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Mötesanteckningar Gränsräddningsrådet
Allmänt
Tid och plats
2007-11-27---28
Apertin

Närvarande
Bengt Carlsson
Thomas Erlandsson
Per Hampus
Jan–Olov Olsson
Harald Stein Bjerkan
Britt Knutas
Rousanne Larsson
Bertil Dahl
Geir Kristoffersen
Tormod Bakke
Renate Melbye Utti
Geir Bekkedal
Sven-Åke Petters
Torbjörn Halldin
Johan Neby
Lars-Håkan Jönsson
Peter Forsström
Jan-Roger Saetren
Roy Arild Rugsveen
Bengt Holmgren
Leif Gustavsson
Magnus Ahlstrand
Mats Mickelsson

Postadress

Räddningstjänsten Torsby
Räddningstjänsten Arvika, Eda, Säffle (endast dag ett)
Räddningstjänsten Malung
Räddningstjänsten Älvdalen
Eidskog brannvesen (endast dag ett)
Landstinget Dalarna
Landstinget Värmland
-”Sykehuset Innlandet
Hedmark politidistrikt
-”-”Polismyndigheten Dalarna
SOS Alarm Karlstad
Fylkesmannen Hedmark
Länsstyrelsen Dalarna
-”Sivilforsvaret Hedmark
-”Länsstyrelsen Värmland
-”-”- (endast dag två)
KBM RAKEL

Besöksadress

Länsstyrelsen i Värmlands län Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Telefon

Fax

054-19 70 00 (växel) 054-15 39 74
054-19 71 36 (direkt)

E-postadress

lanstyrelsen@s.lst.se
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Frånvarande
Midt-Hedmark brann & redning
Kongsvinger brannvesen
Polismyndigheten Värmland
SOS Alarm
Åsnes brannvesen

2007-11-27
Inledning
Bengt Holmgren inledde mötet genom att hälsa välkommen samt informerade om
tider med mera.
Föregående mötes protokoll lades till handlingarna efter en kort återkoppling.
Bengt redogjorde för personalförändringar inom Länsstyrelsen Värmland, kommande
förändringar och pågående utredningar inom svensk krishantering samt för det
återupptagna statsfinansierade brandflyget. Löfte gavs att delge politiet i Hedmark
kartor med inritade flygrutter (Bengt).

Landstinget i Värmland (bilaga 1)
Rousanne Larsson redovisade organisation, kompetens och materiel för den
medicinska katastrofberedskapen samt för kommande förändringar, bland annat
minskning i antalet sjukvårdsgrupper.
Samverkan och samövning med räddningstjänsterna samt systemet ”IVPA” (i väntan
på ambulans) berördes liksom resurserna för sanering efter kemolycka.

Övning ÅSA
Allmänt (bilaga 2-4)
Bengt och Peter Forsström slutredovisade övning ÅSA som sammanfattningsvis gett
mycket gott utbyte för såväl de övade som för övningsorganisationen.
Tips gavs avseende möjligheterna att köpa bildunderlag för övningar från
medarbetare på räddningstjänsten i Katrineholm.
Norsk polis (bilaga 5)
Avropen från svenska aktörer var ofta alltför oprecisa samt ej tillräckligt konkreta.
Ibland svårt hålla sig kvar på rätt (strategisk) nivå. Behöver höja
stabsarbetskompetensen ytterligare. Nöjda med deltagandet.
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Genomför egen, större, övning 2010.
Norsk sjukvård
Behöver tydligare beställningar.
Övningen gav nyttiga erfarenheter.
Norskt sivilforsvar
Testade varslingssystemen. Oklart vem som var egentlig motpart. Behöver tydligare
beställningar.
Kan stödja med elkraft, värme och ljus, personal etc.
SOS Alarm (Sverige)
Använd mallar och gör tydligare beställningar!

Inför övning 2009 (bilaga 6)
Lars-Håkan Jönsson föredrog koncepttankar vilka godkändes av mötet.
Erfarenhetsåterföring från ÅSA med mera genomförs vid ”Varghedenmöte” med
styrgruppen, någonstans i Malung 2008-01-22 kl 10-14.

RAKEL (bilaga 7)
Vårt orakel Mats Mickelsson berättade, utan spektakel, om RAKEL; vårt
gemensamma mirakel.
Mats poängterade bredden i systemet; inte bara för ”blåljusare”, ett sätt att leda
snarare än ett rent sambandssystem. Robustheten är överordnad egenskap och
tillgodoses på ett bra sätt. Erfarenheterna från etapp 1-2 är i huvudsak goda.
Värmland får systemet 4. kvartalet 2009 (etapp 5).
Krypteringen är godkänd av Socialstyrelsen. Positionering införs under 2008.
Meddelandefunktion, motsvarande SMS, finns i systemet.
SAMPOL (norska motsvarigheten) införs 2008-09 i Hedmark. ”Helse” är,
åtminstone inledningsvis, ej anslutna.
Avtalet mellan svenska staten och leverantörerna innefattar krav på
gränsöverskridande samband. Arbete pågår för att förverkliga detta.
Demoanläggningar drivs av Statens Räddningsverk (Revinge och Rosersberg).
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2007-11-28
Ag Radiosamband
Möjligheterna att kommunicera mellan räddningstjänster på respektive sida gränsen
diskuterades. Manualer och metoder finns men behöver formaliseras ytterligare
vilket också gäller förekommande sambandsprov.
En arbetsgrupp bildas (Anders Oksvold, Bengt Carlsson o någon från norsk
brannvesen) med uppgift att samla manualer samt göra en tablå för sambandsprov.
Anders ansvarar för att ta fram ett första utkast.

