Telö 15
– en övning för förbättrad krisberedskap
Telö 15 är en lärande övning för aktörer inom
sektorn för elektronisk kommunikation. Syftet
med övningen är att vidmakthålla samt öka
sektorns förmåga att i samverkan hantera större
allvarliga händelser, så att konsekvenserna för
hela samhället minimieras.

Elektronisk kommunikation får allt större betydelse för
alla slags verksamheter i samhället och det starka
beroendet gör att förväntningarna på att denna alltid ska
fungera ökar. Post- och telestyrelsen (PTS) är enligt
krisberedskapsförordningen utpekad som
sektorsmyndighet med särskilt ansvar för krisberedskap.
Ett av PTS verktyg för att stärka sektorns
krisberedskapsförmåga är att arbeta med utbildning och
övning i krishantering.
Under hösten 2014 genomförde sektorns aktörer i
Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) och PTS en
förstudie med syfte att ta fram ett förslag på hur sektorn
önskar att Telö 15 ska genomföras för att ge bäst effekt
denna gång.

Mål och syfte med Telö 15
Syftet med Telö 15 är att vara en lärande övning
avseende samverkan inom sektorn men också med andra
sektorer och myndigheter under en extraordinär
händelse.
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Övningen ska leda till att vidmakthålla samt öka sektorns
förmåga att i samverkan hantera större allvarliga
händelser, så att konsekvenserna för hela samhället
minimieras. Detta ska uppnås genom att i Telö 15
fokusera på följande mål:
Mål 1: Sektorn har god förmåga att kommunicera och
utbyta lägesinformation med elsektorn för att kunna
underlätta inriktning och samordning av åtgärder.
Mål 2: Ökad förmåga att hantera tillgängliga verktyg för
samverkan och ledning
Mål 3: Sektorns aktörer har en ökad förståelse för
betydelsen av sektorns lägesrapporter och hur den
används.
Mål 4: Sektorns aktörer har en god förmåga till
kommunikationssamverkan enligt överenskomna rutiner
Mål 5: Telö 15 ska möjliggöra ett brett deltagande från
sektorn elektronisk kommunikation i MSB
samverkansövning SAMÖ 2016

Hur genomförs Telö 15?
Telö 15 kommer att genomföras under våren och hösten
2015, med ett gemensamt seminarium för alla deltagare
den 11-12 november 2015. För att få möjlighet att öva
med ett realistiskt motspel ges en möjlighet för de
aktörer som önskat att delta i den kommande
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samverkansövningen SAMÖ 2016, vars övning
genomförs under sista kvartalet 2016.
SAMÖ 2016 är en tvärsektoriell nationell övning med
syfte att utveckla förmågan att hantera
samhällsstörningar, som planeras och genomförs av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
och Länsstyrelsen i Västra Götaland gemensamt. Mera
information finns på https://msb.se/samo2016
Telö 15 upplägget som helhet syftar till att stegvis kunna
lägga fokus på särskilda delmål och sammantaget stärka
sektorns krisledningsförmåga.
Genomförande 1: Utbildningar

Inom ramen för Telö 15 kommer ett antal utbildningar
att genomföras. Utbildningarna kommer att ske under
våren samt tidig höst och har olika inriktningar beroende
på målgrupp och utbildningsbehov. Det kan omfatta
exempelvis:







Rakel
NTSG-portalen
Konferensverktyget Adobe Connect
TiB-utbildning
Kommunikationssamverkan
Krisledningsmetodik

Genomförande 3: Seminarium

Som avslutning erbjuder vi samtliga deltagare att
medverka vid ett tvådagars seminarium den 11-12
november. Där fångar vi upp erfarenheter som underlag
för utvärdering.
Genomförande 4: SAMÖ 2016

Telö 15 kommer att stödja de av sektorns aktörer som
önskar att delta i SAMÖ 2016 med förberdelser och
utvärdering.
Utvärdering:

Parallellt med övrig verksamhet utvärderas alla aktiviteter
och även projektet som helhet
Mer information om de respektive genomförandena
kommer löpande att publiceras på www.telo15.se

Deltagande aktörer
PTS, NTSG och de större aktörerna inom sektorn
kommer att delta i Telö 15. Som diskussionspartners
kommer representanter från Näringsdepartementet,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska
Kraftnät och övriga elsektorn, några länsstyrelser,
Försvarsmakten och SOS Alarm m.fl. att bjudas in.

Genomförande 2: Korrespondensövning

Själva övningen kommer genomföras som en
korrespondensövning, där deltagarna kommer att
befinna sig på hemmaplan och genomför sina uppgifter
under mindre än kvartsfart under tre veckor i slutet av
oktober och början av november. Syftet med detta är:







Utrymme att själv disponera kalendern inom
givna ramar
Nyckelpersoner kan nås under perioden ett
inspel bearbetas
Fler kan övas genom att vissa möten sker flera
gånger och deltagarna kan bytas ut
Efter varje inspel anpassar spelledningen spelet
för nästa vecka
Enklare förberedelser och mindre
spelorganisation
Mindre stress vilket ökar inlärningen

Mer information
Christina Hedlund, 08-678 56 67
christina.hedlund@pts.se
Ytterligare information finns på
www.telo15.se
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