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Mötesanteckningar från Gränsräddningsrådets möte 22-23 maj 2007 i Grövelsjön

Deltagare: Britt Knutas, Erik Nygaard, Peter Forsström, Johan Neby,
Jan-Roger Sætren, Bengt Carlsson, Stig Enarsson, Olle Eklund,
Geir Kristoffersen, Odd Magnar Opgård, Per Hampus, Bengt Holmgren,
Maina Gustafsson, Lars-Håkan Jönsson, Bertil Dahl, Rousanne Larsson,
Torbjörn Halldin.
§1
Genomgång av föregående anteckningar
- Utifrån föregående protokoll ansåg mötet att man bör planera in sambandsövning 1-2 gånger
per år. Det skall ske dokumentation vid dessa tillfällen om deltagare, vad som har gått bra
respektive dåligt.
- Manual i handhavande av sambandsutrustning bör ses över/upprättas då kunskapen idag
anses låg. Inget beslut vem som tar på sig detta ansvar, sambandsgruppen?
Redovisning av arbete med avtal ledde oss in på nästa programpunkt.
§2
Maina Gustafson från Räddningsverket/Nordred beskrev bakgrund till Nordred, deltagande
länder och ramavtal. Maina menade att vi hade gamla avtal men Bengt Carlsson menade att
han hade skickat in nya.
Läs mer på www.nordred.org där finns ramavtal och tidigare protokoll.
Maina beskrev lite hur mötet på Island 2006 hade genomförts och visade i samband med detta
en film som det mötet arbetade utifrån – passagerarfartyg med 1000 gäster och 700 personer i
manskap får brand ombord.
Arbete med avtal fortsatte under gruppdiskussionerna, se nedan.
Lars-Håkan Jönsson visade avslutningsvis under denna punkt den nuvarande digitala
gränsräddningskartan under www.dalarna.se kriswebb – gränskarta Sverige Norge.
Mötet ansåg att detta borde vara en statlig angelägenhet, Maina får ta med sig frågan hem.
§3
Britt Knutas från Landstinget Dalarna beskriv deras ledningsnivåer och principer se bifogad
power point.
§4
Gruppdiskussioner utifrån nedanstående frågeställning:
Erfarenheter (tidigare möten)
Likheter – olikheter (hur vi arbetar, är organiserade, utrustning)
Avtalen Möjligheter eller begränsningar (ställ frågor när gruppen får besök av SRV)
Grupp Lst-Fylkesman, Sivilforsvar: Utifrån händelsen ”Bombhot mot Forsmark”
konstaterades att vi måste se över våra larm- och kontaktvägar för informationsspridning.
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Vi skall snarast se över våra planverk och anpassa/revidera dessa.
För att få tag på Fylkesmannen idag så är det bästa att gå via 112 sentral och via SOS och
VB/TIB för att få tag på beredskapsdirektör eller landshövding i Sverige.
Grupp polis-räddningstjänst redovisades av Bengt C.
De hade arbetat med gränsavtalen mellan politidistrikt Hedmark och räddningstjänsterna på
svensk sida. Dessa skall innan övningen i höst vara påskrivna och dokumenterade vid
Nordred/SRV.
Bengt visade även bilder från skogsbrandsövningen i Trysil 21 maj.
Grupp Helse-SOS redovisades av Geir K
Det finns behov att utveckla nya avtal mellan sjukvården i Sverige-Norge.
Landstingen i Dalarna och Värmland ger Geir underlag på organisation i respektive län (med
förmågor), dessa skall sedan inarbetas i planverk.
Det skall även inarbetas en gren (i planverket) mot Politidistriktet.
Övningen ÅSA kan vara en bra grund att kontrollera larm- och sambandsvägar.
Gruppen bestämde att de skulle träffas i augusti innan övningen för att stämma av
frågorna kring larmvägar avtal mm. Torbjörn ser till att SOS Falun får inbjudan.
Övrig fråga att arbeta med i framtiden Gemensam nomenklatur i polis och
räddningstjänst.
§5
Rakel, Peter redogjorde för läget inom införandet av RAKEL, se bildspel.
Mötet beslutades att Sambandsgruppen skall fortsätta att arbeta enligt tidigare men även vara
en kanal i Tetra/RAKEL frågor.
Personal i sambandsgruppen: Bertil Dahl landstinget Värmland, Bengt Carlsson Torby
räddningstjänst, Nils-Erik Haagenrud Brannvesendet Elverum, Torbjörn Halldin SOSalarm
Karlstad, Peter Forsström Länsstyrelsen Dalarna (sammankallande).
§6
Bengt H redovisade arbetsläget i övningen Åsa som genomförs den 12 september.
Bengt delade även ut övningsbestämmelser (öppna delen) och senaste mötesprotokoll från
övningsledningen. Bengt visade att arbete med nomenklatur redan har påbörjats i och med
övningen.
§7
Brandflyg
Bengt H inledde med att redovisa brandflyget i Värmland och deras brandflygsplan ( som
även delades ut) Därefter fortsatte Peter med Dalarnas Län. Dalarnas plan och karta kommer
att mailas ut till deltagarna vid mötet utom till Landstingen och Helse. I övrigt se bildspel.
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§8
Kabelbrand i Borlänge
Peter visade utredarnas sammanfattning och slutsatser avseende kabelbranden i Borlänge, se
bildspel.
§9
Geir redovisade Innlandets organisation (bildspel eller skrift kan man få av Geir).
§ 10
Bengt H avslutade mötet med att påminna om målet med rådet verksamhet och lovade att
skicka dessa till mötesdeltagarna, han passade även på att hälsa välkomna till Värmland den
27-28 november då nästa möte genomförs.
Dalarna tackades för ett mycket fint arrangemang!
Sammanfattning
Länsstyrelserna och Fylkesman skall se över larmvägar klart för övning ÅSA.
Avtal för hjälp vid räddningstjänst skall snarast dock senast övningen ÅSA var påskrivna av
samtliga parter och tillsända Nordred/SRV.
Landsting-Helse och SOS skall i augusti genomföra möte avseende larmvägar, avtal mm,
Torbjörn ser till att Falun blir med.
Jan-Roger Saetre fick i uppgift att i Norge undersöka möjligheterna att utveckla den digitala
gränskartan med uppgifter om förmågor och stationer/sentraler. Delredovisar till Peter under
hösten. Frågan skall avhandlas under höstmötet.
Att arbete med nomenklatur skallfortsätta och avstampet blir höstens övning.
Eva-Karin Ljunglund Länsstyrelsen Dalarna skickar digitalt Dalarnas brandflygsplan och
kartbild till mötesdeltagarna.
NÄSTA MÖTE 27-28 NOVEMBER
Vid anteckningarna
Peter Forsström
Länsstyrelsen Dalarna