Geografisk information
Roy Arild Rugsveen gav en fyllig information om möjligheter och begränsningar
avseende delning av geografiska data och kartbilder.
Lars-Håkan informerade om arbetsläget avseende ”Gränsräddningskartan”. Tills
vidare finns kartan att skåda på www3.dalarna.se.
Slutsatser
Valt system skall vara enkelt, gränsöverskridande och öppet samt möjligt att
publicera på Internet!
Använd gärna olika geografiska referenssystem men ange alltid vilket!
Beslut
Beslutades att bilda Ag Kartor med Roy, Lars-Håkan o Leif Gustavsson. Redovisar
arbetsläge vid Gränsräddningsrådets nästa möte.
Länsstyrelsen i Värmland uppdaterar eget underlag och tillställer lst Dalarna.

Laget runt
Länsstyrelsen Värmland
Saknar norska kontaktuppgifter i ”Samverkanskompendium 2007”.
Får underlag från norska aktörer omedelbart efter mötet.
Länsstyrelsen Dalarna
Har full bemanning inom säkerhetsområdet men vissa arbetar deltid.
Oklart om möjligheterna att lägga ut geografisk information på länsstyrelsernas nya
gemensamma IT-plattform.
Möjligt att konsekvenser av ”Ansvarsutredningen” (ny svensk regional indelning)
påverkar vid övningen 2011. Motsvarande förändringar kan äga rum i Norge
(2010?).
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Norsk politi
Prioriterar kommunikationsdelen, bland annat mot Sverige. Uppdaterar samtliga
planverk.
Nytt politi-hus i Hamar 2008.
I regionen finns 7 distrikt där varje kommun dessutom har eget kontakt-kontor.
Svensk polis (Dalarna)
Arbetar i 6 samordningsområden. Förstärker i Sälen under skidsäsongen (sista året
som detta genomförs?). Får snart ny länspolismästare. Numerären hos den svenska
polisen utökas. Vissa problem med gränsöverskridande brottslighet.
Samarbetet med norsk polis fungerar bra.
Räddningstjänsten Älvdalen
Senaste året har varit relativt lugnt. Samverkan med norsk sjukvård fungerar mycket
bra.
Efterlyser samverkan med det norska Interregprojektet. Johan Neby tar detta.
Räddningstjänsten Malung
Bygger nytt i Lindvallen samt bygger om i Transtrand.
Malungs kommun byter namn till ”Malung-Sälens kommun” (xy@malung-salens.se)
Räddningstjänsten Torsby
Stf räddnch har slutat. Ny börjar i närtid. Säkerhetssamordnare anställs.
Har deltagit i Fortums övning ”Helga” med ett scenario som delvis berörde Norge.
Hedmarks fylke är, genom Johan Neby, engagerad i samarbete med Fortum; vissa
problem visavi Fortum när det gäller info och ekonomi.
Hedmarks fylke
Johan Neby uttryckte stor tillfredsställelse över samarbete med svensk
räddningstjänst i samband med skogsbränder, med mera.
Svensk sjukvård (Dalarna)
Britt Knutas berättade om eventuell formalisering av överenskommelse avseende
samverkansvägar.
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Svensk sjukvård (Värmland)
Bertil Dahl informerade om landstingens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
Handlar om förmåga att motstå påfrestningar inom olika områden, till exempel vid
översvämning eller elavbrott samt sker i samverkan mellan landstingen med hjälp av
analys- och redovisningsprogrammet IBERO.
SOS Alarm, Karlstad
Torbjörn Halldin redogjorde för förändringar på central nivå inom SOS; nya
samverkansvägar, gemensamma operatörs- och administrativa system, RSA-arbete,
förbättrad förmåga att stödja/ersätta andra centraler, kvalitetsarbete gentemot
sjukvård och räddningstjänst, rollen inom RAKEL samt att SOS får ny chef 2008.
På det lokala planet märks bland annat ombyggnation i Karlstad, förbättrad stabsoch ledningsmetodik samt ett eventuellt närmande till polisens
länskommunikationscentral.
Larmcentralers samverkan över gräns måste ytterligare förbättras! Detta är en
kärnfråga för Gränsräddningsrådet. Renate Melbye Utti är norsk kontaktperson.
Norska Sivilforsvaret
En omfattande studie avseende Sivilforsvarets framtida roll har presenterats. Där
poängteras bland annat rollerna som leverantör av förstärkningsresurser och
beskyttelse (befolkningsskydd inklusive larmning och skyddsrum). Samhällets
behov/nytta av Sivilforsvaret ligger fast och organisationen levererar också.
Reduktion i numerär förväntas.
Nytt ledningssystem är på gång.
Exempel på insatser 2007: Stöd i samband med oljeolycka, ras, skred, översvämning,
snöoväder och förorenat dricksvatten.

Funktionsvis samverkan
Anteckningar ej förda.

Nästa möte
I Norge, 2008-04-28---29.

Avslutning
Bengt Holmgren tackade för visat engagemang, påminde om vikten av gnisterpack
och Ctrl-L samt manade till försiktig hemfärd på de vintriga vägarna.
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Vid protokollet

Leif Gustavsson
Leif Gustavsson

Justeras
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Katastrofmedicinska resurser i Värmland
Slutrapport ÅSA
Sammanfattning ÅSA
Övningsutvärdering ÅSA 07
Grenseredningsrådet 27_281107
Gränsövning 2009
Rakelpresentation Gränsräddningsrådet 071127

Bengt Holmgren
Bengt Holmgren

