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Bilaga 3. Förslag om övning – ”Vad händer om 
nätet går ner?” 

I arbetsgruppens uppdrag ingår att föreslå insatser för ökad medvetenheten om 
behoven av robusthet i bredbandsinfrastrukturen hos beslutsfattare i kommuner och 
regioner. Ett sätt att åstadkomma detta är att genomföra övningar där man belyser 
effekten på samhället av olika störningar och får underlag för planering av insatser, 
både akut och mer långsiktigt, t. ex. investeringar i själva infrastrukturen eller vid 
planering av nya tjänster. 

Även om det varierar mellan olika aktörer anser arbetsgruppen att det generellt finns 
en låg medvetenhet om nätens och anslutningarnas robusthet när digitala tjänster 
erbjuds. Enligt genomförda intervjuer är medvetenheten låg kring vilken betydelse 
bredbandsinfrastrukturen och anslutning har för robustheten hos digitala tjänster. Vid 
införandet av nya tjänster ligger relativt lågt fokus på kravställning av 
bredbandsanslutningen och det tas ibland för givet att anslutning finns och att den 
fungerar tillfredsställande. Den otydlighet som finns vad gäller roller och ansvar gör 
också att krav på robusthet ibland inte ställs på grund av att ansvaret uppfattas ligga 
på andra aktörer. Medvetenheten om att näten kan gå ner och vad det kan få för 
konsekvenser är låg, eller i alla fall ojämnt fördelad. Det finns en risk att aktörer bli 
tagna på sängen när avbrott sker. 
 
Samtidigt som medvetenheten är låg ökar beroendet för de offentliga verksamheterna 
av att anslutningarna fungerar och konsekvenser av avbrott blir allt allvarligare. För 
att öka medvetenheten behövs informationsinsatser. Arbetsgruppen anser att övningar 
kan vara ett bra sätt att öka medvetenheten om betydelsen av robust bredband och 
anslutning. Arbetsgruppen föreslår att regeringen ger PTS uppdrag och finansiering 
för att utveckla en övning. 

Förslag: PTS får ett regeringsuppdrag och finansiering för att utveckla en övning på 
temat ”Vad händer om nätet går ner?” samt att ansvara för löpande 
övningsverksamhet med kommuner och regioner. Syftet är att öka medvetenheten om 
betydelsen av nätens robusthet samt att minska konsekvenserna vid avbrott. 

Syftet med övningarna är att öka medvetenheten om:  

• betydelsen av bredbandsinfrastrukturen och betydelsen av robusthet och 
tillförlitlighet i anslutningen, 

• att bredbandsanslutningen kan gå ner och vad man kan göra för att minska 
risken för avbrott och minska konsekvenserna om avbrott ändå skulle ske, 
samt 

• betydelsen av att anskaffa en bredbandsanslutning som är anpassad för de 
digitala tjänster som ska levereras. 
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Målet för de föreslagna övningarna är att: 
• Öka medvetenheten om betydelsen och sårbarheten för verksamheten för 

avbrott i digitala tjänster 
• Belysa behovet av åtgärdsplaner vid olika slags avbrott och störningar 
• Belysa betydelsen av robusthet när nya tjänster planeras och införs  
• Kommuner och regioner ska utveckla sina risk- och sårbarhetsanalyser så att 

de inkluderar den digitala infrastrukturen. 

Målgruppen för övningarna är verksamhetsansvariga inom kommuner och regioner 
tillsammans med bredbandskoordinatorer och digitaliseringsstrateger i respektive 
organisation.  

Exempel på frågor att arbeta med i en övning: 
• Vad behöver förändras? Hur kan tjänster som levereras över digitala kanaler 

säkras vid avbrott i den digitala kommunikationen? Hur ska insatser 
prioriteras? 

• Samverkan – problemen är ofta inte lokala, det finns ett stort inslag av 
beroende med nationella aktörer, vilka kommunikationsvägar har kommunen 
eller regionen till de regionala och nationella operatörerna? 
 

Förslag på fiktiva händelser som kan inkluderas i ett övningsscenario: 
• Att en mobiloperatör går ner i en stor del av kommunen/regionen 
• Större elavbrott 
• Större avgrävningar eller andra fysiska avbrott (översvämning, ras) 
• En accelererad tidsskala: vad händer omedelbart, efter 2, 4 eller 8 timmar? 

Batterier tar slut, det går inte att handla bensin, osv 

En övning skulle med detta upplägg kunna bestå av två halvdagar, där den första 
halvdagen är till för informationsinsamling om situationen i den aktuella 
organisationen och den andra är en workshop eller rollspel där deltagarna får agera på 
olika händelser. 

PTS utveckling av övningen bör ske i dialog med SKL och erfarenheter från MSB:s, 
elbranschens och Livsmedelsverkets arbete bör beaktas, se nedan.  

• Som stöd vid planering av övningar har MSB tillsammans med SKL och 
kommuner tagit fram ”Vägledning för kommunens utbildnings- och 
övningsplan”1 och ”Vägledning för kommunens arbete med styrdokument”2.  

• MSB har även etablerat Forum för beredskapsutveckling – där statliga 
myndigheters stöd till krisberedskap i kommuner och regioner ska 
samordnas.  

• Livsmedelsverket har i projektet ”Nödvattenövning Stor stad” genomfört 
kostnadseffektiva övningar med små resurser.  

                                                        
1 MSB 1364, mars 2019 
2 MSB 1364, mars 2019 

mailto:kontakt@bredbandsforum.se
http://www.bredbandsforum.se/


 

SID 3 

 

 

Bredbandsforum 
kontakt@bredbandsforum.se 
bredbandsforum.se 
 

• Elbranschen har en utvecklad metodik och handlingsplaner som testas i 
övningar, inklusive tex beslutsnivåer för olika insatser.  

Övningen bör även testas i en pilot med kommuner och region inom ett län. 
Arbetsgruppen har haft kontakt med aktörer som är intresserade av att delta i sådan en 
pilotövning. 
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