portalen: fungerade bra men användbarheten behöver ses över 

och lägesinformationsfunktionen behöver utvecklas och förenklas 

• Adobe Connect: Det förekom vissa problem med ljudkvaliteten, 

behörigheter och konfigurationsproblem 

• Rakel: Förmågan att använda Rakel är god men det finns behov av:  

• rutiner för tilldelning av enheter ur PTS pool 

• att formerna för lån av Rakelmobiler mellan myndigheter behöver utredas vidare 
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Mål 2 – förmåga att hantera tillgängliga 
verktyg 

Tänkta åtgärder efter Telö 15 för Rakel:  

• Förvaltningsplan  

• Inrättande av servicedesk 

• Färdigställande av pool materiel 

• Rutin för utlåning ur pool 

• Utreda behovet av Rakel inom sektorn utöver NTSG 

• Möjlighet till informationsutbyte med andra infrastrukturägare (talgrupp gul) 

• Kontaktuppgifter Rakel SOS Alarm 
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Mål 2 – förmåga att hantera tillgängliga 
verktyg 

Tänkta åtgärder efter Telö 15 för Adobe Connect: 

• Ökad användning 

• Översyn instruktion 

• Översyn mötesinställningar behörighet och ljud 

• Översyn systeminställningar timers (genomförd)  

• Anslutning FTN 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNWOrqeqg8kCFQQULAod5pAPoQ&url=http://www.mynewsdesk.com/se/celab-communications-ab/images/tag/motorola&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNFODzVC_njzjTRYZZVRoAo_d2_x5Q&ust=1447158081871372


Mål 2 – förmåga att hantera tillgängliga 
verktyg 

Tänkta åtgärder efter Telö 15 för NTSG-portalen: 

• Rapportgenerator 

• Anpassning mot uppdaterade rapportmallar 

• Komplettering nättyper 

• Tydliggöra vad som är nytt från tidigare rapportering 

• Dokumenthantering 

• Kallelsefunktion 

• Skapa korta checklistor  
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Mål 3 – förmåga att utbyta relevant 
lägesrapportering med externa aktörer 

• Sektorn bedöms ha en god förmåga till lägesrapportering 

• Rapportstrukturerna som NTSG och Näringsdepartementet nyttjar vid 

lägesrapportering kan med fördel närma sig varandra ytterligare i syfte 

att förenkla och snabba upp sammanställningen 

• Det är svårt att skilja ny från gammal information i lägesrapporteringen i 

NTSG-portalen 

• NTSG-portalen och Rakel gav ett bra stöd i lägesrapporteringen även om 

talad lägesrapportering ställer andra krav på både uppgiftslämnare och 

mottagare 

 



Mål 3 – förmåga att utbyta relevant 
lägesrapportering med externa aktörer 

Tänkta åtgärder:  

• Anpassning mot uppdaterade rapportmallar 

• Komplettering nättyper 

• Tydliggöra vad som är nytt från tidigare rapportering 

• Deltagande i regional samverkanskonferens under 2016 via telefon 

och Rakel 

• Materiel för lägesrapportering tillgängligt utanför NTSG portalen, 

elektronisk pärm för lokal lagring som uppdateras av PTS 

 

 



Mål 4 – förmåga till 
kommunikationssamverkan 

• Kommunikation är av stor vikt vid kris 

• Det är viktigt att fortsatt utveckla kriskommunikationsnätverket 
inom sektorn 

• Hanteringen av VMA och möjligheten kring 113 13 behöver 
tydliggöras för sektorns aktörer och ingå som moment i 
framtida övningar 



Mål 4 – förmåga till 
kommunikationssamverkan 

Tänkta åtgärder: 

• Utöka kriskommunikationsnätverket 

• Minst 1 träff/år för nätverket 

• Kompetenshöjande åtgärd för PTS KL kring kommunikation 

• Hanteringen av VMA 

• Möjligheten kring 113 13 behöver tydliggöras för sektorns aktörer 

• Gemensam nomenklatur 

 

 



Mål 5 – Telö 15 ska möjliggöra ett brett 
deltagande i SAMÖ 2016 

• Hanteringen av flyktingsituationen under hösten 2015 har lett 
till en hård arbetspress för många organisationer 

• Utifrån bedömningen att detta sannolikt kommer att pågå 
under betydande tid framöver beslutade MSB och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland att ställa in SAMÖ 2016 



Övriga erfarenheter från Telö 15 

• Signalskydd 

• Förstärkningsresurser - rutiner 



Vägen framåt 

• Genomföra åtgärder för mål 1-5 

• Uppdatera Utbildnings- och övningsstrategin 

• Övningsverksamhet 

• Telö 17 (Alternativ ledningsplats, alternativ Noc) 

• FMÖ 17 - AURORA  (Vecka 38-39, sep 2017) 

• NISÖ2017 



Vägen framåt 

• Ökat deltagande i regionala aktiviteter 

• Länsstyrelsemöten tillsammans med el och transportsektorerna? 

• Portal för SISG motsvarande NTSG-portal övervägs 

 



Stort tack för ett fantastiskt 
engagemang!! 

Projekt Telö 15 


